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 .םישוריפ ןהעצ נוא טרעדנוה איד טנעכערענסיוא ןענעז אד

 שרדמ ןופ השעמ א ,םירקי םינינפ
 ןוצר תע : םירישע .ייווצ ןופ !

 ןופ לשמ רעיטא ,לגי םהרבא
 .רינמ רענבוד
 ,שטיימ רערעייט א ,ךתקדצ
 ישפנ יכרב טנאז ןעמ סו ראפ םעט א
 םוא תולעמה ריש ןהעצפניפ טימ
 ,החנמ וצ תבש רעטניוו
 ,ישפנ יכרב ףוא תוררועתה ,םעונירמא
 שודקה ךישלא ןופ שטייט רערעייט א

 , תולעמה ריש ,ישפנ יכרב ףיוא -
 , רסומ יּפ לע שורד א ,יננעיו יתארק

 ארמג יד ןופ השעמ א ,רקש תפשמ ||
 .ערה ןושל תלעבא ןופ
 . לשטא ,הימר ןושלמ !
 י ,לשטא ךאננ

 'קה ןואנה ןופ שטייט א , יניע אשא
 .םיכרד תשרפ רבחמ לעב
 .שרדמןופ ןינע רכילרעדניווא ,ירזעאבי
 ףיוא ןינע רערעיימ א ,ןויצ תביש
 ,הניכשה תולנ
 ,לגעמהינוח ןופ השעמא ,םימלוחכונייה
 ,טפוש א ןופ לשמ א ,ינוררצ תבר (

 רשוע א לשמא ,ךיתארק םיקמעממ
 , ןאמירא ןייא טימ

 .,ריבגא ןופ לשמא +,ילוקב העמש |
 ,םיבושח םישנא ןופ לשמ א ,וכרב הנה
 ןעמ סאוו ראפ םעט א ם"במר ןופ

 , תובא םיקרפ סכעז יד טפור -
 טסייה סאד סאוו ראפ םעטא ךאנ
 ט םינומדק יד ןופ תובא

 ונינשומלא השמ 'ר לבוקמה ןואנהמ
 ןקתמ טאה ןעמ סאוו ראפ םעטא
 ןעגאז וצ קרפ ןעדעי ראפ ןעזעוועג

 ,לארשי
 טגאז ןעמ םוו רפ םעטא ,םעונ ירמא (

 , םיתבש עגידרעמוז ןיא תובא קרּפ
  ,תוררועתה ,שבדמ קוהמי
 |קרפ טגאז ןעמ סאוו ראפ םעמ א ךאנ
 ,הנשה שאר זיב חספ ןופ
 ,תומלוע 'ש ןופ לודג ןינעא ,לארשי לכ (
 ,לארשי תוללכ ןופ ןינע רעייט א (
 , םימש תאריו הרוה ףיוא רסומא (
 ,רינמ רעגבוד ןופ לשמא (
 .םינומדק יד זופ שוריפא ,םיקידצ םלוּכ (
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 ןושאר ןקרפ
 הרות איד חוכיוו ,הרות לנק השמ
 ,תרשה יכאלמ יד טימ השורקה
 ,ל"ז םימכח יד ןופ ןינע רעייט א
 ,םידיסח רפס ןופ השעמא ,ןידב םינותמ
 וצ לכשה רסומ א ,הברה םידימלת
 , ת"תו תובישי ןעדנירג
 ןועמש ןופ השעמא ,הרוהל גייס
 .ג"הכ קירצה
 ,לשמ רעייט א ,םרפ לבקל
 אנתה ןופ השעמ א ,החיש הברת לא
 ,ןטש םעד טימ שרח ןכ איהט יבר
 אנתא ןופ השעטא ,רבח ךל הנקו
 ,ןדע ןנ ןיא רבח א טימ
 טשפ ר'תמא א ,תושרל עדותת לאו
 .שטַײט םעד ןיימשראפ וצ
 םימ אבר ןופ השעטא ,תמאה לע
 | ,ימויכט בר

 לשמ רעייט א אישקע ןב איננח יבר (מ

 (אמ
 (במ

 (גמ
 (דמ
 (המ

 (ומ

 (ומ

 (חמ
 (םמ

 ,דיגמ רענבוד ןופ

 ינש קרפ
 ,ם"במר ןופ טשפ רע'תמא א ,הרשי ךרד
 חטש ןב ןועמש 'ר אנתה ןוֿפ השעמ א
 ,טנעמיד א טימ
 ,ץ"בשר ןואנה ןופ טשּפ א
 ,טשפ רעגיד'תמא א ,הלק הוצמ
 ןנחוי יבר םיאנתה ןופ השעמ ,האור ןיע
 , ריאמ יברו לאילמנ יבר ,יאכז ןב
 ןופ טשפ רעלהאווא ,םיבתבנ רפסב
 : ,לאומש שרדמ
 ןינע רעייטא ץְרא ךרד םע הרותדומלת
 .יול תשודק לעב רעכעשטידרב ןופ
 ,הנוכ ערעייט א ,תושרב ןיריהז
 אנהה ןופ השעמ א ,ונוצרכ ךנוצר
 . לגעמה ינוח

 ןופ השעמ א ,ךמצעב ןימאת לאו (אננ

 (בנ

 (גנ
 (דנ

 (הנ

 ,ןטש םעד טימ דיסח א ימלשורי
 לשמ רעיטא ,רלונה תא האורה
 ,רינמ רענבוד ןופ
 .שטייט ר'תמא א ,םלשי אלו עשר הול
 איר תובושתו תולאש ,דחא םוי בוש
 ,רזעילא יבר אנתה וצ םידימלת
 .יאבו ןב ןנחוי יבר אנתה ןופ לשמא!

 לכתסה
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 ישילש קרפ
 -רעדנואווא , םירבד השלשב לכתפה (ונ

 ,לאומש שרדמ ןופ שטייט רעכיל
 ,לשמ רעייטא (זנ
 . םינואנ יד ןופ שטייט רטמהירעבא (חנ
 .לשט רעייטא (טנ
 יבר אנההמ השעמא ,ןובשחו ןיד(אסס

 , םידימלת גיצכא טימ יאבז ןב ןנחוי
 ,שטיימ רעגיד'תמא א (בס
 'ר אנההמ השעמ ,ולשמ ול ןת (גס

 .רעטכאט ןייז נוא רזעילא
 סנעשנעמ ןופ לשמ א ,תירחש לש הנש (דס

 ,גנורהיפפיוא
 והילא ןופ השעמ א ,םירליה תחיש (הס

 , ןהכא טימ איבנה
 ,רפיסה ארזע ןופ השעמ א (וס
 אלפ השעמ א ,הקיתש המכחל גייס (זס

 , יאחוי ןב ןיעמש יבר אנההמ
 ימלשורי ןופ השעמא ,םוקמל םינב (חס

 , שיקל שיר טימ
 רפס ןופ ןינע רערעייט א , בוט חקל (טס

 , אביקע יברד תויתוא
 עשוהי יבר אנתה חוכיו א , יוּפצ לכה(אעע

 .ןעדייה יד ןופ םכח א טימ החרק ןב
 שרדמ ןופ לשמ א ,החוהפ תונחה (בע

 , םילהה

 יעיבר קרפ
 .םירפס ןופ טשפ רעלואווא ,םכחוהזיא (גע
 . ןינע רערעייטא (דע
 דינמ רעציניזאק ןופ ןינע רעייטא (הע

 ,לארשי תרובע רבחמ לעב
 , םירפפ ןופ טשפא (וע
 .אתיצוצד ןתנ ןופ השעמא (וע
 אנתה ןופ השעמא ,וב יהה לא (חע

 רעוייק א טימ עומש ןב רזעלא יבר
 , םור ןופ

 ,טשפ רעגיר'תמא א ,שונא תוקת (טע
 השעמ ,ינועמ הרותה תא םייקמה(אפפ

 , אישנה ללה אנתהמ
 ,הרות דומלת ףוא רסומ ,הרותב קסוע (בפ
 גנורעלקרע ערעייט א ,םיעשר תולשמ (גפ

 טהעג םיעשר יד סאווראפ גיר'תמא
 .טלעװ רעד ףיוא טוג םע

 ןופ השעמ א ,רודזורפב ךמצע ןקהה (דפ
 , ךלמ שרקמ לעב
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 תוחתפמ
 רעגיר'תמא א ,םיבומ םישעמו הבושת (הפ

 (ופ

 (וֿפ
 (הפ

 . , ןינע רערעייטא ,תורמאמ הרשעב (ם9
 ּ ןייפ א(אצצ
 (בצ

 רעײמא ,בישהל להבנ וניא (הצ

 (וצ

 . ףיאמ יבר ןופ השעמא ,הקדצ ינתונב (זצ

 (חצ

 ,םימכח ונש (טצ
 0 + קרפ ןעטסכעז -

 איר ןופ להעפעבא ,המשל הרות(אקק

 (בק

 (גק

 (דק
 (הק
 (וק
 ,הרהטנו החמשב (וק

 (חק
 (טק

 6 0( ;לודנא ןכ לשמא (נצ

 .אחבשר אנתהמ השעמ א ,ןיקיזמה ףא (דצ

 | , שטייט
 טיט המכח תישאר רפפ ןופ השעמ א
 :ְ / םינלוג ערנאבא
 ,לשמ רעייטא ,דובכהו הואההו האנקה
 וצ לשמ רעטטהירעב א ,ךחרכ לע
 /  .ךהרכ לע עלא ןהעטשראפ

 |  ישימה קרפ
 ,לשמ

 , םירפס ןופ שוריפ א

 .ןב ןבואר ןערוי יד ןופ םכחה טימ
 : | , ילבורטסיא

 ןינע ,רעיױמא
  .ל"ז לאטיוו םייח וניבר שודקהמ
 תשעמא ,ןירשעמ ןניא ןתצקמ
 ./ .ףשוע ןעסױרנא ןופ שרדמכ

 סנה לעב
 : , יתותנעה
 /יבר אנת ןופ השעמא ,הלּפש שפנו
 - . רחוס לירעפ ןייא טימ אביקע

 ישש קרפ

 .ארוהי רשוע םעד םיס

0: 

 , 6 "ןופ לודג ןינע א

 -,ריאטיבראנתהטימ גנוריגערעשימיור
 2 . לשמ רעיימ א
 / שוחיפ רעכילרעדנואווא ,לוק תב
 0 ..שורקה בומ םש לעב ןופ
 ןינע ,הרות לש הנובלע
 , םיחרוא תסנכה
 בר אנתה ןֹופ השעמ א ,תורח אלא
 . ,ירופצ טאטש יד ןיא אתפלח ןב ןועמש
 / ,לשמ רעייט א ,הרות לש הכרד

 .ןופ דמחנ ןינע א

 'לחג

 ו ,והילא יבד אנה
 / ןופ השעמא ,וירבדל גייס השועה
 : ,אינסכא ןיא יאני יבר
 ,םיבוט םישעמו הרות
 יט , רזעילא יברד יקרפ
 .שטיימא ,ורובכל אלא וארב אל
 : , םישודקה םירפסמ

 .ןופ לשמא



 2 עא 6 0

 יהשת שרדוח
 שרוח ןעזיד ןיא טלאפעג סאוו םיבוט םימי עלא

 ְו 'ו

 הבר אנעשוה רוּפּכ םוי עי הע יד עטיק רו רהָאי ןיא |
 עטצעל יד ןוא תוכוס געט 4

 ךָאװטימ תבש נאטיירפ זוא גָאטשרענָאד ז"ּפרת |-

 גָאטנַאמ | גָאטשרענָאד ךָאווטימ ןוא גָאטסניר ח"ּפרּת ן-

 נאטיירפ גָאטנַאמ גַאטנוז ןוא תבש ט"ּפרת ||

 גאטיירפ גָאטנַאמ | גָאטנוז ןוא תבש .ץ"רת ן}

 גָאטנָאמ | גָאטשרענַאר ךָאוװטימ ןוא גאטסניד א"צרת |/

 גָאטיירפ גָאטנַאמ גָאטנוז ןוא תבש ב"צרת

 גָאטיירּפ גָאטנַאמ גָאטנוז ןוא תבש ג"צרת |/

 ךָאװטימ תבש גָאטיײרפ ןוא גָאטשרענַאד | ד"צרת |/

 גָאטנוז ךָאווטימ / גָאטסניר ןוא גָאטנַאמ | ה"צרת ן/

 נָאטיירפ גָאטנַאמ גָאטנוז ןּוא תבש ו"צרת || !

 ךָאװטימ 2 תבש גָאטיירפ ןוא גָאטשרענַאד .| .ז"צרת |

 גָאטנוז | ךָאװטימ גָאטסניד ןוא גאטנַאמ | ח"צרת

 גָאטנוז ךָאװטימ גָאטסניד ןוא גָאטנַאמ טיצרת ן

 ךָאווטימ תבש | - גאטיירפ ןוא גָאטשרענָאד ש"ת ן/

 ןוושה שדוחה

 זיא שדוח שאר ןוא | ןוושח שדוח שאר ןופ דלומ רעד זיא רהָאי ןיא

 .תבש ןוא גָאטיירפ | 1 ּךַאְנ םיקלח 7 טימ טונימ 26 טכַאנ ּדָאװטימ | ן"פרת |

 גָאטשרענַאד ןוא ךָאװטימ| 10 ּךָאנ םיקלח 9 טונימ 89 דנעבִא גאטסניד ח"ּפרת :

 גָאטנַאמ ווא גָאטנוז | 7 ּךַאנ םיקלח 14 טונימ 47 הירפ גָאטז | ם"ּפרת

 ו גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז | 5 ּךָאנ םיקלח 9 טונימ 90 גָאטרַאפ תבש ץ"רת ץ

 גָאטשרענָאד ןוא ךָאװטימ| 9 ְּךָאנ םיקלח 9 טונימ 9 גַאטימ ךָאנ ךָאװטימ - א"צרת װ

 גָאטנַאמ ןוא נַאטנוז | 10 ּךָאנ םיקלח 15 טונימ 7 טכַאנ גָאטנוז - ם"צרת ּ

 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז| 8 ּךָאנ םיקלח 10 טונימ 80  דנעבֶא תנש | ג"צרת

 תבש ןוא גַאטיירפ | 5 ּךָאנ םיקלח 4 טונימ 19 גָאטרַאפ גָאטשרענַאד :ד"צרת 0

 ךָאווטימ ןוא גָאטסניד| 9 ּדָאנ םיקלח 10 טונימ 7 גָאט ײב גַאטנַאמ | ה"צרנ
 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז | 11 ּךָאנ םיקלח 11 טונימ 40 גָאטימ רַאפ גָאטז | ן"צרנ

 תבש ןוא גָאטיירפ | 8 ּךָאנ םיקלח 5 טונימ 9 דנעבא גָאטשרענַאד : ויצרת

 ךָאװטימ ןוא גָאטסניד | 5 ּךָאנ םיקלח 17 טונימ 17 גָאט רַאפ גָאטסניד | חייצרת 1

 ךָאווטימ ןוא גאטסניד | ,9 ּךָאנ םיקּלח 19 טונימ 80 טכַאנ עבלַאה ךָאנ .טנוז ט"צרתי

 תבש ןוא גָאטיירפ!| 1 ךַאנ םיקלח 0 טונימ 9 גָאטימ רַאפ גָאטיײרּפ



 = .ניש=ק יב .- שמי של םדע-קי םס-ש יט

 ןיא שדוח שאר ןוא ולסכ שדוח שאר ןופ דלומ רעד זיא רהָאי ןיא

 גָאטנוז| 2 ּךָאנ םיקלח 5 טונימ 10 נָאטיײב גָאטיײרּפ ז"ּפרת

 8 נָאטיירפ| 11 ּךָאנ םיקלח 8 טונימ 42 גָאטימראפ גָאטשרענָאד ח"פרת

  ףָאװטימ ןוא גָאטסניד| 8 ּךָאנ םיקלח 15 טונימ 91 דנעבא גאטנַאמ | ם"פרת
 : גָאטסניד| 6 ּךָאנ םיקלח 10 טונימ 4 דנעבַא גַאטנוז ץ"רת
 ןָאטיירפ| 9 ךָאנ םיקלח 1 טונימ 29 טכַאנ גאטשרענַאד | א"צרת

 ךָאװטימ ןוא נַאטסניד| 11 ּךָאנ םיקלח 10 טונימ 41 גָאטימראפ גאטסניד | ב"צרת

 .ךַאװטימ ןוא גָאטסניד| 9 ּךָאנ םיקלח 11 טעימ 14 הירפ גָאטנַאמ | ג"צרת
 | :ו גאטנוז 6 ְךָאנ םיקלח 9 טונימ 9 דנעבָא גַאטיײירּפ ד צרה

 1 נַאטשרענַאד| 2 ךָאנ םיקלח 17 טונימ 21 טכאנ גָאטסניד | ה"צרת

 /| ךָאװטימ ןוא גַאטסניר| 19 ּדָאנ םיקלח 19 טונימ 94 טכַאנ עבלאה ּדָאנ .נָאפ | ן"צרת
 ִּו : גָאטנוז| 9 ּדאנ םיקלח 0 טונימ 18 הירּב תבש ז"צרת

 4 .גָאטיירּפ ןוא גָאטשרענָאד 6 ךָאנ טונימ 2 דנעבא דָאװוטימ ; ח"צרת

 0 2 גַאטשרענַאד| 5 ּדַאנ םיקלח 15 טונימ 54 טכַאנ רַאפ גאטסניד ; ם"צרת
 || - גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז| 12 ְּךָאנ םיקלח 7 טונימ 28 טכַאנ תבש ! ש"ת
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 6 תב 6 שדוח
 שש :

 זיא שדוח שאר ןוא תבמ שדוח שאר ןופ דלומ רעד זיא

 . גָאטנַאמ| 9 דאנ םיקלה 0 טונימ 84 טכַאנ תבש |
 גָאטנוז ןוא תבש 29 ךָאנ םיקלח 4 טוימנ 27 טכַאנ גאטירפ | ח"ּפרת
 נָאטיירפ ןוא גָאטשרענַאד| 9 ּדאנ םיקלח 10 טונימ 15 הירפ דָאװטימ | ט"ּפרת

 /  ףָאװטימ| 6 ּךָאנ םיקלח 11 טונימ 48 הירפ גָאטסניד ץ"רת
 .גאטנוז ןוא תבש| 5 ּדאנ םיקלח 5 טונימ 57 טכַאנ רַאפ תבש | א"צרת
 נָאטיירפ ןוא נָאטשרענַאד| 19 ּךָאנ םיקלח' 17 טונימ ?9:טכַאנ ךָאוטימ | ב"צרת
 נאטיירפ ןוא גָאטשרענַאד| 9 ּךָאנ םיקלח 12 טונימ 28 טכַאנ נַאטסניד | ג"צרת
 נַאטסניד ןוא נַאטנַאמ| 6 ּךָאנ םיקלח 60 טונימ 41 הירפ גָאטוז | ד"צרת

 גָאטיירּפ| 5 ּךָאנ טונימ 86 טכַאנ רַאפ גַאטשרענַאד | ה"צרת
 .ֿגאטיירפ ןוא גָאטשרענָאד| 1 ּךָאנ םיקלח 19 טונימ 8 נָאט ייב ךָאװטימ ו"צרה

 . גַאטסניד ןוא גָאטנַאמ| 9 ּףאנ םיקלח 7 טונימ 57 דנעבַא נַאטז | ז"צרת
 נַאטנוז ןוא תבש| 6 ךָאנ קלח 1 טונימ 46 הירפ גאטיירפ | ח"צרת

 נָאטיירפ| 4 ּךָאנ םיקלח 14 טונימ 18 הירפ גָאטשרענַאד | ם"צרת
 ךָאװטימ ןוא גַאטסניר| 1 ּךָאנ םיקלח 8 טונימ 7 גָאט ייב גָאטנַאמ ש"ת



 רהָאי ןיֵא|װ

 ז"ּפרת |
 ה"ּפרת ||

 5 ּךֶאנ םיקלח 10 טונימ 56 גָאט ייב גָאטנאמ

 1 ּךָאנ םיקלח 5 טונימ 11 גָאט ייב גָאטנוז

111 

 טכש ט רוה

 טבש שדוח שאר ןופ דלומ רעד זוא

 9 ּךָאנ םיקלה 17 טונימ 99 דנעבַא גָאטשרענָאד |

 7 ךאנ םיקלח 19 טונימ 99 דנעבַא ךָאװטימ

 4 ךאנ םיקלת 6 טונימ 91 גָאט ראפ גָאטנָאמ |

 1 ךַאנ טונימ 10 נָאט ייב נָאטיײרּפ

 םיקלח 2 טונימ 90 דנעבא תבש
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 10 ּךָאנ םיקלח 15 טונימ 49 הירפ גָאטשרענָאד

 7 ּךָאנ םיקלח 7 טונימ 81 דנעבַא נָאטנַאמ|

 גָאט רַאפ תבש

 1 ּךָאנ םיקלח 14 טונימ 22 טכַאנ נַאטשרענַאד

 10 ּךָאנ םיקלח 8 טונימ 41 הירפ גָאטסעיד

 גָאטנַאמ| 7

 5 ּךָאנ םיקלה 2 טונימ 9 דנעבַא נָאטײרּפ
 םיקלח 9 טונימ 21 טכַאנ גָאטסגיד

 קלח 1 טונימ 0

 ךָאנ

 רדא שדוה שאר ןֹופ דלומ רעד זיא

 4 ךָאנ םיקלח 11 טונימ 99 גָאטרַאפ ךָאװטימ

 9 ךַאנ םיקלח 12 טונימ 6 טכַאנרַאפ .שרענַאד

 1 ךָאנ םיקלה 6 טונימ 58 טכַאנ גָאטנַאמ

 10 ּךָאנ טונימ 44 הירפ תבש

 11 ךַאנ קלה 1 טונימ 28 טבכַאנ גָאטנוז

 8 ךַאנ םיקלה 15 טונימ 160 הירפ נַאטיײרּפ

 9 ךָאנ םיקלח 7 טונימ 5 טכַאנרַאפ גָאטסניד

 1 ּךָאנ קלח 1 טונימ 94 טכַאנ תבש

 9 ְּךַאנ םיקלח ? טונימ 28 נַאטיײב גָאטנַאמ

 11 ךָאנ םיקלח 14 טונימ 96 טכַאנ גָאטיײרּפ
 8 ְּךַאנ םיקלח 8 טונימ 19 הירפ ךָאװמימ

 5 ךָאנ םיקלח 2 טונימ 4 טכַאנראפ נַאטנוז א

 5 ךָאנ םיקלח 8 טונימ 48 נָאטראפ גָאטסניד -

 9 ךָאנ םיקלח 19 טונימס 860 נָאטיײב תבש

 נאָך  4

 ןיא שדוח שאר ןוא

 גָאטסניד
 גָאטנַאמ
 | תבש
 נָאטשרענַאד
 נַאטנַאמ
 תבש
 תבש
 דךַאװטימ

 תבש
 תבש
 יךַאווטימ

 תבש

 גָאטשרענָאר| 1 ךָאנ

 זיא שדוח שאר ןוא

 גָאטשרענָאד ןוא ךָאװטימ

 תבש ןוא נַאטיירּפ

 ךָאװטימ ןוא נָאטסניד

 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז

 ךַאװטימ ןוא גָאטסניד

 תבש ןוא נָאטיירּפ

 ךָאװטימ ןוא גָאטסניד
 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז

 ךָאװטימ ןוא נָאטסניד
 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז

 ָאטיירפ ןוא נָאטשרענָאד

 נָאטנַאמ ןוא גָאטנוז

 ךָאוטימ ןוא נאטסניד
 . גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז
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 גָאטנוז|5 ךאנ םיקלח 18 טונימ 50 ןענינעב תבש| גָאטנָאמ ןוא גָאטנוז|
 נַאטשרענָאר | 9 ךָאנ םיקלח 7 טונימ 99 גָאט ייב ךָאװטימ| גָאטיײרפ ןוא !שרענַאד
 .| נַאטשרענָאד 19 ךָאנ םיקלח 2 .נימ 12 גָאטייב גָאטסניד | גָאטיײרּפ ןוא !שרענָאד

 גָאטנזְ| ------9 ךָאנ םיקלח 14 טכַאנ תבש| גָאטנָאמ ןוא גָאטנוז
 גַאטשרענַאר 5 ךַאנ םיקלח 8 .נימ 49 גָאטרַאפ .שרענַאד| גָאטיירפ ןוא !שרעגָאד

 גָאטשרענָאר| 5 ךָאנ םיקלח 5 טונימ 9 גָאטרַאפ ךָאװטימ| גָאטיײרפ ןוא !שרענָאר| ב"צרת
 נָאטסניר| 19 ּךָאנ םיקלח 15 .נימ-10 גָאטייב גָאטנוז| ךָאוװטימ ןוא גָאטסניד) גנ"צרת
 : תבש | 8 ּךָאנ םיקלח 9 טונימ 99 .בָא גָאטשרענָאד גָאטנוז ןוא תבש| ד"צרת
 גָאטשרענָאד) 6 ּךָאנ םיקלח 4 טונימ 99 דנעבָא ּדָאװטימ| !גָאטײרּפ ןוא שרענָאד| ה"צרת
 גָאטסניר | 5 ּךאנ םיקלח 16 .נימ 90 גָאטרַאפ גָאטנַאמ| ךָאוװטימ ןוא גאטסניד| ן"צרת
 תבש| 19 ּךָאנ םיקלח 10 .נימ 9 גַאטײב גָאטיײרּפ גָאטנוז ןוא תבש| ז"צרת
 תבש 9 ּךָאנ םיקלח 4 טונימ 42 ירֵפ גָאטשרענַאד גָאטנוז ןוא תבש| ח"צרת
 נָאטסניר | 6 ּךָאנ םיקלח 17 טונימ 90 דנעבָא גָאטנַאמ|ךָאװטימ ןוא גָאטסניד| .טם"צרת
 גָאטסניר| 4 ּדָאנ םיקלח 15 טונימ 3 טכַאנרַאפ גָאטנוז| ךָאווטימ ןוא גָאטסניד ש"ת

 ר יא שדוה

 זיא שדוח שאר ןוא רמועּב גל | רייא שדוח שאר ןוּפ דלומ רעד זיא | רהָא

 | גָאטסניד ןוא גָאטנַאמ גַאטיירפ| 6 ּךַאנ םיקלח 14 .נימ 84 טכַאנרַאפ גָאטנוְװ ז"ּפרת|
 תבש ןוא גָאטיירפ גָאטסניד| 5 ּדַאנ םיקלח 8 טונימ 28 גַאטרַאפ גַאטײרפפ ח"פרת

 תבש ןוא נַאטיירפ גַאטסניד| 19 ּךָאנ םיקלח 9 טונימ 56 טכַאנ ּךָאװטימװ ם"ּפרת

 | גָאטסניד ןוא גַאטנַאמ גָאטיירפ| 9 ךָאנ םיקלח 19 טונימ 44 הירפ גָאטנָאמ ץ"רת

 . תבש ןוא גָאטיירַפ נַאטסניר | 6 ךָאנ םיקלח 9 טונימ 98 דנעבָא גָאטײרפפ א"צרת

 | תבש ןוא גַאטיירּפ גַאטסניד| 4 ּךָאנ םיקלח 4 .נימ 6 טכַאנרַאפ .שרענָאד) ב"צרת

 .| .שרעגָאד ןוא ךָאװטימ גָאטנוז| 12 ךָאנ םיקלח 16 טונימ 94 טכַאנ גאטנָאװ ג"צרת
 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז| נַאטשרענַאד|9 ָּךָאנ םיקלח 10 טונימ 43 הירפ תכש| ד"צרת

 תבש ןוא נָאטיירפ גַאטסניר| 7 ּךָאנ םיקלח 5 טונימ 16 הירפ גָאטײרפפ ה"צרת

 .שרעגָאד ןוא ךָאװטימ גָאטנוז| 4 ךָאנ םיקלח 17 .נימ 4 טכַאנרַאפ גַאטסנירו ן"צרת
 גָאטנַאמ ןוא גַָאטנוז| גָאטשרענָאד| 19 ּךָאנ םיקלח 11 טונימ 58 טכַאנ תבש| ז'צרת

 גָאטנַאמ ןוא גָאטנוז| גָאטשרענָאד| 10 ּדָאנ םיקלח 6 טונימ 96 טכַאנ גאטיירפפ ה"צרת
 .שרענָאד ןוא ךָאװטימ נַאטנוז|7 ּךָאנ טונימ .15 הירפ ּדָאוטיפ ט"צרת
 .שרעגָאד ןוא ךָאװטימ גאטנוז|4 דאנ םיקלח 18 .נימ 47 גאטרַאפ ָאטסניד ש"ת



 ר:

 ןויס שרוח
 שדוח שאר ןוא

 תועובש | ןויס שדוח שאר ןופ דלומ רעד זיא | רהָאי : זיא
1 : 

 ךָאוװטימ ןנַאטסניד ןוא גָאטנַאמ| 7 ךָאנ םיקלח 15 טונימ 18 הירפ גָאטסניד

 נָאטנוז תבש ןוא גָאטיירפ| 4 ּךָאנ םיקלח 9 טונימ 7 טכַאנ ראפ תבש

 גָאטנוז תבש ןוא גָאטיירפ| 1 ךָאנ םיקלח 4 טונימ 40 גָאטייב גָאטיירּפ

 ךָאוװטימ | גַאטסניד ןוא גָאטנַאמ| 10 ךַאנ םיקלח 10 טונימ 98 טכַאנ גָאטסניד

 נָאטנא תבש ןוא גָאטיירפ| 7 ּךַאנ םיקלח 10 טונימ 17 הירפ גָאטנוז

 גָאטנוז תבש ווא נַאטיירפ|4 ּךָאנ םיקלח 9 טונימ 20 הירפ תבש
 גַאטיירפ | .שרענָאד ןוא ךאווטימ| 1 ּךאנ םיקלח 17 .נימ 98 גָאטיײב ּדָאװטימ

 גָאטסניד | גָאטנַאמ ןוא גַאטנוז| 10 ּךָאנ םיקלח 11 טונימ 97 טכַאנ גָאטנוז

 נָאטנוז תבש ןוא גַאטיירפ|ֿפ ךָאנ םיקלח 60 טכַאנ רַאפ תבש
 נָאטיירפ ! .שרענָאד ןוא ךָאװטימ 4 ךָאנ טונימ 49 גָאט רַאּפ גָאטשרענַאד

 נָאטסניד| גָאטנַאמ ןוא נַאטנוז| 1 ךָאנ םיקלח 12 טונימ 57 גָאטיײב גַאטנַאמ

 גָאטסניד | גָאטנַאמ ןוא גַאטנוז| 11 ךאנ םיקלח 7 טונימ 10 גַאטייב גָאטנוז

 גָאטיירּפ  .שרעגָאד ןוא ךָאװטימ|7 ּךָאנ קלח 1 .נימ 99 טכַאנרַאפ .שרענַא-

 גָאטיירּפ | .שרענָאד ןוא ךאווטימ}5 ּךַאנ םיקלח 14 .נימ 81 טכַאנרַאפ .ווטימ|

 וומת שדוח

 רשע העבש
 זיא שדוח שאר ןוא זומתב זומת שדוח שאר ןופ דלומ רעד זיא

 נאטיירפ ןוא .שע אד
 נַאטסניד ןוא נַאטנַאמ|וָאטשרענָאד|4 ּךָאנ םיקלח 10 טונימ 51 הירּפ גָאטנַאמ

 גָאטסניד 1 נַאטנַאמ|נַאטשרענַאד|8 ְךָאנ םיקלח 5 טונימ 94 טכַאנ תבש| -

 נאטיירפ ןוא .שרענאד גָאטנוז| 11 ּךַאנ םיקלח 17 .נימ 19 גָאטייּב .רעֶנָאד

 גָאטסניד ןוא גָאטנַאמ גָאטשרענָאד 8 ךָאנ םיקלח 11 .נימ 1 טכַאנרַאּפ גָאטנַאמ :

 גָאטסניד ןוא גָאטנַאמ| גָאטשרענָאד| 5 דָאנ םיקלח 6 טונימ 84 טכַאנרַאפ גאטנוז
 גָאטנוז ןוא תבש| גַאטסניד|2 ּךָאנ טונימ 25 טכַאנ גָאטשרענַאד

 .שרענָאד ןוא ךאווטימ גָאטנֹוז| 11 ּךָאנ םיקלח 19 .נימ 11 גָאטיײב .טסניד

 גָאטסניד ןוא גָאטנַאמ גָאטנוז 8 ךָאנ םיקלח 7 טונימ 44 הירפ גַאטנַאמ

 גָאטנוז ןוא תבש| גָאטשרענָאד| 5 ּךָאנ קלח 1 טונימ 88 טכַאנרַאפ גָאטיירּפ

 .שרענַאד ןוא ךָאװטי גָאטסניד | 9 ּךָאנ םיקלח 15 .נימ 1 טכַאנײב ךָאװטי

 .שרענָאד ןוא ךָאװטי גָאטנוז| 11 ְּךָאנ םיקלח 8 .נימ 54 טכַאנייב גָאטנַאמ

 גָאטנוז ןוא תב גָאטנוז) 8 ּךָאנ םיקלח 2 טונימ 48 הירפ תבש

 גַאטנוז ןוא תב גָאטסניר| 6 ּךָאנ םיקלח 15 טונימ 15 הירפ גָאטײרּפ



 ץ1. א

 בא שדוה

 שרוח שאר ןוא

 זיא
 בָאב העשת | בָא שדוֲח שאר ןופ דלומ רעד זיא רהָאי ןיא

 ז"ּפרת

 ח"ּפרת

 ט"ּפרת

 ץיירת

 א"צרת

 ב-+רתה

 תבש נַאטנוז | 5 ּדאנ םיקלח 17 טונימ 46 הירפ נַאטיײרּפ

 5 ךאווטימ נַאטשרענָאד | 5 ּדאנ םיקלח 11 טונימ 55 טכַאנרַאפ גָאטסניד
 דאווטימ | גָאטשרענָאד | 5 ךאנ םיקלח 6 טונימ 8 גאטראפ גאטנאמ

 ֶו תבש גָאטנוז 11 ךָאנ טונימ 57 טכַאנ גָאטײר
  ףאווטימ | גָאטשרענָאד | 5 ראי םיקלח 12 טונימ 45 הירפ ךָאװטימ
 דאוטימ | גָאטשרענַאד | 0 ּדאנ םיקלח 7 טונימ 18 הירפ נָאטסניד

 גָאטנַאמ נַאטסניד | 5 ּדאנ קלח 1 טונימ 7 גַאס ײב תנש| ג"צרת
 .גָאטיירּפ / ןָאטנוז | 11 דאנ םיקלח 15 טונימ 55 טכאנ דָאװטימ | ד"צרת
 ךָאװטימ | גָאטשרענָאד | 9 ּדאנ םיקלח 8 טונימ 28 טכאנ גאטסניד| ה"צרת
 גָאטנַאמ נאטסניד | 6 ּדאנ םיקלח 2 טונימ 17 הירפ גאטנז| ו"צרת
 גַאטיירּפ נָאטנוז | 5 דאנ םיקלח 14 טונימ 5 נַאטײב נָאטשרענאד | ז"צרת
 גָאטיירּפ נַאטנוז | 17 ּדאנ םיקלח 9 טונימ 98 נָאטייב דָאוטימ | ה"צרת
 גָאטנַאמ נָאטסניר | 9 ּדאנ םיקלח 9 טונימ 2/ טכַאנ נַאטנז | ם"צרת
 נָאטנַאמ נַאטסניר | 6 ּדאנ םיקלח 16 טונימ 99 טכַאנרַאפ תבש ש"ת

 לולא שדוחה

 זיא שדוח שאר ןוא לולא שדוַה שאר ןופ דלומ רעד זיא רהָאי ןוא

 .גָאטנַאמ ווא גָאטנוז| ------------ 9 ּךַאנ טונימ 51 טכַאנ תנש | ז"פרת
 גָאטיירפ ןוא גָאטשרענָאד | 6 ּףשנ םיקלח 12 טונימ 19 הירפ נַאטשרענַאד | ח"ּפרת

 גָאטיירּפ ןוא גָאטשרענַאד | 9 ְּךָאנ םיקלח 7 טונימ 259 נָאט רַאפ ךָאוטימ | ם"פרת

 נַאטנַאמ ןוא גָאטנוז| 12 ּךָאנ קֹלח 1 טונימ 41 נַאט ייב נָאטנוז ץ"רת

 נָאטיירפ ןוא נַאטשרענָאד| 9 ְּךָאנ םיקלח 12 טונימ 29 דנעבַא נַאטשרענַאד | א"צרת

 .גָאטיירפ ןוא נַאטשרענַאד| 7 ּךָאנ םיקלח 8 טימ טונימ 9 דנעבַא ּדָאוטימ | ב"צרת

 ךָאוװטימ ןוא גָאטסניד | 8 ּךָאנ םיקלח 2 טימ טונימ 51 נָאט רַאפ גָאטנַאפ | ג"צרת
 - גאטנוז ןוא תבש | 19 ּךאנ םיקלח 14 טימ טונימ 99 נָאט ייב נָאטײרפ | ד"צרת

 נָאטיירפ ןוא גָאטשרענָאד | 10 ּךָאנ םיקלח 9 טימ טונימ 19 הירפ נַאטשרענַאד | ה"צרת

 ךאװטימ ןוא גָאטסניד| ? ּךֶאֹנ םיקלח 5 טימ טונימ 1 דנעבא נַאטנַאמ | ן"צרת

 ֿנָאטנזז ןוא תבש | 5 ּךַאנ םיקלח 15 טימ טונימ 49 נָאט רַאפ תבש | ז"צרת

 נַאטנוז ןוא תבש | 1 ּךָאנ םיקלח 10 טימ טונימ 92 טכַאנ גָאטשרענַאד ה"צרת

 ךאווטימ זוא גָאטסניד | 10 ּךָאנ םיקלח 4 טונימ 11 נָאטימ רַאָּפ נַאטסניד ט"צרת

 ךָאוװטימ ןוא נַאטסניד | .7 ּךָאנ םיקלח 17 טיט טונימ 48 הירפ נַאטנַאמ ש"ת



 עצ ןישמנעב שד:ח שאר ןופ הנחת או
 םיִרְּב נוא;שעֶניִפעׁשַּב עלַא וצ זייְׁש יד ןא טיירָּב אָד רעד ֵרְבְתִיטאָנ ךיד טעֶּב ְךיִא אנא
 יוה ןיימ א יש ְךימ טְְלאָז אוד נוא . רע רעֶד ןייַמ ר קיִׁש .םיִׁשּוּלמ ןָא =

 , ןויָזִּב טיִמ טיִנ נּוא /רעצ טיִמ טיִנ נּוא ַחּור תַחַנ טיִמ הָבֹוט הָסָנְַּפַא לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא דֶניִזיִנ
 נּוא הָכְרּב טיִמ טיִּבְרַא רֶזְנּוא ןייַז לאָז ןעֶמּונ ּוצ נּוא ,ןיִרעוֶו טְמעֶׁש ראַפ טיִנ לאָז ְךיִא א
 ףיוא נּוא .ןְקִלְנאַּב ְנּוא טְסְלאָז נּוא קְרעוֶו רֶזְנּא ןיִא גנּוׁשְְנעֶּבַא ןייַז לאָז סע גּוא הָתְלֶצַה
 טְקְלאָז וד נּוא .ןיגְנאַל ראַפ ריִמ סאָו ץֶלַא ןיִא זְנּוא רֶּביִא ךיִד םעֶראַּב רעֶד .ּךימ ןיִגְנייֵרְּב ּוצ
 ,וָנּוא טְכייֵל רעֶד נּוא זְנּוא םערֶיְׁשאַּב גּוא .ןעֶטונ ּוצ ץְראַה רֶזְנּוא גּוא ןְליוֵו רֶזנּוא ןְיִטיִגאַּב
 יַניֵמ עֶלַא ןּופ ְךיִמ םעֶריׁשאַּב נּוא .דֶניִזיִג זיוה ןייַמ אּוצ גוא ,ריִמ ּוצ רעֶציִׁשאַּבַא ייאַז נּואי
 גּוא םיִׁשָדֲח עֶלַא נּוא ,ןיראָי עֶגיִדְנעֶמיק ְךאָנ עֶלַא ןיִא נוא ראָי םעד ןיִא רעצ גּוא תֹורָצ
 גְנּולְמּוט ראַפ עֶלַא ןופ ְךיִמ םעֶריִׁשאַּכ נּוא ,קילְּב ןעֶגיֹוא עֶלַא נּוא , תֹועָׁש עֶלַא נּוא ץיֶבאוָו
 ךמע ררא ינוא קוסָּפ םעד ןּופ ַהֹּכ םעֶד טיִמ ץְראה ןיימ ןּופ ׁשעֶניקעֶרְׁש רעֶר עֶזייֵב עֶלַא ןופ נּוא
 טְכעֶר גּוא עֶניִטְפַהְראוָו תֹובֹוט תֹורֹוׂשַּב ןיִרעֶה ןיִזאָל ְךיִמ טְסְלאָז נּוא  הלע םנ ךלעא יכנאו המירצמ

 םע}ּוא יזשפשו יחיצשו יפשצש .תֹונועַו םיִאָמֲח עֶנייַמ ןיִּבעֶג ראפ ריִמ טְסְלאָז נּוא עֶגיִטְראַּפ
 גּוא . עֶרָה רֶצֵי רעֶד ריִמ ןיִא ןעֶטְסּליִג טיִנ לאָז סע גוא ןועָו אָּטַח ןייק ריִמ ןיא ןייַז טיִנְלאָז
 ,םיִלּוּבְלַּבןופ נּוא קְניירְק ראַפ נּוא טייל עֶוייַּב ראַפ נּוא םיִנָלְזַג ראַפ ןעֶמְריִׁשאַּב ְךיִמ טְפְלאָז
 ראַּפ נּוא ׁשיִנעֶמּק ּוצ עֶזייֵּב ראַפ נּוא רעֶגְנּוה ראַּפ גּוא ׁשעֶניִנעֶגאַּב עֶזייֵּב עַלַא ראַּפ ּוא
 ְךיִא אּומ ריִד איצ ןעד ,ןְגיֹוא עֶנייַד ןיִא םיִמֲחְָו דֶסֶחְוןַח ןיִּבעֶג ריִמ טְסְלאָז נּוא טייֵקְרעֶיורְמי
 רֶגיֵלייַה ןייַד סאָד ןירעק ְךיִמ ְךיִא ּוט ןיִמאָנ ןייַד ּוצ נּוא ןיִרעֶפְטְנע ריִמ טְסְלאָז ּוד נּא ןיִפאָה
 רעד לאָז םיִנָּפ ייֵמ ,ריִמ ראפ ןיִטְכְראָפ ְּךיִז ןעֶלאז אייִז נּוא ריִמ ףיֹוא ןייַז ןעפוריִג לאז ןיִטאָצ
 ןייז טְּביֹוליִג יִלאָז ריִמ נּוא ,ׁשֶניִפעֶׁשאַּב עֶלַא ףיוא ןיִפְראוָויִג ןייַז לאָז טְכְראָפ ןייַט ,ןיִטְכייֵל

 עֶלַא ןיִא ןייַז לאָז ןיִמאָנ רעֶטּוג ןייַמ נּוא ,דָרעֶי רעֶד ףיֹוא ןעֶטְנּוא נּוא ןְלָמיִה עֶלַא ץיא ּבי
 ְךִז רעֶד טייקילייַה סאָד טְפאַרְק םעֶד טיִמ ,ןעֶטטּוצ ןייז ריִמ ןיִלאָז תֹומֹולֲח עֶניימ נּוא דָדְנעֶל

 טְפאָה ּוד סאוָו תֹודֵמ ןְהעֶצייְֵד יד ןּופ תּוכְז רעד נּוא ,הָנוְלע הָבְָּרַמרעֶד ןּופ טְקְהאַטׁש ץֶל
 - ןְהעֶצייֵרְד יד ןעֶנייַועַגיִּבְעֶז סאָר ,ןייְֵׁשייַּב ריִמ לאָז טְכעֶנק ייַד הָׁשֹמ ךרוח טְרעֶכיִז רא
 : הקנו האפתו עשפו ןוע אשונ םיפלאל רסת רצונ תמאו דסה ברו םיפא ךרא ןונתו םוחר לא 'ה 'ה תנדמ 2

 אוד זַא ןיִרעֶטְלע עֶנייֵמ ןופ טאָג נּוא טאָג ןייַמ טאָג ריד ראַפ ןעֶליִט רעֶד ןייֵז לאָז סע זיר יהי
 ְךאַמ נּוא ,גְנּואייֵרְּפ רעֶד נּוא טייֵקְמיִראַּב רעֶד נּוא טייקילעז טייל ץיִּבעג רימ טְסְלאָז =

 רעֶד נּוא ןֶגיוא עֶנייד ןיִ רֶסֶהו ןַח יִּבעֶג ריִמ טְסְלאָז נּוא ,קְרעוֶו עֶניימ עֶלַא ןיִא ךימ ןְקְלְנאַּב
 סאוו יִפעֶג ראַפ טינ ןיִלאָז רֶדניק עֶייַמ נּוא ,הָרֹוּת רעד ןיא ןיניֹוא יִרייז דדניק עֶנייֵמְּכייַל

 טייל נוא טייַהָנּוׁש נּוא טייקְרעֶטיֹול ןיִּבעַג ּוטְסְלאז דייַר עֶנייַמ ןיִא נּוא טְניִרעֶליִ ןיִּבאָה אייֵז
 :ןעֶטינ ּוצ ןירעוֶואַּב רימ ּוטְסְלאָז טעֶּב ְךיִא סאָו ץֶלַא נּוא ,דאָניִג נּוא טייֵקיִלעֶז =

 ןיִא טְנאָק רעֶד ְךאָד טְסְרעוֶו ּוד ,ןיִמאָנ ןְנילייֵה ןייד ןיִנעוֶו בקי ןּופ טאָנ ְךיִד טעּב ְךיִא אנא
 נוא בֹקֲעַי ןופ טעֶּביִג סאָד טְרעֶהיִג טאָה אָד רעֶד טְסיֵּב אּור ןעד , טְלעוֶו רעֶצְגאַג רעד == |
 עטּוג ןייד טיִמ רֹובָּכיֵׁשּוּבְלַמ ןיִּבעֶגיִג םיִא טְכאָה נּוא .,ןיִזייַּב םעֶלַא ראַפ טיִהאַּב םיִא טְסאָה
 ןיִרעֶנאַּב ְךיֹוא ךיא ּומ םורְד .לֵאָרְׂשִי יד םיִמ ןיִכייֵצ נּוא רֶדְנּואוו ןאָטיִג טְסאָה נּוא ,טְכאַמ

 נייַה ןְטיִהאַּב ְךיִמ טְסְלאָז נוא .ןיזיּפְׁשּצ ְךיִמ דְנאַה ןייד ןעֶניִפעֶ;טְסְלאָז אה זַא ריִד ןּופי
 וצ ןאָמ םיִסָנ ריֵמ טְסְלאָז גּוא טייֵקְנאַרְק עֶזייֵּב ןופ נוא ׁשעֶניִנעֶגאַּב עֶזייֵּב עֶלַא ןופ עיִּבייַא נּוא
 עד עֶּביִג ןייַמ ריִמ ןּופ רעֶה רעד ְךיִד ְךיִא טעָּב םּורְד קיִלְּב יִניֹוא עַלַא גּוא טייֵצ עֶלַא ןעֶטּוג
 ןאָמ ףיוא ריִמ לאָז ןעמ םיטחר אפנ לע געי קידצו םיױר רעֶלייֵמ עֶלַא ןּופ טעֶּביִג איד טְסְרעֶה א
 ; ריִר ןופ ןיִּבאָה ליוִוְךיִא סאוָו ןיִמעֶנ ראַפ ְךאַמ נּוא ,ןְלְטיִה ןעֶּביִז עֶלַא הֶלִפְּת רעגיי או
 ןינעק ּבאָה ךיִא סאו רֶיִזעֶגיימ ןיִּבעֶג ראפ ריִמ טְסְלאָז אוד ןיִטעֶּב ךיד אט ְךיִא עישב

 ץנעק לאָז ךיִא ירְּב טיִמ רער ,ןאָמיִג ןימייל ןינעק;ּבאָר ךיִא םאוָו רעֶרָא ,ְןאָפיִגריִד = |



 3 - ןישטנעב שרוח שאר ןופ הנחה
 בעל ןייֵמ יי נּוא ,רֶבק ןיא ןיִּבאָה הָחּונְמ לאָז ְךיִא זַא יֵדְכ רֶטיֹולטְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא ןעֶמק
 זַא ְךייַלְנ טעֶּביִנ ןיימ ןיִרעֶה רעד טְסְלאָז ּוד ,טייקְמיִראַּב רעֶד רֶמיֹול ןאָט ריִמ טיִמ ּוטְסְלאָז
 רעטּומ עֶסּורְּפ רֶזָנּוא טְרעֶה רעד טְסאָה ּוד יוִו ךיוא , ןיִרעֶטְלע יִרעֶזְנּוא טְרעֶה רעֶד טְסאָה ּוד
 ְךיִא ןעֶד ,טְגיִל ןיִצְראַה םעֶנייַט ףיוא ריִמ סאָוו ןיִגאָז ריד ליוִו ךיִא ּבייוַו םּורא ְךיִא ןעֶד הנֵח

 / ןפינב לע בא םתרכ ייַטְׁש סע איוִו רֵטאַפ ןייַז ּוצ ןיִטעֶּב טּוט דניקא יו ְךייַלְג ןיִטעֶּב ְךיִד אּוט
 . 1 דֶניק ןייַז ּוצ טּוט רעֶטאָפַא יוִו ןאָט ְּךיֹוא ריִמ ּוטְְלאָז

 טְסְלאָז אּוד ,ןיִפְלעֶה רעֶטייוו ריִמ ּוטְסְלאָז וזַא רעֶהַא זיִּב ןיִפְלאָהיִג ריִמ טְסאָה ּוד ע"שבר
 עֶנייַמ נוא יא זַא ִרְּכ געֶו ןיִטְכער ןיִא ןעֶריפ ךימ ןיִלאָז ייֵז םיִכָאְלַמ עֶטּוג ןְקיׁש ריִמ

 לאָז ְךיִא סאָד ,טייַל יד ןּופ םֹולָׁשְו סַח טיִנ נּוא דְנאַה ןייַר ןּופ ןיִרעוֶו טְזייֵפְׁיִג ןיִלאָז רֶדְניק
 .ןעֶלַא ןּופ ליִצַמ זְנּוא ייז נּוא ,ןייַז טֵלֹוׁש טיִנ עֶרָה ןִיע ןייקַייַז ןיא לאָז םע ,תֹולָפִׁש ּוצ ןעֶמּוק טי;

 ;םולְש ןיא נּוא ןיִּבעֶל ְניִרגא ןיִּבעֶל לאָז ךיא נּוא ץְכעֶלְׁש
 טְסאָהאּוד ,טְסיִז םּוא טיִנ ןיִׁשְנעֶמ םעֶד ןיִפאַׁשאַּב טְסאָה ּוד טְלעוֶו איד ןּופ רעֶה עישבר

 עֶנייַד ןיִרעָה אּוצ ןיִרעעֹוא עֶנייַמ נּוא .ְךייֵרְגיִניק ןייַד ןְהעז ּוצ ןיִגיֹוא עֶנייַמ טְניִפעֶינ
 | ןדְנעַהעֶנייַמ נּוא הָלּודְג ןייַד ןיִלייֵצ רעֶד לאָז ליֹומ ןייֵמ נּוא  ,טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעד ןּופ רדְנּואוו
 אּוצ טְכיֵל נּוא ןיִמעֶנ אּוצ הָלַח ןיִטאָּביִג זְנּוא טְסאָהּוד טאָג רעֶּביִל , תֹוָצַמ עֶנייַד ןאָט ןיִלאָז
 ןייג ּוצ סיִפ ענֶייַמ טיִמ נּוא , ןיִּבייַלְּב ןיירלאָז הָמָׁשְנ איִד הֶדָנ ןּופ ןייַז אּוצ קדוּב נּוא ןעֶדְניִצ

 | ןרעֶדְניק ןעֶנייַז אּוצ טְכיִרְּב עֶנייֵמ נּוא ,געוֶו םעֶנייַד ןיא ןייֵגּוצ נּוא ךיד ןיִּביֹול ּוצ נּוא לּוׁש ןיִא

 | זיק ןייזטלֹש טיִנייֵזןיִא לאָז סֶע טאָנ רֶּבל ְיִד ְךיִא טעּב םּורְד ,ןייז קְראַטְׁשןיִלאָז יֵז סאָד
 / ןסאָד ןיקְראַטְׁש רעדְניקעֶגייֵמ טְסְלאָז נּוא ,הָנּושמ הָתימ ןייק ,תֹועָר תֹוחּור ןייק נא עֶרָה ןיִע
 | ןנּוא .לֶכיֵהְו םָלּוא ןּופ ןעֶריִט יד יֵוו וזַא ןייז ןיִפָא לאָז ץֶראַה רייז נּוא ,הרָוּת רעד ןיִא ץְראַה

 יז טיִנ לאָז ןיניוא עֶנייַמ ןיֵא נוא , תֹוצַמְבּו הֶרֹּתַּב םיִָפֹוע םיִנּב ייֵ ןּופ ןְהעֶז ןיִלאָז ריִמ
 / ןהניזינ זה ןיימ אָ ןיא גאָלק גוא רעֶמאָי יי ןיִרעֶה ּוצ טי נוא הָנֲאד ּופ טייֵקְעיורְט ןייֵק
 | ןאוצ יי הָכֹז ןעֶלאָז רימ נוא !םָדְרׂשְּבַא ןּופ דנאה רעד ְךְּד ןירעוֶו ּוצ ְייֵפְׁשיִגשיִנ א

 ;תֹומָָנְו תֹועׁשִי ןעֶהעֶז
 ףקִלְנאַּב םֹלָשְו סֵח לֶזַמסאָד ּביֹוא נּוא ,לֶזַמ ןייַמ ןְניִטיִגאַּב טְסְלאָז ּוד ְךיִד טעֶּבְךיִא עישבר

 ןאוָו עֶלַא נּוא ראָי סאד לֵזִמ יִרעוֶוְׁש סאָד ְךעֶרְּב ּוצ נּוא ידש לא ְךיִמ טיִהאַּב טיִנ
 . ןאּוצ איד לייַה נּוא , הֶחְלִּצַהְו הֶכָרְבִלְו הָבֹוטְל ׁשֹדֲחְמ ייאַז נּוא , עַגָר עֶלַא נּוא גאָט עֶלַאנּוא

 ניק סאָד ןעֶניֹוא סֶניִטייל ןיִא נּוא ןעֶניֹוא עֶנייַר ןיִא דֶסֶהְו ַח ריִמּביִג נּוא רֶצְרעֶה עֶניִכארּב
 ןייַמראָג נּוא לָמיִה םּוצ ףיֹוא ְךיִא ּבייַה ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ,ידייר ּוצ ריִמ ףיֹוא ןיִּבאָה טיִנ לאָז

 |וצַא ןְּביִרְשיִג ןָא טאָה םֹולַָׁה ויָלע ֶלָמַה דַוָד יו וזַא ,ןיִגאָז ריִד ּוצ ְךיִא אּוט ץראַה ןיִכאָרּב
 לַמְמ ריִמ ייאז נּוא ,ןיִמעֶׁש ראַפ טיִנ טאָנ ּוטְּוט ץראַה ןעֶסיֹוטְׁש ראַפַא נוא ץְראַה ןיִכאָרָּ

 :הָּתֶא םּוחַר לַא יִּכ הָבֹוטל יִּבָל תולֵאְׁשִמ לָּכ
 4 ןמא ילאונו ירוצ 'ה ךינפל יבל ןוינהו יפ ירמא ןוצרל ויהי

 האלו לחר הקבר הרש תוהמא הנחת :
 ורג ןייד טיִמ ןיִפאַׁשאַּב טְסאָה איד ,טאָג רֶניִטְכאַמְלַא ּוד טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶה ּוד עישבר

 | ןיִמ ראָנ ,געט סקעֶז יר ןיא ׁשעֶניִפעֶׁשאַּב עֶלַא גוא דרע גּוא לָמיִה טייֵקְמיִראַּב רעֶד
 טסאה תֶּבַׁש ןעֶניִלייַה םעֶד . ׁשֶדֹוק תֶּבַש רעֶד זיִא גאָט ןיִטעֶּביִז ןיֵא נּוא רעֶטְרעוֶו ןעֶהעֶצ
 | ןיד טְסּוט ּוד סאָו לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ּביל ןייד וצ ןעֶטאֶּבִנ ּוטְסאָה ְךיֹוא נּוא ,קְרעוֶו ןייד ןּופ טעוריִג
 ְלאַפ ּביִל ריִא ׁשְטייַמ זיִא סאָד ראפזא ךנ ישא לאששי טְנאָז קּוסָּפ רעד זַא ןעֶמיִראַּב אייֵז טיִמ
 ר ךיוא ןיִלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָּביִנ אייֵז אּוצ ּוטְסאָה ןעֶמיִראַּכ ךימ ְךיִא אּוט ךייַא טיִמ לֵאָרְׂשִי

 ּוצ םיִנ ףְראַד ןעֶמ סאוָו רעֶטְרעֶֶו יִכְלעֶזא ןופ ךיוא נוא ,טעֶּבְרַא עֶלַא ןופ ׁשֶרֹוק תֶּבַׁש םּוא
: 2 
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 האלו לחר הקבר הֹרש תֹוהמא הנחח ,
 סאָוְדאָנ תַלוכְי יו ךאָנ עֶּכיְִיִא ןינרעֶל וצ נוא והָרוּת ירד ריי לאָז יז טְרעיי ידיד
 ייֵז טאָה טאָג סאוָו תֹוָצַמ יֵרעֶיז ןֹטְלוַה ּוצ איִוו ןְסיוו ןיִלאָז רבי יִד ךיוא ,ןינְרעֶל ןעק רֶעי
 םיִטָדֲה איד ,ןְגילייַה ןיִנעֶלְּפ ןיִרדהְנַּפיִד סאוָו םיְִׁדָחןיִּבעֶניִנֹוא ּוטְסאָה ךיֹוא , ןיִמאָּפִנ
 נּוא ז'צ ׁשֶדֹוה שאר ראַּפ ּפאוָו תָּבַׁש םעֶד ןיִׁשְטְנעֶּב ריִמ נּוא , ׁשֹדְוהַה ׁשֵרְקְמ ריִמ ןינייֵז !

 י"שה ּוצ דנעֶה יִרעֶזְמֹוא ןֹיִטייֵרְכְׁש ראַפ ריִמ ןעֶוט םורד ,ןיִמעָּב לאָז ןעמ טייֵצ זיִא לאָמ טְסְנעֶד
 ןעייג רעֶד טְסְלאָז נוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןירעק רֶדָיוו זְנּוא טְסְלאָז אּוד זַא הָלּפְּת ןעוט ריִמ נּוא

 ןייק נּוא ׁשֶרְקֶמַה תיֵּב ןייק דְנּוציִא טיִנ ןיִּבאָה רימ ןעֶד ,ןיִטְסְרע םּוצ איו ֹוזַא געט יִרֹע
 ןּופ טאַטְׁש ןָא זיִא הָלפְּת רזְנּוא ראָנ ,ןייַז רֹּפַכְמ זָנּוא ףיֹוא לאָז סאוָו לֹודָנ ןחֹּכ ןייק נּוא
 םעֶד ןיֵא ׁשדְוח םעֶד ןיִא ןיִרעֶפְנע ְנּוא טְסְלאָז נּוא הָלֵפְּת רֶזְּוא םעֶנ ראַפ םֹורְד ,תֹונּב
 טגאָזיִג טְסאָה נּוא ןיִמאָּביִנ ןיִגעוֶו טעֶריִא ןּופ טְסאָה אּוד סאוָו ,הָרָׂש רָטּומ רֶזְנּוא ןּופ

 עֶנייַב ןיִא ןעזִייֵּב וצ ןעֶריִר ןָא טיִנ טְלאָז ריִא ׁשְטייַט זיִא סאָד וערת לא יאיבנבו יחישמב ו 2

 רֶזְנּוא ןּופ תּוכְז םעֶד ןיִא נּוא .םְטְנעֶלְׁש ןייק ןאָמ טיִנ ריִא טְלאָז טיִאיִבְנ עֶנייַמ ּוצ נּוא ןיה
 ןוּכ תֹוכְרְּב ִד ןייַז לַּבִקְמ לאָז בֹקֲעַי רֶטאָפ רֶזְנּוא זַא ןעוֶויִג םֵרֹוג טאָה איִז סאוָו ,הקבר רו

 נּוא ..לֵאְרְׂשִי יִד רדָניִק עריַא ןיִא ןיִרעוו םִיוקמ דֶלאַּב ןילאָז תֹוכָרְּב יד זַא ,קֶחֶצי רֶטא
 ריִא ןיִא זַא טְנאָזיִג ריִא ּוצ טְכאָה אּוד םאוָו ,עֶייַרְטיִג יִד לֵהָר רֶמּומ רֶזנּוא ןּופ תּוכָז
 לֵאָרְׂשִי יִד טאָה ןעֶמזַא ןעד ,ןייֵג סיֹורַא לֵבָּב תּולָג םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי רדניק עֶריא ןילע

 רעֶזְנּוא סאוָו רֶבֹק םעֶד ןּופ טייוַו טינ טְריִפיִג ייֵז ןעֶמ טאָה ,טְריִפיִג ןייַרַא ןְדאָזּובְנ תּוּלנ
 ףיוא ןייג ןיִלאָז ייֵז זַא אֵנֹוׂש םעֶד אייַב ןיִמעֶּביִג סיֹוא לֵאָרְׂשִי יִד ְךיז יִּבאָה ,טניִל לֵחְר ר
 ןיִּבאָה גּוא לֵהר רָמּומ רֶזְנּוא ןּופ רַב םעד ףיוא ןעֶמּוקיִג ןעֶנייַז לֵאָרְׂשַייִד יו גּוא .רָּבְק

 ןְהעֶז ּוצ סאד ּוטְסנעק איוִו רעטּומ עַיירְטיִג רעֶזְנּוא , ןעֶייִרְׁש ּוצ גּוא ןעֶנייוו ּוצ ןיִּב
 ןייַא טימ ךֵרָבְהִי םֵׁשַה אּוצ ןיִגְנאַגיִג ףיֹוא לַחר זיא , ןיירַא תילָג ןיִא ןעֶריּפ זְנּוא לאָז
 רעֶסעֶרג ליִפ ְךאָד זיִא תֹונְמִהַר ןייַד םֶלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבִר ןיִכאָרְפׁשיִנ טאָה גּוא , אייֵהְׁשיִגי
 רעֶטְסעוֶוְׁש ןייַמ רֶּבִיִא טאַהיִג תֹונָמַהר ְךיִא ּבאָה ּוצ רעד ,ןיִׁשְנעֶמ םעד ןּופ תֹונָמֲהַר סא
 ןיימ ףיוא בֹקֲעַי ןאַמ ןייֵנ ּוצ ןיִּבעגיִג איז טאָה נּוא ןעטיּב ראַּפ טאָה רעֶטאַּפ ןיימ ןעוֶו
 אּוצ תֹונָמֲהַר אֵטיִׁשַּפ ּוטְכְרעֶהיִג ןּונַחְו םּוהַרַא ראָנ ךאד טֶיֵּב טאָג אּוד ןֵּכׁש לֶּכִמ ,ט
 סיֹוא רעֶדְניִק עננייַד לעוֶו ְךיִא טְכער טְסאָה אּוד טְרעּפְנעֶיְג ריִא טאָנ טאָה ֹוזַא ,|
 . תּוכְז ריִא ןיִא ןיִרעוֶו םִיּוקְמ לאָז .כאָד זַא ךיִד ריִמ ןיִטעּב םּורָד ,תֹורָצ איִד סיֹוא |

 לאָז איִז זַא טְנייוֵויִנ טְכאַנ נּוא גאָט טאָה איז סאוָו הָאָל רָטּומ רעֶזְּוא ןּופ תּוכָז םעֶד
 תּוכְז ריִא ןיִא .ןיִראוָויִג ליקנוט ןעֶנייַז ןיִגיֹוא עֶריִא זיִּב ,וָׂשע ןופ לֶרֹוג ןיֵא ןיִלאַּפ ןי

 ןיַפּויִנ ְּךאָד ןיִרעוֶו ריִמ , ׁשיִנְרעֶטְצְניִּפ רעֶד ןופ ןיִניֹוא יִרעֶזְנּוא ןיִטְכייֵל רעֶד זְנּוא ּוט
 ינסככ ב"ה ןיִזאָל ראַפ ֹוזַא ןייַז טְנייַה ריִמ ןיִלאָז איִוו , ּוניֵבָא םֶהָרְבַא ןּופ רדניק יֵד םֶהָּרְּבַא!

 ,דייֵרַפ ּוצ ׁשֶדֹוח םעֶד זְנּוא ףיֹוא גְנייֵרְּב גּוא ייאַנרעֶד םִורָד .דְניִז איִד ןיִפאוַו אּוצ ןיִרעֶמ
 רֶכיֹורְג רֵזָנּוא ְךאָד טְסיֵּב אּוד יי ןיאג ןעֶטּוג אּוצ ץְלַא ןיִרעוֶו טְרעֶק ראַּפ זנּוא לאָז ם

 ןּופ תּוכְז ןיִא ןעֶטּוג אּוצ ןיִרעק ראַפ טְסְלאָז ּוא ןיִּבייַה רעד ריִמ טְסְלאָז אּוד , טְּפאַׁש

 " + ןֵמָא בקֲעיו קֶהְצִי םֶהָרְבַא םיִׁשֹודְקַה תֹובָא יִרעֶזְנּוא
 הָוַהׁשְוחַה תֶא ּוניֵלֲע ׁשֵדֲחְתֶׁש ּוניֵתֹוכָא יַהְלאַו ּוניַהְלַא ַי יֶנְפְלַמ ןֹוצָר יה :םאָד ןעמ טְגאָז ׁשדָוה שאר טְׁשְטְנעֶּב ןעֶמ זַא 1 3

 ָש יח *םולָׁשלׁש םַימ * םיִכורָא םִיַחּוְלןֵּתהְו  הָכְְבַלְו הָבּוטְק
 יִרעֶזְנּוא ןּופ טאָג רעֶד נּוא , טאָג רעֶזְנּוא טאָג ריִד ראַפ ּוצ ןּופ ןעֶליוַוַא ןייַז לאָז םע
 נּושְטְנעֶּב ּוצ נּוא טייקמּוג ּוצ שדָוח ןְגיִזאָד םעֶד זְנּואְףיֹוא ןעיינאַּב טְסְלאָז ּוד ,ןיִרעֶט

 גנוׁשְטְנעֶּב ופ ןיִּבעֶל ,םטיג ןופ ןיִּבעֶל ,היִרָפןופ ןיִבעֶלַא ,ןיִּבעֶל גנאל ןיִּבעֶ זנֹוא טל
 ןייא



 : . תבשל תירתש
 .טַיָש םִַיַח * תּומֲצֲע ץּולֲה לָש םייַח ' הָמְְרּפ לָׁש םיִיַח  הָכָרְּבלָש םיּיַח *הָבֹוט
 לָש םיִּיַח*הָמָלְּ שוב םֶהּביאָׁש םיִיַח *אָּטַת תֵאריְו םִימָׁש תֵאְִי םֶהָ
 אֵכֵמְיָש םִיח ' םִיַמָׁש תַאְריְו הָרֹוּת תֹבֲהַא ּונְב אֵהְּתֶׁש םִָיַח * דֹובָכְו רֶׁשֹוע

 - הָלָפ ןמָא םיִּבַר תַלַפְת תוְַּ הָבֹוטְלּונֵּבִל תֹלָאְׁשַמ
 * תּורֵחָל תּודְבַעַמ םָתֹוא לֵאָנְוּוניֵתֹובֲאַל םיִסָנהְׂשִעֶׁש יִמ

 עַּבְרַאְמ ּוניֵחְרִנ ץֵּבַקיִו * בֹורָקּב ּונְחֹוא לֵאָנִי אּוה
 - - +ןָא רַמאֹנְו לֵאָרְׂשִי לָּכ םיִרֵבָח ץֶרָאָה תֹופְנּכ
 : הבוטל לארשי לכ לעו ונילע אבה (ינולפ) םויב (ינולפ) שדוח שאר

 תיֵּב ומע לָּכ לעו ּוניֵלֲע אוה ךּורָּב ׁשֹודֲקַח ּוהֵׁשְדַחְי
 ' הָחְמִׂשלּ ֹשָׂשָל ' םוָׁשָלּו םִיַחְלי לֵאָרׂשִי ==

 | - - +ןמָארַמאנו' הָמָחְנְלּו העוׁשיִל
 יִנ ְךֹואְדְתתַא ייַּב טיִנְךיֹוא .םיַמֲתַרָה בָא טיִנ ןעמ טְנאָז קֶדָצ ךְתְקְרְצ ןייק טיִנ טְגאָז ןעֶמ ןעוֶו
 טְרעֶייַנ * טיִנ ְךֹוא ןעֶמ טְנאָז ׁשָדּוה שאר טְׁשְטְנעֶּב ןעֶמ זַא נּוא * הָליִמ תיִרְּב ןייַא זיִא םִע זַא

 ;גאָרְּפ ןיֵא ןעֶמ טְגאָז בָא ח'ר טְׁשְטְנעֶּב ןעָמ זַא נוא + הָריִפְס טְלייצ ןעֶמ סאוָו געָמ יד ןיִא
 רֹוקְפִי איה * םיִמּוצָעָה ויָמֲחַרְּב * םיִמֹורְמ ןֵכֹוש םיִמֲחַיָה בא

 שֶרְקַה תֹולֲהְק ' םיִמיִמְַּתְו םיִרְשיַהְו םיִריֲִחַה ' םיִמָתַרְּ
 םֶהָיַחְּב םיִמיִעְנַהְו םיִבָהֲאְנַה * םֵׁשַה תַׁשּורְק לֹע םֶׁשָכג ּורְסִמָׁש
 םִנֹוק ןוצְר תושעל ' ּורְבָנ תֹויְרֲאַמּו ּולֹק םיִרָׁשְנַמּודְרְפִנ אל םָתֹומְבּו
 םוקנִיו 'םָלֹוע יִקְיִדצ רֶאְׁש םִע ' הָבֹוטְל ּוניהלַא םַרְּכְִי ;םֶרּוצ ץָפַחְ
 *םיִקלָאָה ׁשיִא הָׂשֹמ תַרֹותְּב בּותָּכַּכ ! ְךּופָׁשַה ויָדָכֵע םַד תַמְקִנ
 ֵּפִכְו יָרָצְל ביִׁשָי םֶקָנְו * םֹוקָי וָדָבִע םַד יִּכ ֹומַע םִיֹוג ּוטיִנְרַה
 םֶמָד יִתיִּקנְו * מאָל בּותּכ םיִאיִבְנַה ְךיִדָבִעיֵדְי לעֶו : מע ֹותָמדַא
 ורְמאֹי הָמָל * רַמֲאְנ ׁשֶרֶקַה יֵבְתִבְבּו : ויִצְּ ןֵבֹׂש יו * יִתיְקִנ אל
 :ְךּופָשַה ְךיֶדָבֲע םַד תַמְקִנּוניֵניֵעְל םִיוַּבעַדְוי םֶהיֵהֹלֲא הַא םִיֹוֲה
 ףַמֹואְו : םיִוָנֲע תֹקֲעַצ חַכֶׁש אל רָכְז םֶתֹוא םיִמָד ׁשֵרֹוד יִּכ רֵמֹואְו
 ָבְרְהַּב לָחְנָמ 1 הֶּבִר ץֶרֶא לע שאר ץֵחָמ תֹויַוָג אֵלָמ םִיֹונַּב ןיִָי

 | יכ ירשא ;ׁשאֹר םיִרָי ןֵּכ לע הָּתְׁשִי
 ןיא ןאָט וצ ןיִּבאָה אָרֹ ןיִלאָז ריִמ רעֶניַּב עֶדנּוא ןיא טייֵקְראַטְשַא הָָנְרַּפןופ ןיִבעֶל ןייֵא
 ריִמ רּובָּכ נּוא טייֵקְכייַר ןְּבאָה ןֵלאָז ריִמ םָנייֵק ראַפ טְמעֶׁש ראַּפ ןיִרעוֶו טיִנ ןיִלאָז ריִמ הָריֵבע
 יד ןיִליִפ רעֶד טְסְלאָז ֵדְְתִיַׁשַ ראַפ אָרּומ נּוא הָרֹוּת רֶד ּוצ טְפאַׁשְּביִלןְּבאה ךיזןיא ןיִלאָז
 1 הֶלָס ןַמָא שיִכֵר ןופ הָלְֹּּת רעֶד ןּופ תּוכְז םעֶד ּופ ןיִטּנ ּוצ ןיִצְראַה רעֶזְנּוא ןּוּפ רעֶנאַּב
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 בָּכָׁש םָעָה יִרְׁשַא :הָלֵּס ךּולְלַהְי רֹוע .ְףֶתיִב יִבְׁשֹוי יִרְׁשַא
 , יה יהא מֵמֹורָא ,דֶנָדָל הֶּלהְּת :ויָהלַא ייָׁש םֶעָה יִרְׁשַא 5

 ֶמֶׁש הֶלְלַתֲאַו .ָךָכְרְבֲא םוי לֶכְּב :דֵעָו םֶלֹועְל ףֶמִׁש הָכְרֶב
 רֹודְל רֹוּד ? רֶקָח ןיא ותָּלרְגַלְו ,דֹאְמ לָּלִהְמּו יי לֹודָג : רֶעָו םֶלועְל
 ֵרְבִדְו ,ףֶדֹוה רֹובָּכ רַדֲה :ּודיִנַי ףיִתֹורּוּכנּו ,ףיׂשעַמ הֵּבַׁשְי
 ;הָנְרְּפִמֲא ףתָלְדנּו ,ּורמאי ְךיִתֹואְרונ וּוזֲעַו :הָחיׂשָא ףיֶתֹאְְּפִנ

 רק
* :5 

 םיפַא ְךֶרֶא .ַי םּוהְרָו יח :ּוננרְי ףֶתָהְרִצְו ,ּועיִּבִי ְךְבּוט בַר ר
 לָּכ ַײ ףּורֹוי ;ויָשעמ לָּכ לַע ויָמֲחְָו .לֹכַל ַײ בֹוט ;רָּמֶח לד
 ףֶתָרּובְּו .ּורמאֹי 'ךֶתּוכְלַמ רֹובְּכ :הָכּוכְרָבְי ךיִדיִסֲהַו .ףיִׂשֲעַּמ
 ;ֹותּוכְלַמ רַדָה דֹובְכּו ,ויָתֹורּובְנ םֶדָאָה יֵנְבִל .עַיְדֹוהְל :ּורֵּבִדְ
 ְךַמֹוכ ;רֹודָז רֹוּד לֶכָּב ֶּּתְלַׁשְמִמּו ,םִיִמָלֹע לָּב תּוכְלַמ ֵתּוכִמ

 ּורּבַׂשְי ףיִלֵא לֹכ יִניֵע :םִִּפּופְּבַה לֶכְל ףֵקֹוְו .םיִלְפֹּנַה טי :
 עיּבְׂשַּו , הי תֶא ַחֵתֹופ :ּתַעְּב םֶלֶכֶא תֶא םֶהָל ןֵתֹונ הָּתַאָו
 בֹורָק :ויָׂשעמ לֶכְּב ריִסָחו ויָָרָד לָלְּב יי קיִּדַצ:ןֹוצָר יֵח ֵל

 : ט"ע שודיּפ
 ייֵז ןְלעוֶו-ְךאָנ לֵהּוׁש יד ןעֶמ טְנייַמ םֶד זיֹוה ןייַד ןיִא ןעֶציִז םוָו יר לְהאֹוו ךֶתיביְֵׁשֹי יִרְשֲא צ
 םעֶד ּוצ זיִא לָהאֹוו נּוא תֹוָצַמ לעיֵפ ֹוזַא טֶה סו קְלאָפ םעֶר ּוצ לְהאֹוו םעֶד יִרְׁשַא גיִּביֵא ןְּביול ךיד
 ךיִר לעוֶו ְךיִא ּוְמְמֹייִא ה"ע ְךלֶמַה רִוָד ּוצ גְנאַזעֶג 'ּביול ַא רְַָל ָלֵהְּת :םאָג ןייַ זיִא טאָג םוִו קְלאַּפ

 ךיִא לעוֶו גאָמ עֶלַא םוי לֶכְּב גיִּבייֵא ףוא ןְמאָנ ןייַד ןֵּביֹול לעוו גּוא הרי ןָּבייַהְרעֶד טאָג ן
 רֶהעָו זיִא נּוא טְרעֶפְכַאעגויִא טאָג : ביי ףוא ןְמאָנ ןייַד ןּביול לעוו גּוא הללו ןְׁשְטְנעַּב

 ןְלעוֶו רוד ןייַא דוד ףוס ןייק נּוא גנּוׁשְראָפ ןייק אָד טיִנ זיִא הָלּורְג ןייַז ּוצ נּוא ֹותָלּוְנלְו טּביֹולעַנ
 טייקְניוׁש יִד רַרָה ןְנאָז ייֵז ןְלעוֶו יא עֶנייַד גּוא יָתֹרגנּי רוד ןְרעֶרְנַא םּוצ םיִׂשֲעַמ עֶנייַד ןֵּב

 ןייר נּוא יּועי ןעֶלְהעֶצְרעֶד ְךיִא לעוֶו רָדְנּואו עֶנייַד ןּופ רייֵר יד נּוא יִדָנְִי דֹוכָּכ םעֶנייֵׁש ןייַד ןּופ
 ןעֶלְהעֶצְרעֶד ךוא ךיִא לעוֶו הָלּודְג ןייַר גּוא ּףְָלידני ְנאָז ייֵז ןּוהְמ טְכְראָפ ןייַד ןּופ טייקרא
 ּוד םוָו טייֵקיִמְכעֶרעֶג יד ןעֶגעוֶו ְּתִָֹּצִו ןעֶרעֶר ייֵז ןּוהָמ ץְטּוג לעיּפ ןייַ ןּופ ןעֶקְנאַרעֶג יֵד
 -רעֶר רֶע ּךֶרֶא רֶגיִמְראַּבְרעֶד ַא נּוא דַגיִלעֶז טייל ַא זיִא טאָנ וּית ןעֶגְניִז ףיֹורָד יִיֵנ ןּוהָט טֶסּוו

 עֶלַא ּוצ םּוג זיִא טאָג ַײ נפ םיִדָתֲח עֶסיֹורְג טּוהְמ נּוא לֶדֵּו ןְראָצ ןייַז ףיֹוא טְלאַה נּוא טְרעֶגְנעֶּל
 םיָיָתַ ןּביֹול ךיִל ןּוהְט קְרעוו עֶגייַר עֶלַא יי ךירוי תֹונָמֲחַר ןייַז זיִא קְרעוֶו עֶלַא ףיוא נּוא יימָחְ

 ךְתְרּובִגּו ןעֶנאָז ייֵז ןּוהָמ הָבּולַמ ןייַד ןּופ ד ובָּכ םעֶד רֹוּנִּ ְךיִד ןֵׁשִטְנעֶּב םיִדיִסֲח עֶנ נייד נּוא הָכּוכ :

 טאָג ןייַז םֵסָרַּפְמ טעוֶו םִעַמ רֶעייֵז נּוא םֶדָאָה יִנְנִ ַידֹהָל ןעֶרעֶר ייֵז ןּוהְּמ תֹורּובְג עֶגייֵד גּוו
 הָכּולְמ ןייַד ְךהּונְלַמ הָכּולִמ ןייַז ןּופ דֹובָּב כ םעֶנייֵׁש םעֶד גּוא תּוכְלַמ רַדָה רֹונְכּי ןֵׁשְטְנעֶמ יִד ּוצ תֹוהו
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 טְכאַמ רֶרֲע רעֶד יב ְגיוּבעֶג ןייֵא ןעֶנע עֶז םוִו עֶלַא גּוא ףקִיו 2 םוִו עֶלַא 'וצ .רַמְנּוא טֶנֶה

 םֶהָל ֵתֹונ הֶּתַאְו ןְפאָה ריִר ּוצ ןּוהְט ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןּופ ןְגיֹוא יִד לֹכ יִניֵע  ןעֶלעֶמְׁשְפיֹוא טאָנ

 עיִבָׂש מּו דְנאַה ןייַד ןְנעֶפֶע טֶסּוהְמ ּוד ַחֵתֹיּפ טייַצ יז ןיִא ןעֶכיִלְטיִא ןייַפְׁש רֶעייֵז ייֵז םֶסיִנ ּוד

 טְכעֶרעֶג זיִא טאָנ קיִדצ ֵ יוִו ןייַז ְךאָנ ׁשיִנעֶּתעֶׁשעֶּב ןְגיִדְנעֶּבעֶל ןֵכיֵלְמיִא טאַז טְסְכאַמ הי

 זיִא טאָג ַי בֹורק קְרעוֶו עֶגייֵז עֶלַא ןיא ריִסָח ַא זיִא גּוא ויָׂשֲעַמ לג לֶכּב דיִסָחְו ןעֶגעוֶו עֶנייַז על

 טנעהאנ 5 1 ִׂ
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 / תֶאְו ,הָׂשֲַי ויָאְרָי ןֹוצְר : תֶמֲאַב ּוהֲאָרְקִי רֶׁשֲא לֹכְל ,ויָאְרק לֶכְל ַײ
 לֵב תַאָו ,ויָבֲהֹא לָּכ תֶא ַײ רמֹוש ;:םִעיִׁשֹויְו עַמְׁשִי םֶתְעַוַׁש
 | ,ּושְרָק םֵׁש רֶׁשַּב לָּכ ךֵרָביִו יּפ רֶּברָ ַיתַַּהְּת !ריִמָׁשי םיִעָשְרָה

 עה הָיּולְלַה םֶלֹוע רע | הָּתַעַמ הי ְךֶרֶבְנ ּונְחַנֲאַו :רעו |םֶלֹועְל

 .;י םאנ .בקעיּב עט יִבֵׁשְּו ,לָאוג ןויִצְל אָבו
 יֵרְּבִדּו ךיֶלָע רֶׁשֲא יחּור ,ָי רַמָא םֶתֹא ִתִרְּכ תאז יִנא
 .,רעיז יפמּו ,ךיפמ ּושמָי אל .ְךיִפָּביִּתְמש---רׁשֶא
 הֵּתַאְו :םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ .ַי רַמָא ְףֶעְרִז עֶרֶז יִּפמּ
 ,רֵמֲאְו הָז-לֶא הֶז אָרָקְו :לֵאָרְׂשִי תֹוּלִהְּת בׁשֹוי שודָק
 ורֹוכְּכ ץְרֶאָהיִלַּכ אֹלָמ תֹואְבְצ ַי ׁשֹודָק ׁשֹודָק וׁשודק
 אמֹורמ יֵמׁשַּב ,שידכ ןיִרְמָאז  ןיִד ןמ ןיד ןיְִּבִקְמּו
 ,הָתְריבִג רבֹוע אֵערַא לַע שידק ; ּהַּתְניְִׁש תיִּבהֶאְלַע
 אֵיָלֹמ תֹואְבְצ יי ,אָיַמְלֶע יִמְלעְלּו םלָעַל שיר
 ׁשַעַר לֹוקייֵרֲחַא עַמְׁשֶאָו .ַחור יִנֵאָׂשִּתַו :ּהָרָקִיויִז אָערַא
 תַעמַׁשְו,אהּוריִנְתַלְטנּ :ומוקְמִמ יירוכנ ךורָּב ,לֹודְנ

 ט"ע שוריפ

 של עֶנייַ עלַא מיִה טאני ַײ רמֹוש יש טֵּפְלעֶה גוא יצ רָע 'טרעֶה יבְשעג .רֶעייֵז גּוא םֶתְַש תֵאָו

 ביל םָטאָג ג ןֵרעֶר טוהט פיֹומ ןייֵמ יּפ רֵּבדִי ִי ; תַלֵהְּת רֶע טְגיִליִטְראַפ םיעָׁשְר עֶלַא נּוא תֵאְי רעֶּבאָה

 ּנָחִנאו , גָּבייֵא ףוא דֶעָו ָסְלֹועֵל ןְמאָנ ןגילייֵה ןייז ןְביול ךיוא ןּוהָמ ןֵׁשְטְנעֶמ עֶלַא נוא ֶשּב לַּכ ְךרֶביֵו

 ריִמ ןְלעוֶו םאָג ןּופ הובוט ןייַז ּוצ לַּבקִמ נּוא םיִהָמַה היַיְחִּת ֹוצ טייֵרְבעֶגְנָא ןִנעֶז סוָו ריִמ רָבָא

 :ןעֶטייֵצ עֶלַא טאָנ טְּביול םּורעֶד נּוא הָיללַה ניִבייֵא זיִּב טְנייַה טאָג ןעֶּביול
 רֶריוִו ןְלעוֶו ֵאָרְׂשִי ןַא עֵׁשַפ יִבָׁשְלּו ןֹויִצ ןייק רֶזייֵלְרעֶד ןייֵא װ ַבּוק טעוֶו סֶע לֵאוג ֹייִצְל אָבו

 םאָנ טְנאָז ַחיִטְבַמ ייֵז ןיִּב ךיא נּוא תאז יִנֲאְו הָלּואְג עֶטְכעֶר יד ןמּוק שעוֶו טייִטסיִמ ןּופ ןעֶרעק
 . ןוהְטעָנ ּבאָה ְךיִא סוָו הָרּוּת רַד ןּופ דייֵר עֶגייַמ יֵרָבְדִּו זיִא ריִד ףיֹוא סוִו הָאּובִנ ןייֵמ ףיִלְע רֶׁשֲא יִחּור

 םֶרעֶדְניִק עֶנייַר ןּופ נּוא ליומ ןייד ןּופ ןּוהמעְגְפֶא ןעֶרעוֶו טינ ןעֶלעוֶו ייֵז ּוׁשּומְי אל ליומ ןייַד ןיא

 םאָג רֶניִלייַה ּור נוא ׁשֹודְק הָּתַאְו גָּבייֵא זיָּב דָנּוצַא ןּופ םאָג טְגאָז ַײ רַמָא פומ סְרעֶדְניִק םֵרְניִק נּוא

 ןְרעֶדְנַא םּוצ רֶנייַא ןָפּור םיִכָאלַמ יִר הז אְרֹקַו יִשְטאָה לֵאָרְׂשִי יד ןּופ 'ביופ יִר ףיֹוא טֶסְטְראוַו ּוד

 םיִכָאְלַמ איֵר גּוא ןיִלָּבקַמּו רֹוכָּכ ךייג לופ יא רֶרֵע יִד טֶּפאַשְרעֶה טיִמ גָלייַה זיִא טאָנ ןְָנאָז נּוא

 ןייַז יוִו טֶרָא םָר לֵמיִה ןְמְׁשְרעֶּבייֵא ןיִא גיִלייַה זיִא םאָנ ןְגאָז ייֵז ןֵרעֶדְנַא םעֶד ןּוֿפרָנייֵא ןְגְנאַפְטְנַא

 גיִלייֵה זיִא טאָג שירה טייֵקְראַטְׁש טּוהְט רֶע דֶרֶע רֶד ףיֹוא גיֶלייַה זיִא טאָג שידק טֶהּור הָניִכׁש

 הָניֵכְׁש יז ןּופ טייקרעטיול טיִמ לּופ זיִא רֶרָע יִר טְּפאַשְרעֶה ןופ סאָנ תֹואָבְצ ײ י ןְמְלעוֶו עֶלַא ןיִא

 רָטְנּוא טֶרעֶהעֶג ְךיִא ּבאָה עַמְׁשִאַו הָאּובְנ םּור ַא ןֵּבֹוהעֶג ףיֹוא ךימ םֶה סֶע טְגאז איִבָנ רָר יִנֵאׂשְּתַו

 ןּופ רֹוכַּכ סְטאָג זיִא טְּביֹולעֶג רֹובְּכ ךּירַּב נא נוא א ןופ ׁשֲעַר םיורְג טיִמ םעֶרּוטְׁש ַא ריִמ
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 ייד תבשל החנמ תלפת
 אָרָקְי ךירּב .ןיִרְמֶאְו ןיִחְּבַׁשִמַּד ,איִנַס עיִז לק יִרְתַּב
 ײ :עְו םכעְל ְךלִמִי | יי ; ּהָּתְיִבְׁש תיֵּב רֵתֲאַמ יפ
 םֶהָרְבַא יִהִֹא ַי :אֵיַמְלַע יֵמָלָעְלּו םַלָעָל םִאָק הָתּוכְּלַּמ
 רצל ,םָלֹועְל א הָרֵמָׁש  ,ּוניֵתֹובֲא לֵאָרְׂשִיְו קֶחָּצִי :
 םּודָר אּוהְו :ְךיֶלֵא םֶבֶבְל ןֵכָהְו ,הֵּמִט בֵבְל .תֹובְׁשְחַמ
 ריִעָי אֹלְו ,ֹוּפַא ביִׁשָהְל הברה ,תיִחְׁשִי אֹלְו ןוָע רֶּפַּכִי
 ילָכְל ,דֶסֶח-בֵרְו .חֶּלַסְו בֹומ יָנֹדֲא הָּתַאייִּכ ותָמ הייל
 5 66 תִּת ;תֶמֲא רות ,םלֹע ל .ָדָצ חק :ךיֶאְרק 8

 לאה ,ונָל סמעַי םֹי | םוי יג דָא רב ; םֶדָה יִמיִמ
 יַהֹלֶא ,ּונָל-בֵנִשִמ ,ּונָּמִע תֹואָבְצ יי :הָלָס ּונֵתְעּוׁשְי
 ַײ :ָךֶּב ַחֵמֹּב םֶרֶא יִרְׁשַא ,תֹואְבְצ .ַי :הָלָס בֹקֲעַי
 וניֵהֹלֲא אּוה ְךּורָּב :ּונֲאְרָק--םויְב ּונְנֲַיְדְלַמַה ,הָעיִׁשֹוה
 תַרֹוּתּונְל ןֵתָנְו ,םיִעֹוּתַה-מ ּונָליִדְבִהְו ,ֹודֹובְכִל ּונֲאָרְּבִׁש
 ותְרֹותְּב נבל חַּתַפִי אה .ּונֵכֹותְּב עַטִנ םָלֹוע יַיֵחְו ,תַמָא
 ורְבֶעְלּו ֹונֹוצְר תֹוׂשֲעַלְו ,ֹותָאְרִיְו ֹותָבֲהַא נבל םֶׂשָיְו

 ורי

 ןָטְלעוֶו עֶלַא ּוצ םּויִק ַא זיִא ְךייַרְגיִנעק; יי 20 ּוצ ןגינעק טעוֶו טאָג ְךילְמִי יי טָרָא יי :
 עֶרעֶזְנּוא לֵאָרְׂשִי נּוא קֶחֶצִי םֶהָרְבַא ףוא ןָמאַנ ןייַז ןעֶזעוֶועֶג רֵחֵיְמ טֶה סאוָו טאָנ רֶר םֶהְָבא יֵהְלָא

 ןְּבאָה טיִנ לאָז קְלאָפ ןייַר זַא תֹונְׁשְחַמ רַצֵיְל תֹובָא איִד ןּופ תּוכָז רָד גָּבייֵא ּוצ םִע ּטיִה ןְרעֶטְלַע :
 טכעֶר ןְלאָז ריִמ ריִד ּוצ רעֶצְרעַה עֶרֶעייֵז ןטייַרְּבְנָא טְסְלאָז נּוא ןֵכְָו תֹובָׁשֲחַמ עַטְכעֶלְׁש ןייק =
 רָדיוֵו טֶרְהעֶמ נּוא הָּניִהְו םיִנ טְּבְרַדְרעֶפ רֶע נּוא רֶגיִדְמעֶרַּבְרֶר ןייֵא זיִא טאָנ אּוהְו ןּוהְמ הָּבּוׁשְּת -
 נּוא םּוג טְסיִּב טאָנ ּוד ןעֶד יי הּתַא יִכ ןְראָצ םיִרְג ןייַז טיִנ טְקעוֶוְר עֶר נּוא ןְראָצ םיִרָנ ןייַז ןרעק :
 זיִא טייקגיטכעֶרעג ןייַד קֶדצ ףתקרצ ךיד ןעפּור םוִו עֶלַא ּוצ דָסֶח טיִמ לופ טְסיִּב נּוא םֶסְּביִנְראַפ
 בֹקֲעַי וצ תמא טְסְּביִנ ּוד תמא ןֵּתֹּת תַמֲא רעֶמיֹול זיִא הֶרֹוּת ןייד גּוא טייקְניִטְכעֶרעֶג גָּבייֵא ןייֵא =
 ְךּורַּב רֶהיִרְּפ ןּופ ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶגְנּא ּוצ ןְראווְׁשעֶג טְקאָה ּוד םוו םֶהָרְבַא ּוצ ּוד טֶסְּביִג דָמָח גּוא =
 ףיֹוא רֵפְלעֶה רֶזְנּוא זיא רֶע ןדאָל ףֹוא זָנּוא רֶע טּוהָט גאָט ףוא גאָט ,טאָנ זיִא טְּביִולעֶג יִנֹרֲא :
 רעֶד ןיִא בֹקֲעַי ןּופ טאָנ רָד זְנּוא ּוצ רעֶקְראַטְׁש ַא זיִא רֶע זָנּוא טיִמ זיִא טאָג תֹואָבצ ַײ !גֶּבייֵא -
 רֶד ףֶלעֶה טאָנ הָעיִשֹיה יי ריר ןיא ְךיִז טְרעֶכיִיְראַפ םוֶו ןְׁשְנעֶמ םעֶד לֶהאֹו םֶדָא יֵרְׁשַא טייֵקְניִבייֵא ט
 רָזְנּוא רֶע זיִא טְּביֹולעֶג ּויִהלֶא ךּורַּב ןָא םֶהיֵא ןָּפּור ריִמ םוָו נאָמ םעֶד ןְרעֶפְטְנֶע זנּוא לאָז גיִנעק =
 הֶרֹוּת ןֵּתַמ תַעַׁשְּב רייֵׁשעֶגְּפֶא זְנּוא טֶה גּוא ןְגעוֶו רֹובָּכ ןייַז ןּופ ןְפאַׁשעֶּב זְנּוא טֶה רֶע םוָו טאָג -
 עֶניִּבייֵא םָר נּוא תֶמַא רֶמיֹול זיִא איִז םוִו הֶרֹוּת יד ןְּבעֶגעֶג זְנּוא רֶע טֶה ּוצ רָד נּוא ןְדייֵה יִד ןּופ -

 עֶרעֶנְנּוא ןיִא ןּוהְט לאָז נּוא הָרֹוּת רעֶד ןיִא רֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןְנעֶפַע לאָז רֶע חַּתִפִי אּוה ןֵּבעֶּל
 ןּוהָמ ןְלאָז ריִמ זַא ןְפְלעֶה ְנּוא לאָז טאָג ֹונֹוצְר תֹישעלו טְכְראָּפ ןייַז נּוא טְפאַשְּבעיִל ןייַז רֶצָרעֶה
 ןעֶהיִמ טיִנ ְךיִז ןְלאָז ריִמ ןעמל ןָצְראַה כאפ םעֶד טיִמ םהיִא ןעֶנעיִד ןעֶלאָז ריִמ נּוא ןעֶליוו ןיי

 וצ 7 1 'ׂ

 ן : לא

 בא



 י"ה "ווא יי

 טא
 * א

 יין י יש +י

 תבשל החנמ תלפת 8

 ;הָלָהַּבל רֵּלִנ אֹלְו .קיִרָל עניִנ אֹל ןעמל לָׁש בָבֵלְּ
 יָנַפלַמ ןוצָר יִה

 : : יי .שייראא- =

 | רֹומָׁש ֵׁש , ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֲא : ,
 הָבֹומ ׁשֹריִנְו ,הֶאְרָנְו הָיְחַנְו הָּכְונְו ,הֶּזַה םִָלּועָּב יה
 .ןעֶמָל :אָּבַה םִלֹועַה ייַחְלּו , ַחיֵׁשָּמַה תֹומִי יֵנְׁשִל ,הָכָרְבּו
 צ הרב :ָךֵרֹוא םִלועְל יַהלֲא ַײ ,םֹדִי אֹלְו דֹובָכ ְךֶרֶמַי
 ייַב ּוחֵמַּב : ֹוחֵטָבִמ ַײ היה ,ַײַּב חַטֶבָי רֶׁשֲא רָכָּנַה
 יֵעְרֹוי ָךב ּוחְמְבִיָו םיִמָלֹוע רּוצ ײ הָיְּב יִּכ ,רַעייִרֲע
 ,וקָדְצ ןַעמְל ץֶפָה יי יי; ךישרד תְבוֲעיאֹל יּכ ,ךֶמָׁש
 שידק יצח טנאז ןזח רעד ; ריִדאְיַו הָרֹוּת ליִדְנַי
 ?ְךֶעֶׁשִי תֶמָאַּב יִנָנַע .ְךֶדְסַח" בֶרְּב םיִהֹלֲא ,ןֹוצָרַתַע ַײ ףֶל יִתָּלִפְתיִנֲאַו

 ,שירק יצח ןוח רעד טגאז לכיה ןוא ת"פ ןילעטש ןיירא םעד ךאנ ..'וכו עוסנב יהיו
 םירקי ןוצר תע םינינּפ

 ריט רֶּפְטִנֲע יִנֵנַע . (ְךֶעֶׁשי תָמֲאְּב יִננֲע 'ונו יִתָלֹּפִת יִנֲאַו
 עזעיר ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ . ףליה ןייר תַמֲא םיִמ ְךֶעֶׁשִי תֶמָאַּב
 ןָלעוֶו , םיִנ ִֵּׁׁפ ןייק םֶה סֶד ןעֶד . רעיִוְׁש רֶהעָז זיִא רֶפְרעוֶו
 הָלִפְּת ךיו םֶלעֶטְׂש רֶע זַא םָדָו רָׂשָּב ןייֵא , ןְרעֶלַק רָע םָד רימ
 ַא ןייַז ןאק,ןֹוצָר ןייַז ןּוהְט םהיִא לז רֶע ת"ישה ּוצ ּוהָפ
 ,לָׁשָמִל , קילְגמּוא ןייֵא םהיֵא רַפ ראָג סָד זיִא טעֶּב רע םוו םֶָד
 תּריִׁשַע סד זָא לאָמ לעיפ טָפעֶרְפ . תֹורְי ׁשֵע ףיֹוא םעֶּב רע
 רֶׁשּוע ׁשֵי ,טְגאָו קּיסָּפ רָר יו ,קיִלְגְמּוא םּוצ םֶהיֵא טְגְנעֶרְּב
 טְגְנעֶרְּב סוָו תּוריׁשֲע ןאַראַמ זיִא םִע ,ֹותָעֶרָל ויָלְָּבִל רּומָׁש
 םהיִא ןעֶנעֶז לעיפ לייוַו ,קיִלְגִמּוא ןייֵא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ףיוא
 . םהיִאוַכּוז עֶכְלעוֶו םיאְניׂש ְךְרּודאַר טְמּוקעֶּב רֶע נּוא , אֵנקַמ

 ןעֶראָלעֶג לאָמ ןייֵא ןְּבאָה עי עֶכייֵר ייוֵוְצ ,הֵׂשֲעַמ ןייֵא
 ֵּרְנעֶהעֶג ,םִי םעֶד טיִמ ייֵז ןקי יִשרעֶפ ּוצ הָאּובְּת טימ ןָפיִׁש
 קְנאַרְק זיִא רֶע ,םיפ ןייֵא ןָכאָרּבענסיוא רַנייַא םֶה געֶרְּב םּוצ
 גוא ,הףיִׁש ןייַז טימ ןעֶוְיִרַּבֶא טְנעקעֶג םיִנ םֶה נּוא ןְראוָועֶג

 קעוַא רע זיִא ןעֶנעֶדאָל טְגיִּדְנֶעעֶג טֶה רֶע זַא רעֶרעֶדְנַא רֶד

 .'מָה סנפ ןייֵא ןְכאָרְּבעֶגְסיֹוא טֶה 'רָכְלעוֶו רֶד ,ףיִׁש ןייַז טימ
 .קָנאַרְק ויִא רע סאוָו הָּבַס רֶד 'ףיוא טְגאָלְקעֶג גוא טְנייוַועֶג
 ' ,הָאּונִּת ןייַו ןעֶקיִׁש קעוֶוַא טְנעֶקֶעְג טינ םאָה נּוא ןְראוָועֶג
 עֶכלעוֶו ףיִׁש עֶנעֶי זַא הָעָר ר הָרּושְּב 0 ןָמּוקעג ויא םעֶדְניִא

 שש טמ סא קאק=

 סאָר פה רָע יו י , ןראועג שר ןנעֶו הָאּובּת יד םימ

 םעֶר טֶּפעֶרט םִע , םְרהעֶקְראַפ רָדָא . ןָכאַמ ּוצ ְּךיִלְקילִנְמּוא
 ןּופ ןְראוָועֶג לּוציִ זיִא םּוהְטְכייַר ןייַזנּוא ןְראוָועֶג דְנּוזעֶגזיִא לאָז רֶע זא , קיג ן ןייַז דאְרָג זיא םֶד נּוא הָּבס ןייֵא ןעֶׁשְנעֶמ
 ,ןְמעֶּב ּוצ םאוָו םֶרָו רׂשָּב ןייֵא ןעֶר םייוִו םנָייַה ,קילְגְנּוא טְגְנעֶרְּב ׁשֶרֶדֶמ רעֶד איו , םוט ןּפ ןרעוֶו לּוציִנ םעֶר ְךֶרּור

 יק ׁשוָריַּפ
 ריִד רַפ ןְליוֵו רעֶד ןייַז לאָז סֶע ןֹוצָו יהי ׁשיִנעֶקעֶרְׁש ּוצ ןְניוִועֶג טיִנ ןְלאָז ריֵמ נּוא טייקרעֶל ּוצ

 רֶד ףוא ץעֶזעֶג ןייַ ןְטיִה ןְלאָז ריִמ זַא ריש ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָנ נוא טאָג ךֶָנּוא םאָנ
 גְנּוׁשְטְנעֶּב נּוא סֶטּונ ןעֶּבְרֶע ןְלאָז ריִמ נּוא ןָּבעֶל ןְלאָז ְךיִמ נּוא ןייז הָכֹוז ןָלאָז ריִמ נּוא הֵּנוְנְו טְלעוֶו

 ןליוו םּוא ְךרֶמַז ןעמל ןְּבעֶל ןְניִבייֵא םּוצ נּוא ַחיִׁשָמ ןּופ געֶט נּוא ןעֶרְהאָי יִד ּוצ ַחיִׁשָמַה וי יִנְשִל
 ָךּרְּב ןָּבול ְךיִר ךיִא לעו גָּכייֵא טאָנ ןייַמ טאָג יהא ַײ ןְגייוֵנְׁש טיִנ ןְלאָז נּוא ךיד ןְּביול ןְלאָז ריִמ

 גְנּורעֶכיִזְראַפ ןייַז ןייַז טעוֶו טאָג נּוא םאָג ףֹוא ְךיִז טרעֶכיִזְראַפ םוָו ׁשְטָנעֶמ רעֶד זיִא טְּבֹולעַנ

 טְמעֶראָפעֶג טאָג טאָה ה"י םֵש םעֶד טיִמ ןעֶד גָּבייֵא יִּב טאָג ףֹוא ךייַא םֶרעֶכיִזְראַפ יֵיַּב ּוחטִּב

 םאֶנ ּור ןעֶד ןֵמאָנ ןייַר ןָסייוֵו סוָו יִד ןיא ןְרעֶכיִזְראַפ ְךיז ןעֶמ רעֶהעֶג םּורעֶד ּוחְטְבִיְ ןֵמְלעוֶו עֶלַא

 םיֹורְג רֶע טּוהְמ תֹוקָרִצ סיֹורְג ןייַז ןעֶגעוֶו םּוא טאָג ץַפִה ײ רעֶטְׁשְראָפ עֶנייַר טינ טְזאָלְראַפ

 :טָלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןעֶּבאָה תּובְז רֶהעָמ ןֶלאָז ריִמ יֵרְּכ תוָצַמ טימ הָרָוּת יִד ןעֶבאַמ

 לֵּבקְמ ןֹוצָר חַע ןייא ריִר ראַפ ןייַז לאָז סֶע טאָנ ריִד ראַפ הָלִפְּת ּוהְט ךיִא יִתָלִפִת יֵנֲאַו

 טְסאָה ּוד יוִו ױזַא ןעֶקְניִרְט נּוא ןעֶסֶע םעֶד ְךאָנ ריִד ראַפ ּוהְט ְךיִא סאוָו הָלֵפְּת ןייַמ ןייַז ּוצ

 איר א טאָנ , ןעוֶנעֶג סֵלַּפְתִמ היֵרְּפ רעֶד ןיִא ּכאָה ְךיִא סאוָו הָלְפִּת איִד ןעֶזעוֶועֶג לֵּבִקְמ

 ; ףֶליֵה ןייד טייֵהְראוַו איִר ךרּוד ְךאָד ריִמ רעֶפְטְנֶע דאָנעֶג ןייד טייֵהְלעיִפ
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 רע ,הֵּבִס רָד ראַפ ת"ישה טְּביֹולעֶג ןֹוׁש רֶע םֶה טְרעֶהְרעֶד
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 5 ה ,תבשל החנמ תלפת
 ט ּוניֵהְלאַל לֶרְנ ּוכָה ,אָרְקֶא יי םֵׁש יִּכ

 :ףֵָלִהְּת ריִגָי יִפּו ,חָתֶפִּת יִתפְש יָנדֲא

 ;םייַח םיִהלֵא ךנעמְל , ,םיִיַחַה ְֶַּב ונֵבְתֶכְו , םִַיַחַּב ץֵפֶת ףֶלֶ טי נר 7

 :םֶהָרְבַא ןֵנָמ .ָי הָּתַא ךּורָּב .ןֵגָמּו עיִשֹומּו ,רָזׂש ְךֶלֶמ
 ;ַעיִשֹוהָל בָר ,הָּתַא םיִתֵָמ הֶּיַחִמ .יָנֹדֲא םָלֹועָל רוִּג הָּתַא

 :םֵׁשנַה ךיִרֹומֹו תּורה ביִשמ ףרוחב

 אֵּפֹורְו ,םיִלָפֹונ ךמּוס .םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הָיַחְמ .רֶחָחְּב םיַָח טנלנמ
 יו תֹורּוכְנ לַעַּב ְךֹמָכ יִמ .רָפָע יִנׁשיֵל ותָנּומֲא םִיקִמּו םיִרּוסֲא לי םיִלֹוח
 :הָעּוׁשְי יִמצַמּו ,הָיַחְמּו תיִמַכ ְךֶלֶמ .ךֶל הָמֹוְּד

 :םיִמֲחַרְּב םיִיַחְל ויָרּוצי רֵכֹוז ( ,םיִמֲחַרְה בַא ְךֹומָכ יִמ ת"שב

 . םיִתָמ תֹויַחַהְל ,הָּתַא ןָמָאָנְנ -
 טא 1

 :םיִתָּמַה הָיַחְמ ,.ָי הָּתַא ְךּורָנ
 : הָׂשּודק יד אר ןעֶמ טגאו הָרְׂשִע הָנֹומְׁש עכיֹוה איִד םִגאָו ןו רעֶר עוו

 בּוחָּכַּכ ,םֹורָמ יֵמְׁשִּב ותוא םיִׁשיִּדְקַּמָׁש םֵׁשְּכ .םָלֹועָּב ףְמׁש-תֶא ׁשֵּדִקְנ
 תֹואָבְצ ,שודָק ׁשֹודק ,שֹודק ףיק :רַמָאְו הָז-לַא הֶז אָרְקְ ָאיְִנ .דַיילַע
 : :ֹומֹוקְּמִמ י ײדֹוכ ְכָךּורָּב חייק :ּורמאֹי ְךּורָּב םֶתָּמִעָל זיח :דֹובְּכ ץֶרֶאָה לָּב אֹלֶּמ

 ;ָיּוללַה רדָו רֶרֶל ןֹויִצ ַהלֲא םֶלֹועְל ַךלֶמָיח"וק ק;רמאֵל בּוהַּכ ךֶׁשְדָק ֵרְבִדְבּו ןוה
 םָלּועְל ׁשּומָי אל וניֵּפִמ וניֵהֹלַא ָךֲָבִׁשְו ׁשיִּרְקַנ ְַָּׁשִָק םיִחָצָנ חַצנְלּו לְנ ריִנֵנ רֹודָו רֹודָל חי

 : ׁשֹורּקַה ֵלֵּמַ ת"שנ) : ׁשֹורְּקַה לֵאָה יי הֶּתא ְךּורְּב : הֶּתִא ׁשֹודְקְו לֹורּנ ְךֶלָמ לַא יִּכ
 ְךּורָּב .הָלָס ָךּולְלַהְי םוי לָכִּב םיִׁשֹודְקּ ,ׁשֹורָק ְךֶמֶׁשָו ,ׁשֹודְק הָּתַא

 : :ׁשֹהְּקַה ְךֵֶּמַה יב :ׁשֹודקַה לֵאָה 'י הת תַא

 יֹוּג לֵאָרְׂשִי ְךְמַעְּכ יִמּו ,דָחֶא ְךֶמִׁשְו רֶחֶא הָּהַא } 
 הָחּונְמ םוי .הָעּוׁשְי תֶרֶמֲעַו הָּלִרְג תֶרֶאְפִּת ,ץיֶרָאְּב רֶחֶא
 בֹקֲעַי .ןֵּנַרְי קֶהֶצִי .לֶגָי םֶהָרְבַא .ָּתַתָנ ָךֶּמִעְל הָּׁשִרְקּו

 םינינפ
 דַע טיִּבַמּו הָפֹוצ זיִא רֶע תֹודיִתַע ְּךאָד סייוַו רֶע ת"ישה ראג
 .ןֶשְנעֶמ םעֶד רַפ םּוג תֶמֶאַּב זיִא םוָו סייוַורֶע ,תֹורֹודַה לָּכ ףֹוט

 תלפת
 טֶה ןָכֵרַׁש ַא לֶׁשֶמְל .(וכו ןִנרַי קֶחֶצִי 5 םֶהָרְבַא

 ןייִא טיִמ ןעֶשְנעֶמ ןעֶנְנּי ןייֵא ָךּודיִׁש ַא טְלעֶטְׁשעֶגראַפ
 יז זיִא ּוצ רֶד ,תָמָלָׁשּומ עֶסֹורְג ןייֵא ,ןייֵלייַרְפ טְמהיִרעָג
 ׁשֶנעֶמ רֶגְּי רעֶד ראָנ .רַאּת תַפְי עֶסיֹורְג ןייֵא ןעוֶועֶג
 טְגאָז . ָךּוריִׁש םעֶד ּוצ ןָסיִלֶׁשעֶּב טְנעֶקעֶג טיִנ ְךיִז טֶה

 וריפ

 םירקי ןוצר תע
 יד א ריִמ רעֶּפְטִנע שי תַמֶאַּב יִנֵנַע ריִמ ןעֶּמעֶּב סָד
 ;ףֶליֵה ּור וו ףליִה עיִתְמַא

 לארשי
 תולֲַעַמ עֶסיֹורְנ עֶרהיִא ןָסיוִו טְלאוָו והיִא ןעוֶו ןָכָדַׁש רָד
 ןעֶסאָלְׁשעֶג גּוא טְלעֶפייוַוְצעֶג טיִנ רהֵעָמ רהיִא טְלאוָו
 ןוׁש ְךיא ּבאָה םֶדׁשֶנעֶמ רעֶגְנּי רָד טְגאָז ,ָךּוריִׁש םעֶד
 רעֶר םהיַא טְרעֶּפְטְנֶע ,טְועֶהעֶג ְךייַא ןּופ לאָמ עֶגיִנייֵא

 םּותָי רֶעייֵא טיִמ ןעֶריִצְלאָטְפ טְנעק) רהיִא תֶמֶא ןָכְרֹש

 יי ר טי יי ןפ

 ןייַד יו יֹוזַא ְךייֵלְג זיִא רעוֶו נוא גיִצְנייַא זיִא ןְמאָנ ןייַד נּוא גיִצְנייֵא טְסיִּב ּוד דֶחֶא הָּתַא
 ןּופ ןורק לֵא נּוא טייֵקְרעֶּפְכַא ןּופ גְנּוריִצַא תֶרֶאּפִּת רֶרָע רֶד ףיֹוא ן קֶלאָּפ גיִצְנייֵא ןייֵא לֵאָרׂשִי קֶלאַפ

 זיִא םֶהָרְבַא לֶגָי םֶהָרָבַא ןָּבעֶגעֶג ן קְלאָפ ןייד ּוצ ּוד טְסאָה טייק ניִלייַה נּוא גָנּוהּור ןּופ גאָטַא ףֶליִה

 גוא עֶביִלְּבעיִלֲא םהיִא ןיִא ןעֶהּור רֶדְניֵק עֶנייַז טיִמ 2 ןעֶגְניִנ טּוהָט קֶחֶצִי נּוא גיִטְסּול
 עניליוואבא 1 ְו

 א א א טש //



 תבשל החנמ תלפת 0
 .תַמֲא תַחּונְמ .הָבְרִנּו הָבָהַא תַחנְמ , וב ּוחֹונָי ויָנָבּ
 הָחּונִמ ,חַטָבָו טְקשַהְו הָוְלַׁשְו םולָש תַחּונִמ ,הָנּומֲאָו

 ָהְתֶאָמ יה יע לך נב וריִכָי : הב הֶצור הָתַאָׁש תָמָלְׁש

 ָׁש תֶא ושידְקִי םָתִ הונְמ לַעו ,םֶהָחּונמ איִה

 .ףׁשְִק תַּב יב רְכּוהְבֲהַאְּ יהא ַײ א תֶמָאְּב בעל
 ;תֵּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ַײ ַײ הָּתַא ְךּורָּב . ףִמָׁש יִשְדקִמ ; .ֵאָר רשי םָב ּוהּוניְו

 ריִבְרָל הָדֹוכֲעָה תֶא בֵׁשֲהְו , םֶתָּלִפָתבּו לֵאָרְׂשִי ףֹּמַעְּב . .ּוניֵחלֲא :י 'הֵצָר
 היִמָּת ןוצָרָל 'יָהְתו , ןֹוצָרּב לַּבְת הָבֲהַאְּב .םֶתִָּמְתּו ,לֵאָרְׂשִי ֵשֲאְו .ףֶתיֵּב
 :ָךָּכַע לֵאָרָׂשִי תַדֹובֲע

 +םאָד ןעֶמ טְגאָז רֵעֹומַה לֹוח נוא ׁשֶרֹוח שאר

 ,ימנורקֿפּו וָנֵנֹורְּכַ ףַכָזַיַו רֹקִפִיְו עַמָׁשִיְ הֶצְריְ הֶאְרִיְו עיִגיַו אֹבְָו הָלֲעַי ,ניֵתֹובֲא יֲהֹלאַו ּוניֵהלֲא

 ֶָמִע לב ןֹורְכוו ,ףֶׁשְרק ריִע םִיַלָׁשּורְי ןֹורְכִו , ֵּדְבִע דִוָ-ןֶּב יִׁשָּמ ןֹורְכִָו , ּוניֵתֹובָא ןורָכזְו
 םויַּב ,םֹולָׁשְלּו םִיַחָל ,םִיִמֲחרַלּו רָסֶחֶלּו ןֵחֶל ,הָנֹוטָל הָמיֵלפַל ָךֶנָפִל לֵאָרְׂשִי תיֵּב

 תֹוּכְּפַה גַה תונופ מ'הוחל תֹוצַּמַה נח חספ מ"הותל ו ׁשֶרֹחַה שאר שרוח שארל

 ּתָעּוׁשָי רַבָרַכּו ,םיִּיַחָל ֹוב ּונֲעיִׁשֹוהְו ,הָכָרָבִל ֹוב ּונֵרָקָפּו , הָבֹוטְל ֹוּב ,ּונ יַהֹלֲא ִײ ּונֵרָכָז הֶַּה

 :הָתַא םּוחַרָו ןּוּנַח , ךָלֶמ לֵא יֵּכ ,ּוניֵניֵע יֶלֵא יִּכ , ונֵעיִׁשֹוהְו ּניֵלֲ םֵחַרָו ,ּוג ָחְו 'םּוח םיִמֲחַרְו

 *:ןויִצָל ותָניְִׁש ריֲחַּמַה ַיהָּתַאָךּורָּב .םיִמֲחַרְּב ןֹויִצְל ְףבּוׁשְּב .ּוניגיֵע הָניֲִַתְ
 להק טגאז "םירומ} טגאז ןוח רעד ןעוו

 יֵהֹלאֵו , ּוניֵהֹלֲא ַײ אּוה הָהַאָׁש , ְךֶל ּונְחַנֲא םיַדרומ

 הָהַא ,ּונֲעְׁשִי גמ וניֵיַח רּוצ , רַעָו סֶלֹועְל ֹוניֵהֹובֲא

 שהרי תֹוכרָּכׁשאֵרְ לַע , ףָהלִהְּת רֵּפְַנּו ,ףֶל הָדֹונ .רֹודָו רֹודָל אּוה
 ףֹוסֲאְי ּונמָיִקְתוּניֵּת ןֵּכ , נתמיק ּונְתייְהְׁש לַע ודּוקּפִה וניהומשנ עו דיִּב םיִרּוסּמַה ּונייַח
 תֹוׂשעלְו יה רֹוְׁשִ הר :תורצֲחל נייג : תודי קֵּפַה ונ : ְׁשַ ַעְו ,ַהָיִּב : = ךיד

 ותנאש לע ,ׁשֵש בֶנְב ּרָנֹה ףניצְו ,רהיאלפנ לַעו ,ּונָּמִע םֹויילָכְּבִׁש ּףיִפִנ לעֶו ,ךָל
 ,בֹוּמַה .םִיָרֲהְצְו רקָוְָו בֶרֶע תעילכְּנַש ,ףיָתֹובּוטְו

 ."ןנברד םידומ
 יֵהְלאָו ,ּוניהְלא יי אּוה הֵּתַאָׁש ,ָךֶלּונְַנַא םיִדֹומ

 ףַצֹוי ּנְרְצי רַב לֵב יהא ּניִתֹונֲא

 : תֹואְדֹוהַה לא ךּורַּב . ךל םיִדֹומ

 ּוּמַת-אֹל יִּכ םֵחַרְמַהְו ,ְךיֶמֲחַר ּולָכ "אל יִּכ

 תלפה
 ןְלעֶפעֶג זיִא ןייֵלייַרְפ םָד יו ןְסיוִו טְלֶאוָו רהיֵא זַא רָּבֶא
 ןעוֶועֶג בֵׁשֵיָמ טיִנ ראָג ְךיִז רהיֵא טְלאוָוו ןְרעֶטְלִע עֶרֶעייַא
 ןעֶנעֶז רִניֵק ןיילק ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג ּךאָג זיִא יִז ןעוֶו ןעֶד
 ןייֵא ףיֹוא רהיִא טיִמ ןְרעֶטְלֶע עֶרהיא ןְמּוקעֶג ןְמאַזנצ
 עֶצְנאַג יד טְנייֵׁשְרעֶפ םִָלאָמאַד ןיֹוש איִז טאָה הָנּותַח
 נוא םֶמהיִרעְג רהיִא ןְּבאָה ןְרעֶטְרֶע עֶרֶעייֵא נּוא הָחמָׂש
 חניֵק ןייַא רֶעייֵז זַא ןֶשְנּואוועֶג ְךיִז ןֶּבאָה גּוא טָּביֹולעֶג

 +ףָל נוק םָלעמ סח
 לארשי
 ףהיא .רהיא טימ ןְּבאָה הָנּותַה לאָז לקִיָנייֵא ןייַא רֶדָא

 ָךּודיִׁש םעָר ןָסיִלְש נּוא ןְלְפייוַוְצ טיִנ רהעמ ראָג טְּפְראַד
 י8 רָטְכאָט עֶטְמהוְרעַּב ןיימ וזג זַא םאָנ ןעֶקנאַד נוא

 עֶצְנאַג סאָד טְפְראַד רהיֵא נג הָבו וב רֶעייַא ןיא ןייַרַא

 . טֶה ת"ישה ויִא לָׁשְמַּנ רַד .רה ַא רַּכ ןְּבעֶג קעוֶוַא ןְּבעל
 עֶניִטְסייֵג ןייֵא רַּפ תֶּבַׁש גאט ןְגיִלייֵה םעֶד ןְּבעֶגעֶג זנּוא
 יָרעֶפ יז הֶּלַּב עֶנעֶש ןייֵא ןְפּורעֶג טְרעוֶו תָּבַׁש ,הָנֵּתַמ
 ד '+ =

 ט"ע שוריפ
 הָּתַאָׁש הָחּונְמ עֶצְנאַגא גנּוהּור עֶרעֶכיִזַא נּוא עֶליִטְׁשַא גְנּוהּור עֶניִטְפאַהְראָוַא גָנּוהּור עֶגיִליוִואַּבַא

 ןעֶסיוִ גּוא ןְנעֶקְרר רֶדּניֵּק עֶגייַד ןְלאָז ןעֶהּור ןָלאָז לֵאָרְׂשִי יִד טְלאוָועֶג רהיֵא ןָא טְסאָה ּוד סוָנ
 :ןעֶמאָנ ןייַר אייז עֶיִלייֵ גְנּוהּור רֶעייֵז ייַּב נּוא יָד ןּופ זיִא גְנּוהּור רֶעייז סאָד
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 1וו תבשל החנמ תלפת - 76 :=
 , טגאוענ םעזעיד רריוו הכונמ

 ,תֹומֲחְלִּמַה לַעַו תֹעֹושְּתַה לַעְו ,תֹורּובְגַה לַעְו ,ןֵרִּפַה לֵעו ,םיּמִנַה ַעְו
 ;הֶּזַה ןַמ ְּב ,םהָה םיִמָּיַּב ,ּוניֵתֹובֲאַל תיִׂשָע ָש

 ,הָעָׁשָרָה ןָוָו תּוכְלַמ הֶדְמְעְׁשִּכ ,ויָנָבּ יאְנֹומְׁשַח ,ודָנ ןהּכ ןֶָֹי ןֵּב ,ּוהָיהִּתִמ יִמיִּב |
 תְרַמֲע ,םיִּבַרֲה ְךיִמֲחַרְּב הָּתַאְו ,ףנָוצְר יִקְחַמ םֶריֵבֲעַהְלּו ְךֵהָרֹוּה םֶחיִכׁשַהְל ,לֵאָרְִׂי ְךֶּמִע לע
 ַיְּב םיִרֹוּבִגָּתְרִסְמ ,םֶהָמְקִנ-תֶא ָּתְמִקִנ ,םָניֵּד-תֶא ָּתְנִּד .םֶביֵרתֶא ְּתְבִר ,םֶהְרָצ תֵעְּ םֶהָל
 יקְפוע רָב םיִדְֵו ,םיִקיִִּצ דַיְּב םיִעְָׁרּו ,םִִרֹוהמ ריב םיִאמְטּו ,םיִּמַעְמ דַיָּב םיִּבְַו ,םיִׁשִָּּמ
 ןקרפו ,הָלֹורְג הָצּוׁשְּת ָתיִׂשֲע , לֵאָרְִׂי ךֶּמְַלו ,ךֵמָלֹועְּב ׁשֹורְקְו לֹודָג םֵׁש היׂשְע ףֶלּו , ךֵהָרּוה
 ּוקיִלְרַה ,ֵּׁשָדְקַמ-הֶא ּורֲהַמְו , ףְלָכיֵה-תֶאְי נו .ְךֵהיֵּב ריבדל , נב ּאָּב ןֵּב ַחַאְו ֶַּה םֹיַהְּכ
 : לּודְגַה ףֵמָׁשָל לֵּלַהְלּו תֹודֹוהְל ּוּלֵא הָּכְנֲח יֵמְי הַנֹומְׁש ּועְבקְו ,ךֶׁשְדִק תֹורְצַחְּב הֹוהַנ

 + רֶעָ םָלועְל דיִמָּת ּונּכְלמ ּףֶמׁש םֵמּרְִיְו רֶבְתַי םָּכָכ לַעְנ = !
 : :ךֶהיֵרְב יֵנָּב לָּכ םיִבֹוט םיִיַחָל בֹותָכּו ת"שב

 נֵתָעֹוׁשְי לֵאָה ,תָמֲאָּב ףֶמֶׁש-תא ּולֵלַהיַו ,הָלֵּפ ףּודֹוי םִײחַה לכו = -
 :תֹודֹוהָל הֶאָנ ףֶלּו ְףֶמֵׁש בֹוּטַה ,יי הָּתַא ְךּורָּב :הָלָמ ּונֵהרְזעְ
 לֶמ אּוה הָּתַא יִּכ ,םָלֹועְל םיִׂשָּת ,ְךֹּכַע לֵאָרְׂשִיילע בָר םולָׁש = |
 הָעָׁש ְָּו תֶעלַכְּב .לֵאָרְִׂי ְךֶּכַע-תֶא ְךֶרָכָל .ףיִניֵעְּב בֹומְו ,םֹולָׁשַה לֵכָל
 : ;םולֵּשַּב לֵאָרְׂשִי ּמַע" תֶא ְךֵרָכְּמַה ,ָוי הָּתַא ְךּורָּב רפפב ; ף ֶמֹויָשַּב
 ֵּמִע לָכְו ּונֲחַנֲא ךִָנְפְל בֵהְּכִנְו רֵכּזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַּפּו ,םֹולָׁשְו הָכָרְּב ,םיָּיַח רַּפְסְּב ת"שב ' = -
 2 הֵׂשֹע ַײ הָהַא ךּורָּב םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיָיַָל לֵאָרְׂשִי 7

 הָמְרִמ ֵּבִַּמ יתָפׂשּו עֶר נשָ רֹוצָנ , לא
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 טש ןע יט הָׂשַע .ףהָשְדִק ןעמָל הֵָׂע ימי ןַעמִל הֵׂשַע ר =
 ןֹוייָהְו ,יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ביי :יִנָנעַו ְֶניִמְי הָעיִׁשֹוה ,ףיֶדָיִדְי .ןּוצְלָחְי ןַעַמְל

 וניֵלֲע םולָש תֶׂשֲעַי אוה ,ויָמֹורְמַּב םֹולָׁש הָׂשֹע ':יאּוגְו ירּוצ ײ .ףיָנָפָל ִבִל
 :ןִמָא ּורְמֶאָו לֵאָרְׂשי-לָּכ-לַעַו
 ,ּוניֵמָיְב הָרֵהַמִּב .ׁשָּדְקַּמַה תיֵּב הָנְּבִיִש ,ּוניֵתֹובֲא יַהֹלאַו , ּוניֵהֹלַא יי  יִָפ ְּלַמ ןֹוצָר יִהְי 4

 תַחְנַמ ַײ יי הָבְרֶעְו :תוינומדק םיִנָׁשְבּו םֶלֹוע יֵמיּב .,הֶאְרִיְּב ֶרֶבֵג םֶׁשְו 5 ְךֶהרְוהְּב ּונֹקְלָח ןֵתָו
 : : תֹויָנומדה םיִנָׁשָבּו םָלֹוע יֵמיִּב , םִיַלָׁשּוריִו הָרּוהְי

 לארשי תלפה א
 עֶנייֵא טְהּוועֶג גאָט םעֶד ןּבאָה וָדְניִק עֶנייַז טיִמ ּוניֵבָא הָלּוקְׁשֹו ןעֶנאָז םיִמָכֲח יִד יז יֹוזַא ,תֹוָצִמ עֶלַא =
 ןעֶטְלאַהעֶג תַבַׁש ןְּבאָה נוא עֶהּור עֶטְניִנְנְרעֶפ עֶרהאוָו רֵּביִרַא טְנעוֶו תֵּבַׁש ןּופ הוצמ יִד . (תֹוצַמֲה ָּכ דֵגנְּכ תַּבַׁש -

 תֶּבַׁש םעֶר טְנאַרּבְרעֶפ ןְּבאָה ייֵז נּוא גיִלייַה נּוא גיִטְסייֵג טיִמ ְךיִז ְליוו ןֶׁשְנעֶמ עֶלַא טיִנ ר"הועּב ראָנ תֹוָצִמ עֶלַא
 םעֶד ַחּור תַחַנ ןייֵא ןְכאַמ ּוצ תֹוחָּבְׁשִתְו תֹוריִׁש ןיִא ראָנ ןָסייוו ייֵז םיִכָרָר עֶרֶדְנַא ראָג ןְּבאָה ייֵז ןייַזןֵּתַחֵתַמ רהיַא
 הָלֹודְנַה תֶסֶנָּכ 'יפֲעּב יד ןְגאָז ,טייֵקְראַּבְטְכאַק;רהיא טיָנ -
 טייוו יו ְךיִז .טְנאָמְרעֶד םיִׁשֹודק עַרְז רַדְניִק עֶׁשיִדּוי רהיִא !
 עֶטמ היִרעַּב פלעוו יד ןְרעֶטְלַע עֶגיִלייֵה עֶרעֶזנּוא ןּבאָה -

 ּגניִבָא םֶהָרְבַא ,טְלעניּפְׁשעֶג תֶּבַׁש םעֶד טיִמ ְךיִז םיִקָיַדַצ

 ,טְנעֶמיִר ןייַא םִיִמ יו טיירְּפעֶג תֶּבַׁש םעֶר טימ ְךיִז - 
 -ָטעֶג גּוא טְמיִרעֶג תֶּבַׁש םעֶד טיִמ ךיז טֶה ּונ יִבֶא קָחְצִי !

 בֹקֲעַי גּוא ןעֶגְנּוזעֶג ןְגעוֶו דֹובָּכ ןייַז ןּופ רעֶרעיִל עָכיל
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 גוא ףּוג םעֶד ר קיִלָג ןייַא זיִא תַָּׁש רעֶר ,ןְטְׁשְרעֶּביֹוא
 לּוציִנ ריִמ ןָרעֹוֶו תֶּבַש תּוכָּזִבּנ לֵאָרְׂשִי שיִא 5ּכ ןּופ עֶלעֶז
 ןייַז הָכֹוז ןְלעוֶו ריִמ גּוא תֹורָצ עָלַא ןּופ נּוא תֹוֵרְׂש ןּופ
 ּגרמָׁש יִלָמְלַאנ ןָנאָז םימָכָה יִד יו לֵאָרְׂשִי תַלּואְג רָד ּוצ
 ןעֶדוי עַלַא ןעוֶו (םילאגנ ּויְה דַימ תֹותָּבַׁש יִּתָׁש לֵאְוְׂשִי
 ּויִא גיִרעֶהעֶג יוִו םיִתֹּבַׁש ייווצ ראָנ ןעֶּטיִהעֶג ןטְלאוָו

 :ןעֶרעוֶנ טְזייֵלְרְע רלאַּב ייֵנ ןעֶמְלאוָ

 ףתקרצ



 תבשל החנמ תלפת 12
 - בריוו ָאז ,רריוו טנאועג "ןונחת ןייק, ןעגַאטנעכָאװ ןַא ָאװ טייצ עכלָאז ענייא ףיוא תבש ןייא טלָאפ

 5 = ןעמ טגָאז ל"ר לבָא ַא ייב 1 2 ןתח םענייא אייב רעדִיוװ 2 וא , טגַאזיג "קדצ ךתקדצ , ןייק

 יי ;ו אפ המ ִָהְבּו םֶרֶא ,הָּבַר םֹוהְּת ךיֶּפְׁשִמ ; לֶא

 יײונּכ ּונָׂשָע אֹלָש ,תיִׁשאֵרַּב רֵצֹויְל הָלֶדְג תֵתָל ,לֹּכַה ןֹודֲאַל ַהּבַׁשְ וניֵלֲע
 םֵכְּכ ּונֵלרֹונְו .םֶהָּכּונְָלֲח םָׂש אּלָׁש .הָמָדֲאָה תֹוחְפְׁשִמְּ ּונֵמָׂש אֹלְו ,תֹוצָרֲאָה
 ׁשֹודקַה םיִכָלְּמַה יב ְךָלֶמ יִנְפל ,םיִדֹומּו םיִוַחְַּׁשִמּו םיעריּכ ּונָחנֲאַו .םֶנֹומה
 ,לַעמִמ םִיַמָשַּב ֹורְִי בֵׁשֹומּ א דַמֹויְו םִיַמָׁש הָמֹונ אּוהָׁש ,אוה יי

 ,םיִהלֲאָה אה ! ַײ יי יִּכ ,ףךֶבְָל לֵא שה
 ;דוע ן יִא תחת ראה לעת לממ | םִיַמָׁש

 86 יי

 ערי ריי .ץֶרֶא 1 'תֹנפַהל ,ל ְׁשִב 'ואָרְקִי רָשָב יב -לָָ
 גניהלַא ײ ; ְךיֶנָפָל ;ןוׁשָל--לַּכ עבָשִּת ָךֶרּבי לַּכ עַרכִּת ךֶל יִּכ , לבה יֵבְשֹוייַּכ
 ָךֹולָמְתַו ,ףֵתּוכְלַמ לֹוע תֶאמָּלִכ לִּבכיִו ונֵתַי רֵקָי ְךְמֵׁש דֹובָכְלְו ּולֹוּפִיְו ּוע רֵכָי
 ,דֹובֵנָּב ְּךֹולְמָּת דַע יֵמְלֹוֲעְלּו ,איה ְךֶלַש תּוכְלַּטַה : .דָעְו םָלֹועְל הֶרֵהְמ םֶהיֵלֲע
 ,ץֶרָאָהיִלַּב לע ךֶלֶמְל יַ" יי הָיָהְ ,רַמֵאנְו :דַעְו םָלֹע ְל ְךֵלָמְיַי ײ ,ףֵתָרֹותְּב בּותַּכַּ
 יק דָחָא 'ומְׁשּו .דָחֶא ַײ הֶיְהִי אּוהַה םויַּב

 .ּזדָחֶא יו ּונֹיֵהֹלֲא ארי נָׁש ,רֹמאֵל בּוהָּכ ךֶתָרֹותְבּו

 יִּכ ,םּוקָי אֹלְו רָבָּד ּורְּבַּד ,רָפֶתָו הָצֵע ּוצֲע: אֹבָה יב םיִעָׁשִר הֵאֹׂשַמּו; םאִתָּפ רַחַּפַמ אְריֵת }

 : :טֵּלַמ ַכֵאְו ןלֹוּבְסֶא יִנֲאַו אָׂשָא יִנאַע יִתיִׁשֲע יֵנֲא ראי יִנֲא הָביֵׂש רעֶנ ,אּוה יָנֲא הָנְקִו דעֶנ ;לָא ּונָמַע

 כקעי להא
 ׁשָרְדִמ רַד ,הָּבַו םֹוהְּת ךיִפָּנְׁשִמ ,לֶא יִרְרַהְּכ ּךְהֹקֲדְצ

 םעֶד ןלעֶטְׁשר עֶּפ גְרעֶּב יד יוִו + (לַא יֵרֵרַַּכ ְךֶתָקְדִצְו ,םְגאָז
 ,טְלעוו יד ןעֶצייֵ לפְרעֶפ םיִנ לאָז רֶע םִי ןּופ (דְנּויְגו םיהָּת
 םיִנ לאָז תֹוינעְרּוּפ יִד הָרֹוּת רֶד ז ןּופ תֹוָצַמ יד ןְלעֶטְׁשרעּפ ּוזַא
 טאָה ׁשְנעֶמ רֶרעֶי , וזַא זיא הָנְוַּכ יִד ,םֶלעוֶו רַד ףֹוא ןְמּוק
 תיואַּת עֶלַא ּוצ םֶהיֵא םֶגְנעֶרְּב רֶע סו עֶרֶה רַצָי ןייַא ְךיִז ןיִא
 םֹוהָּת רֶד יוִו םֶהיֵא ןיִא םצי לָּפ רֶע ןָכאַז עֶכיִלְְנעֶׁש עֶלַא ּוצ
 -ְרעֶדינ עֶניִיֵז טימ ןעציִילַפְרעֶפ םהיִא ןאק נּוא ,םִי ןּופ
 םעֶד ןְכאַּמ ךיִלקיִלְְנּוא ַחֹּכִּב םֶה גּוא ןְקְנאַדעֶג עֶניִטְכעֶרְט
 ראָנ ,טְלעוֶו רָר ןּופ קעוֶוַא דְנעֶנּוי ןָמיֵמ ןיִא לאָז רֶע ןֶשְנעֶמ

 -ףעפ םעֶד ןעֶנעֶג רֶע םֶה הָמְכָח םיורג ןייז טיִמ רבתי םֹׁשֹה
 ןְשְנעֶמ םעֶר םִואָל רֶע םִָו ,לֵכֵׂש םעֶד ןְׁשְנעֶמ ןיֵא טצְנאַלְפ
 םֶרעֶוו תוצִמּו הָרֹּת ְךֶרּוד נּוא ,תֹווֲאַּת עֶנייַ ןָרהיִפְסיֹוא טיִנ
 ןייַד (ךֶתְקדִצ קּוסָפ רַד נאָז סד ,עֶרֶה רַצָי רֶד ןעֶׁשאָלעֶגְּבָא
 ןייֵא ְךיִז ןיִא ןָּבאָה תֹוִצִמּו הָרֹוּת יִד ויִא סָד םי יקיסְכעֶרעֶג
 ,גְרעֶּב עֶקְראַּטְש נֹוא עֶביֹוה איד איוִו טָּפאַרְק ןעֶכילְטעֶג
 ןעֶמיק סאוָו תֹויָנעֶרַּּפ איר ויִא סאָד םָּפְׁשֹמ ןייַד !ךיֶסָפְׁשִמו
 דָנּורְג רֶד יוֵו פ ףעי  ןעֶגעֶו הָּבַר םוהְּת זיִא תֹוריֵבע יד ןּופ
 תֹוָנְעְרּוּפ איר זָא םיִנ ןעֶנאָל תיִצִמּו הָרּוּת יִד ראָנ , םִי ןּופ
 2 םֶלעוֶו רעֶר ! ףי ּוא ןעֶמּוק לאָז

 רי

 ףתקר הָמָא זיִא הֶרֹוּת ןייַד נּוא גִבייֵא יג טעג זיא טייקְגִיִטְכעֶרעֶג ןייד קֶרֶצ ּךֶתֵקְדִצ
 רעוֶו טאָג ןּוהָטעג ןְכאַז עֶסיֹורְג טְסאָה ּוד םוִו לַמיִה ןָא ויִּב טְכייֵרְג טאָג טייֵקִיטְכִרעֶג ןייַד נּוא
 ףעיֵט ןְנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶנייַד גְרעּב עֶקְראַּטׁש יִד יוִו ךיילג ןְנעז טייקְניִטְכָרעֶג עֶגייַד ייֵלְג ריִד ויִא
 :םעֶלַא ףֹאָחיִנְׁשמ טור ןעֶר תֹמֵהְּב יִר גּוא ֶשְטְנעֶמ יד טְסְפְלעֶה טאָגּור דֶנּורְגֶּפֶא רָפיִטַאיוִו
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 יִר טיִמ יׁשְפַנ יִכוָּב טְנאָז ןעֶמ םוָנ ראַפיסַעַט רעֶד
 ףּייוַו ,הֶחָנְמ ּוצ תיֶּבַׁש רֶטְניוו םּוא תֹויַעַמַה ריִׂש ןעֶצפיִּפ

 ףאוַו עֶצְנאַג ַא ףיֹוא הָכָרְּכ טְגְנעֶרְּב תָּבַׁש ןּופ תּובְז רָנ -
 םעֶכְלעוֶו תָּבַׁש רָד רְלאַּב ןיוׁש ךיִז טְגיִרְנֶע הָהְגִמ תֵעַּב גוא :
 2 שֶבּוז גוא טייֵּכְוַא ןייַז ּוצ קיִרּוצ טייג דּוי רעֶדעֶי -
 םיִריֵפְּבַהְו יִׁשִפַנ יִכְרָּב ןיִא טייִטְׁש םִע וו יֹוזַא הָמָנְרַפ -

 ולֲעַמל סָדָא אֵצָי םֶלכָ לַאֵמ ׁשֶקַבְל הֶרָל םיִנֲא
 תומי ןחָא ְךיִז טָפּנר רעֶטְניוִו גוא . (בֶרֶע יֵדֵע ֹותָדֹובֲעַלְו -

 ֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא 'םעֶבְלעוֶו ןעֶגעֶר ןּופ געֶט יִר םיִמָשְנַה
 טהעג םִע זַא םֶאָּב רָטְניוִו םּוא הָאּובָּת יד טְראָד טְסקאוו
 טיִמ הָלילָה טיִג גּוא גיִצְניוִו ּוצ טיִנ הָרּׁשַּכ ןעֶגעֶד ַא
 (ג"נ ףרו הָּנּיכ אָרָמִג יד ןיא ןְניִפעֶג ריִמ ,גְנּוצייְלַפְרעֶפ א
 זיִא םָדו ןיִתיִׁש ִר ְּבאָרְנעֶג טֶה ְךֶלָמַה רוָד ןעוֶ) תַעָּב !

 ןייַרַא שֶה טרנוָד סאוָו ַחֵּבְוִמ סעֶד רעֶטְנּוא פח ַא ֹוזַא
 רַע טֶה (םִיַּמַה ףּוסיִג םעֶד טיִמ ןִיַיַה ךּוטיִנ גָד ןעֶניִרעֶג
 ףיֹויַא םוהָּת רעֶד ּויִא ,םֹוהֵּת םעֶד ןיִא טְריִרעֶג ןהָא !
 ,טְלעוֶו יד ןעֶצייֵלְפְראַפ וצ ןְביֹוהעֶגְנָא טֶה גּוא ןֵמּוקעָּכ

 םיִמָכַח יד ייַּב הֶצֵע ןייֵא םִנעֶרְפעֶג ְךֶלֶמַה רַוָד ְךיִז טֶה
 גוא םֵׁש םעֶד עֶלעֶּבְרעֶׁש ַא ףוא ןְּביירְׁשְנָא געֶמ 'רע ביֹוא

 נצ טְסנאוועֶג טיִנ רָנייֵק םהיִא טֶה םֹוהְּת ןיִא ןעֶפְראּוו .
 ּוצ םייוַו סוָו םעֶר ןְטְלאָׁשעֶג ְךֶלֶמַה רִוָד טֶה ןֶרעֶפ

 טְקיטְש רֶר ןְרעֶוֶו לאָז ןְרעֶפְטִנֶע שיִנ פיוִו גּוא ןְרעֶפְטִנֶע
 וזַא געֶמ ןעֶמ םָר ְפּורעֶג ןָא פי !תיִחַא טְׁשְרֶע ְךיִז טֶה
 ּוצ סָד הָפוס ןּופ רָמֹוחְו לקַא טְגיִרעֶלעֶג ָה רָע ןּוהְש
 הָרֹוּת יד םֶה ּבייוַו נּוא ןאַמ ןֶׁשיוִוְצ םֹולְׁש ןְכאַמ ּוצ ּבעיִל'

 ְירְׁשִג זיא םוָו םֵׁש ןְגיִלייֵה םעֶד ןעֶקעֶמּוצְבָא םֹּביֹולְרֶע
 םּורַא טיִג לאָז ןאַמ רֶד סד רֶסֶאוַנ ןיִא הֶרֵהְטִבּו שוק

 +ד:ר-

 ארוהי יטשמ :
 הָשֹק זוִא סֶע . (רֹואָמ ָּתְלַדָג יוגו יה תֶא יִשָּפַנ יִכְרָּבת

 רוָד טְנאְַרעֶד םִלעֶֶו איר ןּופ יה תֹולְדַ םעֶד ייֵּב םוו וַפ
 .ןיילַא רֶע םיִנ היּבקה ןעָּביֹול לאָנ ׁשֵפָנ יי סָד ל

 ןיא ,לָׁשָמ יײפע ןְהעֶמְׁשְראַפ ְךאַו ר "ןעֶלעוֶו ריִמ
 יֵלְטְְניִ ַא םֶכָח רֵסיֹורְג ַא ְךיִז טְגיִפעֶג אֹקַיַרעֶמַא

 . יִרָפקָלָע ןּופ טְפאַרק איד גּוא ןעֶמִס

 ןעוֶו םֹולָׁשַה ּויָלָע ְּךֶלֶמַה דִוָד . יה תֶא יִשָפַ יִכְרב
 חיישה חַרֹובַע ןיִא טְועֶטְסייגעֶּב קְראַטְׁש ְךיִז טֶה
 םעֶד ןיִא ןְקְנאַדעֶג עֶגיִלייֵה עֶגייֵז ןְסאָנעֶגְסּיֹוא רֶע
 גּוא תֹוכָבְלַה תַבֹוח רעֶד םיִגֹומְרִק עֶרְזנּוא , יֵׁשְפַ יִּכ
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 תבשל החנמ
 ,טגאזעג ישפנ ּוכרּב החנמ וצ תבש עלא רריוו לודנה תכש ויכ תושאוב תבש ןאפ

 ט"ע שוריפ = - יא
 טימ ייַלְקעֶגְנָא ךיז טְסאָה ּור טְרעֶפְכַאעֶג רָעייֵז טֶסיִּב ּוד טאָג ןיימ טאָג יִׁשמִנ יֵכָרָּב = -

 ןָא ךיז דייֵלָק ׁשְטְנעֶמַא יוִו ֹוזַא טייֵקעֶטְכיִל טיִמ טְלעוֶו יד ןָא טעֶרייֵלְק טאָג המוע , טייֵקְנייֵׁש
 .נְנאַהְרָפַא וו ֹוזַא דֶרֶע רֶר םּורַא שייֵרְּפֶׁשְרַפ ייֵז טֶה נּוא לֶמיִה יִד טְגייֵגעֶג טֶה רֶע דייֵלְקַא טיִמ
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 אָר ןֵּכָׁש לַּכמ ּבייונ ןיינ ףזא רֵׁשְח ןְטְסְניִזמּוא ַא ןיִא ןהעַּב
 רֶר ְךאָר טעוֶו טְלעוֶו יד ןְצייֵלְפְראַפ ליוִו םֹוהְּת רָד זַא
 רָּתּומ יאֵרֵוְּב זיִא טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד ּוצ םֹולָש ןְכאַמ םֵׁש

 םעֶר עֶלעּבְרעֶׁש ַא ףיֹוא עֶּבעיִרְׁשעִֶנֶא ֶלֶמַה רַוָד ׁשֶה
 םֹוהְּת וָד טֶה םֹוהְּת ןיִא ןָפְראוָועֶג םָד גוא םֵש ןניִלייַה
 יר ןיִא ףעיִט טְקעֶטְׁש רַפ ְךיִז טֶה גּוא ןְגְיְְִשעֶנְּבָא
 ףוא ןְפּורעֶג ןְרעוֶו עכלעוֶו ןְלייֵא רְנעֶזייט ןעֶצְכעֶז רֶרָע
 ּרָרסָד ןְהעֶזעֶג ׁשֶה ְךֶלֶמַה רַוָד יו ,ירָיִמְרַג ןֹוׁשָל אָרָמְג
 יד ןּביֹוא סעֶכְלעוֶו טְקעֶטְׁשְראַפ ְךיִז ףעיִט ּוצ ׁשֶה םֹוהְּת
 ָגליִּתֲא ננא טייֵקְטְכאַפ ןייק ןְּבאָה טיִנ ְךיִז ןיִא טעוֶו רֶוָע
 ןעֶסְקאַו ןעֶנעק טיִנ הָאּובְּת יֵד ףֹוא ׁשעוֶו ןעֶגעֶר ַא ְףאָנ
 ןעֶרעֶי טיִמ נּוא תֹולֲעַמַה ריִׁש ןעָצְפִיִפ יִר טְנאָזעֶג רָע םֶה
 טיִמ םֹוהָּת םעֶר טְועֶבעֶהעֶג רע טאָה תולֲעַמַה ריש
 ָךיִז טֶה םֹוהְּת רֶד םָד ןְמּוקעֶגְפיֹוא ויִא ןְליֵא רָנעווומ
 םּהָּת ןָד נוא ןלייֵא .רְנעֶזיוט ןעֶצְפיֵמ שיִמ טְועֶכעֶהעֶג
 יִריִמְרַג רֶנעֶזֹוט יוִו דרע יד ןְּביוא ןזפ סייוַו סיִנ ;ייֵק זיִא
 רָּביִא נוא ,טְכייַפ גיִדְנעֶמְׁש סעֶד ְךֶרּוד זיִא רֶרָע יִר םָּר
 ףוָר ןּופ םֵׁש ַא זיִא םֶר תֹולֲעַמַה ריִׁש ייֵז ןעֶמ שקר םעֶר
 ףיִׁש םעֶד ןּופ תּוכְז םעֶר טיִמ רָכְלעוָו ה"בקה ּוצ ְךֶלֶמַה
 רֶנעֶזֹוט ןנפ לָּפאַטְׁשַא טיִמ טְרעֶכעֶהעֶג םֹוהְּת םעֶר רעּטָּה
 רָטְניוִו םּוא הָחְנִמ אּוצ תֶּבַׁש ןעֶמ ׁשְגאָז ָךְרּודאַר ןעֶלייֵא
 זָמָרְּב טְנאַמְרעֶר ךוא טְרעוֶו טְראָב םיִו יִׁשָּפנ יֵבָרִּב געֶט
 גוא (ןּוסינִיָהָתרֲעַג ןֵמ ֹותיִסּכ ׁשֹנבלַּכ םֹוהָּתו עֶטֶביִׁשעֶג יִד
 גוא תָּבַׁש תַכָרִּב תּוכְזּב םָר תֹוַעְמַה ריִׁש ןעֶצְסיִפ יִד ָךֹוא
 םּוא ריִמ ןְלאָז ְךֶלֶמַה רַוָד ןּופ םיִריִׁש עֶניִלייַה יִד תּוכזְּב
 יד ןיִא הָכָרַּב שיִמ ְךאיָו עֶרעֶי ןְרעוֶו שׁשְטְנעֶּבעֶג רֶטְניוִ
 + ןמָא תַתַגְבּו הָחּונְמִּב רֹוכָכִּב עַּפָׁשִּב הָפָנְרּפ נּוא תֹואּובְּת

 ףֹוה , ראָמ ָּתְלַדָנ יַהֹלֲא ַײ ,ײ תֶא יִׁשְּפַנ יִבְרָּב | 
 :הָעיִריַּכ םִיִמָׁשהָמֹונ .תָמָלָשּכ -ואהָמִע ְתְׁשָבְל רֶרָהְו

 בקי ילשמ
 שורקה ְךיִׁשָלֵא רֶד . (רֹואָמ ָּתָלַרָ יוגו יִׁשָּפַנ בר

 בייֵהָנֶא ןיִא ְךֶלֶמַה דִוָר טְנאַמְרעֶד םעֶד וָּביִא סֶר טְנאָז
 לייוַו ןְטְׁשְרעֶּבייֵא םעֶד ןְּביֹול לאָז ׁשֵפָנ ןייַז טיפ םֶּר
 יה תורּובְנ יִד םֶלַא רֶע ש ְלהעַצְרֶע לָטיִיִק סעֶזעיִר ןיִא

 םיִמ תֹומָלָה לעיִפ טְרעֶלקְרע טֶה ןאָפיִּרַפ ּועָד ,ןאָפיִרָע םֶהיֵא םָפּור ןעֶמ .טְלעוֶו רעֶר ףיוא טְסּואּוועֶּב זיִא רעֶכְל
 אַזַא ויִא םאָר יהאַרְנאָנאַפע ןּופ הָמִכָח ר 'םרע ?קרֶע ְךיֹוא סֶה רָע

 םירקי םינינפ
 .ִר ּוצ ןְמּוק ליוו ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו ןְנאָז ל"ו ם"במו יה
 םוג ראָנ רֶע לאָז םִיַמִׁש תֵאְרִי ןּופ הָניֵרְרַמ ע'ַתָמֲא
 ,טְלעוֶו רַד ןּופ גְנּוּפאַׁשעֶּב עֶכיִלְרְרַנְנאוַו יד ןְטְכאָּוְטעֶּב
 ָגּוא עלַא גנא הָנָבְל יִר ,ןוז יד ,לָמיָה רֶד ,רֶרָע יִר

 הרקמל
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 קמה ,וטֹוכר םיִָע םָּׂשַה ,ויָתֹויִלֲע םִיַּמַב הָרָקְמַה
 והור ויָכָאְלַמ הֶׂשֹע

 טוִּת לֵב היֶנֹוכְמ לע ץֶרֶא
 ודְמַעַי םיִרָה לַע ,ֹותיֵּפַּכ שּובְּלַּכ םֹוהְּת

 שא ויָתְרָש
 ראי וק

 .?תְרֲעַנוִמ :םִיִמ
 א ורְְי םיִרָה ּולֲעַי:ןּזִפֶחַי ףמע

 עי לַּב תֶמָׁש לֹובָנ :םָהפ ָּתְדַמְי הֶז םקמ לֶא
 יה ר: םיִָשַמ הֵּלַׁשְמַה :ץֶרָאָה תֹוּכַבְל ןּובׁשִי לַּכ

 בקעי 1

 ךיִא טְלאוָו טְלעוֶו יִד ףוא םּוז ס רֶטֶׁשְרעֶּבייֵא רַד סוָנ
 ה"בקה רַּפ טיִנ ראָג טְסאַּפ הֵכְׁש רַר םֶד ןְגאָנ ּוצ ןכיֵמ
 םיִּפרָׂש םִיַכָאְלַמ ְטְלעוֶו רֶנעַזיִי יט לג עיִפ ןְפאַׁשעֶּב ש ָה םוָנ
 םרְפַּב .!טייקכיִלְטְכייג תויָנָהֹור סיֹולַּב ןּופ ׁשֶדיִקַה תֹייַהְו
 וש ןייק ןייַז ּוצ ניִׂשַמ טיִנ ראָנ זיִא ןייֵל א .היבקה
 ןעֶמ ראָט הָליִלָה גְנּולעֶטְׁש ראָפ מד םּוׁש ןייק הָבָׁשַהַמ

 .ּםִלעג יִר

 הי ילשמ
 - סעֶדַא ןענְניִז ְךאָנ 2 ְךאָנ ןאק םָכְלעוֶו שְנעֶמּורְטְסְניִא
 םעֶד טיִמ םֶננָכּורְטְכניִא םעֶד ןיִא ןייַרַא טְרעֶר רָנייֵא םוָו
 עֶטְסיֶמעֶגְראָפ יִד ,םֶסָּבְיעֶז רעֶרעֶר רעֶר יו ליק ןעֶב לע
 לאַּב ַא םִנאַמעֶג לאָמ ןייֵא ןְּבאָה אֵקָיְרעֶמַא ןופ םייַל עֶסֹורְנ
 ףוא טְלאוָועֶג ןָּבאָה יג םעֶבְלעוֶו ןאָס ְךֶע דֹובָּכְל ןעֶסיֹורְג ַא א
 יז תֹובִיטַח ןייז עֶרֶהָע ןייַ ןעֶנעֶבעֶר םיֹוא הָרּועְס יִד
 א טְרעלקִרע סא םֶה רֶע םוָו תֹוטְכָח עֶנייַז טיִמ תֹולרַג

 ְךּועָס רעֶד ּוצ ןעֶזעוֶו אייֵו סאוָו עֶר םימ ןעֶרעֶסעֶרגְראַפ ּוצ דֹוכָּכ ןייַז ןעוֶועֶג .בֵׁשייְמ יז. ןעֶּבאָה ייֵנ
 ג-ָךיׁשְראַּפ יב גָנּופְכי :עָּב גָשיִרטְקֶעַנֶע עֶנעְֶיִׁשְרעֶפ טיִמ לאַז םעֶד םֶנייֵרְקעֶג ןְּבאָה א נ תֹוטְכָה טְנאָהיִרֶע ןעֶּונע

 םינינפ 4

 איד ןְטְנייַלעֶּב עֶבְלעוֶו ןעֶרעֶּטְׁש ןעדרַאילימ עֶגיִלהעֶצ
 רֶרֶע איִד טְסייֵה םאָד ןייַלַא איִנ סאוָו טְלעֶוֶו עֶצְנאַג
 ןּוז יִד . (ןְרעֶטְׁשְו ןיִטעֶמאַק עֶטְסְנעֶלְק יד ןּופ עֶנייֵא ויִא
 ןעֶרעֶטְׁש עֶרעֶרְנַא עלא וו זנוא ןּופ טייוַו וזַא טיִנ זיִא
 שיוַו ראָג זיא יִז רֶמעֶרְג ראָפ זנּוא איז טְמּוק רעֶהאַר
 זיִא םֶע גּוא זנוא ןּופ ליימ ןָאיִליִמ גיִצְנאוַיְצ גוא ןייַא
 עַכְלעוֶו ןְרעֶטְׁש ןעֶרְרַאיִליִמ עֶגלהעֶצנּא 5 לָמיֵה ןיִא אָד

 שוריפ

 םירקי
 ּווליִמ רֶהיֵא ראַּפ רעֶסעֶרְג נּוא ןּוז רעֶד ןּופ םייוַו א
 םאָר ןעק; ׁשטנעֶמַא םִיָו לֶהאָצ אֵזַא לאָמ ןעֶדְרַאיִליִמ
 םעֶר ףֹוא קעֶרָׁש ןייֵא טְיאַפ םִע . ְכעֶרְּפְׁשְסֹוא טיִנ ראָג
 ׁשיתי אֵרֹיּבַה תורּובְנ איִד טְכאַרְפעֶּב רֶע ןעוֶו ןֵׁשְנעֶמ
 :א הָמְבָח םֹורִג םיִמ ןָפאַשעֶּב םעֿל א םָד טֶה וִע םוָנ
 ףעֶדנעֶזיֹוט ןֵּבעֶל ליכא לאָז ׁשנעֶמ רֶד זַא . גנּונְדְרָא
 ָגּוא הָאיִרְּבַה תיִלְכַּת םעֶד ּוצ ןמּוק 'םיִג רֶע ןעק ןָוְהאָי
 - ט"ע

 טכאמינ רֶע םֶה ןק} אוו יִד רָמאֹו ןּופ םְכאַמיִג רע טֶה עֶמְׁשְרעֶּביֹוא ןייַנ ןופ םְיִקְלאַּב יִד הֶרְקְּמַה
 טְגיוֵו םעֶד .םיִמ ְִג ןְקְלאוָו יִד טְרהיִפ רֶע ,ליוו רֶע ןיִה ּואוו ייֵז ןעֶגייגּוצ ןְגאוָו טיי ןייז רַּפ
 ביז םיִחּולְׁש עֶנייַז ראַפ טְכאַמיִג טאָג טאָה ןְטְניוִו יִד הָׂשיש , לעֶגיִלְפ טיִמ טהיִלְפ ןעֶמ יו ֹוזַא

 גנטייֵּבנָ -היֵא ףוא דֶרֶע יִד טְגיִטְסעֶפְדנּורְנעֶג טֶה רֶע דַמָי ,רֶעייַפ םאּפ יו ךנעז רֶנעיִרעֶּב
 גיִּבייֵא ףֹוא ןְרעו ט טְשיִלְנעֶנְסֹוא טיִנ לאָ יִנ זַא
 םעֶּפַע טְקעֶר ןעֶמ יו ֹוזַא טָלעוֶו יִד ןֵצייֵלְפְראַפ יִנ 0

 סאו איד ןעהעט

 יע זַא טקעֶרעֶג ּוצ טאָג סה םֹוחְּת קל םוהְּת ,
 ןלֶּכ איִד ףֹוא ,ׁשּו בְלֵמַא .טיִמ ּוצ

 טְקאָה ּור סאוָו ייֵרְׁשעֶג ןייַד ןּופ ןֵמ .ּפאָרַא טיִנ ְךיִז ןָסיִג נּוֲא םַי םעֶד ןּופ רע
 בוא ןְראוָועֶג ןְפאָלְטנַא אייֵנ ןְנעֶז טֶרָא ןייֵא ןיִא ן ןְלְמאַ ןייֵא ךיז ןעֶלאָז ןְרעֶפאַוו יִל זַא פ
 ןְרעֶנּוד ןּופ לוקַא יו ֹוזַא זיִא סאוָו לוק ייד ןּופ ייַבְׁשעֶג םעֶד ןּופ . טְרָא םעֶד ּוצ ןְמוקעֶג ןְנעֶז

 ןעֶפאָליִג ןְנעֶז ןָרעֶסאוַו יִד זַא תַעַׁשְּב ּולֵנַי ,טֶרָא םעֶד ףֹוא ןָמּוק ּוצ טְלייֵאעֶג ןְרעֶפאוַו יד ןָכאָה
 גוא ןעל לא איִד ןא טְרעֶריִנעֶג ייז  ןְּבאָה ְךאָג רֶד נּוא גְרעֶּב יִד ףֹוא ןְגְנאַגע נְפיֹוא רָהיִרְפ ייֵז ןְנעֶז
 * ןופ זיִא עַבָמ יר יו יֹוזַא ןעּביְִּיִ ר טיג ןָטְראָד ןְנעֶג

 ןעֶלייֵט יד ןיִא ךיז ןְמְלאַה ּוצ רֶס האוַו
 ףָכאַז יד לּונְג ,ייֵז ּוצ טֶג ;יטסעֶכ בנּרְגעג טְסאָה ּור סאוָו טֶרָא םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגיִג ןעֶגעֶו ייֵז ראָנ

 ןופ רעָסאוו יִר זַא לֹובְג םעֶר ןְראַּפ רָכיֵא םיִנ לאָז רָע זַא םִי םּוצ לּובְנ ַא רַפ טֶכאַמעֶג ּוד טקאָה

 זיִא םָלעוו יֵר רֶרייֵא ןעוֶיִג זיִא סֶע יוִו יױזַא רֶרֶע יד ןְקעֶדאּב ּוצ ןְרעֶק םּוא טיִג ְךיִז לאָז םַי םעֶד
 שיק , ןכייט יד ןיִא ייֵל ןפ רָתאַו ןְנעֶנעֶר לאָנ סֶע ןְלאוַוְק טְקיֵׁש רֶע סַלֵשְמַה ,ןְראוָויג ןְפאֶשעֶּג
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 םיִאָרּפ ּורְּבְׁשִי יִרָׂש ּותְיַח לָּכ ּוקְׁשִי :ןּובְּלַהְי םיִרָה ןיֵּב
 ונְתִי םִיאַפֲע ןיִּבִמ .ןֹוּכְׁשִי םִיַמָּׁשַה הע םֶהיֵלֲע :םֶאָמִצ
 עֵּבְׂשִּת ףיִשֲעַמ ירְפמ .ֹויְתֹוילֲעַמ םירָה הָקָׁשַמ :לוק
 ,םֶדָאָה תַדֹבֲעַּל בֵׂשֹעְו ,הָמָהְּבַל ריִצָח חיִמְּצַמ : ;ץֶרָאה
 ליִהָּצַהְל ׁשֹונֶא בֵבָל חַּמַׂשִיןַיו :ץרַאָה ןִמ םֶחָל איִצֹוהָּל
 | יי י ְצִע ּועָבׂשִי : : רֶעָמְי שא הכל תל ,ןָמָׁשִמ םיִנָּפ

 , סי םיִרָּפִצ םָׁש רֶׁשֲא : עֶמָנ רֶׁשֲא נבל זרַא
 םִעָּכ םיִלֵעיַל םיִהֹבְּנַה םיִרָה :ּהָהיֵּב םיִשֹורְב } הָריִסָח

 םֵסָּנִלֲע ְךאַו פְרעֶי ְךו םֶה ליִּבעֶה ׁשָמעֶּנעֶג עֶרֶעִייֵהְּפ
 ןּופ םָפאַרְק יִר םיִמ גנּונדרָא ןעֶטְסעֶרְג ןיִא טְלעֶטְׁשעַג
 טֶפְראַדעֶב םיִנ ראָנ ןָּבאָה עֶטְנעיִרעֶּב לעיפ יד .איִרְְעֶלֶע
 םֶסַּבְלעַז זיִא עֶואַרְטאָּפ עֶרעֶי ןְכאַמ סעֶרעֶי ןעֶד ןְניִדעֶּב 'ּוצ
 יֵרְטְקעֶלָע יִר ןּופ ַחֹּכ םעֶד םיִמ טְסעֶג יִד רַפ ןְמּוקעֶגְראָמ
 ןעֶנאַּטְׁשעֶג ויִא ָעיִלאַמ איִר ןופ ןעֶמייו רָעיפ עֶלַא א
 יִר איו םֶלעיַּבְשעֶג גוא ןעֶגְנּוזעֶג ןְּבאָה סו ןעֶפאַרְנאָנאַמ

 - ארוהי ילשמ | -

 שעֶניִׁש א םימ טאָה רָכְלִוְו ףאַרְנאָנאַפ רָפיּורְג ַא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא לאַז רַר ןופ שיִמְרעֶד ןיִא .אֵרְמְסעֶקְרֶא עטְסְיעֶׁש 4

 בֹקֶעי ילשמ
 םיִנ ראָנ טְסאַּפ על ראפ ךיִז טיִנ ןאק ןעֶמ נוא שיָנ
 איז םעֶכְלעוֶו טְלעוֶו יד ףֹוא םעֶנייֵז חַכְׁש םעֶד ןְנאָז ּוצ
 ָךיִלְּבאָרְג רעֶדָא ְךיִלְרעֶּפְרעֶק) תֹויְִׁשַנ אֵלָמ ְךאָר זיִא

 סָד טְנאָז אּוה ְךּורְּכ ׁשֹודְקַה רַפ תּולְרַג ןייק ראָג םֶד זיִא
 ָךֶרּוד טְרעֶקְראַפ ראָג ןניימ טיִנ ֹוזַא לאָז ְךיִא ֶָלֶמַה רִוָר
 רַעַׁשָל ןיִא ןיִא תֹולְרַג סְנעׁטְׁשְרעֶּבייַא םעֶד לייע םעֶר

 יָא ףֶלָאְּב ןעֶגאג ןעֶמ ןאק עָּבְלעֶג סֶד , תֹוטְכָח עֶנייַז םיִמ תֹולֲעַמ סְנאָפיִרָע שְנעֶכעֶרעֶגְסיֹוא גּוא וע טיִראָלעֶמ

 םינינפ
 טְלעוֶו רעֶד גְנּופאַׁשעֶּב יד ןּופ תודוס ּונֹופ יד ןייְֵרעֶ
 ;ךיז טְניִּפעֶג רֶהיִֵא ןיא גוא ןְהיֵא ףוא םָו סעֶלַא גּוא
 ראָג ְךיִז ראפ ןעֶנעֶז ןְרעֶטְׁש איִד גּוא הֶנְבָל איר ןּוז יִר
 טינ ףיִרְנעֶּב ןייֵק ראָנ ןְנאק;ריִמ נּוא ןטְלעוֶו עֶרעֶדְנּוזעֶּב ּו
 טעֶטְכַאעֶג רימ ןְנעֶז סוָנ .,םיִנֹויְלָע תֹומְלֹוע יר ןּופ ןְּבאָה
 הָמו טהעְטְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו , םיִאּורְּב עֶכיִלְטעֶג יִד ןעֶנעֶג !
 זַא ׁשְנעֶמ רֶר טֶה ףעֶרְטעֶּב ַא רַּפ םוָו ןּוגְרְּכְזִת יִּב ׁשֹונֲא !

:5 
 םירקי
 (ךיֶתֹועַּבְצֶא הָׂשֲעַמו , ןעֶלְמיִה עֶגייַר רונ העָז ְךיִא זַא
 ַהֵרָל .ןָתאַׁשעֶּב גיִדְנעֶהְנעֶגייֵא טֶּפאָה גד עֶכְלעוֶו
 ןיִרעֶּטְש איִר גּוא דְנאָמ םעֶד (הָּתְנִנֹוּכ רֶׁשֲא םיִבָכֹוכְו
 זיִא סד ראָנ טְנעֶרְרָאעֶגְנייֵא ייֵז ןיִא טְסאָה ּור עֶכְלעוֶו
 שְרעֶה רֶע זַא זְנּוא ּוצ ת"ישה ןּופ םיִדְסֲח עֶסיֹורְג יד ץלַא
 עֶסיֹרְג יד ןעֶרעֶלְקעֶּב רימ ןעֶלעוֶו ךוא .עֶטיִּב רעֶזְנּוא
 ףֶרֶע רֶד ףיֹוא ןְפאַשעֶּב טֶה ש"תי אָרֹוּב רָד סוָו רֶדֵנּנאוו

 תֹויַת ןְטְראָמ עֶלַא ,םיִאּורָּב עֶנעֶריִׁשְרעֶּפ ןְֶרַאיִליִמ יד (ְךיֶמְׁש הָארֶא יִּכו - ןעֶנאַמְרעֶד םהיִא ןָא ָךיִז טְסְלאָז דו

 ט"ע שוריּפ
 גוא רֶלעַפ םעֶד ןּופ תויַח עֶלַא ןקְנִירְטִנָא ןְכאַמ ןָכייט יִד יז קְשַי , גְרעֶּב יר ןעֶׁשיוִוְצ ןְהעַג ןעֶלאוַוק
 יר ןעֶהּור ןְרעֶסאוַו יד ןָּבעֶג םֶהיֵלֲע , ז ןְכעֶרְּב ּוצ תֹויַח עֶרְליוִו יֵד
 טיִמ לוק רעייֵז תופוע יִר ןָּבעֶג רמיֹוּב יֵ ןופ .רָמעֶלְּג יִד ןעֶשיוִוְצ ןופ , לָמיֵה םעֶד ןּופ תופועי
 ,לָמיִה ןְּבעֶג ןעֶּביֹוא ןּופ ןְנעֶז סוָו ןקְלאוָו יר ןופ גְרעֶּב יַד ןְקָניִרְּטְנָא טְכאַמ רֶע הָקׁשִמ . גְנאַזעֶג
 ןְצאָרְפְׁ םְסְכאַמ ַחיְִּנִמ ,טְעֶג דֶרֶע יִר טְרעֶו ןְגעֶר רֶד זיִא םֶר ןקלאוָו עָנייַר ןּופ תֹוריִּפ יד פי
 ףוא ןֶׁשְטְנעֶמ רפ טייֵּבְרַא ּוצ ןייַז לאָז סֶע ןְצאָרְּפְׁש ּוד טְסְכאַמ םֶניֵרְג נּוא עוו תֹומֵהֶּב רַפ זאָרְג
 ןייוַנ םעֶד ןְצאָרְּפִׁש סיוג: םֶכאַמ רֶע נּוא ןַיו ,דֶרָע רֶד ןּופ טיֹורְּב ןֶהיֵצְסיֹוא טְכאַמ רֶע גּוא ןְּבְראַּפ
 ןעֶצאַרְּפְׁש םכאמ רַע םֶהיֵא טֶק ניִרְט םָו ןעֶׁשְנעֶמ םעֶר ןּופ ץְראַה סֶָר ְךיִלייֵרְפ טְכאַמ רֶע םִנ
 ףַע םְכאַמ שיֹורְּב נּוא םהיֵא טכֶע סו ןע ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ םיִנָּפ םֶד ְֵכייַלְרעֶר לאָז רָע זַא לייֵא םעֶד

 םאנ ןְרעוֶו ןְגעֶר םעֶד ןּופ ּענׂשִי .ןְׁשנעֶמ םעֶר ןּופ ץְראַה םֶד ןגְהעֶל רַמָנוא לאָז סֶע זַא ןְצאָרפְׁש
 ׁשְנעֶמ ןייק גּוא םיִנ תֹוריֵּפ ןייק; ייֵז ףיוא טסקאוו םוָו רָלאוַו םעֶד ןופ רֶמייב יד רֶמייֵּב םֶּמאָנ
 ףוא רֶׁשֹא .ָמייֵּב סְמאָנ ייֵז ןְסייֵה םּורעֶד טְצְנאַלְפעֶג ייֵז טאָה ןייֵלַא טאָג ראָנ םיִנ ייֵז .םֶצְנאַלְפ |
 םעֶר ףיֹוא ּבּומְׁש רֶהיֵא זיִא הֶדיִסֲח שְסייֵה םוָו ףוע רֶר ,ןְטְפעֶג ןְלנייפ יד ךיז ןְּכאַמ רֶמייֵּב ידו
 גנּוציִׁשעֶּב א ןְגעֶז דֶגיימְׁש יד נז א םיִלֵעַו יר ּוצ גְנּונהאֹוו א ןְנעֶז גְרעֶּג עָכֹוה יד םיִרָה ,םֹוּב ןסְקּוּב ו
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 ערי ש ָמִׁש ,םיִרֲעֹומְל ַחֵרָי תֶׂשָע ! םיִנָפְשַל הָסְחַמ
 .ּותיֵח לָּכ ׁשֹמְרְת ֹוּב ,הָלָיְל יִהְי ךֶׁשֹ תֶׁשֵת :ֹואֹובְמ
 : םֶלָכָא ֵאמ ׁשֵּקבִלּו ,ףֶרֶּמִל םיִנֲאֹׁש םיִריִפְּכִה :רַעָי
 םָרָא אֵצָי ;ןוצְָּרִ םֶתֹונֹועְמ לֶאְו ןּופסֲאִיׁשֶמְׁשַה חַרְזִת
 .םֶלָּכ 7 יי ףישעמ ּוּבַר הָמ : בֶרֶע ידע ֹותְרבעַלְו ,ולֲעַפִל
 פורָג םִיַה הֶז :ךנינק ץֶרֶאָה הֶאָלָמ ,ָתיִׂשֹע הָמְכָחָּב
 םִע תונמק תֹויַח .רָּפְסִמ ןיִאְז ׂשֶמָר םָׁש ,םִיַדָי בַחרְו
 קֶהֹׂשָל ּתְרַּצִי הֶז ןֵהָיל ,ןּוכְלַהְי תֹויָנֲא םׁש ִׁש :תולֹודְג

 ארוהי ילשמ בקעי ילשמ
 א ויִא תֹונְרַג ןייַז םיִמ םיִׂשֲעַמ עֶנייַו םו לֹוכִיבְּב תשָדְבַה  ןייַז ּוצ עַגָוְו עַגֶו = תיינע ןייַז טְזייוַנעֶּב רֶע גוא
 סִעוָו רָר ןופ םיִמָכֲה עָפְסעֶרג יִר דָנּוא ריִגַהְל ןיֵאְו רַעַשְל תּולָרַג ןייז טְועוֶו יפְׁשַה םָלֹוע םעֶד רעֶּביִא ַחיֵג טשִמ ַא
 טקעַמְׁש סֶע הָמָכָח ַא רַפ סי ןְהעֶטׁשְראַפ סיֹולּב םיִנ ןְנעקק עֶטְסעֶרְג ּור זיִא סאָד גוא רעֶסעֶרְג גּוא רעֶנעֶׁש ְךאָנ
 וזַא יו ׁשְנעֶמ םעֶד ןיא סיוְּב יִלעֶטְלעוֶו םעֶנייֵלְק םעֶר ןיִא תֹויִׁשְּתְּׁשַה ךנר ןעֶנעֶז תֹויַגְחֹור עֶלַא ּוִ זַא תֹורּובְג
 - ןוא פָרעֶר ,טְגעצָּבס םֶרעוֶו ףּוג רעֶר .רעֶפְרעק, רעֶנעֶמייֵל 'רעֶד םָלֹוע םעֶד גצ טְפעֶהאַּבוצ גּוא טּפיִנְקעֶגּוצ רֶׁשּוקְמ םִלַא
 ףעֵמׁשרעֶּבייֵא רעד םוָו ׁשֶפָג םעֶר ןופ ַתֹּכ םעֶד טימ טּוהְמ ףָרייֵא רֶעייֵז זיִא םוָו יֵנְחֹורָה ׁשֵפָנ םָד ּוָו ּוזַא יִמְׁשִנַה
 רעָר םְנאָו םעֶר רעֶּביִא ׁשְנעֶמ םעֶר ןיִא ְבעֶגעֶגְנייַרַא טאָה רעָפעק .םעֶגְרעֶמייַל םעֶר ןצ 'רָשּוקְמ שא סַע נוא
 .אוְפָע ְלְהעַצְרִע ןעֶגְנאַנעֶג זיִא רֶע וָא ְךֶלֶמַה רַוָר רעֶגיִייַה :הוג טעֶּד

 יי  םיִגָיֵג יב ןיִא םָ סעֶכְלעֶו תֹוְרַג סְנעֶפְשְרעֶּביֵא םעֶד ןּופ
 = תולרג ןייַג ןעֶביול ןיילא ףאַרְאָנאַמ רעָר ׁשָמִנ סאָר זאל ,רֶע םִנאָז םִי ןופ ןעֶפאֶרְפ א

 םייקי םינינפ

 ףעְרעֶי ןופ רַּפעֶׁשאַּנ ןְניִלייַה םעֶד ּוצ הָויִׁש טְנאָז םֹוָּנ נוא םעֶּבאַז ןְנְנאַּיִׁש , ףלעגילפ ייֵלָועְּלַא ,חופיע גוא
 ּוָפֹנמ ןייֵא ןָמעֶג ּבאָרַא ׁשֶנעֶמ רֶר ְךיִז ףְואַדׁשְנעֶפעֶׁשעֶּב םאֶד ,ןָמּולְּב ,רעֶמייֵּב .ןְואָרְג ןְטְראָפ עֶלַא ןָבייֵלְגְסעֶד
 שְטְלייֵצעֶג יִר ןיִא טְלעוֶו רַר ףוא ְךיִז ןָרהיִפ ּוצ יו יַכְשַה וו ,ןֵׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶצּונ םּוצ ןְפאַׁשעֶּב תייׁשה טֶה םָלַא
 טְנאָזעֶג ְךֶלָמַה רַוָד םֶה םעֶד ףזא .םֶּנעֶל רֶע םוָו ןְרהאָי וָׂשָּכ ןייֵא זַא ֹורְתִי תֶׁשָרַּפ ןיא טְּבייַרְׁש ׁשֹודְקַה רַהֹוז רעָ
 ?ה ףיָׂשֵַמ נר הָמו ,היִפעָג גיִרְרֶעייַפ ןייֵא טיִמ טְצְנאַלֶפעֶנ ןייֵא טֶה ת"ישה םָו ןְסיוִו ראָנ טְלאוָו םָרָּנ
 - ףועָה גד קְרעוֶו עֶנייַר ןעֶנעֶז םיֹורֵג איוִו גוא לעיִפיוִו םָניִפעֶג סַע םֹו תֹואּופְר נוא תֹוּנגַס עֶלַא רֶרָע רֵד ןיִא
 שיִמ ןְפאַׁשעֶּב ּוטְסאָה םלַא .(ָתיִׂשָע הָמָכְחִּב םָלְּכו ,טאָג םייוַו רע ןְראוָועֶג םַמֹותְׁשִ רָע טְלאוָו טְלעוֶו : ז ףֹוא ְךיִז
 םִא רע םועֶרְליִׁש יֵׁשְַ יִכָרָּב סעֶר ןיִא אָר ,הָמָכָח םֹורְג יָניוַא זיִא עֶלעֶזעֶרְנ ןעֶפְסְנעֶלְק ןעֶדעֶי ןיִא סאָר טיֵג
 ץלַא םִלהעצְרֶע רֶע טְלעוֶו רֶר ןּופ םיִאּורְּב עלַא ֵלְכַּב ןְטייוֵוְצ םּוצ שאַלְּב ןייֵא ,תֹואָלְתִנְו תֹולּונְס טְלעקִיוַועֶג
 זיִא םָכ ,גֵנְרְרִא םעֶגיׁש ןייֵא טיִמ רעֶרְגּואו סְטאָנ  ְךָאְלַמ ןייֵא יוֵנ זיִא הָאיִרְּב רֶרעֶי רֶדְנּואו סְטאָג טְדעֶר

 ט"ע שוריֿפ
 - םופ"מוי ןעוֶו ְךאָנ רֶהיֵא ְךאָנ ןְלייֵצ לאָז ןעֶמ זַא ןָתאַשעֶּב רָע םֶה הָנָּבְל יד יֵׂשָע ,םיִנָפְׁש יר ּוצ
 - ףוא ראָנ ןייַז לאָז רֶע זַא ךײה םעֶד טְכאַמעֶג טְסאָה ּוד תֶׂשָּה ,גְנאַג רֶהיֵא סיי ןּוז יד טְלאַפעֶג

 טֶכאַנ רעֶר ייַּב םיִריפכ ,רֶלאֹוַו םעֶד ןּוֿפ תויַח עֶלַא ןגמדיוו ןֶעֹוהְמ םכאַנ ר ייַּב ,םֶָכאַג רָר

 ,גְראוַו ןעֶסֶע רֶעייֵז טאָ ןּופ ןְמעֶּב ּוצ נּוא ןְגעוֶו .גנּוקּוצ ראַפ ןּופ ןְעייֵרְׁש ןְּבייַל עֶגְנּוי יִר ןּוהָמ

 ּוצ ןיירַא גְנּונהאוו רֶעייֵז ןיִא ןעֶהעֶג גוא ןייַא ְךיִז ייֵז ןֶלֶמאַז ןעֶנייֵׁש ןָא טְּבייֵה ןוז יִר זַא חַרוִּ

 בוא סייֵּבְר ןַא ןייז ּוצ ןייֵרַא רֶלעָת ןיִא ׁשְנעֶמ רֶד סֹורַא טהעג לאָטְטְסְנעֶר אֵּצֵי ,ןֶעּורַּפֶא ךיז ןְגייֵּכ

 קרעו עֶנייַר ן ןְגעֶז סורְנ יוִו הָמ ,סיֹורַא רֶריוִו ןֶעהַג תויַח יִר זַא טְכאַנ ויַּב ןַטְראָר ךיז טְמווְראַפ

 איו טְפאָר ר עֶטְפֹוקעֶג עֶגייַר ופ ויִא טְלעוֶו יִר הָמָכָח טיִמ םְכאַמעֶג ר טְסאָה סעֶלַא ,טאָּנ

 אָפ ויִא ןְמְלאָר , םייַרְּב נּוא םֹורָג רֶע זיִא םהיִא טְסייוו ןעֶמ סאוָו םִי רָניִזאָר רָר הִז ,ןָפאַׁשעֶּב

 ןְטְראָד פָש ,תֹויַח עֶסֹורְנ גּוא תויח עגיילק יײזּוצ לאָצ ןייק אָר טיִג זיִא סֶע גּוא גְנּומרִיוִו ןְדְנאַה

 ןיִא ןְריִצאַפְׁש גוא ןעֶלְיִּפְׁש ְךיִז לאָנ רֶע ןְפאַׁשעֶּב טְסאָה ּור םו ןְהָיְוַל רָר זיִא ןְמְראָד ןָּפיׁש ןֶהעֵג
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 גע ט תבשל החנמ

 םֶהָל ןֵּתִּת :ֹוּתְעְּב םֶּלְבֶא תַתָל .ןּורַּבׂשִי ךיִלֵא םֶּלִּכ !ֹוּב
 ,ּולָהַּבי ְךֶנְּפ ריִּתְסַּת :בוטְעּבְשִי הרי חַּתְפִּת ,ןּוטקְלִי
 החּור חַדֹׁשִּת :ןּובּוׁשְי םֶרֶפֵע לֶאְו ,ןּועֶוגִי חוה הֹּה
 ,םלועְל יי רֹובְכ יִהְי :הָמָדָא יִנְּפ ׁשֵרֵחְתּו .ןואָרְּבִי
 םיִרָהָּב עַגי .דֶעַרֹּתַו ץֶראָל טיִּבַּמַה :ויִׂשָעַמְּב ַײ מִי
 : יֵרֹועְּב יַהֹלאָל הָרָּמַזֲא .ַײַחָּב ַײל הָריִׁשָא ּוֲַָׁיְו
 ןִמ םִיִאָּמַח ּוּמַּתְי :ַײַּב חַמְׂשֶא יִבֹנָא ,יִחיִׂש ויָלע בֵרֲעַי
 :היּולְלַה ַי תֶאיִׁשְפניִברְּב ,םָניֵא רוע םיִעָׁשֹרּו .ץיִרָאָה

 ,'ה זא יִׁשָפַנ יִבְרְּבוטְסייֵג טיִמ טְנאָז רֶע ,םיִאְלַּפ יָאְלּפ

 ,רָפעׁשעַּב םעֶד ּבול רטְכאַפ עֶכיִלְטעֶג י עֶלעֶז ןייַמ יד

 ,םָכיֵלְרעֶניִא סעֶצְנאַג ןייַמ גוא (וׁשָרק םֵׁש תֶא יֵכָרְק לָכָוו -

 םֶלַא םֶר ׁשֶה רע םוו ןְמאָג ןְגיִלייַה ןייַז טְקְנאַד נּוא טְּביֹול

 ,הָרּובִנ גּוא הָמָכָח םיֹורְג טיִמ םיִמֲָחַרְו רֶּפַח טיִמ ןְפאַׁשעֶּב

 ָךאָו עֶצְנאַג יִר ראַּבְטְכְרּופ ּוהעָז זיִא סע (רֹואְמ אָרֹונ ְ

 ײנ  יִנְנעיו .ןתאדָ יִּל הָתָרְצַּב יי א .תֹולֲעַּמַ ריִׁש 2

 ארוהי ילשַמ
 ּוׁש .ןהעֶצְפניִמ ענְניִעֶג טאָה ָךֶלֶמַה רַוָד סאָר ןְהעֶז ריִמ .ּוינְנַעַיַו יִתאָוָק יל הָחֶרצַּכ תֹולֲעַמַה ויִׁשֹ

 םירקי םינינפ
 ןעֶצּננ לעיּפ רהעָז סָד םהיא טעוַו ןקרעֶמעַּב שונ "אָז ננא
 טְסייוַו רעַכְלעוֶו ׁשְנעֶמ ועָ ננא תייִׁשה תַרֹובֲע נצ
 טְפאַשְנעֶסיוִו םְנְועֶלעֶג והעָמ מָה גּוא הָריִקַח רהֹעָמ
 תַמָכָח ועָד ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְניוטְׁשְרָע והעָמ רֶע טעוֶו
 -םיוא לעטיּפאק םעד ןיא אר זיא סע אוו הָריִצָי

 םער ךרנר גנא דְנאַטְׁשְרעֶפ םיֹורְג טיִמ טְנעֶכעֶרעֶג
 ּוצ ןֵנֹוּבְתִמ ְךיִז טייֵצ ןייק ּםיִנ ׁשְנעֶמ רָד רָּבֶא ְךאָר טֶה
 עֶועֶזְנּוא ןעֶּבאָה ןעֶקְנאַרעֶג עֶנייֵר ּטיִמ םעֶר ףוא ןייַז :
 גאט ןייַא ׁשָרֹוק תָּבַׁש םֹויִּב זַא טְלעֶטְׁשעֶג ליו םיִנֹומְרִק י
 ִשַפַנ יֵכְרָב םעֶר ןְגאָז לֵאָרְׂשִי ׁשיִא רֶרעֶו לאָז הָחְגנְמ ןופ :

 7 ט'ע שוריפ ּו
 רָד ןיִא ןֵסֵע רֶעייֵז ןָּבעֶג טְסְלאָז ּור ריר ּוצ ןָפאָה ןּוהְט טְלעוֶו רַד ןּופ םיִאּורְּכ עֶלַא םִלַּכ ,םַי םעֶד -
 םְנאַה ןייַד טְסְנעֶפֶע ּוד זַא ,ןְבולקְפיוא ןעֶלאָז ייֵ זַא וייַפְׁש רֶעייֵז ןְּבעַג יז טְסּוהְט וד ֵתִּת .םייַצ -
 ןייַד טְסְנְראָּב רַפ ּוד זַא רַּכֶא ייִּסַּת . ןעֶמּונ םעֶלַא ןּופ טעֶזעֶג יז ןרעוו זייַפְׁש לעיֵפ ייֵז טְסיִג גּוא ְּו

 - ןְרעק נּוא ייֵז ןָהעֶג רַפ טְנעֶלְראַּפ טְרעֶוו םּוהָמִא רֶעייֵז זַא ,ןְקאָרְׁשְרעֶר ייֵז ןְרעוֶו ייֵז ןּופ םיִנָּפ
 ןייד ןעֶקָיִׁש טְסעוו ּור זַא חַלַׁשְּת , רהיִא ןּופ ןְראוָועֶנ ְכאַׁשעֶּב ןעֶגעֶג סוֶו רֶרֶע רָה ּוצ םּוא ךיִז

 טְסעוֶו ּוד נּוא ןעֶרעוֶו ןְפאַׁשעּג יי ןָלעוֶו םיִתָמַה תֵיְתִּת תַעַׁשְּב םיִתַמ יִד ּוצ םעֶהְטָא ןְגיִדְנעֶּבעֶק !
 טיִמ ןֶעייֵרְפ ךיז טעוֶו שאָג נּוא ניָבייֵא ףוא ןייַז םעֶוֶו רובָּכ סְמאָג ִהְי . רֶרֶע יִדיייֵז טיִמ ןעֶיינעֶּב
 םֶרעֶטיִצ דֶרֶע רָד ּוצ קּוקַא ראָנ טּוהְמ רֶע םיִּנִמַה ,םיִתֵמַה תַיַתִּת ןייַז טעוֶו סַע זַא קְרעוֶו עֶנייֵז
 וצ ןעֶגְניִז לעוֶו ךיא הָריִׁשֲא . ךיֹור טיִמ ליפ ייֵז ןְרעוֶו גְרעֶּב ר ןיִא ןָא ראָנ טְרהיֵר רע ,ףָּכִיֵּת יִז
 םאָנ ףיֹוא ןייַז טְסיזעֶג לאָז םִע בֵרֵגְי .םָלעוֶו רֶד ףֹוא ןייַז לעוֶו נּוא ןְּבעֶל לעוֶו ךיִא ןֵמְז לָּב טאָנ
 ןיימ יַּתִי .טאָנ ןופ ףֶליִה יד טיִמ ןְעייֵרְפ ףיִז ךיִא לעֶוו ןוצָרִּב ןיינ לֵּבִקְמ יִז לאָז רֶע הֶלפְּת ןימ

 ןעֶלאָז ןָׁשְנעֶמ איִד זַא טְסייֵה סאָר טְלעֶוֶו רָד ןּופ ןָרעוֶו טְנעֶלְראַפ ןְלאָז רֶניִז יב ַא ויִא הָלֵפְּת ִׂ
 ןַי טינ אָליֵמְמ ןייש ןעֶלעוֶו ןעֶגיִרְניִ םינ ןעֶלאָז נּוא עֶרֶה רֶצֵי םעֶר ףיוא ןייַ רֵבוג ךיז -

 גוא טאָג ןעֶּבֹול ביל ןייס םעווֶו ןייַל יװַא םעֶוו סֶע זַא נּוא טְלעוֶו רעֶר ףוא םיִעָׁשָר ןייק |
 : ףֹורעֶד טאָג ךוא טָּבּול עֶלַא רֶהיִא ּו

 יד ףוא ןְגאָז ייֵז ןְלאָז םִיַוָל יִד זַא םְנאָזעֶג רַוָד טֶה תֹולֲעַמַה ריִׁש ןהעָצְפּופ יִר תֹולֲעַמֲה ריִׁש ||
 רָכיֵלְטיִא ףוא ןעֶנאַמ יד ןּופ הֶר יע רָד ּוצ רָּנייוַו יד ןּופ הֶרְזִע רֶד ןּופ ןעֶהעֶג סו ּפעֶרְּמ א

 םערט 3 2 תיב -/ -

4 : /) 

 ףיִז םעוֶו נּוא םיַמָׁש תַאָוִי ּוצ ןעֶמּוק רֶע ׁשעוֶו
 ֹומַׁש ְךַיְּבִהִי אֵוֹוּבַה תַרּובִג ףיֹוא ןְרעֶדְנּואיוְרעֶפ
 טְכרּופְוהָע ןייַא ןעֶמּוקעּב טעוֶו גּוא הָלֹורְגַה ֹותָמִכָחְו
 :(ונֹואְנ רַרֲתַנ 'ה רַרַה יִנָּפִמ
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 { הֵּיִמְר ןוׁשָל; ךֶל

 יי החנמ
 ר | ןֹוׁשָּלִמ , רֶקָׁש תַּכְּׁשִמ יִׁשָפַנ הָליֵצַה

 יִּל הָיֹוא ;םיִמָתר יִלֲחַּנ םִע ,םינּונְׁש רֹוּבִג יִצה
 ףיִסֹוי תַמּו ףֶל ןֵּתִי הַמ :ה

 ,יִׁשְפַנ הָּל הָנָכָׁש תַּבַר ; רק יִלֲהָא םִע יּתְנכָׁש ְךֵׁשֵמ יִּתְרַנ יִּכ
 םולָש יֵנֲא ;םֹולָׁש אֵנֹוש םע

 אדוהי ילשמ
 תֹרזָע יד ןּופ (ןעֶלְּפאַטְׁשו תֹולֲעַמ איִד ךיֹוא . תֹולַעַמַה
 ןעֶגעקַא ןהעֵצִפְניִפ ןעוֶועֶג זיִא לֵאָרָׂשִי תַרְזֶע ּוצ םיִׁשָנ
 אייֵז ה איד טימ 'י יר םיִמֲחַר לָׁש םֵׁש ןעֶבְלאַה םעֶד

 ּוצ ןייַז הָכֹוז ןְלעוו ןֶדּוי ןעוו ןהעֶצפְניִּפ ְךֹוא ןְפעֶרְשעֶּב
 גּוא רִוָד ןֶּב ַחיִׁשְמ .יַמיִּב םיִמֲחַר לָׁש םֵׁש ןעֶצְנאַג סע

 טיִמ ןְקיַר ְךיִז ייֵז ןְלעוֶו הָלֵּפַמ יִד ןעֶּבאָה טעיֶו ק
 טיִנ ְךיִז ייֵז ןֵּבאָה ְךֶלֶמַה רִוָד יַמיִּב .תֹולַעַמ ףעופ ? ךא

 ייַּב רֶלאּב ףָּכיֵּת גוא תֹולֲעַמ יִר יו ןקנר ןיימ שנע ע
 ָךָנַמַה רַוָד רעֶנילייה רעֶד ןֹוׁש טֶה תֹלֲעַמ עֶטשִרע יז

 ןהעָזעֶג
 רְלאַּב ןעֶטעֶּבעג רֶע טֶה םעֶד רָּביא םָנַח תַאְנׂש רָּביִא

 תַפְׂשִמ יִׁשָפַג ז הָליֵצַה יה) תֹולֲעַמַה ריִׁש ְטׁשְרֶע םעֶר ןיִא

 ;והָיֵמָר ןֹוׁשָלִמ רֶקָׁש

 ןְרעוֶו בּורְח טעוֶו ק"מהּב םֶר זַא ׁשֵרֹוקַה ַחֵּנרַּב

 ;הָמָחְלַּמַל הָּמֵה ,רֵּבַרָא יִכְו .ם
 ' טארשי ילשמ

 - ץייֵא טלה ועצְרֶע אְרָמִג ייֵר ,(הָימר ןֹוׁשָלְמ רֹקְׁש תּפֶׂשִמו
 ןיײֵא ןעוועֶג זיִא איז סאוָו רּונָש ַא םאַהעֶג ִה רֶנייֵא הֵׂשֲעַמ
 ןעֶכַאַמ ּוצ טאַה עג ּבעיל םִֶה איז ,עֶרָה ּוׁשָל תַקַַּב עֶסיֹורַג
 ְׁשיויִצ ,ּבייוַו נּוא ןאַמ ןְשיוְצ ןְּבייַרְט .תּוליִכָר גּוא ןְגיִרְטְנִי א
 רעֶמיִא רתיֵא טאָה סֶע נוא הָמֹורְכּו רֶמְסעיוְׁש נּוא רֶרּורְּב
 ןְכאַמ ּוצ ,קְלאָפ ראָּפ עֶגְנּו ןְשיוִוְצ םֶגַא ןְכאַמ ּוצ ןְלאָגעֶג
 עֶכְלעֶזַא הָמירְכּו רָדּורְּב גּוא רָּטְפעוֶו יש ןעֶשיוִוְצ רּורַּפ ןייֵא
 םֶכְנעֶרְקעֶג לעי פ רֶהעָו רעוְׁש םעֶר טִה םֶר ,ןְטייֵקכיל ְךְנעֶׁש
 ו עְֶעֶגׁש יִר לאָו אז טְפאָרּטְׁשעֶג גאָט עֶלַא רהיִא טֶה רֶע גּוא
 ,תּוליִכָר ןעֶרעֶר ּוצ ןעֶרעֶהְפי ּוא לאָו איִז ןְפְראוַו קעֶווַא תֹורָמ
 םֶה רֶפֹומ ןייק זַא !ְּבְראָדְרעֶפ סייוַו וזַא ןעוֶועֶג זיִא איז ראָנ
 היא םאָה רע ׁש רעֶד רהֹעְמ םוָו נּוא ןָפְלאָהעֶג םינ רהיִא

 מאה איז תּוליֵכָר ןֶּביִרְטעֶג רהעָמ 'םלא איו םֶה טפאָרטְׁשעֶג
 ןיוש רהיִא זיִא רֶע רעוֶוֶׁש ןופ ןעֶרעוֶו רּופּפ םֶלא רעֶג רעֶּבָא

 ּוצ ןָא רהיֵא םרער רע ׁש רָד זַא ןאַמ רהיִא ּוצ טְגאָז !עג איז ּםאָה ןראוועג ניִסיִרְדרעֶּביִא קְראַטְׂש דייַר ףאָרְטְׁש עֶנייַז םיס
 רֶע םעוו ןעֶפאָיְׁש ךיז םֶגייֵל איז ןעֶוו רעֶמיִצ ןיא רהיא אוצ ןְמּוק רע לאָז ְגייֵצרעֶּביִא ליוִו רֶע ּבֹוא גוא ,הָריֵבע / ןייֵא
 ןּבעֶנ רהיִא ּוצ ךיז שעינק נּוא הָריֵבַע ןייֵא ּוצ ּוצ רהיא ֶּדעֶר נּוא רהיא אּוצ טְמּוק -ַּטאְּפ ןייַז ױִװ גיִטְכיִר זיִא םָר זַא ןהעָז
 גוא רהיִא רַּפ ְּךיִו םעיִנק רָּפאָפ רֶד יוִו ןהעֶועֶג ךלקריוו םאָה נּוא לֵקְניוִו ןיֵא ןיִא ןְטְלאַה ועַּב ךיז םֶה ןאַמ רָד ,טעּב רהיִא
 יא ןֶהּוו רֶד ,-עיִיָׁש ןָגיִצְניִג ןייֵר ךּופ מעָּבעֶג םאָד ןְרעֶה טינ ּוטְסְלאָו םּוראוו ךימ גְלאָּפ , רּונָׁש עב בעיל רהיֵא ייַּב ךיז םעֶּב
 עא ןְּבאָה םיטְפיׁש יִד םעֶסייַפעֶג םהיִא םֶה גּוא קאה ןייֵא טְּפאַחעֶג רֶע םאֶה סעּכ ןּופ נּוא טְגעֶרעֶגְפיֹוא ן ְךאוָועֶג ךקְקעַרְׁש

 ישמֹוׁש איִר ןְּבאָה איורפ יי ןּופ םִמאַטְׁש עֶכלעוו עֶטְכיִׁשעֶג עצְנאג יד טְלהעֶצְרעֶר ייֵז םאָה רֶע עֶכאַו 3 ןעוו עֶנ שֵרֹידְו

 יי ייַּב ריִמ עמ סָר גּוא ןָׁשְנעֶמ יָד תָנְרַה עֶרֶה ןוׁשְל וַא םיִטָכֲח איד ְגאָז םּוראַר .םֹוט םּוצ עֶרייַּב םע ְָכיִרעֶג
 - םֶגייֵק ףוא ןרער םיָנ לאָז ְךיִא סאָר תּוליִכְר גּוא .גנּודְמיילְרעֶפ ןּופ ,,(הָיִמִר ושמו ,ׁשֶסָנ ןייַמ עֶטעֶר ,(יָשְפַ הָליֵצַה
 2 : רעֶלייַמ עֶניִטְפיִג עֶרֶעיי ןיִא עֶרֶה ןיׂשָנ יֵלעַּב איִר אּוצ ו"ה ןעֶלאַמ ןייַרַא םיִג גוא

 א: בקעי להא
 יָׁשָמִל ,(הָימְו ןֹוׁשָל יױנּו ןָּתִו הַמ תֹולֵעַמַה ריִׂשֹו

 ,סאַג ןיִא קְניִרקעֶנ ְךיִז ןְּבאָה ןְׁשֹנעֶמ עֶנעֶּבְראָרְרעֶפ ייווצ
 ןְּבאָה עֶרייֵּב טייל עגיִטכערטרעֶדיִנ ןְזעוֶועֶג ןְנעֶז עֶרייֵּב
 ןְביִלְקעֶגְנעֶמאַזּוצ ְךיִז שָה סֶע תֹובֲעֹוּת עַבֶׁש עֶלַא ןּוהָּטעֶג

 עֶכְלעוֶו ןעשְנעֶמ ןופ גְנּו"מאַזְרעֶפ עֶצְנאַנ ַא ּויִז םּורַא
 םֶפּוו רעֶנייֵא עֶקִירְרְסֹוא עֶנעֶׁש ּויווִצ טרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה

 ר רָטייווְצ רעֶד םהיִא טְרעֶפ ?טֶנֵע גָנאַלָׁש ןָסייוֵוְצ םעֶד

 .בֵנּוי רָגיִטְכעֶרְטְרעֶריִג וד רֶטֶשְרֶע רֶד םְגאָנ בָנג א טְסיִּב

 ם"ע שוריפ
 - ליֵמ רֶע םֶה ןָפּורעֶג טאָנ ּוצ ְךיִא ּבאָה גנֵע ןעוֶועֶג ריִמ זיִא סֶע זַא ,תֹולֲעַמַה ריִׁש ןייֵא ּפעֶרְט
 עֶׁשְלאַפ ןְּבאָה סוָו ְׁשְנעֶמ יר ןּופ ליִצַמ ָךֹוא טְנייַה ְךיִמ ייֵז ,ְךיִד טעֶּב ְךיִא טאָנ יי .םֶרעֶפְנֶעעֶג
 עֶרָה ןווׁשָל ןְרעֶר םוָו יֵד ּוצ טְגאָזעֶג םֶה ֵלָמַה רַוָד המ .גְנּוצ עֶׁשְלאַפַא ןְּבאָה סו יִר ןופ ןְצְפעֶל
 טְסְלאָז ּור ןעֶצְּפעֶל יר טיִמ גּוא ןייַצ יד םיִכ תֹוציִחְמ ייוַוְצ טיִמ גֶנּוצ ןייַד טְלעֶטְׁשְראַפ יי אָנ
 ור יִּנִח ,גְנּוצ ןייַד ּוצ הָרָיִמְׁש ןייֵא ראפ ןייַז ףיִסֹומ ְךאָנ רֶע לאָז םוָו עֶרֶה וׁשָל ןייק ןע ןעֶרעֶר םיִג
 ןוֿפ ייֵז םיִמ ּתְגִרַה רֶע סאוָו םֶנעֶה יִר ןיִא רֹוּבִנַא ייַּב ןעֶנעֶז סיִו ןלייַפ עֶפְראַׁש ּוצ ךייַלְג טְסיִּב
 ראַפ ייֵז ןעֶנעֶו גיִנייוַוְסיֹוא ןּופ םוָו ץלאַה ! םיֹוּב ןעֶסְקּוּב ןּוֿפ ןְליֹוק יד טיִמ ְךייַלְג טְסיִּב גּוא ןְטייוֵו
 עֶטּוג םהיַא טִיַמ ּוד טְסְרעֶר ןְמייֵלְ אפ ,ךיֹוא ּוד טְתיֵּב ֹוזַא ,ייֵז ןְנעֶרְּב גיִנעוֶועֶגיִא ןּוּפ גוא ןְעעאָל
 ר-יַא טְנאָנַג םֶה ְךֶלָמַה רַוָד הָיֹוא , עֶרֶה ןֹוׁשָל םהיֵא ףֹוא ּוד טְסְרעֶר ׁשעֶנעֶגְראָּבְראַפ ןיא גּוא רייַר
 ןעֶנעֶג סו ןְרעֶטאָמ יד יב טהּורעֶג ְךיִא ּבאָה םּורעֶד זָנּוא ְׁשיוִוְצ ןעוֶוְג זיִא עֶרֶה ןֹוׁשָל םוָו םעֶד
 יִנֲא , םולָש טָנייַפ ןְּבאָה םוָו יד שיִמ טייַצ עֶגְנאַל ַא ּבייַל ןייַמ טְהּור םּורְד תַַּ ;ןְטְלעֶצ :עֶג יִד ןיִא
 :ריָס םיִמ ןְטְלאַה הָמֶחֶלִמ ְךיִז י;ןקעווְרעֶר םֹולָׁש ייֵז ּוצ דעֶר ְךיִא זַא םֹולָש לֹומ ןייַט טיִמדעַר ְךיִא
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 , ַי םֶעֵמ יִרְזע

 :םָלֹוע דַעְו

 ֶרהי הָּכ הֶרְּבִהְׁש
 לארשי ילשמ | :
 םעֶד , נא ׁשָרְדָמ רֶד יט אֹבָי ןִיַאֵמ 'וגו יַניֵע א /

 טְלאוָועֶג םיִא םֶה 'רָע תַעָב הּוז םיוׂשַע  זַפילא ןּופ ראו ֶנ
 דנָא םהיִא טאָה וַפיֵלֲא זַא , רֶמאָּפ ןּופ גאָזְרעֶפ םיול ןָנ ע
 ןייז םַיקמ ןֵנָגְרַה ְךיִר וּוט ְךיִא םהיִא ּוצ רָע טְגאָו טְגאָועֶג !
 ןֵבעֶנעֶג קעוֶוַא םהיִא ּוניֵבָא בֹקֲעַי םֶה לְהעֶפעַּב סְרעֶטאַפ םעֶר )

 ץופילֲא ּוצ םֶגאָז נּוא םאַה ןעֶנ םֶה רֶע םָו ץֶלַא גוא לֵחָר רַפ

 תבשל החנמ
 אֹובָי ןִיַאֵמ ,םיִרָהֲה לא יֵניֵע אָׂשֲא ,תֹולֲעַּמַל ריִׁש אנק

 וי טיט יףלנר טומל ֵּתי פֵא :ץֶרֶאָו םיִמָׁש הָׁשֹע
 ףֶּלִצ ַײ ,ףֶרֶמֹׁש ַײ :לֵאָרְׂשִי רַמֹוׁש ןָׁשי אֹלְו םּונָי אל הִֵּהנ ףֵרְמֹׁש
 ָךֵרָמָשָי ַײ ;הָליְלַּב ַחריִו ,הֵּכַּבַ אל ׁשֶמָׁשַה םָמֹוי :ךניְמְי די לע
 הֶּתַעַמ ,ףאֹובּו ךְתאֵצ .רָמָׁשִי 2 :ךׁשְפַנ תֶא .רֹמְׁשִי !ע עֶר לֵכָמי

  ןְּבעֶנעֶג םיִמ םהיִא טֶה הקבר סוָו םיִמיִשְכַּת עֶרעֶייֵהְּמ עֶלַא -
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 :ְךֶלֶנ יי תיֵּב ,יִל םיִרְמאֵּב יִּתְחַמָׂש ,דֵוָדָל תֹולֲעַּמַה ריִׁש ביק - , ,
 ריִעָּכ הָיּונְּבַה םִיַלָשּורְי .;םיִלָׁשּורְי ְךִיַרע עֶׁשִּב ,ּוניֵלְגַר ּיָה תֹודְמֹע

 ,לֵאָרְׂשִיְל תּודָע הי יֵמְבָׁש םיִּטָבְׁש ּלֵע םֵׁשַׂש
 ארוהי ילשמ

 תֶׁשָרָּפ רעֶד (םיִרָהָה לָא יַניֵע אָׂשִא תֹולַעַמַל ּריִׁשֹנ
 רַה םעֶד ןעֶמ טְנייַמ גְרעַּב איד םיִרָהָה טְׁשְּנייֵט םיִכָרָד
 ןהעֶזעֶג טאָה ְךֶלֶמַה רוָד הָיוֹומַה וַה םעֶד טיִמ יַניִס
 ְךאָד ןְָלעוֶו ןְרעוֶו בּורֲח טעוֶו ק"מהּב םֶד ׁשֶדֹוקַה ַחּורְּב
 טְרעוֶו םָד םוָו תֹונָּבְרק ןייַז ביִרְקַמ ןָנעק טינ ןעֶדּוי יִד
 טיִנ וימ ןְרעֶל םיִּבַרָה ּוניֵתֹונֹוֲעַּב ְךֹוא הָדֹובֲע ןְפּורעֶג
 תובָא יִקְרַּפ ןיִא ןנּופעג ריִמ גּוא הָרֹוּת יִד ןְמיִה ּוצ ּבָא
 טִלעוֶו = טְהעֶסְׁש ןָכאַנ ייֵרְד ףֹוא טְגאָז קידַצַה ןֹעְמַׁש

 ְךייֵלְג זיִא ןאַמעֶרָא ןייֵא תַמָּכ בּיׁשֲח ִנָע זַא ְךאָד טְסייַו ּוד
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 איו ְּךייֵלְג ְךיִא ןיִּב םאַהעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו םעֶלַא ןעֶּבעֶנעֶג ּבָא ריִד ּבאָה ְךיִא זַא םֶציֵא גּוא םעֶנעֶבְראָטְשעֶג ןייא םיִמ
 בקי טְנעְֶפ ְךאָנ רָר ,ןעֶגיִל ןייֵל טיִג טעוֶו סֶע גּוא ְָּנְרַהעֶג ןיִּב ךיא זַא רֶפאָּפ ןייַד ןָגאָז ְךאָד אּוד םַפְנעֶק ֵּבְראָמְׁשע וו

 ֿבקעי להא /
 -ננא טיִנ ןְנעֶז םיִּתַּב יִלֲעַּב יִד נוא רֵדְניֵק נוא ּבייוו ןייֵמ ,םעֶבְנַנ'עֶנ יִקאַט ּפאָה יא םרמ רָד ףֹואּוד טְסְנֹוט פי ׂ

 םוׁש ןייק טְסאָה ּוד וָדְרעֶמ ּוד רעַּבָא ןְראוָועֶג ךיִלְילִ ;ביִנ 7

 ָּתָנְרַהְג טְסאָה ּוד גּוא טְלעוֶו רֶד ןופ טאַהעֶג טיִג הָאָנַה םיִמ נאָמ ןֶמּגנ א טְּבעֶלעֶג באָה ךיִא ,םעֶד ןפ טאַהעֶג

 ט"ע שוריפ :
 ןייֵמ ןָמּוק טעוֶו ןעֶנאוַו ןּופ ןהעַז ּוצ גרעֶּב יד ּוצ ןְגִיֹוא עֶנייֵמ ףוא ּבייֵַה ְךיִא תֹולָעַמַה ריִׁש | 

 נוא לֵמיֵה ןָפאַׁשעֶּב טֶה םוָו טאָנ ןּופ ראָנ םעֶנייֵק ןּופ ףֶליֵה ןייק םיִנ ּבאָה ְךיִא רָּבִא יֵרְוע , ףֶליֵה א

 ןֵלְמעֶרְד טיִנ טּוהְמ רָּמיִה ןייַד טאָנ ,ןָרעֶוֶו טְשיִלְגעֶגְסיֹוא ןְזאָל טיִנ רֶע טעוֶו םּופ עֶנייד לַא ,דֶרָע
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶטיִה רֶד טאָנ הֵנִה .לאָמ ןייק ריד ןּופ הָחָנְׁשַה ןייז ָא טיִנ טּוהְט רֶע טְסייֵה םָד
 עַטְכעֶר ןייֵדייַּב ַּב טהעטְׁש םאֶג רָמיִה ןייד ו ויִא םאָנַי .ןְפאָלָׁש טיִנ נּוא ןְלמעֶרְד טיָנ לאָמ ןייקטּוהְט

 ןּופ ץיֵה יִד טעוֶו גאָט ייַּב םָפֹוי ,ץיִה רֶד רַפ ןיגמ זיִא ןְטאָׁש ַא יוִו ֹוזַא ריִד ףוא ןייַז ןיִנַמ טְנאַה
 ְךיִד טעוֶו טאָנָע , הָנְבָל רד ןיי קיִזַמ טיִנ ְךיִד טעוֶו טְכאַנ רָד יִיַּב נּוא ןייַז קיִזַמ טיִנ ְךיִד ןָנּוז רֶד ְּ

 -סױרַא ןייַד ןיֵא ןיִמיִה ךיד טעוֶו םאָנ ַײ ,ּבייַל ןייַד ןיִטיִה םעוֶו נוא ןעֶנייֵּב םעֶלַא ןּופ ןיִטיִה !
 : גיִּבייֵא ויִּב טְנייַה ןּופ ןעֶמּוק ןייַד ןיִא נּוא געוֶו ןיִא ןהעַג

 ןיִא ןהעֵג ריִמ ןעֶלעוֶו ןָמּוק טעוֶו בֹוט-םוי זַא טְגאָזִג ריִמ טֶה ןעֶמ זַא ןְגאָז ייֵז תֹולֲעַמַה ריֵׁש ,
 ןָמּוקעַג ןְגעֶז םו ןֶׁשְנעֶמ לעיִּפ תַמֲחַמ תֹודְמֹש ,טייֵרְּפעֶג ךיִז ְךיִא ּבאָה ןייַז לָָר הָלֹוע ויוה סְמאָג

 ןָרָעֹוט יִד ןיִא טייַצ ַא סיִפ עֶרעֶזְנּוַא טיִמ ןהעָמְׁש טְוּומעֶג ריִמ ןֶּבאָה בומ-םוי ףוא םִיַלָׁשּורְו ןייק

 םיֹוּבעֶג ןהעָׁש זיִא איִז סאוָו טְדאָטְׁש יד םִילָׁשּירְי ,ןהעֶג ןיירא ןנעק ןָלאָז ריִמ זיִּב ִיַלָשּורְי ; ןּופ |
 טיִמ איז ןֶעיֹוּב ןעֶועוֶועֶג רֵּבַחְמ ְיִז ןעֶּבאָה תֹוכאָלָמ יִלֲעַּב ּב עֶלַא סאוָו טְראָטְׁש ַא יוִו וזַא ןְראוָוְג

 ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא סםאר בוט-םוי ףוא םיִטְבָׁש סְטאָג ןְְנאַגעֶגְפיז וא ןְגעֶז ןָמָראָד סוָו םֶׁשֶׂש ,טייֵקְניֹוׁש :

 ןייַרַא םֶנאָקְג םֶה קְלאָפ םֹורָנַא ֹוזַא זַא סג םעֶד תַמֲחַמ םִיַלָׁשּורָי ןיִא טְהּור הָניבְׁש ר וַא תּוד זו

 ןיא



 תבשל החנמ 0
 .תיֵבָל תֹואֵסַּכ , טָּפְׁשִמְל תֹואְסִכ ּובְׁשֵי הָמָׁש יִּכ ? ַײ םֵׁשְל תֹודֹוהְל
 .ךֵליחְ םֹולָׁש יִהְי : ְךיִבֲהֹא ּויָלָׁשְי ,םִיַלָׁשּורְי םֹולָׁש ּולֲאַׁש  דַוָד
 ;ְךֶּב םֹולָׁש אָּנ הָרְּבַרֲא .יִעֵרְו יַחַא ןַעמִל :ְךיִתֹונְמְרַאְּב הָוְלַׁש
 ;ְךָל בֹוט הָׁשֲקַבֲא ,ּוניֵהלֶא ַײ תיֵּב ןַעמָל

 :םִיַמשַ יִבְׁשיַה ,יַניֵע תֶא יִתאָׂשָנ ְִיָלֲא ,תֹולָעַּמַה ריִׁש גנק
 ּהָּתְרִבְג רַי לֶא הָחְפִׁש יִניֵעְּכ יי דַי לֶא םיִדָבָע יניֵעְכ הֵּנִה

 ארוהי ?
 הָרֹוּת ןּנפ תּוכִז םעֶד ךרּנד םּויִק ַא ייֵז ךרּנד טֶה יִז םָד
 תּוכְז םעֶד ךְוּוד נּוא הָדֹובְע ןּופ תּוכְז םעֶד ְךְרּוד גוא
 זיא הָרֹוּת יד רָרייֵא רעֶהיִרָפ רָּבֶא םיִדָסֲח תּוליֵמְנ ןוֿפ

 ןנאַטְׁשעֶג טְלעוֶו יד זיִא לֵאָרׂשִי ּוצ ןֶעראוָועֶג ןְּבעֶגעֶג
 םָלֹוע טְגאָז קּוסָּפ רָד ייִו ּוזַא םיִדְסַח תַליִמְג ףוא סיולְּב
 טֶה רֶטְׁשְרעֶּבייֵא רָד םָד ריִמ ן ןגיִפעֶג ָךֹוא י הָנָּבִי דָסָה

 א ילשמ |

 עסירטקיא

 ּפַציִא ןאק ןעֶנאוַו ןּופ , (יִרָנַע אֹבָי ןיאטו ,ןייֵלַא ְךיִז ּוניִבֲא
 / ֿבֹקֲעַיסֶד םְנאָז ֹוזַא יוִו םיִׁשָרְּפִמ יד ןְנעֶרְפ . ףֶליִה ןייַמ ןֵמּוק
 םיִנ ןעֶד רֶע סייַַו םֶראָוָו ןִייֵא זַא ןאַמ רָכיֵלְמעִג רעד ּוניֵבָא
 בֹקֲעַי ְךאָר זיִא תֶמֶאָּב גּוא ףֶליֵה ןייֵא ןְקִיִׁש ןאק ת"ישה זַא
 -ָראַפ םֶד ריִמ ןְלעוֶו ,ןָראוָועֶג ְּךייַר עקאפ עֶרָגֶע םּוצ ּוניִבֲא
 ןֵהּז ָגיִסעלְכאַנ ַא םאַהעֶג םֶה ריִּבִג ַא לָׁשמ ןייא טיִמ ןייטְש
 / םָה ריִבָג רָד ,עַצִיֵּטִׁש םִרעֶטאָפ ןּופ רּונ טְּבעֶלעֶג םֶה רֶע סוָ

 רָע טאָה ןעֶרעֶגְרַע ןָנעק ןיילַא עיִליִמאַפ ןייַז ְּךאָר וּומ ׁשְנעֶמ רֶרעֶי ןְהּוז ןייַז פימ תיִלְכַּת רֵר ןייַז טעֶיו סו םְרעֶלְקעַּב ְּךיִ
 עֶנייו ןעֶהיִצ* ןְהעֶז רֶע לאָז םֶפעַׁשעֶג םעֶד ןּפ וַא טְגאָועג ןָא גְנעֶרְטְׁש םהיא אָה נּוא םֶּכעֶׁשעֶג ןייֵא טְכאַמעֶג םהיָא
 רעֶדְנַא ןייַא םהיִא ראַפ ןעֶכּוז רֶע םעוֶו ןְהעֶג םּיג םיִנ טעוֶו םפעֶׁשעֶג םאָד ּביא ראָנ ויִא ְךיִלְגעֶמ םייַַו יוִו לעֶטיִמְסְנעֶּבעֶל
 םאנ ןיא ןֵהּוז רָד םהעֵנ םִיַה יִהַּו , פיֹורּב ןייַז ןָניִדְרעֶפ אּוצ ןייַלַא ןְכּז לאָז ןהּיז רֶד זַא ןְעעוֶועֶג זיִא הָנְוַבןייַז . שְפעֶׁשעֶג
 ,םאֵנְְנאַל ןגְנאַנעֶגְּךִו זיִא נּוא רֶנעֶסיוִו םֶכאַמעֶג םיִנ רֵּבֶא ְךיִז שאָה רֵע םֶנעֶרּב סאָרק ןייַד רֶכיֵנ ףיֹול רֶנייִא םהיִא ּוצ םֶנאָנ

 בקעי להא
 ןְזעוֶועֶג ןיִׁשְלַמ טסאַה ּוד ּגנייַה ןְצְנאַנ ןיִא ןֶׁשְנעֶמ לעיִפ
 גוא ןעֶּביִרְטעֶג תֹוליֵכָר הָמָנְרַפ יפַעַּב ןְׁשְנעֶמ לעיַּפ ףּוא
 ןּופ רֶד םֹוָז ןְטְפעֶׁשעֶג עֶרֶעייֵז טְכאַמעֶג עלייק.םעֶד ְךְרּוד
 םְריטאָיקְנאַּבייַז ןְּבאָה םעֶר בעיל וצ נוא ןְּבעֶל ייֵז ןָנעֶלְפ

 ְךייַלָנ ּוד טְסיִּב ןּופ וִד םאֵהעֶנ טיִנ ראָנ טְסאָה וד נּוא
 - םּוׁש ןייק טֶה גּוא רֶרֶע טְסעֶ;רֶע טְסייַּב רֶע גְנאַלְׁש רֶד יונ
 ֵפְנִע עַגייֵמ איוִו רֶסעַרְג =עיִפ זיִא דְניִז ןייַד טיִנ הָאָנֲה
 . לעיִפ טעֶלייֵקעֶנ ּבאָה ְךיִא תַמָא רעֶטייוֵוְצ ועד טְרעָפ

 8 ו ֹי

 - איר זא ןְזעווג יּואָר זיִא םִיַלָשּורְי ןיִא יִּנ ?טאָנ ביל ּוצ } ןעוֶונ יּואָר זיִא םּורָד נּוא םִיַָׁשּורְי ןיִא
 םּפְִׁמעג ןְּבאָה נּוא ןֶלֹוטְׁש ףוא ןיִרְדְהְנִפ יד ןְסעֶזג ןְנעֶז ראָד לייוו ןעֶהּור ןָמְראָר לאָז הָניִכְׁש
 רהיֵא טְלאָז םּורָר נּוא ילֵש ,ןֶלּוטְׁש ןעוֶונ ךוא ןְטְראָד זיִא ְךֶלֶמַה רֶוָד ןּופ דֶנּוזעֶג זוה םעֶד ּוצ נוא
 . הָוְלׁש ןעֶלאָזםִיַלָׁשּורְי ריד ןּופ רֶּבאָה ּבעיל יד נּוא םִיַלָשּרְי ןּופ םולָׁש םעֶד ףוא טאָנ ןּופ ןְטעֶּב
 א טְמייַה םֶר ןְצאַלאַּפ עֶגיד ןיא ןייז לאָז הָולַש ,ןעֶרֶיוט עֶייַ ןיִא יי לאָז םולָׁש : .ןָּבאָה
 ןייֵלַא ןְגעוֶו טְנייַמ ןּופ םיִנ ,שְנאָז ךֶלֶמה רֶיָד ןעמְל .םִיַלָשּורְי ףוא ןְרעֶגעֶלאַּב טיִנ לאָז אֵנֹׂש ןייֵק
 ַעמִל .ןְלעֶזעֶג עֶנייֵמ גּוא .רֶנייֵרְּפ עַגייֵמ ןעֶנעֶו סוֶו עָלַא ןּופ ראָנ םֹולָש ןייַז לאָז סֶע זַא ךיִא טעֶּב
 ןעֶרעוֶו טיֹוּכעֶג םִיַלָׁשּרי ןיִא טעוֶו סאוָו זיוה םְמאָג רעְֶנּוא ׁשֶרקִמַה תיֵּב םעֶד ןְגעוֶו ןּופ נּוא
 :םִיַלָשּורְי ריִד ףיוא ץטּוג ְךיִא טעֶּב םּורְר

 .גוא ןְגיֹוא עֶנייֵמ ןָּביוהעֶגְפיוא ְךיִא ּבאָה לָמיִה ןיִא טְציִז ּוד סוֶו טאָנ ריִד ּוצ תילעַמַה ריֵׁש
 ךעֶייז ןופ טְנעֶה יִדּוצ ןְקּוק טְכעֶגק יִד ןּופ ןגיוא יד יו ּזַא הֵּנַה .ןֶּפְלעה ריִמ טְסְלאָז ּור זַא טעֶּב
 יד ןּופ טְנעֶה יִד ּוצ ןעקּוק הָחָפִׁש רר ןּופ ןְגיֹוא יד יו ּוזַא גּוא ןְּבעֶג םיִּפְע ייֵז ןְלאָז ייֵז זַא ןֶרעֶה
 .-=ךעֶר יינָח ,זָנּוא ףוא ןְמעֶראַּבְרעֶד ְךיִז טעֶוֶו רֶע ויִּב טאָג ּוצ ןְניֹוא עֶרעֶזְנּוא ןקּוק וזַא עֶטְנעֶרעֶה
 תַּר .תֹוויְְּב לעיִּפ טיִמ ןעֶראוָועֶג טעֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ םּוראוָו זָנּוא ףוא טאָנ רֶזנּוא ְךיִז םעֶראַּב
 ןעֶסעֶנעֶג ְגעֶז םוָו םִַלְבּב יִר ןּופ :ְנּועּפְׁש םעֶר ןּופ ןְראוָועֶג םעֶזעֶג ליִפ ןעֶגעֶז רֶּבייַל עֶרעֶוַנּוא
 .+ןעוֶועֶג הָזַבְמ זְנּוא ןְּבאָה נּוא הָוֲאַנְּב ְךיִז ןָטְלאַה םוָו םִיַלְכַּב יִר ןּופ תֹונֹויְזִּב יִר ןּופ נּוא הֶוְלַׁשְּב
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 ;ונָּב םָּפֲא

 זֶע
 יג
 לארשי ילשמ 4
 רע טְרעֶּפמִנֶע ,רעֶכיִג םיִנ ּוטְסהעֶג סוָו םהיֵא יב רֶע טֶגעֶרַּפ

 רעֶמאָפ ןייֵמ ריִמ םֶלאוָו סאָרק יד ןָנעוְּב בָא םְלאָו יאְֵלַה
 םעייֵנַא טְכאַמעֶג גּוא רעֶדנעֶזיֹוּפ המַּכ םיִמ ןֶפְלע
 רעֶניִר'הֶרְצ רעֶד ְךאָנ ְךיִז םהיֵצ סֶע ןֵכָז לָּב ןעֶד ,םָּפ
 ת"ישה זיִא שְטִנ רֶד  רָּורּפ ;ייֵא םיִג דיִמ רֶע םיִג טֵּפ
 ְךיִ טהיִמעֶּב ׁשֶנעַמ רֶד זַא ראָנ לָמיֵה ןּופ דֶלע עג םיִנט

 טייַפְׁש קּוסָּפ | ןיִא איוֵו , םהיִא רע םָפְלעֶר .טעוֶועֶראָה גּוא
 ןעֶּבעֶג ריִד םעוֶו ת"ישה (הָׂשֵעַּת רֶׁשֲש יֵנְּב וגו ר 'ו)

 קַסיע ףְראַדׁשְנעֶמ רד , ןּוהָט םֶסעיֶו ּוד סו סלֵא ןיִא הָחֶל
 וי = =  תֹואָלפו םיִסָנ ףֹוא רעַּבִא םָלּועָה בּוׁשיּב

 העָמ םֶה רע רֶדָא םיִג רהֵעָמ ןש ןאק רַע וַא עֵַּה תֹוח

 םיִסָנ ת"ישה סהיִא םָוייוַו סְלאָמאַד ןָמ יֵּבְרַא ּוצ וו םיִמ
 ץֶלַא ץופיִלַא םֶה רֶע ןעוֶו םּוראַר ,רּומאַנ רֶד רֵּביִא תּואָלַפַנְו

 וַא ןאַד ּביִלְבעֶג םיִנ ראָג םהיֵא זיא סע גּוא ְּבעֶגעֶג קע
 םעוֶו טְציִא רֶע םֶגאָז ןְבעֶל וצ ןְנאוַו ןּופ רהעָמ פינ טֶה רע
 ;הָנְוַּכ יִד זיִא סאָר 'גּוא תֹואְלְפנו םיִסָנ ןעֶנייַו ת' ישה ריִמ
 לייוַו ףֶליֵה ןייַמ ןמּוק םעוֶו (יִרָוע אֹובָי) םיִנ ראָנ ןּופ .!ןיֵאמ

 ןייַמ (יִרָזָעַו ,םעקאַנ גּוא םעֶרָא עֶביִּבעֶג ְךאָד ןיִּב ְךי
 (ץֶרָאָנ םִיַמָׁש הָׂשֹוענ םאָנ ןּופ (יה םִעַמו ןעֶמּוק םעוֶו ףל
 :רֶרָע גּוא לעֶמיִה ןעֶפאַׁשעֶּב םאָה רֶכְלע

 } רֶסֶח ןּופ תּוכָ םעֶד טיִמ םיֹולָּב . ןְנַמׁשעֶג

 הָסיֵפָּת ןיא ןוהט טיִנ ראָג ןעמ ןאק ריִמ רֵּבֶא תֹוָּפּמ
 ַא ראַפ ןעֶמ טְלאַה ריִמ נּנא םעֶר ראַפ שיִנ ךעֶמ טֶצ

 ןיא ןְסעֶזעֶג ךאָר טֶסיִּב ּוד רֶּביֹור ּוד רָּבֶא ןאַמ םעֶנהעֶׁש
 ,טְסיִּב ּוד ׁשְנעֶמַא רַפ םו עֶלַא ןָסייונ ריִד גוא הָסיפְת

 זַא טייצ רָד ןיֵא ןעוֶו
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 :לֵאָרְׂשִיאָנ רַמאֹי ,ּונָל הָיָהְׁש יי יֵלּול ,דָוָרְל תֹולֲעַּמַה ריִׁש ונק

 תֹורֲחַּב ּונּועְלִּ םִיַח יזֲא םֶדָא ּוניֵלֲע םּוקְּ ,ּונָל הָיֵהֶׁש ַי יֵלּול
 הָלְחַנ ,ּונּופָמְׁש םִיַּמַה ינֲא

 ;םֶהיֵנְׁשִל םֶרֵמ ּונָנִתָנ אֹלָׁש , ָךּורָּב םיִנֹודיִזַה םִיּמַה.ּנֵׁשַּפַ לַע
 ;ּונְמַלְמִנ ּונְחַנֲאַו רָּבׁשִ חַּפַה ,םיִׁשֵק כֹוי הֵּפִמ הָטְלִמַנ רֹופִצִּכ ונֵׁשְפ

 : :ץֶראָ םִיַמָׁש הָׂשֹע ,ַײ םֵׁשָּב ני

 שוריפ
 ָה ןּופ טייֵצ יד ןיִא טְגאָזעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יֵר תֹילְעַמַה ריֵׁש

 21 אי

 הב יזַא :ונְׁשִפַנ לַע רַבֲע

 ארוהי ילשמ
 םיִמַחַוָה תרמ ןעוֶועֶג םיִדְקַמ טאָה גּוא רֶסֶח ןּוהְטעֶג

 ןּופ ָךיֹוא ְסייוֵו ריִמ . םִלעוֶו יִד ןְפאַׁשעֶּב םֶה רַע תַעָּב
 רֹוד םעֶד ןיִא אָד זיִא סֶע תַעַּב םָד םיִרָפְס עֶגיִלייַה יִר
 םָד טְגאָז רֹוד םעֶד ףֹוא ןיִגֵמ קיִדַצ רעָד זיִא קיִדַצ ַמ
 ןְראוָועֶג טְֹאָזעֶג זיא ריִׁש רֶד תֹולֲעַמַל ריש ְּךֶלֶמַה דַוָד
 םייֵרְּבעֶגְנָא זיִא רֶטֶׁשְרעֶּבייֵא רֶד רָכְלעוֶו םיִקידַצ יד ןְגעוֶו
 רֶעייֵז טיִמ לייוַו אֹבָל ריִתָעָל תֹולֲעַמ ןְכאַמ ּוצ ייֵז רַפ
 תּוכְזִּב נּוא .טְלעוֶו יד ןעֶטְלאַהְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה תּוכָז
 םעֶד טיִמ רעֶנייֵא רָסָח לַמֹונ זיִא ןעֶמ םיָנ; הֹקָדְּצַה
 רֶסֶה לֵמֹוג ָךֹוא זְנּוא טיִמ רַטְׁשְרעֶּבייֵא רֶד זיא ןְטייוַוְצ
 אָׂשַא ןיִגַמ זְנּוא ףֹוא זיִא קיִדַצ םעֶד ןּופ תּוכָז רַד םָד
 םעֶד ּוצ ןעֶגֹוא עֶנייֵמ ףֹוא ּבייֵה ְּךיִא םיִרָהֶה לֶא יֵניֵע

 הָרֹוּת יד ןעֶראוָועֶג ןְּבעֶגעֶג זיִא שְראָד פוֶו יַניִס גְראַּב
 ּבייֵה ָךיִא ,הָרֹוּת ןייק אָד טיִג זיִא סֶע םָד העְז ְךיִא נא
 זיִא טְראָד םֹוָו הָיַרֹומַה גְראַּב םעֶד ּוצ ןְגֹוא עֶגייֵמ ףֹוא
 זיִא ק"מהּב םֶר זַא העָז ְךיִא נוא ק"מהּב םֶר ןְנאַטְׁשעֶג

 יד ןופ ? הָדֹובֲע תּוכְָז רֶד אָד טינ זיִא סֶע םָד בּורָח ָךֹוא -

 ןָמּוק טעוֶו ןָגאוַו ןּופ ירְזֲע אֹובְו ןיֵאַמ ְךיִא גאָז תֹונָּבְרִק
 ןְּבאָה ןעֶנעֶק ְךיִא לעוו תּוכָז ןעֶכְלעוֶו טיִמ ףֶליֵה ןייֵמ
 ירָזִע קְנאַדעֶג םעֶד טיִמ ראָנ ְךיִמ ְּךיִא קְראַטְׁש םּויִק ַא
 ןייז טעוֶו ףלֹיֵה ןייֵמ םֶד . ץֶרֶאָו םִיַמָׁש הֵׂשֹוע 'ה םָעַמ
 םיִמָחַרְו דָסֶח טיִמ םויק ַא לייוַוְרעֶד ןעֶּבאָה "עוו ְךיִא

 םְלעווע איִד זיֵא ןעֶראָועֶג- ןעֶּבעֶנעֶג זיִא תיָרֹוּת יִד רֶרייֵא רֶרֶע גנא לָמיִה ןְפאַׁשַּב טֶה רֶטְׁשְרעֶּבייֵא רָד תַעְּב יו וזַא =)

 : ֿבקעי טהא :
 ַעַּב ןְסיֹורְג םעֶד ףֹוא טְנאָז קּוסָּפ רִד ,זיִא לשמנ רַד
 . (הָיַמָר ןֹוׁשָל ְךֶל ףיִסֹוי ; הַמַג ְךָל ןֵּתִי הַמ) . עֶרֶה ןוׁשָל
 ראַפ םוָו ןעֶצננַא רַּפ םוָנ רָדְמייֵלְרעֶפ גזא רֶניִרְטעֶּב ּוד

 הֶאְנַה ןייק טְפאָה ּוד תֹוניִׁשְלַמ יד ריד שיִג ןגיִנעֶנְרעֶפ ַא

 ט"ע
 טיִנ זָנּוא טיִמ טְלאוָו טאָנ זַא ןָמֹ

 טייֵהְרעֶגיִדְנעֶּבעֶל ָנּוא ייֵז ןֶמָל לאוָו יַזַא ,זנּוא ףֹוא ןְנאַטְׁשַג ףֹוא זיִא ׁשְנעֶמַא
 יֵד ןעֶמ טְנייֵמ םֶד רָסאוַו יד נּוא יַזֵא ,וָנּוא ףֹוא טְמיִרָנ ןְראָצ רֶעייֵז זַא טייֵצ רָד ןיִא ןְגנולְׁשעֶג ןייַא
 .ןְרהאָפְג רָּביִא ןעֶזעוֶוְג טָלאוָו רֶסאוַו ְךייַטַא יוִו ֹוזַא גּוא טְצייֵלְפְראַפ ןעוֶועֶג ְנּוא ןָמָלאוָו םִיַלַכַּ
 ,רָסאוַו עֶגיִליוִוהְמּומ יִד ןָרהאַפַג רֵּביִא ןעֶזעוֶוְג טְלאָו ּבייֵל ךֶזְנּוא ףֹוא נּוא ַוא ,ּבייֵַל-רָזְנּוא ףֹוא
 עֶרֶעייֵז ּוצ גְנּוקּוצראַפ ַא ןייַז ןְלאָז ריִמ זַא ןּבעֶגְג טיִנ ְנּוא םֶה רֶע םוָו טאָג זיִא טְּביֹולַג רָּבֶא ָךּורָּב
 רָר ןּופ ןעֶנּורְטְנַא טְרעוֶו לעֶניֹופ ַא יוִו וזַא ןְראוָוְג ןעֶנּורְטְנַא ןעֶגעֶז רֵּבייַל עֶרעֶזְנּוא ונְֵפַנ . זייצ
 רָונּוא ּונְְוע , .ןְראוְג ןֵנּורְטְנַא ןְנעֶז ריִמ נּוא ןֶראוָועֶג ןָכאָרְּבעֶצ זיִא ץעֶג יִר ,ץענ עֶגיִדְנעֶלְביֹורַטְׁש
 ;ררֶע נּוא לָמיִה ןְפאַׁשעֶּב טֶה סו ןָמאָנ םָמאָנ ןְנאַמְרעֶר ריֵמ זַא טְמּוק ףֶיֵה :

 ריש
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 םֶלֹועְל ,םומי אל ןֹויִצ רַהָּכ ,יָיַּב םיִחְמֹוּבַה ,תֹולֲעַּמַה ריִׁש הק

 רַעְ הָּתַעַמ ,ֹוּמעֶל ביִבָס ײ ,ּהָל ביִבָס םיִרָה םִיַלָׁשּורְי ;בֵׁשֵי
 אל ןעמָל , םיִקיִּדַצַה פרֹוג לע ,עׁשָרָה םֶבָׁש ַחּונָי אל יִּכ םִלֹוע
 .םיִּרָׁשיִלְו ,םיִבֹוּטַל ַײ הָביִמיֵה םֶהיִדְי הָתָלְוְַּ םיִקיִדצַה ּוהְלַׁשי
 ,ןְוָאָה יִלֲעֹוּפ תֶא ײ ! םֵכיֵלֹוי , םָתֹוּלִקְלִקֲע םיִּטַּטַהְו ; םֶתֹוּבִלְּב
 ;לֵאָרְׂשִי לַע םֹולָׁש

 ;{םיִמְלֹוחְּכ ּונֵייָה ,ןֹויִצ תַביִׁש תֶא ַײ בֹוׁשְּב ,תֹולֲעַּמַה ריִׁש ינק
 א ליִּדְנַה ,םִיֹוּנַב ּורמאי זָא .הנה ּוננֹוׁשְלּו , וניֵפ קֹוחְש אֵלֵמְי זָא

 הָבּוׁש ; ;םיִחַמְׂש וניֵה , ונֵּמִע תֹוׂשֲעַל 2 ליִדְנִה .הָּלֵא םע תֹוׁשֲעַל

 :1 ּורְצְקִי הָּנִרְּב ,העמרִּב םיערֹוזַה ;בֶגֶנַּ .םיִקיִפֲאַּב ונֵתּובְׁש תֶא ַײ
 םילודנ השעמ אדוהי ילשמ

 םֶלייֵצְרעֶד אֶרֶמְנ יִד . (םיִמְלֹוחְּכ ּוניֵיְה יונו יה בּוׁשְּב םעֶד ןיא . (ֹויִצ תַביִׁש תֶא 'ה בּוׁשְּב תּולַעַמַה ריִׁשנ
 גוא םימָכַח עֶטְסעֶרְג יִד ןּופ רֶנייֵא לְנעַמַה יִנֹוח זַא הֶׂשֲעַמ ַא סאָרטְנְרעֶלעֶג ְךֶלֶמַה דוד רֶגיִלייֵה וָדי זְנּוא טֶה רֹיִמְזִמ

 ְךיִי טאָה ׁשְוְקמַה תיֵּב ןּברּיח ןּופ רֹוד םעֶד ןיִא םיִקיִדַצ ןעֶנייוַנ רֶעייֵז לאָז רַעַצָּב הָליִלֲח ןְנעֶז ןעֶרּוי ןעוֶו תֵעָּב
 .קוסּפ םעֶד ףֹוא ןעוועֶג רֶעַטַצִמ נּוא םֶרעֶדְנּואוועֶג גיִרְנעֶטְׁש

 ו (םיִמְלֹוחְּכ ּוניֵיָה) , םיַלָׁשּוְי ןיִא לֶבָּב תּולָג ןּופ לֵאָרְׂשִי איִר ןעֶרעֶק קיִרּוצ םעוֶו ת"ישה זַא וןֹייִצ תַביׁש תֶא 'ה בּוׁשָּב

 בקעי להא
 נּוא רעֶטְרעוֶו ענייד: טימ תֹוחּפְׁשִמ לעיּפ 2 טְסעוֶו אָּבַה םָלֹועָּב נּוא גְנאַלְׂש וד יוִו הֶּזַה םֶלֹיעְּב טיִנ
 ןעֶגאָז םייִמָּכַח יִד יוִו יֹוזַא טיִנ ּוד טְסְנאָק ןעֶטְכיִר ראַפ םינ ריד טעוֶו םָנהיִג רעֶד ,עַלקַה ףַּכ ןיִא ןהעֶג ּוד
 גוא א ןיׁשמ רֶע ּזיִא אָר אְָספְַאְּב גֵרֹוהְו ןאַּכ ןיִׁשְלַמֶׁש גּוא הֶבּוׁשְּת ןּוהְט ְךאָד ןאק בָנִנ רעֶד , ןעקעַלק
 ; תֹוניִרְמ עֶטייוַו ןיִא ְּתְנְרַה טְסאָה אּוד רעֶּבָא הָבֵנְנ איר ןעֶּבעֶג קעוַא

 ט"ע שוריפ
 רֶע םוָו ןויִצ נְראַּב רָד יוִו ֹוזַא ןייז ייֵז ןְלעוֶו טאָנ ףוא ןֹוחְטִּב ַא ןְּבאָה םוָו יֵד תֹולעַמַה ריִׁש

 גְרעֶּג יִד יוִו ֹוזַא ִיַלָׁשּורְי .םֶרָא ןייַז ףוא ןייַז רֶע םעוֶו גָּבייֵא ףוא נּוא טׁשְטיִלְנעֶג סיֹוא טינ טְרעוֶו

 ףוא ןוחָטִּבַא ןְּבאָה םוו קְלאָפ ןייַז טאָג םּורַא טְלעֶגְניִרוזא םִיַָׁשּורְי טְראָטְׁשיִד םּורַא ןְְנניִ
 רֶד יא םיִָׁשר וה 2 טייקגיטְלעו עג םֶר ןעֶהּור טיִנ םעוֶו סֶע יִּכ . גָּבייֵא זיִּב טְנייַה 8 םהיֵא

 ּוצ ימי לאָו טאָג הָכִמִה , .ןְגיטְלעוֶועֶג םיִעָׁשר יֵד לַא ןעֶהעֶז ייֵז לייוו ןּוְמ םיִָׁשר יִר יוז 'זזַא

 צ יז גיי וו יד רבא יו אַ רֶעייֵז יא גיִטְאְַטְכעֶר ןעֶנעֶז יד ּוצנוא עֶמּניִד
 -ְךאַפ ןָכאַמ ּוצ טְכעֶר םּוא ןיִקרִיוִו םוָו יד טיִמ ןְריִפ טאָג ייֵז טעוֶו ןְגעוֶו עֶטְמיִרְקְראַפ ןיֵא ןהעָג
 לֵאָרְׂשי איד ףוא םֹולָׁש ןייַז טעוֶו לאָמ םֶסְנעֶד נּוא טְלעוֶו רעֶדר ןּופ ייֵז ןעֶריִּל

 םאַמְׁש רֶד ןּופ עֶנעֶגְנאַפעֶג יֵר לֶבִּב תּולָג םעֶד ןּופ ןְרעק םּוא טעֶוֶו טאָג זַא תֹולעַמַה ריִׁש

 םולָח א יו ןעוֶויִג ראָנ זיִא לֶכְּב תּולָג ןיִא טאַהעֶג ןְּבאָה ריִמ םוו תֹורָצ עֶלַא ןְגאָז ייֵז ןְלעוו ןֹויִצ
 ןעֶּבאָה אייֵז סאו תֹורָצ יד ןָא ןְסעֶגְראַפ ראָג יי ןְלעוֶו ןֵּבאָה ןְלעוֶו יִיַז סו תובוט ליפ תָמֲחַמ

 טיִמ גְנּוצ רעֶזְנּוא , רייֵרְפ טימ ןְרעוֶו טְלּוּפ רָד לומ רעֶזְנּוא טעוֶו לאָמְטְסְנעֶר וִא , טאַהעֶג

 ןּוהְטעֶג ויִא סאוָו תֹובֹוט עֶסֹורְג יד זַא רקְלעָפ יר ןׁשיוֵוְצ ןְגאָז ןעֶמ טעוֶו לאָמְטְסְנעֶד ,ננאַזעֶג

 זִנּוא טיִמ טֶה טאָג זַא תָמֹא ןְגאָז ןֶלעוֶו ןעֶדּוי יד נּוא לידנה ,ןּוהְמעֶנ םאָג טֶה ןֶדּוי יִר ּוצ ןְלאוָועֶג
 ְךיִז ריִמ ןעּבאָה טאָג ףֹוא טאַהעֶג ןעֶּבאָה ריֵמ םוָו ןֹוחָטִּב םעֶד תָמֲחַמ נּוא םיִסָנ עֶסֹורְג ןגומעֶג

 ןּופ עֶגעֶגְנאַפעֶג עֶרעֶזנּוא םּוא רֶהעק לֵבְּב תיּולָג ןיִא ןְמעֶּבעֶג ןעֶבאָה ןעֶדּוי יִד הָנׁש ,םייוְפעֶג
 םיִערוַה , רֶרָע עֶנעֶקורְט ףוא ַחֹּכ טיִמ ןעֶהעֶג םָֹו רֶסאוו עב יִר ּוצ ןייז ְךייֵלְג רימ ןעֶלעוֶו תּולָנ
 רעֶמאָמ טְכאַרְמעֶג ןְּבאָה ייֵנ תַמַחַמ ןְרעֶרְמ טיִמ טְרָא ןקְורְט םעֶד ףיֹוא טייֵזעֶג ןּבאָה םאוָו יב
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 25 בי .תבשל החנמ|
 הנִרְב .אבָי אב + עַדַה .ךֶׁשֶמ אָׂשֹנ ,הֹכָבּו ְךלי ְךויָה
 !ויָתֹוּמְלֲא אָׂשֹנ

 ּולִמָע אוָׁש , תיַב הָנְבִי אֹל ַי םִא ,המלָׂשל תֹולֲעַמַה ריִׁש מק = =
 םֶכָל אוָׁש :רמוש רֹקָש יש ,ריִע רֶמְׁשִי אל ַײ םִא ,ֹוּב יָנֹוּב
 ?רידיל ןֵּת תיןִּכ , םיִבָצֲעָ םֶהָל יֵּלה כא ,תֵבָׁש יֵרֲחַאְמ ,םּוק ימיִּכְׁשַמ
 ,רֹוּכג יב םיִצְהִּכ ;ןֵמָּנַה יֵּפ רָכָׂש , םיִנָּב ִײ תַלֲחַנ הֵּנִה :אָנֵׁ ץ
 ארוהי ילשמ םילודג השעמ 1
 םָ הָניִכְׁשַה תֹוַג ףֹוא ןעֶטְסְנייֵמ םּוצ ןייַז ןעטעּב גּוא ןיא יִו ראָנ זיִא רהאָי גְצעֶּביִז יִר זַא ןעֶוייויְסיֹוא זנּוא עוו ְּט

 םייֵטְׁש םִע יו וזַא רַעַצְּב לאָמְטְסְנעֶד ְךֹוא זיִא לֹוכָיְבַּכ .ףהאָי גְצעֶּביִ זַא ןייז סד ןאק יוִו טְגעֶרְּפעֶג רֶע םֶה : םֹולָּת

 ןעֶפְלאָהעֶג ןְלעוֶו ןֵרּוי יִ תַעַּב גּוא רֶצ ו5 םֶתָרָצ םָכּב םאָה רֶע יו ,תֹומייַח 'םימ ףאָלְׁש ן ייֵא יו ןיוְַיֹוא לאָז
 סַע םוָו םעֶד ףיֹוא ןייַז הָחְמִׂש רקָיִע רֶעייֵז לאָז ןעֶרעוֶנ זיִא 'ָׁשָמ ןייא ראָנ רֶדֶא םּולָח ןייֵא ּזיִא סָד ּבֹוא טְרעֶלְקעֶג 1
 ןְראוָועֶג טְסייֵרְגעֶג זיִא םִע גּוא ןְראוָועֶג טְגיִלייַהעֶג זיא ןאַמ רעֶמלַא ןייֵא ָא מה ועְו גּוא ִיַלָשּורי םּורַא םֹורַא רֶע
 ףֹובָּכ םָנעֶט ֵשְרעֶּבייֵא םעֶד טימ םֵׁש םִנעֶמְשרעֶּבייֵא םעֶד םּורַא רהאְי גְצעֶּביִז ןיִא טְׁשְרֶע םִו םֹוּב םֶראָס ן ןייַא םִצְנאַלּפ

 עֶר ןעוֶו תַעָּב ןןֹויִצ תַביִׁש תֶא 'ה בּוׁשּ רֶע טְגאָו םָנאָו ,םהיִא ןופ טֶכּורָּפ עָמׁשִרֶ יד ןעֶסְקאַו סיורַא םעוֶו
 ָך ןְלעוֶו ריִמ םָר לֹואוו ּביֹוא ןעֶרעוֶו ןְפְלאָהעֶג ןְלעוֶו ּוטְקְאָה הלא רהֹעַז ןׁש ְךאָד טְסיִּב ּוד םהיִא ּוצ לֶנֲעַּמַה נֹח

 םְצעֶועֶג לֶגֲעַמַה יִנֹוח ְךיִז מָה לייַוְרעֶר , רְֶניק עֶנייַמ רַּפ ְךיִ ָא א א דיִמ ראַפ רֶמייַּב שְצְנאַלְפעֶג ּבאָה עני 1
 ןיִא איוִו ןְנעֶלעֶג זיא גוא ם} כעֶרְרעֶּפ םהיִא ףֹוא טֶה ןייֵמְׁש ןייֵא ףאָלְׁש רֶקְראַמְׁש ןייֵא ןְלאַפעֶג ףֹורַא םהיִא ףֹוא זיא ןעֶסַע םיִּפָע
 סוָו םיֹוּב םעֶנעֶי ןּופ תֹוריּפ יֵד ןּופ טֶסָע רָנייֵא יו רֶע שהעֶז ןְנאַטְׁשנפיֹוא זיִא רֶע איו ְּךאָנְרעֶד , רֶהאָי גצעֶּביז הָרֵצַמ ןייז 2

 יָה םֶרעָפְפְנִע ,םיֹוּב םעֶ טְצְנאַלְפעֶג טאָה סֶע רעוֶו םֶי יו ּוד לנֶַמַה יָנֹוח םהיִא ייַּב טְנעֶרְפ  ,םֶצְנאַלְפעֶג םֶה ןאַמ רְֶלַא ֵּצ

 ט"ע שוריפ צ
 גוא םָרָא ןְקּורְמ םעֶד ףֹוא ןָמּוקעֶג זיִא רָסאוַו יִד זַא רָּבֶא הֶאּובְּת ןייֵק ןְסְקאוַו םיִנ ןְמְראָד טעוֶו

 ּור טֶרְהיִּפעֶג םָה רֶע זַא תַעַׁשְּב ךלָה .גְנאַזעֶג טימ ןְמיִנְׁשעֶג יי ןְּבאָה הָאּובְּת ןְפְקאוַועֶג םֶה סֶע

 ןעֶמּוקעֶגְנָא זיִא רָמאֹוַ םֶד זַא םעֶד ְךאָג רָבֶא טְנייוועֶג טֶה נּוא ןְגְנאַגעֶג רֶע יא ןעֶהייֵז הָאּובָּת

 רֶלעָפ םעֶד ןופ ןע ּבְראַג יר ןעֶגאָרְפעֶג רֶע םֶה הָאּובְת ןְסקאוַועֶג םֶה םָע גּוא טֶרָא םעֶד ז ףוא

 :גְנאַזעֶג טיִמ םייַהַא 8

 םּורָּב ןְהעֶזיִג םֶה רֶע םּוראוָו המלְש ןְהּוז ןייַז ףֹוא םְגאָזיִג ְךָלֶמַה דַוָד טֶה םָד .תֹולֲעַמה ריִׁש :

 רַפ הֹעְרַּפ ןּופ רג עַטְכאַמ יִד ןֵמעֶנ רע םעוֶו ׁשֶרְקִּמַה תיֵּב םעֶד ןעֹוּב טעוֶו הֹמֹלְׁש תעש ׁשֶּב שֵרֹוקַה

 רָּביִא ׁשֶרְקִמַה תיִּב םעֶר ןּופ יֹוּבעַג םֶר ןֹוצָרָל םאָג יייֵז טינ טעוֶו סע זַא טְגאָו יג רֶע מֶה בייוַו ַא א

 םּוראוָו יֹוּבעֶג םעֶר רָּביִא טהיִמעָג טֶסּוזֲמּוא תּוכאָלִמ יֵלֲעַּב יִד ְךיִז ןְּבאָה םיִׂשֲעַמ עָטּונ טיִג עֶגיי 1

 םיִׂשֲעַמ עֶנייַד תָמֲחַמ ַכ םִיַלָׁשּו הי טםאַטְׁש יִד ןְמיִה םיִנ טעֶו טאָנ זַא ןְּבאָה טיִנ םּויק ןייק טעוֶו סֶע

 ףןָרֹע וו בּורָח יאֵרָוְּב םעוֶו יִז םּוראוָו טאָטְׁש יד ןָמיִה ּוצ טְקְראַטְׁשעֶג רָטיִה רֶד טֶפּוזְמּוא ְךיִז טֶה

 ּוצ ןע ;העֶטְׁשִפֹוא ְךיִז טְרעֶדעֶפ ריִא םוָו הָחְרמ רעיא שֶסּוזְמּוא ךוא זיִא ןֵׁשְנעֶמ ךייֵא ּוצ גּוא אָש

 עֶרע ןוִׁש גּוא טייֵקְרעֶורְמ טיִמ ןָא טְמּוק סאוָו םֹורְּב סֶד טְסע גּוא טע טֶציִז גּוא הָכאָלָמ רֶר

 זיִא נּוא ףאָלָׁש ןיז טלע ְגאוָוְראַפ סוָו םעֶד תֹועיִגי ןָא ׁשְנעֶפְראַרעֶּב םֶד טאָג טֶּביִג וזַא טייֵּבְרַא

 אייַז ןַא יֵדְּכ ןְגעוֶו תֹוריִׁשֲע ןופ הָכאָּלַמְּב קסֹוע ןֶנעֶז ן ןֶׁשְנעֶמ יֵד ּבֹוא נּוא הֵנֵה ,הָרֹוּת ןיִא קֵסֹוע

 בָרַא סְסאָנ ְךאָד ןעֶנעֶז רֶדָנ יִק יִד םּוראוָו טְׁשיִנ ְךֹוא סָד ויִא רַדְניֵק עֶרעֶייִז ןֵניִׁשְרַי ןָכאַמ ןָקא אז

 סוו רָרְניֵה גּוא ןניׁשְרַי ןְכאַמ רע םעוֶו ןְמעוֶו רֶרְניִק ןייק ןֶּבעֶג ןְלעוֶו טיִנ םיִא טעוֶו טאָג זַא גּוא

 ,טּוהָט ׁשְנעֶמ רָד םֹוָו םִיַבֹוט םיִׂשֲעַמ ןּופ רֵכָׂש תֶמ חפ ראָנ ןָמּוק ןֶֶּבַה יֵרְּפ ןָפּורעֶגְנָא ןָרעוֶו ייֵז

 יֵר טיָנ זַא עֶורְי ףאָד סֶד זיִא טְנאַה ןייַז טיִמ טְסיִׁש רֹוּבִג רָד סו ןְלייֵפ יִד טיִמ יוִו ּוזַא םי :

 ףעֶד סאָוו רָדְניִק יד ךֹוא ןְנעֶז וזַא ּתָגִרה רעֶר ייֵז טיִמ טְפיִׁש סו רֹוּבִג רָד ראָג ןְנעֶגְרה ןֶל
 רעֶר טְראָפ טאָה םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןּוהְמ רֶדְניֵק יד עֶׁשְטאָח דְנעֶגוי רֶד ןיִא ךיררמ יי זיִא דֶמ

 ףמאפ א : ָל 2 '
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  םֶהֵמ ֹותָּפְׁשַא תֶא אֵּלִמ רֶׁשֲא , רֶבּנַה יִרְׁשַא : םיִרעְַ יִּב ןֵּכ
 ' : רַעָׁשַּב םיִבֵיֹוא תֶא ּורְּבַדְי יִּכ ,ּוׁשְבָי אל

 עיני יָכְָדִּ ךֵלֹוהַה ,ַי אֵרָי לָּכ ֵרְׁשַא ,תֹולֲעַּמַה ריִׁש חק
 יתָּכְרַיְּ הָּיֹפ ןֵפָנִּ תְשֶא: ְךָל בֹוטְו ְךיֶרְׁשֲא ,לַכאֹת יִּכ ְךיִפַּ
 רָב ךֹבָי ןכ יִּכ הָּנִה :ףֶנָחלְׁשִל ביִבָס ,םיִתיִזיִלְתְׁשִּכ ְיִנָּב,ְךָתיֵב
 : ְךיַה יֵמְי לֹּכ םִיָלָׁשּורְי בּוטְּב הֵאְרּו ויִצִמ יי ךֵכָרְבִי : יי אֵרָי
 + !לָארׂשילע םֹולֵׁש , ףיִנָבְל םיִנָב הֵאְרּו

 : לֵאָרְׂשִי אָנ רַמאֹי ,יִרּועְנִמ יָנּורְרֶצ תַּבַרי תולעַּמַה .ריִׁש טנק
 אדוהי ילשמ

 ןייַז הָראַד זנּוא ןעֶנעוֶו הֶּהַמֵׂש יִד ראָנ הָחמֹׂש ןעֶּבאָה

 ערעייט ַא טְהעֶזרעֶד רעֶנייֵא יו יֹוזַא (םיִמָלֹהּנ ּונייָה)
 ְךיִלְקְיַלְג זיִא רע םהיִא ְךיִז טְכאַד םִע םֹולָח ןיִא ְךאַז
 יַד סָכְלעוֶו הָהְמֹׂש םֹולָח םעֶד תַעַּב טֶה נּוא ןעֶראוָועֶג
 קֹוחְׂש אָּלָמִי זָאו רֵּבֶא ראָנ .ֹואּולימְּב יִנ טְסייַה הָחְמִׂש
 תֹומיִלְׁשִּב הָחְמִׂש רעֶזְנּוא ןייַז טעוֶו םעֶד ףיֹוא (ּוניֵּפ

 יה לידָגַה םיונַב ּורְמאֹי זָאו םאוָו םעֶר ָךֶרוד ֹואּוליִמְבּו

 םילודג השעמ
 תעו םַציִא לֶנֲעַמַה יִנֹוח טְגאָז , רָּטאַפ םֶרעֶטאַפ ןייֵמ ׁשְנעֶמ
 ְביִי טיש םָציִא , רהאָי גצעֶביִז ןְפאָלְׁשעֶג ּבאָה ְךיִא זַא ְךיִא
 רַע םוִו לעֶי ַא ןייֵז זַא רֶע םהעְז םעֶד ןיִא , קּוספ רֶד יש
 ןעּבעֶג ןעֶהעֶּמְׁש םִע גּוא אָּמיִנ זיִא ןעֶמייַר םהיִא ףֹוא טנעֶלְ
 םֶה רֶע זַא ןְנאַטְׁשְראַפ גִטְכיְִפיֹוא רֶע טֶה ןְלְזייֵא עֶגְנּו םֶהיִא
 גאוו רֶע טנעֶרפ זיֹוה ּוצ רֶע טהעֶג ןְפאלְׂשעֶג רֵהאָי געֶצעֶּבְו
 . אָמיִנ גְנאַל ןֹיִׁש ויִא רֶע םהיִא ןעֶמ טְגאָז ,לָנֶעַמַה ינּוה ּזיִא
 לקיני ַא ןייַז ראַנ ןָמּוקעֶג ןיִהַא זיִא רֶע "גאוו טיִג סיי ןעֶמ

 .ׁשָרְדֶמַה תיֵּב ןיִא קעוֶוַא רֶע זיִא ,טְּביולְנעֶג טיִנ םהיא איז ןְּבאָה לֶנעַמַה יִנֹוח ּםֵסָּבְלעֶו םֶר ןיִּב ְךיִא ייֵז וצ רֶע םְגאָז ,אָד זיִא
 : יֵיִמְלַּ יד ןְגאָז םְנְרעֶלעֶגּבָא ןְּבאָה ייֵיוִו  ,הָנָלֲה עֶפעיִט ןייֵא עֶנְרעֶל הָביִׁשְי רֶד ןופ םיִנָּבַר איד יוִו רָע ּםְרעֶה הָרֹוּת ֵנרעֶל

 הצילמו לשמ
 גּוא ןְגנאַגעֶג ויִא רֶנְייִא לָׁשָמֶל . (יָרּועְנִמ יִנּורָרֶצ תַּבַרְו

 םֶה טְפֹיִש רַד ,עֶצְטעֶועֶג עֶגנּוריִגעֶר יד ןעֶגעֶג ןעֶכאָרְּבְרעֶפ
 ןְפאָרְטְשעֶּב םהיא ןְסייֵהעֶג טֶה נּוא ןְכעֶרְּבְראַפ ןייֵז טְכאַרְטעֶּב
 םַײקמ עֶפאַרְטְׁש יד ןעֶמ טֶה ָךיִלָריִסאַנ עק גיִצְרעֶפ טיִמ
 ןייֵא רעֶנייַו רֶטְנּוא טְפיֹול פאָלק ןעֶטְצעֶל םעֶד ייַּב . ןעוֶועֶג
 ְךִז רֶע טֶה םעֶלְק גיִצְרעֶפ ְךאָנ ּוצ םהיא םְגייֵל גּוא אֵנֹש

 ָתּודעֶג .הָלאַּב

 אֵנֹוׂש םעֶר םֶה םֵפיִׁש רעֶד ,טַפֹוׁש םייַּב ּפְנאָלְקעֶּב רֵּביִראַר
 םהיִא ְךיִז רֶע טְּביולְרֶע ױזַא יו טְנעֶרְפעֶג גּוא ן

 זַא תֶמֶא םעֶד ןְגאָז ריִד לעוֶו ךיא רֶע םיעֶפַטְנֶע ,ןְגאָלְׁש ּוצ
 רוי ןייֵא זיִא רֶע לייוַו הֶאְנִׂש תיִלְַּ רֶנייֵפ םהיִא ּבאָה ְךיִא
 ןָגאָלְׁש לאָּמ עֶלַא ְלעוֶו םֶהיִא טְלאוָו ָוְךיִא , עֶבֹלְ ןייַמ םיִג
 טַּפֹוש רעבי וד זַא םָציִא טְּביֹולְרֶע םיִנ ְךאָר זיִא סֶע ראָנ

 ּי
 םָד ייֵז ןּופ סאַפ רֶמּופ ןייַז טְלּופרעֶד טֶה ר סו שנעמ םעֶר לֶהאֹו יִנְׁשַא . רַּפ רָד רֵכָׂש רֶטאַּפ
 טְמעֶׁש ראפ טיִנ עוו אייז געוֶו ןְגיִמְראַפ טְכעֶר ןיִא ןְהעֶג סוִו רֶרְניֵה ליפ טֶה רע םוָו טְסייֵה
 תַמְכָח ןּופ קָסֵע ןיִא אייֵז טיִמ ןְגיִרְק סאוָו םיִדְמֹול יִד טיִמ ןיינ לְֵלַפְמ ךיִז ןלעוֶו ייֵז זַא ןְרעוֶו
 :ןעֶציִז םיִטָפֹוׁש יִד טיִמ םיִדָמּול יד ּואוו רעֶיֹוט םעֶד ןיִא הָרוּתַה

 גוא הָׂשֲעַת אל ףֹוא ןייַז ּוצ רֵבֹוע םאָנ רַפ אָרומ ןְּבאָה סאוָו עֶלַא ּוצ לאוו תֹולֲעַמַה ריִׁש
 טְסְניִדְראַפ יַד םוִו ראג ןֶסעטְסעוֶו יד זַא נו . הֵׂשֲע תֹוצִמ יִד ןייַז םִַיקְמ געוֶו סְטאָנ ןיֵא ןעֶהעֶג
 םּוג גּוא לאוו ריִד טעֶֶו עֶרעֶרְנַא ןּופ ןְּבאָה הֶאְנַה ןייק ןְלעוֶו טינ טְסעוֶו נוא טְנעֶה עֶנייֵד טיִמ

 גוא בּוטְש ןיי ןופ טְנעֶהאָנ טְהעֶּטְׁש םָו קאָטׁש ןייוו א ּוצ ְייֵלְגןייז םעוֶו ּבייוו ייד ּתֶשֶא .ןייַ
 ןְבאָה ּבייוַו ןייד טעוֶו ֹוזַא תֹוריֵּפ עֶטּונ םהיֵא ףֹוא ךאד טסקאוַו ַחיִגְׁשַמ םהיֵא ףֹוא ריִמָּת טְסיֵּב
 ּלייֵא ןייֵא ןופ ןְגייוַוְצ יִד יוִו ֹוזַא טְלאַטְׁשעֶג רֶעייֵז ןיִא ןייַז ןְלעוֶו רֶדְניִק עֶנייד גּוא רֶדְניִק עֶטּוג
 ראָנ טְשְנעֶּבעֶג טְרעוֶו תֹוכְרְּב עֶכְלעֶזַא טיִמ הֵנִה .שימ ןייַד םּורַא ןעֶציז ריִמָה ןָלעוֶו נּוא םֶריִּב
 .טְסעוֶו נּוא ןֹויִצ טְדאָטְש רָד ןּופ ןְׁשְטְנעֶּב ףיד טעוֶו טאָג םּוראוָו ּףְכרָבְי ,טאָג רַּפ אָרֹומ טֶה סו רֶד
 עֶנייַר זַא ןעֶהעֶז טְסעוֶו גּוא הֵאְָו ,ןעֶּבעֶל ןייר ןּופ געט עֶלַא םִיַלָשּורְי ןּופ סְטּונ םעֶד ןיִא ןעֶהעֶז
 :ןְּבאָה ןְלעווו ןעֶדּוי סוָו םֹולָׁש םעֶד ןעֶהעֶז טְסעוֶו נּוא רֶדָניק ןָּב ה ןְלעוו רֶרְניֵ

 עֶׁשְסאָח חַּבַר , ןָא דְנעֶגּוי רֶד ןּופ ןְנאַטְׁשעֶגְפּוא ריִמ ףוא ןְנעֶז רֶגיִדייִלעֶּב ליפ תל ריש
 .ןעֶמ ק ייַּב טְנעֶקעֶג טיִג ךיֶמ ייֵז ןעֶּבאָה ןָא רֶגעֶגּי רד ןּופ טאַהעֶג ְךיִא ּבאָה רָגידייֵלעֶּב לעיפ
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 קיִדַצ ַײ } ; םֶתיִנעַמְל ּוכיִרֲאָה
 יייק =
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 , םיִׁשרח ּוׁשְרָח יִּבַנ לע :יֵל ּולְכָי אל םַּג ,יִרּועּנִמ יִנּורְרִצ תַּבַּר
 ונֹסִיְו ּוׁשֹבָי : םיִעָׁשְר תֹובֵע ץצק

 25 פי

 :ׁשֵבָי םֵלָׁש תַמְרִּקֶׁש .תֹוּגַּנ ריִצֲחַּכ 'יִי ןֹויִצ יִאְנֹש לֹּכ ,רֹוהָא
 תַּכְרִב .םיִרְבעָה ּורְמֶא אֹלְו : רַמעַמ ּונַָּחו ,רֶצֹוק ֹוּפכ אָּלָמ אּלָׁש
 ; יי םֵׁשְּב םֶכְתֶא ּונְכַרְּב ,םֶּכילֲא

 םילורג השעמ :
 הָכָלֲה איִד טְנְרעֶלעֶגְּבָא ריִמ ןְּבאָה טֵציִא , יַתֹיֹּבַר ,םיַּמ נח

 םייַצ רֶד ןיא יוִו ט טקנּוּפ טְציִא זְנּוא טניי ֵׁש איִז ראָלק רֶה
 ,סָר זיִא םִיַו םייַל הָביִׁשְי עֶניִרְּביִא יד ןגעֶרְפ ,לֶנֶעַמַה יִנֹוח ן ןּופ :

 רהאְי גֶצעֶּבי ז םיִמ זיִא .שֶרָרֹמַה תיֵּב ןיא אָר זַא יי ְרעַפשנ
 טְנעֶלמ רֶע יו גּוא לָנעַמַה יח אָנֵּת רֶיֹרְנא ןְועיֶועֶג קי

 פְכיֹולְרעֶפ םהיִא רֶע םֶה שֶרֶדמַה תייַּב ןיא ןעֶמּוק ןייֵרַא ראָּנ
 ראָנ .םהיֵא טאָה םוַו םֶכָח רימָלּת רָדעֶי נּוא הָרֹוּת ןיַַז םי נ

 , טְכאַמעֶג אֵלִג נּוא םְרעֶפטְנֶעְרעֶפ ְךיילְג םהיֵא רֶע טאָה אָיִׁשֹק ןייֵא טָנע

 אדוהי ילשמ
 םעֶד ןָועוֶו טְסייֵוְנעֶג טעוֶו סֶע םֶוו (הָלֵא םִע תֹוׁׂשֲעַל

 סאוָו טייקְכיִלְקִיַלְג םעֶד ףיֹוא נּוא םֵׁש םֶנעֶטְׁשרעֶּבייֵא
 טיִמ טֶה רֶטְׁשְרעֶּבייֵא רַד םוָו (ּונְמִע תֹוׂשֲעַל 'ה לידגהו
 ןייַז טּוׁשָּפ ריִמ ןעֶלעוֶו (םיִחמְׂש ּוניִיָהְ ןּוהְטעֶג זְנּוא
 םעֶר ףיֹוא ןייַז טעוֶו ֹואּוליִמְּב הָחְמֹׂש יד רָּבֶא ָךיִלייַרְּפ
 ; ןֵמָא ּוניֵמָוב הֶרֲהְמַּב םֵׁשַה ׁשּודיִק

 ןיִּב ְךיִא רֶע םֶגאָז טֶרעֶהעֶג סָד םֶה רֶע יוִו

 רֶע טאָה ןְּבעֶנעֶג טיִנ דֹיבָּכ ןייק.םהיִא ןְּבאָה נּוא םָּבי לְנעֶג םיִנ ְךֹוא םייַל הָביִׁשְי יד םהיִא ןּבאָה ,לנֲעַמַה יֵנֹוח ּטְמְבְלעֶז םִי
 ןּבְראַטְׁש לאָז רֶע זַא ןעוֶועֶג לֵלַּפְתִמ רֶע טאָה וזַא ,םינ ְךיִא ליווןֵבעֶל ן ןייֵא יזַא ע"שברי טְגאָז גּוא טאַהעֶג רַעֵצ םֹורָג פר
 אָרָבַח יא אָרָמִג איִד טְנאָז סעֶד ףיֹוא , ּב'הֹוע יֵיַחָל רַשְפנְו ןהעָשעֶג זיִא ּוזַא נּואאָּבַה לעב ַהּור תַחַנ ןָּבאָה ןּוׁשלאָז ר

 זיִא ץראַה םֶד ןֵדעֶרְסיֹוא ןאק| ןעֶמ ןְמעוֶו רַפ טאַהעֶג םֶה בּויִא איוִו רָבַח ןעיירְמ ןייֵא םֶה ׁשְנעֶמ רעֶר זַא ּבֹוא באד אָרְבחָּב
 ןייק םיִנ יש םֶה רֶע זַא ןהעֶועֶג טאָה רֶע זַא לֶנֲעַמַה יִנֹוח יוִו ,םיימ רֶד כי זיִא םִיִנ ּבֹוא גּוא אָתּותיִמ אֵל יאָו , טו
 : ןעֶּבעֶל םיִנ ןיֹוש ליוִו רָע זַא ןְמעֶּבעֶג רע מֶה ְבַח

 טּבֹלְרַע ָךֹא ּךיִזְךיִא ּבאָה ןְפאָרְטְׁשעֶּב ןְסייֵהעֶג םהיֵא טְּסאָה
 ּבאָה ְךיִא םַּפיֹׁש רֶד טְנאָז ּפעֶלק גַצְרעַפ ְּךאָנ ךייֵלוצ ּוצ םיִא
 ראָנ יִדּוהְי ןייַא זיִא רֶע לייוַו טיִנ ןְפאָרטְׁשעּב ןָסייֵהעֶג םהיִא
 טְסאָה רֵבָא ּוד , עֶצעֶועֶג יִד ןעֶגעֶג ןְכאָרְּבְרעֶּפ טֶה רֶע לייוַ ונ

 לייוַו רּונ טְסְנאָזְמּוא אֵנֹוׂש ןייא םהיִא טְסיּב ּוד זַא ןעֶיווע ִ

 ןעֶפאֶדְטְׁשעֶּב גָנעֶרטׁש ְךיַד ןעֶמ זּומ םּוראַד דּוי ןייֵא זיִא
 טיִמ ןעֶפאָרטְׁשעֶּב םהיִא םיַרמיש איִד ןעֶסייַהעֶג טאָה ּנּוא |
 ףֹוא טהעָנ (תֹולֲעַמַה רִׁשֹו רַר זיִא לָׁשִמִנ רַד ּפעֶלַּק םרעֶרְנּ ה |

 נּוא םיִרְצִמ ןיִא םאַהעֶג ןְּבאָה רימ םוָו תּולַנ ןעּטְׁשְרע םעֶד
 םיִרָכָו רֶהְניִק עַׁשיִרּוי לאָז ןעֶמ זַא ןְועוֶועֶג זוג טֶה הֹעְרַּפ תַעָּב

 ןיִא ןעֶטְלאַהעּב ייֵז סְרעֶטּומ ע עַרֶעייֵז ןּבאָה ְךייֵמ ןיִא ןֵפְו
 (םיׁשָרֹוח ּוׁשְרָח יּבַנ לַע) אָד םֶגאָז קּוסַּפ רעֶד יוֵו רֶדֶלעַּפ
 ת"ישה ראָנ טרעקאעג םִיִרְצִמ יד ןעֶּבאָה ןעקור ןיימ ף

 יו תֹואָלפִנְו םיִסנ עֶס ֹורְג טיִמ ןְּבעֶל ןְואָלעֶג ייֵז םֶה ויָמֲחַּב
 ןעַּבאָה םירצמ א ד ,םיִשָרְדָמ ןיִא ןעֶלהעֶצְרעֶד םיִמָכָח איד

 : זַא ןעוֶועֶג רֶזֹוג לֵאָרְׂשִי יִד ףֹוא םֶה ת"ישה וַא טסואוו :

 הצילמו לשמ
 נּוא םיִרֵג ראָנ ְּךאָד זיִא ,םיִרָג רהאָי טְרעֶדְנּוה רֶעיַפ יי ןָלאָז
 ייֵז , רהֹעָּמ לעיִפ ךאָנ אייֵרָדרעֶמ רֶעייֵז טְגייֵלעֶגּוצ ןְּבאָה יי
 לייוַו ראָנ ןעֶגְנעַרּבְמּוא טָלעוֶו רעֶד ןּופ םָלאוָועֶג ייֵז ןעֶּבאָה
 םּוג ְךיִז ייֵז םִמ קָרְצ םַפֹוׁש רעֶד ת'ישה םה ןָדּו ןָנעֶז ייֵז
 (יָרּוענמ יֵנּורְרִצ תַּבַרו הֶניַּכ יֵד זיא םֶד גּוא .,טְנעֶכעֶרעֶגְּבָא
 יי ןּופ ְךאָנ טגיִיילעֶּב קְראַָׁש ְךיֶמוָּבאָה םיִאָנוׁש עֶניימ
 גֵנּוי ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו םֶסייֵה םָד ןָא דְנעַגּוי
 נּוא הֵאָנׂש עַצְנאַג יֵד ּלֵאָרְׂשִי אָנ רַמאֹיו , םִיַרְצמ ןיִא קָלאָּפ
 טמהיִרעַּב ְךיִז ןְּבאָה ןֵדּוי יד לייַו ןזעוועג זיִא גנּויִרייַלעַּב יִד
 . םיִָׁשְר תֹובֵע ץַצֹק קיֵדִצ 'הנ . לֵאָרְׂשִי ןעֶמאָנ םעֶד םיִמ
 ְּךאָי םעֶד  קיִרְטְׁש עֶרעווְׁש יִר יד םֶקאַהעֶג ּבָא רעּבָא טֶה ת'ישה

 גְנעֶרְּטְׁש אייֵז טאָה רֶע , םיִעָשְר איר ִיַרְצִמ איד ןופ

 (וגו ּוׁשֹובֵיו ריִמ ןעֶפאָהְרעֶפ יֹוזַא ַעּודְיַּכ טְפאָרְטְׁשעֶב
 עַרְנייַפ עֶלַא ןעֶמעֶׁש םֵּׁשַה הָּבְרִי םִא ְךיִז ןעֶלעו יֹוַא
 םְנייֵפ ןעֶּבאָה נוא ףֵדֹור ןעֶנעֶו וו ,לֵאְרְׂשִ נּוא ןֹויַצ ןּופ

 ןויִצ ןּופ קֶלאָפ םאָד

 א שוריפ
 רעקַא םעֶד ןּופ רּונָׁש םעֶד נּוא טְרעקאע ןעקָּור ןיימ ףוא ןעֶּבאָה דרֶע יד ןירעקא סו יִד יִּבַלֵ

 טֶה קיִדַצ רֶר טאָנ רָּבֶא יי .ןעוֶועֶג 0 ריִמ ףֹוא ןְּבאָה ייֵז טְסייֵה םֶד ןְגֹוצעֶג גְנאַל ייֵז ןְאָה :
 ןעֶּבאָה םוִו עֶלַא ּוׁשֹבַי .ייז טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶג ְךיִמ ןֵּבאָה ייַז םוָו םיִעָׁשְר יד ןּופ קיִרְטְׁש יד ןְמיִנְׁשעֶצ
 תַמֲחַמ רֶטְניִהַא ןְרעֶקְראַפ ְךיִזייֵז ןָלעוֶו הָעּׁשְי ןיימ ןעֶהעֶז ןְלעוֶו ייֵז זַא ןויִצ טְדאָמְׁש יד טייפ
 םֶר טְסייר ןעֶמ רֶדיִיֲא זַא רָכעֶר יִד ףֹוא טְסקאוַו םוו זאָרְג םֶד יו וזַא ןייז ןָלעוו נּוא יְהִי הָשּוב
 ןייז טְלּופְרעֶר טיִנ םֶה רעֶטיִנָׁש רָד נּוא אֹלָש ,ןּוז ְךָד ןּופ ץיִה תמֲחמ טראדראפ סאָד טְרעוֶו םֹוא

 טיִנ ראָג םֶד טֶה ןעֶמ םּוראוָו ןָּבְראַג יד ןּופ טְלּופְרעֶר טיִנ רֶע טֶה דייַלְק קֶע ןייַז נּוא ייֵז ןּופ טְנאַה |
 ןייז לאָז הָכָרְּב םְמאָנ זַא רֶמיִנְׁש יִר ּוצ טְגאָזעֶג טיִנ ןְּבאָה געוֶו ןיִא ןְראָפ םוָו יד נּוא אֹלְו .ןֶטיִׁשעֶג !
 ןעוֶועֶג טיִנ ןְטְראָד רֶטיְִׁש ןייק;זיִא סֶע םּוָראוָו ןְמאָנ םמאָג טימ ְךייא ןְשְטְנעֶּב ריִמ ךייֵאֶּצ ;|
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 ײ .דמל תֹולֲעַּפַה ריִׁש אלק

 : לָא לֵאָרְִׂי לֶחַי ;יִׁשפַנ יֵלָע לֶּנַּכ ,לּמִא יִלֲע לֶמָנּכ
 : ; םִלֹוע רַעְו

 עי ילשמ
 טאָה ןאַמיִרָא ַא לה .(םיִקַמֵעַמְמ תֹולַעַמַה ריִׁשֹ

 ייַּב ןְראוָועֶג זיִא רֶע םֶד רֶׁשֹוע ןייַא ייַּב ןעוֶועֶג ןֵח אֵׂשֹונ |

= 
. 

 םעד ןּופ ןְּבאָה טְגעֶלפ נּוא ׁשְנעֶמ ּבּוטְׁש ַא רֶׁשֹוע םעֶד
 ןאַמיִרָא םעד ְךיִז טֶה לאָמַא טיִמ הָמָנְרַּפ עֶצְנאַג יִד רֶׁשֹוע
 רָר ׁשּוּבְלַמ ַא רֶׁש וע ןּופ ְּתָבִנַגְג ּוצ טֶה גוא טְתּולְגְראַּפ
 ןֵּביִרְמעֶגְסיֹורַא םהיֵא .טֶה גוא ןְראוָועֶג וייַּב זיִא רֶׁשֹוע
 םּורַא זיִא ןאַמיַרַא רֶד ׁשּובְלַמ ןְׁשיִבַנִנ םעֶר טיִמ ּבֹוטְׁש ןּנּפ
 ןֹוזְמ ןייק טאַהעֶג טיִנ טֶה רֶע תֹורָצ עֶסיֹורְג ןיא ןְגְנאַנעֶג

 וצ רׁשֹוע םעֶר טְמעֶׁשעֶגרֶּבֶא ְךיז טֶה רע תַחַצ הָדּועַס
 ָךיִז טֶה ּבּוטְׁש ןיִא םהיִא ּוצ ְךאָנ טֵרְפִּב םיִנְּפ ןיִא ןֶמּוק

 יו טֶרֶא םאָד ןְרהאָּפ ּוצ ּבָא ןעוֶועֶג בֵׁש'ַיְמ ןאַמיִרָא רָד

 += תבשל
 :ַײ ףיִתאֶרְק םיִּקַמֲעַּמִמ ,תֹולֲעַּטַה ריִׁש ק

 נּוע םִא : יָנּונֲחַּת לֹוקְל תֹובְׁשִק נא הָנייֶהְּת ,יִלֹוקְב
 ':אֵרָוִה ןעֶמִל ,הָחיִלָּפַה ךֶּמִע יִּכ :רֹמעַי יִמ יָנֹדָא ,הָי
 םיִרְמׂשְמ ,יָנדאַל יׁשְפַנ : ִּתְלַחֹוה ֹורָבְרִלְו .יִׁשְפַנ הָתּוק
 ; הֵּברְַורָפֶחַה .ַײי םַע יֵּכיי לֵא לֵאָרְׂשִי לֵחַי : רקְּבַל םיִרְמֹׁש
 ! ' "  ;וָתֹונוע לֹּכִמ ,לֵאָרְׂשִי תֶא הָּדִפֹי אּוהְו : ; תּודָּפ

 2 אלו יניֵע ּומָר אלויּבְל ּהֵבָנ אֹל
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 | יי ילשמ :
 - לאָמַא וא ריִבְנ רֵםֹורְג ןייֵא לֶׁשֶמְל . יִלֹיִקְב הֶעְמִׁש יהו

 ןיילק .ןייֵא טְדאַטְׁש םֶרּבענ ןײנ ןיא ןעֶרהאָפעֶג ּםאָרַא
 - רֶנייַרפ עַטּוג נּוא עיְליִמאַמ ןייַז םיִּמ ְּךיִז ןתעֶז ּוצ , לֶמְרעַמִׁש
 - עֶמעֶרָא לעיַפ רהעָו אר ויִא םִע זַא ֶמּואוורעֶד ְךיִז רֶע מֶה
  םּוא םיִנ רֶע ויִא טלהעֶּפ םהיֵא םִוו ןְרעֶי ןְּבעֶנ "נּוא םיִבּורְק
 םהיִא לאָז בּורְק רֶמעֶרָא רֶרעי זַא ןְטעֶּבעֶג רֶע םֶה ,דנאְַׂש
 - רֶע םעֶמ י רעֶמ םיִנ ,םֶלהעָּפ םהיִא וו עֶטְסְניִייַנ םֶד :ָנאז
 םיִמ ןעֶמ עג הָצֵע ןיא יז טֶה רֶרעִי ,ןְפְעֶהְפיֹוא םהיִא
 -  ריִבָג רעֶד נּוא געֶטיינ .רתעָמ ויִא םהיִא םוָו דְנּוזעֶג זיֹוח ןייַז
 רֶניֵא ןעוֶועֶג ויִא  םיִבּור יִד ןְׁשיוִוְצ , פְלאָהעֶגְסיֹוא ייֵז טֶה
 גיא ךיא ןֵּכּוסְמ הָלֹוח ןייֵא ְךאָנ ּוצְרעֶד נּוא ןֹויְבֶא רָפֹורְנ ןיֵא
 יצ 0 4 ּבֹוא ,ןעֶמעֶּב וצ םאָוְו טְסּואוועֶג יִנ םֶה

 גטֶד רע : םיִנ ראָג טֶה נּוא ריִמ םייַב טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז םאָה רֶע , דְנאַּטְׁש ןְמעֶרַא ןייַז ןעֶרעֶמעֶּבְראַפ ּוצ רֶדָא ְךיִז ןעֶריִרּוק

 א שכר ןיִא טייֵקְמעֶרָא ןייַמ רע טֶרעֶּפְטנֶע הָׁשּקּב ן ןייַד זיִא סאוָו ריִבְג רֶד םהיֵא אייַּב םֶנעֶרְפ ,טְניייוַועֶג

 6 מ"ע שוריפ :
 עֶגייַד לוק ןיימ טאָנ ּוצ רעֶה יִנֹא ,ןָפּורעֶג טאָנ ְךיַד ְךיִא ּבאָה ׁשיִנעֶּפיִמ ןּופ תֹולֲעַמַה ריִׁש

 : תֹוריִבע;עֶניימ ןֶטיִה טְסעוֶו טאָנ ּוד ּבֹוא םִא ,טעֶּבעֶג ןייַמ ןּופ לֹוק סֶר ןְמעֶנְראַפ ןְלאָז ןֵרֲעוא
 טָנעַה יד ןיִא ריִד ייַּב םּוראוָו יִּכ .ףֹורְד ןייֵטְׁשעֶּב ןנאק טעוֶו רעוֶו ייֵז ףֹוא ןָפאָרְטְׁש ְךיִמ טְסְלאָז
 לֵהֹומ ןנאק לאָז רֶע זַא ְךאָלַמ םּוׁש ןייק ןעוֶועֶג רֵסֹומ טיִג טְפאָה נּוא תֹוריִבַע ןייַז ּוצ לַחֹומ זיִא
 / ריר צ שיאה טּוט ּבייֵל ןיימ יִחיִוֵק : ריִד רַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ לאָז ןעֶמ זַא יֵדְּכ תּוריֵבֲע עֶנייַמ ןייַז
 , קט פאָה 6 טּוהְּט ּבייל ןייַמ יׁשְּמַנ .ןעוֶועֶג חיִטְבַמ ריִמ טֶה רֶע סו רייר עֶנייַז ּוצ ףאָה ְךיִא נּוא טאָג
 = קא לָחַי ,ןעֶרעוֶו גאָט לאָז םֶע וַא ןעֶפאָה טְכאַנ רֶד ייַּב ןֶמיֵה סוָו רָטיִה יִד רֶרייֵא רֶהעָמ טאָנ ּוצ
 : טְוייֵלעֶגְסיֹוא ןוש ְךייִא רָע טֶה לאָמ לעיִפ נּוא רֶחָח ר זיא טאָנ טיִמ םּוראָו טאָנ ּוצ טְפאָה ןֶרּוי
 םוראוָו א 7 5: ןעֶלעוֶ תֹוריֵבֲע יִד נּוא אּוהְו ,ןעֶיילְסֹוא ְךֹוא טְנייַה ךייַא רֶע 'םעוֶו
 : ;תֹוריִבֲע עֶרעייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶרּוי יד ןעֶזייֵלְסיֹוא טעוֶו טאָנ

 ןגיוא עֶניימ נוא ןְטְלאַהעֶג הָוֲאַג לַעַּב טיִנ ְךיִז ךיִא ּבאָה ןִצְראַה ןיימ ןיִא טאָג תֹולֵעַמֲה ריש
 : עֶכיִלְרעֶרְנּואו עֶסיֹורְנ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג טיִנ ןיּ ְךיִא .הֶוֲאַג יֵלֲעַּב יִד יוִו ןעֶבֹוהעֶגְפֹוא טיִנ ְךיִא ּבאָה
 / .ךיאי יהְמעֶנ טיָנ ֹוזַא באָה ְךיִא ּבֹוא ְךיִא רעוֶוְׁש םֶד םִא ,ריִמ ּוצ יּואְר זיִא סָע רֶדייֵא רֶהעָמ ןָכאַז
 ְבאָה יֹוזַא רעֶטּומ ןייַז ףוא ןֹוחָטָּבַא ראָנ טֶה גּוא טְגייז םוָו דְניִק א ּוצ ןָכיֵלְגעֶג ּבייל ןיִיַמ ּבאָה
 ָנ רֶניֵקֲא אּוצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא ריִמ ןיִא זיִא סאוָו ׁשֶפֶנ ןייֵמ טאג ףיֹוא ראָנ ןֹוחָמַּב ְךיֹוא ְךיִא
 2 = זיִּב טְנייַה ןּופ טאָג ּוצ ְךיֹוא לֵאָרְשִי רֶהיֵא טְּפאָה םּורְד נּוא לֵחָי ,טְנייִז
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 לארשי 'ילשמ
 עַכְלעוֶו עֶמיִמְׁש עֶכאוַוְׁש ןייַמ ןופ רֶמֹרְג ך ןא

 ריִמ סאָו ןהעּמׁשְרעַפ וד סע ןעֶצְרעֶה ןעֶּפעִּט
 םהיֵא סוָו ת"ישה ייַּב טעַּב ׁשְנעֶמ רָהעֶי זיִא !
 רֶסיֹוא ,רקלעפ עֶלַא יו רהֵעָמ 'טְלעפ ןעֶרּי
 רֶד גּוא 6 םעֶד ירא יי אָ ריִמ עו

 גוא ןְצְרעֶה עֶנעֶכאָרְּ וצ ןייא ר סו םיִמ עֶמ ע
 עֶרְזנּוא ןעֶלליִפרע טְסְלאָו ּוד זַא ךיד ןָמעֶּ ריִמ
 עֶנעֶ ריִמ םַגָה טְלעֶּפ 0 םוִו 0 ונוא ןָּבעֶג

 :הֶלִמְּת ןּופ לֹוק רֶונּוא ּוצ רעֶה

 צ

 שוריפ
 םֶה רֶע סו ןייּפ ןייז ןקְנעֶרעֶג לאָז טאָג זַא ךיז ףוא ןעֶמעֶּבעֶג טֶה ְךֶּלֶּמַה דָור תולעמ
 : טֶה רֶע סו רֶׁשֲא ,ׁשֶרֶקִּמַה תיִּב םעֶד ֶעוּב לאָז ןעֶמ ּואוו טֶרָא ןייֵא ןְנּופעֶג םֶה רֶע ר
 לעוֶו ְךיִא ּביוא םָא , בֹקֲעַי ןּופ טאָנ ןְקְראַטְׁש םעֶ ּוצ ּוהְעֶג רֶדֵנֲא טֶה נּוא טאָג
 ,םעָּב ןייֵמ ףיֹוא ןהעָג ףֹוא ׁשְרעֶדְנַא-לעוֶו ךיִא בוא גּוא ּבּוטְש ןיימ ןּופ טְלעֶצעֶג םע
 ןיֵּב רַע .גנֹולְמיִרְר ַא ןְמעֶרְּב עֶגיימ ּוצ ,ןְגיא עֶגייֵמ ּוצ ףאָלָׁש ַא ןעֶּבעֶג לעוֶו ְךיִא ּבוא
 ןּופ ןְקְראַטְׁש םעֶד ּוצ גְנּוהּור ַא ,טאָג ּוצ ןעֶגעוֶו ׁשֶרֶקֶמַה תיֵּב ַא ןופ טרָא ןייֵא ןעֶנּופע

 םִע וא טְרעֶהעֶג לאָמְטְסְנעֶר ְךאָנ ריִמ ןְּבאָה תֶרְפֶא ןיא טְנְהאוועֶג ְךאָנ ּבאָה ְךיִא זַא
 םֶסּואוועֶג םיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ראָנ ןעֶגעוֶו ׁשֶדְקַמַה תיֵּב םעֶד ןּופ טֶרָא טְלייוֵוְרעֶרְסוא ןיי

 זיִא רֶע וו ןיִמיָנִּב קֶלֵח ןּופ דלעפ ןיא טרָא םֶד ןעֶנּופעֶג ריִמ ןעֶּבאָה טְנייַה , זיִא טָר
 0 ּוצ יא ריִמ ןָלעווֶו טְרָא סֶד עי וי זַא טְנייַה הָאֹונָנ . דְלאוַו םעֶר ןופ הימ :

 אָצמֶא דע יד יְִַפַַל טא תֶׁש ןֵּתֶא םִא ן: שרע
 א הּונֲעַמְׁש הָּנִה בקעִי ריִבֲאַל תֹונָכׁש גיי

 יִלְנַרםֹורֲהַּל הָוִחַּתְׁשִ ,ויָתֹונְנִׁשִמְל הֶאֹובָנ ְּבִה
 01 סֵחוקִדִצ ּוׁשֵּבְלִי ְךיֲֶהּכ: וע ןֹורֲאַנ הָּתַא ף יז

 דוְרְל ַײ  עַּבְׁשִנףֶחיִׁשְמ ִנַּפ בֵׁשִּת לא ,ףֶרְבַע רֶוָד רּובֲעַּב
 בקעי ילשט - -

 טָרֶא םעד ףֹוא נּוא ןְריצאַּפְׁש לאָמ עֶלַא טהענ רֶׁשֹוע וָר
 זיִא -ׁשוע רד תעְּב ּבּורג א ןיִא 'ןְטְלאַהעֶּב ז ףיז רֶע טֶה
 ןּופ ןגירְׁש'ע עג םיֹורצ ןאַמיִרָא רעֶד טֶה- ןָגְנ נאַגעֶג ייֵּבְראַפ
 ףֹוא ּבאָה ררעֶה ןיימ ריִמ ףְלֶעֶה ליק רֶטיִּב ַא טימ ּבּורְג
 גוא ּבייוַו ןייַמ טיִמ רֶגְניִה ןּופ ּבראַטש ְךיִא תֹונָמֲחַר ריִמ
 ּוצ טְגאָז נּוא זיִא רֶע רעוֶו ְךיִז טְנעֶרְּפ רֶׁשּוע רד רֶדניֵק
 עֶנייׁש ַא ןעֶּבעֶג ריד ְךיִא לעוֶו ּבּורְג ןּופ םֹורַא' םּוק םהיִא
 ןעֶנייוַו ּוצ רֶׁשיֵּב רהעז ְּביֹוהעֶגְנֶא טֶה ןאַמירֲא רֶד הֶבָרְנ
 םורַא טיִנ ּבּורְג ןּופ ןאק ףיִא ררעָה רֶיִרעֶגְג טייַרְׁש גוא
 רעֶד ןיּב ךא ןעֶד סיֹורְנ רהעְז ּויִא הָׁשּוּב ןיימ ןהעֵג
 וזַא ןגהְטעֶג רִיִמ שיִכ טְסאָה גד רֵכְלֹעוו אַמיִרָא רֶּבלעֶז
 ןופ טאהעג ְךיִא ּבאָה הָמָנְרַּפ עֶצְנֲאַג איד םיִדָסֲה לעיפ

 ףוא :וא שונ םֶלַמ ַא ְּתְבִנַנעֶג ריִד ייַּב ךיִא ּבאָה ףֹוסָל ריִד
 - ףאָנכאָה ְךיִא ׁשֹובְלַמ ןֶּבלעֶז םעֶד ןיא טְציִא ְךאָנ העֵג

 ּוצ םיולּב רעֶה םינּפ גיטְכעֶל ןייַד רַפ ןלעֶטְׁש ְךיִז ךיא ןאק יֹוזַא יוֵו ןּוהְט ּוצ רָּביִא ס ךילרל
 זָנּיא טיִמ טְסאָה ור ע"שּבר טעֶּבעֶג טיִמ ריִמ ןעייַרְׁש עֶּבְלעֶו סאָר , ריִמ ףֶלעֶה גוא טעֶּבעֶג ןייֵמ

 לעיפ טיִמ ,טְכאַרעֶגְנייא רֶהעֶז ןעֶנעֶז רימ ךיִלְרהֶע טיִנ םיִדָנְּב עֶרעֶונּוא ןְנעֶז ףֹומְל םיִהְפַח לעיּפ רה
 רימ ןֶעייֵרְׁש ׁשעֶנעֶפיִט יִד ןופ גּוא הָשֹּנּב ראַפ רעֶטְרֶע עֶפעיִט יר ןיִא ןְגְראָּבְראַפ ְךיִז ןעֶזּומ ריִמ

 ט"ע

 טיִמ יז ןריילקנָא לאָז םיִנ הּכ יד ןְנעֶז םֶר רֶניִרעֶּב עֶניי ךינהּכ 0 ןְמְראָד ּוד טו
 ,ןעֶגְניִ ןְלאָז םִיַוְל יִד ןְנעֶז םֶד םיִריִסֲח עֶנייד נוא הָנּוהְכ יִרֵגִּב יר זיִא םֶד רֶדייֵלְק עֶט

 ןרעק;םוא םיִנ טְסְלַאָז נּוא רוָד טְכעֶנְק ןייַד ריִמ ןְגעוֶו ןּופ ןֶרעֶה ּוצ ּוד ֶּסְלאָז הֶל
 עֶסֶזֲא ןייא רוָר ּוצ ןעֶראּוְׁשעֶג טֶה טאָנ צֵנׁשִ ,תיפ ןְטְּבְלאַזעֶג ןייד יי םיִנ

 תעובש
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 תּפ ,רַעי רע יְִּונְמ-תאֹז ר בֶׁשֹומְל הִָא , צב ִ' : רַחְב יִּכ; ;
 : םֶהָּל עיִּבְׁשַא ָהיֶנֹויְבא .ְךֵרָבָא ְךֵרָּב ּהָריִצ ָהיֶתִּא יִּכ בֵׁשֲא
 7 ןֶדֶל ןק ַחיִמְצ ןַא םָש : ּונָנֹרי ןֵּנַר ַה ָהיֶדיִסֲחַו עַׁשִי ׁשיִּבְלַא ְהיִנֲהֹכְו

 : ורנ ץיִצָי ּויָלָעְו ,תָׁשְּב ׁשיִּבְלַא ויָבֵיֹוא : יִחיִׁשְמִל רַנ יִּתְכִרע -
 םיִהָא תֶבֶׁש ,םיִעָּנ הַמּו בֹוּט הַמ הָּנִה רָוָדִל תֹלֲעַּמָה ריִׁש :יק

 .ףֵריֵׁש ןרָהַא קז ןקזה לַע רֶרֹי .ׁשאֹרָה לַע בֹוּמַה ְמָשַּכ דַחְי םַג
 ש הּוִצ םָׁש יִּכ ,ןֹויִצ יֵרְרַה לַע דֶריִׁש ןומְרָח לטָּכ 1 ויָתֹודִמ יֵּפ לַע
 ; םֶלֹועָה דע םיִּיַח ,הָכָרְּבַה תֶא

 םיִדְמעָה ; יי יּלַכ;ײ תֶא ּובָּרִב הֵּנִה ,תֹולֲעַּמַה ריִׁש רלק
 א ,ףב עי : ּײ תֶא ּוכְרָבּ ,ׁשָרק םֶכיֵרְי ּואֵׂש .תֹוליֵּלַּב ַײ תיֵבַּב
 : ץֶרֶאָו םִיַמָׁש הֵׂשֹע ,ןֹויִצִמ

 ם"ע שוריפ
 רֵרְניֵק עֶנייֵר ןּופ זַא הָעּוּבְׁש יִד זיִא םֶר רהיֵא ףוא ןעֶּבאָה טיִנ הָטֶרֲח ןייק.טעֶוֶו רֶע םוָו הָעּונׁש
 ןעֶטיִה ןעֶלע עוו רֶדְניִק עֶנייַד ּבוא נוא סא .ליִמָׁש ןייד ףוא ןֵציִז לאו רֶע תּוכְלַמ ַא ןְכאַמ ְךיִא לעוֶו
 עֶרֶעייֵז ןְלעוֶו םיִאּובְנ יִד ךרוד ןֵנְרעֶל ייֵז לעוֶו ְךיִא םוו ןָטיִה ייֵז ןְלעוֶו הָרֹוּת ןייֵמ נּוא תיִרָּב ןייַמ
 ןֹויִצ טְדאָטְׁש רָד ןיִא טְלייוַוְרעֶרְסֹוא טֶה טאָג לייונ ִּכ לוט ןייד ףוא ןָציִז ניִּבייֵא זיִּב ךוא רֶרְניִק
 רֶע טעוֶו רֵכְׂש םעֶד תָמֲחַמ ןהעֶטְׁש לאָו ׁשֶרְקַמַה תיֵּב רֶד ּואוו טֶרָא סֶד טייַרְּבעֶגְנָא טֶה רַוָד גּוא
 ,ןֹויִצ טְדאָטְׁש רָד ןיא ןעֶציִז לאָז רֶע זַא טְסּולְנעֶג טֶה רֶע נּוא הָכּולְמ יִד ןְּבאָה רֶדְניֵק עֶנייֵז טיִמ
 ךיִא לעוֶו אָד ניִּבייֵא ףוא גְנּוהּור ןייַמ ןייַז טעֶוֶו טְראָטְׁש עֶניִזאָד יִד טְנאָזעֶג טאָג טאָה וזַא תאו
 עֶרהיִא וייַפְׁש רֶעיִי ןׁשְטְנעֶּב ךיִא לעֶוו טָרָא םעֶר ןּופ גּוא ּהָדיִצ . רהיֵא ּוצ טְסּולְג ְךיִא םּוראוָו ןֶציִז
 ןְרייֵלְקנָא ןָלעוֶו םיִנֲהֹּכ יִד םוָו םעֶד ךֶרּוד נּוא היה ,טורָב טיִמ טאַז ןָכאַמ ְךיִא לעֶוו םיִנויְבָא
 .ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו םִיָל יִר ןעֶנעֶז םָד םיִדִיִסֲח עֶרְהיֵא נוא ףֶליֵה יִד ןֵמּוק טעוֶו הָנּוהְכ יֵדְגַּב יִר

 ןְטְראָר נּוא ְךֶלֶמַה רִוָד ּוצ טייקניִטְלעוֶועֶג ַא ןְצאָרפְׁש ןְכאַמ ְךיִא לו ןֹויִצ טְדאָמְׁש רַד ןיִא ָׁׁש
 רִוָד 5 םָנייַפ יִד יבוא ,תּוכְלַמ ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייַמ ּוצ טייקְניִטְכיִל ַא טֶכיֵרעֶגְנָא ְךיִא ּבאָה

 : :ןיורק ןייַז גייֵׁש םעוֶו םהיֵא ףוא נּוא דנאַׁש טיִמ ןָרייֵלְקנָא ןְכאַמ ךיִא לעוו ְךָלָמַה
 סו ןָרּוי יִד זַא ןעוֶויִג טְלאוָו סע טייֵקְסיִז ַא רַפ סו נּוא טייקְמּונ ַא רַפ סוָו תֹלַעַּמַה ריִׁש

 רעֶר איו וזַא ןייַז ְךייֵלָג טעוֶו סאָד ןֵמׁשִּב . דְנאַל רעייז ןיִא ןְציִז ןְלאָז רֶרירְּבןָפּורעֶגְנָא ןְרעוַו ייֵז
 ּפאָרַא טאָה סע זַא ליִפ ֹוזַא ןַהֹּכַה ןרֲָהַא ןּופ פאק םעֶד ףוא ןְּבעֶגיִג טאָה ןעֶמ סאוָו לה רֶטּוג
 איוט רֶר ּפאָרא טְרעֶריִנ סע יוֵו ּוזַא נּוא לֵּפִּכ , רֶרייֵלְק עֶנייֵז ףוא נּוא דְראָּב יי ףוא טְרעֶריִנעֶג
 ןְמְראָד םּוראוָו ןֵרּוי יֵד ּוצ הֶבְרָבּו עַפָׁש ןָמּוק טעוֶו ֹוזַא ןויִצ ןופ גְרעֶּב יִד ףוא ןֹומְרָח גְרעֶּב יִד ןּופ
 : גיִּבייֵא ויִּב ןָרּוי יִד ףֹוא ןייַז לאז ןְּבעֶל םָר נּוא הָבָרְּב יִד זַא ןְמאָּבִנ טאָנ טֶה ןֹויִצ טאָמְׁש רָר יא

 רַד ייַּב ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םָטאָנ ןיִא טֶהעֵטְׁש והיִא םוָו טְכעֶנק סְטאָנ רהיִא תֹולֲַמַה רִׁש
 םעֶֶו ְֶּרָבְי . טאָנ טְּביול נּוא הֶשּורק יִמ ֿטְנעֶה עֶרֶעייֵא ףֹוא טְּנייַה ּואְׂש ,םהיֵא טָּבול טְכאַנ
 טְראָטְׁש ןּופ ,ןְׁשְטְנעֶּב ְךייַא םעוֶו רֶרָע נּוא לעֶמיִה ןָפאַׁשעֶּב טֶה סָו טאָג זַא רֵכָׂש רעייֵא ןייַ
 :הָניִכֶש יִד טֶהּור ןֵמְראָד לייוַו ןֵרּוי יר ּוצ תּונּוטַה לָּכ נּוא תֹוכָרְּבַה לָּכ ןְמּוק ןֹויצ

 ; בגימ רננניטש טעקע א
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 ער יי"

 הניאצ
 הָרֹוּת איד םידאוו טְלייֵצ רעֶד ןיִרעוֶו טעֶו אָר

 םעֶד םיז| ;ּוא (ב) רעֶד טיִמ ןָא ְךיִז ּבייַה
 ; תיִׁשאֵרְּב טְראָו = -

 / תֶׁשאִרְּב

 ןיִא (ץֶרָאָה זַאְו םִיַמָּׁשַה תֶא םיִהלֶא אָרָּב
 זיִא דר נּוא לעֶמיִה ןּופ ׁשיִנְפעֶׁשַּב ןְטְׁשִרע
 אֵסְּכ רעֶד נּוא רעֶל נוא טְסיוִו דֶרֶע יִד ןעוֶוג
 רעֶד ןיִא טְּבעוֶוְׁשיִנ טאָה טאָנ ןּופ הֹובָּכַה
 טְּבייַה םּוראוַו נוא ,רעֶסאוַו םֶד רֶּביִא טָּפּוּל
 זַא ןעֶוייוַו ּוצ (ב) רָד טימ ןָא הָרְוּת יד ְּךיִ
 איד נוא ּוצ ןעֶטייַז אייֵרָד זיִא (בנ ןייֵא איוִו
 טְלעֶו יד זיִא ְךיֹוא ֹוזַא ןָפֶא זיִא טייַז ידְרעֶּפ
 יֵד ּוא טְּכאַמְנ ּוצ היּבקה םֶה ןְטייַז אייֵרְד
 ןייק היּבקה טאָה ןעֶטְראָד ןֹופְצ ןּופ טייַ
 יֵד לייַו זיִא טׁשֶּפַא ְךאָנ טְכאַמַנ טיִנ לעֶמיִה
 םּורָד רּורָא זיִא (אכ יִד :ּוא .הֶכָרְּב זיִא (ב)
 זיִא ,(ב) רעֶד טימ ןְּבֹוהיִנ ןָא היבקה טאָה
 טְנאָוַג טאָה נּוא ה'בקה רַפ ןְנֹולְּפִנ (אנ איד
 םֶד ןיִּב ְךיִא ןעֶד הָרֹוּת יד ןָא ריִמ טיִמ ּבייֵה
 ריִא היבקה טֶה 'ב 'א םֶד ןּופ תֹוא יִטְׁשְרָע
 ְּבעֶג ְּךיִא לע יניֵס גְראַּב םֶד ףֹוא טְרעֶפְנעֶנ
 ןעֶּבייַה ןָא ְךיִא לעוֶו .תֹורְּבַדַה תֶרָׂשֵע איד
 םּורָד נּוא ְּךיֶהֹלֲא הָוהְי יִכֹנָא 'א רעֶד טיִמ
 טְראוָו םעֶד טיִמ ןָא הָרֹוּת איֵד ְּךיִז טְּבייַה
 טְלעוֶואיֵד סאָד זָנּוא ןיִנְרעֶל ּוצ (תיִׁשאֵרְּבנ
 םֶד הָרֹוּת רֶד ןיִנעוֶו ןּופ ןעֶפאַׁשַּב ןְראוָו זיִא
 טְנאָז קֶחֶצִי יִּבַר : ֹוּכְרַד תיִׁשאֵר טְסייֵה
 טֶה טאָנ ייִו ןְּביְִׁשִנ ןָא הָרֹוּת יִדטֶהםּוראַו
 ראָנ ְךאָד זיִא הָרֹוּת יד ןעֶפאַׁשַּב טְלעוֶו יד
 ראָנ ןְּבייֵה ןָא טָפְראַדַנ ְּךיִז איִו טאָה תֹוָצִמ
 ןעֶנְּכ ןּופ תומוא ןעֶּביִז איִד ראָנ .תֹוָצִמ ןּופ

 שורקה ה"לש
 רְָנּוא ןיִא ןיִזעוֶויִג לֵלֹוּכ טאָה הָׁשֹורְקַה הרָוּה איד

 םיִזָמְר נּוא תֹונְוְּכ הֵׂשֲעַמ רעֶרעֶי ןיִא נּוא רּוּפס
: 

 ןייַזּוצ ןְקָתָמ גּוא ןיִרעֶסעֶּב ראַפ ּוצ תֹוּהִמ יֵרעֶזְנּוא

 לייוו ףיִט רעֶייז נּוא ליפ רעעֶייז ןינעֶז תֹונוְב ּבִלעֶזַא

: 
 ש

 רֶרָע רֶצְנאַג רער ןּופ רֵגְנעֶל זיִא הָׁשּורְקַה הֶרָוּת איד

 א

 טז
 ז

 תישאר: ?תש"פ
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 קי

 א ףניאוה

 טְנעז ריִא לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ טְנאַעֶג ןעֶטְלאוָ
 ןופ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ּוצ טְמעֶנ ריִא ןעֶד םיִנָלזנ
 טרעֶפְנעֶינ אייז לֵאָרְׂשִי איד ןעְֶלאָו ונּוא
 איִז רֶע טֶה ןעֶפאַׁשַּב טְלעוֶו איד טֶה ה'בקהז
 איז רֶע ליוִו טְנייַה נּוא ןיִּבעֶניִג ךייֵא רעירּפ
 ןוֿפ טְנאָזנ ןְּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶזנּוא .ןְּבעֶג וְנּוא
 טְלעוֶו איִד ה'בקה טֶה ןיִנעוֶו ןעֶהאַז אייר"
 טְסייֵה איז םו הָרֹוּת רֶד ןיִעעֶו ןופ ןעֶפאַשפ
 תֹונְּבְרַק איד .ןונעוֶו ןּופ נוא ֹוּכְרַד תיִׁשֲאָד
 ׁשֶדקִמַה תיֵּב ןיִא ןְפוִוו 2" למ טֶה ןעֶמ םאוֶו
 ןעֶראוָו זַא רֶע ליל .תיִׁשאֵר טְסייֵה סאוָו
 ןיִנעוֶוּופ נוא טלעי .הָה רַפ ןְפאַׁשַּב רעירְפ
 גּוא דֵנָנְד תיִׁשאֹי/ןעֶסייַה ייֵז םאוָו תֹורָשעַמ
 תיֵּב םעֶד ףוא ןִזוַועֶג אָד טָה הֶרֹוּת יִד לייוַו
 םֶד איוִוךיוא זנּוא איז טְוייוַו םּורָד ׁשֶדקַמַה
 טיימְׁש םּורָד ןירעוֶו בּורָח טעוֶוׁשְדְקִמַה תיֵּב
 ןייַז טעוֶו דְרֹע יד 6הֹבָו ּוהֹת הָתָיָה ץֶרֶאָהְע
 ונּואןּופ ְּךיִז טעוֶו הָניִכְׁש איד ןעֶד טְסיוִו רַּפ
 ַחּורְע רֶעטְנאָז םּורָד נּוא ןְהּוט ּפָא ןֵּבְרּוח ןיִא
 םִוייוַו סאָד םִיָמַה יֵנְּפ לע תֶפֶחַרְמ םיִהֹלֲא
 ּפַא ןירעוֶו טי זְנּוא ןּופ טעוֶו הָרֹוּת איד זְנּוא
 םיִהֹלֲא רֶמאֹיעְּךיֹוא רעטְנאַז םּורְדנּוא ןְהּוטְנ
 עוו ה'בקה סאָד זָנּוא טְוייוַו םֶד (רֹוא יִהָי
 ַחיִׁשָמ ןעֶקִיִׁש טעוֶו נוא ןעֶבאַמ גיִטְכעֶל ןֹויִצ
 אָב יִּכ ירֹוא יִמּוק םֶהיֵא יב טייֵטְׁש סע ןעֶד

 רעֶד נּוא ףיֹוא ייֵמְׁש ׁשְמייֵט זיִא סאָד ְּךֵרֹוא
 ןעֶמּוקעֶג זיִא טֶכעֶל ןייַד ןעֶד וָנּוא טְכייֵל
 ה'בקה (רֹוא יִהְיַו רֹוא יִהְי םיִהֹלֲא רֶמאֹיַע
 איִד נּוא ןּוז איֵד טְכעֶל אייוַוְצ ןעֶפאַׁשַּב טֶה
 ְךאָנ וא טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶטְכייֵל ּוצ הָנָבָל
 םיקידצ יד ּוצ ןעֶפאַׁשַּב טאָנ טאָה טְכעֶלַא

 ץְנאַג זיִא טכעֶל םֶד ןעֶמּוק טעוֶו חיִׁשָמ ןעוֶו
 הָכֹוז טיִנ טאָה טְלעוֶו איד לייַו נּוא םיֹורְנ
 טאָנ טֶה םּורָד טְכעֶל עֶסיֹורְנַא ֹוזַא ּוצ ןעוֶונ
 יִּבַר ,םיִקָיַדַצאיִד ּוצ ןעֶטְלאַהַּב טְכעֶל םאָד
 ןיִא טייֵטְׁש רֹוא לֶהאָמ ףֶנִּפ טְגאָז ןֹועְמַׁש

 ער בקעי להוא
 ןָא ןיִא .ץֶרָאָה תֵאְו םיַמָׁשַה תֵא םיִהֹלֶא אָרָּב תיִׁשֹאְרָּב

 דר גוא לעֶמיִה ןיִפאַׁשאַּב תיישה טאָה ּבייֵה
 גוא תֹומֵהְּב טיִמ ןיִרעֶטְׁש עֶלַא טיִמ הָנָבָל איר נוא ןוז יִד

 טאָה ת'ישה יו ֹוזַא ןעֶטְכּורְפ טיִמ רעֶמייֵּב עֶלַא גּוא תֹויַח

 יב םיִהלֲא אֶרָיַו ,ןעֶראוָויג ןְהּוטעֶג גגיְִלַא זיא ןעֶסייֵהעֶג
1 
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 םִו םיִשָיח ףֶניִפ איד ןיעקא הׂשְרּפ רעֶד
 זיִא הֶרֹוּת איר ןעֶד החָוּת רעה ןיא ןיִנֶד
 לֶהֹאָמ עֶטְׁשְרֶע סאָד טכעלא ּוצ טְניִכעֶלְניִ
 (תיִׁשאֵרְּב רֶפֵסֹנ ןיִנעֶקַא זיִא (רֹוא יִהְל
 טְלעֶו איד טְכעֶל רעֶד טיִמ טאָה היבקה
 ויִא רֹוא יִהְיַו לאָמעֶדעֶדְנַא סאָד .ןעֶּפאַׁשַּב
 איוו טייֵטְׁש ןעֶטְראָד (תֹומְׁש רֶּתַסְנ ןינעקַא

 תֹולָג ןיפ ןעֶגְנַנעֶג םֹורַא ןיִנֶז לֵאָרְׂשִי איר
 טְכעֶל רֶד ןיִא ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ רֶד ןּופ םִיַרְצִמ
 רוא הָיִה לֵאָרְׂשִי ינְּב לק) טייֵטְׁש םּורָד
 רע טְנאָז לאָמ עֶמייֵה םאָד םֶתֹובְׁשֹומּב
 זיִא סאָד (בֹוט יִּכ רֹואָק חָא םיִהלֲא ארָיע

 ןּופ רֶע רער ןעֶטְראָד (אָרַ רֶּפַס ןינעקא
 ייַּב טְזּומעֶג טאָה ׁשְנעֶמ רֶד סאָד תֹונָּבְר

 ניִטְכעֶל םיִא זיִא ֹוזַא ןעוט הָבּוׁשְּת ֵּבְרִק ןיינ
 לֵרְבִיע רֶע טְגאָז לאָמ עֶררעֶפ םֶד .ןעֶראוָויִ
 רֶּפַמֹנ ןיִנעֶקַא זיִא סאָד (רֹואָה ןיֵּב םיִהֹלֲא

 לֵאָרְשִי איד איו טייֵטׁש ןעֶטְראָד (רֶּבדִמַּ
 עֶזיִּב עֶרעֶייִז ןּופ דיִיַׁשעֶג ּפָא ןעֶראוָו ןיִגעֶג
 ייֵז טיִמ זיִא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב רעֶד נּוא םיִׂשֲעַמ
 רֶד אייֵז טאָה נא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג
 אָרְקִיע רֶע טְגאָז לאָמ עֶטְפְניִפ סאָד ןעֶטְכאָל
 רֶּפַס) ןיִנעקַא זיִא סאָד (םֹוי רֹואָל םיִהֹלֲא
 עא תֹוצִמ ראָנ ןְעייֵטְׁש ןעֶטְראָד (םיִרָבְד
 טיִמ רָד טְכעֶלַא איו ןעֶמְכייֵל איד תֹוכָלַה
 טְכעֶל ףֶניִפ אָד ןיִנעֶז םֶעסֶד זְא ןעֶמ טְוייַנ
 רֶהיֵא טיִמ זיִא טְלעֶו איד :זִא טְכעֶל ןייַא
 זיִא טְכעֶל עֶרעֶדְנַא סאָר ;עֶפאַׁשַב ןעֶראוָו
 סאָד'טְכעֶלַא ּוצ טעֶכעֶלְענ זיִא הָמּוׁשָי איִד
 הָבּוׁשְּת טוט רעֶנייֵא ןעֶֶו זיא טְכעֶל עֶמיִרְד
 טְכעֶל יִדְרעֶּפ סאָד .ניִטְכעֶל םיִא טְרעוֶו וַא
 זיִא טְכעֶל עֶטְפְניִפ סאָד .קימהיב סאָד זיִא
 (רֹוא יִהְי) קּוסְּפ רֶד :וא תֹוצִמ נוא הָרֹוּת איד

 טאָנ טאָה טְכעֶל רעֶד טימ םֶָדֹונא םְנירעֶג

 ורקה ה'לש

 הֶרֵמ ץֶראַמ הָכֹורֲא) לֹורָגַה םַי םעֶד ןופ רֶמייֵלְּב נוא
 םִוְטִע ראָנ ריִמ ןיִנעֶק רָּכיִראַד נּוא ,(םִייִנָמ הָבָתר
 יְֵּכ נוא םִי ןופ ןיִּפאָרְטַא איז ןיִקְרעֶמאַּב ןּופ רעֶד
 טעֶו סֶע רעֶכְלעַו ׁשְנעֶמ רעֶניִרְנעֶמְׁשִדעֶּת רעֶרעֶי
 טעֶו ןעֶכּז רעֶטייוו ןייַלַא לאָז ןעֶמְכאַרְמעּב סאָר
 הֶרוּת רעֶד ןּֿפ םיִזָמָר נּוא תֹונְוְּב עֶלַא ןעֶניִפעֶג רֶע
 םיִלָלְּב אייַצ ןיִא לֵלְכנ ןיִנעֶג רָהּומ ּוצ ןיִּרעֶהיִג סאו
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 .םֶהאָנ רֶלאב איו ןעֶר טְלעוֶו איי ןמיַשַּ
 - ןָא טְלעוֶו איד טאָה ֹוזַא (רֹוא יהְ) םגאָזג

  יִהְי טְראוָו םֶד נוא ןיִרעוֶו ּצ ןְפאַׁשּב ןֵּכֹוהְנ |
 סאָד גיִצְנאוַוְצ א ףֶניִפ אָט רֶד ןיִא ׁשאָה
 - ףניִפ ןָפאַׁשַּב ןְראוָו זיִא טְלעוֶו יד םֶר פןייונ
 .אֵרָמְנ איד ןעֶד לּולָא ןיִא נאָמ תצְנאַדְצ תא
 .שֶפאַשַּב ןְראָו זיִא ןֹוׁשאֹרָה םָדָא סֶד טְגאז
 ןעוֶונ ןיֹוׁש ְּךאָד זיִא םָד נא הֶנָּׁשַה שאר םיִא

 היִׁשאֵרְּב ימי תֶׁשֵׁש ןּופ אָט רעֶטְפְקעֶז רָד
 .אַפ ןעֶמאַׁשּב ןעֶראוָוגניִדְלַא זיִא םּורָד נוא
 םיִנ ְךיִז לאָ ׁשְנעֶמ רעֶד יֵדְּכ ;ןֹׁשאֹרָה םֶדָא
 .תֹומֵרְּב יר םֶד ןְקנעֶדגלאָו רֶע ןְטְלאַה סיֹורְ
 ראַפ ןְראָויִגןעֶפאַׁשַּכ רעֶירפ ןיִנעֶז תֹויַח נוא
 ׁשְנעֶמ רעֶד זיא םּורָד זיִא טֵׁשָּפַא ְךאָנ ,םיִא

 יֵרְכ ׁשיִנעֶפעֶׁשַּב עֶלַא ְךאָנ ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראוָו
 ראַפ טיירג ץְלַא ןעֶניִפעֶג לאָז ׁשְנעֶט רעֶד
 .אָרק ְךֵׁשֹחַלְו םֹוי רֹואָל םיִהלֶא אָרקיע ךיז
 סאָנ זדֶחֶא םוי רקָוב יִהְיַו בָרֶע יִהְיו הָלְיָל
 רֶד ּוצ נוא גאָט טְכעֶל רָד ּוצ ןעֶפּורעֶג טָה
 סֶע נוא טְכאַנ ןְפּורעֶג רֶע ֶה ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ
 רֶמאֹיע .נאָמ ןייַא ןעֶנְראָמ גוא טְנעֶבָא ןיֵא
 סע טגאָזיִג טֶה םאָנ נוא ּעַיקָר יִהְו םיִהֹלָא
 םעֶר ןֶׁשיווְצ לֶמיִה רעֶד ןעקְראַטְש ְךיִז לאָז
 לעֶמיִה איר ןינעֶז גאָט ןָטְׁשְרֶע םעֶד .רָסאֵמ
 נירְשעֶג ןָא ייֵד ףיוא טאָנ טֶה ןעֶויִג ףאַלְׁש
 טְקְראַטְשנךיִייֵז ןְּכאָה גאָט ןיִרעֶרְַא םָד ןיִא
 לעֶמיִה יד ּםִָמַהְךּותְּב ייֵרְׁשעֶג םְטאָנ ןּוּפ
 םֶרְוְׁשיוְִצ טְכאַמיִנ רייֵׁש רֶטְנּוא ןייַא ןעֶכאָה
 אָד ְךיֹוא ןינעֶו לָמֹיִה םָד רָּביִא ןעֶד ,רעֶסאו
 רָמאֵוו יד נוא רֶרֶע דֶד ףיוא יז ְךייֵלְג רֶסאֹו
 איו טייַו וזַא לָמיִה םָד רֶביִא ךיֹוה ֹוזַא ןיִנעֶז
 רֶאַוו איִד :וא רֶרֶע רָדויִּב לָמיִה םעֶר ןּופ
 ְךֶרּוד טְּפּול רֶד ןיִא ןעֶגנעֶה לֶמיִה םָד רעֶּביִא
 רָאַו עֶטְשְרעֶטְנּוא איד נוא םאָּביִנ סְטאָנ

 ץכאה  .רי ?הוא
 ףֶסאיַע םּוג גנידְלַא זיא סע; ןְהעֶיְג םאָה הי טאָג (בֹומ
 . טְגויִג טאָה םאָנ וּונַהּומדּב ּונֵטְלִנְב םֶדָא הָׂשֲעַנ םיִהֹלֲא
 - העֶר .טְלאַטְשיִג רֵלְווא איו א ןיִשְנעֶמַא ןעֶכאַּ ריִמאָל
 םיִכָאְלַמ איר םיִכ ןיִמעֶראַּב יז טאָה טאָג טְנאָז ׁשֶרְדּב
 יִבאָה ייֵו ןופ לייַטַא ,טְנעֶמ םעֶד ןיִמאַׁשאַּב לאָז ןעֶמ 398
 םֶגאיִג ןיִּבאָה לייָטַא נּוא ןיִפאַׁשאַּב לאָז ןעֶמ זַּת םְגאָויִג
 םָפְלאָ ּוד זַא ׁשנעֶמ רֶעְר זיִא םאָו ןעֶדּניַה יִּב ׁשֹונֲא הָ
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 רֶּביא סאָו ראוד טימ טְגיִרקינ יז ְּבאָה
 ןְלאָז םּוראַוו טְנאָנ ןְּבאָה נּוא ןיִנעֶז לָמיֵה םָד
 ְךיֹוא ןְליוִו דיִּמ דֶרֶע רֶד ףוא ןְטְנּוא ןייַז ריִמ
 ּוצ טאָנ טאָה .לָמיֵה םעֶד רֶּכיִא ןיִּבֹוא ןייז
 זַא זיִא דְרֶערֶד ףֹוא סאוָו רֶסאֹונ םעֶד טְנאזיִנ
 רב חבומ םעֶד ףוא ןּבְרִק ןייק לאָז ןעֶמ
 סאָד נוא ןעֶּבאָה ץְלאַז ייַּב רעֶד לאָז ןעֶמ ויָּב
 רעֶד ףֹוא סאָו ראו םעֶד ןופ טְמּוק ץְלאַז
 נּוא בֹוט יִּכ טייֵמְׁש גאָט עֶלַא ייַּב ,זיא דרָע

 בֹוט יִּכ טיִנ טייֵטְׁש גאָמ ןיִרעֶדְנַא םעֶד ייַּב
 םעֶד ןופ גנּופאַׁשעֶּב סאָר לייוו זיִא סאָד
 ְךאַזַא גּוא ןעוֶויִג קְנאַג טיִנ זיִא גאָט ןיִרעֶרְנַא
 ןעֶר טונ טיִנ ויִא סאָד ויִא ץְנאַנ טיִנ םאוָו
 םעֶד זיִא רֶמאֵו םעֶד ןּוּפ ׁשיִנעֶפעֶׁשַּב םאָד
 םעֶד דונ ןעוֶויִג גיִמְראַּפ םיִנ נאָמ ןיִרעֶדְנַא
 טְכאַמעֶג ניֵטְראַּפ היבקה טאָה גאָט ןעֶטיִרְד
 טייֵמְׁש םּורָד רֶסאוַו םֶד ןּופ ׁשיִנְּכעֶׁשַּב סאָד
 בֹומ יִּכ לאָמ אייוְצ נאָמ ןעֶמיִרְד םעֶד אייַּב
 טְכעֶר זיִא סאוָו רעֶסאַו סאָד/ לאָמ ןייֵא
 סאָר לאָמ עֶרֶדְנַא סאָד נוא ןְראוָויִ ןיִפאַׁשאַּב
 םעֶד ןיִא זיִא דְרֶע רעֶד ןופ ׁשיִנעֶּפעֶׁשַּב
 לייֵטַא נוא ןעֶדאוועֶג ץְנאַג גאָט ןעֶטיִרְד
 ןשְראָוו זיא םֶנְהיֵג סאָד לייוַו .ןעֶגאָז םיִמָכֲח
 לייֵטַא נוא ,גאָמ ןיִרָדְנַא םעֶד ןיִא ןיִּפאַׁשּב
 םעֶד ןיִא ןֵּבוהיִג ןָא ְּךיִוםאָה גיִרָק איד ןיִנאָז
 טיִמ ְךי ןְּבאָה רָקאַו איֵד סאָד גאָט ןיִרָדְנַא
 יִּכ טיִנ טייֵטְׁש םּורָד ,טְניִרְקעֶג רעֶדְנאַנַא

 גירק ןּופ ןעֶד גאָט ןיִרעֶדְנַא םעֶד אייֵּב בֹוט
 סאָד זיִא םּורָד ,םיֹורַא סֶמּונ ןייֵק טְמּוק !

 ןעֶפאַׁשעֶּב ןיִראוָו גאָמ םעֶד ןיֵא ךוא םֶנֵהיֵנ
 טְלאַּפ רעֶד ְּךיִז טְנעיִרֶק סִע רעוֶו ןעֶד
 זיִא חַרק ּוצ איוִו ֹוזַא ןייַרַא םֶנֵהיִנ ןיִא

 הָניִפְסַה תֶא רֵכֹומַה קֶרַּפ ןיִא .ןְהעֶשעֶג
 לאָמַא ןיִא רֶע הָנָה רַּב רַּב הָּבַר טְנאָז

 שורקה ה"לש |
 אּומ נּוא (בֹומ הֵׂשֲעַו) וייַּב ןּופ םיֹוא ְךייוַו (עֶרַמ רּוס)
 יִטְכעֶלְׁש ןּופ ןעֶטיִהְראַּפ ּוצ זָנּוא טְסייַה סאָד ,םָמּוג
 :תֹודָמ עַמּוג אּוצ ראָנ זְנּוא ןעֶרָיַפ אּוצ נּוא תֹודֵּמ
 םִע אוו הָרֹוּת רעֶד ןּופ תֹויִׁשְרַּפ עֶמְׁשֶרֶע איד ןיא

 תַעַרַ ץַ ןּפ הֵׂשֲעַמ איר טְלייֵצ רעֶד טְרעֶוו =
 ןעֶטיִה ראַפ אּוצ זְנּוא הָנְוַּכ עֶסיֹורְגַא ריּמ ןעּנוִפעֶּג
 טְגאָזְנ ןיִּבאָה םיִמָכֲח איֵד איוִו (עֶרַמ רופ) וייַּב ןּופ
 י
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 ןְמּוקעֶנ םיִא ּוצ זיִא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַניִג
 ְךיִא םוק טְנאָזיִג םיִא ּוצ טאָה נּוא רַחֹוסַא
 ןיֵא ןיִראָוו זיִא חַרֹק איו ןיזייוו ריד לעֶו
 איד ןְהעֶויִנ רֶעטאָה ,דָרֵע רעד ןיִא .ןעקָנּועֶג
 םֹורַא טייג ךורַא נוא ןיִטְלאַּפְׁש וצ זיִא דְרֶע
 טְנייֵלעֶג טאָה נּוא ויַּפְׁשַא ןְמּונעֶג רֶע טאָה
 איד ןּוהְטעֶג טאָה נּוא קיִּפְׁש ריִא ףֹוא לאוָו
 ןייַרַא טְלאַּפְׁש םָד ןיִא לאוָו רעֶד טיִמ זיִעְׁש
 ןופ ןעֶראָועֶג טְנעֶרּבְרעֶּפ לאו איד זיִא
 רע טאָה ןעוֶויִנ זיִא טְראָד סאוָו רעֶייִפ םעֶד
 רע טאָה טְלאַּפְׁש םוצ רעֶוא ןייַז טְנייֵליִנ ּוצ
 תָמַא זיִא הָׁשֹמ .ןעֶייִרְׁש אייז איו טְרעֶהיִנ
 רעְֶגיִל ןיִנעֶז ריִמ גּוא תֶמָא זיִא הָרֹוּת ןייז נוא
 אייֵז ראָפ ןעֶמ טרעק גאָט ניִסייֵרְד עֶלָא נּוא
 ןְלאָז אייז יֵדְּכ םִיַהיִג ןיִא רעֶייִּפ םאָד םּוא
 וזַא ץֶלַא ןעֶייִרְׁש נוא ןידייל תֹורָצ רעֶמ
 ,תמֵא זיִא הָרֹוּת ןייַז נּוא תַמַא זיִא הָׁשמ
 ןייַז טְניִראוָויִג ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא לאָז םּורָד
 םיִמָכֲח לייֵטַא ןיִנאָזְךֹוא .ןעֶיִרק וצ טיִנ ְךיִז
 טיִנ הָכאָלְמ ןייק ןעֶמ לאָז גִטְנאָמ םיִא סאָד
 םיִנ אייֵב רעֶד םייַמְׁש םִע לייוו ןיִּבייַה ןָא

  זיִא רעֶטייוו נּוא ןָא גיִטְנאָמ ןּופ נּוא בֹוט יּכ
 גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיא ןעוֶויג גיִרְק גאָט עֶלַא
 ןיסייֵהיִנ טאָה היּבקה סאָד ניִרְק ריִמ ןְנִפעֶג
 ןְלאָז אייַו רעֶמייֵּב ןֶעיִצ םֹוא לאָז דְרֶע איד
 איד נּוא .תֹוריֵּפ איִד איו ֹוזַא םעטַא ןָּבאָה
 ןיִדְרעֶּפ םעֶד ןיִא ,ןוטעֶג ֹוזַא טיִנ טאָה דֶרֶע
 טאָה הָנָבָל איִד ןעוֶויִג נירק ְךֹוא זיִא גאָט
 ןיטְכייַל ְּךייֵלְג ןּז איד לאָז םּוראוַו טְנאָזיִ
 טאָה ןיִטְכייֵל רֶהֵעָמ ליוִו איז רֶהיֵא טיִמ
 טְכעֶל רֶהיֵא טיִמ םֶכאַמעֶג ןיילק איז טאָג
 ןֹוׁשאִרָה םָדָא טאָה גאָט ןעֶטְסְּכעֶז םעֶד ןיִא
 ןופ ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןיִראוָו זיִא נּוא .טְגיִדְניִועֶג
 ןפ סאָד ןְהעֶו ןעֶמ ןעֶק אּונ .ןֶרע ןֵנ םעֶד

 םעד
 בקעי להוא

 טאָג מאָה .ןעֶגירניִז ריד; ןיִגעקַא טעוֶו רע;ךיקנעדַיג םיִא
 {ֶפאַׁשאַּב ןיוׁש ּבאָה ְךיִא טיִנ ְךיַא טְגיִרְק טְרעֶפְנעֶיְג אייֵז
 טאָג זַא ןייֵטְׁשְראַפ ּוצ רעוֶוְׁש ָךאַז איד זיִא ,ןיִׁשָנעֶמ םעֶד

 יִׁשָנעַמ םעד ןיִפאַׁשַּב לאָו ןעֶמ ּוצ םיִכָאְלִמ י יִגעֶרְפ לאז
 ףיראַד ,ןְהּוט לאָז רע;סאוָו ןיִגאָז הָעיֵדֲא טאָג ןעֶד ןעק רעוֶו

 םְגאָזִגְנָא טאָה רַׂשַא לָׁשָמַא טְגאָיִג דיִגמ ֶנְּבּוד רעֶד טאָה
 ןיִפיֵק םיִא לאָז נּוא דיִרָיַא ףיֹוא ןיִראָפ לאָז רֶע טְכעֶנְק ןיינ
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 ֵבֹוהיִ ןָא ְּךיִז טאָה ןָא גאָט ןירעֶדְנַא םעֶד
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןיא (םִיַמַה ּווקֹנ גיִרְק .איד
 ןְלאָז ןְרעֶסאַו עֶלַא טְנאָזיִג טאָג טאָה גאָט
 איד סאָד טְרֹוא ןייֵא ןיִא ןעלמאז ןייֵא ְךיִ
 ְךי ןְּבאָה ֹווַא ןְהעֶזיִנ ןָא ןיִרעוֶו לאָז דֵרָע
 ןייֵא ןיא טְלעֶמאַזינ ןייֵא דֶלאַּב ןרעֶסאוַו עַלַא
 טאָנ נוא לֹודָנַה םִי רעֶד זיִא סאָד טְֶרֹוא
 ןעֶהיִצ סֹוא לאָז רע; איד טְנאָזיִג טאָה
 טיִמ ְךייֵלְנ םעמַא ןְּבאָה ןְלאָז אייֵז רעֶמייֵב
 ֹוזַא טיִנ טאָה דְרֶע איֵד רעֶּבָא תֹוריֵּפ איד

 טיִמ טְכּולְּפְרַפ ןיִראוָו איז זיִא םּורָד ,ןּוהְמעֶנ ;
 ןיִדְרעֶּפ ןיִא (תֹורֹואְמ יִהְיִנ ,ןֹוׁשאִרָה םֶדָא
 ןייז ןְלאָז טְכיֵל איֵד טְנאָזיִג טאָנ טאָה גאָמ
 ןיִא זיִא טְכיֵל איִד ןֹוׁש ןעוֶו ןעֶד ,לָמיִה ןיַא
 ןיִא רעֶּבֶא יִפאַׁשאַּב ןעֶראוָו גאָט ןעֶטְׁשְרִע
 גאָט ןיִדְרעֶפ ןיִא טְׁשְרֶע אייז ןיִנעֶו לָמיִה
 טאָגטאָה לאָמְטְסְנעֶד ןעְֶנאָהעֶג ףֹוא ןיִראוָו
 איד נוא ןּוז איִד לָמיִה ןיִא ןעֶגְנאָהעֶג ףוא
 איד נוא ןְרעֶמְׁש איד נּוא תֹולָזַמ איִד נּוא הָנָבָל
 טעוֶו ןוז איד ןעוֶו ןעֶכייֵצ ּוצ ןייַז ןְלאָז טֶכיֵל
 איֵד ףֹוא ןָמיִסַא זיִא םאָד ןירעוֶו ןעֶנאָלְׁשיִ
 ףֹוא טעוֶו טאָנ סאָד ןּוז רעֶד ּוצ ןְניִד סאוָו
 הָנָבִל איד ןעֶו נוא הָלָּפִמ ןייֵא ןעֶקיִׁש אייז
 םאָד ןֶמיִסַא ויִא סאָד ןירעוֶו ןעֶנאָלָׁשיִג טעוֶו
 אייֵז לייוַו לֵאָרְׂשִי ַאיֵד ףֹוא טְניִרעֶצ טאָנ
 ְךאָנ ןעֶלייֵצ לֵאָרְׂשִי איד ןעֶד ,טיג טיִנ ןינעֶ
 ןיִנעֶז הָנֵבְל איד נוא ןּוז איִד נּוא .הָנָבְל איד
 היִרְּפ רעד ןיִא ,ּוהְמ ּוצ הָלּפְּת ןעוֶו ןיִכייֵצ
 טייַצ זיִא םע ןעוֶו ןיִכייצ ןייַא ןיז איד זיִא

 ינייֵל ּוצ עַמְׁש תַאיִרְק נּוא ןיִנייַל ּוצ ןיליִפְּת
 ףֹוא ןייֵג ןיִרעֶטְׁש ןעוֶו טְכאַנ רעֶד ףֹוא גּוא|

 להוא
 רעָלְקעֶמ רעֶד ןעְֶנאַגעֶג זיִא ןיִּבעֶג םיִנ ראָג ריד

 ןֹורָפִח םעֶד טְנאָזיִג סיֹוא םיִא טאָה נּוא הָנֹוק םּוצ -
 טְועֶהיִג סאָד טאָה טְכעֶנַק רעֶד יו ,יִלַּכ רעֶד ןּופ

 ןֶּפיֹוק ּוצ טאַהעֶג טיִנ קֶׁשַח ןייק ןיֹוׁש רֶע טאָה
 רֶע טאָה םורַא געֶט עֶכיְִטֶע ןיִא ראָנ לַּכ איִר
 וצ ןעֶמּוק םייַהַא טיִנ ןעֶק רע זַא טְנאַרְטעַּב ְךיִז
 ,יִלֵּכ איִר ןעֶפיֹוק טְזּומיִג רֶע טאָה גיִדייַל רַׂש ןייַז
 אייַּב רַׂש רעֶד טאָה ןעֶמּוקעֶג םייַהַא זוִא רֶע איוִו
 טאָה נּוא יִלַּכ איִד ןעֶמעֶנּוצ טְלאוָועֶג טיִנ םיִא
 ןופ יִלָּכ עֶרעֶפעֶּבַא ןעֶנּופיִג ןיֹוׁש טאָה רֶע טְגאָזיִג
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 ןּוז איִד נוא ןעֶניוִואַד ּוצ ביִרעֶמ טייֵצ זיִא
 לאָז ןעֶמ ןְּבעֶגיִג ןיראוָו ןיִנֶז הֶנָבְל איד גוא
 .ןְנָכעֶר רימ ןֶד ןעֶכאַמ ּוצ םיִבֹוט םיִמָי ןעֶסיוִו
 ָךֹוא .ְךאָנ הָנָכָל רעֶדְּךאָנ םיִכֹוט םיִמָי עַלַא
 רעֶדֹוא נאָמ ןעוֶו ןעֶסיוִו אייֵז ךֶרּוד ןעֶמ לאָז
 .ראָי סאָד ןעֶוְועֶמיוִו לאָז ןעֶמ נּוא .זיִא טְכאַנ
 זיִא םִע טְנאָז הָירע יִּבַר : םיֹוא ְּךיִז טְזאָל
 רּונ ןעֶטְכייֵל ּוצ ןְראוָויִנ ןפאַׁשאַּב רעֶמ טיִנ
 ןילעוֶו םִע טְנאָזיִג טאָה טאָנ טְרָאייַנ ,ןּוז איד
 ראַפ ןעֶטְלאַה ןּוז איד ןְלעוֶו סאוָו ןיִׁשְנעֶמ ןייַז
 םּורָד .ְטְכייֵל ןייֵלַא טעו איִז ןעוֶו טאָנַא
 אייַזיִדָּכ הָנְבָל איֵד ןְפאַׁשאַּב ְךֹוא טאָנ טאָה
 יד נּוא .טאָנַא ראַפ ןְטְלאַהטיִנ ןּוז איד ןְלאָז
 סֹורְ ְךייֵלְג עֶריֵּב ןיִנעֶז הָנָבָל איד נוא ןּז
 טאָההָנָבָל איד רּונ טְכעֶל רעֶייִז טיִמ ןעוֶויִג
 ןעֶטְכייֵלְייַלְג עֶרייֵּב ריִמ ןָלאָזםּוראווטְנאָזיִ
 .ריִא ּוצ טאָנ טאָה ןעֶטְכייל ןייֵלַא ְךיִמ ואל
 ןֵטְלאַה םֹורָג ְּךיִד טְסְליוו .ּוד לייוַו טְגאָויִ
 ּוטּומ םּורָד ןעֶטְכייַל ןייֵלַא טְסְליוִו נּוא
 תֶׁשֹרַּפ ןיא טְּביירְׁשיַיַחְּב רעֶד ,ןירעוֶו ןיילק
 ׁשֵדֹוח שאר ןּופ ןֵּבְרק םעֶד אייַּב םֶחְנַּ
 עֶלַא אייֵּב איו רעֶמ ַײל ןֵּבְרק טייטְׁש
 טאָה טאָג ןעֶד םּורָד ויִא סאָד תֹונָּבְרַה
 ְךייֵלְג הָנָבָל איד נוא ןיז איד ןעֶפאַׁשאַּב
 טאָה הָנָבָל איד רּונ .טְכעֶל רַעייִז טיִמ
 הָנָבָל איִד ןעֶד ,ןּז רעֶד ןּופ טְכעֶל ריִא
 ןופ טְכייֵל איִז ראָנ ץְראַַוְׁש זיִא ןיילַא
 מאָנ ראַפ טגאָועֶג הָנָבְל יִד טֶה ֹוזַא ,ןּוז .רעֶד
 ְךיִא סאָד טי ַחֹּכ ןייק ןעֶד ּוטְסאָה ע'שּבר

 םיק ְךיִא .ז רֶד ןָא ןְטְכייל ןילַא ןינעק לאָז
 גּוא ןיז יִד איו ְךייַלְג טְלעֶו רֶד ףיֹוא ץְמּונ ּוצ
 טייל ֹ* בקעי

 ְךיִז טאָה ,יִלֵּכ איֵד טיִנ ןיֹוׁש רע ליוו םּורד רעֶד
 טְנאָז נּוא רַהֹוס םּוצ טְרעקעֶגְמּוא ְּךעֶג טכעֶנק רעֶד
 ןייֵמ םּוא ריִמ רעק גּוא יִלָּכ ןייַר ּפֶא ריר םעֶנ םיִא
 ןֹרָסִחַא ריִא ןיִא ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא םּוראוו דְלֵשָג
 םיִמ ּוטְסאָה סאוָו טְרעַפנֶעיִג רֵחֹוס רעֶד םיִא טאָה

 , טְגאזעֶג רעֶיַרִּפ ריר טאָה רעָלְקעֶמ רעֶד רּופ ריִמ
 רֶלעֶג טְסאָה אּוד *עֶרייֵא יִלָּכ רעֶד ןּופ ןֹורָפִח םעֶד

 טסאה נּוא ןעֶראָוועֶג הָצּורְמ טְניִּב ּוא  ןעֶּבעֶגעֶג

 תיְִכַּתרעֶר ןיִצְנאַג ןיִא זיִא לַׁשְמַנ רעָר .טְפיֹוקיִג
 ןעֶפאַשעֶּב םיִא טאָה טאָג סאוָו ׁשְנעֶמ סעֶד ןּופ
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 טיִנ ַחֹּכ ןייק טְסאָה ּוד ןיִגאָז יח ןיִלעֶו טייל
 וזַא ןְכאַמ ּוצ רֶדְנּוזַּב טְכיל ןייַמ ריִמ טאַהיִנ
 טְגאָזג טֶה נּוא טְניִרעֶצג ריִא ףיֹוא טאָנ טאָה
 נּוא ןעּומ ּוצ ֹוזַא איו ןיִנְרעֶל ְּךיִמ טְסְליוִו ּוד
 ןינעקַא טְסאָה ּוד לייוַו טְנאָזיִג ריִא ּוצ טאָה
 סאָד ּוליִפֲא טְכיִל ןייַד זּומ ֹוזַא טעֶריִנ ריִמ
 טְרעֶניִמעֶג ְךיֹוא ןּוז רעֶד ןּופ טְסאָה ּוד סאוָו
 באָהְּךיִא לייוַו טְגאָזעֶגהָנָבְל איד טֶה ;יִרעֶו
 שֶהְעֶריִיִמ טכיל ןיימ ךיִז לאָז טעֶריִנְייַלְ
 ןָפאַׁשַּב ּבאָה ְךיִא סו סֶד ,טְנאָזיִג ריִאּוצ טאָנ
 ְךיִא סייוַו םָד ןּוז רֶד ןּופ ןייַז לאָז טֶכיֵל ןייד
 ןְלאו טעֶרגְךייַלג טְסאָה ּודֹלייַו נוא םָו ראַפ
 ׁשֶרֹוח שאר עֶלַא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק עֶנייַמ
 נּוא ְךז םִיייַו הָנָבָל איד ןעוֶוןיְִנעֶרְּב ןְּבְרַקַא
 וצ ןעֶויִג זיִא ןּוז איד נוא .ןָאייַנַּב ְךיִ =

 טְכאַנ ייַּב הָנָבְל איד נּוא גאָמ אייַּב ןעֶטְכייֵל
 טְלאָו הָנָבִל רעד ןּופ טְכעֶל סאָד ןעוו נוא
 ןְטְלאָו ֹוזַאןּוז רָד ןּופ טְכעֶל סאָדאיוַווזַא ןעֶוונ '
 גאָט ןעֶׁשיווְצ טְסיוִועֶג קּוליֵח ןייק  ןעֶׁשְנעֶמ !
 טְכאַנ אייַּב טייֵּבְרַאנ ןְטְלאוָו נוא טְכאַנ גּוא

 הור ןייק ןעֶטְלאוָו נוא גאָט אייַּב איוִו ֹוזַא
 ןעֶּבְראָטְׁשיִג דְלאַּב אייֵז ןעֶמְלאוָו ֹוזַא טאַהיִנ
 טְנאָזיִנ טאָנ טֶה םּורָד טייַּבְרַא סיֹורְג ראַּפ

 טְכאַנןעוֶו נּוא גאָט ןעוֶו ןעֶסיוִו ןעֶװמ טייל איִד
 ןופ ןָעּור טְכאַנ אייֵּב ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ויִא
 טאָנ טאָה ְּךאָנ .םיִקָסִע נוא טייֵּבְרַא רֶעייֵז
 יִנרעֶל ּוצ ןְּבאָה ןעֶמ זּומ טְכאַנ איד טְגאָיִנ
 ןעקֹוזַא ליִטָׁש ןיִנעֶז טייל איד ןעֶד הָרֹוּת

 ֶנייֵא עוו עי שֶה טאָ א ןיִנרעֶל ןעֶמ
 ןעֶניִליוִואַּב טאָג ְךיִז טּוט ֹוזַא הָבּוׁשְּת טוט

 הָנָבְל רֶד ייּב ןעֶניִפעֶג ריִמ יז ֹוזַא םֶהיֵא ּוצ
 ןְּברקא לאָז ןעֶמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה טאָנ זַאי

 שודקה ה"לש |
 סֶעאיִג תַעַרַה ץע םעֶר ּוצ טָסּול טאַהיִג טאָה הָוַח
 טְסולַא זיִא םע,םאַר (םִיַנֲעל איִה הָוֲַתיִּכְו)טייֵמְׁש
 רובָּכ ְךאָנ טְגאָיעֶג ְךאָנ ְךיִז טאָה נּוא ןעֶנּוא איד ּוצ -

 רָּומַא ְךאָנ נּוא ,םיִכָצְלַמ איר איו ְךייֵלְג ןייַז ּוצ

 אּוצ הָׂשֲעַמ רער ןּופ ןיִמעֶנ םיֹורַא ְךיִז רימ ןיִנעֶק !

 (ּוהיִפִל םֶדָא לַמַעלָּכ) ליומ םעֶד ְךְרּוד סיורַא עמק
 סאו םיִלָכֲאַמ ןּופ נּוא עֶרֶה ןֹוׁשְל ןּופ טְסייֵה סאָר
 ןעֶטאָבְרעֶפ טאָה הֶרּת יד יִכָלעוטְסֶע ׁשְנעֶמ רעֶד

 תישארב תשרפ

  יְכאַיִטְכעֶלְׁש עֶלַא גוא ןעֶקלְנִמּא עֶלַא יו ןְהעֶנ

 : הניארו

 הָנָבָל איד ןעוֶו ׁשֶדֹוח שאר םיִא ןיִגעֶרְּב
 טְגאָזעֶג טאָה טאָנ ןעֶד ןְאיֵנַּב יז טְהּומ
 באָה ְּךיִא סאוָו ראַפ רעֶד ןֶּבְרקַא טְננעֶרְּב
 טייֵטְׁש םּורְד ןאָטיִג רעֶדיוו רעד הָנָבָל רעֶד
 יָײֵל תאָמַח ׁשֶדֹוח שאר ןּפ ןֶּבְרק םעֶד אייַּב
 ןיפ רָמֹולְּכ טאָנ ּוצ ןֶּבְרקַא ׁשְטייַט זיא סאָד
 ןֶטְפְניִפ ןיִא (םימַד ּוצְרְׁשנ .ןיִנעוֶו םָטאָג
 לא רעֶסאוַו סאָד טְגאָועֶג טאָג טאָה גאָט

 6 ןעֶפאַשַּב ןיִרעוֶו לאָז םִע גוא ןיִנעֶמְדיִו
 עֶנייַפ נּוא ּבייל ניִרעֶּכעֶלַא רעֶסאוַו םעֶד
 ןעֶסיֹורְג םעֶדְּךיֹוא :ּוא לעֶיִלְפ ןעֶּבאָה סאוָו
 ׁשיִפ איִד טְשְנעֶּביִנ טאָה הּבקה נּוא ןֶתָוְל
 עֶלַא לייַו ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב יֵרעֶדְנַא איו רֶהעָמ
 טאָנ אייֵז טאָה םּורָד ׁשיִפ איד ןעֶגְנאַפ טייל
 ןעו ןעֶרעֶמ ךיז ןעֶלאָז אייֵז סאָד טְׁשְנעֶּביִ
 איר נוא ןעֶיְנאַפ ליפ אייֵז ןופ ןיֹוׁש טעוֶו ןעֶמ
 םְגְנאַפ ןעֶמ נּוא טיִנ ןְרעֶה ןייק ןעֶּבאָה תֹויַח
 הָכָרְּב ןייק.ה"כקה טאָה ְּךאָד ליפ רֶעייֵ יינ
 איד לייַװ תויח איד אייַּב ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ

 טֶה היּבקה נוא הָיַחַא ןעֶניִג ךיֹוא זיִא גְנאַלְׁש
 אייַּב טאָנ טאָה םּורָד ןעֶכּולְפ טְלאוָועֶג איִז
 איד יֵדְּכ ןְּביִרְׁשעֶג טיִנ הָכְרְּב ןייק.הָיח ןייק
 רָד נּוא הָכָרְּב רע ןיא ןייַז טיִנ לאָז גְנאַלְׁש
 עֶסיֹורְנ איד (םיִלֹודְנַה םיִניֵנַּתַה) טְנאָז קּוסָּפ
 םאָו ׁשיִפ עֶסיֹורְג אָד ןיִנעֶז םִע ןעֶד יׁשיִּפ
 אָרָמָנ איד איוִו ֹוזַא ,סיֹורָנ לייֵמ לעֶיִפ ןיִנעֶז

 הָּבַר הָניִפְפַה תֶא רֵכֹומַה קָרֵּפ ןיִא טְגאָו
 םיורַא טאָה םִי רעֶד טְנאָז הָנָח רַב רַּב
 גיוא ןייֵא ןּופ נּוא ׁשיִפ ןעֶסיֹורְגַא ןעֶפְראוָועֶג
 סאַפ טְרעֶדְנּוה אייֵרְד טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה
 רעֶדיוו ְךיִא ןיִּב םּורַא ראָיַא ןיִא נּוא קְלאַמְׁש
 איר ןּופ טְגעֶזִג ןעֶמ טאָה ןיִהַא ןעֶמּוקעֶג

 ףענייב
 ֿבקעי להוא

 ןיפ ןֹורָפִה םעֶד ןייַז עיִדֹומ הָנֹוק םעֶד ךיא לעֶוְו עַּבְטַּפ ַא

 ייג םיִא ּוצ טְנאַו גוא רעֶּלְקעֶמ םעֶד ףיֹוא ןעֶראוָויִג ְגֹורְּב

 רעֶלְקעֶמ רעֶר ויִא .ןיִּבעֶג טיִנ ראָג ריד לעוֶו ְךיִא קעוֶוַא
 ןרָּפִה םעֶד טְגאָזיַנ סיזא םיִא טאָה נוא הָנֹוק םּוצ ןעֶגְנאַגיִג

 טאָה טְרעֶהְרעֶד סאָד טאָה טְכעֶנְק רעֶד איוִו .יִלָּב רעֶד ןופ

 ןיִא ראָג .יִלַּכ איד ןעֶפיוק וצ טאַהיִג םיִנ קֶׁשֲח ןייק ןיׁש רֶע
 ןעֶק רע יַא טְכאַרְטאַּב ְךיִז רע,טאָה םורַא געֶט עֶכיִלְטֶ
 ןיִפֹק טְזּומיִג רע טאָה גיִדייֵל רַׂש ןייַז ּוצ ןעֶמּוק םייַחַא טיִנ
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 ְךאָנ ןעקָלאּב עֶסיֹורְגׁשיִפ םעֶד ןופ רעֶנייֵּב
 לְהאָמַא ןיִנעֶז ריִמ הָנָח רַּב רַּב הָּבִר טְנאָ
 ןְהעזיִג ריִמ ןעֶּבאָה םִי ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶמוקעֶג
 םיִא זיִא ןעקיר ןייַז נּוא ׁשיִפ ןעֶסיֹורְנַא רֶהֵעְז
 נּוא רעֶפאַו םעֶד רעֶּביִא ןעֶגְנאַנעֶג רעֶּביִרַא
 ןיִנעֶו .ןעקָיר ןייַז ףיֹוא ןעֶזעוֶויִנ זיִא דְמאֵו
 נוא ףיִׁש רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג םיֹורַא ריִמ
 ןעקָיר םעֶד ףיֹוא רעֶייַפַא טְנייֵלעֶג ןעֶּבאָה
 טְנייַמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעד ןעֶכאק וצ ׁשיִפ ןּופ
 ויִא רעֶייַפ סאָד ןעֶו ,גְראַּבַא זיִא סֶע םאָד

 רעֶד טאָה ׁשיִפ רעֶד נּוא ןעֶראָועֶג םֹורְג -
 רעֶּביִא ְּךיִז רע טאָה ֹוזַא רעֶייַפ סאָד טְליִפ
 ןעוֶויִג טיִנ טְלאוָו ףיִׁש יד ןעוֶו נּוא טְרעֶקיַנ
 עֶלַא ריִמ ןעֶטְלאוָו ׁשיִפ םעֶד ןופ טְניִהאָנ
 טְּבייְֵׁ יְַּב רעֶד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶקְנּורְט רעֶד
 םּורָד ׁשיִפ איד טְשְנעֶּמעֶג טאָה טאָנ לייַו

 שודקה ה"לש
 ףיוא עַרָה ןוׁשָל טעֶריִג טאָה ׁשֶחָנ רעֶד .ןיִסעגאּוצ
 ןיִּבאָה טְׁשיִנ ליוִו טאָג לייַו טְגאָזיִג טאָה נּוא טאָנ
 ןיִמאָבְרעֶפ םיִא רֶע טאָה ןייַ גּולְ לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶה
 ןיִּבאָה הָוַה טימ םָדָא נּוא תַעַדַה ץעז ןופ ןיִסֶע ּוצ

 ןִפֶע טְראָמיִג יִנ ןיִּבאָה ייֵז סאו לָכָאַמַא ןיִסעֶגיִ
 ףיוא ןעֶקילְגְנּא עֶלַא ןיִּבאָה תֹויֵבַע עֶדיֵּב יד גּוא
 רֶעייֵז ךיז ןעֶמ ףרָאד רעֶּביִרְר טְכאַרּביִג טְלעוו רעֶד
 םיורג רֶעי יִא אֵּמַהןייַז או עֶרָהןֹׁשָל ןופ ןעֶמיִה
 יֵא ׁשָחָנ רעֶד םאָו ׁשְנֹוע םעֶד ןּופ ןעֶהעֶז ריִמ איו

 םיִמָכָח יִר אי ,יִּבייֵא ףיוא ןעֶראָעֶ טְפאָרְטְׁשעּב
 עֶלַא טְסייַה סאָד ׁשֶחְנל ץּוחהָנקְּ הָיַ לָָ) ןיִנאָז

 יֵכְלעָו ןיגנאַׁש יִד טיִנ ראָנ הָנְְתַא ןיִּבאָה תֹויַח |
 (ףיַחיֵמָי לָּכלַכאֹּתרַפְעַוןיִראְָעגןיְִאָשעֶג ןיִנעֶג
 ףְראַד ךוא ,ןיִּבעֶל ןעֶצְנאַג ןייַד ןיִסע ּוטְסְלאָז דֶרָע

 ןיִלאָז םיִלָכֲאַמ איד ,ןיסִע ןיִא ןיִמיִה רעֶייז ְךיז ןעֶמ !
 אָקיַפְס קַפָס םיׁש ןייק ןעֶניִרעֶד לאָז םע ןייַ גיִלייֵה
 ףיוא ןיִגאָז םיִמָבֲה איד איו ,ןייַז רּוסיִא ןייֵא ןּופ
 הָמֵהְּבַא ןּופ ןיִסעֶגיִג טינ טאָה רֶע זַא איִבָנַה לאַקְוִהְי
 םֶכָחַא עוו ּוליִפָא הֲָאְׁשַא ריִא ףיוא ןעֶויִג זי סאָו
 לָכֲאַמַא יוִו וזַא נּוא ,רֶׁשָּכ זיִא איז זַא ּתיִקְסַּפִג טאָה
 לָכֲאַמ רֶגיִלייֵהַא טְגְנעֶרָּב ֹוזַא הָתֹיִמ םרוג זיִא רּוסָא
 ּוצ ןיִסע וצ ןיִׁשְנעֶמ םעֶד ןיִטאַּביִג טאָה טאָג סאוָו
 רעֶטְרעוו ִד ןיֵא זָמְרֶנ זיִא םעז יו הָרֲהַמ נּוא הֶשּורְק
 ומְרַא ריִמ ןְניִפעֶג ךיֹוא ,(לַבאֹּת לּוכָא ןֶגֵה ץ לָּכִמ)
 (לָּכ םִא) ןּופ תֹויָתֹוא יד (יִח לָּכ םַא) רעֶטְרעוֶו ִד ןיִא
 זיִא םָע נּוא (לֶכָאַמ) ןּופ תֹויְתֹוא עֶניִבְלעֶג יִד ןיִנעֶז

 הניארו תישארב תשרּפ

 לוּבמ םעֶד אייּב ןעֶּביִלְּבעֶג רעֶּביִא יז ןעֶנעֶז
 .ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶראָל ראַפ זיִא גְנידְלַא ןעֶד
 ןעֶביִלְבעֶג רעֶּביִא ןעֶנעֶו ׁשיִפ יר ראָנ לּוּבַמ

 טאָה םּורָד גוא .ןיִנעֶרְּפ ְּךאָד אייֵז רֶע לאָז
 ןְפאַׁשעֶּב רֶמאָל םיִכֲאְלַמ יד ּוצ טְנאָועֶג טאָנ
 טיִנ רעֶנייֵק טאָה תַמָא ןיִא רעֶּבָא .ׁשְנעֶמַא
 טאָה ןייַלַא טאָנ טְרָאיֵ ּוצְרעֶד ןעֶפְלאָהעֶג
 קּוסָּפ רעֶד יו וזַא ןעוֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶּפאַׁשעֶּב
 .זיִא סאָד (םֶדָאָה תֶא םיהלָא אְרְבִיַע טְגאָז

 שטייט

 בקעי להוא
 יב רַׂש רעֶד טאָה ןעֶמּוקעֶנ םייַהַא זיִא דעה .ילָּב איִד
 רֶע זַא טְגאָזיִג טאָה רע ןיִמעֶנ ּוצ יִלַּב יִד טְלאוָויִג טיִנ םיִא
 רֶע ליוַו םּורד רעֶד ןופ יִלַּכ יִרעֶעֶּבַא ןעֶנּופעֶג ןיֹוׁש טאָה

 טְרעֶקְגְנּוא ףעֶג טְבעֶנְק רעֶד ְךיִז טאָה .יִלַּב יִד טיִנ ןיֹוׁש
 רעק גוא יִלַּב יַד ּפָא ריד םעֶנ םיִא טְגאָז נּוא רָחֹוס םּוצ
 ריִא ןיִא ןעֶנופעֶג ּבאָה ְךיִא םּוראָָו רֶלעֶג ןייַמ םּוא ריִמ
 ּוצ ּוטְפאָה סאָו טְרעֶפְטְנעֶיַג םיִא רַחֹוס רֶד טאָה .ןֹורָסֶחַא
 .ןורָפָה םעֶד טְגאָזיג ריר ריִד ָךאָד טאָה רעֶלְקעֶמ רעֶד ריִמ
 נוא ןיִּבעֶגיִג רֶלעַג ריִמ טְסאָה אּוד רעֶרייֵא יִלַּב רעֶד ןּופ
 ויִא לָׁשְמַנ עד .טְפיֹוקיִג טְסאָה ניא ןיִראוָויִג הָצּורְמ טְסיִּב
 סאָה טאָג םאוָו ןיִׁשָנעֶמ םעֶד ןופ תיִלְכַּת רעֶד ןעֶצְנאַג ןיִא
 לאַפ ןיִּבאָה אָרֹימ לאָז ׁשֶנעֶמ רעד ידָּת ויִא ןיִפאַׁשאַּב טיִא
 טאָה היּב טאָג ראָנ .תֹוָצַמ עֶנייֵז ןְהּוט לאָז נוא היּב טאָג
 יר ןיִלעוו ןעֶגיִרניִזיָרנְּב טעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶד זַא טְסּואוועֶג

 ןיְִרְטֶׁש םיִא לאָז טאָג זַא ןייַז גַרְטִקְמ םיִא ףֹוא םיִכָאְלַמ
 טאָג טֶה םּורד ,ןיִפְלעֶה הָּבּוׁשְּת ןייק םֹוָׁשְו םַח לאָז םָע

 ןיִׁשְנעֶמ םעֶד ןיִפאַׁשאַּב לאָז רֶע ּוצ םיִכֲאָלַמ יִד טְגעֶרְפיִג
 ,ןעֶגידְניִזטעוֶו ׁשְנעֶמ רעֶר ןיִרעֶפּטְנִ םיִבְָלַמ יד ןיִלעוֶו
 אי ׁשְנעֶמ םעֶד טעֶוו גּוא ןיִגְלאָּפ טיִנ אייֵז טעוֶו טאָנ גּוא

 גוא ןעֶגיִדְניִז טעֶוָו ׁשְנעֶמ רעֶד ךיוא ןעֶוֶו נּוא ןיִפאַׁשאַּב
 םיא לאָז עמ וַא ןייַ גרְממ םיִא ףיֹוא ןילעֶוו םיִכאְלַמ יִד
 ןיוש ריִמ ְּךאָד טאָה ריִא ןיִרעֶפְנֶע טאָג ייֵנ טעוֶו ןיִפאָרְטְׁש
 ךאָר ךיִא ּבאָה ןעֶגיִדְניִז שעוֶו ׁשְנעֶמ רער זַא טְגאָויִג ריִרְּפ
 םיִא ְךיִא ּבאָה ןיִגעוֶו טְפעֶד ןּופ טְסּואוועֶג רעֶירְפ ןיֹוׁש
 לֵחֹי םיזָא ָךיִא לעוֶו ןֶהּוט הָבּוׁשְּת לאָז ר ידּכ ןיפאַׁשאַּב
 איִר םֶגעֶרְפיִג טאָה םאָנ סאוָו טְכעֶר ןיֹוׁש זיִא םּורְד ,ןייַז

 ןְֹתִּפ ןייק ןעָבאָה טיג םעֶד ְךאָנ ןיִלאָז איי ִרָּכ םיִכָאְלַמ
 גיי ּוצ גרָפקַמ הָּפ



 הניאצ

 םעֶד ןעֶּפאַׁשעֶּב טאָה ןייֵלַא טאָנ ׁשְטייֵמ !
 ףיֹוא ןעוֶו טְגאָזעֶג טאָה טאָנ ןעֶד ןעֶׁשְנעֶמ

 טְלאַטְׁשעֶנא ֹווִא ןייַז טיִנ עו דְרֶע רעֶד
 ןייַז טעֶֶו .לעֶמיִה ןיִא םיִּכָאְלִמ איד איו
 טאָה םּורְד ,שיִנעֶפעֶׁשעֶּב םעֶד ןיִא הֶאְנִַא |

 רעֶד ףיֹוא ןעֶכייֵלְנ רעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָנ
 לעֶמיִה ןיִא םיִכָאְלַמ איד איו ּוזַא .הרָע
 זיִא םאד .טְלאַטְׁשעֶג טיִמ נּוא לָכָׂש טוִּמ
 טאָה טאָנ נּוא ,דְרעו רעֶד ףיֹוא ׁשְנעֶמ רעֶד

 ןיִא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג לאָז ׁשְנעֶמ רעד טְנאָ

 איד ןיא נוא ןעֶהיִלְפ לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא
 ,הָרֵע רעֶד ףיֹוא ןיִנעֶז סאוָו תֹויַח נּוא תֹומֵהְּב
 0 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד לייוַו טְּבייֵרְׁש יֵיַחְּב רעֶד

 םעד אייַּב תֹוכְרְּב אייַוְצ ןעוֶויִג זיִא סאָד
 נא ןעֶהע ןייַז םאָדו הָבְרִּב ןייֵא .ּעֶׁשנעֶמ
 ףּוג ןייַז ןיִא טְשְנעֶּבעֶג ןייַז לאָז ןעֶקְנירְט)

 טְפאַלְׁשעֶג גאָט עֶלַא טְרעוֶו ףּונ רעֶד ןעֶד
 רעֶדיוִו םיִא רֶע טְכאַמ ןעֶסֶע םעֶד טיִמ נוא |

 ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןיִא תֹוחיֵל איד ןעֶד דנוועֶגו
 ןייִא ןעֶכאַז אייוֵוְצ רעֶּביִא ןעֶקּורְמ ןעֶרעוֶו
 ןיִא ץיִה ליִפ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד לייוו זיִא ךאז

 נּוא טייֵקְטְכייַפ ןייַז ןעקּורְמ סֶע טְכאַמ ְּךיִז

 טְניוִו רעֶד זיִא ךאז עֶרעֶדְנַא יִד .תֹוחיֵל ןייַז
 םהיִא טְכאַמ נּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ףיֹוא טְזאָלְּב
 ןעֶסֶע םעֶד טיִמ םּורְד .תֹוחיַל ןייַז ןעקּורְמ/
 ייַז טְכייַפ רעֶדיוו רֶע טְבאַמ ןעֶקְגיִרְט נוא/

 תיִׁשאִֵרְּב טראוָו סעֶדףיוא ןיִנאָז םיִמָכֲח ידסאָו ער |

 הָלֲח תֹובִּב ןיִראוָיג ןעֶפאַׁשאַּב זיא טְלעַו איר זַא
 הָרֹוּת רעֶד יש ןיִפּורג ןָא ןיִרעוֶו סאוָו םיִרּוּכַּב הָמּורָּת!
 הֵׂשֲעַמ ןּופ הָׁשְרַּפ רעד ןּופ (בוט הֵׂשֹעו) .(תיִׁשאַר

 נּוא ןעֶנְרעלְפָא יז ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי ףראָר תׁשאִרְּבי
 טְסייֵה סאָד ביִדָנַא ןייַז אּוצ רָסּומַא ןיִמעֶנ םיֹורַא
 טיִנ גּוא ןיִצְראַה ןיִצְנאַג ןּופ ןאָמ ּוצ םִמּונ ןיִמעֶלַא!

 ןעֶמּוקאַּב אּוצ גְנּולאָצאַּבַא רעֶרַא קְנאַרַא ריִּפאַד
 ןָפֹוא םעֶד ףיֹוא םָטּוג טּוט סאָו ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶד

 יִא רֶע ץְראַה טּוג ןייק טאָה רע ביג ןייק טְסייֵה
 נּוא הָרֹוחְס טָפֹוק ראַפ סאָו רַחֹוסַא איו רעֶמ טיִצ
 ךיִא טְסייֵה םאָד (יל יִדֹוְוידֹורְל יִנֲא) ְךיִז טְכאַהְט

 ואָמ פא ראַפאַר ריִמ רע.טעוֶו סֶמּוג דֶנייַרפ ןייַמּוט

 +- שא /|

 תישארב תשרפ

 . סאוָו לעֶנייֵפ איד ןיִא נוא םִי ןופ ׁשיִּפ איד

 .(בָרּוּורְּפ םֶהָל רֶמאֹיַו םיִהֹלֲא םֶתֹוא ְד

 שורקה ה"לש

 ך יו ףםוארו

 רעֶד הָכָרְּב ןייַז היּבקה טאָה םֹורְד ,תֹוחיִל
 ןיַז ןיא לאָז ןעֶסע םאָד יִדּכ ןעֶּבעֶנעֶג וצ
 רעֶדילְג עֶלַא ןיִא טייֵרְּפְׁש ראַפ ןיִרעוֶו ףּוג
 ּפִא טייג םהיֵא סאָו ןעֶכאַמ טּוג לאָז נּוא
 נּוא רֶהעָמ טיִנ תֹוחיַל ןייַז ןּופ גאָמ עֶלַא
 ןעֶּבייַלְּב דְנּוועֶג לאָז רֶע סאָד רעֶניִנעוֶו טיִנ
 (ּובֵרּו ּורְּפ) זיִא הָכָרְּב עֶרעֶדְנַא איד נּוא
 אּוצ ןעֶטְפעֶהאַּב ְּךיז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד
 ןעֶניִד אּוצ ןעֶּבאָה רעדניק גנּוא .ּבייוו ןייַז
 ,רעֶפעֶׁשאַּב ןייַז ןעֶנעֶק אּוצ נּוא הב טאָנ
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד טְנאָזעֶג טאָה היּבקה נּוא
 רעֶד ףיֹוא סאוָו ץֶלַא נּוא תֹוריֵּפ ןעֶסֶע
 - עא תֹומֵהְּב איד רעֶּבָא ,טֶעייֵועֶג זיִא דֶרֶע
 ןייק ןעֶסֶע טיִנ ןעפראד לעֶנייֵּפ נּוא תֹויַח
 טעייֵזעֶג טעוֶו סאוָו סאָד טיִנ ְךיֹוא תֹוריֵפ
 ׁשייֵלְּפ רעֶּבָא .ואְרנ ראָנ טְרָאיינ .ןיִרעֶו
 ןּופ ןעֶסעֶ טְראָטעֶג טְשיִנ ׁשְנעֶמ רעֶד טאָה
 תֹומֵהְּב איד לייוַו ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב םּוׁש ןייֵק
 גּוא .ְךיִז ןיִא ׁשָפְנַא ְּךיֹוא ןעֶּבאָה תֹויַח נוא

 םוצ ְךייַלְנ ץְנאַנ טיִנ ןעֶנעֶז אייז ְךיֹוא ןעוֶו
 יתֹוׁשָפְנ יד ןיִא תֹוביִׁשֲח ןייֵא ְּךאָד זיִא ׁשֶנעֶמ
 תֹומֵהְּב איד ןעֶּבאָה לּוּבַמ םעֶד ְּךאָנ רעֶּבָא
 רעייז ןעֶּבראָד ראַפ לעֶנייַפ נוא תֹויַח נּוא
 טְנאָועֶג לּוּבַמ םעֶד ְּךאָנ היּב טאָנ טאָה געוֶו
 ַחֹנ ןעֶד ׁשייֵלְפ ןעֶסע געֶמ ׁשְנעֶמ רעֶד םאָד

 םעֶד ןּופ געֶט איִד ןיִא קיִרצַא ןעֶויִג זיִא
 רעֶּביִא זיִא תּוכָז ןייַז .ךָרּוד נּוא לּוּבַמ
 רעֶד ןיא ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶלַא ןּופ ןעֶּבעיִלְּבעֶג

 הביה :

 ןופ ןיִנְרעֶל ּפָא רעֶּבִא יז ףְראד ׁשְנעֶמ רעֶד םֶמּוג
 ןיִפַׁשאַּב טְלעֶו עַצְנאַג יִר טאָה רעֶכְלעֶו הְָּקַה
 טלעוו יד ףְראַדאַּב ה"ּבקה ןעֶד ןיִגעוֶו טיִייַז ןופ טיִנ
 לֵּבִקְמ ריִא ןּופ ןעֶצּונ ןייק טיִנ טְפאָה נּוא ןיִּבאָה טיִנ
 טיִמ נּוא טְלעוֶו רעֶד טיִמ ןאָט ּוצ סְטּוג ראָנ ןייַז ּוצ

 ָשְרַפ רעֶד ןּופ רימ ןיִנְרעֶל ךיוא ,םיִאּרְּב עֶלַא
 טיִנ ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד טְסייֵה סאָד הָוְנַעָה תַדֵמ
 ךוא ׁשֶנעֶמ ןיִרעֶנעֶלְק םעֶד לאָז נּוא ןיִטְלאַה םֹורְג
 ה"ּבקה זַא זָנּוא טְלייֵצ רעֶד  הֶרָוַּת איִד ,ןיִטְכַא

 ּנֵמְלַצְּבםֶדָאהֶׂשֲעַנ) םיִכָאָלַמ איִדּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ןייַ בֵׁשֵיְמ טְפְראַרעֶּב ְךיִז טאָה רע לֹוכָיבְּכ יו וזַא
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 הניאצ
 אּוד ַחֹנ ּוצ טְגאָזיִג טאָנ טאָה םּורָד הָכיֵּמ
 הֶּבַר ׁשֶרְרֶמ רעֶד .ׁשייֵלְפ ןיִסֶע טְסְנעֶמ
 טְנאָז ןֹומיִס יִּבַר הָרָדְס רעד ןיִא טְּביַרְש
 ׁשְנעֶמ םעֶד ןְפאַׁשאַּב טְלאוָויִג טאָה םאָנ זַא
 לייַטַא .םיִכָאְלַמ איד טְלָמאַזיִנְנַא ךיזןּבאָה
 לי {ָפְׁשאַּב טיִנ םיִא לאָז עֶמ טְגאָזיִ ְּבאָה
 ןְּבאָה לייֵטַא נּוא .רָקָׁש רֶטֹול ןייַז טעו) רֶע
 רע ןעֶד ןְפאַׁשאַּב אוי םיִא לאָז ןעֶמ טְנאָזְנ
 נּוא ,םיִדָסֲח תֹוליֵמְנ נּוא הקָדְצ ןּוהְמ טעוֶו
 טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ טְנאָזִנ ןְּבאָה לייֵטַא
 רֶע טיִנ םֹולָׁש ןייק טאָה רֶע לייוו ןְפאַׁשאַּב
 טאָנ טאָה סאוָו ןעֶניִרק ּוצ ּךיז ןיִרעֶג זיִא
 טאָה נּוא תֶמֶא םעֶד ןֶמּונעֶג רע טאָה ןאָטיִנ

 ףיֹוא לֵמיֵה םעֶד ןופ ןְּפְראָיִנ ּפאָרַא םיִא
 ׁשְנעֶמ רעֶד טְנאָזיִנ טאָה טאָנ ןעָד דֶרָע רעֶד
 לָכֹׂש רֶטֹול טְנעֶז ריִא ןעֶד ךייַא ןופ רֶסעֶּב זִא
 ָרָה רֶצֵי ןייֵק טיִנ טאָה נּוא בֹוט רֵצָי נוא
 ייעָד רעֶּבְא ,ןייַז םּורְּפ דיִמָּת ריִא טְזּומ םּורָד
 עֶרָה רֶצָי ןייֵא טאָה דֶרֶע רעֶד ףוא ׁשֶנעֶמ
 רֶע ןעוֶו נּוא ןעֶוייֵּב ּוצ ןָא םיִא דעֶר סאוָו
 ךייַא ןּופ ׁשּודיִח רעֶמ זיִא ,ןייַז םּורְפ טעוֶו
 זיִא רֶע טְגאָז ריִא סאָו טאָד נּוא ,םיִכָאְלַמ
 טעו נּוא .,ןעֶגיִרק ךיִנ טעוֶו נּוא ,רֵקָׁש לּופ
 עֶּבְראַטְׁש ןְואָל םיִא ךיִא לע םּורָד ,נִדְניִז
 נּוא טֹוט םעֶד ראַפ ןֶּבאָה אָרֹומ רֶע םעוֶו
 לעוֶו הָמָׁשְנ עֶניִלייַה איד נא .ןייַז םּורָפ טעוֶו
 ןרעֶטייֵל סֹוא איז לעוֶו נוא ןְמעֶנ רעֶדיוו ךיִא
 ףיֹוא ןעֶמּוק רעֶדיונ טעוֶו איִז נוא םֶנְהיִנ ןיִא
 אֵסְּכ םעֶד רעֶטְנּוא טְרֹוא ןעֶטְׁשְרֶע ריִא
 םּורְד .ןעֶרילְראַפ םיִנ ְּךיִא לעוֶו ֹוזַא דֹובָּכ
 םעֶד ןּופ תָמַא טאָה טאָנ ןֹומיִס יִּבַר טְנאָו
 תֶמָא רֶע טְנייַמ םאָד ןְפְראָויִג ּפאָרַא לָמיִה
 ׁשְנעֶמ רעֶד רָמֹולְּכ .םיִכיֵרְכַּת הָׂטִמ ןֹורָא
 םעֶד ןיִא םיִא טְנייל ןעֶמ נוא ןעֶּבְראַטְׁש זימ
 ןעֶמ נוא .םיכיֵרָכַּת טיִמ רָֹק ןיִא ןֹורָא
 רֶכֹק םעֶד ּוצ זיִּב הָטיִמַא ןיִא םיִא טְנאָרְט
 טעֶו ׁשְנעֶמ רעֶד טְנאָזיִג טאָנ טאָה םּורָד
 רע טעוֶו וזַא ןֵּבראַטְׁש זומ רע לייוו ןייַז םּורָפ

 עֶרעֶזניא ןְּבאָה ףֹורָד נא ןטְלאַה ּךֹוה טיִנ ְךיִז
 זיִא סאָד (דֹואְמ בֹוט הֵנֵהְ) טְנאַויִנ םיִמָכֲח
 רֶעייֵז ׁשְנעֶמ םעֶד זיִא טֹוט רעֶד טְנייֵמיִנ
 רעֶד טאָה ןיִּבעֶל עֶמְכעֶר סאָד ןעֶד ,שונ
 םעֶד רעֶטְנּוא טְמוק רָע טֹוט ןייַ ְךאָנ קיִרַצ

 8 הניארו תישארב תש'פ.
 !רקל קּוסָּפ רעֶד טייַנ ףֹורָד נוא רֹוכָּכַה אֵסַּכ

 ׁשְטייֵט זיִא סאד סיייִסַחל הָתְוְמַה יי יִנֵעְּב
 ּוצ טֹוט רעד ןיִנֹוא םַמאָנ ןיִא רעָייט זיִא סֶע

: 
' 

 / םיִריִסֲח איד ּוליִפֲא רָמֹולְּכ םיִריִסֲח עֶנייֵז

 - טֹומ רַעָד ןעוֶו ןעֶפאַׁשאַּב םיִנ טאָנ טְלאוָו
 זומ ריִמָח רעֶד ּוליִפֲא ןעֶד ;ןעוויִ טיִנ טְלאָו
 רע טְמּוק טוט םעֶד ךֶרּוד נּוא ןעֶגיִדְניִז ְךֹוא
 .תור ןייַז ןיִא רע טְמּוק .ּךאָנ רעֶר נוא יּפָא
 וצ טְנאָזיִג םיִכָאְלַמ ,איד ןעֶּבאָה ְּךאָנ רעֶד
 ּומְסָליִו םּוראָו םָלֹוע לָׁש ֹונוּבַר טאָנ
 נוא םֶתֹוח ןייַד נוא גְנּוריִצ ןייַד ןיִמעֶׁשְדאַפי

 טעוֶו רֶע נוא רֶרֹע רעֶד ףיֹוא םיִא טְסֶפְראַוו
 זִא ׁשְנעֶמ רעֶד רָמֹולְּכ .ןיִרעֶו ןְרֹולְראַּפ
 דנּוצא נוא ,םאָנ ןּופ םָראָפ ןיִא ןְפאַׁשאַּב

 טְסְליוונוא ןיִּכְראַדְראַפ םֶראָפ םעֶד ּוטְסְליוִו
 ןּבֹוא םָתֹוח ןייַד רָּביִל טְלאַהעֶּב ןיִטייֵט םיִא
 טְרעֶפְנעֶיְנ אייֵז טאָנ טאָה ,לָמיֵה םעֶד ףֹוא
 !שְטייֵמ זיִא סאָד ףקֶרָאָה ןמ תֶמָא הָלֲעַּפע
 .םיִכיִרְכַּת הָמיִמ ֹורָא זיִא סאָד תֶמא ְךֶרּוד
 רֶע טייג ווַא טְּבְראַטְׁש ׂשְנעֶמ רעֶד סאָד
 .לַמיֵה םעֶד ףֹוא דרֶע רעֶד ןּופ ףֹוא רעֶדיוו
 קָלָחַא ןְּבאָה איירד טְגאָז אָרָמְנ איד איו ֹוזַא
 .גּוא היּכקה נוא רָמּומ רֶטאָפ .ׁשְנעֶמ םעֶד ןיִא
 .טאָנ טְנאָז טֶּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רעד ד"אַּב איו
 / בוא קָלֲח רעיא רָטומ ןּוא רֶמאָש :|יֵא טְמעֶנ

 הָמָׁשְנאיֵד ויִא סאָד קָלַח ןייֵמ ןמעֶנ לעֶו ְךיִא
 בַר .ריִמ ּוצ ןעֶמּוק רעֶדיִִו לאָז םֶתֹוח ןייֵמ
 ךיִז ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ איִד איו טְנאָז אָנּוה
 נאָז ןְּכאָה לייַמַא רעֶדְננַא טיִמ טְגיִרקיִג
 .לייַטַא נּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ןְפאַׁשאַּב אֹוי לאָז ןעֶמ
 םאָה נוא טאָג ןְגנאַנעֶג זיִא ,ןייֵג טְגאָויִנ ןְּבאָה
 יאיר וצ טְנאָזיִנ טאָה נּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ןְפאַׁשאַּב
 ֹוׁשבאָהְּדיִאְךייַא ריִא טְניִרְק סאָו םיִכְָלַמ
 לָׁשָמְל ּףייַא ןעשיווְצ רייֵׁש ניִרְקַא טְכאַמיִג
 תֹוריִׁשֲע נּוא סֶמּונ ליִפ טאָה רעֶה רעֶמֹורְנַא
 וטיִנ טְסאַנ ןייק טאָה נא ןייַו ןֵמּונ ליִפ נוא
 ןעק רֶע ןעוֶו םֶמּונ ןייַז םיִא טְצּונ סאוָו ּוצ
 ךיֹוא וזָא ,תֹוריִׁשע נוא רֹובָּכ ןייַז ןיוייוו שיִג
 רעֶד ןיפ ןעֶנעֶז ןעֶשיִנעֶפעֶׁשאַּב ליפ ןעוֶו
 רעוֶו ןייַז יִנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו ,טְלעוו
 ןופ הָרּובְנ נוא דֹובָּכ םעֶד טְנעֶק רעֶד טְלאוָו
 ןָא טאָה הָרֹוּת איִד (יִׁשֵׁשַה םֹוינ .היּבקה

 םֶׁשְנעֶמ םעֶד אייּפ (הנ עֶגיִרְּבִא ןייַא ןְּבירְׁשיִג
 | . -- באשעפעניש.  |
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 ןעֶמּונעֶג םֹזא טאָה טאָנ ןעֶד ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב
 ויִא איִז סאָו הָרֹוּתַה תַלָּבַק ןיִנעוֶו יַאֵנְּת ןייֵא
 אָרְקִיַו תֹומָׁש תיׁשאֵרְּבִנ םיִׁשָמֲח ףֶניֵּפ
 איד ןעֶנְרעֶל טעוֶוןעֶמ ןעוֶו (םיִרָבָד רֶּבִרִמַּ
 ןְּבאָה םויקַא טְלעוֶו איִד טעוֶו ֹוזַא הָדֹוּת
 ץֶלַא סאָד (ה) עֶניִרְּביִא איד זְנּוא טְוייַו םאָד
 ףֹא ץְלַא .ָניִפ יִמ ןְפאַׁשאַּב ןעֶראָו זיִא
 ןיִראוָו ןעֶנעֶז גאָט ןעֶטְׁשְרֶע ןיִא .יֵאַנְּת םעֶד
 גאָט ןרעֶרְנַא םעֶד ןיא .טְכיֵל ףֶניִפ ןְפאַׁשאַּב
 אייב טייֵטְׁש םִימ לאָמ ףֶניִפ נוא ,לָמיִה ףנִּפ

 גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא .נאָט ןיִרעֶדְנַא םעֶד
 ףֶניִפ ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראָו דְרעז רעֶד ןּופ ןיִנעֶצ
 ןיִנעֶז גאָט ןיִדְרעֶפ םעֶד ןיא .םקיווָנ אייֵלְרָע

 הָנבְל איד ןוז איד טְכיִל איילרעףניִפ ןעוֶויג
 נאָמ רעֶד נוא ,ןיִרעֶטְׁש איד .תֹולָזִמ איד

 ןיִראָוזיִא גאָט ןְטְפְניִפ םעֶד ןיֵא ךוא טְכייֵפ
 ןעֶּבאָה איִד טְּבעֶל סאָוו ָנידְלַא ןעֶפאַׁשאַּב

 ףֹוא ןעֶיינעֶכיִלְטע גְנֶגאייֵלְרע ףֶניִפ ךיז ןיִא
 נוא םיִּפ ריִפ ףֹוא עֶכיִלְמע נוא סיִפ אייוְצ
 ןְהיֵלְפעֶכיִלְטע נא ְךיֹוב ןְֹוא ןֶעינ עֶכיִלְטַע
 גאָט ןיִטְסְקעֶז םעֶד ןיִא .ןָמיְׁש עֶכיִלְטֶע וא
 ןייז סאָד ןעֶפאַׁשאַּב ןיִראָו ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא
 הר .ׁשֶפָנ ןעֶמעֶנ ףֶניִּמ ךיז ןיִא טאָה הָּמֶׁשָ
 סאַד םיִזעָנ זיִא סֶע נּוא .הָיַח .הָדיִחְי .הָמָׁשִנְ
 טיִמ ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראָועֶג זיִא ׁשְנעֶמ רעדע
 ןְׁשיִנֶפעֶׁשאַּב עֶלַא איו רעֶמ :נּורְרְנַראַּפ
 ןיִא נירק ןייקזיא ןְׁשיִנֶפְׁשאַּב עָלַא ןיִא ןעֶד
 ןייז ןיִא ניִרְק ויִא ׁשְנעֶמ םעֶד אייַּב נוא ,אייז
 טמּוק ֹווַא ןעּוט הָוְצִמַא ליונ רֶע ןעוֶו ןעֶד .ףּונ
 רע ןעוֶו נּוא ,םיִא טְרעוֶו נוא עֶרֶה רֶצֵי-רעֶדו
 בֹוט רֶצי רעד טְמּוק הָריִכע ןייֵא ןעוט ליש
 נעָמ עֶנייַו עָלַא רע טאָה וזַא ,םיִא טְרעוֶו נוא
 היּבקה טאָה םּוראַו נּוא .ךינ ןייַז ןיִא גיִדְק

 טיִמ טיִנ נוא גיִרָק טיִמ ןְפאַשאַּב ֹוזַא םיִא
 םעֶד ןאָטיִנ םּורָד טאָה היּבקה ראָנ הוה
 טְכאַמ איִד לאָז רֶע סאָד דֹובָכָל ׁשְנעֶמ

 ןעֶקְניִרְט ּוצ לאוו נוא ןיִסע ּוצ לאוו ,ןֶזיִּב
 איד ךֹוא .ןייֵג ְּךאָנ טְסּול עֶמּונ עֶלַא גוא
 סאו ןעומ ּוצ טְכאַמ ןייק ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ
 נוא לֶכֵׂש רעֶטּול ןיִנעֶז איי ןעֶד ןְליּמ איינ
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 . ,ןהניארו 'חישארב תשרפ
 ןייק לייונ נּוא ןייַז טונ אייֵז ןןומ ֹוזַא םֹומ רֶעֵי
 ןייק טאָה טְלעוֶו רעֶד ןיִא ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב
 טאָה םּורָד ,ליונ רע סאוָו ןעוט ּוצ טְכאַמ
 ׁשְנעֶפעֶׁשעֶּבַא !וַא ןעֶפאַׁשאַּב טְלאָויִג טאָנ
 רע סאָו ןעוט ּוצ ןְּבאָה טְכאַמ לאָז סאוָו
 טאָנ ּוצ ְךייֵלְנ ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא סאָד ליוו
 רע סאוָו ןאָמ ּוצ טְכאַמ טאָה םאָנ איו ֹוזַא
 מאָנ םיִא טְואָל ׁשְנעֶמ רעֶד ְךיֹוא וזַא ,ליוו
 רע ייֵא ׁשְנעֶמ רעֶד נוא ,ליו) רע סאוָו ןעומ
 רע טאָה תעדה ץע םעֶד ןופ ןיִסעֶגיִג טאָה
 ןייַז ,ליוִו רֶע סאו ןעוט ּוצ טאַהעֶג טְכאַמ
 ףעֶוייֵּב ּוצ טיִנ נוא ןעֶמּוג ּוצ ןעוֶויִנ זיִא עַבֶמ
 .םעֶד ןּופ ןיִסעֶגיִג טאָה רע דְלאַּב איוִו נּוא
 ֹוייַּב ןעוט ּוצ ןֶּבֹוהיִנ ןָא רֶע טאָה תעַרַה ץֵע
 .תעַדַה ץענ םֹוּב רעֶד טְסייֵה םּורָד .םֶּוג נּוא
 טֶמָע סאוָו רעֶד ׁשְטייַמ זיִא סאָד ,(עָרְו בֹומ
 םֶטּונ ןעּוט ּוצ לֶכֵׂש טאָה רעֶד םֹוּב םעֶד ןּופ
 ןייק אייַּב טאָנ טאָה םּורָד נוא זייַּב גוא
 ּונֵמָלַצְּב הֶׂשֲעַנ טְגאויִג טינ ׁשעֶעֶּפעֶׁשאַּב
 םֶדָא הֶׂשֲעַע טייֵטְׁש ׁשְנעֶמ םעֶר אייַּפ ראָנ
 ןְלעֶו ריִמ ׁשְטייֵמ ּויִא סאָר ,טנָמְלַצְּב
 טְלאַטְׁשעֶג רעֶוְנּוא ןיִא ׁשְנעֶמַא ןעֶפאַׁשאַּב
 סאו ןעֶוט ּוצ ןְּבאָה טְכאַמ לאָז רֶע רֶמֹולְּכ
 ןעוט ּוצ טְכאַמ ּבאָה ְךיִא איו וזַא ליוו רֶע
 סְנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןיִגעוֶו ןּופ נוא ,ליוו ְדיִא סאו
 אייב ןְּביִרְׁשיִנ ןָא הָרֹוּת איִד טאָה דֹובָּכ
 םֶדָאָה תֶא םיִהלֵא אָרְבִיע ׁשְנעֶמ םעֶד
 מאָה טאָג (ותֹוא אֵרְּב םיִהלֲא םֶלָצְּב ֹוטְלַצְּב
 מיִמ םיִראָּפ ןייַז טיִמ ןעֶפאַׁשאַּב ׁשְנעֶמ םעֶד
 ְפאַׁשאַּב םיִא רָע טאָה טאָנ ןופ םיִראָּפ םעֶד
 * הָריִׁש טְלאָויִנ םיִכָאְלַמ איד ןְּבאָה םּורָד נוא
 םיִא ןעֶּבאָה גוא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ראַפ ןעֶנאָז
 טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייַו לייו .ןעֶניִר טְלאָיִג
 ּוצ טְכאַמ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד טאָנ ןּופ
 סאוָו .םאָנ איו ְּךייַלְנ ליוִו רֶע סאוָו ןעוט
 ןעֶפְראועֶג רֶע טאָה ןְעּוטעֶג טאָנ טאָה
 ָןעֶזיועֶג טאָה נוא ףאָלְׁש ןייַא םֶדָא ףֹוא
 םֶדָא ןופ רֶמעֶּב ןיִנעֶו ייֵז סאָד םיִכָאְלַמ איד
 טְכאַמ טֶה ׁשְנעֶמ ָד ןיֹוׁש ןעוֶוןעֶד ןֹוׁשאֹרָה
 םיִא ףיוא טְמּוק ְךאָד ליוִו רֶע סו ןַעּומ ּוצ
 כא זייַּב ןייק ןעּומ טינ רע;ןעקֹוזַא .ףאָלְׁשַא
 {ייֵק ְפאָלְׂש םיִכָאְלִמ איד רעֶּבָא .םטּונ ןייֵק
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 ןיריע םיִכָאְלַמ איד ןעֶסייֵה םורד נוא ןעֶליוו
 ןיִנעֶז אייז לייוַו עֶניִדְנעֶכאוַו ׁשְטייַמ זיִא סאָר

 תֹומֲהְּב יד ןיִנעֶז םּורָד נּוא גיִדְנעֶכאַו דיִמָּת -
 גאָט ןטסקעז ןיא ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראָו תֹויַח נּוא
 ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶויֵדְּכ ְךיֹוא ׁשְנעֶמ רעֶד גוא
 ןופ ןייַז רעֶסעֶּב רַע טעֶו ןויַז םּורְפ עוו
 םעוֶו ֹוזַא טיִנ ןעוֶו נּוא תֹויַח נּוא תֹומֵהְּב עֶלַא
 תֹויַח נּוא תֹומֲהְּב עֶלַא ןּופ ןיִיַו רעֶגְרֶע רֶע
 טומ נּוא סֶטּונ ןעֶוט ּוצ לֶכֵׂש טאָה רֶע לייוו
 טאָנ (ִעיִבְׁשַה םֹויַּב םיִהֹלֲא לֵכָיַע .זייַּב
 םעֶד ןיא קְרעוֶו עֶנייַז עֶלַא טְנעֶלאָפ טאָה
 שטייט זיא לַכָיַו טְראוָו סאָד אָט ןעֶטְנעֶּביִ
 טְסיִלְנעֶג טֶה טאָג טְנייֵמעֶג זיא סֶר .ןעֶטְסילְג
 טאָה רע סאוָו ץֶלַא סאָר .גאָט ןעֶטְנעֶּביױ-ןיִא
 ְּבייֵלְּב ֹוזַא לאָז גאָט סקעז איד ןיא ןְפאַׁשַּב
 . תֶּבַׁש םעֶר טֶה טאָג זׁשְדקַיוְדְרְבִיע .ניִּביֵא
 םֶהיֵא ןיִא לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד סאָר טְשעּביִנ
 רֶד ןיִא איוִו ןייֵמ הָמָׁשְנ עֶגירְּביא ןייַא ןְּבאָה
 א טייג תֶּבַׁש ןעוֶו םּורָד :ּוא ןעֶכאוָו
 ייוֵו םיִמָׁשְּב רעֶּביא הָכָרְּבַא ןעֶמ טְכאַמ
 (שרקַינ ןעֶננאַניִגקעוֶוַא זיִא הָריִתְי הָמָׁשְנ יד
 טאָה גוא תֶּבַׁש םעֶר טְניִלייֵהעֶג טאָה טאָנ

 וב יִּכ) ןאָטיִנ טיִנ הָכאָלְמ ןייק םֶהיֵא ןיִא
 םיהלֶא אָרָּב רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ לֶּכִמ תַבֶׁש
 טעֶירעֶג טאָנ טאָה םיִא ןיא ןעֶר (תֹוׂשֵעַל
 ןעֶפאַׁשַּב טאָה טאָג סאוָו הָכאָלְמ ןייַז ןּופ
 נאָט סְקעֶו איר טְנייֵמעֶג זיִא סאָר ןעוט ּוצ
 סאוָו ראָי דְנעֶזוט סקעֶז איר ןינעקַא ןיִנעֶו
 גאָט ןעֶטְׁשְרע ןיא .ןייֵטִׁש טעֶו טְלעֶו איד
 זיִא סאָד טְכיִל סאָר ןעֶפאַשַּב ןעֶראוָו זיִא

 םֶדֶא סאוָו ראָי דְנעֶזֹוט עֶטְׁשְרֶע יד ןינעקַא ;
 סאָר ןעוֶויִג זיִא רָע .טְּבעֶליִג טאָה ןֹוׁשאִרָה
 טנעק רער טאָה רע טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְכיֵל
 ןְראוָו ייא גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד .רָפעֶׁשאַּב ןייו
 עשיווְצַא טאָה :ּוא לעַמיִה רעֶד ןעֶפאַׁשַּב

 זיִא סָר ,רעֶסאַוו םָר ןָׁשיווְצ טְכאַמעֶג דייֵׁש
 זיִא ַחֹנ סוָו ראי טְנעֶזוט עֶרעֶדְנַא יר ןענעקפ
 סאוָו םיעָׁשר איר ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא ןעֶזעוֶועֶג
 ןְראוָו ןיִנעֶז נּוא ןעֶמייֵצ עֶנייַז ןיא ןעווינ ץינעו
 טיִנ טייֵטְׁש םּורָד .לֹוּבמ ןיא ןעקַנּורְמ יע
 רעֶד לייוו גאָמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד אייַּב בוט יִּב

 תישארנ תשרפ

 א ן טאטען עי א
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 'ה הניארו -

 .ןינעֶז תֹוריִּפ נּוא רעֶמייֵּב עֶלַא נּוא זְחעֶזיִנ

 .רִנעֶוט עֶטיִרַה יד ןעֶגעקַא ויִא סֶה ןְסקאוַועֶג
 ןעֶראָּבעֶגטייַצ רָדינּוא זיִא םֶהָרְבַא םָו ראָי
 לֵּבִקְמ ןעֶּבאָה רעֶדְניק עֶנייַז ןיִא ןעֶראוָועֶג
 ְךייֵלְג ןעֶנעֶז סוָו תֹוָצְמ נּוא הָרֹוּת איד ןעוֶויִג
 םעֶד ןיא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ תֹוריִּפ איד ּוצ
 טְכיֵל ייוֵוְצ ןְפאַׁשַּב ןעֶראוָו זיא גאט ןעֶדְרעֶפ
 איד ןעֶנעקַא ויִא םָד עֶנייַלקַא נּוא עֶסיֹורְנַא
 ק'מהיּב אייווָצ סאָד רֶהאָי דְנעֶזֹוט עֶדרעֶפ

 סיֹורְנ טאָה רעֶניֵא . ןענירד ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 עֶנעֶלק רעֶנייֵא נוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶטְכאַלעֶג
 לעֶנייַפ ןְפאַׁשַּב ןעֶראָו זיִא גאָט ןעֶטְפְניִפ ןיִא
 איד ןעֶנעקַא זיא סאָד ,רעֶסאוו ןיִא שיִפ נּוא

 זיִא גאָט ןעֶטְסקעֶז ןיִא ,ראָידְנעֶזוט עַטְפְניִפ
 ויִא םעֶד ןעֶנעֶקַא ׁשֶנעֶמ רֶד ןְפאַׁשַּב ןעֶראוָו
 ןמּוק טעֶו ַחיִׁשָמ סאָר ראָי דְנעוט סקעֶז יד
 ןעֶראָו זיִא ןֹוׁשאֹדָה םֶדָא איוִו לאוו ֹוזַא נּוא
 זיִא ךיֹוא ֹוזַא םעֶראָּפ םֶטאָנ ןיִא ןעֶפאַׁשַּב
 רעֶד נוא טאָנ ןּופ טְּבְלאַועֶג ןעֶראוָו חיִׁשָמ
 םּורְד נוא ןייַז םיִא ףיֹוא טעוֶו טאָו ןופ חּור
 םוָו םעֶד ןעֶגעקַא תָּבַׁש םיִא ןעֶמ טעור ְּךיֹוא
 ןופ געֶמ איד ןיִא ןעֶּבאָה הָחּנְמ טעוֶו ןעֶמ'

 - ףעָד ןיִא טְּבייַרְׁש הָּבַר ׁשֶרְדֶמ רעֶד .ַחיִׁשָמ
 לאָז ןעמ תֶּבַׁש טְׁשְנעֶּביִג טאָה טאָג הֶרְדָס
 - טאָנטעוֶו ֹוזַא ןעֶסע טּונ טיִמ זייַו דֵּבַכְמ םיִא
 אָּבַא רַּב איִיִח 'ר .ןעֶכאַמ ְךייַר ןעֶׁשְנעֶמ איד

 יָד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןייֵא ךיא ןיִּב לאָמַא טְגאָו
 ןעֶמ טאָה תייַּבַה לַעַּבַא ייַּב אָיִקְדּול טאָטְׁש
 םוו ׁשיִט םעֶנְרעֶּבְליִזַא טְכאַרְּבעֶג וָנּוא ראַפ
 .ניא ןעֶגאָרְטעֶג םיִא ןֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ ןְהעצְכעֶו
 ןעֶראָו זיִא סו גנידְלַא ןעֶועֶג זיִא םיא ףיֹוא
 דֶניֵקַא ניא תיִׁשאֵרְּב יֵמְי תֶׁשִׁש זיִא ןְפאַׁשאַּב
 םיֹוא טאָה :ּוא שיט ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶסעֶועֶג זיא
 יֵבְׁשֹויְו לֵבֵּת ּהָאֹולְמּי ץְרֶאָה ַײל) ןעֶגיִרְׁשעֶג
 םוו ץְלַא וא דרע יד ׁשְטייֵט זיא כאר (הָב

 טֶה ןעֶמ םֶטאָג ץֶלַא יא סאר זיא ריִא ףיֹוא
 לעַּב רעֶר ידְּכ ןעֶגיִרְׁשעֶג סיוא םּורד סאָד

 ְךיִא ּבאָה ןְטְלאַה סיֹורְנ טיִנ ְךיִז לאָו חִיַּבַה !
 םֶר ּוטְסאָה חּוכְזַא ראַפ סו טְגעֶרְפעֶג םיִא
 תֹוריִׁשֲע ןייַא וזַא ּוצְועֶועֶג הָכֹו טְסאָה ּור
 םִצֹקַא ןעוֶועֶג ןיִּב ְךיִא טרעּפְנעיֶג רימ רע טֶה

 גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶר ןיגעקַא ןעֶויִנ זיִא לּוּבַש !
 ןעֶראוָו ררעֶ,איִד ויִא גאָט ןעֶמיִרְר םעֶד ןיָא

 עֶטּונַא טאַהעֶג ּבאָה ְךיִא ןעוֶו לאָמ עֶלַא נּוא
 .תֶּבַׁש ףיֹוא ןעֶטְלאַהַּב איז ְךיִא ּבאָה הָמָהְּ
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 ףיֹוא ןעֶטְלאַהַּבְךיא ץְלַאבאָה ןָא נאָטְנוז ןופ
 ְךיִא טְגאָועֶג םיִא ּוצ ְּךיִא ּבאָה ֹוזַא ,תָּבַׁש
 נּוא לֶזִמ טאָנ טיִג ראַפ רעֶד סָד לאוו םִייוַ
 וא תֶּבַׁש ְּךעֶלְרֶע טְלאַה סע; רו הֶכָרָּב
 ףיֹוא ְּךייֵר טאָנ טְכאַמ םעֶד םיִבֹוט םיָמָּי
 רַכָׂש ןעֶמּונ ןייֵא םיִא טיִנ נּוא ;טְלעוֶו עד
 ׁשֶרֶדֶמ רעֶד איוו ֹוזַא ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא

 אָמּודְנַּת יִּבַר ,הָרדָס רֶד ןיִא טְּבייַרְש הָּבַּב
 רֶע טאָה ראַה רָסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא םֶע טְנאָו
 רּופַּכ םוי בֶרֵע םיִא טְכעֶנְק ןייַז טְקיִׁשעֶג
 םּוצ ןעֶמּוקעֶג טְכעֶנְק רעֶד זיִא שיִפ ןעֶּפיֹוּק
 נּוא יִרּוהָיַא רעֶדיינְׁשַא ןעֶמּוקעֶג ויִא רֶׁשיִּפ
 נּוא ׁשיִפַא ףיֹוא טְנייֵטְׁשעֶג םיִא טיִמ טאָהְג

 ןֵדָלּוג ףְלעוֶוְצ ׁשיִפ םעֶד ראַפ ןיִּבעֶגיִנ טאָה

 תשרפ

 רעֶד נּוא ׁשיפ םעֶד ןעֶמּונעֶג ּוצ טאָה =
 ןייז זיִא ,ׁשיִּפ ןָא ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא זיִא טְכעֶנֶק
 רֶע לייוַו ןעֶראוָועֶג וָנֹורְּב םֶהיֵא ףיֹוא ראַה
 רעֶד טאָה טְכאַרְּבעֶג טיִנ ׁשיִּפ ןייק טאָה
 טאָה יִדּוהְיַא רעֶדיֵנְׁשַא טְרעֶּפְנעיִנ טְכעֶנא
 םיִא ראַפ טֶה נוא ׁשיִפַאטְפיֹוקעֶג סיֹוא ריִמי
 טְקיִׁשעֶג ראַה רֶד טֶה ןְדָלּוג ףְלעוֶוֶצ ןְּבעֶגיִנ
 טְנעֶרְפיִנ םיִא טאָה נוא רעֶדיינְׁש םעֶד ְּךאָנ
 סיֹוא ׁשיִפ םעֶד טְכעֶנַק ןייַמ ּוטְסאָה םּוראוָו

 ְךיִא לאָז וו טְרעֶפְנעיִג םיִא רעזטֶה טְפיֹוקעֶג
 וייַּפְׁש עָטּונ עֶלַא נוא ׁשיִפ ןייק ןעֶּפיֹוק טיָּנ
 טאָה טאָנ םאוָו גאָטַא ןעֶגְראָמ ןעֶּבאָה ריִּמ
 ןעֶּפאָה ריִמ נוא ןעֶניִלייֵה ּוצ ןעֶטאָּבעֶג זְנּוא
 ּךֵלייֵרְּפ טיִנְךיִא לאָז יו תֹונֹוע תַליֵחְמ ףיֹוא
 טֶסיֵּב ּוד טְרעֶפְנעֶיַנ םיִא ראַה רעֶד טֶה .ןייַפ
 םייהַא ןעֶגְנאַנעֶג רעֶדייֵנְׁש רעֶד זיִא טְכעֶריִּנ
 נוא ׁשיִפ םעֶד ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג ףיֹוא טאָה נּוא
 טֶה רע םָו ליִרעֶּפַא ןעֶנּופעֶג םיִא ןיִא טאָה
 עֶּבעֶל ןייַ גְנאַליוִו הָמְָרַּפ טאַהעֶג םיִא ןּופ
 'ר ןעֶגעוֶו ןּופ טְגאָז רֶזָעיִלָא יִּבַר .ןעוֶועֶג זיִא

 טיִמ טְשְנעֶּביִג תָּבַׁש םעֶד טאָה טאָנ יֵסֹוי
 טקעֶמְׁש תֶּבַׁש ןּופ ןעֶסֶע םֶד ןעֶד ַחיִר ןעֶמּוגַא
 טֶכאַמעֶג טֶה יִּבַר ,ןעֶכאוָו רֶָד ןיא יו רָפעָּט
 טאָה נּוא תָּבַׁש םיִא סֹוניִנֹוטְנַא ּוצ הָדּועְסַאי

 סע נוא ןעֶסֶע טָלאק םיִא ראַּפ טְכאַרְּבעֶג
 ְךאָנ רעֶד ,לאוו רֶעייֵז טְקעֶמְׁשעֶג םיִא טאָה
 ןיִא הָדּועְסַא טְכאַמעֶג רעֶדיוו םיִא רֶע טאָה
 טְכאַרְּבעֶג םיִא ראַפ טאָה נּוא ןעֶּכאָו רעֶד
 יִּבַר ּוצ טְגאָזעֶג ששי טְנַא טֶה ןעֶּפע;םיִראַוני

 הניארו תישארב

 ריִמ טאָה םֶד ןעֶסע עֶטְלאַק סאָד ריִמ ּביִנ
 טְגאָועֶג םיִא ּוצ יִּבַר טֶה ,טְקעֶמְׁשעֶג רעֶסעֶּב
 רעֶד טאָה ,ּוצ רעֶד םִיִמָׂשְּב ּפֶא טייֵנ םִע
 םיִמָׂשְּב גּונעָג ּפאָה ְךיִא טְגאָזעֶג סֹוניִנֹוטְנַא
 טְגאָועֶג םיִא ּוצ 'ר םאָּה ,תֹורְצֹוא עֶנייַמ ןיא
 זיִא גאָט רעֶד :עָּפַׁש רעֶד זיא םיִמָׂשְּב איר
 םֹוּפֹורְסֹונְרֹוט .ַחיִר ןעֶמּונַא טיִמ טְׁשְנעֶּביִג
 זיִא םּוראוַו אָכיֵקֲע יִּבַר ּוצ טְנעֶרְּפיִנ טאָה
 ְךאוָו רָד ןיא געֶּט עֶרעֶדְנַא ןּופ רעֶסעֶּב תָּבַׁש
 םּוראַו טְרעֶפְנעֶיֶג םיִא אָבֹיִקֲע יִּבַר טאָה
 רֶע טאָה טייל עֶרעֶדְנַא ןּופ רָבּוׁשָח ּוטְסיִּב
 םיֹורְנ ְּךיִמ טאָה ְךֶלֶמ רעֶד טְרעֶפְנעֶיִג םיִא
 ְךֶלְרֶעְךיִמ לאָז ןעֶמ ןְּבאָה ליוו נוא טְכאַמעֶג
 טרעֶפְנֶעיג םיִא אָביִקֲע יִּכַר טאָה .ןעֶטְלאַה
 ְךלְרעתְּבַׁש לאָז ןעֶמ ןעֶּבאָה ְּךיֹוא ליוַו טאָנ
 רֶע טאָה .נעָמ עֶרעֶדְנַא איו ןייֵמ ןעֶטְלאַה
 ּוטְס;עק סאוָו טיִמ אָביִקֲע יִּבַר ּוצ טְגאַזעֶג
 ןּופ רעֶסעֶּב זיִא תָּבַׁש םאָד ןעֶזייוַואַּב סאָד
 טֶה ןעֶסייֵהעֶנ ֹוזַא טֶה טאָג נּוא נעֶמ עֶרעֶדְנַא
 ןויִטַּבְמַכְךייֵטרַד טְרעֶפְנעֶיִג םיִא אָביֵקעֶיִּבַר
 רֶע טְּפְראַַו ְּךאָו עַצְנאַנַא ןעֶד ףֹורָד טְזייוו

 טאָה ,רע טעֶור תָּבַׁש םיִא נּוא רעֶנייֵטְׁש
 ליוִו סע רעוֶו טְנאָועֶג םיִא ּוצ םֹוּפֹורְסֹונְרֹוט
 טייוַו ןיפ הָיַארא טְגְנעֶרְּב רעֶד ןעֶנאָז ןעֶניִלַא
 םיִנ ןֵטְראָד ןעֶנעֶו ןעֶנאַד ןּופ טייל ןייק איו
 ִא ןעֶנעק טיִג םיִא לאָז רעֶנייק יֵדְּכ ןעוֶועֶג
 טְסְגְנעֶרְּב ּוד ךיֹוא םאָד זיִא ֹוזַא ןעֶנעֶקייל
 רעֶניֵק םִִו ןֹויְַּבְמַמ יט םעֶד ןּופ הָיֲאַרַא
 ,ןְגיל םֶד זיִא רַׁשָּפֶא ןעוֶועֶג טיִנ ןעֶטְראָד זיִא
 נוא אייג טְגאָזעֶג םיִא ּוצ אָביִקע יִּבַר טאָה
 ףיוא ןעֶמֹוטַא ןעֶנעק טְסעוֶו ּוד ּביֹוא ביִרָּפ
 ףּוׁשיִּכ טיִמ רֶבָק ןייַ ןּופ תָּבַׁש םיִא ןעֶגְנעֶרְּב
 תָּבַׁש םיִא רַטֹוט רֶד טֶה טְבירְּפעֶג רֶע טָה

 ןעֶכאוָו רעֶד ןיא נא .ןייֵג ףיֹוא טְלאָועֶג טיִנ
 תֹויַאַר רעֶמ ְךאָנ ןעֶגְנאַנעֶג ףיֹוא אֹוי רֶע זיִא
 תֶּבַׁש זַא טְכאַרְּבעֶג אָביִקֲע יִּבר םיִא טאָה
 םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא ,געט עֶלַא ןּופ רָבּוׁשָח זיִא
 לייוַו טְׁשְנעֶּביִנ םּורְד תֶּבִׁש טאָה ןעֶמ ןעֶנאָז
 רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר ,טיִנ רֶבֵח ןייק טאָה תֶּבַׁש
 סאָד טְשְנעֶּביִג תָּבַׁש טאָה ןעֶמ טְגאָז יִנֵמְחַנ
 ןְרעֶרְנַא ןייֵא ףיֹוא ּפָא טיִנ תֶּבַׁש טְנייַל ןעֶמ
 ןְמייֵצ ּוצ ןעֶמ טְנייֵל בֹוט םֹוי איו ֹוזַא גאָט

 ןְטייֵצ ּוצ ְךיֹוא ןעֶמ טְנייל רֹּפּכ םֹוי נוא ּפָא .
 א



 הניאצ
 גאָטייַרְפ םיִא ןעֶלאַּפעֶג טיִנ לאָז רֶע סאָדּפָא
 ייַז טעוֶו תֶמ ןייֵא ןעוֶו ןעֶד גאָטְנּוז רעֶדָא
 גאָּטייַרְפ גאָט ייֵוְצ ןעֶגעיֶל ןעֶזומ רֶע טעוֶו
 תַּבַׁש רֵּבֶא ,גאָמנּוז גוא תַּבַׁש רעֶרָא תַּבַׁש גוא
 תָּבַׁש טאָה ,ּפָא טיִנ לאָמ ןייק ןעֶמ טְגייֵל
 יייק טיִנדיִא ּבאָה םּוראוָו טאָנ ראַפ טְגאָזעֶג
 לֵאָרְׂשִייִד תָּבַׁש וצ טְגאַזעֶג טאָג טאָה ,רֵבֵח
 לֵאָרְׂשִ אי זַא םּורְד רֶבֵח ןייד ןייז ןעֶלעוֶו
 תַּבַׂש טאָה יֵניִס גְראַּב םעֶרּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז

 (תֵּׁשַה םֹוי תֶא רֹוּכַמ ה"ּכק ראַּפ טְגאָזע
 טְּפאָה ּוד סאָד ְךיִמ קְנעֶרעֶג ׁשְטייֵט זיִא סאָד
 ןיִא ןֶעהור ןעֶלאַז לֵאָרְׂשִי יִד טְנאַזעֶגוצ ריִמ
 רֹודָלֹוּת הָלֶא) ,רָבַח ןיימ ןיינ ןעֶלאַז נּוא ריִמ
 הָרֹוּת רעֶד ןיִא טייֵטְׁש םּוראָוָו (םִיַמָׁשַה
 גּוא ןיִואוו אייֵוְצ טיִמ ץֶרָפ אייַּב (תֹודָנֹוּת
 ןעֶביִרְׁשעֶג ְךיֹוא זיִא ץֶרֶאְו םִיַמָׁש ייַּב תֹודָלֹוּה
 םָדָא אייֵּב תֹורְלֹוּה גּוא נאו אייווְצ טיִמ
 ןֶעיֵטְׁש תֹורְלֹוּת עֶרעֶרְנַא ְּךיֹוא נּוא ןֹוׁשאִרָה
 טאָה טאָנ יוִו ןעֶד זיִא סאָד ,ואוָו ןייֵא טיִמ
 ךָאְלמ ר ןעוֶועֶג טיִנזיִא טְלעוֶו יד ןעֶפאַׁשאַּב
 טעוֶו םהיִא ןּופ סאוָו ץֶרֶפ אייֵּב ְךיֹוא ,תוָמַה
 תֶוָמַה ּךָאְלַמ רעֶד נּוא ,ןעֶמּוק םיֹוַא ַחיִׁשֵמ
 ַיִׁשְמ ןופ געט יד ןיִא ןאַטיִגּפָא ןעֶרעוֶו טעוו
 ןיואוָו אייווְצ טיִמ תֹורְֹוּת ןעֶטְראָד טייִטְׁש
 תֹורְֹּת טייֵטְׁש ןוׁשאֵרָה םָדָא אייַב רעָּבַא
 זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד דְלאפ יוִו ןעד או ןייֵא טיִמ
 .תֶוְמַה ךאַלַמ רעֶרזיִא יֹוזַא ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראוַו
 תֹורָֹוּת עֶלַאטאָה גּוא ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראווְךיֹוא
 -יִמעֶג נוא טיימעֶגפאַׁשַּב ןעֶראווו ןעֶנעֶז סאו
 וצ ואָו רֵסָח תֹורָלֹוּת עֶלַא ןָעייֵטְׁש םּורְד טְרעֶנ
 ןעֶנעֶז ןעכאַ ייֵלְרֶע סְקעֶז סאָרְְנוא ןעֶגְרהעֶל
 רֶע איוִו ןוׁשאִרָה םָדָא ןּופ טְרעֶניִמעֶג ןעֶראוָו
 זיִא טייֵקְרעֶטיֹול ןייז ,ןעּוטעֶג הָריִבֲע יד טאָה
 עַל ןייַזןוא ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םיִא ןּופ
 ָךיֹוה ןייַז נוא ןעֶראוָועֶג טְרעֶגיִמעֶג זיִא ןעֶּב
 רֶע נוא םהיא ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶראָו זיִא
 רעד ןופ תֹוריֵּפ איִד ןּוא ןעֶראָועֶג גירדינ זיִא
 תֹוריֵּפ יִד נּוא טְכּולְּפְראַפ ןעֶראַוו ןעֶנעֶז דֶרֶע
 גּוא טְכּולְפְראַפ ןעֶראוָו ןעֶנעֶז םיֹוּב םעֶד ןּופ
 ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא ןעֶראוו זיִא טֶכיֵל עֶטּונ איד
 איד טאָה היִרָפ גאָטייֵרְּפ םיִא ןעֶד םהיִא ןּופ
 ןֹוׁשאִרָה םֶרָא יו ןְטְכייֵל ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טְכיֵל
 ןעֶמּוקיִג זיִא סֶע יו ןּוא ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראָוו זיִא

 ן הניארו תישארב תשרפ
 ֹוׁשאִרֲה םָדָא סאָד טְכאַנ ראַפ הָעָׁש אייֵוְצ
 טאָנ טאָה תַעַרַה ץע םעֶד ןּופ ןעֶמעֶניִג טאָה

 םָדָא ןעֶד ןעֶמע יג קעוֶוַא טֶכיֵל סאָד טְלאוָועֶג
 טְכיֵל ןייַא ױזַא לאָז רֶע ןעוֶועֶג יּואָרטיִנ זיִא
 - םאָד טאַגטאָה ןעֶגעוֶו תַּבַׁש ןופ ראַנ ןעֶּבאָה
 טְכייֵליִג ה יז נּוא ןֶמּונעֶגְקעוֶוא טיִנ ניי
 ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹוא זיִא תַּבִׁש יו נּוא ,תָּבִׁש ץנא.
 ֹׁשאֵרָה םָדָאְּדיִז טאָה ןעֶראוויִג רעֶטּנניִפ זיא
 איָד טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶע ןעֶקאַרׁש רעֶד
 רעֶטְצְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶסייַּב םהיא טעוֶו גנאַלש
 עֶגיִרֶעייַפייוַוְצ טְקיִׁשעֶגּוצ טאָנ םיִאטאָהֹווא
 טיִמ ןעֶגאָלְׁשעֶג איי .טאָה רֶע נוא רעֶנייֵטְׁש
 ייֵז ןופ ןעֶגְנאַנעֶג םיוראי רעייַפ זיִא רעֶדְנאַנַא
 רֶע טאָה ןעוֶועֶג גיִטָכיִי םהיִא זיִא םֶע גּוא
 ןעֶד ׁשֵאָה יִרְואָמ אָרֹוּכ הֵכֵרְּבןייֵא טְכאַמעֶג
 טכיֵל םאָד ןעֶפאַשַּב ןעֶראוַו זיִא לאָמט טְסְנעֶד
 טְכאַנ וצ תֹותָּבַׁש עֶלַא ריִמ ןעֶבאַמ םּורָד
 איד (םאְרַּבהְּ ,טֶכיֵל סאָד רעֶּביִא הָלָרְבַה
 (ת רעֶר טיִמ ןעֶּפאַׁשאַּב ןעֶראו זיִא טְלעוֶו
 ןעֶטְנּוא טאָה (ה) ןייֵא נוא טְראַוַו גָניִרְנ א טיִמ

 סאָד ןָנוא טְניִרעֶל םאָד ריִט ןייֵא איוִו ןעֶפָא

 ןעֶטְנּוא םַנ םִנְהיִג ןיִא ןעֶמּוק זּומ טְלעוֶו עֶצְנאַג יה

 ףיֹוא רעֶריוִו טאָה (חק יִר נוא ּבּורְג םעֶד ןיִא
 זיִא סֶע עו ויי סאָד ריִט ןייֵא טייז רעֶד
 ְךֶרּוד רעֶריִו טייג רעֶד טְלעוֶו רעֶר ףיֹוא םּורָּפ
 טְלעוֶו עֶנעֶי גוא .ןֶרֵע ןֵג ןיִא םיֹורַא ריִט רעֶד
 זיִא איִד ס) רעד טיִמ ןעֶּפאַׁשאַּב ןעֶראוָו זיִא
 סאָד טְזייוֵו סאָר תֹויְתֹוא עֶלַא ןּופ רעֶנעֶלְק
 גּוא טְלעוֶו רעֶנעי ףיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ יי
 ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא גיִרְדיִנ ןעֶנעֶז םיִעָׁשָריִד
 -אַּב טאָה טאָנ (םָדָאָה תֶא םיִהֹלֲא ַײ  רָציי
 םּורָד נּוא .הרָע ר ' ןעָׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶּפאַׁש
 ןעֶזייוַו ּוצ .,ןעֶרּוי אייוצ טיִמ רצייַו טייֵטְׁש
 ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב ייֵו 3 :ןיִז א טאָה ׁשְנעֶמ 07 םָד

 ייַּב רעָּבָא בֹוט רֶצ + עֶד עא עַרָה רצָי םעֶד
 ןעֶד דּוי ןײֵא טי הק , טייֵטְׁש הָמֵהָּב רעֶד
 ןייק טינ נוא עֶרה רצָי ןייֵא ראַנ באָה איז
 עַטְׁשִרֶע איר (הֵמָדֲאַה ןמ רּפָע "בֹוּמ רָצָי
 ,טְלעֶמאַזיגְנייַא טאנ טאָה גאט םֶד ףיֹוא הָעָׁש
 ,םייַל ִד ןעֶמעֶגְקיִג רֶע טאָה הָעַׁש עֶרעֶרְנַא יִר
 רעֶּביִרְד טיֹוה ןייֵא רֶע טאָה הָעָׁש עֶטיִרְר יִד

 הָמָׁשְנ ןייֵא רֶע טֶה הָעָׁש עֶרְרעֶּפ יִר ,ןעֶגיֹוצעֶג נ

 ןיש םָדָא זיִא הָעָש עֶטְפניִפ ִר ןיִּבעֶגיִ ירד
 יה יש טשעג
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 הָעָׁש עֶטְסְקעֶז יִר ,םיִפ עֶנייַז ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג

 -עָּפעֶׁשאַּב עֶלַאּוצ ןיִּבעֶגיִג ןעֶמעֶנ םָדָאטאָה

 םיִא ּוצ הָוֲח ּבִייַו ןייַ זיִא העָׁש עֶטְּביִז יִ ׁשיִנ

 ףיֹוא ייֵז ןעֶנעֶז הָעָׁש עֶטְכַא איד ,ןעֶמּוקעֶג

 הָעָׁש עֶטְנייג יִד ,םעָּב םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶג

 .ןעֶסֶע טיִנ ןעֶלאַזייֵז ןעֶטאָּבעֶג יִיָז טאָג טאָה
 ןעֶּבאַה הָעָׁש עֶטְנעֶצ יִד ,תַערַה ץֵע םעֶד ןּופ

 ןופ ןעֶסעֶגעֶג אֹי ןעֶּבאָה גּוא טְגיִדְניִזעֶג ייֵז
 ייֵז טאָג טאָה הָעָׁש עַטְפיִלֲע יד ,םיוּב םעֶדי
 יֵז ןעֶנעֶז הָעָׁש עֶטְפלעוֶוְצ איִד ,ןעוֶועֶג ןַד
 רֶפֵעע ,ןֶדֵע ןֵג םעֶד ןּופ ןעֶּביִרְט ראַפ ןעֶראָו
 עֶלַא ּופ רֶרֶע ןעֶמּונעֶג טאָה טאָנ והָמָדֲאַה ה ןֵמ !
 ןּופרעֶד טאָה נּוא מְלעוֶו רעֶד ןופ ןעטייז ריִּפ
 ׁשְנעֶמ ךעֶדייִו ְֵּכ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶּפאַׁשאַּב
 וצ רעֶריוִו םיִא רֶרֶע יִד לאָז ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו
 רֶרֶע ןעֶמּונעֶג טאָה רע גוא .,הָרּובְק וצ ןעֶמעֶג

 ןייַז רֵפַכְמ לאָז דֶרֶעיִר יִדּכ חֵּזִמ םעֶר ןּופ
 (םייַח תַמְׁשַנ יָאְב חַּכִיַע תֹוריִבַע עֶנייז ףיֹוא
 רעֶכעֶל זאַנ עֶניוֵז ןיא ןעֶזאָלּבעג טאָה טאָנ-

 טְגאָזעֶג טאָה טאָנ ןעֶד ,הָמָׁשְנ עֶגיִרְבעֶל ןייֵא
 הָאְנַ ןייק ןוא גיִרָק ןייֵק סאָד ןהעָז זומ ְךיִא
 ןעֶד ,ייַז טיִנ ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶנייֵמ אייּב לאָז
 -יֵה ןעֶפאַׁשאַּב טאָג טאָה גאָט ןעֶטָׁשָרֶע ןיִא
 טאָנ טאָה גאַמ ןעֶרעֶרְנַא ן ןיִא הָרָע נּוא לעָמ
 טְכאַמעֶג קְראַטׁש נּוא לעֶמיִה יִר טְכיִר ראַפ

 יז טאָה ןעֶמ סאוָו טאַהעֶג רַעֵצ דֶרֶע יד טאָה
 ת"ישה זיִא ,טְכאַמעֶג טּונ נוא טְכיִר ראַפּטיִנ

 רעֶדּוצ טאָה נוא גאָט ןעֶטיִרָד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג
 טאָה גּוא טְכאַמעֶג ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב ןייֵא דָרָע
 טְרָא ןייֵא ןיִא רעסאוו סאָד טְלעֶמַאְזעֶג ןייֵא

 ןיִא ,רֶרֶע איד ןהעָז ןעֶנעֶק לאָז ןעֶמ סאָד !
 טְכיֵר ראַּפ רעֶריוִו י"שה טאָה גאָט ןעֶדְרעֶפ
 ןַא םהיִא ףיֹוא 'טֶכיֵל טאָה נּוא לעֶמיִה איִד
 ת"ישה טאָה גאָט ןעֶטְפְניִפ ןיִא ,ןעֶגְנאַהעֶג
 ןעֶפאַׁשאַּבטאָה נוא טְכיִרְראַּפ דֶרֶע יִד רעֶדיוִו
 -סְקעֶז ןיִא ,לעֶגייַפ גוא ׁשיּפ רעֶסאו םעֶד ןּופ
 ןייֵא זּומ ְּךיִא טְנאַזעֶג י"שה טאָה גאָט ןעֶמ+

 ןייק רֶרֶע נּוא לעֶמיִה ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכאַמ הָרָׁשַּפ
 ,רֶרֶע נוא לעֶמיִה ןעֶׁשיוִוְצ ןייז טיִנ לאָז ָז הָאְנַק
 דֶרֶע רעֶד ןופ דֶרֶע ןעֶמּונעֶג י"שה טאָה םּורָד .
 לָמיִח םעֶד ןּופ םיִכָאְלַמ יִד ןופ הָמָׁשָנ ןיײַאנ גוא
 יִא יֹוזַאׁשְנעֶמ ַא ןעֶפאַׁשאַּב ןּופרעֶד טאָה נּוא
 ןּבמר רעֶד ןעוויִג יֵזןעֶׁשיִוְצ הָאנק יי ק יש
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 ַא ןעֶּבעֶנעֶג עׁשנעמ םעֶד טאָה טאָנ טָּבייַרְׁש
 ןעֶדייִר ןאק רֶע סאָד עֶגידְנעֶרְייִ ןייֵא הָמָׁשְנ
 אֵרָמַנ יִד יו ֹזַא ׁשיִנעַּפעֶׁשאַּב עֶלַא יוִו ןייֵמ
 תֹומָׂש טיִמׁשְנעֶמַא ןעֶפאַׁשַּב טאָה אֵבָר טְגאָז
 יִּבַר טאָה ,אָריִז יִּכַר ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה גּוא
 -יִנ טיִנ טאָה רֶע גּוא טעֶרעֶג םיִא טיִמ אָריִ
 -עֶנ םיִאּוצ :אָריז ִּבַר טאָה ,ןעֶרעֶפְטְנִע טְנעֶק
 םינָּבַר ִד ןּופ ןעֶּפאַׁשאַּב ןייז טְזּומ וד טְגאָז
 רעֶריוִ יֵז גּוא רֶרֶע רעֶד ּוצ רעֶדיוו ייֵג םורד
 עֶכיִלְטע אָרָמְג רעֶד ןיִא ריִמ ןעֶניִפיִגְךֹוא ,רֶרֶע
 תַּבַׁש ףֹוא רעֶּבְלעֶק ןעפאַשַּבְךיִז ֶּבאָה םיִנָּבַר
 רע ׁשְנעֶמַא ןעֶּפאַׁשַּב ןעֶנעֶק לאָז ׁשְנעֶמַא רֶּבַא
 ןעֶדַדיִלְנעֶמ טיִנ זיִא סאָד ןעֶדייֵר ןענעק לאַז
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ הֵמָׁשָנ יד זיִא ןעֶרייֵר סאָד
 רעָּביִא טיִנ טְכאַמ ןייק ׁשנעֶמ ןייֵקטאַה םּורָד
 זיִא ֶׁשְנעֶמ םעֶד ןופ הָמָׁשְניִד ןעֶד הָמָׁשְנ רעֶד
 יד ןעֶכיִלְגעֶג זיִא םּורָד טֶרֹוקַה חור םעֶד ןּופ
 ּוא ןעֶכאַז ייֵלרעֶלַא טיִמ ה"בקה ּוצ הָמָׁשְנ
 ןעֶד םיִכָאְלַמ איִד ןּופ רעֶסעֶּב זיא ּהַמַׁשנ יִד
 ןעֶרעֶדְנַא ןיִא ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראַו זיִא הָמָׁשְנ יד
 סאוָו ץֶלַא גוא םיִכָאְלַמ יִד ראַּפ רֶעיִרְפ גאָט
 ןעֶראו רֶעיִרְפ זיִא םִע םעֶבְלעו זיִא לָמיִה ןיִא
 ןעֶּבאָה םּורָד ,בּוׁשָח ןייֵמ זיִא סאָד ןעֶפאַׁשאַּב
 רעֶסעַּב ןעֶנעֶז םיִידצ יִד טְגאָזעֶג םיִּמַכֲח יֵד
 הָמָׁשְנ איִד ןעֶטְלאַה ייֵז ןעוֶו םיִכָאְלַמ יִדןופ
 טאָה טאָג (ןְרעְּב ןֵנ םיִהֹלֶא ַײ י עַטיַמ ,הָרֲהַּטַּב
 עֶטּג אייווְצ נּוא ןעֶטְראַנ ןעֶד טְצְנאַלְפעֶנ
 טְסייֵה רֶנייֵא ןעֶמְראָג םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז רעֶמייב-
 תורָּפ עֶנייַז ןּופ טֶסָע סאָו רעֶד ,תַעַדר ץֵע
 ץֶטּוג ןעֶסיוִו אוצ לֶכֵׂש םיורְג ְמּוקאַּב רעֶד
 גּוא ,רֶעיִרְפ יו עֶרָה רֶצָי רעֶמ נוא זייַּב נּוא
 רעֶד םיִיַחַה ץֶע טְסייַה םיֹוּב רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 ,גִּבייֵא טְּבעֶל רעֶר תֹורַפ עֶנייַז ןופ טֶסֶע סאָו
 ןעֶטְראַג םעֶד ןופ סיֹורַא ןֶעייֵג ןעֶכייֵמ ריִפ נוא
 טאָה טאָנ נוא ןעֶטְראַנ םעֶד ןעֶקְניִרְט ןָא ּוצ
 ְךיז לאָז רֶע זַא ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא םָדָא ןאָטיִג
 נּוא םיִמָׂשְּב עטּוג גּוא ןְראָק גוא ץייוו ןֶעייֵז
 ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָג נוא ,ׁשיִנעֶּפרעֶראַּב ןייַז
 ץֵע םעֶד ןופ ןעֶסֶע טיִנ לאָז רֶע םָרָא ּוצ
 ראַפ טיִנְךיֹוא טאָנ טאָה םּוראוָו נּוא ,תַעַרַה
 םיָיַחַה ץִע םעֶד ןופ ןעֶסֶעּוצ םֶדָא ּצ ןעֶטאַּב
 -ייַא לאָז םָרָא סאָד טְרעֶנאַּב טאָה טאָג ןעֶד
 ןאָטיִנ הֶריִבֲע יִד טאָה רֶע רעֶרייֵא ןעֶּבעַל גיב
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 ןיִמעֶּוצ טְרעוֶוְראַפ טיִנ םיִא רֶע טאָה םּורָד
 טאָה םֶדָא איו רעֶּבֶא םיִיַחַה ץֵע םעֶד ןּופ
 ןופ ןיִסעֶגיִנ טאָה נוא ןעֶוטיִנ הֶריִבע איד
 ראַפ ְךֹוא םיִא טאָנ טאָה ֹוזַא תעדה ץֵע םעֶד
 רֶע לייוַו םיִיַחַה ץע םעֶד ןּופ ןיִסע זצ ןְטאָּב
 רע זיִא טאָּביִנ סְמאָג ףֹוא ןעוֶויִנ רֵבֹוע טאָה
 טאָג םיִא טאָה םּורָד ,ןָראוָויִנ תָתיִמ בַײח
 לאָז רֶע סאָד ןֶרֵע ןג םעֶד ןופ ןְּביִרְטְראַפ
 רע טעוֶו זיפ םיִיַחַה ץֵע םעֶד ןופ ןיִסֶע טיִנ
 ץע רעֶר ןעֶגאָז םיִמָכָח לייֵטַא .ןְּבעֶק עיִּביֵא
 רעֶד יא ןְמְראָנ ןָטיִמ ןיִא ןְנאַטְׁשיִנזיִא םייַחַה
 ץע םעֶד םורַא םֹוצ ןייַא ןעוֶויִג זיִא תעדה ץע
 ןיִא ןעֶרירְגָא טְנעֶקיג טיִנ טאָה ןעֶמ םיִיַחַה
 םּורְד תעדה ץֵע םעֶד אפ םײסַה ץע םעֶד
 טְריִרעֶגְנָא טאָה ןֹוׁשאִרָה םֶרָא רְלאַּב איו
 ,ןיִסעֶניִג םיִא טאָה נּוא תעדַה ץע םעֶד ןיִא
 םָדָא ןעֶד .ןְּביִרְטעֶג סֹורַא טאָנ םיִא טאָה ֹוזַא
 ןופ ןיִסע ךוא טעֶו רֶע טְכאַרְטיִנ ְךיִז טאָה
 מאָה תַעַדַה ץֵע רעֶד נוא םִָיַחַה ץֵע םעֶד
 רעֶד םיִא ןּופ טסע סאו רעֶד ךיז ןיִא עבְטַא
 אייזייֵא ןעֶדוייֵּב ןעֶוט ּוצ עֶרֶה עי טְמּוקעֶּב
 איי ןיִנעֶו תעדה ץע םעֶד ןופ ןיִסעֶגיִג ןְּבאָה
 ְךי ןְבאָה נוא רעֶריילְק ןָא טיִקאַנ ןעֶגְנאַגיִ
 ןופ ןיִסעֶגיִג ןְּבאָה אייֵז איו נוא טְמעֶשיִנ טיִנ
 ןְבאָה וא טְמעֶׁשיִנ ךיז אייז ןְּבאָה םֹוּב םעֶד
 .הָנאַׁש רעֶייז ןְקעֶדאַּב וצ רֶמעלְּב ןיִסיִרעֶג ּפָא
 טאָהטאַנ (תּומָּת תֹומ ּונָמִמ ְּךֶלֶקֲא םֹויְּב יִּכנ

 ,םעֶד ןופ ןיִסַע טְסעוֶו ּוד ןעֶו םָדָא ּוצ טְגאָזיִנ
 לייװ נוא ןֵּבְראַטְׁש גאָט םעֶד ןיִא ּוטְסעֶוְו םֹוּב
 םיִאטאָה נוא ןעוטינ דֶסֶח םיִא טיִמ טאָה טאָנ
 זיִא גאָט סְטאָנ ןעֶד געט עֶנייַוןוֿפ גאָטַא ןפָניִג
 טְלאָועֶג םִדָא טאָה םּורָד ראָי דְניוט גְנאַל
 ןְהעֶזיִנ טאָה םֶדָא ראָנ ,ראָו דְניזוט ןיִבעֶל
 טְלאָזיִג טאָה הע ְךֶלֶמַב דִנָד סאָד הֶאּובְנַּב
 טְלאָזיִנ טאָה נוא לָּפַגַא ןיִרעוֶו ןעֶרוּבעֶג
 םֶדָא טאָה ,ּבייל סְרעֶטּמ רעד ןופ ןּבְראַטְׁש
 עֶנייֵז ןופ ראָי גיִצְּביִז טְקְנעֶׁשיִג םיִא ןֹוׁשאִרָה
 ,האָי גיִצְּביִו ןיִּבעֶל לאָז רַוָד םאָד ןעֶראָי
 סאוָו סאָד טׁשִּפ םעֶד ןיִנאָז םיִמָּכֲח לייֵטַא
 םאָו גאָמ םעֶד ןיִא טְנאָזיִנ םיִא טאָה טאָג
 רע טאָה ןְּבְראַמְׁש ּוטןּומ ןיִסֶע טְסעֶיֶו אּוד
 ןיִסֶע טְעֶר אוה אָפ ןָכְלעוֶו ןיִא טְניִמיִ
 טאָה רעוא .גאָמ םעֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש ּוטְעוֶו
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 ןיִראָו ליפ ןיִא רֶע ויִא גאָטייֵרְּפ םיִא ןיִסעֶגיִ
 לייֵטַא .גאָטייֵרְּפ םיִא ןְּבְראָטְׁשיִנ ךאָנ רעֶד
 טְנאֶזיִג םיִא טאָה טאָנ סאוָו סאָד ןיִנאָז םיִמָכֲח
 יִע טאָה :אָמ םעֶד ןיֵא ןֶּתְראַטְׁש טְכעֶו אוד
 ןעוט טיִנ הָכּוׁשְּת ןייֵק שעֶו רע.ןעוֶו טְנייֵמיִג
 תוָנְנ טאָמְׁש רעֶד אייַּב ןְניִפעֶג ֹויִמ איו ֹוזַא
 ןיִנאָז תֹואיכָנ הָנֹוי םֶקיִׁשעג טאָה טאָנ סאָד
 םעוֶו םורַא געט ניִצְרעֶפ ןיִא םאָד ריִא ףֹוא
 רעֶד :ּוא ןירעק רעֶּביִא טאָמְׁש איד טאָנ
 טְרעֶקיִג רעֶּטיִא שיִנ ךאָד איז רע טאָה ְּךאָנ
 זיִא ךוא וזַא ,ןעֶוטיִנ הָבּוׁשְּת ןעֶּבאָה אייז לייוו
 טאָה רֶע לייו ןֹוׁשאִרָה םָדָא אייַּב ןיועוֶוִנ
 ףעֶנְנעֶל םיִא טאָנ טאָה ןעֶוטיִנ הָבּוׁשְּת
 תֹויַה בֹוט אלנ .ןְּבְראַטְׁש ןייז טיִמ טְראוַוינ
 שיִנויִא םִע טְנאָזיִנ טאָה םאָנ (ּודֵבְל םָרֶאָה
 םיא ןצ יא ןיצ סאו שעמ רער שמ
 םֶרָא סאָד ןְהעֶו ןיִלעֶוו ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב איד ןעֶד
 ןילעֶו ,הָרע;רעֶד ףוא ןיילַא זיִא ןֹוׁשאִרָה
 םיִא ןעֶלעֶֶו נואטאָנ א ראפ ןְטְלאַה םיִא אייז
 זיִא טאָנ איוִו לאוו זזַא ןיִנאָנ ןְלעוֶו אייז ,ןניד
 ןֹוׁשאִרָה םָדָא זיִא ְּךֹוא ֹוזַא לָמיִה ןיִא ריִחָיַא
 םָרָא ּוצ ןעֶמ זּומ םּורָד דר ,רעֶד ףוא ריִחָיַא
 ןעֶפְלעֶה םיִא לאָז איז ְךֹוא ּבייַַא ןְפאַׁשאַּב
 (ומְׁש אוה םֶדָאָה ֹול אָרקי רֶׁשֲא לכק .ןעומ
 .ֿבצ טְכאַרְּביִנ ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶלַא טאָה טאָג

 ןְלאָו איו איו ןיִבעֶג ןעֶמאָנַא לאָז רע םֶדָא
 עֶייז ןעוֶויִג זיִא ןֹוׁשאִרָה םֶרָא ןעֶד ןעֶסייֵה
 יִבעֶגיִג ְמאָנַא ןָכיִלְטיִא טאָה רֶע נוא גולְק
 אָה הָמֵהְּב איֵד איו נּוא .ְךאָנ לֶכֵׂש ןייַזְךאָנ
 .לעזייֵא סאָד ףיז ןיִא גָהְנִמַא נוא עַכֶט ןייֵא
 רעֶטְסעֶרג רעֶד זיִא רֶע סאָד ןְהעֶזינרע טאָה
 רעטאָה םּורָד שיִנ לָכַׂש ןייֵה טאָה רע ראַנ
 זיִא רֶע ׁשְטייֵט זיִא סאָד רֹומָח ןְפּורעֶג םיִא
 רְרעֶּפ םאָד .םָלֹונרְניִמייַלַאאיוו ְךייֵלְנ םייל

 ךֶלייֵרְפ םֶלַא זיִא םֶע םאד ןְקעֶזיִג רע טאָה
 ׁשְטייַט זיִא סאָד םּוס ןֶּפּורעֶג םיִא רע טאָה
 סאָד רעֶלְדָאסעֶד ןְעֶיִג טאָה רע הָלייֵרְפ
 עֶניַו פארא לַע טְפְראַו ראָי ןְהעֶצ עֶלַא
 ףֹוא ןייקְקאַו ןיִרעֶלייִפ זָניִנ נוא ןיִרעֶדעֶּפ
 זיִא סאָד .רֶׁשָנ ןעֶפּורעֶג םיִא רֶע טאָה םיִא

 ַלדָא רֶד ןעֶו ְךוא .ןעֶפְראַוו ּפאָרַא ׁשְטייַט
 ץנאַנרֶעטְהילְּפ ,האָי טְרעֶדְנּוה טְלַא טְרעוֶו
 ץיִה יר ויִא ווַא .לָמיִה םֶד ייַּב טְניֵהאָנ ְּךיֹוה

 4 ןעטראר :
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 ץיִה סיֹורְנ ראַפ נּוא םיֹורְג רֶעייֵז ןעֶמְראָד
 טְרעוֶו נּוא לֹודָנַה םִי ןיִא ּפאָרא רע טְלאַּפ
 םָדָא ּוצ טְנאָועֶג טאָג טאָה .ןעקְנּורְמ רעֶד
 טְנאָויִג םָדֶא שֶה ןָסייֵהְּךיִא לאָז יו ןֹוׁשאִרָה
 טְסיִּב ּור לייוַו (יָנֹדֲאנ ןייַז לאָז ןעֶמאָנ ןייּד
 אוה יי יִנֲאַנ טייֵטְׁש םּורד עֶלַא רַּביִא ראַהַא
 גְנאַל ןופ זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ טְגאָו טאָג ׁיִמָׁש
 טאָה טאָג (הָמָדְרַּת םיהלַא ַי לֵּפַיוו ,טאָּג
 סאָר םָדֶא ףיֹוא ףאָלְׁשַא ןעֶלאַפ טְכאַמעֶנ)

 זיִנְרעֶצ טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רֶד סֶד זְנּוא טְניִרעֶּג)
 ןיֹוׁש טְהעֶו רע ןעוֶו טייַצ עֶלַא ּבייו יז ףיֹוא
 לאָז טיִנ טְלעֶפיִג םיִא סאו םעֶּפע ןְטייַצ ּוצ

 ראַפ טְכאַרְּבעֶג טֶה טאָנ איו נוא ,טְּפאָלְׁש
 ןעֶּבעֶג ּוצ ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּכ עֶלַא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא

 טְגאָועֶג םֶרֶא שֶה ֹוזַא ּבייַוַא טֶה הָמֵהְּכ גוא/
 ְךיִא נוא עֶּבייוַ ןעֶּבאָה ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶּלַא!
 אָצָמ אֹל םֶדָאְלּונ רע טְגאָז םּורְר טיִנ ּבאָה
 טיִנ טֶה ןֹוׁשאֹרָה םֶדָא רָמֹולְּכ (ודְגנִּכ רַוע!ו
 לאָז איז הָבקְנַא ׁשיעעַּפעֶׁשאֶּב ןייק ןעֶנּוּפעֶג
 טאָנ טאָה םורר ּכײַװַא ראַּפ ןייַו יּואְר םיִא
 ניא ןֹוׁשאֹרָה םָדָא ףיוא ףףאָלְׁשַא ןעֶּפְראועֶג
 ןּופ טאָה גּוא ףונ ןייַ ןּופ ירַא ןעֶמּונעֶג טֶה
 טאָה םּורְר נּוא ּכייַווַא םֶהיֵא ןעֶפאַׁשַּב םעֶר
 לאָז איו יִדָּכ .ןעֶּפאָלְׁש טְבאַמעֶג םֶהיֵא טאָּפ
 ןופ זיא איו לייַװ ןייַו םּואיִמ טיִנ םֶהיֵא ףיֹוא
 זיִא ׁשְנעֶמ רעֶר ןעוֶו נּוא .ןעֶמּוקעֶג ףונ ןייַז
 םֶהיֵא לאָנ איו ּכייַזַא טאָנ םֶהיֵא םיִג הָכֹוז
 + ןייַו ניִפְליִהייֵּב נוא ןייַז ביל

 יזִרִע ןִנ ןיִא הֶוַה גוא םֶדָא זיִא סאָד

 טי, טיי יי

 חישאוב תשרפ

 גּוא טיִנ םאָר טְהעֶו רע איז ןעֶכאַמ ְךיו רו

 .הֶיַח ָכילְטיִא ןְהעֶזיִג םָדֶא טאָה .ןעֶמעֶנ ייֵנ

 טא
 א
 א א ריש

 הניארו

 םֶהיֵא טקיִׁש םּורָפ טיִנ רעֶּבָא זיא רֶע ןעוֶו
 או זיא ביל ןייַז איו ּוזַא ּבייוַוַא ּוצ טאָג
 עֶנעֶי נּוא טְלעוֶו יד ןעֶדיִל ראַּפ םיִא טְכאַמ
 ְךיֹוא טיוט רעֶד איוִו רעֶנְרע זיִא איִו טְלעוֶו
 אָּבַה םֶלֹוע ּוצ ןאמ םעֶד ּבייװ טּנַא טְגְנעֶרְּב
 דיִסָחַא אייַּפ הֵׂשֲעַמַא ןעֶניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא
 אייז הָדיִסַח עֶסֹורְגַא ּבייוַוַא םאַהיִנ טאָה רֶע

 טאָה טאַהעֶג טיִנ רָדְניִק ןייק רעֶּבָא ןעֶּכאָה
 ןאַמַא ןעֶמּונעֶג איו םֶה ןעֶּבעֶניִג טָג ריא רֶע
 טְכאַמעֶג םּורָּפ םיִא טֶה נּוא עֶׁשֶר ןעֶסֹורְגַא
 טֶה תֹעַׁשְרַמֵא ּבייוַוַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע גּוא
 (םיִהֹלֲאָיי ןְביַע עֶׁשָראראַפטְכאַמיִנ םיִא אױ
 םאָג יֵוֵל יִּבַר ןעֶנעוֶו ןופ טְגאָז עֶׁשֹוהְי יִּבַר
 דִילְג ןעֶכְלעוֶו ןופ טְכאַרְמעֶג גּוא ןְהעֶזיִנ טֶה
 ךיִא טְנאָזעֶג טאָה רע ןעֶּפאַׁשַּב איו לאָז רֶע
 םֶדָא ןּופ פאק םֶד ןופ ןעֶפאַׁשַּב טיִנ איז ליוִו
 ניִרְּפאָה סיֹורְנַא ןייַז טעֶו איז ןעֶר ,ןֹוׁשאֹרָה
 לעוֶו ,ןְטְלאַה ְךיֹוה ּפאק םֶר שעוֶו איז ׁשְנעֶמ
 ףיֹוא איז טעוֶו ניֹוא םֶר ןופ ןְפאַׁשַּב איז ְךיִא
 טעוֶו רעֶיֹוא םעד ןּופ .ןעקוק ןעֶלעוֶו גְניִדְלַא
 ימעוָו ליֹומ םעֶר ןּופ .ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו ץֶלַא איז
 איז טעו) ץְראַה םעֶד ןּופ .ןעֶדעֶר ליִּפ איז
 איז טעו) דְנאַה רֶד ןּופ .ייַז אֵנֹקְמ טייל עֶלַא
 איז טעוו םיִפ יר ןּופ ,ןעֶמעֶנ ּוצ קְלַא ןעֶלעוֶו
 ןְפאַׁשַּכ איז ְּךיִא לעַו םּורד .עֶרעֶפייֵלַא ןייַז
 זיִא סאָד ןעֶגראַָּב ראַפ זיִא סאוָו דיִלְנַא ןּופ
 רעֶד ןעווו ּוליִפֲא טיִנ ןעֶמ טְהעֶו איד ּפירַא
 טיִג ץֶלַא טֶה סד רעֶּבא .טעֶקאַנ זיא ׁשְנעֶמ
 םַד ןּופ ןְפאַׁשַּב טינ איז באָה ךיִא ןְפְלאָהעֶג
 ףיֹוה ּפאק םעֶד ְךאָד טְלאַה איז נוא פאק
 (ןֹורָג תֹויִטְנ הָנְכַלַּתַנ טְנאז קּוסָּפ רָד יו ֹוזַא
 עֶטְקעֶרְטְׁשעֶג סיֹוא טיִמ ןעֶגְנאַנעֶג ןיִנעֶו איינ
 םַד ןּופ ןְפאַׁשַּב טיִנ איִז ּבאָה ְךיִא .רעֶזְלעֶה
 רעֶד אוו ֹוזַא ְהעֶו ץְלַא ליוו איז נוא ניֹוא
 ןעקיק ייֵו (םיִניֵע תֹורְקַשְמִט טְּבייֵרְׁש קּוסָּפ
 טיִנ איז ּבאָה ְךיִא ,ןעֶניֹוא איר-טיִמ ץְלַא
 סו ןעֶרעֶה אייֵז נּוא רֶעיֹוא םעֶר ןופ ןֶפאַׁשַּב
 טייֵטְׁש םִע יו ֹוזַא ןעֶהעֶה טיִנ ןעֶפְראַד איי
 טאָה הֶרָׂש (לֶהֹואָה חַתֶּפ תֵעַמֹוׁש הֶרָׂשְונ
 איז באָה ְךיִא ,טְלעֶציִג םעֶד רעֶטְנּוא טְרעֶהיי
 ןעֶגעֶו איו נּוא ץְראַה םֶד ןּופ ןעֶפאַׁשַּב טיִנ
 טייַטְׁש םִע איו ווַא אֵנֹקְמ טייל עֶלַא ְּךאָדר
 .אֵנקִמ טאָה לַחְר (ּהתֹוחֲאַּב לַחְר אֵנקְּתַע
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 םיִנ איִז ּבאָה ְךיִא ,רְטְסעוֶוְׁש ריִא ןיִא ןעוֶועֶג
 ְךאָד ןְּבאָה אייֵז נּוא דְנאַה רֶד ןּופ ןעֶפאַׁשַּב
 טייֵמְׁש סע איו ֹוזַא ןעֶמעֶנ ּוצ ּוצ ץְלַא ּביִל
 ּוצ טאָה לֵחָר (םיִפָרְּתַה תֶא לַחָר בֹונְִּתַות
 ןָפאַׁשַּב טיִנ איִז ּבאָה ְךיִא ,רָדָליִּב יִד ןְמּועֶג
 איוִו ֹוזַא ,םֵרעֶפייֵל ןעֶנעֶז ייֵז נּוא םיִפ יִד ןּופ
 סיֹורַא זיִא הָניִד (הָניִד אֵצָּתַוו טייֵטְׁש םע
 טאָה ַעְׁשֹוהְי יִּבַר .ןעֶסאַנ איד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג
 סיֹוא טייֵנ דְניִק סאָד ןעוֶו םּוראוו טְגעֶרְפיִנ
 םיִנָּפ םָד טיִמ טייֵנ רֶכְוַא ּבייל םֶרָמּומ רָד
 טיִמ טייג הָבְקְנַא נּוא .דְרֶע רעֶד ּוצ ּפאָרַא
 טְרעֶפְנֶעיִג םיִא ןעֶמ טֶה ,ףיֹורַא םיִנָּפ םעֶד
 ןופ ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראוָו זיִא ןֹוׁשאִרָה םָדָא לייוַו
 םיִנָּפ םעֶד טיִמ רָכְוַא טייֵג םּורָד דְרֶע רעֶד
 זיִא רֶע סאָו ןּופ טקּוק רע .דֶרֵע רעֶד ּוצ
 ןְפאַשַּב ןעֶראוָו זיא הָוַח רֶּבֶא ,ןָפאַׁשַּב ןעֶראוָו
 םיִנָּפ ריִא טיִמ הָבְקָנַא טייג םּורְד ,םֶדָא ןּופ
 ןופ ןעֶפאַטַּב ןעֶראוָו זיִא איִז לייַו ףיֹורַא
 עּוׁשֹוהְי יִּבַר רעֶמייוַו טאָה ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד
 טיִמ ןעֶריִצ הָבקְנַא ְּךיִזּומ םּוראַוו טְנעֶרְפיִנ
 איו רעֶמ רעֶדייֵלק עֶנייַר נּוא םיִמָׂשְּב עַמּונ
 ןֹוׁשאִרָה םָדָא טְרעֶפְנעֶיג םיִא ןעמ טֶה .רֶָכָוַא
 דְרֹע :ּוא דרע ןופ ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראָו זיִא
 ןעֶראָו זיִא הָזֲח רעֶּבָא ,טיִנ גיִּבייֵא טְקְניֵטְׁש
 ׁשייֵלְפ נּוא ּפירַא ןופ ןייֵּבַא ןּופ ןעֶפאַׁשַּב
 דְלאַּב םִע טְרעֶו טיִנ םעע טְצְלאַז ןעֶמ ןעוֶו
 רעֶּבייַו יִד ְּךִז ןעּומ םּורְד ןעקְנּוטְׁש ראַפ
 ,רֶרייֵלְק עֶנייַר נּוא םיִמָׂשְּב עֶטּונ טיִמ ןעֶריִצ
 תֹולוק עֶמּנ רעֶּבייוַו איד ןעֶּבאָה םּורְד נּוא
 ןייֵּבַא ןּופ ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראוָו זיִא איֵז לייוַו
 שְנילְק ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא ןייֵב ןייַא גאָלְׁש
 דְרֶע ףיֹוא דְרֶע גאָלְׁש רעֶּבָא ,טְכיִליִה נו

 ןעֶמ ןעק םּורָד נּוא .ןעֶגְניִלְק טיִנ םִע שעוֶו
 ריִא ןּופ ןעֶמעֶּב רָּביִא דְלאַּב טיִנ הָׁשִא ץייַא
 ןעֶראוו זיִא איִז לייוַו ןאַמ ןייַא איו ֹוזַא םִעַּפ
 ןעֶצְנאַנַא רֶסאוו םיִג :ּוא ןייֵּבַא ןּופ ןעֶּפאַׁשַּב
 רָּבֶא ןייֵג ּוצ טיִנ רֶע טעוֶו ןייַּבַא ףיֹוא גאָט
 איִז טעוֶו ֹוזַא דְרֶע ףיֹוא עֶלייַַוַא רֶסאוו םיִנ
 םֵחַרְּכ) ריִמ ןעֶנאָז םּורד :ּוא .ןייֵנ ּוצ דְלאַּב

 רֶהעָמ זיא רעֶטאָפ רעד ןעֶד (םיִנָּב לַע בָא
 איִד איו רֶדְניֵק עֶנייַז ףיֹוא גיִמעֶראַּב רעֶד
 נוא ּבייַוַא ןאַמַא טֶכּוז םּורָד נוא ,רעֶמּומ
 הָׁשִא איד לייַו ןאַמַא טיִנ טֵכּוז דֶׁשֲא ןייֵא
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 זּומ םּורָד ןאַמ םעֶד ןּופ ןְמּונעֶג ןעֶראוָו זיִא
 טאָה םִע רעװ לׁשָמַא .ריִא ְךאָנ ןעֶכוז רֶע
 איד רָּבֶא .ןעֶכּוז זּומ רָד ןעֶרֹול ראפ םעֶּפִע
 איז ףראד םּורְד ןעֶרֹול ראַפ טיִנ טֶה הָׁשִא
 איד טימ ןאַמַא טייֵג םּורָד נוא ןעֶכּוז טיִנ
 הָׁשֲא ןייֵא נוא ןעֶּפָא ּפאק םעֶד ףיֹוא ראָה
 לייװ ּפאק ריִא ןּופ ראָה איד ןעֶקעֶד ּוצ זּומ
 ןעֶגידְניִו ןֹוׁשאֹרָה םָדֶא טְכאַמעֶג טאָה הֶוַח
 טקעַדיִגּוצ נּוא טְמעֶׁש ראפ ןייַנ איִז וּומ םּורָד
 ּוצ רעֶּבייוַו איד ןעֶפֹול םּורָד נּוא ,ּפאק ריִא
 אייֵז לייַו ןעֶנאַמ איד ראַפ רֶעירְפ תַמ ןייַא
 טְלעוֶו רַד ףיֹוא טיוט םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןְּבאָה
 תֹוָצְמ ןיִּכעֶניִג רֵּבייַַו יִד טאָנ טֶה םּורָד נּוא
 טּולָּב סאָד ןעֶסאָנ ראַפ טאָה איז לייוַו הֶדְנ
 ןעֶבעֶגיִג ןעֶראוָו ייֵז זיִא םּורָד ,טייֵל איד ןּופ
 ןעֶנידְניִז טְכאַמעֶג טֶה איִז לייַַו הָלֵח תֹוָצִמ
 דייֵׁשיִגּפָא ןעֶראַוָו זיִא רֶע םֶד ןֹוׁשאִרָה םֶדָא
 אייַז ןעֶזּומ םּורְד הָלֵח איו ֹוזַא דֶרֶע רֶד ןּופ
 םּורָד נּוא .גייֵט םעֶד ןּופ הָלַח ןעֶדייֵׁש ּפָא
 איו לייוַו ןעֶׁשְנעֶּב טְכעֶל רֶּבייַו יד ןְמְלאַה
 ןוׁשאֹרָה םֶדָא ןופ טְכיֵל םֶד ןעֶשאָל ראַּפטֶה
 טְכעל ןייַא איו טְכייֵלעֶג טֶה הֶמָׁשְנ ןייַ םֶד
 קֵבָדְו ֹומִא תֶאְו ויִבָא תֶא ׁשיִא בוי ןֵּכ לענ
 ןייַז ןעֶזאָל ראַפ ׁשְנעֶמַא לאָז םּורָד (ותְׁשִאְּב
 ןעֶטְפעֶהַּב ְּךיִו לאָז נּוא רעֶמּומ נוא רעֶמאָפ
 נוא ׁשייֵלֲפ ןייַז ויִא איִז לייוו ,ּבייוװ ןייל ןיִא

 קְראַטְׁש זיִא הָשַא ןייֵא (יֵמָצַעֵמ םָצְענ.ןייֵב
 ןופ ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראוָו זיא איז לייוַו עַבָטִּב
 רע לייוו .עַבְמִּב ףאַלְש זיִא ןאַמַא נוא ןייֵּבַא
 זיִא דרֹע נּוא דרע ןּופ ןעֶפאַׁשַּב ןעֶראוָו זיִא
 ץֵעָה בֹוט יִּכ .הָלאַּב טייג איִצ איִז ףאַלְׁש
 לייֵטַא ןעֶסֶע ּוצ טוג זיִא םיֹוּב רֶד (לֶכֲאַמָל
 ןעֶגיַפַא ןעוֶועֶג זיִא םיֹוּב רעֶד ןעֶגאָז םיִמָכֲח
 ןעֶסיִרעֶג ּפָא אייֵז ןעֶּבאָה םּורָד נּוא םיֹוּב
 רֶעייֵ ןעקעֶרַּב ּוצ םיוּב ןעֶנייֵפַא ןּופ רֶטעֶלְּב
 ןופ ןיִסעֶגיִגןְּבאָה ייֵז דְלאַּב איו ןעֶד דְנאַׁש
 עֶרעֶייז ןעֶראָזויג ןעֶפא זיִא תַטַדַה ץע םעֶד
 ּוצ טעקאנ טְמעֶׁשיִג ְּךיז ןעֶּבאָה נּוא ןעֶגיֹוא
 זיִא םיֹוּב רֶד ןעֶגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא .ןייַ
 טְׁשעֶוְקיִנ םיֹוא איִז טֶה קאָטש ןייוַוא ןעוֶועֶג
 ןעֶטיֹור ןיִּבעֶגיִנ םיִא טאָה נא ןעֶּביֹורְמ ןייַו
 נוא .טּולָּב טיֹור איו ֹוזַא ןעקְנירְמ ּוצ ןייוַו
 ןייא ןעוֶועֶג זיִא סאָד ןעֶנאָז םיִמָכַח לייֵמַא
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 סאָד גָהְנִמ רעֶד זיִא םּורְד נּוא םיוּב נֹורְתֶא |
 ןעֶסייֵּב נּוא גֹורָתֶא םעֶד ןעֶמעֶנ רֶּבייוַו איד

 ןעֶּבעֶג גּוא הָּבַר אָנעַׁשֹוה םיִא ץקוע םָד ּפָא |
 נּוא ,טיֹוט ןּופ ליִצַמ זיִא הֹקָדְצ ןעֶד .הָקָדִצ

 םיִרּוסְי ןּופ ןייַז ליִצַמ ייֵז לאָז רֶעטאָנ ןעֶמעֶנ
 אייֵז ןעֶלאָז ןעֶגאָרְט אייֵז סאוָו רעֶדְניק איד

 ןְסעֶגיִנ טיִנ טְלאוָו הָוַח ןעוֶו ןעֶד ןְּבאָה גֶנִירְג |
 הָׁשִא עֶביִלְמיִא טְלאָו תַעֹדַה ץע םעֶד ןּוּפ
 טאָה ןיִה ַא איוִוֹוזַא טאַהיִנ דְניֵק ריִא נניְִנ

 לאָז הָׁשִא איד נוא ,רעֶצ ןָא ייֵא ריא גָשיִרָנ |
 לייַו םֶלֹוע לָׁש ונוּבר ןעֶנאֶז לאָז נא ןעֶטעַּב |

 הָרְצ עָסורְנַא ֹזַא ןעֶדייֵל עֶלַא רעֶּבייוו ריִּמ
 אייַּב רעֶד טְלאָו ְךיִא ןעֶו .ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ !

 טאַהיִג הֶאָנַה ןייק םיִא ןּופ ּךיִא טְלאָו ןעֶווע
 םעֶד ְךיִא ּבאָה טְרעֶדְנּוצַא איוִו לאוו ֹוזַ
 עֶביז עֶלַא ןְכאַמ לּוסָּפ טְלאָועֶג טיִנ גֹורָתֶאְ
 רֶּבֶא ,טְרעֶקיִג הָוְצִמַא ּוצ טֶה רֶע לייַו געט
 הָוְצִמ יִד ןיֹוׁש זיִא הָּבַר אָנעַׁשֹוה םיִא טְנייַּה
 ְךאָד טְכאַמעֶג לּוסָּפ םיִא ְךיִא ּבאָה םיֹוא
 נּוא .םיִא ןעֶסע ּוצ טְלייֵאעֶג טיִנ ְךיִא ןיִּב
 םעֶד ןּופ ּבאָה ְּךיִא איו האְנַה געֶנייוו ֹוזַא
 טאַהעֶג ְךיִא טְלאוָו הֶאנַה געֶנייַו ֹוזַא ץקּוע
 ראַפ טְסאָה אּוד םאוָו .םיֹוּב םעֶד ןיּפ

 (םיִמּורֲע םֶהיֵנְׁש ּיְהיַנ .ןעֶסֶע וצ ןעֶמאָּב

 ןְּבאָה נּוא טעקאַנ ןעוֶויִג ןיִנעֶז הָוַח נּוא םֶדָא
 יא תֹומֵהְּב איִד איו ֹוזַא טְמעֶׁשיִנ טיִנ ְּךיִז
 נּוא טְכעֶלׁש רֶעייֵז ןעוֶועֶג זיִא גְנאַלָׁש ףעֶד

 רע נוא .ןעֶּבְראמְׁש לאָז םֶדָא טָלאוָועֶג
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 יָה נּוא דייב סיֹוא ןייֵא טְכאַמעֶג ְּךיִז גְנאַלְׁש
 ןעֶטאָּבְראַפ ְּךייא טאָנ ןעֶד טאָה טְגעֶרְּפיִ
 ןעסע ּוצ טיִנ ןעֶטְראָנ ןיא רעֶמייֵּב עֶלַא ןּופ
 ראַפ ראָנ םֶה טאָנ םָד טְסיוִוְנ טאָה רֶע נּוא

 ראָנ ןעֶסע ּוצ טיִנ תַעַרַה ץע םעֶד ןעֶטאָּב
 אייַז דייֵר סיֹוא ןייַא טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה רֶע

 טֶה ןעֶרעֶר ּוצ רעֶדְנאַנַא טיִמ ןעֶמּוק ןעֶלאָז
 ןעֶטאָּבְראַפ ראָנ טאָה טאָג טְרעֶפְנעיג הָוַח
 ןָא טיִג ְךיֹוא ןעֶסע ּוצ טינ תֵעַדַה ץע םעֶד
 ןעֶמ ןעֶנאָז םיִמְכֲח איִד .םיִא ןיִא ןעֶריִר ּוצ
 טיִנ טאָה ןעֶמ םאוָו סאָד ןעֶדעֶר טיִנ ףְראַד

 ןעֶטאָּבְראַּפ טיִנ טאָה טאָג ןעֶד ןעֶליֹופאַּב
 טאָנ טאָה ןעֶסֶע ּוצ טרָאיינ ןעֶריִר ּוצ ןָא
 נּוא טְצעֶונ ּוצ טאָה הָוַח נּוא ,ןעֶמאָּבְראַפ
 ןָמּוקעֶג איֵז זיִא םּורָד טְנאועֶג טְנעֶניִלַא טֶה
 ןעְֶנאַגעֶג זיִא גְנאַלְׁש יַד ןעֶד הָריִבע ןייֵא ּוצ
 ּוצ הָוֲח ןּופ דְנאַה איִד ןעֶסיֹוטְׁשעֶג טֶה נּוא
 וזַא הָוַח ּוצ טְגאָועֶג טֶה נּוא תַעַדַה ץע םעֶד
 ןָא ןופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ טְסיִּב אּוד איו

 ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ּוטְסעֶוו ְךיֹוא ֹוזא ןעֶריר
 ןעֶסעטעוֶו ריִא ןעוֶו טְסייוֵו טאָג ראָנ ןעֶסֶע
 םיִכָאְלַמ איד יוִו ןייַז ריִא טעו םיֹוּב םֶד ןּופ
 ןעֶסע ּוצ ןעֶטאָּבְראַפ ְּךייַא רע טאָה םּורָד
 איד טְכאַרְמעֶג ְּךיִז הָוַח טֶה ,םיֹוּב םעֶד ןּופ

 ןעֶלאָז ריִמ שונ זיא םִעְּךיֵלָג רעֶד גְנאַלְש
 ןעֶגיֹוא עֶרעֶונּוא ןעֶלעוֶו ,םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶסֶע
 יוֵו ֹוזַא ןייַז ןעֶלעוֶו רימ נוא ןעֶרעוֶו טְנעֶפעֶיְג
 םֶד ןּופ ןיִסעֶגיִג איִז טֶה םּורָד .םיִכָאָלַמ איד
 ןעֶּבעֶניִג ְּךיֹוא םֶדָא ןאַמ ריִא טֶה נּוא םיֹוּב
 טֶכאַרְטיִג ְּךיִז םֶה איִז ,םיֹוּב םֶד ןּופ ןיִסֶע ּוצ

 ןאַמ ןייַמ לאָז ֹוזא ןעֶּבְראַטְׁש לעוֶו ְךיִא ןעוֶו
 ןעֶמעֶנ טיִנ לאָז נּוא ןעֶּבְראַטְׁש ְּךיֹוא םֶדָא
 תֹומֵהָּב עֶלַא םֶה איִז נּוא ּבייַַו רעֶדְנַא ןייַא

 ןעֶסע ּוצ ןיִּבעֶניִג ְּךיֹוא תֹופֹוע נּוא תֹויַח נוא

 עֶלַא נוא ןעֶּבְראַטְׁש ְּךיֹוא ןעֶלאָז אייז ֵדְּכ
 רע לעֶגיֹופַא נוא ןְסעֶגיגןְּבאָה ׁשינעֶפעֶׁשאַּב
 םֶד ןּופ ןעֶסע טְלאוָועֶג טיִנ טֶה לֹוח טְסייֵה
 רָד ןֹועְמִׁש יִּבַר ןיִגעוֶו טְנאָז ןיִדּוי יִּבַר ,םיֹוּב
 רעֶד רֶהאֵי דְנעֶזיֹוט טְּבעֶל לֹוח לעֶניֹוּפ

 ןיִרעֶרעֶּפ יִד ןְּבְראָד ראַפ ףונ ןייַז טְרעֶו ְךאָנ
 יװ ןייַלְק טְּבייַלְּב רֶע נוא סיֹוא םיִא ןעֶלאַפ
 ןְסקאוַו ּוצ ןָא רֶע טְּבייֵה ְךאָנ רעֶדיֵא ןייֵא
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 יִניֵע הָנְחקַּפְּתַַו ,סיֹורְג רעֶדיוַו טְרעוֶו גוא
 עֶרעֶייִזטְנעֶּפעֶיַ ןעֶראוָו ןיִנעֶז םע;נּוא (םֶהיֵנְׁש
 ןיִנעֶז ייֵז סאָד טְסיוועֶג ןְּבאָה אייֵז נוא ןעֶגיֹוא

 ןופ רֶמעֶלְּב ןעֶסיִרעֶג ּפֶא ןּבאָה נוא טעקאנ
 רעייֵז טקעדיג ּוצ ןעֶּבאָה נּוא םיֹוּב ןעֶנייפַא
 ןיִא לֹוק םֶמאָנ טְרעֶהיִג ןְּבאָה ייֵז נּוא ,דְנאַש
 ןְּבאָה ֹוזַא טְכאַנ ראַפ הֵעָׁש אייוֵוְצ ןעֶטְראָנ

 ןמּוקעֶג טאָג זיִא טאָג ראַפ ןְטְלאַהַּב ְךיִ יז !
 טְכייוֵו רֶע איוִו ְּךייֵלְנ טְכאַמעֶג ְךיִז טֶה נּוא
 טיִנ ךיִ ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ .ןיִנעֶז אייז איו טיִנ
 איו טְגעֶרְפיִג איו טֶה רֶע :ּוא ןעֶקעֶרְׁש רֶד
 באָה ְּךיִא טְרעֶפְנעֶיג םֶדֶא טאָה רֶהיֵא טְנעז
 ְךיִא ּבאָה ןעֶטְראָנ ןיִא לוק ןייַד טְרעֶהיִנ
 םּורָד טעקאנ ןיִּב ְּךיִא לייוַו טאַהעֶג אָרֹומ
 טְנאָועֶג טאָג טאָהְועֶטְלאַדַּב ְּךיִמ ךיִא ּבאָה
 ןייֵא זיִא םִַע זַא ּוטְסייוַו ןעֶנאַַו ןּופ םֶהיֵא ּוצ

 ןְסעֶגיִג ןעֶד ּוטְסאָה טעקאַנ ןעייג ּוצ עֶדְנאַׁש
 הָׁשִא ידטרעֶפְנעֶיְנ םָדָא טֶה ,םיֹוּב םעֶד ןּופ
 ריִמ טאָה איִז ןיִּבעֶגיִג ריִמ טְסאָה ּוד סאוָו
 טאָנ טאָה .םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶסע ּוצ ןעֶּבעֶגיִג
 ןעֶסעֶניִג ּוטְסאָה םּוּראַוו הָׁשִא איד טְנעֶרפיִנ
 ןעֶסייֵהעֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא סאוָו םיֹוּב םעֶד ןּופ
 גְנאַלְׁש רעֶד טְנאָועֶג הָׁשֶא איִד טאָה ןעֶסֶע

 םּוצ טְנאָזעֶג טאָנ טֶה ,טעֶריִנ ןָא ְּךיִמ טאָה !
 ּוטְסּומ יִעּומיִנ סאָד טְסאָה אּוד לייַװ גְנאַלְׁש
 ןיִא תֹויַח עֶלַא ןופ ןייֵמ טְכּולְפ ראַפ ןייַ
 טֶה יִרָכְנַא .תֹומֵהְּב עֶלַא ןּופ ןייֵמ נּוא דְלעֶּפ
 זיִא גְנאַלְׁשַא גְנאַל איו ןעֶסיוִו טְלאוָועֶג
 גְנאַלְׁשַא טְּפאַחעֶג רֶע טאָה ֹוזַא תֶרֶּבּועְמ
 טימ ןָמּוקעֶג ףיֹונ ּוצ ְךיִז זיִא איִז איו דֶלאַּב
 נּוא סאַפַא ןיִא ןעֶּבעֶגיִג איז טאָה נוא רָכְוַא
 טאָה איז ויִּב ןעֶטְראָד טְוייפְשעֶג איִז טאָה
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִנָּבַר איִד איוִו נּוא ןעֶגיוִועֶג
 ןְּבַר טְגעֶרְפיִנ יִרָכָנ רעֶד טֶה ֹוזַא .םור ןייק
 גְנאַלְׁשַאטְניוועֶג םיִׁשָרֲח ליִּפ יו ּוצ לֵאיִלמַנ
 טיִנ םיִא לֵאיִלמַנ ןֶּבַר טאָה .רעֶדְניִק עֶרְהיִא
 ןעקאָרְׁש רֶד זיִא נוא ןעֶרעֶפְנֶע ּוצ טְסיוִועֶג
 ןעֶראוויִנ לעֶג םיִא זיִא םיִנָּפ ןיּיַו נּוא ןעֶראויִנ
 . טְניִנעֶגַּב עֶׁשֹוהְי יִּבַר םיִא טאָה .הָשּוּב ראַּפ
 םיִנָּפ ןייַד זיִא םּוראוַו טְנעֶרְפיִנ םיִא טֶה נּוא
 טאָה ירָכָנַא טְרעֶפְנעֶינ םיִא רע טאָה לעֶג
 נְנאַלְׁשַא םיִׁשָדֲח ליפ איוו ּוצ טְנעֶרְּפיִנ ְּךיִמ
 ,ןרעֶפְנֶעטְנעקִיגטיִניִאּבאָהְּדיִא נוא טְניוִועֶג

 תישארב תשרפ

 | םִניוועֶג ראָי ןעֶּביִו וצ טְנאָועֶג עֶׁשֹוהְי 'ר טֶה
 .אייֵוְצ ּוצ טְניועֶג דֶנּוהַא ןעֶד גְנאַלְׁש איד
  הֶיַחַא זיִא דְנּוה רעֶד נוא גאָט גיִצְפיִפ נּוא
 .םיִׁשָדֲחףְלעֶוְצ וצ טְניוועֶגדְרעֶּפַא נּואהְאַמָמ
 .טאָנ נוא הֶאֵמְמ הָמָדְּבַא ויִא דְרעֶפַא נוא
 . ןופ ןייַמ טָּכּולְּפ ראַפ גְנאַלְׁש איד טאָה
 .ןעֶנאָרְ ריִא טיִמ הָיַחַא ןּופ נּוא הָמָהְּבַא
 .טאָה םּוראַו הָׁשֹק ְּךאָד זיִא .רעֶדְניק איד
 הָיַהַא ןּופ ןייֵמ טְכּולַּפ ראַפ גְנאַלְׁש יִד טאָנ
 ןּופ ןייֵמ טְכּולְּפ ראַפ איִז טאָה רֶע ןעוֶו
 ןֵּכָׁש לָּכִמ ראָי ץְנאַנַא טְגאָרְט סאָו הָמָהְּבַא
 הָיַחַא ןּופ ןייֵמ טְכּולְּפ ראַפ ויִא איִז סאָד
 איוִו לאוו ֹוזַא זְנּוא טְנעֶרעֶל קּוסָּפ רעֶד ראָנ
 נוא אייוַוְצ טְנאַרְט נּוא הָיַחַא זיִא דְנּוה רעֶד
 .ןעֶּביִו טְנאָרְמ הָמָהְּב איד נּוא געֶמ גיִצָפיִפ
 . רֶהאיַא ןעֶד רֶהאְיַא זיִא סאָד רעֶגְנעֶל לאָמ
 ניִצְכעֶז נוא ףְניֵּפ נּוא טְרעֶדְנּוה אייֵרָד זיִא
 ןייֵמ טְכּולַפ ראָפ גְנאַלְׁש איד ויִא ֹוזַא געֶמ
 ןעֶּביו ןעֶגאָרְמ וּומ איִז הָאֵמְט הָמֵהְּב רֶד ןּופ
 זיִא ,רָהאָי ןעֶּביִז זיִא סאָד רעֶגְנעֶל לאָמ
 יִרְכָנ םעֶד טאָה נוא לֵאיֵלְמנ ןּבַר ןעֶגְנאַעֶג
 עֶרְהיֵא טְניוועֶג גְנאַלְׁש איד םאָד ְטְגאָועֶג
 ןעֶגְנאַנעֶג יִרָכָנ רֶד זיִא ,ראָי ןעֶּביִז ּוצ רַדְניֵק
 .רעצ ראַפ פאק םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג ְךיִז טֶה נּוא
 גְנאַל רעֶייַז ְךיִמ ּבאָה ְךיִא טְגאָועֶג טאָה נּוא
 ריִמ טְנאָז יֵדּוהְי רעֶד גּוא רעֶּביִרְד טְהיִמעֶג
 טְּבייַרְׁש קֶחְצִי תֹודְלֹוּת רעֶד .היִמ ןָא ראָנ
 םעֶד ףיֹוא תֹושק אייוְצ ןעֶגעֶרְפ ןעק ןעֶמ
 גְנאַלְׁש יד ּוצ הָוַח טֶה םּוראוַו זיִא סְנייֵא ןיְנע
 ָא ןעֶסייֵהעֶג טיִנ טאָה טאָג טְגאָזעֶג טגעֶגיִל
 ןּופ ןעֶמאַּב ראַפ ראָנ טאָה טאָנ נוא ןעֶריִר
 טיִנ רֶע טאָה ןעֶריִר ּוצ ןַא רעֶּבָא ןעֶסֶע ּוצ
 רעֶד הָׁשק זיִא רֶהעֶמ ְּךאָנ .ןעֶטאָּב ראַפ
 ּוצ ןעֶמֹוטְׁשעֶג הָוֲח ןּופ דְנאַה יד טֶה גְנאַלְׁש
 ּוד יוִו לאוו ֹוזַא טְנאָועֶג טאָה נא םיֹוּב םעֶד
 ןעֶריִר ןָא םעֶד ןּופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ טְסיִּב
 םעֶד ןופ ןעֶּבראַטְׁש טיִנ ּוטְסעוֶו ךיֹוא-וזַא
 גְנאַלְׁש רעֶד הָוַח טאָה םּוראַוו נוא .ןעֶסֶע
 רעֶמאָמ ןעֶסעֶגיִג דְלאַּב טאָה נוא טְּבייֵלְנעֶג

 ןעֶריר ןָא םעֶד ןופ ןעֶּבְראַטְׁש אוי איז טעֶו
 טאָה סאָנ ןעֶד ןייֵג םיֹוא טעוֶו גאָט רָד ייַא
 נא ןעֶּבְראַטְׁש ּוטְסעֶוו גאָט םעֶד ןיִא טְגאָזעֶג
 גאָט רעֶד ייֵא ְּךאָנ ןעֶסעֶגיִג דְלאַּב טֶ הָוַח
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 ןעֶטְראַו טְלאָועֶג טֶה איִז ןעֶגְנאַנעֶג םיֹוא זיִא|
 רעֶד נּוא ןעֶריר ןָא םעֶד ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש טיָנְו טעֶו איז בוא .ןייֵנ םיֹוא טעֶו גאָט רַח חּב
 הָׁשַקַא ְּךאָנ נּוא .ןעֶסֶע טְלאָועֶג איִז טֶה ְּךאָנ |

 םֶרָא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה טאָג ןעֶגעֶרְפ ןעֶמ ןעֵק |
 םעֶד ןּופ ןעֶפעֶגיִג ּוטְסאָה םּוראֹו ןֹׁשאִרָה |

 סאָד זיִא ץּוריִּתַא ראַפ סאוָו .ןעֶּכעֶניִנ ריָמ|
 לאָז םּורָד ןעֶּבעֶנעֶנ םיִא טֶה ּבייו םֶד לייַו

 ְךאָד רעֶּבָא םיא טֶה טאָג ןעֶרעוֶו רּוטָּפ ר
 םֶרֶא טְּבייַרְׁש ן'במר רעֶד ןעֶטאָּב ראַּפ |
 ריִמ טְסאָה ּוד טאָג ּוצ טְנאֶזעֶג טֶה ןֹוׁשאִרָה |

 ריִמ ְּךיִא ּבאָה ףֶליִה ּוצ ּבייַוַא ןעֶּבעֶנעֶּנ
 ןַעּוט ךיא וּומ ריִמ טֶסייֵה איז םו טְכאַרְטעֶצ |
 ,דָנעֶה עֶרֶהיֵא ןּופ ןעֶמעֶגעֶג ּךיִא ּבאָה םּורָד |

 וזַא םָדָא ןעֶד זיִא .ףיֹורְד ןעֶגעֶרְּפ ןעֶמ ןעק
 ראַפ םיִא טאָה טאָנ ןעוֶו ןעֶועֶג הָמֹוׁשַא |

 טרָאיינ בייַ יי עְֶלאָפ ןעֶד רֶע לאָז ןעֶטאָּב
 ןעֶּבאָה הָוַח נוא םֶדָא .ֹוזַא זיִא טֵשְּפ רעֶד |

 ןעֶסֶע ּוצ ןעֶמאָּב ראַפ טֶה היּבקה טְנייֵמעֶע |

 ןעֶגעוֶו ןּופ קֶלַא זיִא םָר תערה ץע.םעֶד ןופ |
 רעייֵז ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיא תעדה ץע רֶד לייוו
 ןְטְראָד טְנעֶלְפ הָניְִׁש יד םאָד טרָא ניִלייֵהַא

 ןעֶנאַטְׁשעֶג תעדַה ץע רֶד זיִא םּורָד נּוא ןָעּוד |
 איִד ןּופ רֶדֵס רעֶד ןעֶד ןעֶטְראָג ןעֶטיִמ ןיִא |

 הָנאַל ןעֶטיִמ ןיִא ןענאוו ייֵז םֶד זיִא םיִכָלֶמ
 ןְטְראָנ ןעֶטיִמ ןיִא הָניִכָׁש איד םֶה ְּךיֹוא ֹוזַא
 טְכאַרְטעֶג ְּךיִו איו ןעֶּבאָה םּורָד ׁשֶעּורעֶג
 םעֶד ןּופ ןעֶסעע ּוצ ןעֶטאָּב ראַפ טאָה טאָג
 טעוֶו ןעֶמ ןעֶו ןעֶד ןעֶריִל ןָא ןעֶעעֶוו ןּופ םיֹוּב

 טאָג .וְָּלָבאּנָמִמ לָכָא יִּתְלבָל ְךיִחִוְצ רֶׁשֲא ץֵעָה ןִמָמּו
 םיֹוּב םעֶד ןּופ ּביֹוא ןֹוׁשאִרָה םָדָא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה

 ןעֶסֶע טיִנ טְסְלאָז אּוד טְגאָועֶגְנָא ריִד .ּבאָה ְךיִא סאו
 תַּבַׁש טאָה רַחֹוסַא לָׁשֶמַא זיִא סע; .ןעֶסעֶגיִג אי ּוטְסאָה |
 טאַהעֶג ְךיִז טיִמ טאָה נוא גיִרעֶּבְרעֶהַא ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּג |
 ןעֶגאָרְט תֶּבַׁש טינ ראָט ןעֶמ לייוֵו נּוא דְלעֶג ליִטְסעֶקַא ||
 לעֶסיִלְׁש םעד ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ יוִו טְסּואוועֶג טיִנ רֶע טאָה!

 טאָה נוא ןעוֶויִג בְֵַׁמ יז רע טאָה .ליִׁטְפעק םעֶד פ
 רע; טאָה לעֶסיִלְׁש םעֶר גיא ןעֶסאָלְׁשְראַפ ליִטְסעֶק םאר

 טאָה רע עֶליִראַפְׁשא ךרוד ליִטְסעֶק ןיִא טְגייֵלעֶג ןייה
 ןעֶנְפֶע הָבאָלְמ לַעַּבַא םיִא טעוֶו תֶּבַׁש ךאָנ טְכאַרְמעֶג ְיִז
 אוו ,לעֶסילָׁש םעֶד ןעֶמעֶנ סיֹורַא טעוֶו גּוא .ליטְפעֶק סאָד |

 רעֶר טאָה ּבּוטְׁש רעֶד ןופ ןעֶנְנאַניִג סיֹרָא יִא רַמֹוּס רעֶד |
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 ש הניארו תיש ארב תשרפ

 אָמיִׁשְּפ םיִא ןעֶמ טעוֶו םיֹּב םעֶד ןּופ ןעֶסֶע
 ּפאָרַא לאָז לעֶּפַא רָד ןעוֶו רעֶּבא ןעֶריִר ןָא
 םיֹודַא ְּךיִז לאָז נּוא םיֹוּב םעֶד ןּופ ןעֶלאַפ
 ןעֶמ געֶמ טרָא ןעֶניִלייֵה םעֶד ןּופ ןעֶרעֶגְעוֶ
 ראַפ טיִנ טעוֶו טאָנ ןעֶד ןעֶסֶע לאוו םֶהיֵא
 זַא ,זיִא הָבֹוטַא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד סאו ןעֶרעוֶו
 ןעֶטּוגא ןעק ןעֶמ םאֶד תַעַדַה ץֵע רעֶד איוִו
 טֶה םָדָאטְרָאייַנ .ןעֶמּוקאַּב םיִא ךֶרּוד לָכֵׂש
 לייוַו ןעֶמאָּב ראַפ םּורד טֶה טאָנ טְכאַרְטעֶג
 טְרָא ניִלייֵהַא ףיֹוא טייֵטְׁש תֵעַדַה ץע רעֶד
 רֶע גּוא ןייֵג טי ןיִהַא ףְראַד ׁשְנעֶמ ןייק םֶד
 אלנ קּוסָּפ םעֶד ןיִא ןעוֶועֶג העָוט ְךיִז טאָה
 םֵׁשָּפ רעֶד טְנייֵמעֶג טאָה רֶע נֶמַמ לַכאת
 רַד ןעוֶו םיֹוּב םעֶד ןּופ ןיסעטיִנ טְסְלאָז זיִא
 רעֶד ןעוֶו רעֶּבא םיֹוּב םעֶד ףיֹוא זיִא לעֶּפַא
 לאוו םֶהיֵא ןעֶמ געֶמ ּפאָרַא טְלאַפ לעֶּפַא
 םֶד ןּופ םיֹורַא ְךיִז טְרעֶגְלעֶו רע ןעוֶו ןעֶסע
 הָׁשֵא איד טאָה םּורָד נּוא טרָא ןעֶניִלייַה
 ְךֹוהָּב רֶׁשֲאְקעה יֵרָּפִמּע גְנאַלְׁש םוצ טְנאָזיִנ
 ןעֶּטְראַג ןעֶטיִמ ןיִא םאוָו םיֹוּב םָד ןּופ (ןֶגֵה
 טֶרָא גיִלייֵהַא ףיֹוא טייֵטְׁש רעלייוַו רָמֹולְּכ
 ןיִא טְנאוַו רעֶד ְּךַמַא איו וז8ַ .ןעֶטיִמ ןיִא
 ןיִא הָניִכְׁש יד טעּור ְּךיֹוא ֹוזַא ,דְנאַל ןעֶטיִמ
 םיִא ןופ רימ ןעֶפְראַד םּורד ןעֶטְראָנ ןעֶמיִמ
 טְנאָועֶג הָׁשִא איִד טֶה םּורָד נוא .ןעֶסע טיִנ
 יצ ןָא ןעֶטאַּב ראַּפ טאָה טאָנ ְנאַלְׁש םּוצ
 ְךיז ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶד .םיֹוּב םעֶד ןיִא ןעֶדיִר
 םּורָד טנּונייַמ םֶמאנ זיִא סאָד זַא טְכאַרְטעֶג
 ד רֶהיֵא ְּךאָנ טְנאַנעֶג ןעֶגיִל ןייק הָׁשִא איד טֶה

 םעֶד גּוא רְֶלעֶג סאָר ןעֶמּונעֶג סיֹורַא טאָה נּוא ליִטְסעקע

 טאָה נוא הָכאָלְמ לַעַּבַא ןעֶפּורעֶג רֵחֹוס רעֶד טאָה תָּבַׁש
 זַא ןְהעֶזג טאָה רַחֹוס רעֶד איוִו .טְניִפעֶיַג ,ליטסעק; סאָד
 אָד טיִנ ויִא דְלעֶג סאָד גּוא גיִניווְניִא טְגיִל לעֶסיִלָׁש רעֶד
 טְנאקְיְג ןעֶמ טאָה ֹוזַא יוִו רעֶדְנּואוו סיירְגַא ןעוֶויִג םיִא זיִא
 ןִא ןעוֶויִג זיִא לעֶסיִלְׁש רעד ,זַא רֶלעֶג סאָר ןיִמעֶג סיורַא
 ןֶנְפעֶטְנאְָיג ןעֶמ טאָה ֹוַא אוו ,ןעֶסאָלׁשְראַפ ליטְפעֶק
 סאוָו הָנֲאַּת יד ןיִצְנאַג ןיִא זיִא לַׁשְמַנ רעֶד .ליִטְסעק;סאָר
 ןשאַרָה םָדָא לייוֵו ראָנ זיִא סְטּוג אּוצ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד
 זַא טְקייַה םיֹוּב רעֶד םּוראָ תעדה ץע ןּופ ןיִסעֶגיִג טאָה

 ! ּוצ טְגאָועֶג טאָה גְנאַלְׁש רעֶד גוא ְךאָנ הָעַד
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 ןייד ְּךאָנ טְנאָזעֶג טְכעֶד טְסאָה ּוד הָׁשִא רֶד
 טאָנ הֹעוט רעֶּבָא ְּךיִד טְסיִּב ּוד .ְּךאָנ היד
 רֶהיֵא סאָד טיִנ סמּונ ןייק ְּךייַא טְניִג .ראַפ
 טֶה םּורָד םיִכָאְלַמ איד איו ֹוזַא ןייַז טְלאָז
 ץע םעֶד ןּופ ןיִסע ּוצ ןעֶטאָּב ראַפ ְךייַא רֶע
 םּורָד .טְּבייֵלְנעֶג הָׁשִא איִד םיִא טֶה תעדַה
 (ץֵעָה בֹוט יִּכ הָׁשִאָה אָרֵּתַל קּוסָּפ רֶד טְגאָו
 זיִא םיֹוּב רעֶד סאָד ןְהעֶועֶג טאָה הָׁשִא איִד
 םֶמּונַא ֹוזַא ןיִּבעֶג טיִנ ליוַו טאָנ נּוא טּוג רֶעייֵ
 ֹוַא טיִנ טאָה םֶדָא רעֶּבָא .ןעֶמייֵל איד ּוצ
 רייז טֶרָא םָד טְלאַה טאָנ ראָנ טְכאַרְטעֶג
 םּורָד ,ןעֶמאָּב ראַפ רֶע טאָה םּורָד גיִלייַה
 רֶע טאָג ןינעקַא טְרעֶפְנִע ראַפ םָדָא ְּךיִז טֶה
 םעֶד ףיֹוא ןעוֶועֶג טיִנ ןיִּב ְּךיִא טְגאָזעֶג טאָה
 טְריִרעֶג ןָא טיִנ ּבאָה נּוא טֶרָא ןעֶניִלייַה
 ןּופ ןעֶסיִרעֶג ּפֶא טֶה הָׁשִא איד ראָנ ןֶטְראָר
 ןיִּב םּורָד ןעֶּכעֶנעֶג ריִמ טֶה נּוא םיֹוּב םעֶד
 טיִנ רע זיא םּורָד נּוא הָתֹיִמ ביָיַח טיִנ ְּךיִא
 יד טאָה רע ןעֶד גאָט םעֶד ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 טְרָאייַנ ןעוטג ןירעֶג ןעֶליוִו טיִמ טיִנ הָריִכַע
 געַמ ןעֶריר ןָא ןֶהָא ןעֶסע טְנייֵמעֶג טאָה רֶע
 זיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ זיִא םֶדָא לייוַו נּוא ןעֶמ
 טיִנ לאָז רע יֵדְּכ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טיִנ ְךֹוא הָוַח
 ץּוריִּת ןייֵא ְךאָנ נּוא ,ּבייװַא ןָא ןייַלַא ןייַז

 ןֹׁשאִרָה םֶדָא קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד טְּבייַרְׁש
 ראַפ ריִמ טְסאָה ּוד טרעֶפְנֶע ראַפ ְךיִז טאָה
 ּבאָה ְךיִא ייֵא םיֹוּב םָד ןּופ ןעֶסע ּוצ ןעֶטאָּב
 טְכאַמ תעדה ץע רעֶד לייוַו טאַהיִנ ּבייַוַא
 ןיִּבעֶגיִג ריִמ טְסאָה ּוד זַא טְנייַה רָּבֶא טְסּול
 ןעֶּבאָה ּוצ רעֶדְניִק הָוְצִמַא ְּךאָד זיִא ּבייַוװַא
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 ןעֶסיוִו םיִא ןּופ ןאק ןעֶמ סאוָו םיֹוּבַא עֶרְו בֹוט תַעַדַה ץַע
 רעד טְלאָָו תַעַרַה ץע. םעֶד ןָא נּוא םְטְכעֶלְׁש נּוא םֶָמּונ
 ,םטְכעֶלְׁש ויִּב םֶטּוג ןּופ קּוליִה ןייק .ןעֶנאַטְׁשְראַפ טינ ׁשָנעֶמ
 ןיִפאַׁשעֶּב טאָה רֶע זַא טְרעֶרעֶפיִג טאָג ְךיִז טאָה םּורָד

 טאָה גּוא ןֶדֵע ןֵג ןיִא טְזאָליִג ןיירַא םיִא טאָה נּוא ןיִמָדָא
 ןיסע ּוטְסְגעֶמ ןְטְראָג ןּופ רעֶמייֵּב עַלַא ןופ זַא טְגאָזיִג םיִא
 לאָז רע ידָּכ ןיִסע טיִנ ּוטְסְלאָז תעדה ץע םעד ןּופ נּוא
 ןיִטְלאַהאַּב טאָג ְךאָד טאָה ְּךאַז םּוׁש ןייק ּוצ ןיטְסּילְג טיִג

 ,ןעֶגאזְנֶא םעֶד טיִמ הָוֲאַּת רעד ןּופ לעֶסיִלְׁש םעֶד םיִא ראַפ -
 טאָה םאָר טאַהיִג טיִנ לעֶסיִלָׁש םעד ְךאָנ טאָה םָדָא נּוא

 איד ןעֶמּונעֶג ריִד ּוצ ְךיִז טאָה איוִו טְגעֶרְפיִג טאָג םיִא -
 ןיִסעֶגיִג טְסאָה ּוד רעֶדְייֵא םיֹוּב םעֶד ןּופ ןיִסעע ּוצ הָוֲאַּת
 איו טאָהיִג הָוֲאּה ןייק ראָג ְךאָנ ּוטְסאָה םִיֹוּב םעֶר ןּופ

 תישארב תשרפ

 0 שי

 הניארו

 ןעֶסֶע וצ ןעֶּכעניִג הָׁשִא איד רימ טֶה םּורָד
 טסּול רֶהיֵא וצ לאָז ְךיֵא יֵדְּכ םיֹוּב םֶד ןּופ
 ְךאָנ נּוא .ןעֶסעֶגיִגְךיִא ּבאָה םורד גּוא ןעֶּבאָה
 טרעֶפְנע ראַפ ְךיִז טֶָה םֶדָא זיִא ץּוריִת ןייֵא
 ּוצ ןעֶּבעֶגיִג ריִמ טְסאָה אּוד סאָו הָׁשִא איִד
 איז גוא ןינְעֶל הֶרֹּת ןיִנעֶק לאָז ךיִא ףֶליֵה
 נוא ןעֶכאַק לאָז נוא זיֹוה ןיִא ןעֶפאַׁש לאָז
 ןיִנעֶרְּפ ּוצ טיִנ איִז ףְראַד ְךיִא ;וא ןעֶקאַּב
 זּומ ְךיִא ,טיִנ רעֶדָא רֶׁשְּכ טְכאָק איז ּביֹוא
 ןיִסעז ּוצ ןעֶּבעֶניִג ריִמ איז טֶה ןעֶּבייֵלְנ רֶהיֵא
 ןעוֶועֶג בִיּוחְמ טיִנ ןיִּב ךיִא נוא םיֹוּב םָד ןּופ
 טיִג איִז לעּפַא ןייֵא ראַּפ םו ןעֶנעֶרְפ ּוצ איז
 רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִא םעטָנייֵמיִג ּבאָה ְךיִא ריִמ

 (תיִׂשֲעתאֹזהַמהָׁשִאָל םיִהָאידרַמאיַע ,לעּפַא
 טְסאָה םּוראווַו הָׁשִא רַד ּוצ טְגאָועֶג טֶה טאָנ
 הָּׁשִא רעֶד טֶה טאָנ ןיֹוׁש ןעֶוו נּוא ןעּוטִג םֶד
 ְךאָד איז רע טֶה ןעֶמעּוצ ןעֶטאָּב ראַפ טיִג
 ןיא טְפעֶהַּב ןעוֶועֶג זיִא איז לייוַו טְגעֶרְפיִנ
 טאָה טאָנ ןעֶד ןֹוׁשאֵרָה םֶדָא ןּופ ףּונ םעֶד
 סיֹורְד טאָה נּוא םֶדָא ןּופ ןעֶמּונעֶג ּפירַא
 נּוא םָדֶא טֶה טאָנ נּוא .הָׁשָא איד ןעֶפאַׁשַּב
 םֶד ןעֶּבאָה ייֵז םּוראַוו טְנעֶרְפיִג רעֶירַפ הָוַח
 טְפאָרְטְׁשעֶג ייֵז רֶע טֶה ְךאָנ רָד נּוא ןָעּוטִג
 רֶע טאָה גְנאַלְׁש םעֶד רעֶּבָא טֶכּולְפעֶג נּוא
 .ןעֶד ןעּומִג םָד טֶה רֶע םּוראוַו טְנעֶרְפיִנ טיִנ
 .ןּופ ןיִרעֶה ץּוריִּת ןייק.טְלאועֶג טיִנ טֶה רע
 ןּופ .טְכּולַפעֶג דְלאַּב םיִא טֶה רֶע נּוא םיִא
 רֶנייֵא ןעוֶו ּפָא םיִמָכֲח ירעֶגְנּוא ןיִנְרעֶל ןיִנאַד
 הָריִבֲע ןייא ןיִא ןעֶלְכיֹורְטְׁש רֶבֵח ןייַז טְכאַמ
 רָּבַח א איוִוטְפאָרְטְׁשעֶג רֶהעָמ רֶע טְרעוֶו

 ,םיֹוּב םעד ןיפ ןיִסע אּוצ ןעֶטְסילְג טְנעֶקיִג ּוטְסאָה ֹזַא
 םיֹוּב םעֶד ןּופ ּביֹוא (ץעַה ןִמַהו קּוסָּפ רעֶד טְגאָז סאָר

 ְִלִבְלו טְגאָועֶגְנָא ריר ּבאָה ְךיִא סאָו (ךיֶתיִוצ רֶׁשֲַ
 ראַפ ּבאָה גוא ןיִסע טיִנ םיא ןופ ּוטְסְלאָז (ּונָמִמ לֹוכֲא

 ָּתָלְכָאו הָוֲאַּת רעֶד ןּופ לעֶסיִלְׁש םעֶד ריר ןּופ ןעֶסאָלְׁש
 איֵד ןעֶּבאָה טְנעֶקְיַג ּוטְּסאָה ֹוזַא איוִו ןעֶסעֶגיִג אָי ּוטְסאָה
 ,ןיִסעֶגְיִג םיִא ןופ טְסאָה ּוד רעֶרִייִא םיֹוּב םעֶד ּוצ הָוַאַּת
 ריַמ טְסאָה אּוד סאוָו ּבייוַו סאָד טְרעֶפְנעֶיְג םָדָא טאָה

 טאָה .ןעֶעֶגיִג ְךיִא ּבאָה טעֶריִג רעֶּביִא ְךיִמ טאָה ןיִּבעֶגיג
 םּיצ ןעֶטְסּולְג טְנעֶקְיג ּוטְּפאָה ֹוַא יוִו ן'הִוַח טְגעֶרְפיִג טאָג
 תוַמ טאָה .ןיִסעֶגיִג םיִא ןּופ טְסאָה אּוִד רעֶרייֵא םיֹּ

 ;שעֶרֶגְנֶא ְךיִמ טאָה ׁשֵחַג רעֶד טְרעֶפְנֶעיג

 יי יי יראו



 הניאצ
 ּוטְסְלאָז ְךיֹוּב ןייַד ףיֹוא 4ךֵלֵּת ףֶנֹוהְג לו
 טְקיִׁשעֶג טאָנ טאָה :ְנאַלְׁש רעֶד ןעֶד ןייֵנ
 ּפָא סיִפ עֶנייַז םיַא ןעֶּבאָה אייז נוא םיִכָאְלַמ
 דָנייַפ ןייא נוא (תיִׁשָא הָביֵאְו טקאַהיַנ

 נוא ריד ןעֶשיווצ ןַעּוט ְךיִא לעו טְּפאַׁש
 טאָה גְנאַלְׁש איד ןעֶד הָׁשֵא רעֶד ןעֶׁשיוִוְ
 טֶה םּורָד ,ּבייוַוַא ראַפ ןעֶמעֶנ הִוֲח טְלאָועֶג
 ּוצ ןעֶרעֶר ּוצ רעֶּביִא ןעֶּביֹוהעֶג ןָא איו רע
 לאָז םֶרָא יֵדְּכ תעֹרַה ץע םעֶד ןופ ןעֶסעֶע
 ְנאַלְׁש איד ןעֶד ןעֶּבְראַטְׁש לאָז נוא ןעֶמֶע
 ּרְעיִרְפ סיוִועֶג טעֶו הָוַח טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טאָה
 ְךיִא איו נּוא ןעֶסע ּוצ ןאַמ ריִא ןייַז דֵּבַכְּמ
 ְךיִא לע ןעֶסֶע שעוֶו םֶדָא סאָד ןהעֶז לעוֶ
 לאָז איז הָוַח ןּופ ןעֶמעֶנ קעֶוַא לעֶּפַא םעֶד
 רָּביִא הִוַח רֶע טֶה םּורד נּוא ןעֶסֶע טיִנ םיִא
 ןיִנעֶז רֶּבייוַו איִד לייַװ םֶדָא טיִנ נּוא טעֶריִנ

 דְלאַּב טעוֶו הָוח נּוא ןעֶרעֶר רעֶּביִא ּוצ גְניִרְ
 הָּבְרַא הָּבְרַה ןעֶרעֶר רֶּביִא ןינעק ןאַמ ריִא
 טיִמ (םיִנָּב ידָלַּת בֶצֵעְּב ְּךנֹורֵהְו ְּךנֹובְצִע
 ןעֶראוָו רעֶּבייַו איד ןיִנעֶז ןעֶכאַז אייֵרָד
 טיִמ דְניק םאָד ןעֶנאָרְט אייז טְפאָרְטְׁשעֶג
 רֶדיוו אייז ןְּבאָה דֶניִק ּוצ ןייֵג ייֵז ןעוֶו .רַעצ
 ןעֶראו ויִא הָוַח םאָו הָלָלְק איִד נּוא ,רַעַצי
 נּוא רעֶּבייוַו עֶלַא ןעֶּבאָה םאָד טְכּולַפ ראַּפ
 םֶד ּוצ רעֶד טיִנ תֹוריִׁשֲע ןייק טְפְלעֶה םעי
 ןירעֶגעֶליוִו טיִמ הֶריֵבֲע יד טֶה הָוח לייוַו זיִא
 ןעֶראוָו זיִא םָדָא םו הָללק איד רֶּבֶא ןַעּוּטִנ
 נּוא טייַל עֶלַא טיִנ ןעֶּבאָה םָד טְכּולְּפ ראַּפ
 כי איד ןּופ רָּבייו איד םָד ןעֶניִפעֶג ריִּמ

 ׂו /
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 אי הניארו
 ויִא סאָד דֶניִק ּוצ רעֶרעֶווְׁש ליפ ןֶעייֵג טייל
 רעוֶוְׁש ןּופ הָלָלק איד טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו
 ןעֶגאָרְמ ןּופ ייֵז ןעֶּבאָה .טיֹורְּב רֶעייֵז ןעֶסֶע
 נּוא רַעַצ רֶהעֶמ ליִפ ןעֶניוִועֶג רעֶדְניק נּוא
 ןְבאָה יד ןיִטייֵּמְרַא אייֵז םו רֶּבייוַו עֶרעֶדְנַא
 עֶרעוֶוׁש ןעֶּבאָה אייז לייוַו רעֶדְניֵק רעֶגְניִרג
 סאָד רֶסָח ייֵז טיִמ טאָנ טֶהּומ ֹוזַא טייֵּבְרַא
 איו נּוא עֶדְניִק עֶרעייִז גָניִרְג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןאמ םֶד גיִנעֶמ רעֶטְנּוא זיִא הָׁשִא איד לאוו
 ְךייֵלָנ טְפאַׁש רֶע סו ןעֶנְלאָפ םיִא זּומ איִז
 איִד טְלאָוו ֹוזַא ןעֶראַה םעֶד ּוצ טְכעֶנקַא יוִו
 וצ ןעֶּבאָה טְסּול ןייֵק טְפְראַרעֶג םיִנ הָׁשֵא
 איד םֶד טְכאַמעֶג ְךאָד טאָנ טאָה ןאַמ ריִא
 נּוא ןאַמ רֶהיֵא ּוצ םָסּול םיֹורְג טאָה הָׁשִא
 רֶהיֵא רעֶּביִא לאָז ןאַמ רעד סאָד טְרעֶנַּב
 עֶנייַז רעֶּביִא ראַהַא איו ְךייֵלְג ןעֶׁשְרעֶה
 ְךֵׁשיִא לֶאָו קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םאָד .טְכעֶנְק
 ןעֶטְסּולְג ּוטְסעֶו ןאַמ ןייַד ּוצ (ְּךֵתְקּושְּת
 ןעֶּבאָה אייֵז ייֵא (הֶדָׂשַה בֶׂשֵע תֶא ָּתְלַכָאְונ
 עא ןעֶסעֶגיִנ ייֵז ןעֶּבאָה ןּוטעֶג הָריִבֲע איד
 איד ןופ נּוא ,ןָמְראָנ םעֶד ןּופ רֶטייֵרְק עֶטּוג
 ראַפ אייֵז טאָג טֶה רעֶטייַו נּוא ןָא הָריִבַע
 םאוָו ראָג ןעֶמְראָנ םעֶד ןּופ ןעֶסע ּוצ טְרעוֶו
 ְךֶּפַא תַעְַּבנ דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְסְקאו םִע
 עֶרעֶוְׁש נּוא םייַוְׁש' טיִמ (םָחָל לֵכאֹּת
 ןעֶלאָז ייֵ ןעֶד ןיִסע טיורּב ּוטְסְלאָז טייֵבְרַא
 אייַז ןעֶטְלאָו ןּוטעֶג הָריִבֲעאיד ןעֶּבאָה טיִנ
 טְלאָוו םִע נוא ןעֶלאָמעֶג םיִא קי ןעֶפעֶגיִג
 איו ְּךייֵלְג ןעוֶועֶג דְנועֶג גּוא טּונ אייֵנ ראַפ

 טיורב

 לי 7 ו
 ְךיִא ראָנ ןּוטעֶג ךּודיִׁשַא ּבאָה ְךיִא רַחֹוס םּוצ טְגאָז וא טאָג ,ָךֶלֵּת ָָנֹוחְג לע תאז ָתיִׂשֲע ִּכ ׁשֲחָּנַה לֶא 'ה רֶמאַֹּע

 הָנּותֲח ןייק טיִנ גאָה ְךיִא לייוַו ןעֶּבאָה הָנּותֲח טיִנ ןאק; *; סאָד ןּוטעֶג טְסאָה ּוד לייוַו ׁשֵחַנ םּוצ טְגאָזיִג טאָה :

 ןּופ ןיִסע לאָנ איִז סאָד ן'הָוַח טעריַגרעֶּביִא טְסאָה עֶגְיּואָר
 ריִמ .ְךיֹוּב ןייַד ףיֹוא ןעֶכיִרְק ּוטְסְלאָז ראַפ רעֶד תערֲה ץֵע

 טְגיִרניִועֶג טאָה ןֹׁשאִרָה םָדָא רעיא זַא הָלָבקְּב יִּבאָה
 טאַהיִג עֶרָה רֶצֵי רעד ׁשֵחַנ רעֶד טאָה תַעַדַה ץע;םעֶד טיִמ
 רע ןעֶדייֵר טיִמ גוא ןיִּג טיִמ ׁשְנעֶמַא ןופ טְלאַטְׁשיִג טאָ
 שעֶריג רעֶּביִא םיִא טאָה גּוא םֶדָא ןיִגעֶקַא ןעֶנאַטְׁשיִג ויִא !
 ךאָנ רעֶּבָא ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןיִגעקַא ׁשְנעֶמ ןייֵא איו ֹוזַא
 םעֶר ןיִא טְפיִג יד ןעֶפְראוָויִג ןיירַא ןיֹוׁש טאָה רע זַא םעֶד -
 םעֶד חַמֲחַמ ןייֵלַא ׁשְנעֶמ רעֶד ןוֹוׁש טֶגדָניז ןיׁשְנעֶמ
 ןיירא ןֶדָא ןיִא טאָה ׁשֵחַנ רעֶד סאוָו טפיִגןיטכעֶלְׁש !

 געוֶו ןיִא ןעֶראָפיִג זיא רַחֹוסַא לֶׁשְמַא זיִא סע .ןעֶפרָאוָוג
 ליִטעֶטְׁשַא ְךרוד ןעֶראָפיִג ְךֶרּוד רע;זיִא הָרֹוחפ ְךאָג ןיירַא

 בֹורק ןייַז זיִא רֶע סאוָו ןאַמיִרָא רעֶגְנּיַא םיִא טְגעֶגעֶגאַּב !

 ז

 הא 2 יי סי

 טעוֶו רע זַא טְגאָוג ּוצ רַחֹוס רעֶד םיא טאָה .רעֶדייֵלְק
 זַא רעדיילק הָנּחֲח ןיִגְנעֶרּב םיִא רֶע טעוֶו קיִרוצ ןעֶראָפ
 ךַרוד רעֶדיוִו רֶע זיִא טְרעֶקְיִג קירּוצ ְךיִז טאָה רַחֹוס רעֶד

 רעד ןיִגעקַא םיִא טְמיק ליטעֶטְׁש םעֶד ךרוד ןעֶראַפיִג
 ,רָנאַה רעֶד רעֶטְנּוא קאַז ןיִליִפְּת םעֶד טיִמ ןאַמ רעֶגְנּי
 ּהָנאַה רעד ןיִא ּוטְסאָה סאוָו רחֹוס רעֶד םיִא טְגערְפ
 גּוא תיִלֵט ןייַמ ויִא סו ןאַמ רעֶגנּי רעֶד םיִא טְרעֶפְנַע
 באָה ְךיִא םּוראוָו טאַהעֶג הָנִותַח ןיֹוׁש ּבאָה ְךיִא ןיִיִפְּת
 איִד ןיִגְנעֶרְב יִאָרֵוְּב ריִמ טעוֶו ריִא זַא טְרעֶכיִועֶּפ ךיִמ
 רעֶד טְגאָו ,טְגאָזעֶג ּוצ ריִמ טאָה ריא איוַו ֹזַא םיִׁשּוּבְלַמ
 יד טיִנ ראָג ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ריִמ ןיִּבאָה דָנּוצַא םיִא ּוצ רַחֹוס
 ,םיִשֹּבִלַמיִד ןיִגעוֶו ןיִטָג טיִנ ריִד טיִמ ןיֹׁש ְךיִז טעוֶו הָלֵּב
 ׁשַתַנ רעֶר טאָה םָרָא ןּופ אָׂשָח םעֶב ראַפ א לֵׁשְמִנ רעד
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 ןּופ ןעֶנאָז ןֹומיֵמ יִּבַר נּוא הָיְכַרְּב יִּבַר ,טיֹורְּכ
 ןייא טהּומ איִז יִאָחֹוי ןֵּב ןֹועְמִׁש יִּבַר ןיִנעוֶו
 רֶהעֶמ טיִנ לאָז איז ןעֶצְראַה רֶהיֵא ןיִא רֵדנ
 ּוצ רעוווֶׁש טייֵג איִז לייוַו ןאַמ רֶהיֵא ּוצ ןְמּוק
 םעֶד ןּופ ףיֹוא טייטְׁש איִז ןעוֶו םּורָד .דנק
 ףיֹוא הֶרָּפַּכַא ןעֶגְנעֶרְּב ןֵבְרָקַא איז וּומ טעֶּב
 ןייק טינ ןְּבאָה ריִמ זַא טְנייַה נּוא ,הָדֵנ ריִא
 ּוצ ףיֹוא ןאַמ םעֶד ןעֶמ טְפּור ׁשֶדקִמַה תיֵּב
 ןּופ ףיֹוא טייֵמְׁש ּבייַו סֶד ןעֶוו הָרֹוּת-רעֶד
 ריִא ףיֹוא הָרָפַּכַא ןייַז לאָז םָד ,טעֶּב םעֶד
 ןעֶצְראַה ריִא ןיֵא ןּומעֶנ טאָה איִז סאוָו רָדֵנ
 אָרְקָיַע רַדֵנ םָד טעֶריִג סיֹורַא טיִנ טֶה גּוא
 טאָה םָדָא נּוא (הָוֲח ֹוּתְׁשַא םֵׁש תֶא םֶדָאָה
 רע הָשֹק זיִא הָוַח ןְפּורעֶג ןעֶמאָנ םֶּבייַו ןייַז
 ןעֶּבעֶגיִג ןעֶמאָנ ןייֵא רעֶירַפ ןיֹוׁש ריִא טאָה
 םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג ןעֶראוָו זיִא איז לייַו הָׁשִא
 ןניִדְניִז טְכאַמיִג םיִא טֶה איִז לייוַו ראָנ ןאַמ
 ְךיזְךאָנ ןייַז םֵחַיְמ טְלאוָועֶג טיִנ איִז רֶע טֶה
 ׁשְטייַט ויִא סאָד .הָוַח ןעֶפּורעֶג איִז טֶה נּוא
 טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןופ ןעֶּבעֶל סֶד זיִא אז
 ןְמּוקעֶג סיֹורַא ריִא ןּפ ןיִנעֶז טייל עֶלַא ןעֶד
 רָּבייוַו יד לייַו ןעֶדעֶר ׁשְטייֵט הָוַח זיא ְּךיֹוא
 רָד טיִמ טֶה איז ןעֶד ,דייֵר סאָמ ןייַנ ןעֶּבאָה
 םָדָאָל םיִהֹלֲא יד ׂשעִיע טעֶריג ליפ גְנאַלְׁש
 ּוצ טְכאַמעֶג טֶה טאָנ (רֹוע תֹונְתִּכ ֹוּתְׁשֶאָלּו
 זיִא אייִז ףיֹוא נּוא רעֶדְמעֶה הָוַח נּוא םֶדָא
 תופוע נּוא תֹויַח עֶלַא טְלאַמעֶג סיֹוא ןעוֶועֶנ
 רעֶדְמעֶה איִד טֶה םָדָא נּוא טְלעוֶו רעֶד ןּופ

 ןעֶגאָלְׁש רָד זיִא ןיק זַא נוא ,ןיק ּוצ ןעֶּבעֶגיִג
 בקעי להוא

 זַא ליומ םעֶד טיִמ ראָנ ןעֶדיי ּוצ רעֶּביִא טאַהיִג ַחֹּכ ןייק

 יי טְפְראַרעֶּב רֶע טאָה ןיִרעֶדְנַא םעֶד ׁשֶנעֶמ ןייֵא איו
 .ןעֶרייַר טיִמ נּוא ןייֵג טיִמ ׁשְנעֶמַא ןּופ טְלאַטְׁשיִג םעֶד טיִמ

 םעֶד ןיִפְראוָועֶג ןײרַא ןיֹוׁש טאָה רַע זַא םעֶד ְךאָנ רעֶּבָא
 ןיוׁש טְגיִרְניִז ׁשְנעֶמ רעֶד גּוא םָדָא ןיא טְפיֵנ ןיִטְכעֶלְׁש
 ףראַד ,זיִא םיִא ןיִא סאוָו ׁשֵחַנ רעֶד ןּופ טָּפיִג םעֶד תַמֲחַמ
 םיִמ ׁשנעֶמַא ןופ טְלאַטְׁשיִג סאָר ןייַז טיֵנ ׁשַחַנ רעד ןיוש
 ׁשַחַנ רעֶד ּוצ טְגאָזיִג טאָג טאָה סאָד .ןירייִר טיִמ גוא ןייֵג
 גּוא ןְהּוטעֶג עַגיִזאָד סאָד טְסאָה ּוד זַא (תאז ָתיִׂשֲע יִּבו
 לַע) ׁשֶנֶעֶמ םעֶד ןיִא טּפִיג ןייד ןיִפראוָועֶג ןיירא טְסאָה
 ןיֹוׁש טְסְפְראַד ָךיֹוּב ןייד ףיֹוא ןייֵג ּוטְסְלאָז (דֵלַּת ָךֶנֹוחְג

 טיִמ גּוא ןייֵג טיִמ ׁשָנעֶמַא ןּופ טְלאַטְׁשיִג סאָד ןיִּבאָה טיִנ
 טְפיֵג םעֶד תַמֲחַמ ןעֶגיִדְנִז ןיֹוׁש טעוֶו רע; םּוראָוָו ןעֶדייַב

 :ןיִפְראוָועֶג ןיירַא םיא ןיִא טְסאָה אּוד סאוָנ

 הניארו תישארב תשרפ
 ןיִא ןעֶמּוקעֶג רעֶדְמעֶה איד ןיִעֶז ןעֶראָעֶג
 .מאָה דֹורָמִנ ןּופ גּוא דֹורָמִנ ןּופ דְנעֶה איד

 טֶה בֹקֲעַי זא נוא ןעֶמּונעֶג רָדְמעָה איד וָׂשֲע
 ןעֶמעֶנ תֹוכָרְּב איד קָחְצִי וצ ןייֵג טְלאָועֶג
 (םֵׁשיִּבְלַיַע רדייֵלְק איד ןּומעֶג ןָא רֶע טאָה
 ןּוטעֶג תֹוריִבַע ןעֶּבאָה אייז ןיֹוׁש ןעוֶו נּוא
 ניִמעֶראַּב רָד ןעֶועֶג ייֵז ףיֹוא טאָג ְךאָד זיִא
 { דייֵלְקעֶג ןָא רעֶדְמעֶה איד אייֵז טאָה נּוא

 עג ןופ הָזח נּוא םֶדָא םיֹרַא טְּביירְמ ןעֶמ י

 תֶא דֹובֲעַל ןֶרֵע ןֵגֵמ םיִהלֲא ָי ּהֵחְלַׁשְיַע
 (םֶדָאָה תֶא ׁשֶרָגַיַו םֶּׁשַמ חֹקָל רֶׁשֲא הָמְדָאָה
 ןּופ ןיִראַנ םֹורַא טְוּומעֶנ םָדָא טאָה "שה
 ןעֶנְנאַניִג םֹורַא טינ טְלאוָו רֶע ןֶדֵע ןנ םֹטָד
 טיִמ ןעֶועֶג םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ןעֶו ּוליִפָא
 שה נּוא ןעֶגאָלְׁש רעֶד תֹותימ אייֵלְרעֶלַא
 ןעֶזאָל ןעֶמּוק םיִא טְלאָויִג טיִנ םיִא טאָה
 זּומ אּוד םָדָא ּוצ טְנאָזיִג י"שה טאָה םּורָד
 ןָדע ןג ןעֶד םוא סאו דֵרֵע איד ןעֶטייֵּבְרַא

 6: שודקה ה"לש
 (םֵׁשיִבְלִיַורּוע תֹונתָּכֹוְִּׁאְלּוםֶדָאָל םיִהָצ 'ה ׂשעַיו)

 ּבייַו ןייַז טיִמ םֶדָא אּוצ טְכאַמיִג טאָה טאָג
 רעֶרייֵא ,ןאָטעֶגְנָא יי טאָה גוא לעּפ ןּופ רעֶדְמעֶה
 רעֶרייֵלק ןייק אייז ןיִּבאָה טְגְיִדְניִועֶג ןעֶּבאָה אייז
 סאָוו טְכיִל סאָד יו טְנייֵׁשעֶג ןיִּבאָה נּוא טְּפְראַדעֶג
 אָמַח םעֶד ְךאָנ נּוא ׁשֶרֹוקַה ןוׁשְל ףיוא (רוא) טְסייֵה
 םיְִרְְמנִפ ּוצ טְביִל םאָד ןיִראוָועג ןעֶטיּבְראַפ זיִא
 לעַּפ (רוע) ןיִראוָועֶג זיִא טְכיֵל (רוא) םעֶד ןופ גּוא
 ךיז ףראַד ׁשנעֶמ רעֶד זַא ריִמ ןיִנְרעֶל ןּופ רעֶד
 ןופ ןיִגיִנייֵר ּוצ נּוא ןיִרעֶמייל ּוצ ףּוג ןייז ןעֶהיִמאַּב
 קירּוצ ןינעק ףּוג םעֶד לאָז רעֶיִרְּכִּב םיִאָטֲח עֶניי
 ַא לֵלְכִּב ןעֶפאָה ריִמ איִו טְכיֵל ןיִא ןיִרעֶקְמּוא
 (ריאְּת ןויִצ לַעֵׁשָדָח רֹוא) ןייַז םעוֶנ אֹבָל דיִתָעָל



 ו הניאש י :

 רע רעֶד ןיפ ןעֶמּונֶג ןיראוָו טְסיִּבאּוהןעֶב ||
 דלאַּב םֶדָא זיִא ֹוזַא .ֶדֹע ןנ םעֶד םֹוא סאוָו |

 ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ ןֶרֹע ןֵנ םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַניִג םֹורא
 רָדיוִו טעוֶו רע טְנייֵמיִג טאָה רֶע .דָרֵע איד |

 טאָה ה'בקה רעֶּבא ןֶדע ןֵג ןיִא ןעֶמּוק ןיירַא
 סאָד ןֶדע ןֵג םעֶד ןּופ ריִט איד ןיִסאָלְׁשעֶג ּוצ |
 ןֵּכְׁשַיע .ןעֶמּיק ןיירַא ןעֶנְנעֶק טיִנ לאָז רָע |
 טאָה ײׁשה (םיִבּורְּכַה תֶא ןֶרע ןֵנָל םֶדֵּקִּמ |
 יִכֲאָלַמ איד ןֶרֵע ןֵג םעֶד ראָפ ןעֶור טְכאַמיִנ |
 טאַהיִנ דְנעֶה עֶרעֶייִז ןיִא ןְּבאָה איי נּוא הָלּבַח |

 ןיִא לאָז ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב ןייֵק סאָד ןיִדְרעוֶוְׁש
 עֶרָי םֶדָאָהנ .ןעֶמּוק ןײרַא ןעֶנְנעק ןֶרע ןַּב
 ןייַז ןיִפאָלְׁשאַּב טאָה םֶדָא (ֹּתְׁשִא הִוַה תֶא |
 ןרע ןנ ןיִא ןעוֶויִג ְּךאָנ זיִא רע זַא הָוַח ּביייװ !
 ןֶדֵע ןֵג רעֶד סאָד ןְהעֶזינ טאָה םֶדָא איוִו נואי
 םֶנֵהיֵנ רעֶד נּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָלְׁשְראַּפ זיִא
 ׁשֵרֹוּפ ְךיִז רע טאָה .עֶּביִלְּבעֶג ןעֶּפָא זיִא
 עֶנייֵמ טְגאָזיִג טאָה רע ןעֶדּבייוַ יי ןופ ןעוֶוי
 ראָנ ןֶדע ןג ןיִא ןעֶמּוק טינ ןיִלעו רעֶדניִק
 טאָה רע איו ְּךאָנ רעֶד רעֶּבָא ,םֶנְהיִנ ןיִא

 ןעֶּבעֶגיִג ןיִרעוֶו טעוֶו הָרוּת איד םאֶד ןהעֶזיִנ
 תֹורֹוד גיִצְנאַווְצ נּוא סְקעֶז ְּךאָנ לֵאָרׂשִי ּוצ
 ּביִיַו ןייַז ּוצ טְפעֶהאַּב רעֶדיוִו ְּךיִו רע טאָה'
 רעֶד ְךיִז לאָז םעֶד ןּופ ,רעֶדְניֵק ןיִּבאָה ּוצי
 ּבייוַו ןייַז ּוצ ןיִטְפעֶהאַּב ּוצ ןיֵנְרעֶל ּפָא ׁשֶנעֶּמ
 .ןינְרעֶל הָרֹוּת ןְלאָז אייֵז רעֶדְניק ןיִּבאָה ּוצ
 רעֶדְניוִו אייֵרָד טְגאָז הָיְרע ןֶּב רֲֶעַלֶא יִּבַּב
 םעֶד .גאָט ןיִגיִואָד םעֶד ןְהעֶׁשיִג ןיִראוָו ןיִנעֶז
 םעֶד עֶפאַׁשאַּב ןיִראוָו רע זיִא גאָט ןיִניִנאָד

 בי הניארו תישארב תשרפ

 רעֶדְנאַנַא ּוצ ְּךיִז אייז ןיִּבאָה נאָמ ןיִניִזאָד
 אייז ןיִּבאָה נאָט ןיִניִואָד םעֶד ,טְּפעֶהַאַּב
 טְנאָז הָחְרָק ןֵּב עֶׁשֹוהְי יִּבַר ,רעֶדְניק ןעֶגיוִועֶג
 ןעֶנְנאַגיִג טעֶּב םּוצ ןעֶנעֶז ּבייַו ןייַז טיִמ םֶדָא
 ןעֶנְנאַגיִג אייֵז ןְנעֶז טעֶּב םעֶד ןּופ נּוא אייֵוְצ
 רֶמְסעוְׁש ןייַז טיִמ ןִיַק נוא הָוַחְו םֶדֶא ;עֶּביִ
 רעֶכיִלְטיִא רעֶטְפעֶוְׁש אייווְצ טיִמ לָבָה נּוא
 רָמאֹּתַו ּבייַו ןייַז טיִמ ןירֹוּביִנ ןיִראוָו זיִא

 ְךיִא טְגאָזיִג טאָה הָוַח (יי תֶא ׁשיִא יִתיִָק
 טאָה רעֶירְפ טאָג טיִמ דְניקַא ןעֶניוועֶג ּבאָה
 ּבאָה דָנּוצַא רעֶּבָא ,ןָכאַׁשאַּב זְנּוא ןייֵלַא טאָנ

 ןעֶד דֶניִק ןיִא קָלחַא ךֹוא ןאַמ ןיימ גוא ְךיִא
 נוא רעֶטאָפ דֶניֵק ןיִא קָלָח א ןְּבאָה איירד
 אייַז נּוא ,הָמָׁשָנ איֵד טיִנ רֶע ,טאָנ נּוא דעֶטּומ

 טאָה רע לָבָה ןְהאָזןייֵא ךאָנ ןעֶניוועֶג ןיִּבאָה
 ןיִא טייֵּבְרַאעֶג טאָה ןיק נּוא ףאָׁש טיִסאַּפיִנ
 טאָג ּוצ תֹוריֵּפ טְכאַרְּבעֶג ןִיֵק טאָה ,רֶלעֶּפ
 ןופ טְכאַרְּבעֶג טאָה לֶבָה נּוא .ןֵּבְרָקַא ראַפ

 טאָג טאָה ,ןּבְרַקַא ראַפ ףאָש עֶטְסעֶּב עֶניי
 מאה גּוא ,לָמיֵה םעֶד ןּופ רעֶייַּפ ַא טְקיִׁשעֶג

 םעֶד נּוא לָכָה ןּופ ןֵּבְרָק םעֶד טְגעֶרְּבְראַפ
 ןֶא טְלאוָועֶג טיִנ טאָנ טאָה ןיק ןופ ןֵּבְרָק
 ןעֶועֶג זיִא ןיק ןופ הָריִכֲע איֵד .ןעֶמעֶנ
 ןייַלַא תֹוריֵּפ עֶמְסעֶּב איִד טאָה רע; לייוו
 ראַפ רע טאָה עֶטְסְנְרעע איד נוא ןיִסעֶנעֶג
 ןְראוָוִגֵנורְּב ןיק זיא ֹוזִא טְכאַרְּבִנ ןְּבְרַקַא
 ןֵמּונֶג ןָא טיִנ ןֵּבְרִק ןייַז טאָה ה'ּבקה לייַו
 ּוטְסיִּב םּוראַו טְנאָזיִנ םיִא ּוצ טאָנ טאָה
 הָבּוׁשְּת טְסעוֶו נוא ןיינ םּורָפ ּוטְסעֶו זָנֹורְּב

 שודקה ה"לש עוט
 ןעֶמְכייֵלאַּב טְכיֵל םעֶיינַא טיִמ זָנּוא טעו טאָג
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי וַא ןעֶויוַואַּב םעֶד ןּופ זיא ךוא
 םיִא ףיוא ןעֶמּוק סאָו םיִרּוסְי איד ןייַז לֵַּקִמ
 איד ְךאַוְׁש ןעֶכאַמ םיִרּוסִי איִד םּוראוָו ,הָכֲהַאְּב
 ןְגיִנייַר נּוא ןיִרעֶמייַל גּוא רעֶּפְרעֶק םעֶד ןּופ תווֲאַּפ
 םיִא ףיֹוא ךיוא זיִא טוט רעֶד ּוליִפֲא ,רָמֹוח דעֶזְנּוא
 סֶע ןעֶד ,טּוג ריז זיִא רע; זַא ןעֶראוָויִג טְנאָטְּב
 (יִדיִסֲחַל הֶתְוָמַה 'ה יֵניעְּ רֶקָי) ןעֶּבִרְׁשעֶג טייֵטָׁש
 ויִא ןיִׁשְנעֶמ עֶמּורְּפ ןופ טֹוט רעֶד טְסייֵה ּסאָב

 :ןעכיא םמאַב = = א
 ןרעֶסעֶּב ךיר טְסעוֶו אור זַא (תַאְׂש ביִמיֵת םִא אֹלֲה)

 ,תֹוריֵבֲע עֶנייַר ןיִּבעֶג ראַפ ריִד ְּךיִא לעֶװ = !
 זַא ןּופ רעֶר רֶסּומַא ןיִמעֶנ ּפאָרא ְךיִז ןינעק ריֵמ
 ײ

 ּו | 1
 ישא" , רעש יח יא

 הָריֵבֲע יי ןיִא לָׁשְכִנ טְרעו ׁשְנעֶמַא איו כת
 תֶרֶרֹונ הֶרָיִבֲע) םּוראְוו ןאָמ הָנּוׁשָּת דֶלאַּב רֶע לאָז
 ירעֶדְנַא איד ְךיִז ְךאָנ טְּפעֶלְׁש הֶרְיַבְצ ןייֵא (הָריִבֲע
 רָלאַּב ןעוֶויִג לאָז רָע זַא ןִיק אייּב ןֶהעֶז רימ איו
 טאָה רֶע איו טְגאָזיִג םיִא טאָה טאָג םאְו ןעֶגְלאַפ
 "יז טאָה רֶע םאָו הָריבעגיטְסְרעז איד ןאָמיִג ראָנ
 טְלאָו נוא לָבֲה רעֶדורְּב ןייַז ןיִא ןעֶויִג אֵנֵקְמ
 רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִנ רֶע טְלאָו ןאָטעֶג הָנּוׁשְּ
 רֶע לייוַו רעֶּבֶא ,םיִמָד תֹוכיִפְׁש ןּופ הֶרָיִבע רעֶסֹורְג
 רעֶד םיִא טאָה ןאָמעֶג הָבּוׁשְּת דְלאַּב טיִנ טאָה
 טְכאַרְּביִג םיִא טאָה נּוא טְּפעֶלְׁשיִג רֶמייַוו עֶרֶה רֶצָי
 ןייַז ןּופ טּולָּב סאָד ןעֶסאָנְראַפ טאָה רע; םֶד ּוצְרעֶד
 :(ןֵמָא הָבּוׁשָנְוךיָלֲא 'ה ּונֵביֵׁשֲה) ,רעֶרּורְּב םיִנעֶגייֵא
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 טְסעוֶו אּוד ןעוֶוייַז לֵחֹומ ריד ְךיִא לעוֶו ןעֶומ
 ןָא ןייַז ּומְסעֶו .ןעּומ הֶבּוׁשְּת ןייק רעֶּבָא
 ןְטְראָד גוא םֶנריִנ ןופ ריִמ רעֶד ּוצ טייֵרְּביִג
 ןְּבאָה טעֶו עֶרֶה רֶצָי רעֶד נּוא ןעֶור ּוטְסעוו
 ןעֶזייֵּב ּוצ ךיר ןעֶצייו ןָא ּוצ ריִד ּוצ טְסּול
 ייַּב (ץֵכֹור תאָטִח חַתָּפִלִנ שטייט זיִא סאָד
 יִמַא יִּבר .ןעֶו- ֹוטְסעֶז גריג ןּופ ריִש רעֶד
 ר טי ׁשְרעֶרְנַא טייֵנ עַרָה רָצֵי רעֶד טְנאָז
 דלאַּב איו .געֶוו ןְטיִמ ןיא נו סאנ ןְטיִמ ןיִא
 רָע בֹוא רֶע טְרעו ׁשְנעֶמ םעֶר טְגיִנעֶגאַּב רָע
 רֶע טְפעֶהאַב ֹוזַא .ןַה טְכאַמ נוא ְךיִז טְריִצ
 אוד ּשיִא וצ טְנאָו נּוא םיִא וצ רֶלאַּב ךיז

 נּוא ןעֶגְרעֶל לאוו ביר לעֶֶו ְךִא ןייֵמ טְסיִּב
 רעֶד לאָז םּורְד .הייּב םעֶלַא ּוצ ןָא םיִא דעֶר
 עֶניִרְּביִא םיִנ נא ןֶריִצ ניִרָּביִא םיִנ ְךיִז ׁשְנעֶמ
 ריהצי רעֶד יֵרְּכ ןעוט ןָא רעֶדיילק עֶנייֵׁש
 יִהָיַע ןעֶבאָה הָסיֵלְׁש ןייק/ םיִא ןיא לאָז
 אייז איו ןעוֶויִנזיִא סֶע גוא (הָדָׂשַּב םֶתֹויָהַּב
 אייֵזְצ איד ְּךֶד ןיִּכאָה רֶלעּפ ןיִא ןעֶזיִ ןיִנעֶנ
 יִּבאָה אייֵ ,רָדְנאַנַא טיִמ טְניִרְקעֶג רעֶדיִרְּב
 רעֶד טיִמ ןעֶלייֵט ּוצ ְּךיִז רעֶמאָל טְנאָזיִ
 אוד איו דְרֶע איֵד טְנאָז רעֶנייֵא .טָלעו
 טְנאָז רֶרעֶדְנַא רעֶד ןייֵמ זיִא ףֹורְד טְסייֵטְׁש
 ןיימ זיִא סאָד טְסייֵטְׁש אּוד איו ,וזַא ְךֹוא

 לאָז דֶרֵע קֶלָח ןיימ ןיִא טְנאָז רעֶנייֵא .דֶרֶע
 טְנאָז רֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא ק'מהּב רעד ןייֵטְׁש
 טיִמ טְגיִרְקעֶנ ְךיִז ןיִּבאָה אייֵז נּוא ,ֹוזַא ְּךֹוא

 ןיז ןעֶטְסְְנּי םעֶד לֵבָה טיִמ ןעֶד רעֶדְנאַנַא
 עֶנייַז רעֶטְכעֶמ אייַזְצ ןיִראוָויִג ןירֹוּבעֶג ןיִנעז
 ןעֶמעֶנ לעוֶו ְךיִא טְנאָזיִנןיֵק טאָה רעֶטְסעוֶוְׁש
 לייוו ּבייַוַוַא ראַפ רעֶטְסעֶוְׁש עֶניִרְּביִא איד
 ְךיִא טְנאיִנ טאָה לָבָה נּוא .רֹוכְּבַא ןיִּב ְךיִא
 ןֶרֹוּביג ריִמ טיִמ זיִא איז לייַו ןעֶמעֶנ איז לע
 טְניִרְקִינ ֹוזַא ְּךיִ ןיִּבאָה אייֵז איו נּוא ןיִראוָויִנ

 ןפְראוָויִג םיִא ןיק טאָה נוא לָבָה ןעֶגְנאַניִג זיִא
 טְנייֵליִג םיִא ףֹוא ְּךיִז טאָה נּוא דְרע רעֶד ףֹוא

 ראָנ ןיִנעֶז ריִמ לָּבָה ּוצ טְנאָזיִנ ןיֵק טאָה
 םּוראו נּוא רָמאָפ רעֶזְנּוא ּוצ רעֶדְניִק אייווְצ
 לָבָה ְךיִז טאָה .ןיִנאָלְׁש רעֶד ְּךיִמ ּוטְסְליוו
 םיִא טאָה גוא םיִא רעֶּביִא טְמיִראַּב רעֶד

 םקָיַט קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סאָד .טְזאָליִנ ּפָא
 זיִא רע.רָמֹולְּכ ןעֶנאַטְׁשיִג ףוא ןִיק זיִא סיק
  ןעֶנאַטְׁשיִג ףיוא זיִא גוא ןינֶליִנ ןעֶטְנּוא

 הניארו תישארב תשרפ
 טעֶגְראַהעֶג לָּכֶה רעֶדּורְּב ןייַז טאָה גּוא

 ולֶבָה רעֶדְורְּב ןייַ ּתיִגְרַה ןיק איו

 ךעֶילַא יִּבַר .יִּבאָרְנאַּב לָבָה טאָה רעֶו נּוא
 איד נוא םיִרֹוהְמ תֹופֹוע איד טְנאָז תֶרֶּפ ןֵּב
 נוא ןיִּבאָרְנאַּב םיִא ןיִּכאָה םיִרוהְמ תֹויַח
 ןעֶמ רַכׂש ןיִטּונ ַא ןיִּבעֶגיִג אייֵז טאָה היּבקה
 נּוא ,אייֵז טילוק ןעֶמ ןעוֶו .הָכָרְּבִא טָכאַמ

 רעֶייֵנ טְקעֶד ןעֶמ ןעֶו הֶכָרְּב ןייֵא רעֶדיוִ
 הָדֵמ טְלאָצאַּב טאָנ ןעֶד .ׁשֵא טיִמ ּוצ טֹולְּב
 סאָד טְקעֶדיִנּוצ ןיִּבאָה אייז לייַו הָדמ דֵננְּכ
 ןעֶסייֵהעֶג טאָנ טאָה םּורָד .לָבָה ןאָּפ טּולְּ
 ןָמּוקעֶנ זיִא היּבקה נוא ןיִקעֶד ּוצ טּולָּב רעֶייִ
 ןייַד זיִא איו טְנעֶרְּפיִנ םיִא טאָה נּוא ןִיַק ּוצ
 ןעֶד ְךיִא ןיִּב טְרעֶפְמְנעֶיְג ןִיֵק טאָה .רעֶדּורְּב
 .טאָנ טאָה ֹוזַא ,רעֶדּורְּב ןייַמ ןּופ רעֶטיִה רעֶד
 ןופ טולָּב סאָד עֶׁשֶר אּוד טְנאָזיִג םיִא ּוצ
 דרֵע רעֶד ןּופ ריִמ ּוצ טייַרְׁש -עֶדּורְּב ןייַד
 (ְךיִחָא יֵמָדְ) קּוסָּפ ןיִא טייֵמְׁש םּורָד נּוא
 סאָד רֶמֹולְּכ טּולְּב ליִּפ ׁשְטייֵט זיִא סאָד
 רַהְניִק עֶנייַז ןופ גוא רעֶדּורּב ןייַד ןּופ שּולְּב
 םיִא ןּופ ןעֶמּוק םיֹורַא טְלאָזיג ןיִּבאָה סאוָו
 (יִמָרנ טייֵמְׁש םּורָד ןיִנאָז םיִמָכֲח לייֵטַא
 טּולְּב ליפ לֵבָה טאָה ןִיַק לייַוו טּולְּב ליִּפ
 טְכאַמיִג ןָדְניוִו ליִפ םיִא טאָה נּוא .ןיִסאָנְראַפ
 רע, לייַו .ןיִנאָלְׁשְרעֶד םיִא טאָה רֶע ייֵא
 רע טֶרָא ןיִכָלעֶו ןיִא טְסיוִועֶג טיִנ טאָה
 םיִא טאָה רֶע גּוא ןיִנאָלׁשְרעֶד םיִא לאָז
 טְנייַמעֶג טאָה רֶע לייוו ןיִגאָלְׁשְרעֶד םּורְד
 ןופ שעֹוּבעֶג ןיִרעוֶו טעוֶו טְלעַו רֶקֹע רעֶד
 ןעַמּעֶג ןָא ןֵּבְרִק ןייז טאָה טאָנ לייַו לֶכָה
 ןמּונעַגְנֶא טיִנ רֶע טאָה ןיק ןּופ ןֵּבְרִק םעֶד גּוא
 ןיינ טְסְלאָו אּוד ןיִק ּוצ שְגאָזיִנ טאָנ טאָה

 ףאפ

 פטר ריי



 הניאצו

 איִד ןעֶד .הֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶמ טְכּולְּפ ראַּפ |
 איו לייוַו טֶכּולְּפ ראַפ ןיִראוָו ְךֹוא זיִא דְרֶע |

 ןעוֶו לָכָה ןּופ טּולָּב םאָד ןעֶמּונעֶג ןיֵא טאָה |
 איִז טעוֶו רֶרֹע אי! ןעֶטייֵבְרַא טְסעוֶו אּוד
 טאָה איִז איו תֹואּובָּת רעֶגיִנייוַו ןיִּבעֶנ רִיַד |
 רעֶדּורְּב ןייַד טְסאָה אּוד לייוו יִּבעֶג טל |
 נו עֶנ ןייַו טסלאז איד נוא ןיִאָלְׁש רעֶד |
 7 ֹוזַא טֶרָא ןייֵא הֹש ןעור טיִנ טְסְלאָז אּוד |

 ּוצ טְנאָזיִג ןיק טאז .הָבּוׁשִּת לַעַּב ןייַא איו
 םֶלוע לָׁש ונוּבַר זאֹוׂשְנִמ יִנֹוֲע לֹודְננ טאָ
 אּוד סאָד סורָג ֹוזַא תֹוריִבַע עֶנייַמ ןעֶד ןיִנעֶז -
 (יתֹוא ְָּׁשַרג ןֵהְ) ןייַז לַחֹומ טיִנ אייֵז טְסְנעֶק
 ריד ראַפ ןּופ ןְּביִרְטְראַפ ְּךיִמ טְסאָה אּוד ןּונ !

 ְךיִמ טעוֶו ןעֶניִפעֶג ְּךיִמ טעוֶו סע רעֶו זַא
 ןמּוקיִג ןיִנעֶז סעֶטְנאָז אָדּי יִּבַר .עַניִגְראַה
 ןיִּבאָה נוא תופוע נּוא תֹויַח נּוא תֹומֲהְּב יִד

 טאָג טאָה ןיק ןיִא ןעוט הָמְֵנַא טְלאוָויִג
 טעוֶו טאוָו רֶד !ןיק גֵרֹוח לָּכ ןֵּכָל) טְנאָזיִג

 טְניִכעֶריִג ןיִרעוֶו טעוֶו רֶד ןיק ןיִגאַלְׁש רָה .
 איד םיוא ןעֶניִרְׁשעֶג ןא טאָח טאָנ דָמֹולְּכ
 רָד ףיֹוא גוא תֹופוע גּוא תֹויַח נּוא תֹומֵהָּב '

 םִיַתעבש .ןעּומ טינ םיא ןיִלאָז יז גְנאַלְׁש
 ןיִרעֶוו לאָז םּורַא תֹורֹוד ןעֶּביִז ןיִא (םִקָי

 נוא ןעֶמּיק שעוֶוְּךַמָל .ןיק ןָא ןעֶוטיִנ הָּמִקְנַא
 (תֹוא ןִיקָל יי םֶׂשָיַע .ןִיַק ןיִנאָלְׁש רעֶד טעוֶו
 סאָד ןִיק ּוצ ןעֶכייֵצַא טְכאַמיִג טאָה טאָנ נּוא
 ִסֹוי יִּבַר ,ןיִנאָלְׁש רעֶד םיִנ םיִא לאָז ןעֶמ!
 ןעֶסְּכאוועֶג ןיִראָה ןייֵא םיִא ויִא םִע טְנאָז
 לייֵטַא םקָא ןייֵא איז זַא ןיִרעֶמְׁש ןייז ףיֹוא
 ווא ןייֵא ןעֶביִרְׁשיִג ןָא םיִא טאָה םאָג ןיִגאָז

 עֶלַא םאד ןיִרעֶטְׁש ןייַז ףיֹוא ןעֶמאָנ ןייַז ןּופ
 םיִא ןיִלאָז נוא ןיִּבאָה אָרומ םיִא ראַפ ןיִלאָז

 איו טְנעֶרְפיִנ םיִא טאָה נּוא ןֹוׁשאִרָה םָדָא
 ןיק טאָה ;ןעֶגְנאַניִג םיֹוא טָּפְׁשִמ ןייַד זיִא ֹוזַא
 ֹוזַא ןעוטיִג הָבּוׁשְּת ּבאָה ְךיִא טְרעֶּפְטְנעֶיְג
 םֶדָא טאָה ןיִראָועֶג גְניִרְג טָּפְׁשִמ ןייַמ זיִא
 ַחֹּכ רעֶד טְנאָזַג שאָה נּוא ןעוֶויִג רעצִמ ְּךיִו

 ראָנ ּבאָה ְךיִא נּוא םֹורָנ וזַא זיִא הָבּוׁשְּת וּפ
 טְנאַזעֶג דְלאַּב םֶדָא טאָה ֹוזַא ,טְסיֹוועג טיִנ
 טייֵטְש ןעֶניִרְד סאָו תֶּבַׁשַה םֹויְל ריִׁש רֹומְזִמ
 ל'וצ םּוג זיִא םִע (ַײל תֹודֹוהְל בֹוטִנ
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 ןיק זיִא (ןֶרע תַמְרק דֹונ ץֶרָאְּב בֶׁשֵיַמ טאָנ
 דְנאַה םעֶד ןיִא טְצעֶוַב ְךִז טֶה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג
 חָרָומ ןיִא ןיִסעֶזיִג זיִא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא יוִו דֹונ
 הָרֶזִמ ןּופ טייַז יד ןעֶד ןְרֵע ןֵנ םעֶד ןּופ טיי
 הָבּוׁשְּת ןעֶליוִו סאוָו טייל איד לֵּבִקְמ זיִא
 ׁשְטייֵט זיא דֹונ ץֶרָא ןעֶנאָז לייֵטַא נּוא ןְהּומ
 דְרֶע איד ְּךיִז טאָה ןעֶגְנאַנעֶג ויִא ןיק איו
 טייל ילַא ןְּבאָה ֹוזַא טְלעֶקאׁשעֶג םיִא רֶטְנא
 ּוד ןעֶד זְנּוא ןּופ קעווַא אייֵג םיִא ּוצ טְנאַזעֶג

 רעֶד רעֶדּורְּב ןייַד טְסאָה ּוד גיִדְניִז טְסיִּב
 ְךֶמִלנּוא (םיִׁשָניְֵּׁש ךֶמָלֹול חקיע ןעֶנאָלְׁש
 רֶדֵס רעֶד ןעֶד .רֶּבייַוו אייווְצ ןִמּונעֶג ְּךיִז טֶה
 רעֶכילְטיִא סאָד ןעֶטייֵצ עֶנייז ןיא ןעוֶויִג זיִא
 רַדְניִק ּוצ עֶנייִא רֶּבייוַו אייווְצ טאַהיִג טאָה

 קני ןְּבעֶגיג רֶע טֶה ירָהנַאיִדנוא ןְּבאָה
 רְנֹי ןייק לאָזאיז רֶמייַרקןּופ קְנאַרְטיִגַא
 ריִא אייֵּב ןעֶבייַלְּ לאז איִז יֵדְּכ .יִּבאָה

 ןְריצ עֶגיִזאָר איר טְנעֶלְּפ ר נּוא טייקָנוש
 םֶד הָרָע ְכיֵהעֶג טֶה עֶנייֵא הָלַּכַא יו זַא
 טאָה יִרעֶדְנַא יִד נּוא ןהּומ ּפָא ׁשְטייַט זיִא
 רע ןעֶטאַש ׁשְּטייַמ זיִא סאָד הֶלֹצ ְסייֵהעֶג
 יִד נּוא ןעֶמאָש ריִא ןיִא ןיִסעֶזיג ץְלַא זיִא
 (לֶבָי)ןֶסייֵהיִגטֶה רֶע ּזַא ןגיוִועֶג טֶה הָרָע
 טְנעֶלְפ םאו רֶטְׁשְרֶע רעוֶו ןעוֶועֶג ויִא רע
 ןייַז נוא .דְלעַּפ םעֶד ףיֹוא .תֹומֵהְּב ןעֶקאַפ
 ןעועֶויִג זיא רע זלֶבּוי) ןָסייֵהעֶג טֶה -ָךִירְּב
 נּוא ןעֶּפְראַה טְכאַמעֶג טֶה םָו רָּטְׁשִרֶע רֶד
 רעֶדְניִק ןעֶיוועֶג ְךיֹוא טֶה הָלֵצ נוא ןעֶלְדיִפ
 ןקְנירְמ וצ ןעֶּבעֶגיִג ריִא ֶה ְּךֶמַל לאוו איו
 טאָה ןעֶּבאָה רעֶדְניק ןייק לאָז איז רָטייֵרְק
 ןְּבאָה רֶדְניֵק לאָז איז טְכאַמעֶג ְּךאָד ה'בקה
 ןעֶסייֵהעֶג טאָה רע ןְהּוזַא ןעֶניוִועֶג טאָה נוא
 ראַפ טאָה רֶע ׁשְמייֵט זיא סאָד ןיק לֵבּוּת

 ןעֶועֶג זיא ןיק .ןיק.ןּופ הָכאָלְמ איד טְכעֶר
 ןיִא ןעֶדְרעוֶוְׁש טְכאַמעֶג טֶה רעוא ַחְצֹורַא

 מימ רַד ןעֶטייל ןעֶגאָלְׁש רֶד ּוצ טְלעוֶו רֶד
 (יִלֹוק ןעַמְׁש הָלצְוהֶרֵע ייׁשָנָל ְּךֶמֵל רֶמאֹיֵע
 טְרעֶה רֶּבייַו עֶנייַז ּוצ טְנאָעֶג טֶה ּךֶמָל נּוא
 ריִמ ּוצ ןְטְפעֶהאַּב ְךייַא טְהּוט נוא ּוצ ְּדיִמ

 ּפָא םֶהיֵא ןּופ ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶּבייוו איד ןעֶד
 גּוא ןיק ןעֶנאַלְׁש רעֶד טאָה רעלייוַו דייֵׁשעֶג

 נוא רֶנֵלְּב ןעוֶועֶג זיִא ְךֶמָל ןעֶד ןיק לַכּוּת
 לֵבּוּת יו נּוא טְרֶהיִּפעֶג םִיִא טאָה ןיק לכוּת
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 ןעֶטייוַו ןּופ טייג ןיק םאָד ןְהעיִג םאָה ןיֵה
 םֶד זַא טְנייֵמעֶג רע טאָה דְלעֶפ םעֶד ףיֹוא
 טייג םִע ְךֶמָל ּוצ טְגאָזעֶג רע; טֶה הָיַדַא זיִא
 ,םיִׁש נוא ןעֶנֹוּב ןייד םעֶג ןעֶטייַוַו ןופ הָיַחַא
 רעֶד טֶה נּוא ןעֶנֹּב ןייַז ןְמּונעֶג ְּךֶמֶל טֶה ֹוזַא
 טיֹומ םּוצ ןיק רעֶמאַפ רֶמֶלֶע ןייַז ןעֶסאָׁש
 ויִא ןעֶראוָועֶג ראוָועֶג םֶד זיִא ְּךֶמֶל איוִו נּוא

 טאָה נּוא ןעֶראוָועֶג ןעקאַרׁש רעֶד רייז רֶע
 טאָה נוא ןעֶנאלְׁשעֶג רעֶרְננַא ּוצ דְנעֶה עֶנייֵ
 עֶנייַז ןֶׁשיוִוְצ ןיק לֵבּּת ןְהּוז ןייַז ןעֶגאָלְׁש רָד
 רֵּבייַואיד ְּךיז ןעֶּבאָה וזַא ,טיֹוט םּוצ דְנעֶה
 ראַּפ ְּךיִז טאָה רֶע גּוא ,דייֵׁשעֶג ּפֶא םיִא ןופ
 טיִמ ןעֶד ְךיִא ּבאָה טְגאָועֶג טֶה נּוא טְרעֶפְנִע
 רָמְלִע ןייֵמ ןעֶנאָלְׁש רעֶד םֶהיֵא ןיִרעֶגעֶליו
 ןְגאָלְׁש רֶד ןיִרעֶנעֶליוִו טיִמ טֶה ןיק רֶמאָפ
 . טְואָלעֶג תֹורֹוד ןעֶּביִז טאָנ םיִא טאָה לָכָה
 רעֶנְנעֶל טאָנ טעֶו ריִמ ןֵּכֶׁש לָּכִמ ןיִּבעֶל
 ּטנניִאְוםיִהלֲאָה תֶא ְךֹונֲח ְךַלהְתִיו) ןעֶטְראַו
 ןיִא טייֵה רָגיִרעֶּבעֶל ְּךֹונֲח ןְמּונעֶג טאָה טאָג
 רֶע ןעֶד ןְּבראָטְׁשעֶגטיִ זיִא רע ןיירַא לֶמיִּה
 םֶהיֵא טאָה םּורָד קיִדַצ רָסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא
 סאָד טְלעֶוֶו רעֶד ןופ ןְמּונעֶג ּוצ דְלאַּב טאָג
 ןְּבייֵלְּב לאָז נּוא ןְהּוט תֹוריִבע ןייֵק לאָז רֶע
 ןָמּונעג םיִא טֶה טאָנ נוא טייקְמּורָפ ןייַז אייַּב
 .רֶע םאָד ןיירַא לָמיֵה ןיא טייֵה רעֶניִדעֶּבעֶל
 ןיִנעֶז סאו טייל איד ףיֹוא ןעֶגאָז תּודֲע לאָז
 רעֶדיוִו טֶה טאָג גוא לֹוּבַמ םעֶד ראַפ ןעוועֶג
 ןיִא טייֵה רעֶגידעֶּבעֶל איִבָנַח ּוהָילַא ןְמּונעֶג
 ףיֹוא ןעֶנאַז תּודֲע לאָז רע סֶד ןיירַא לֶמיִה
 לּוּבַמ םעֶד ְּךאָנ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םאוָו טייל איד
 אייּב ןֵּביִרְׁשעֶנ ןָא הָרֹוּת איֵד טֶָה םּורָד נּוא
 ןֵכיִלְטיִא אייַּב ַחֹנ זיִּב םָדָא ןּופ תֹורֹוד איד
 ןְׁשְנעֶמ עֶגיִואָד איד םאִד ןעֶזייוַו ּוצ (תָמָיַע
 ןְּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז םיקיִדצ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םאוָו
 ןעֶראָל ראַפ טיִנ ןיִנעֶז נּוא טעֶּב רעֶייֵז ףיֹוא
 ןּופ תֹורֹוד יד רָּבִא ,לּוּבִמ םעֶד ןיִא ןְראוָועֶג
 ןעוֶועֶג לּוּבַמ ןייק .ןיֹוׁש זיִא רָמייוו נּוא ןָא ַחֹנ
 ןעֶּבייַרְׁש ןָא טְפְראַרעֶג טיִנ הָרֹוּת איד טֶה
 אייז סאָד ראָנ טייֵמְׁש סֶע טְרָאיינ (תָמָיַע
 גְנאַל יוִו נּוא רַמְכעַמ נוא ןֶהיז ןְגיוִועֶג ןעֶּבאָה
 תֶא אָרֹקִיו ןֵּב דֵלֹוינ .טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה איו
 רֹוד רעֶטְנְהעֶצ רעד ןעוֶועֶג זיִא ַחֹנ (ַחֹנ ֹומְׁש
 ןופ םּיקַא טְלעוֶו איד טאָה םּורד .םָדָא ןּופ

 - אניארו תישארב תשרפ
 מיִנ םענייק אייַּב טייֵמְׁש םּורְד נוא ,ןָא םיִא
 טייֵטְׁש ַחֹנ אייַּב טְרָאינ (ןֵּב דֵלֹוי) ַחֹנ ויִּב
 ןופ רֶמֹולְּכ נב ןֹוׁשָל זיא ןֵּב ןעֶד ףֵּב דֵלֹויַע
 נּוא טעוּבעֶג ןעֶראוָו טְלעוֶו איד זיִא ןָא ַחֹנ
 זיִא סאָד ַחֹנ ןְפּורעֶג םֶהיֵא ןעֶמ טאָה םּורָד
 םיֹוא דר איד טֶה ַחנֹיִּב ןעֶד ןֶעּור ׁשְטייֵט
 טאָה ןְמּוקעֶג זיִא ַחֹנ איוִו נּוא רֶנְרעֶד ןְגֹוצעֶג
 איד ןירעקא ּוצ ןעייַא-רעקא טְכאַמעֶג רֶע
 הָלְלַק רַד ןּופ טַעּורְג טֶה דְרעי יד נא דְרֶע
 ּואְרָי) םֶמּוג םעֶדְלַא ןְנֹוצעֶג סיֹוא טאָה נּוא
 טייל עֶטְרעֶּפְכַאעֶגאידנּוא (ונו םיִהֹלֲאָה ינָּב
 ָבאָה וזַא רֶטְכעֶט עֶנייֵׁש איד ןְהעֶזיִ ןֶּבאָה
 ראַפ ְךיִז ּוצ ןעֶנאַמ עֶרעֶייִ ןּופ ןעֶמּונעֶג אייֵז
 ןְהּוט ןעֶלאָז ןיֹוׁש ןעֶּבאָה סאוָו נּוא רעֶּבייו
 ןופ םיִכָאְלַמ ןעֶנאָז לייֵמַא נּוא ,יִרעֶדְנַא איִד
 איד טימ טְפעֶהַּב ְךיז ןעֶּבאָה לעֶמיִה םעֶד
 טֶה טאָנ (ונו יִחּור ןֹודָי אלג רעֶּבייַו עֶנייֵׁש
 טיִמ ןְפאַׁשַּב ןֶשְנעֶמ םעֶד ּבאָה ְךיִא טְנאָזעֶג
 דֶנּוצַא רָּבֶא םיִכָאְלַמ איִד איו ֹוזַא הָמָׁשְנַא
 ׁשייֵלְפ נוא םֹולְּב ןיִנעֶז אייֵז סאָד ְּךיִא העָז
 טָפְלעֶה הָמָׁשְנ איד נּוא תֹומֵהְּב יד איו ֹוזַא
 איִו ֹוזַא ןייַז טיִנ אייֵז ןיִלעוֶו םּורד ,טיִג אייֵז
 א ןְּבְראַטְׁש ןיִלעוֶו אייז ןעֶד םיִכָאְלַמ איד
 ןעֶזאָל ייֵז לעוֶו ְךיִא טְרָאיינ תֹומָהְּב יִד איו
 .רָמאָמ רֶהאָי גיִצְנאַוַוְצ נּוא טְרעֶדְנּוה ןיִּבעֶל
 לעוו טיִנ ןעוֶו נּוא .ןְהּוט הָבּוׁשְּת אייַז ןיִלעוֶו
 םיִליִפְנַהנ לּוּבַמ םעֶד ןעֶנְנעֶרְּב יֵז ףיֹוא ְךיִא
 ּפאָרַא ןעֶראוָו ןינעֶז םיִכָאְלַמ יד (ץֶרֶצָּב ּויָה
 .רֶרֹע רעֶד ףיֹוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶג
 לייוו ןעֶפְראוָועֶג ּפאָרַא אייֵז טאָה טאָג ןעֶד
 ןְּבאָה רעֶּבייו איד גּוא זייֵּב ןעוווג ןיִנעֶז אייֵז
 אייז נוא םיִכָאְלַמ איד ןּופ ןעֶניוִועֶג רעֶדְניק
 ןיִנעֶז ןעזיר איד גּוא סיֹורְג רייז ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 נוא (וגו ַי םֵחְנִית ןעֶמּוקעֶג םיֹורַא אייז ןּופ
 םעֶד טאָה רע םֶד טְסייֵרְטעֶג ְּךיִז טֶה טאָג
 ןעוֶו ןעֶד דְרֹע רעֶד ףיֹוא ןעֶפאַׁשעֶּב ןׁשְנעֶמ
 לֵמיֵה םעֶד ףיֹוא ןעֶפאַׁשעֶּב םיִא טְלאָו רֶע
 ןופ ןעֶפְראוַו ּפאָרַא טְוּומעֶג םיִא רֶע טְלאוָו
 דֵרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶּבָא תֹוריֵבֲע עֶנייַז ןיִגעוֶו
 (ונו םֶדָאָה לֵחָהייִּכ יִהְיַע ,טרָא טְכעֶר ןייַ זיִא
 טֶה לֵאיֵלְמַנ ןֶּבַר שְּבייֵרְׁש הֶּבַ ׁשֶרדִמ רֵד
 טאָה איז איו ןעֶּבעֶגעֶג ןאַמַא רעֶטְכאָט ןייַ
 זיֹוה םֵרעֶטאָּפ ריִא ןּופ ןייג קעוֶוַא טְלאָעֶג
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 ְךיִמ ׁשְנעֶּב רֶמאָפ ויִא ּוצ טְנאזעֶג איז טאָה
 טאָגטְנאָועֶג טֶה נּוא טְׁשְנעֶּביִג איִז רֶע טאָה
 ןיִא ןָמּוק רעֶדָיוַו טיִנ טְסְלאָז אּוד ןיִּבעֶג לאָז

 אונד םאָד ןאַמ ייד אייֵב יז טיו רעייז שא ד

 ןיימ ןיִא ןעֶמּוק רעֶיוו ןיִלעוֶו טיִנ טְסְלאָז

 ׁשְנעֶּב רֶטאָפ ריא ּוצ טְנאָועֶג טֶהנוא ןֶהּווַא
 נּוא דְניִק סאָד טְׁשְנעֶּביִג רֶע טאָה ,הּוז ןייַמ
 ןּופ לאָז םָע רעֶטְכאָט ןייַז ּוצ טְנאָועֶג טאָה
 אייַו ןייק ןעֶוטעֶג ּפָא ןיִרעוֶו טינ ליֹומ ןייַד
 איִז טאָה .ייֵו ןעֶדעֶר לאָמ עֶלַא טְסְלאָז אּוד
 טֶה ְּךיִמ ּוטְסְכּולְפ םּוראוו טְגאָזעֶג םיִא ּוּצ
 טְׁשְנעֶּביְִךיִד ּבאָה ְךיִא טְרעֶּפְנֶיְג ךיֹוא רֶע
 ןייַד ףיֹוא ןיִּבעֶג גְניִטְכַא טְסְלאָז וד דָמֹולְּכ
 ריִמ אייוו ןעֶנאַז לאָמ עֶלַא טְסְלאָז נוא ןֶהּוז
 ןעֶבעֶנעֶג ןיסע ןייקְךאָנ ןָהיז ןייֵמ ּבאָה ְּךיִא
 יִּבִר ןייק ּוצ ְּךאָנ םיִא ּבאָה ךיִא ריִמ אייוַו
 טאָה ןֹועְמִׁש יִּבַר ןּופ ּבייַו סאָד .טְרָהיִפעֶג

 םֶהיֵא איַיח יִּבַר טאָה רעֶטְכאָמַא ןעֶניווע
 טֶה טאָנ טְנאָועֶג םיִא ּוצ טֶה נּוא טְניִנעֶנעֶב
 קּוסָּפ ןיא יו ֹוזַא ןָׁשְנעֶּב ּוצ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא ּךיִד

 ּוד רֶמֹולְּכ (וגו םֶדָאָה לֵחָה יִּכ יֵהְיַע טייֵט

 ןיִפאַׁשאַּב ןיִלעוֶו ריִמ םיִכָאְלַמ איֵד ּוצ טְגאָז טא
 טאָג נוא רֶליֵּב ןיִּבִע רעֶזנּוא ןיִא ׁשְנעֶמַא ִו
 דֶרָע רעֶד ןּופ ּבֹוטְׁש סיֹוא ׁשְנעֶמ םעֶד א

 םֹוטֶא ןיֵא רעֶכעֶל ּאָנ עֶייַו ןיא ןיירַא טְזאָלְּב ּוא
 טיִנ זיִא םִע טאָג טְנאָז ,ןייַלַא ראו ׁשְנעֶמ רעֶד גּוא
 םיִא לעֶוו ךיא ןייֵלַא ןייַז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד טּוג
 םיִא ףיֹוא טאָג טְּתְראַוו ֹוזַא ,ףֶליֵהַא ןעֶפאַׁשאַּב
 טְכאַמ נוא ּפיר ןייַ ןּופ קיִטְׁשַא טְמעֶנ נוא ףאָלְׁשַא
 טְקעוו נוא םָדָא ּוצ איִז טְגְנעֶרְּב נּוא הֶבֵּקְנַא ןּופאַד
 ןינעק טיימְׁש םע;רֶע טְהעֶז ףאָלׁש ןּופ ףיֹוא םיִא
 עֶנייַמ ןופ ןייֵּבַא זיִא סאָר טְגאָז גוא ּבייַוַא םיִא
 ׁשֶרֹוקַה ןֹוׁשָל ףיוא ןעּפּורג ןיִרעוֶו לאָז איז ,העֶנייֵ
 ןייַא ןּופ ןעֶראוָויִג ןעֶמּונעֶג זיִא איז לייַמ (הָׂשֵא
 איד זיִא איז לייוַו (הוחנ איִז טפּור םָדָא נּוא ,(שיִא)
 יֵרְִעןֹׁשְָּבןעֶמייה טאָו ןִׁשְנעֶמ עֶלַא ןופ רָמֹומ
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 ןעֶניוועֶג רעֶטְכאָמ איד טאָה ְּךאָנ רעד זיֹוה

 ט: הניארו

 רֶטְכאָט רֶד ְּךאָנ ןעֶּבאָה ריק ליִּפ טְסעֶו
 יישה (וּבִל לֶא בֵצֵעֶתִיַ הָכָרְּבַא זיִא סאָד
 לאָז טְלעוֶו יד סאָד טְרעֶורְטיִג ְךיִז ןיִא טאָה
 ;ְשֹוהָייר טְגעֶרְפיִנ םֶה יִרָכְנא ,ןיִרעוֶו בּורָח
 םּוראַוו נוא גְניִדְלַא ְךאָד טְכייוֵו טאָג הָחְרִקְֶּב
 ְךאָד טֶה רע ןָׁשְנעֶמ איד ןְפאַׁשעֶּב רֶע טאָה
 עְׁשֹוהְי 'ר טֶה ּזייב ןייַזןיִלעוֶו ייֵז זַא טְסיוועֶג
 נוא ןְהּוזַא טאַהיִנ טְסאָה ּוד טְרעֶפְנעֶיְנ םֶהיֵא
 ןעֶרוּבעֶג זיִא רע ןעֶו טייֵרְפעֶג ְּךיִד טְסאָה
 סאָד טְכיוִועֶג ְךאָד טְסאָה ּוד נּוא ןעֶראוָועֶג
 ּוטְכאָה םּוראֹוַונוא ןֶּבְראַמְׁש ןעֶזּומ טעוֶו רע
 טְרעֶפְנעֶיַג םיא יִרָבָנ רעֶד טֶה טייֵרְפעֶג ְּךיִד
 ְךלייֵרְפ ןעֶמ לאזןייַז ךליירפ ףְראַד ןעמ ןעוֶו
 ןעֶמ לאָז ןיִרֶעֹורְמ ףְראַד ןעֶמ ןעוֶו גוא ןייַ
 עֶׁשֹוהְי 'ר טֶה .טייֵצ ןייַז טֶה ץֶלא ןיִרעֶורְ
 ןְהּוטיִג ֹוזַא ְךיֹוא טאָה טאָנ טְנאָועֶג םיִא ּוצ
 ךיֹוא ןיִלעוֶו םיִקיִדְצ םאָד טְסיוִועֶג טאָה רֶע
 רֶע טאָה םּורָד טייַל איִד ןּופ ןעֶמּוק םיֹורַא
 ןיִגעוֶו םיִקיִדְצ יד ןּופ םיעָׁשָר איד ןעֶפאַׁשעֶּב
 ןעוֶו טְנאָזעֶג טאָה טאָנ (הָמֵהְּב רַעַו םֶדָאֵמֹ
 יד ןעֶזמ וזַא טְקעֶמיִג ּפָא ןיִרעוֶו ןֵׁשְנעֶמ איִד
 איד ןעֶד טְקעֶמיִג ּפָא ןיִרעֶוֶו ךיוא תֹומֵהְּב
 . םעֶד ןוּפ ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶראוָו ןיִנעֶו תֹומֲהְּב

 * ןיעעוו ןָׁשְנעֶמ

 ,תיׂשארב רפס לע רשיה רפפ
 םִיָמָׁשְו ץֶרֶא םיִהֹלא ַי תֹוׂשֲע םֹייְּב ץֶרָאָה לַע םיִהֹלֲא אָרְּב רֶׁשיֶא םָדָא תֹורְלֹוּת רַּפַפ הא

 ;ֹומְלַצַּב םֶדָאָה תֶא םיִהֹלֲא אָרְבִיַו :ּונֵתּומְרַּכ ּונֵמָלַצְּב םָדָא הֶׂשֲעַנ םיִהֹלֶא רֶמאֹּיַ

 םיִא לאָז ןעֶמ טְגאָז נּוא ייֵז טְׁשְנעֶּב טאָג גוא (יַח)
 נּוא .ׁשְנעֶמַא ׁשְטייט ויִא םֶדֶא לייוַו םֶרֶא ןעֶפּור
 ןיִא אייֵז טְצעֶז נּוא ּבייַו ןייז טיִמ םֶדֶא טְמעֶג טאָג
 ןופ אייֵז ּוצ טְגאָז נּוא ןעֶגיִד ּוצ םיִא ןייַרא ןֶרֵע ןֵג
 ןּופ נא ןיִסֶע ריִא טְלאָז ןעֶטְראָג ןּופ רעֶמייֵב עֶלַא
 נּוא םֶטֶכעַלְׁש ןיִנעֶק רעד ןעק ןעֶמ סאָו םיֹוּב םעֶר
 סאו גאָמ םעֶד ןיִא ןעֶד ןיִסֶע טיִנ ריִא טְלאָז םֶמּוג
 טְציִז םֶדָא גוא ןיִּבְראַמְׁש ריִא טעֶוו ןיִסעטעֶו ריִא
 אייֵז טאָה טאָג איו זזַא ןיִמְראָנ ןיִא ּבייַו ןייַז טיִמ
 םיִא טאָה טאָג םאָו גְנאַלְׁש איד גוא ןיִמאָּבעֶג
 רעֶּביִא רעֶר נּוא ייֵז ּוצ טְמּוק דֶרֶע ןופ ןעֶפאַׁשאַּב
 זאק ןעֶמ סאוָו םיֹוּב םעֶד ןופ ןיִסע לאָז איִז הָוַח
 טְמעֶנ הָוַח נּוא וייַּב רעֶרוא סֶמּוג ןעֶסיוִו ןּופ רעֶד
 ריִא ּוצ ְךאָנ טיִנ נּוא ןייֵלַא טְסע נּוא םֹוּב םעֶד ןּופ
 ךיוא טָסע םָדָא נּוא ןיִסעֶעךיֹוא לאָז רֶע םֶדָא ןאַמ

 ןופאד
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 יאַּביג סְטאָנ ףיוא ןעוֶויִג רַבֹוע ןיִּבאָה נוא ןּופאַד
 טאָנ טאָה ףֹוראַד ןעוֶויִג רָבֹוע ןיִּבאָה ייֵז איו נּוא

 ןופ ןעֶּביִרְמעֶג סיֹױהַא ייֵז טאָה גוא .ןיִטְלאָשעֶגייֵ
 ּוא ןֶעייֵגייֵז רֶרֶע רעֶד ףיוא ןייז ןיִלאָז יי ןֵרֵע ןג
 טְגיוֵועֶג הָוִח נּוא ןֶרֶע ןֵג ןופ טייַז חַרְזִמ ףיוא ןעּור
 םעֶד טָּפּור איִז נוא רעֶטְכעֶמ אייֵרְד נּוא ןיִז אייוְצ
 ןעֶנאָז אוצ ּזַא ןיק ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ןיז ןיִטְצְלֶע
 םעֶד נוא טאָנ ּוצ ןאַמַא טְפֹוקיִג ּבאָה ךיִא לייוװ

 טייֵהְראַנ םימ ןיִגאָז ּוצ לַבָה איז םפור ןיוז ןיִרעֶדְנַא
 ריִמ ןילעוֶו טייֵהְראַנ טיִמ גוא ןעֶמּוקעג ריִמ ןיִנעֶד
 רֶרניֵק יִד זַא נּוא דֶרֶע רעד ןּפ ןייֵג קעוֶוַא רעֶדִיִ
 ירדנואַּבַאןעֶרעֶי םָדָא טאָה ןעֶרָויִג יֹוְג ןינעֶ
 לָבֲה נא רֶרֶע איִד םיֵּבְרַאעַּב ןיק ןיִבעגיִגטייֵברַא
 ןיֵּבאָה רעֶדְניִק אייַוְצ איד נּוא ףאָׁש איֵד טעֶרייוו

 טְכורְפ ןּפ טְגְנעֶרְבןיק ,אָנ ּוצ ןַּבְרִַא טְכאַרְביִ
 עֶטְסעֶּב עֶנייַ ןופ טְגְנעֶרְבלָבָה נּוא רֶרֶע רעֶר ןּופ
 הָחְנִמ רעֶד ּוצ טְרעֶקְיִג ְךיִז טאָה טאָג נּוא .ףאָׁש
 לעֶמיִה ןּופ רֶעֶייִפַא ןיִרעֶרְיִג טְכאַמ גּוא לֶבָה ןּופ
 ּוצ רעֶּבָא ,ןַּבְרִק סאָד טְנעֶרְּב ראַפ טאָה סע נּוא
 לייוַו ,טאָג טיִנ ְךיִז טְרעֶק הָחְנַמ ןייַז אּוצ נּוא ןִיֵה

 ןופ טכּורְפ עֶטְסְנְרֶע רעֶד ןּופ ְכַרּבעֶג טאָה רֶע
 ףיֹוא לֹוּבְלְּבַא ןעֶניִפעֶג ּוצ טֶכּוז ןִיֵק נּוא רֶרֶע רעֶד

 ןיא .ןעֶמייֵט םיִא לאָז רֶע יִדָּכ לֶבָה רעֶדְרּב ןייַ
 רֶלעַפ ןיִא לָבָה נּוא ןַיק טייֵג םורַא געֶמ עֶביִלְמִע
 רֶלעֶפ ןיִא טְרעקַא ןיק הָכאָלְמ רעֶיזןְהּוט ּוצ ןיירַא
 ףאָׁש איִד ןיִפאָליִנ זיִא ףאָׁש איִד טעֶייוַו לָבָה נּוא
 טְרעֶקַאעֶג טאָה ןיק סאו דְלעַּפ םעֶד רּביִא לָבָה ןּופ
 סאו ראַּפ טְגאָז נּוא ןראָצ טיִמ לָכָה ּוצ ןִיֵק טְמּוק

 ֶנייֵמ עֶלַא ןיֵא ןעֶייווּוצ םאָׁש עֶנייד טיִמ ּוטְְמּוק
 וטְְכאַמ םאָו ראן ּוצ לֶכָה טְרעֶפנֶע ,רעֶרְֶעַּפ
 ְךליֵמ איִד טְסְקְניִרְמ נא לאָווןייַמ ןּופ רעֶדייֵלְק
 איד ןְהּוט סיוא טְסעֶו אּוד זַא ףאָׁש עֶנייַמ ןּופ
 ןופ ּךֶליִמ איד ןעֶקְניִרְמ טיִנ טְסעוֶו נּוא רעֶרייֵלְק
 דְנאַל ןיי ןּופ ןייֵג סױרַא ְךיִא לעֶו ףאָׁש עֶנייַמ
 רעֶר טְנייַה ְךיִד לאָז ְךיִא זַא לֶבָה ּוצ ןיק טְגאָז
 ,טּולְּב ןייד ןעֶבּוז ריִמ ןּופ טעוֶו רעֶוֶו ןעֶגאָלֶׁש
 זְנּוא טאָה סאוָו טאָג רעֶד ןִיַק ּוצ לָבָה טְרעֶפְנֶע
 גּוִצ גְנּוניִבעֶר ןייַמ ןעֶניִכעֶר טעװ רעֶד ןעֶּפאַׁשאַּב
 טָפוׁשַא זיִא טאָג ןעֶד ריד ןופ טּולָּב ןייַמ ןעֶבּוז טעֶו
 טעֶוו ןיֵפְנְרַה ךימ טְסעֶו אּוד ּבֹוא נּוא ןִײַדַא גּוא

 :ןיִטָּפְׁשִמ ראַפאַד ְךיַד טאָנ
 ףָבָה ןּופ דייֵר איד טְרעֶהיִג סיֹוא טאָה ןִיֵק איו

 רעֶקַא םעֶד טְמעֶנ נוא םֵעַּכ ןיִא ןִיק דֶרעֶו ֹוזַא
 איד ראַפ טְפול טּולָּב סאָד נּוא לָבָה ּתיֵגְרַה גּוא
 רע סאָו ןִיק ךיז טְקְנעֶדאַּב ְךאָנ רעֶד גּוא ףאָׁש
 טּוט סֶע גּוא טְנייוֵו נּוא טְרֶעיורְמ נּוא ןאָמעֶג םאָה
 טְּבאָרְג נוא ףיוא טייֵטְׁש ןִיַק נּוא גְנאַּב רייז םי

 רשיה רפס

 י.י וקע }

 רֶדּורְּב ןייַז טְּנאָרְנאַּב ּתא +לעֶפ םער ףיוא ּבּורְגַא
 ןאָמעֶג טאָה ןיק סאוָו ץֶלַא טְסייֵו טאָג נּוא לָבָה
 איו םיִא טְגעֶרְפ נּוא ןיק ּוצ ְךיִז טוייואַּב טאָנ נּוא
 ןיִּב טיִנ םייַו ְךיִא ןיק טְגאָז לֵכָה רעֶרוְּב ןייַ זיִא
 טאָג טְגאָז ,רעֶרּורְּב ןייֵמ ןּופ רעֶטיִה רעֶד ןעדךיִא
 ןייַר ןּופ טּולָּב סאָד ןאָטעֶג ּוטְסאָה סאָו םיִא אּוצ
 טְסאָה ּוד ןעֶד דְרֶע רעֶד ןּופ ריִמ ּוצ טייֵרְׁש רֶרְורְּב
 ריִמ ראַּפ טְסְניִקייַל נּוא רעֶדְורְּב ןייַד ןיִגאָלְׁש רעֶד
 ןאָמעֶג טְכאָה ּוד סאָו טיִנ סייַו ְךיִא זַא טְסְנייֵמ ּוד
 רֶדּורְּב ןייד ְּתיִגְרַהיִג טְסאָה ּוד זַא לאוו סייַו ְךיִא
 אּור זַא ריֵד ְךיִא גאָז ֵנּוצַא נּוא םְסְנּוזמּוא לָבָה
 סאוָו דְרֶע רעֶד ןּופ רֶהעָמ טְכּולַּפ ראַפ ןייַז טְסְלאָז
 ןעֶגְניִלְש ּוצ ןייַא ליומ ריִא טְניִפעֶיְג ףיוא טאָה איִז
 ןרעקא טְסעֶווּוד זַא נּוא רֶרורַּב ןייַר ןּופ טּולּב סאָר
 ןייַז ּוטְסְלאָז רֶנְו עֶנ ,ןייַו טיִנ ראָג ןּופ רעֶד טעו
 רעֶר ןיִא .ןיִּבְראַטְׁש טְסעוֶו ּוד ויִּב רֶרֶע רעֶר ףיוא
 קעוַא רֶניִעֶגְזיֹוה ןייַז טיִמ ןיק טייֵג טייֵצ רעֶּבְלעֶז
 רעֶּבְלעֶו רעֶר ןיִא נוא ,ןֶרֵע רֶנאַל ןיא טְליִגָוְראַפ
 םיִא טְניוִועֶג נּוא תֶרּבּועְמ איֹורַּפ םִנֵיֵק טְרעווו טייצ
 רע טְפּור םּוראַד גּוא ,ְךונֲח םיִא טפּור גּוא ןּוזַא
 ּוצ ןיִּבֹוהעֶגְנָא טאָה טאָנ ןיִגאָז ּוצ יִדָּכ ךֹונֲח ןּוז ןייַז

 ןיִא ךיוא נּוא דֶרע;רעֶד ףיוא םיא ןעור ןעֶזאָל ּוצ
 טאָטׁשַא ןֵעוּבוצ ןִיק ןָא טְּבייַה טייַצ רעֶּבְלעֶז רעֶד
 ןיִמאָנ רעד איו זַא ְךונֲח ןיִמאָנַא ריִא טיִג רֶע נוא
 םיִא רֶע םיִנ ןּוזַא טְגיועֶג ְךנֲח גוא ןּוז ןייַז ןּופ
 חָמ נּוא לֵאָיּוחַמ טְניוִועֶג רֶריֵע נּוא רֶריִע ןיִמאָנא
 נּוא ,הֵמָל טְניוִעֶג לֵאָׁשּותְמ גּוא לֵאָׁשּותֶמ טְניוועֶג
 גיִסייַרְר נּוא טְרעֶרְנּוה ןיִראָועֶג טֶלַא זיִא םֶדָא זַא
 טימ םיא טָפּור נּוא ןּוזַא הָוַח בייַ ןייַז טְניוועֶג ראָי
 ויִא ןיִמאָנ םעֶר ןּופ ׁשְטייֵט איִר ,תֶׁש ןיִמאָנ םעֶד

 םעֶר ראַפ ןוז ןיִרעֶרְנַא ןיֵא ןיִּבעֶגיִג ריִמ טאָה טאָג
 טְּבעֶל תֶׁש נּוא ,ןיִגאָלָׁש רעֶר טאָה ןיק סאו לֶבָה ןּוז
 םיִג נּוא ןּוזַא טְניוִועֶג נּוא ראָי ףֶניִּפ נּוא טְרעֶדְנּוה
 ףאַלְׁש ׁשְטייַמ זיא שונָא לייַו ,ׁשּונֲא ןיִמאָנַא םיִא
 ןעֶּביֹהעֶגְָא ךיִז טאָה טייֵצ רעֶגיִאָד רעֶד ןיִא ןעֶד
 ןעָשְנעֶמ איר ןעֶשיווְצ ןעֶמייֵהְקְנאַרְק ןיִרעֶמ אּוצ

 :םאָג ןָא טְניִנֶפְׁשְרעֶריִוןיִּבאָה אייז לייַו
 יד טְרעֶמיִג יז ןיִּבאָה ׁשּונָא ןּופ געֶט איד ןיִא גּוא

 ןעוֶויִג דֵרֹומ ןיִּבאָה אייֵז נּוא םָדָא ןּופ רעדניק
 גּוא ,םיִבָבֹוּכ תַדַוּבַע טְניִרעֶג ןיִּבאָה גּוא טאָנ ןָא

 ֶרֶיִבןעֶצעֶג טְכאַמִג יז טאָה ייֵ ןופ רעֶכיְִטיִא
 ָגורְּב ייֵז ףיוא טְרעוֶו טאָנ נּוא ,ייֵז אּוצ ןעֶניִד נּוא
 טְצייֵלְפ טאָנ נוא ןאָט ייֵז אָ םטְכעַלְׁשסעֶד ךרּוד
 םַע נּוא ןֹוחיִנ ְךייַמ ןוֿפ רעֶפאוַו סאד אייז רעֶּביִא
 ׁשֹונֲא נּוא ,םיִקָלֲח איירד ייֵז ןּופ ןעֶריולְראַפ ןיִרעוֶו
 זיִא ןָני זַא נּוא ,ןניֵק טְניועֶג גּוא ראָי גיִצְנייַנ טְּבעֶל

 א יז יה רעְניִעֶג רא גיִז ירָעֶג טֶלָא



 ריישא ייד "=

 ןני .לֵאָלַלֲהמ ןעֶמייֵהןיז ייֵרְר יד ,רעֶטְנעֶמ ייְֵצ
 ,הָלֵצ נּוא הָרָע רעֶּטְכעֶמ אייֵוְצ איר גּוא דֶרֶו נוא

 םיִמ ןֵּתַחְתִמ ְךיִז יִא לֵאָׁשּוחְמ ןופ ןוז רעֶד ְךָּמָל נוא
 רעֶּבייַו ראַפ רעַמכעֶמ ייַוְצ עֶנייֵז טְמעֶנ נּוא ןְניִקי
 ,לֶבָי םיִא טָפּור גוא ְךֶמָל ּוצ ןּזַא טְניוועֶג הָרָע נּוא
 ,לָבּי םיִא טְּפּור ןעמ נּא ןּזַא ךאָנ טְניוִועֶג איז נּואי
 ,ןיֵה לַבּוּת םיִא טְּפּור נּוא ןּוזַא טְניוֵועֶג הָלִצ נּוא
 טְניוִועֶג נּוא ןעֶנאָרְמ לאָמַא ְךאָנ טְרעוֶו איִז נּואי
 ְךאָנ וַא טְגאָו איו הָמָעָנ איז טְפּור נּוא רעֶמְבאָטַא
 ,גנּוסיִזַא ריִמ ּוצ ןיִראָועֶג זיִא ןעֶסילְׁשְראַפ ןייַט
 נּוא ףניִפ טּבעֶל ןָניֵק ןופ ןיז רעֶר לֵאָלַלֲהַמ נואי
 ,רָרָי םיִא טָּפּור ּוא ןוזַא טְניוִועֶג נּוא ראָי יִצָּכעֶז
 ראָי ניִצְכעֶז נּוא ייְַצ נּוא טֶרָרָנּה טְּבעֶל ררָי נּוא
 ךינָח נּוא .ְךונֲח םיא טְּפּור נּוא ןּוזַא טְניוועֶג נא
 נּוא ןּוזַא טְניוועֶג נּוא ראי ניִצְכעֶז נּוא םֶניִּפ טְּבעֶל
 ְךינָח ְךיִז טאָה םעֶר ְךאָנ נּוא ,חַלָתּוׁשְמ םיִא טָפּוי
 טְמעָׁשְראַפ נּוא טאָנ טְניִר נּוא טאָג ןָא טְנאַמְרעֶד
 ךונֲָח נוא .םיִׂשֲעַמ עֶוייַּב ירעֶייו טיִמ ןעֶשְנעֶמ עַלַא
 טְרָדָנּוה ייֵוְצ טְלעֶו רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא טְגיִני

 טָּפְׁשִמ ןאָטיִג טאָה נּוא ראי גיִצְרעֶפ נּוא אייֵרְר נּוא
 טְריִפעֶג ייֵז טאָה נּוא קְלאָפ ןייַז ראָג ןיִא הָקָרְצ נּואי

 ?בעוו םָמאָנ ןיִא
 ךינֲח ןּופ רעֶרְניִק יד ןיִנעֶז עֶגיֶזאָר איר גּוא הָלֵאְו
 אייֵוְצ נוא ךֶלֵמיִלֲא גוא עֶמׁשיִלָא חַלתּוׁשִמ == -
 טְניועֶג חַלָתּוׁשִמ נּוא' הָמָעְנ נּוא הָּכְלַמ רעֶטְבעֶּמ
 םֶרָא ןעַבְראָטְׁשעֶג זיִא טייַצ רעֶר ןיִא .ְךָמָל ןּזַא
 נּוא טֶלַא ראי גיִסייֵרְד נּוא טְרעֶרְנּוה ןייַנ ןֹׁשאִרָת
 ןעֶטְלאַהאַּב םיִא ןיִּבאָה חַלָתּוׁשְמ נּוא ךונֲח תַׁשי
 טאָה טאָנ איו לייֵה רעֶר ןיִא רֹובָּכ םיורָג טיִמי
 טֶרָרְנּוה אייֵרָר ןעוֶויִג טְלַא זיִא ךונֲח נּוא ,ןיִסייֵַהעֶג

 טייֵהְרעֶגיִרעֶּבעֶל זיִא רֶע זַא ראי גיִצָכעֶז גּוא .ניִפ
 גּוא רָניוִו יִרוטְׁשַא טיִמ לעֶמיִה םעֶר ףיוא ףױרַא

 ומ רשיה רפס

 רייַר ןעֶניִדְרֶעייפא םיִמ גּוא דְרעֶפ עֶניְִרעייִּפ םיִמ
 םּורָפ ראו ךֹונֲח ןּופ ןּוז רעֶר חַלָׁשּותְמ נּוא ,ןעֶנאוָו
 םֶטאָנ ןיִא זיִא גיִטְראַפ טְכעֶר סאוָו ץֶלַא טּוט ּוא
 חַׁשּותְמ ןּופ ןּז רעֶר ךֶמָל זיִא געמ איִ ןיֵא ,ןעֶגיוא
 גּוא ,ראָי גיִצְכעֶז נּוא טֶכַא טְרָרְנּוה ןעֶראוָויִנ םלַא
 תַׁש נּוא םָרָא ןּופ ןּוז רעֶר תֵׁש ןיִּבְראָטְׁשעֶג זיִא סֶע
 נּוא ,ראָי ףְלעַווְצ נּוא טֶרָדְנּוה ןייַנ ןעוֶויִג טְלַא זיִא
 ראָי גיִצְכַא ןייֵא טֶרָדנּוה ןעֶראָינ טְלַא זיִא ְךָמָל זַא
 ךונֲח ןּופ לעֶקינייֵא סאָר ּבייַוַא ןעֶמּוניִג רֶע םאָה
 חַלָׁשּותַמ םיִא טאָה ,ְךֵמָל ּוצ ןּוזַא טְניוִועֶג איִז נּוא
 איר הּורּׁשְטייַמ זיִא ַחֹנ םּוראָוו ֹנ ןיִּבעֶגינ ןיִמאָנַא
 ןיִמאָנַא םיִא טאָה ְךֶמָל נּוא ניִאּור ןייַז טעֶֶו רֶרֶע
 ָנּוא םעוֶו רעֶגיִזאָר רעֶד ןיִנאָז ּוצ ,םֵחַנְמ ןיִּבעֶגיִג
 זיִא ַחֹנ זַא נּוא ,טייֵקְרֶעֹורְמ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶטְסייֵרְמ
 ןיד ןופ געו ןיֵא ןיִגְנאַגיִג רע זיִא ןיִסְקאַועֶגְפיוא
 םיִמ גיִטְראַפ טֶכעַר ןעוֶויִג זיִא נּוא רֶמאָפ רעֶטֶלֶע
 ןִׁשְנעֶמ יד ְךיִז ןיִּבאָה טייֵצ רעֶר ןיא גּוא .ה"ב טאָנ
 . טאָה רעֶנייֵא נוא רעֶטְבעֶט נּוא ןיִז טיִמ טְרעֶמיִנ
 גּוא געוֶו ןיִטְעֶלְׁש םעֶר טְניִרעֶליִג ןיִרעֶרְנַא םעֶר
 רעֶכיְִטיִא נוא טאָג ןָא טְגינֶּפְׁשיִג רעד יִּבאָה
 ְךאָנ ןיִנעֶו נּוא םאָנ ּפֶא ןייֵא טְכאַמיִג ְךיִז טאָה
 תֹומֵהְּב נּוא תויַח ְךיֹוא ,תַוֲאַּת יִטְכעֶלְׁש ןעֶגְנאַגיִג
 טאָה טאָג זַא גוא ,געוֶו רֶעיז ןיִּבְראָרְראַּפ ןיִּבאָה
 ,םעוֶו רֶעייו ןיִּבְראָרְראַפ ןעֶּבאָה עַלַא איו ןְהעֶזיִ
 ןעַׁשְנעֶמ םעֶר ןיִקעֶמּפָא לע ךיִא טְגאָזיִג טאָג טאָה
 נּוא תֹויַח עֶלַא ךיוא גּוא ןעֶפאַׁשאַּב ּבאָה ְךיִא סאוָו
 זיִא םִע ׁשְטְנעַמ-רעֶבְלעוֶו נּוא ,תֹוּפוע נּוא תֹומֵהָּב

 רערייֵא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא געוו םְטאָנ ןיִא ןעֶגְנאַגיִ
 איר ףיֹוא סְטְנעֶלְׁש סאָר טְכאַרְּבעֶג טאָה טאָנ
 םְמאָנ ןיִא ןֵח ןעֶנּופעֶג טאָה חֹנ רעֶּבָא .ןעֶׁשְטְנעַמ
 םָעַחֹנ טְלייַוְרעֶר סיוא טאָה ה"ּב טאָג נּוא ,ןעֶגיֹוא

 :ןעֶמּוק סיֹורַא טְלעווַא םיִא ןּופ לאָז
 == טל לעייעס עפ :

 תישארג תרטפה
 עקַור םֶהיֵמֹונְו םִיַמָּׁשַה אֵרֹוּב יי לֵאָה רַמָא הּכ

 .ןעוֶועֶג טייל ליפ ןעֶנעֶז סֶע +ְהיָאְצֶאְצִו ץֶרָאָה
 טְנאָזיִנ ןיִּבאָה סאוָו איִבָנ םעֶר ןופ ןיִמייֵצ איִד ןיִא

 ןִפאַַּׁבןיִראָו טְעֶּבְלעֶ יז ןופ זיִא טְלעוֶו איד
 רעֶר טאָה םּורד ןיִפאַׁשעֶּב טיִנ איִז טאָה טאָנ נּוא !

 טְלעוֶו איד טאָה טאָג סאָד ןיִסיוִו טְזאָליִג אָד איִבָנ
 יִגֹוציִנְסיֹוא לעֶמיִה םעֶד שאָה רע נוא ןיִפאַׁשעֶב
 סיֹוא טְהיִצ ןעֶמ יוִו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד רָּביִא

 טייְפְׁשְרַפ רע טאָה ְךאָנ רעֶד נוא טְלעֶציִג ןיײַא
 עֶלַא ןיגֹוציִנְסיֹוא רֶרֶו רעֶד ןּופ טאָה נּוא דְרֶע יִד
 ְךאָנ רעֶר נּוא רעֶצְכעֶטייִרְק נּוא רעֶמייֵב נּוא תֹוריֵּפ

== 

1 

 יא בו ר יי"

 ןִנעֶז סאוָו טייַל יֵר וצ הָמָׁשנַא ןיִּעֶגיִג רע טאָה
 ןְהעֶג סאוָו איִד ּוצ ַחּור ןייֵא נּוא דְרֶע רעֶד ףיֹוא

 טאָנ ךיא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָז טאָג ,דְרֶע רעֶר ףיֹוא
 יִייֵלְסיֹוא ְךיִד ְךיִא ןעק ֹוזַא ןיִפאַׁשעּב םֶלַא ּבאָה
 ןעֶמּק שעֶו טייַצ איר ןעוֶו םּורְד תּולָנ םעֶד ןּופ
 פר ְךיִר לעוֶו טאָג ךיִא (0ְדֶצּב ךיִהאֶרק ַי! יִנֲא
 גּוא תּולָג םעֶד םיֹוא ןייֵג אּוצ םייקְיְטְכעֶרעֶג טיִמ

 יא םיׁשְָׁש עֶלַא ּוצ טְכעֶל ןייַא ןייַו טְסעֶו אור
 ןיִניִפע ּוצ (תֹורְוֲע םִיַניֵע ַחֹוקְפִלִנ ןיִפּור ְךיִר לעוֶו

 רַעצ ראַפ רֶניִלְּב ןעוֶוִג ןיִנעֶז סאָו ןיִניֹוא עֶרעֶייִא
 ןיִמאָנ ןייֵמ נּוא טאָג ןיִּב ְךיִא (יִמָׁש אּוה ַי יִנֲאכ

 רעֶצְנאַג רעֶר רעָּביִא ראַה ןיֵא ןיֵב יא סאָר זיִא
 טְלֶעונ



 תרטפה הניאצ 0

 ןיִזאָל טיִנ רעֶמ רֹובָּכ ןייֵמ ךיִא לעוֶו םּורָד טְלעוֶו

 טָּפְׁשִמ ןייֵק ךיִא ּבאָה רעֶהַא זיַּב ןעֶד ןיִדְמעֶרְפַא ּוצ
 ָךיִמ אייז ןיִּבאָה םּורָד םיִעָׁשְר יִד ןיִא ןְעּוטעֶג שיִּנ
 עֶרעייִז ְּךאָנ ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז נּוא טְנעֶקְרעֶד םיִג
 טֵּפְׁשִמ ןייֵא ןעוט לעוֶו ְךיִא זַא רעֶּבָא רעֶטעֶּבָא
 ךיִמ טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד טעוֶוֹוזַא םיִָׁשָר יִד ןיִא

 בֹולןייַמ נוא טאָנןיִּב יילַ ךיִא סאָד ןִנעְֶעֶר
 טְנאָז רעֶָליִּבנעֶצְעֶג יִד ּוצ ןיִּבעֶג שיִ ךיִא לע
 עֶטְׁשִרֶע איִד ואָּב הֵנִה תֹונֹוׁשאִרַה איִבָנ ּועָד

 איד ביִרֲחְנַפ ףיֹוא טְנאָזיִג ּבאָה ְּךיִא סאוָו תֹואיֵבְנ
 ןִנאָז ךייַא ְךיִא לעוֶו אָר נּוא ןעֶמיקיִג ןונ ןעֶנעֶז

 ןיִמּוק ּוצ ןיִצאָרְפְׁש ילוֶג אייז זַא תֹאבנ עי
 ריִׁש יי ּוריׁשֹנ ןעֶרעֶה ןיִכאַמ ייֵז ךייַא ךיִא לעוֶו
 אייַנֲא טאָג ּצ ןעֶגנִ ןיִלעוֶו לֵאְָׂשִי איִד ׁשֶדָח
 טעֶוו ּביול םִטאֶג ַחיִׁשָמ ןּופ געט יִד ןיִא גְנאַזעֶג
 ְהעָנ סאוָו טייל יִד טְלעוֶו קע םעֶד ןּופ ןייֵגְמיֹוא
 יִר ףיֹוא ןעֶצְסיִז סאוָו איִד ְּךיֹוא ןעֶפיִׁש איִד ןיִא
 ּביֹול ןיִּבעֶג ןיִלעוֶו עֶלַא יִד םַי םעֶד ןּופ ןעֶלְנְניִא
 (רֶרֵק בֵׁשֵּת םיִדּצֲח ויָרֲעְו רֵּבְִמ ּואְׂשִיכ םאָנ ּוצ
 איוִנ ףייַה איִד ְךיֹוא טעֶטְׁש איִד גּוא רֵּבְרִמ איֵד
 יִר ףיֹוא ןעֶציִז סאוָו איד נּוא ןיִציִז ןְרעֶטאָט איִד
 איד גְרעֶּב עֶכיֹוה איר ףיֹוא גּוא רעֶנייֵטְׁש עָכיֹוה
 ןעוט ןיִלעוֶו אייַז יירְׁשעֶג םיִמ טאָנ ןיִּביֹול ןיִלעוֶו
 ןעֶגאָז אייֵז ןיִלעוֶו ּביול ןייַז נּוא טאָג אּוצ דֹובָּ

 שיִאְּכ אֵצֵי רֹוַּנְּכַי) רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןׁשיווצ
 רֹוּבִג ןייֵא יו ֹוזַא טעוֶו םאֶנ (הָאְנִק ריִעָי תֹומָהְלִמ -

 הָמְחְלִמ לעַּבַא יו ֹוזַא נּוא ןעֶפְלעֶהּוצ ןייֵג םיֹורַא
 רֶע תֹומקִנ ןעוט ּוצ ןעקעוֶוְרעֶד ְךיִז רע טעוֶו ֹוזַא
 רֶנייַפ עֶנייַז ףיֹוא ןעֶיירְׁש טעוֶו גּוא ןעֶלאַׁש טעוֶו
 טעֶו נּוא אייֵז רעֶּביִא ןעֶקְראַטְׁש ְךיִז טעוֶו גּוא
 ןּופ ּבאָה ְךיִא (שירחַא םֶלֹועַמ יִתיִׁשֲחַהְנ ןעֶגאָז

 יְִלאַהיגְנייַא ְךיִמ ּבאָה ְךיִא ןיניׁשעֶג ןָא גְנאַל
 דְנייַּפ איִד ףיֹוא ןעֶייִרְׁש ְךיִא לעוֶו דְנּוצַא רעֶּבָא
 נִ ריִא הְראַד איז יז ןעֶו ר איו ֹוזַא
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 לָשָמ י'פע .רֹחְאְל עַמְׁשִיו ביִשְַי תאז ןיִזאַי םֶכָּב יִמ
 איד ןיִסֶע טיִנ לאָז רֶע הָלֹוחַא ריִהְזַמ 'זיִא אֵפֹורַא זַא

 טְרעוֶו טְגְלאָפ רֶע גּוא ןיִדאַׁש םיִא טעוֶו סאוָו םיִלָכֲאַמ

 אֹי טאָה רֶע וַא רעֶּבָא .רָעיִרְפ טְגְלאָפ רֶע ןעֶפּורעֶג סאָר

 ניי נא ןייַז ליִצַמ טיִ יא םעוֶו רעֶנייֵק א -

 הניארו תיׂשארב
 טְנאַז נוא ןעֶכייֵט עֶסיֹורְג אּוצ נוא זאָרְג אּוצ נּוא
 יִד ןיִכאַמ בּורָח לעוו ְךיִא (תֹועְבנּו םיִרָה ביִרֲחַאנ
 רַפ ְּךיִא לעוֶו זאָרְג רייז נּוא ְךייַה איִד נּוא גְרעֶּב
 ןעֶכאַמ ןעקִירט ןעֶכייֵמ איֵד לעוֶו גּוא ;עֶנעֶקְורְמ
 8 ןעֶנעֶז סאָו יִד נּוא (ךֶרְדַּב םיִרָוֲע יתְכלוה
 ןיא ןעֶרְיִמ אייֵז ךיִא לעוֶו עֶרניִלְב איד איִו
 יז ְּךיִא לעֶו זיִא רעֶטְסְניִפ יִח גּוא געוֶו ןעֶטְכעֶר
 (ןילעוֶו אייֵז ּוׁשֹובְי רֹוחָא ּונֹוסָנְנ ,ןיִכאַמ ניִטְכעֶל
 טְמעֶׁשְרעֶפ וי וו גּוא רעֶטניִהַא ןיִרעוֶו טְקיִרעֶפ
 עֶכיזְרעֶפ ְךיִז ןְּבאָה סאוָו יִד ןְרעוֶו
 (תֹואְרָל וי םיִרְועְהְ ּועָמָׁש םיִׁשְרֲתַהנ ,ןעֶכאַז
 נּוא ּביֹומ ךייַא טְכאַמ ריִא לֵאָׂשִי ּוצ םְנאָז טאָג
 טְליוִו גּוא דָניִלְּב ךייַא טְכאַמ נּוא ןְרעֶה טיִנ טְליװ
 םוִו םיִציִבְנ עֶנייֵמ ףיֹוא טְנאָז ריִא גּוא ןְהעֶז שיִנ
 ,רְניִלְּב גוא ּביֹוט ןיִנעֶז אייז םאָד ךייַא ןיִפאָרְטְׁש
 עֶנייַמ ףיֹוא טְנאָז ריִא (יִדְבִע םא יִּכ רַוֲע יִמִ
 ןזיִא רעֶוו טְכעֶנק עֶנייַמ ןעֶנעֶז אייֵז סאוָו םיִאיֵבְנ
 סאד םיִאיִבְנ יִד איוִו ֹוזַא ּביֹומ רעֶרָא דְניִלְּב ֹוזַא
 תֹוּבַר תֹורֵצ םֶלּוׁשְמִּכ רַוֲע יִמנ קּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ
 ןְהעזיִג תֹורְצ ליִפ טאָה לֵאָרְׂשִי דיִא (רֹומְּׁשִת אֹלְו
 תֹורָצ איִר םּוראוו ןעֶטְכאַרְט טיִנ טל ריִא גּוא
 ןיִריֹוא עֶניִפָא טאָה ריִא ןיִמּוקיִנ ךייַא ףיֹוא ןיִנעֶז
 טְכאַמ ריִא איִבָנ םּוצ יו אּוצ טיִנ טְליוִו נּוא

 עו קִָצ מל ץפָח יי הָנילְּב גוא ּביֹומ ךייֵא
 הָמְכָח סיֹורְג לאָמְטְפְנעֶר טעֶו ןימּוק טעֶו ַחיִׁשְמ
 ןינעק ןיִלעוֶו אייז םאָר ןעֶטייֵל וצ ןיִּבעֶגיִג ןיִרעוֶו
 ןעֶנעוֶו ןעומ טאָג טעוֶו סאָד גוא ןעֶנְרעֶל הָרְוּת
 ןיִגעוֶו תּוכָז רֶעייֵא ןּופ טיִנ נּוא םייקיִטְכעֶריִג ןייז
 טְּביֹורעֶּב ןייַא ןעֶנעֶז גּוא יּוסָׁשְו יּוזָּב םִע אּוהָע

 רעֶזייַה ןיִא יִגְרעֶּבְרעֶמ ךייַא טעֶו ריִא ןעוֶו קְלאָמ
 ןעֶּביֹורעֶּב ךאָד ְךייא ןעֶמ טעוֶו תֹוסיִפָּת ןיִא גּוא

 ןעּביֹורעֶּב אייֵז ריִא טְלאָז םּוראוַו ןיִגאָז טיִג ׂשעוֶו
 םֶכָּב יִמנ טְּביֹוריִג טְסאָה ּוד סאוָו םּוא רעק רעֶדָא
 ָךייַא ןעֶׁשיוִוְצ אָד טיִג רעֶנייֵק זיִא סע (תאז ןיִזָאַי

 לאָז גּוא עֶגיִואָד סאָר ןעֶמעֶנְרעֶפ לאָז רֶע סאוָו
 ןירעה

 ןעֶראוָויִג קְנאַרַק ְךיִלְרעפיִג ּויִא גוא םיִלָכֲאַמ אי ןיִסעֶגיִג
 רעֶד ןעוֶויִג ריִהְזַמ לאָמַא ָךאָנ םיִא טאָה אֵפֹור רעֶד גּוא

 רָמעּפְׁ טְגְלאָפ רֶע ןָפּורעֶג סאָד טְרעֶו ,רעטְגְלאָפ ָךאָנ
 ְגְלאָפ רעֶ;לאָנ רֹוָאְל עַמְׁשִיובִׁשְקִנ קּוסָּפ רעֶר טְגאָז סאָר



 קׁשְמַל ןֵתנ יִמנ ןייַו שעוו ְּךאָג רעֶר סאו ןיִרעֶה

 סאוָו ןיִנעֶקּב לאָז סאוָו ְךיַא ןּופ זיִא רעוֶו (ֿבקעַי

 ןעֶראוָו ןעֶנעֶז ז לֵארׂשִי איד סאד זי הָרָיַבֲע איד

 טְלאָוו ןייֵטְׁשְרִפ לאָז רֶע ןעוֶו ראוָוְראַפ טְּביֹועב

 עֶרעְֶנּוא ןיִגעוֶו ןּופ ראָנ זיִא סאֶר זַא טְסיִויִנ רָע

 סְטאָג טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ ןיִּבאָה ריִמ סאָד תֹוריַבֲע 1
 (ֹוּפַא הָמה יִלֲע ךֹּפְׁשִיַע הָרֹוּת ןייז נּוא תֹוָצַמ |

 םיִרָנ ןייַ לֵארְׂשִי ףיֹוא ןיִסאָגְרעֶפ טאָג טאָה םּורָד
 טְכאַמיִג טאָה גּוא הָמָהְלִמ עֶקְרטְׁשַא ןיִא ןאָצ !
 טוט רֶנייֵק גּוא לֵאָרְׂשִי םורַא רעֶייַפ סאָד ןעֶמאַלְּט
 םָע נּוא ,זיִא םאָר םּוראוו ןייֵטְׁשְרעֶפ טיִנ םאָּר

 ףיֹוא טיִנ טוט גּוא רעֶייפ םאָד םיִא ןיִא טְנעֶרּב
 ,תֹוריֵבֵעעֶנייַז ןיִגעוֶו ןּופ זיִא סאָד זַא ץראַה ןייַז

 וזַא דְנּוצַא נּוא (בֹקֲעַי ְךֲאַרֹוּב יי רַמָא הֹּכ הֶּתְעַָמ

 בֹקֲעַי ּוד בֹקעִי רעֶפעֶׁשעֶּב ןייֵד טאָג טְגאָזיִג טאָה

 ְךיִא איו ֹוזַא ןעֶד ןיִּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק טְסְלאָז
 ביִרֲחְַפ ןּופ געֶט איִד ןיא טְזייֵלעֶגְיֹוא ְךיִד ּבאָה
 לֵבָּ ןופ רעֶטעַּפְׁש ןיִילְסיֹוא ְךיִד ךיִא לע זַא
 טְזִּב ּוד סאָד ןעֶמאָנ ןייַד טיִמ ןיִפּור ךיִד לעוֶו ךיִא !
 ןיִּב ךיִא סאָד ןעֶנעֶקְרע טסעוֶו אּוד נּוא ריִמ אּוצ

 טאָנ טְגאָז סאָד (יִנָא ְְּתִא םִַמַּב רֹובֵעַת יִּכְו ,טאָג
 ןיִכעֶלְיִג זיִא רו סאָו ביִָהְנַס לֵאָרׂשִי איד ּוצ
 ְךיִא ןיִּב ןעֶצייֵלְפְרעֶפ ליוִו סאוָו רֶסאַוו סיֹורְגַא ּוצ
 וויג רֶע זיִא רעייַמ ּוצ נּוא ןעֶויִג ריִד טיִמ טאָּב
 וזַא םיִא ןּופ ןעוֶויִנ ליִצַמ ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה ןיִכעֶלניִג |
 רֶעייַפ נּוא רעֶסאוַו ןעֶשיִוְצ טֶזיִּב אּוד זַא ְךיֹוא
 ׁשֹורְק ךיֶהֹלַא יי יִנָא יִּכנ ןעָוט טיִנ ריִד ייֵז ןיִלעוֶנ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶיִלייֵה רעֶד טאָג ְךיִא ןעֶד (לֵאָרְׂשִי

 היֹוא ןעֶמּקעֶג זיִא ביִרָחְנַס יא רעֶפְלעֶה ןייּב
 טיִמ ןִטְלאַהיִג הָָחְלִמ רעֶירּפ רֶע טאָה םִיָׁשורְי

 וט הניארו תישארב תרטפה ףניאצ

 נּוא םִיַרְצִמ ְּךֶלֶמ נּוא אָבְפ נּוא ׁשּוּכ ְךֶלֶמ םעֶד

 םעֶד טיִמ ןיִמּוקעֶג זיִא גּוא ןיִמּונעַגְנייַא ייֵז טאָה
 םִיַלָׁשּורְי ּוצ טְּביֹורעֶג אייֵז טאָה רע סאו גְניִּביֹור
 ןיִמעֶנייַא םיִועָג טעוֶו רע טְכאַרְמעֶג טאָה רע ןעֶד
 גיִנייוַו ראָג ןעוֶויִג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד לייוַ םִיַלָׁשּורְי
 ןיוׁש ןעווו ןיִזיוִויִג םיִא טאָג טאָה ֹוזַא ףאַלְׁש גּוא

 רעֶּבָ יִגָלׁשרר רעֶקְלעֶפ עְֶאַמׁש יד טאָה רֶע
 ןעֶנעֶק טיִנ רע טעוֶו םִילָשּורְי ןיִא לֵאָרְׂשִי איִד
 ליִפ ןעֶלְמאְַניֵא ְךיִז ןעֶלעֶוֶו ְךיֹוא ֹוזַא גוא ,ןעומ
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טיִמ רעֶנייֵא ןעֶלעוֶו גּוא רעקְלעֶפ

 ןימוק יי ןעֶלע וו ְךאָנ רעֶד נּוא ןעֶטְלאַה הָמְחְלֶמ

 2 אֵרְׂשִי איִד טעוֶו טאָג נּוא .לֵאָרְׂשִי איִד יֹוא
 נּוא ׁשּוּכ קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד ,אייֵז ןּופ ןיִפְלעֶה
 רֶׁשֲאַמפ ,הָרּפּכ ןייַד ןעוֶויִג ןיִנעֶז םִיַרְצִמ גּוא אָבְס

 ארי יר לייוו טגאָז טאָג ּתדְּכִנ ינעב ְר
 טְיִּב םּורָד ןיִגיֹוא עֶנייֵמ ןיִא רעֶיימ ןעוֶויִג ןיִנעֶז
 ָךיִא נּוא טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא טְכעֶלְרעֶיִג ןעֶראוָו ּוד
 טְכְראַפ ינָא ֶתֶא יִּכ אָריִּת לַאכ ,ּביִל ְךיִד ּבאָה
 ְךיִד לעוֶו ְּךיִא ריד טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןעֶד טיִנ ךיִד
 עֶנייַד וליפֲא  רעֶדְניִק עֶנייֵד עֶלַא טיִמ ןִלְמאַנייַא
 ץרא ןייק תַהַנְ ן'ריפ ךיִא לעוֶו רעֶדְניִק עני

 וצ ןיִנאָז טעוֶו טאָג ינֵּת ןֹופָצְל רַמֹוא ,לֵאָרָׂש
 אייז בֶרֵעַמ גּוא חָרְזִמ ּוצ נּוא םֹורָד ּוצ נּוא ןֹופָצ
 ,לֵארְׂשִי ץֶרֶא ןייק לֵאָרָׂשִי איד ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלאָז
 ןיִנעקעֶּב סאוָו איִד (יִדֹובְכִלְ ימְׁשִּב אֶרקְנַה לָּכנ
 רֹובָּכ ןיִּבעֶג ןיִפאַׁשעֶּב טְלעוֶו יִד טאָה טאָג םאָד
 טאָג סאָד ְּךיֹוא ןיִנעקרִד אייז נּוא ןיִמאָנ ןייַז ּוצ
 איִצֹוהנ ,ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב .עֶלַא ּוצ ּייַפְׁש ןָא טייֵרְּ

 סיֹוא לעוֶו ךיא טְגאָז טאָנ ׁׁׂשֵי םִיַניעַו רוָע םַע .
 אייז ּביֹומ גוא רֶניִלְּב זיִא סאוָו קְלאָפַא ןעֶהיִצ

 ןיבאה

 הרוהי ילשמ

 איֵר ןעֶמיקעֶג ןיֹוׁש זיִא םיִא ףיֹוא זַא רעֶטעַּפְׁש יֵׁשְטאָח
 הָמיִׁשָמִל ןַתָנ יִמ) .טְגְלאָפעֶג טיִנ רירפ טאָה רע לייַַו הָרָצ
 (ול ּונאָטֶה ּוז ַי אֹלֲה) ,בֹקִעַי ןעֶמ טעֶרְט סאוָו ראַפ (בֹקֲעַי
 שי םִיַניֵעְו רַוע םַע איִצֹוה) .טְגיִדְניִזעֶג ןיִּבאָה ריִמ לייוַו
 ׁשֶחָנ רעֶד טעוֶו אֹבָל דיִתָעָל זַא טייֵטְׁש תיִׁשאֵרְּב ׁשךדמ ןיִא

 ביִדָנֲא רָׁשֹוע ןייֵא לָׁשָמַא ,ןיִּבאָה הָמּוקְּת ןייֵקי .קלֶמַע גּוא
 א ריִא ןיִא זיִא סאָוָו טאָטְׁשַא ךרֶוד ןעֶראָפיִג ָךֶרֹוד יי
 = =. ; ןיִא * ןעראי תּולַדְּ ןיִנעֶז םיִּתַּב יע איָד הָפיֵרְׂשַא

 = 4 יש =

 ןייֵא ראַפ גָנאַל ןּופ ךיד ןעק; ְךיִא םיִא ףיֹוא אייֵרְׁשעֶגַא
 תַמֲהּוז תַמַחַמ ןיִנעֶז סאָָו םיִאּורְּב עֶלַא ריִתָעָל זַא ,ןֹויְבא
 ןיִרעוֶו ןקנתִמ ןעֶלעוֶו ןיִראוָועֶג תֹועָר תֹיַחְו ןיִקיִמ ׁשָחְנַה
 ,םּפעֶׁשַא טיִמ ןעֶנאֹוו טעוֶו הְלאָוַא ׂשֶבָּכ םע בָאָז רֶגָו
 יעָּבַא .ןייז קיִזַמ טיִנ ןיִלעוֶו גּוא (ּותיִחְַׁי אֹלָו ּועֵרָי אלנ
 ליקלק רָצְנאַג רעֶד לייוו ןיִּבאָה ןּיקיִּת ןייק טעֶו ׁשֶָחּנ רעֶד
 ומּוא עֶלַא לע דיִתְעַל זַא קֵלָמע ֹוזַא ,םיִא ןּופ טסקאוו
 תיישה טעוֶנ קֶלֶמַע אּוצ רעֶּבָא .ו תֵאְריְו תעד ןעֶּבאָה
 ףַפ ׁשֶֹוׁש ןייד !ּופ טְסיִּב ּוד ,םָחֶרֵמ םיִעָׁשָר ּורֹז ןְרעֶּפְטִנֶע
 טָשָמַא ,רַוע םע איִצֹוה ןיִגאָז םיִא טעוֶו תיישה גּוא ןיִּבְראָד
 ןאַמּורָא ןעֶניִדְנעֶטְׁשַא ּוצ ,תֹובָרְנ טְליֵמעֶג טאָה רֶׁשֹוע ןייֵא
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 ןיִרעֶוֹוא ןיִּבאָה נוא טיִנ ןְהעֶז נוא ןעֶניֹוא ןיִּבאָה
 ּוצְּבקַנ םִיֹוגַה לָּכנ ,קיִלְגְמּוא ראַפ טיִנ ןעֶרעֶה נּוא

 ןעֶלְמאַזְנייֵא ְךיִז ןיִלָז ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןעוֶו סֶרָחַי
 םאוָו אייֵז ןּופ רעֶנייֵא אָד טיִנ זיִא רעֶדְנאַנַא םיִמ
 ןּופ געֶמ איִד ןיִא ץיִז טעוֶו סֶע סאו ןעֶגאָז לאָז

 רֶעיר טְנאָלעֶג טאָה ייֵז ןּופ רעוֶו רעֶדָ .חיִׁשָמ
 טיִמ ןְהעֶׁשעֶג זיִא אָ ייֵא לֵאָרׂשִי איד ןעֶסיוִו
 ניווא ןיִזאָל סקְדִצִיְו ֶהיֵיִ ּנְּתִל ,םיִרְָנַמ
 טְנאָזיִנ תֹואיִבְנ רעַירפ ןְּבאָה ייֵז סאד תּודע עֶרעייִז

 ןעּבייַלְב טְעֶריִג יז ןיִלעוֶ וַא ןְהעֶׁשיִג טעֶו סאָו
 רעֶָּא יי םֶאָנ יַרע םֶּתַאנ ,תָמָא זיִא סע ץיִגאָז נא
 ּבאָה ְךיִא סאָד טאָג טְגאָז תּודֲע עֶנייֵמ םְנעֶז ריִא

 הניארו תישארב
 ּוצ ןעומ לעוֶו ְךיִא סאוָו סאָד טְנאָזיִג רעיְרִפ ְךייֵא
 רעֶפ תֹואיִבְנ איִד ןּופ ריִא טְנעֶק םּודְד ,ביִרָחְנַמ
 ןיִלעוֶו ְךייֵא גאָז ְךיִא סאָו תֹואיִבְנ יִד זַא ןייֵטְׁש
 ףיֹוא טְּביְַׁש ׁשֶרְרַמ רעֶד ,ןעֶרעֶו םִיּוקְמ ךיֹוא
 טנאָז טאָנ בעי ָתאֶרְק יִתֹוא אלו קּוסָּפ םעֶד
 הָלֵמְּת לּוׁש ןיִא ןייֵג טיִנ ליוִו סאוָו םעֶד ףיֹוא
 גאָט ןעֶצְנאַגַא ,ןיִפּור טיִנ בקי ּוטְסּוט ְךיִמ ןָעּוט
 עְסְליוִו ּוד סאוָו טְכְרעֶר גּוא קְראַמ ןיִא ּוטְסייֵמְׁש
 ןייַרַא לּוׁש ןיִא גּוא ,העוֶוְׁש טיִנ ריִד זיִא סע נּוא
 אוד טְסְנאָז אּוד רעֶווְׁש ּוצ ריִד זיִא ןעּוט הֶלָפְּת
 ׁשְנעֶמַא לאָז םּורָד ,ןייַ אּוצ טיִנ ַחֹכ ןייק טְסאָה
 :ןּוט הָלֶסְּת ןייַרַא לּוׁש ןיִא ןייֵג ּוצ ןייַז טְניִראוָויִג

 הרוהי ילשמ

 יֵרעֶסעֶרְגַא רַרֹיִא אּוצ הָכְדָנ עֶנייֵלְקַא ןיִּבעֶגיִנ רֶע טאָה
 טְמּוק ריִמ טֶגאָז גּוא רעֶרְנילְּבַא ןעֶמּוקעֶג ויִא .הָבדָנ
 הָכאָלְמ לַעַּב רעֶרעייטַא ןעוֶויִג ןיֵּב ךיִא לייוַו הָבָדְנ עֶסֹורְגַא
 טְגאָז .טיִנ ןיִגֹוא ןיפ ְךיא ּבאָה דֶנּוצַא רעֶדייֵנְׁש טְנעֶמיִדַא
 םעד ןעֶזייוַואַּב ּוצ גייֵצְקְרעוֶו עֶנייֵר ריִמ גְנעֶרְּב רֶׁשֹוע רעֶּד
 ןָנעֶז ֹוזַא .ןירוּבעֶנ ןּופ רֶניִלְּב ןעוֶויִג רו זיִא תָמֲאָבּו ,תָמָא

 +לצנצ ++

 ראָנ ןאָט ּוצ סֶטּוג ןְהעֶז ּוצ ןעראוָיג ןעֶפאַׁשאַּב ןיִגֹוא איִד
 ליִטייַהַא ןעֶגֹוצְראַפ ויִא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ןּופ אָּטַח םעֶד חַמַחַמ
 ליִטייַה סאָד ןעֶמ טעוֶו ריִתֲעָל רעֶּבָא ,ןעגֹוא איד ףיוא
 קֵלָמע.רעֶּבָא .ןיִגוא יד גיִטְכיִלןיִרעוֶו ןיִלעוו ןיִמעֶנ ּפאָרא
 אייז ןיִלעֶו ׁשרׁש ןופ רֶנֵלְּב ןיִנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵז טיִמ

 :ןיֵּבאָה הָמּוקְת ןייק גיִּבייֵא

 ,חנ תשרפ
 ֹויְלֲע ְךֶלֶמַה המלְׁש (ַחֹנ תֹורָלוּת הָלֵאנ

 ֹומּותּבְּדִלַהְתִמִנ טְנאָזיִנ מאָה םֹולָּׁשַה
 לאָז ׁשֵנעֶמ רעֶד רע.טְנייֵמ סאָד (ונו קיִדַצ
 תּואיִנ ןּופ טיִנ נּוא םִיַמָׁש םֵׁשְל תֹוָצִמ ןעּומ
 ןיִּבעֶג אייז אָד ןיִנעֶז טייַל ליפ איוו ֹוזַא ןיִגעוֶו

 רעֶד נוא אייֵז ןעייִנ ְּךאָנ רעֶד נּוא הֹקָדְצ
 רעד אייַז ןעֶוט ֹוזַא ןְמייֵל ראַפ סאָד ןעֶלייֵצ
 אייז םאָד זיִא םָנייֵא זייַּב ייֵלְרעֶאייוֵוְצ טיִמ
 ןעֶמיִרעֶּב נּוא טיִמ רעֶד םֹורָנ ּךיז ןעֶמְלאַה
 רעֶד זיִא עֶרעֶדְנַא םאָד נּוא טיִמ רעד ְּךיִז
 סאָד טיִמ רעֶד טְמעֶׁשְראַפ טְרעוֶו ןאַמיִרָא
 הָקָדְצ לֵּכַקְמ זיִא רעֶנעֶי סאָד סיֹוא טְנאָז רע
 ְנאָועֶג ְּךֶלֶמֲה הֹמלָׁש טאָה םּורְד נוא

 רפס
 טְרעֶרְנּוה ריִּפ ןעֶראוָויִג טְלַא זיִא ַחֿנ זַא גּוא יִהְיַו

 יִּבְראַטְׁשעֶג םיוא ןיִנעֶז ראָי ניִצָּכַא גּוא ייֵוָצ
 םִע נּוא טייל עֶגיִטְכְראָפ סְמאָנ נּוא עַמּורָפ עֶלַא
 טאָה ,ַחֹנ נּוא חַלָׁשּותְמ ןעֶּביִלְּביִג רעֶּביִא ראָנ זיִא
 ןייֵג ןיִלאָז ייֵז ַֹנ ּוצ נּוא חַלָׁשּותְמ ּוצ טְגאָזיִג טאָנ
 איר ןּופ ּפָא טרעֶק ןעֶסאַג עֶלַא ןיִא ןעֶפּורְסיֹוא נּוא
 טעֶו ןאָמ וזַא םעוֶו ריִא זַא נּוא םיִׂשֲעַמ יִטְכעֶלׁש
 סאו םְטְנעֶלְׁש םעֶר ףיוא ןיִקְנעֶדאַּב ה"ּב טאָג ְךיז

 וזַא טייַנ סאָו רעֶד (קיִדצ ֹומּותְּב ְּךֶלַהְתִמְו
 רעֶד םֹורָנ שיִנ ְךיִז טְלאַה נּוא םַּת ןייַא איוִו
 עֶנייֵז סאָד הָכֹוז זיִא רֶע נּוא קיִדַצ ןייַא זיִא
 איו ֹוזַא ןייַז םּורְּפ ֹוזַא ְּךיֹוא ןילעוֶו רעֶדְניק
 טְגאָזֶג ְּךֵלֶמַה הֿמלְׁש טאָה ףיֹורד נּוא .רָע
 ינעֶז ןעֶׁשְנעֶמ ליִּפ (ונו אֶרְקִי םֶדָא ברֵ)
 .םאוָו סאָד נּוא הֹקָדְצ איִד סיֹוא ןְעִייֵרְׁש סאוָו
 ןעֶגיִטְפאַהְראוָו ןעֶמּורְפ ַא רעֶּבָא ,ןעּוט אייֵז
 טְכיוִועֶג זיִא סאָד נוא ןעֶניִפעֶג ןעק רעוֶו ןאַמ
 ,םיִקיִדצ איִד ןיִא ןיִנעֶז תולעמ אייֵרָד סאָד
 רע טְסייֵה םּורָפ זיִא רֶע ןעוֶו זִיִא םָנייֵא
 םּורָפ רֶהעֶמ ְךאָנ ויִא רע ןעוֶו נּוא קיִדַצַא
 הָלעַמ עֶטיִרְדאיד נּוא םיִמָּת ןייַא רֶע טְסייַה

 טסייה
 רשיה

 םיִנ לאָז םִע ךייַא ףיוא ןיגנעֶרְּבןיִלאָז טאָה רֶע
 ךייַא ּביִגְךיִא טְגאָיִג ֹוזַא טאָה ה"ּב טאָג גּוא ןייַ
 עוו ריִא ּביֹוא ,ראָי גיִצְנאַווְצ נּוא טְרעֶדְנּוה טייַצ
 רֲעייַא ןיִזאָלְראַפ טעֶו נּוא ריִמ ּוצ ןיִרעק םּוא ְךיִז
 אּוצ ַחֹנ נּוא חַלָׁשּותְמ טאָה ּוזַא ,געוֶו ןיִטכעֶלֶׁש
 ראַּפ נוא היָרְפ רעֶד ןיִא גאָט עֶלַא טְגאָויִג אייֵז
 ּוצ טְלאוָויִג םיִנ ןיִּבאָה ןיִׁשְנעֶמ איִד רעֶּבָא טֶכאַנ

 ?קיקאג טְראַה ןעוֶויִג ןיִנעֶג גּוא ןיִרעֶה

' 

 ריש



 הניאצ

 רע ׁשְטייֵט זיִא םאָד (תֹוכְלַהְתַהְנ טְסייֵה
 איִד נּוא .טאָנ טיִמ טייַצ עֶלַא ץְנאַג טייַנ
 טְנאָז םּורָד .ַחנןיִא ןעוֶויג ןיִנעֶז תֹולֲעַמ איירָד
 ןעֶויג זיִא ַחֹנ (וגו קיִרַצ ׁשיִא ַחֹנ קּוסָּפ רעֶד
 ןעוֶויִג זיִא נוא םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז טיִמ קיִדַצַא
 טיִנ טֶה רע; ןיִצְראַה ןייַז טיִמ ץְנאַנ (םיִמָּתנ
 זיִא נוא ה"ּבקה ןּופ םיִׂשֲעְמ איִד ףיֹוא טעֶריִנ
 םּורָד נּוא טייַצ עֶלַא טאָנ טיִמ ןעֶגְנאַנעֶג
 ןְהעֶועֶג טאָה רֶע לייוַו ַחֹנ לאָמייֵרָר טייֵטְׁש
 ןעוֶויִג זיִא איז איו ןעֶטְׁשִרע םּוצ טְלעוֶו איד
 ְךאָנְרעֶד נּוא ,טייַל נּוא טעֶטְׁש טיִמ טעֶיֹוּביִנ

 טְסיווְראַפ טְלעוֶו איִד ןְהעֶזיִג רעֶדיוִו רעעטאָה
 טאָה לאָמ עֶטיִרְד סאָד נּוא ,לּוּבַמ םֶד ְּךְרּוד
 טיִמ םעֶיֹוּבעֶג רעֶדיוִו טְלעוֶו איד ןְהעֶזיִנ רֶע
 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד נוא .טייַל נּוא טעֶטְׁש
 ןעוֶויִג זיִא רע ׁשְטייֵט זיא סאָר (ויָתֹורֹודּב .

 עֶלַא ןיִנעֶז אייֵז סאוָו תֹורֹוד עֶנייַזןיִא קידצַא
 טְלאוָו רע ןעֶו ןֵּכַׁש לָּכִמ ןעוועֶג םיִעָׁשָר
 ְךאָנ רֶע טְלאָָו טייל עֶמּורְפ ןעוֶׁשיווְצ ןעוֶויִג
 אָז םיִמָכֲח לייֵטַא ְּךאָנ נוא ,ןעוֶויִנ רעֶמּורַפ
 זיִא תֹורֹוד עֶנייַז ןיִא טׁשִּפ םעֶד טְרעקְראַּפ -
 ןיִא רעֶּבָא קיִדצ ַא ראַפ ןעוֶויִג טְניִּכעֶריִנ רֶע !
 ןעֶויִג טיִנ רֶע טְלאוָו םֶהָרְבַא ןּופ רֹוד םעֶד .
 זיִא םֶהֶרְכַא ןעֶד קיִדַצ ַא ראַּפ טְניִכעֶריִג !
 טְנאָז הָרֹוּת איִד נּוא םיִא ןּופ ןעוֶויִנ רעֶמּורְּפ -
 ןּופ נּוא .קיִדַצ ַא ןעוֶויִג ויִא ַחֹנ רעֶדיוו זָנּוא -
 ליַּצַמ טאָנ םיִא טאָה ןיִנעוֶו תֹוקָדִצ עֶנייֵז .

 (םֶמָח ץֶרֶאָה אֵלָמִּתַו) לּוּבַמ םעֶד ןּפ ןעֶוויִג
 ּביֹור טיִמ ןיִראָועֶג לּופ זיִא ,דרֶע איד נוא
 תיִחְּׁשַה יִּכ) ןעֶוטיִנ תֹוליְ ןיִּבאָה טייל עֶלַא
 ראַפ ןעֶּבאָה ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא (רָׂשָּב לָּכ
 עג ןיִנֶז איי רָמֹולְּכ געוו רָע ןעֶּבְראָד
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 עא ןעֶר ,ץֶרָאָה לעב תֶא רֶשָּב לָּכ תיִחְׁשִה יִּ
 געֶו ריִא ןעֶּבראַדראַפ ןיִּבאָה ןעֶׁשיִניִפעֶׁשאַּב !
 הָריֵבֲע יִטְסעֶרְג יִד זַא ןְהעֶז ריִמ ,טָלעוֶו רעֶד ףיֹוא
 טְפאָרְמְׁשעֶג זיִא טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד עֶכְלעוו ראַפ
 תויִרֲע יּוְג ןעֶויִנ זיִא לּוּבַמ םעֶר טיִמ ןעֶראָיִג
 קְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי ְךיִז ףְראַרעֶּב רעֶּביִראַה

 סאו ּוצ ןעֶמְכאַרְמאַּב נּוא הֶריֵבֲע רעֶד ןופ ןעֶטיִה
 ןְטְלאַה קירּוצ ְךיִז זּומ גוא ןיגְנעֶרְּב ןעֶק הריִּבֲע יד
 ןעֶמ איֹרְפ עֶניִנייֵא ןייַז טיִמ ּוליִפֲא הֶוֲאַּת רעֶד ןופ
 צרה הֶוֲאַּה רעד ּוצ ןיִּבעֶג רעֶּביִא טיִנ הָלילָח ךיִנ לאָנ

 ג

 וי הניארו חנ תשרפ

 ּפָא טְניִרעֶג ְךיֹוא ןיִּבאָה אייז נוא רעָשייֵקְנּוא

 דְנאַל סאָד (סֶמֶח ץֶרָאָה הֶאָלָמ יִּכ) רעֶטעֶג
 היבקה :ּוא הָליֵזְנ טיִמ .ןיִראועֶג לּופ זיִא
 איד טעֶמְתַחיִּוצ ןיִנעוֶו הָליֵוְמ רעֶד ןּופ טאָה
 לאָז ןעֶמ טיִמ טְגנעֶרְּב לָכֵׂש רעֶד לייוַו הָרי
 סע טְלאוָו הָרֹוּת איִד ןֹוׁש ןעוו ןעֶלְזאַנ טיִנ
 םּורָד זיִא לּוּבַמ סאָד נא .ןעֶמאָּבְראַפ טיִנ
 טְלאוָויִג טיִנ ןיִּבאָה טייל איר לייוו ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶיינעֶּב טְלעוֶו איֵד ןעק טאָג םאָד ןּבייֵלְ
 םאָד ןיִּבייֵלְנ טְלאוָויִנ טיִנ ְּךיֹוא ןיִּבאָה ּוא
 ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ףיֹוא גְנּוטְכַא טיִנ טאָנ
 םיקידַצ איד ּוצ רַכְׂש ןעֶטּונַא ןיִלאַצעֶּב

 ןעֶד םיִעָׁשָר איִד ּוצ רַכְׂש ןעֶטְכעֶלְׁש ַא וא
 לָמיֵה םעֶד ףיֹוא זיא טאָ טְנאָזיִג ןיִּבאָה אייז
 זיִא םע טייל איִד ףיֹוא גְנּוטְכַא טיִנ טיִנ נּוא
 רעֶדֹוא םּורָפ זיִא רעֶנייֵא אייַס ְךייֵלְנ םֶלַא
 לּוּבַמ סאָד טְכאַרְּביִנ טאָנ טאָה םּורָד !זייֵּב
 רֵּביִא ןיִנעֶז רעֶדְניק עֶנייַז טיִמ קיִדּצַה ַחֹנ נוא
 טְלאַצעֶּב טאָנ סאָר ְנּוא טְזייוַו סאָד ןעֶּביִלְּביִנ
 נּוא םיִקידַצ איד אּוצ רַכָׂש ןעֶטּנ ןייֵא
 ָךֶל הֵׂשֹעֶנ םיעָׁשָר איד ּוצ רֵכָׂש ןעֶויֵּבַא
 ןעֶכאַמ ןיִסייֵהיִג טאָה טאָנ (רֵפֹונ יִצֵע תַביֵּת
 ףיִׁש עֶסֹורְנַא איו ֹוזַא ןעֶטְסאַק ןעֶסורְנַא
 טימ ןעֶטייֵהעֶג טאָה נּוא רעֶסאַו םעֶד ףיֹוא
 ןיִסֹוא ןּופ נּוא ינייִוְניִא ןּופ ןיִּבעֶלְקאַּב ְךעֶּפ
 טְנעֶקעֶג טאָה ה"בקה סאָד לאוו איו גיִנייוֵ
 רעֶדְניק עֶנייַו טיִמ ַחֹנ קיִדצ םעֶד ןייַז ליִצַמ
 ןעֶסייֵהעֶג טאָה טאָג ראָג ןעֶטְסאָק םעֶד ןָא
 ניִצְנאַַוְצ נּוא טְרעֶדְנּוה ןעֶטְסאק םעֶד ןעֶיֹוּב
 סאוָו ַחֹנ ןיִנעֶרְפ ןעֶלאָז טייַל איד יִדְּכ ראָי
 טעוֶו טאָג סאָד ןיִנאָז אייֵז רע טעֶֶו .ּוטְסְכאַמ
 הֶבּושְּת רַׁשְפֶא אייז ןיִלעֶו ליּבמַא ןעֶגְנעֶרְּב

 ןעוט :
 בקעי להוא

 טאָה טאָג .ויַנָפִל אָּב רָׂשָּב לָּכ ץק חֹיִל םיִהֹלֲא רֶמאַֹ
 ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עַלַא ןּופ ףֹוס רעֶד ַחֹנ ּוצ טְגאָזיִג

 הָאָלָמ ִּכו ןיֵבְראַדְראַפ ייֵז לאָז ְךיִא ריִמ ראַפ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 לופ ןעֶראוָועֶג יִא דֶרעֶי איד םּוראָו (םֶהיֵנְּפִמ סֶמָת ץֶרָאָה
 ןיִרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןיִלְזג יי לייוו ייֵנ ראַפ ןּופ  ּבֹור טיִמ
 ןיִׁשְנעַמ ןופ הָרּועְסַא טְכאַמיִג טאָה רעֶנייֵא יוִו וזַא לָׁשֶמְל
 ןעֶביִלְטיִא טיִג נּוא ׁשיִט םעֶד אייֵּב אייֵז טְצעֶז נּוא ןיִגעוֶו

 אייַּב רעֶנייֵא ןיִּפאַח ייֵז זַא נוא ןעֶסע ּוצ טיֹורְּב רעֶדְנּוזאַּב

 אייֵּב רֶע טְמעֶנ תיֵּבַה ;עַּב רעֶד טּוט סאוָו ,ןיִרעֶדְנַא םעֶד

 אייַו לייַוו טיִנ ראָג ןיֹוׁש אייֵז טיִג גוא טיֹורְּב סאָר ּוצ אייז

 טְהעֶו רֶע וַא טאָג זיא וַא .ןיִרעֶדְנַא םייּב רעֶניִא ןיִפאַח
: 
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 ַחֹנ טאָה םּוראַוַו טְּבייַרְׁש ייַחְּב רעֶד .ןעוט

 טיִנ לאָז טְלעוו איד ןעוטעֶג הָלִפִּת ןייק
 אייַּב ןעֶניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא .,ןיִרעוו בּורָח
 טְנאָזיִג םיִא טאָה טאָנ דָלאַּב איוִו םֶהֵרְבַא
 ןעֶבאַמ בּורָח הָרֹומע נּוא םֹודָס ליוִו רע;סאָד
 ןעֶוטיִנ הֶלֵפְּת לאָמ ליִפיוִו םֶהָרְבַא טאָה ֹוזַא
 ֹזַא ְךיֹוא נּוא ,םיִרּומְג םיעָׁשר איֵד ףיוא
 טאָה ַחֹנטְרָאייַנ םיִאיִבָנ עֶלַא ןעֶוטעֶג ןיִּבאָה
 םיִנ ןיִנעֶז םיקָידַצ ןְהעֶצ ןייק םאֶד ןְהעֶזיִג
 טְנעֶקִיִנ טיִנ רֶע טאָה םּורָד רֹוד ןייז ןיִא אָד
 יִּבייַלְּב ןעֶלאָז אייֵז אייֵז ףיֹוא ןעוט הָלפְּת
 םודָס ייַּב טאָה םֶהָרְבַא ְּךיֹוא ֹוזַא נּוא ןיִּבעֶל
 ןּופ רעֶגיִנייוַו ףיֹוא ןעֶמעֶּביִג טיִנ הָרֹומַע נּוא
 טאָה םּורָד זיִא טֵׁשָּפַא ְּךאָנ .םיִקיִדַצ ןְהעֶצ
 לייוו ןעֶוטיִג הָלָפְּת ןייק אייֵז ףיֹוא ַחֹנ

 נּוא טְרעֶדְנּוה ןעוֶויִג הָרְתַמ אייֵז טאָה טאָנ
 אייֵז נּוא ןייַז םּורָפ ןיִלאָז אייז ראָי גיִצְנאַַוְצ
 רעֶד נּוא ,טְרעקינ טינ ןְצִרעֶד ךיז ןיִּבאָה
 טאָה ַחֹנ סאוָו סאָד טְּבייַרְׁש קָהְצִי תֹודָלֹוּת
 ןעֶויִג ראָנ זיִא ַחֹנ ןעֶד ןעֶוטעֶג הָלֵפְּת ןייֵק
 טאָנ ּוצ םּונ ץְנאַנ טיִנ רעֶּבֶא טייל ּוצ טּוג
 טעוֶו טאָנ סאָד טְּבייֵלְגיִג טיִנ טאָה רֶע ןעֶד
 טְכאַרְטיִג טאָה רע; ,לּוּבמ סאָד ןעֶגנעֶרְּב
 ןעֶלאָז אייֵז אָרֹומ ַא ראָנ אייֵז טְכאַמ טאָנ
 טאָה טאָג (הָׂשֲעַּת רֶׁשֲא הָזע .ןיִרעוֶו םּורָּפ
 אייֵרָד הָביֵּת איִד ןיִכאַמ סיֹורְנ ןעֶסייֵהעֶג

 רעֶטְסְנעֶּפַא נוא ְךיֹוה ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּה
 רעֶּביִא םעֶנייֵא םעֶדיֹוּב אייֵרָד ןיִטְבייֵל וי

 שודקה ה"לש

 טְסאַּפ יִכְלעוואיְֹּפַא ןייז ׁשֵרקְמ לאָז ןאַמ רעֶרעֶי
 ףראד סִע איו ןיִּבעֶל ריִא טיִמ לאָז נּוא םיִא ראַּפ
 לייוַו תֹומֵהַּב איִד יו ןייַ טיִנ ןיִלאָז ייֵז נוא ןייַז ּוצ

 יִּבעֶגיִג רעֶּביִא ןיִנעֶז סאו ןיׁשְנעֶמ יִכְלעֶוַא ףיוא
 הֶרוּתיִד טְגאָז ןיִחְבִמ טיִנ ןיִנעֶז נּוא הֶוֲאַּת רעֶד ּוצ
 רעֶד ויִא טְכּולָּפ ראַפ (הָמֵהְּב םִע בֵכֹוׁש רּורָא)

 רפס

 ּבייַוַא ריִד םעֶנ ַחֹנ ּוצ טְגאָז טאָנ ,ַחֹנָל 'ד רֶמא
 ּבאָה ְךיִא ןעֶד רעֶדְניִק ריא טיִמ ּבאָה גּוא

 טיִמ ּוד נּוא רֹוד םעֶד ןיִא םּורָפ טֶכיִּב ּוד זַא ןְהעֶיַג

 ףיוא ןיִּבעַ ןיִּביילְּב יִלעוו רעֶרְניִק נוא ּבייַוןייַב
 רעֶמְכאַמ איִד ּבייװַא ןעֶמּונעֶג ַחֹנטאָה ,רָרֵע רעד
 טְלַא ויִא הָמֵעָנ נּוא ,הָמֵעָנ טְסייֵה איִז ְךונֲח ןּופ
 טלַא ויָאַחֹנ נּוא ראָי גיִצְכַא טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ ןעוֶויִג
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 חנ תשרפ

 - ףעָד הָביֵּת איד ןיִא ןעוֶויִנ זיִא ןיִרעֶדְנַא םעֶד
 . ןְשְנעֶמ ראַפ ןעוֶועֶג זיִא םיִדֹוּב רָטְׁשְרעֶּבייֵא
 - תֹוטֵהְּב ראַפ ןעוֶועֶג זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא
  ויִא רעֶטיִרְד רעֶד נּוא ,תֹופֹוע נּוא תֹויַח נּוא

 . יִתֹומיקֲהע ןעֶּפְראוו ּוצ ןעֶניִרְד טְסיִמ ןעוֶועֶג

 הניארו

 ַחֹנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ (ְּדָּתִא יִתיִרְּב תֶא
 ןעֶטְלאַה ריד טיִמ הָובְׁש ןיימ לעֶו ְּךיִא
 םיִנ ןעֶלאָו הָאּובָּת נוא תֹוריֵּפ איִד סאָד
 םֶד נּוא הֶביֵּת רעֶד ןיִא ןיִרעוֶו טְליֹופ ראַפ
 ןעֶנאָלְׁש רעד טיִנ ְךיִד ןעֶלאָז םיִעָׁשָר איד
 . ןעֶמּוק טְסְלאָז ּוד נּוא הָביֵּת רעֶד ןיִנעֶוו ןּופ
 רֶד ןיִא רָּבייַוַ איִד טיִמ רעֶדְניִק ענייד טיִמ

 . ןיִננעֶרְּב וייּפְׁש טְוּומעֶג טאָה ַחֹנ נּוא הֶביּת
 ןיִלאָז ׁשיִניִפעֶׁשעֶּב עֶלַא םֶד הֶביֵּת רעֶד ןיִא
 .יִּכ) ןעֶקְניִרְמ ּוצ גּוא ןעֶסע ּוצ ןעֶּבאָה גּונעֶג
 ַֹנ ּוצ טְגאָועֶג טאָה טאָנ (וגו יִתיִאָר ְּךֶתֹוא
 נּוא ,רֹוד םעֶד ןיִא קיִדצַא טְסיִּב ןייֵלַא אוד
 יו וזַא (םיִמָּת קיִדצ) טיִנ אָד טייֵטְׁש םּורָד
 םעֶד לאָז ןעֶמ סאָד זָנּוא ןיִנְרעֶל ּוצ ןעֶבֹוא
 וא ןעֶּבֹול ליִפ טיִנ ןעֶנֹוא איד ןיִא ןָׁשְנעֶמ
 נוא תֹומֵהְּב ןּופ ןיִמעֶנ ןעֶסייֵהעֶג טאָה טאָנ
 ןֵּבְרקַא ןיִגְעֶרְּב ּוצ יִדְּכ עֶּביִזםיִרֹוהְט תופוע
 ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא טאָה הָרֹוּת איִד נוא אייֵז ןּופ
 איו ְךייֵלְנ ((ּתְׁשִאְו שיִא) הָמֵהְּב רעֶד אייֵּב
 .וזַא רעֶדְניק ןְגיוועֶג אייֵז לייוַו ןְׁשְנעֶמַא אייֵּב
 טאָה תֹופֹוע אייַּב רעֶּבָא .ןְׁשְנעֶמ איד איו
 לייוַו (הָבֵקַּו ָכָמ ןּביִרְׁשעֶג ראָנ הָרֹוּת איד
 איד איו וזַא רעֶדְניִק ןייק טיִנ ןעֶגאָרְט איד

 טא בקעי להוא
 רעֶד אּוצ רֶע טְגאָז ןיִרעֶדְנַא םעֶד אייַב ּתֶליֵוִג רעֶנייֵא זַא
 טיִנ ראָג לאָז סע טְכּורָפ ריִא ןיִּבעֶג טיִנ לאָז איִז רֶרֶע
 טאָג (ַחֹנָל םיִהֹלֲא רֶמאֹיַו קּוסָּפ רעֶד טְגאָז סאר ןיִסְקאוַו

 רעֶניֵא ןֵלְג ןיִׁשְנעֶמ איד הָז ְךיִא ַחֹנ אּוצ טְגאָזיִג טאָה
 ּתָלִזַגַּב ןעמ סאוָו םעֶד טְכעֶלְׁש ראָנ זיִא ןיִרעֶדְנַא םעֶד ייַּב
 לָכץק) םעֶד רעֶּביִא טּוג זיִא םעֶד ְּתְלָזַג סאוָו רעד רעֶּבָא

 סט ן1גצ

 ׂ רשיה
 טאָה רֶע זַא ראָי גיִצְכַא ןיינ טְרעֶדְנּוה ריִפ ןעוֶויִג
 .ןעֶגיוועֶג טאָה הָמָעָנ ּבייַַא ראפ הָּמֵָנ ןעֶמּונעֶג
 .תָפיְוםָח םֵׁש ןיִּבעֶגיִג ןיִמאָנַא ַחֹנ יז טאָה ןיִזאייֵרָד
 אייז ןיִעֶז ןעֶפְקאוַוגףיוא ןיִנֶז רְֵניִק ייד איד
 ַחֹנ נּוא חַלָׁשּותְמ יוִו ֹוזַא געוו סְמאָנ ןיִא ןעֶגְנאַגיִג

 ַחֹנ ןופ רֶטאפ ְרעֶד ְֵמָל נּוא טְניִרעֶליִג ייֵז ןיִּבאָה
 גיִצְּביִז נּוא טְרָדְנּוח ןעֶּביִז ןעוֶויִג טְלַא סְלאַמאַד זיִא

 יט יי



 הניאצ

 טאָנ (הָעְבִׁש דֹוע םיִמָיְל יִּכ) ןעֶלְנֹופ םיוא
 געט ןעֶּבִיַו לּוּבִמ םעֶד טיִמ טְראוַועֶג טאָה
 ןייז גַהֹונ ְּךיִז תֹוליֵבֲא טְכעֶר לאָז ןעֶמ יֵדָּב

 זיִא רֶע סאוָו קיִדצ םעֶד חַּלָׁשּותְמ רעֶּביִא

 איִד ,טייַצ רעֶגיִואָד רעֶד ןיא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןינעֶז ׁשיִנִפעֶׁשעֶּב עֶלַא טְגאָז םיִחָבְז אֶרָמְנ
 טְנעֶקָינ טֶה איוִו נּוא הָביֵּת רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג

 הָיַח איִד הָביֵּת רעֶד ןיֵא ןייַז ריִמ לעֶזיוַא
 טְנאָועֶג םיִמָכֲח איד ןעֶּבאָה םיֹורְג רעֶייִז זיִא
 ּוצ הֶיַח רעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איד טאָה ַחֹנ
 ןעֶגְנאַנעֶג איז זיִא הָביֵּת רעֶד ּוצ ןעֶדְנּוּבעֶג

 אָרָמִג יד רעֶדיוִו טְנעֶרְּפ הָביֵּת רעֶד ןעֶּפעֶנ

 איד זיִא איוִו נּוא רָאייַפ איוִו םייֵה ןעוֶועֶגי
 טרעֶפְנֶע טְנעֶרְּב ראַּפ ןעֶראָוו טיִנ ריִמ לעֶזיוװ
 טלאק .רָסאַוו יד זיִא הָביֵּת רָד ְּבעֶג אָרָמִנ יד
 ךיוא ןֶׁשֶּבַד ְּךֶלֶמ גֹוע זיִא םּורָד נּוא ןעווועֶג
 ןעֶראָו טיִנ זיִא נּוא הָביֵּת רָד ןעֶּבעֶג ןְגנאַנעֶנ
 (הָרֹוהְט הָנְניֵא רֶׁשֲאהָמַהְּבַה מו טְנעֶרְּב רַּפ
 ןייר טיִנ איִד הָמֵהְּבַא ןּופ טְגאָז קּוסָּפ רעֶד
 עֶרעֶזְנּוא (ֹּתְׁשִאְו שיאנ ןעֶמעֶנ ּוטְסְלאָז זיִא
 גנאל הָרֹוּת יִד טאָה םּוראווו ןיִנעֶרְּפ םיִמָּכַחְ
 הָרֹוּת יד יא ןייַר טיִג יִדהָמְהְּבַא ןופ טעֶריִג
 הֶאֵמְמ הָמְֵּבַ ןופ ןעֶרעֶר ץרוק טְלאָזִג טֶה
 ןעֶמ סאָד ווא טְניִרעֶל הָרֹוּת איִד טְרָאיינ
 וייַּב ןייק ןעֶדעֶר טיִנ ליֹומ םעֶד טיִמ לאָז
 הָרֹוּת איִד ןעֶד םֶטּוג ןעֶדעֶר ןעק ןעֶמ איו
 סאָד לייַו הֶאֵמִט ןעֶדעֶד טְלאָויִג טיִנ טאָה'
 טיִנ אֹוד איִז טְגאָז םּורָד ןֹוׁשָל םּואיִמַא ויִא

 שודקה הילש װ
 ףְרודאַד נּוא הָמֵהְּבַא טיִמ ריִפ טאָה סאוָו ׁשְנעֶּמ!
 הָמֵהְּבַה לָּכִמ) לּוּבַמ ןּופ הָׁשִרּפ רעֶד ןיִא טייֵטְׁשי
 םעֶרעֶי ןּופ (ּתְׁשִאְו ׁשיִא הָעְִׁש ְֶל חקת הֶרוהְּטַה
 נּוא ןאַמ ראַפ ןעֶּביִז ןיִמעֶנ ּוטְסְלאָז היִפ םעֶנייֵר |
 טְסאַּפ יו הָׁשֹק ְךיְִטְנעֶגייַא זיִא ןֹוׁשָל סאָד ,איֹורְּפ

 רפס | 1
 סְלאַמאַד זיִא ַחֹנ נוא ןיִּבְראָטְׁשיִג זיִא רע זַא ראָל
 :ראָי גיִצְנייַנ נוא ףֶניִפטְרעֶדְנּו םֶניפ ןעוֶויגְלַא
 ןופ ףוס רעֶד ַחֹנ ּוצ טְנאָזיִג טאָנ טאָה םעֶד ְךאָנ

 יג ןופ ריִמ רַאפ ןָמּוקעֶג זיא ןיִׁשְנעֶמ עֶלַא
 ןְבְראַדְראפייֵז לי ךיִא נּוא םיִׂשֲעַמ ִטְכעֶלְׁש ירֲייז
 ץְלאָה ןְסְמיִּפ ריד ּוצ םעֶנ ַחֹנ ּוד נּוא ְךֶע רעֶד א
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 הנ תשרפ |

 .ןְרָהיִפ נוא רֶעייֵא ןעֶגייֵל ייֵז טְרָאייַנ ןָׁשְנעֶמ |

 .ןיִנעֶז רעֶסאַוַו איד טְנאָועֶג טאָה אָדְסַח ּבֵר

 חי הניארו

 טְניִראָויִגׁשְנעֶמ רָד לאָז ֵּכַׁש לָּכִמ זיִא ןייֵר
 ביַה עֶסּואיִמ ֿפיומ ןייז טימ ןעֶדעֶר וצ יו

 עֶסּואיִמ טיִמ הָמָׁשָנןייַז אֵמַטָמ זיִא רֶע ןעֶד
 רעֶד (ונו ץֶרָאָה לע ריִטְּמַמ יִכֹנֲא) דייֵר
 גיִצְרעֶפ נוא עמ גיִצְרעֶפ ןעוֶועֶג זיִא ןינעֶר
 ַחֹנׁשְטייַט זיִא םֶד (לּוּבַמַה יֵמ יִנְּפִמְ) טְכעֶנ
 םיֹורְגןיִעוֶו ןופ הָביֵּת רֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא
 טאָנ םֶד טְנייֵמעֶג ץֶלַא.טאָה ַחֹנ ןעֶד רֶסאו
 זיִא רֶע נוא לּוּבַמ םעֶד ןיִגְנעַרְּב טיִנ טעוֶו
 איד זיִּב הֶביֵּת רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרַא טיִנ
 (ַחֹנ לֶא ּואָּבנ טייֵנעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶסאוַו
 ַחֹנּוצ ןֵמּוקעג ןייֵלַא ןיִנעז ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עָלַא
 ןִמּונעֶג ןייַרַא טאָה הָביֵּת איד ןעֶבְלעוֶו נּוא
 רעֶד נּוא הֶביֵּת רעֶד ןיִא ןְּביִלְּבעֶג זיִא רעֶד
 תֹונָמֲחַר טיִמ ןָטְׁשְרֶעםּוצ ןעֶגְנאַנעֶג זיא ןיִנעֶר
 ְךאָנ רעֶד נּוא ןְהּומ הָבּוׁשִּת ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ
 ןייק ןְהּומ אייֵז סאָד ןְהעֶזיִג טאָה טאָג זַא
 טְקיִׁשעֶג אייֵז ףיֹוא רֶע טאָה טיִנ הָבּוׁשְּת
 ןיִנעֶז אייז נוא רעֶסאוַו םייֵה נוא ןיִנעֶר ליִפ
 רֶסאַוו םעֶד ןיא ןעֶראָויִג טְנעֶרְּב ראַפ עֶלַא
 סאָד גאָט ןיִרעֶטֹול םעֶד ןיִא (םֹויַה םָצֵעְּבנ
 ןעֶגְנאַנעֶג ןיירַא ַחֹנ זיִא גאָמ ןעֶטיִמ ןיִא זיִא
 ןעֶּבאָה םיעָׁשר איד ןעֶד הָביֵּת רעֶד ןיִא
 הֶביֵּת רעֶד ןיִא ןייֵג טעֶו ַחֹנ ןעוֶו טְגאָועֶג
 טיִמ וּומ רע ןעֶנאַלְׁש רעֶד םיִא ריִמ ןיִלעוֶו
 לעוֶו ְּךיִא טְנאָועֶג טאָנ טאָה ןְּבְראַטְש זְּוא
 רעֶד ןיא ןייג ןעֶזאָל גאָט ןעֶטיִמ ןיא םיִא
 טאָה םאָנ נּוא (ֹודֵעַּב ַײ רֹונָסִיֲע הֶכיֵּת
 נוא רעֶסאוַו איד םאָד םיִא ראַפ טְציׁשעֶּב

 טיִנ ןעֶדאָׁש ןייק םיִא ןעֶּאָה םיעָׁשָר איד
 ןהי=עי לע להוא

 זִא ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶלַא ןופ ףֹוס רעֶד ִנַפְל אָּב רֶׂשּב
 סאוָו ראַפ ,ןעֶּבראַד ראַפ ייֵז לאָז ְךיִא ריִמ ראַּפ ןעֶמּוקעֶג
 בֹור טיִמ לּופ ויִא דְרעֶ; איד םּוראַוו (םֶמָח ץֶרֶאָה הֶאְלָמ יִּכ)
 עֶלַא אייֵז ןיִלעוֶו טְבּורְפ ריִא ְךיִז ןופ ןיִּבעֶג טיִנ טעוֶו איִז

 + + דב}ב :םיִׂשֲעַמ יִטְכעֶלְׁש יעֶייג רו (םֶהיֵנְּפִמ)ןיִרעוֶוןְְּראָדְרעֶפ

 רשיה
 , 'ױזַא נוא ןיִטְסאק ןעֶסיֹורְנַא ןיִכאַמ ריִד טְסְלאָז נוא
 איד ןעֶלייֵא טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ןיִכאַמ םיִא ּוטְסְלאָז
 ןלייֵא גיִסייַרד נוא טייֵרְּב איִד ןלייֵא גיִצָפופ גְנעֶל

 טייֵז רעֶד ןיִא ריִּטַא ןיִכאַמ טְסְלאָז גוא ְךייֵה איִד
 טְסְלאָז נּוא טייִרָּב יִר לא ןייֵא ןייז ןיִבוא לאָז םֶע
 גינייַוְסֹוא ןופ נוא גיִנייַוְניִא ןופ ןעֶריִמְׁש םיוא איז

 א
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 .טיִנ טאָה טאָג ןעֶנאָז םִֹמָכֲח לייֵטַא ןְהּוטעֶג
 נוא הָנָבָל איד נוא ןּוז איד ןעֶנייֵׁש טְזאָלעֶג
 ראָנ םיִׁשָדֲח ףְלעוֶוְצ עֶלַא איד ןיִרעֶטְׁש איר
 רֶמְצְיִּפ רֶד ןיִא ןְהעֶז טְנעֶקיג ַחֹנ טְאָה איו
 בֹוט ןֶבָא ןייֵא טְקִיִׁשעֶג וצ םיִא טאָה טאָנ

 טְכיִל םיֹורְנַא איו ֹוזַא טְכייֵלעֶג טאָה רֶע
 אייז סאָד ןְהעֶזיִג ןעֶּבאָה םיעָׁשָר איד וא
 טְלאָועֶג אייז ןעֶּבאָה ןעֶרֹול ראַפ ןיִרעֶו
 טאָה ֹוזַא ַחֹנ טימ הָביֵּת איד ןירעק רעֶּביִא
 ךיֹוא נוא ןיִרעֶּב נוא ןעֶּבייֵל טְקיִׁשעֶג טאָנ
 עֶלַא .טייֵטעֶג אייז ןעֶּבאָה-.תֹויַח עֶרעֶדְנַא
 ןְטייֵמ טְזאָלעֶג רעֶיֵרְּפ טֶה טאָנ גוא םיִעָׁשְר
 . רעֶד נּוא תֹוּפוע נּוא תֹויַח נּוא תֹומָהְּב עֶלַא
 ׁשְנעֶמ רעֶד איוִו לאוו ֹוזַא ןְׁשְנעֶמ איד ְךאָנ

 וזַא ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶראָו ןעֶטְׁשְרָטְנּוא םּוצ זיִא
 ןעֶטְׁשְרָטְנּוא םיוצ זי ןּביְִּבעֶג ְךיֹוא רֶע זיִא
 רעֶד יֵדְּכ ןְהּוטעֶג ץֶלַא םאָד טאָה טאָנ נּוא
 טְנאָז תֹוכָרְּב ןיִא .ןְהּומ הָבּוׁשְּת לאָז ׁשְנעֶמ
 רעֶד טְגאָז יִמַא יִּבַר טָרעק ראַפ אָרָמְג איד
 ןְראָועֶג ןְפאַׁשעֶּב ןָמְׁשְרָמנוא םוצ זיִא ׁשְנעֶמ
 ןעֶרֹול ראַפ רעֶירּפ רֶע זיִא לּוּבַמ ןיִא רָּבֶא
 - חַמִיַע טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיא איו וזַא ןעֶראוָועֶג
 נּוא םָדֶא רֶעיִרְפ טייֵטְׁש (ונו םּוקְיַה לָּכ תֶא

 יי ןיִטְׁשְרַע םיצ ןיעֶ ןרעֶמאַמ איד |
 - איר ןיִנעֶז ְךאָנ רעֶד נוא גְרעֶּב איד טיִמ

 שודקה ה"לש
 ליִו הָרֹוּת איד ראָנ ,תֹומֵהָּב אייֵּב איֹורַּפ נּוא ןאַמ

 איד ןיִנעֶז טיי רעֶנעֶי ןיִא סאָד ןיִרעֶה ןיִזאָל זָנּוא -
 אייז ליִַו תֹומֵהְּב איִד אּוצ ןעוֶויִ ְךייְֵג ןיִׁשְנעֶמ
 איר איוִו ֹוזַא טאַהיִנ ןיִׁשּודיק ןייק ךיֹוא ןיִּבאָה
 .טְכאַרְּביִנ ךיִז ףיֹא ייז ןיִּבאָה ְךְרֹודאַר נּוא תֹומֵהְּב

 :לּוּבַמ סאָד

 תֶחַׁשְל ץֶרָאָה לַע םִיַמ לּוּבמַה תֶא איִבמ יִנְנִה ִנָאו
 לּוּבמ סאד ןיִגְנעֶרְּב לעוֶו ךיא גּוא ,הֶׂשָּב לֵּכ

 .ךיִּבְראַדְראַפ ּוצ ׁשעֶניִפעֶׁשאַּב עָלַא רֶרֹע רעֶד ףיוא
 ׁשְנעֶמ רֶרעֶי זַא םיִמָעַּפ הָּמַּכ ריִהְוַמ זיִא רַהֹוז רעֶד

 ציל אְָמֲחר הָפְַמַא נא רֶבדַה תַעַׁשְּב ְךיז לאָ
 רעֶר יִרָּכ ּבּומְׁש רעֶד ןּופ ןייֵג אּוצ סיױרַא ןעֶמיִה
 ןייק םיִא ףיוא/לאָז נוא ןְהעֶז טיִנ םיִא לאָז תיִחְׁשַמ
 ' קּוסָּפ םעֶד ןיִא וָמּורְמ זיִא סאָד נּוא ,ןיִּבאָת הָטיִלְׁשִי

 טְנייֵמ סאָד ,רֶסאַו לּוּבַמ סאָד ןיִגְנעֶרְּב לעֶו ְךיִא
 ךיִא לעוֶו לּוּבַמ טְסייֵה רעֶכְלעֶָותיִחְׁשַמ םעֶד ןעֶמ
 ןעֶסייֵקיִנ טאָנ טאָה רעֶכיִראַד נוא רָסאַו ןיְִנַעָרְּב

 טי יו סט א
 עי יט יי הרי ריי ירא

 . חנ תשרפ

 זַא ,טְּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו .ּואָנ רעֶד
 ְׁשְנ איד ןיִזאָלְּביִנ טאָה טאָנ איו לאוו

 א | : 0

 עֶּב עֶלַא רעֶּביִא רעֶבעֶה ןעוועג ןירעֶסאו
 +ןְקייא ןְהעֶצְפיִפ

 - ּוועֶקְנּרְטרעֶר ןיִרעֶו ןעָׁשיִנִפעֶׁשאַּב עֶלַא איו

= 

 ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןופ וגו תַמְׁשִנ רֶׁשֲא לּכנ
 ןְרּוד םיֹוא טיִיַנ הָמָׁשִנ איִד סאָד ּפָא ריִמ

 .וזא ןֹוׁשאִרָה םָדָא אייַּב זאָנ רעֶד ןיִא
 מִנ ּואָנ רעֶד ְךֶרּוד סיֹורַא רעֶדיוִו איזטייֵג

 .רעֶד ףיֹוא סאו ץֶלַא (ּותַמ הֶברָחְּב.רֶׁשֲא
 .ראָנ טייֵטיִנ ןיִראוָו ןיִנעֶז ןעוֶויִ זיִא ׁשיִניִקּורְמ
 ןעֶד ןעֶּביְִּביִג ןיִנעֶז רעֶסאַו ןיִא ׁשיִּפ איד
 ניִקֹוא םַי םעֶד ןיִא ןיִפאָליִג ֶּא ןיִנעֶז איי
 עוו רעֶצְנאַג רעֶד םּורַא טייג רֶע סאוָו
 עֶּביִלְּבעֶג רעֶּביִא ויִא ַחֹנ (ַחֹנ ְךַא רֶאָׁשִיַע
 י הֶכיֵּת רעֶדְזיִא םיִא טיִמ םאָו ץְלַא נּוא

: | : 
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 ִא נוא ,נו לּבַמַה תֶא איִּבֵמינְנִהיִנֲאו .עּפ טיִמ
 נירלַא ןיִּבראַדְראַפ לאָז םִע לּוּבַמא ןיגְנֶרְּב לע
 עֶנייֵד טיִמ ַחֹנ ּוד נּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא סע סאוָו

 -  גּוא ןיירַא הָיֵּת רעֶד ןיִא ןעֶמּוק ריִא טְלאָ רֵרְניִק
 0 ןעֶׁשיניִפעֶׁשאַּב עַלַא ןופ ןילְמאָניֵא טְסלאָז אּוד
 4 .ןיִגְנעֶרְּב ייֵו טְסְלאָז נּוא ּבייַוַא נּוא ןאַמַא ייוֵוְצ וצ
 4 שֶניִכעֶרְיַגֲא ןייַז לאָז סֶע ִדָּכ ןייַרַא הָביֵּת רעֶד ןיִא

  ןיִגְנעֶרְּב טיִמ ּוטְסְלאָז ךיוא נּוא טְלעֶֶו רעֶד ףיֹוא
 = .ןיִפוצ ןיִּבאָה טְלאו יִאֵדְכ גְראַו ןיִע עֶלַא ןופ
 - ןיִלאָז תופוע נּוא תֹויַח נּוא תֹומֲהָּב איד ְךיֹוא נּוא

 | +ןיִסֶע ּוצ סאוָו ןיִּבאָה ךיֹוא = |
 רעֶר חַלשּותמ ןֵּבְראָטְיִגזיִא טייֵצ רעֶד ןיא תַעָּב

 / ןעוֶוִג טֶלַא זיִא חַלָׁשֹותְמ נּוא ְךֹנָח ןּופ ןּוז
 - ןייַרַא טאָה ַחֹנ נּוא ראָי גיִצְכעֶז נוא טְרעֶדְנּוה ןייֵג
 נפ ;ַא ןּופ הֶביֵּת רעֶר ןיִא טְכאַרְּניִ
 ןֶע רעֶר ףיוא ןעוֶויִג זיִא סע םאוָו

 עָויִג ןייר טיִנ ןיִגעֶנ



 .ןעֶביִלְבעֶג זיִא מַה ְךַלֶמ גוש ןיִנאָז
 טעֶרְּב ןייֵא ףיֹוא הָביֵּת רעֶד ןיִּב

 ַחֹנ נוא ּהָביֵּת רעֶד ןופ ךאד םעֶד. רעֶט
 נּוא הָכיֵּת רעֶד ןיִא ְךאָל ןייֵא טכאמ
 טאָה גֹוע ןעֶד .ןיִּבעֶגיִנ ןיסע גוע או
 רעֶדְניִּק עֶנייַז לאָז רֶע םאֶד ןי
 1 ְךַא) טייַטְׁש םורל ;וא .ןעוט ז
 טאָה לאָמַא ןעֶד טְרעֶניִמעֶנ ׁשְטייֵט
 זיִא ּבייֵל םעֶד ןיִסע ןיִּבעֶג ּוצ טְמיֹועֶג
 טְרָניִמעֶנ םיִא טאָה נוא ּבייֵל רעֶמ
 ְךי ןיִבאָה רעֶסאַז איד (ונו ּורְְִי
 נּוא טְרעֶדְנוה טְרעֶמיִנ נּוא טקרא

 טאָה טאָנ (םיִהֹלַא רֹוּכַיע .געֶט נ
 נּוא תויַח נּוא תֹומֲהְּב איד נוא ַחֹנ טק
 טְנעֶרְּפ ,רעֶקאוַו סאָד טְכאַמעֶג ליִטְׁש
 תֹופֹוע איד ןיִנעֶז םּוראַוַו ייֵקְּב ּוניֵּבַר
 ץּוריִּת רעֶד ויִא .יִראוָויִנ טְקנעדְי

 ןְפאַׁשעֶּב ןיִראוָו ןיִנעֶז תֹויַח נוא תֹוּמַהְּב אי
 ינאָמ ןיִטְסקעֶו םעֶד ןיִא ןיִׁשְנעֶמ םעֶד טי

 םעֶד טיִמ טְקְנעֶדיִנ אייֵז רֶע טא
 ׁשְטייַט זיִא סאָד (ונוהָביֵּתַה הִַּתֹע
 הָביֵּת איִד טאָה ןָזס ׁשדוח ןיִא אָט
 ןיבמר רַד .טָרְדֶא גְרעֶּב איד ףיֹוא
 טְנעֶנעֶרעֶג טאָה ןעֶטְׁשְרעֶי םוצ

 ְרעֶּב עֶלַא רעֶּביִא רעֶכעֶה ןילייֵא ןעֶצפֶע ןיִראוָויִג ןיִנעֶז אייֵז זיִּב ןיִהאָויִג
 רעֶטְסְנעֶפ איד נוא ןעֶנּורְּב לאַוְק איד

 שורקה ה"לש
 רער יִדְכִּב הָביֵּת רעֶר ןיא ןייֵג ןייַרַא לו .ַחֹנז

 ןיז גרַמִקְמ יִנ נוא ןְהעֶו םיִנ םיִא קא ריִחׂש
 - :םיִא ףיֹוא

 הָביֵּמַה לֶא ֶּהיֵּב לֶכְו הָּתַא אּב ַחֹנְל 'ה ר
 ןייד גּוא ּוד םּוק נ ּוצ טְגאָזיִנ טאָה טאָג :
  ןינְרעֶל ןופ רעֶד ,הָביֵּת רעֶד אוצ דְיזעֶזיֹוה

 ןייַרַא ףְראַד חרוא ןייק זַא ץֶרֶא ְךֶרָד תדמו
 .,ןופ ןעֶליוו םעֶר ןָא ןייֵטְׁש ןייֵא ּבּוטְׁשַא
 טיִנ טאָה נוא טְראַועֶג טאָה ַחֹנ נּוא תִיַּבַה

 ה"ב טאָנ ויַּב הָביֵּת רעֶד ןיִא "ןייג וצ ןייַרַא טָנא
 הֶביֵּת רעֶד ןוֿפ תִוַּבַח לֵעַּב רעֶכיל
 יִתיִאָר ֶתֹוא יִּכ) 2 יא ןיִפייֵה

 וי א עט שא וי א עי טבת טאש שא 14 טאטע ר
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 נוא םֶניִפעיג ןיִראָו ןיִנעֶנ לעֶמיִה םעֶד ןופ
 טייקראטש רעֶייז ןיִא ןיִנעֶז רעָסאו איד
 רעֶד נוא געט גיִצְפְניִפ נוא טְרעֶדְנּוה ןעוֶויִ
 ןעֶקְראַטְׁש ןייַא טְקיִׁשעֶג טאָנ טאָה ְּךאָנ
 איר טְפאָמְׁש ראפ ןיִראָו ןיִנעֶז ֹוזַא .טְניוִו
 םעֶד ןּופ רעֶטְפנֶפ איָד נוא ןעֶנּורְּב לאַוְק |

 גנאי םִיֹורַא ןיִנעֶז רעֶסאוַו איד איו לעֶמיִה
 .זיִא הָביֵּת איד נא א ינּוצ ןיִראוָו ןיִנעֶז
 ׁשֶדֹוח שאר זיב רעֶמאו ןיִא ןילייַ ריִפ ןעוֶויִג
 ןעֶציְִׁשאיֵד ןְעֶוג ןעֶמ טאָה ְךאָנ רעֶד ּומַּת
 טאָה ֹוזַא בָא ןיִא גאָט ןְהעֶצ ,גְרעֶּב איִד ןּופ
 הָביֵּת רעֶד ןופ רעֶטְסְנעֶפ םאֶדטְניִפעֶיֶג חנ
 + טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה ןעֶכאָו אייֵרָד ְךאָנ נוא
 איד בוא ןְהעָװצ הֶביֵּת רֶעָד ןופ ּביֹוט איד
 טאָה נאָט ניִסייֵדְד ְךאָנ א .ןיֵקּורְמ זיִא דרֶע
 חַלַׁשָיע הָביִּת רָד ןופ קעֶד איד ןעֶוטיִנְּפָאַחֹנ
 ּוצ באר איד טקִיִׁשעֶג טאָה ַחֹנ (בֵרֹועָה תֶא
 טְרָניִמעֶג ןיִראָו זיִא רעֶסאוו איד בֹוא ןְהעֶז
 טאָה איז ןייֵג טְלאָוויג טינ ּבאָר איד טאָה
 רעֶמ טיִנ הָביֵּת רעֶד ןיִא ןיִנעֶז ריִמ טְנאָזיִ
 ןיִרעוֶו ְךיִא לעוֶו רעֶמאָט ּבייַו נוא ןאַמ ראָנ
 . העֶד ןיא ןעֶכייֵלְג ןייֵמ טעוֶו ֹוזַא ןיִרֹולְראַפ
 טְלאוָויִנ טיִנ םיִא טאָה חֹנ נו ןייַזטיִנ טְלעוֶו
 טאָה רֶעהֶביֵּת רעד ןיִא ןעֶמענ ןיירַא-רעֶדיוו

 ְךיֹוא נוא ןיִסע ףיֹוא טיִנ טָצּונ אּוד טְנאֶזיִנ - גאָט עֶלַא רעֶסאוַו איֵד ןיִנעֶז געֶט
 חנ ּוצ טאָג טאָנ טאָה ר ַא ףיֹוא טיִנ
 .ּוצ טייֵרְביִנ ןָא זיִא רֶע ןעֶד ןייַרַא םיִא םעֶנ
 איֵבָנַה ּוהָיְלַא ןופ געט א ןיִא תֹוחיִלְׁש ַא

 רשיה רפס
 ןייד ןיִנעֶז סאוָו ׁשעֶניִפעֶׁשאַּב איִר ןופ גּוא הָבְקְנַא
 טאָה טאָנ יו ֹוזַא ןעֶּביִז ןעֶמּונעֶג רע טאָה ןעוֶיַג
 תופוע נוא תֹויַח תֹומֵהְּב עֶלַא נוא ןיִטאָּביִג םיִא
 ורַא ןיִּבאָה רֶרֲע רעד ףיֹוא ןעוֶויִג ןיִנעֶז סאוָו
 זיִא ַםֹנ גוא ,ןיִטייז עֶלַא ןופ הָביֵּת יִד טְלעֶגְיִרעֶג
 םַע נּוא ראי טְרעֶדְנּוה םקעַז ןעוֶויִג טָלֵא םָלאַמאַד
 רנורְגִפֶא ןופ ןְלאַוק עֶלַא לא ךיִז ןיִּבאָה
 טְניִפעֶיְג יז ןיִּבאָה לֶמיִה ןופ רעֶּמְסְנעֶפ עֶלַא גּוא
 גיִצְרעֶפ נוא גאָמ גיִצרעפ טְניִגעֶרְיִג טאָה םִע נּוא
 ;הָניֵּת יד ןיִסאָלְׁשְראַפ טאָה הב טאָנ נּוא טְכעַנ
 עֶלַא טְלעֶמאַטג ןייֵא ךיִ ןיִּבאָה םִע נא ּוצְּבַקיו
 טרָדָנּוַה לאָמ ןעֶּביִז ןופ ֶרֶע ןייֵא ןיִׁשְנעֶמ יִטְכעֶלְׁש
 2 וק יי גּוא רֶּבייַװ נּוא רעֶנעֶמ ןיִׁשְנעֶמ רֶנעַע יומ

 : הָכיֵּ רעֶר ראַפ ַחֹנ צ עֶַא 8
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 ןיִנְראָּב ראַפ ןעוֶיִ זיִא איִבָנַה ּהָיְלַא ןעֶד
 טיִנ טאָה :ּוא לֵאְרְׂשִי ְּךֶלֶמ בָאחַא ראַפ :

 םיִא ןעֶּבאָר איד ןיִּבאָה .ןיסע ּוצ טאַהעֶג

 זיֹוה םעֶד ןופ םֹורְּב נּוא ׁשייֵלְפ טְכאַרְּבעֶג
 יִװ טְרֹוא םעֶד ןיא הָדּוהְי ְךַלֶמ טָפָׁשֹוהְי ןּופ :

 הָנֹויַה תֶא הֵלׁשִיע ןיִנְראָּבְראַפ ןעוֶויִ זיא רֶע
 ןופ ּביֹוט איד טקיִׁשעֶג טאָה רע נוא (וּתִאַמ

 טייֵטְׁש םּוראוו יֵיַחַּב ּוניֵּבַר רעֶד טְגעֶרְפ ְךיִז

 טְוייַו םאָד (וּתַאַמ) באר רעֶד אייַּב םיִנ

 ןעוֶויִנ ןיִנעֶו םיִרֹוהָט תופוע איִר םאָד זְנּוא

 םיִאַמַט תופוע נּוא רַדַה ןייַז ןיִא ַחֹנ טיִמ

 טְשיִנ טייֵטְׁש םּורְד ןעוֶויִג רעֶדְנּוואַּב ןיִנעֶז

 תַיַו הֵלֲע הֵנְהְו) ּבאָר רעֶד אייֵּב (ֹוּתִאַמ
 ןְהיֵלְפּוצ רעדִיװ ןעֶמּוקעֶג זיִא ּביוט איִד (ונו
 טְריִּבְלייֵא ןּופ טאלָּב ןייא טְכאַרְּביִג טאָה נּוא

 איִר טאָה יו הָׁשֹק ויִא ליֹומ ריִא ןיִא םיֹוּב
 ןיא רעמייֵּב עֶלַא .ןעֶמּונעֶג טאַלְּב ןייֵא ּביוט
 ןיִראָויִג ןיִסירעגְיֹא ְךאָד נז טְלעוֶו רעֶד
 ןייק זיִא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיא .ץּוריִּת רעֶד זיִא
 עֶרעֶדנַא ןּופ ןְרעֶפאווו יִדראָג ןְגְנאַניִג טיג ןיִנעֶר
 ןינעֶז םּורְד ןיִהַא ןיִפאָליִג ּפָא ןיִנעֶז רעֶדְנעֶל
 סיוא ןיִראוָו טיִנ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןּופ רֶמייֵּב איד
 טאָה או ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייֵמַא נוא עֶסיִרְ
 זיִא איִנ ןֶרע ןֵג םעֶד ןּופ טאַלְּבַא טְכאַרְּבעֶג
 םֶר טְסיוִועֶג חנ טאָה איו הָׂשק רעֶדיוִו ְּךאָד
 םאָר ןעו ןעֶפאָלעֶג ּפָא ןיִנעֶז ןְרעֶסאַו איד
 ןעֶטְראָר ןרע ןֵג םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג זיִא טאַלְּב
 רֶרּטְּבייַרְׁש .ןעוֶועֶגטיִנ לּוּבִמ ןייק ְּךאָד זיִא
 ןעועֶג זיִא ןֵרֵע ןג םעֶד ןופ ריִט איד ן'ּבמר
 ֵדָּכ ןעוועֶג זיא לֹוּבַמ םאָר זַא ןעֶמאָלְׁשעֶג ּוצ
 ֵג ןיא ןעֶפֹול ןייַרַא טינ ןעֶלאָז ןְרעֶסאַו איד
 טֶה ןעֶלאַפעֶגּפָא ןינעֶז ןְרעֶסאו יִד זַא גוא ןְדע
 ןייַרַא ּביֹוט איר זיא ריִמ איד טְנעֶפעֶיְנ ןעֶמ

 שורקה ה"לש
 ןיִא חַרוא ןייֵא ןיִמעֶנ ףיוא םינ ףראַד ןעֶמ זַא
 בוא נּוא זיִא רֶע רעֶוו טְסייוו ןעֶמ רעֶרייֵא .ּבּוטׁש
 תַרְמַא ְךאָנ נּוא ,ןייַז רֵׁשֹוח טיִנ םיִא ףראַד ןעֶמ

 חַרֹא ןייַא זַא קּוסָּפ םעֶד ןופ רימ ןיִנְרעֶל ץֶרַא ְֵרד
 טיִנ ראָמ ּבּוטְׁש ןיִא ןייֵג ּוצ ןייַרַא תּוׁשָר טאָה סאו

 זיִב םיִחְרוא יֵרעֶרְנַא ְךאָנ ךיז טיִמ ןיְִנעֶרְב ןייַרַא
 נּוא ןיִּבאָה תּוׁשָר רעֶדְנּוזעֶּב אייֵז ראַפ לאָז רֶע
 הָתַא אּב) ַחֹנ אּוצ טְגאָויִג ה"בקה טאָה רעֶּביִראַד

 :ויױה םעֶצְנאַג ןייַד גּוא ּוד (הָבֵּתַה לֶא ְךֶתיֵּב לָכְו

 )יי

 הניארו חנ תשרפ

 טאַלְּב סאָד ןְמּונעֶג טאָה נוא ןיהַא ןעֶנֹולְפעֶג
 - ןעֶגְנעֶרְּב טאַלְּב רעֶסעֶּבַא טְנעֶקיִג טאָה איז
 לייֵא ןייֵא טְכאְַּבעֶנ םּורָד טאָה איז ראָנ
 רֶד ןעֶיוַו ּוצ זיִא רעֶטיִּב סאוָו טאַלְּב טְריִּב
 ןעֶסֶע ּוצ רעֶסעֶּב זיִא םִע םאֶד ַחֹנ ּוצ טיִמ
 רעֶדייֵא דְנאַה םֶמאָנ ןּופ טאַלְּב רעֶטיִּבַא
 הָׁשְבָל דְנעַה סְנעֶׁשְנעֶמ ןופ וייַּפְׁש עֶסיִ
 ןקָירט ץְנאַנ זיא דְרֹע איד ןיֹוׁש ןעוֶו (קֶרָאָה
 םיֹורַא טיִנדְנִזעֶג ןייַז טיִמ ַחֹנְךאָד זיִא ןעוֶועֶג
 טְגאָזעֶג טאָה ַחנ הֶביֵּת רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג
 הָביֵּת רֶד ןיא ןייֵג ןעֶסייֵהעֶג ריִמ טאָה טאָנ
 נּוא .ןייַנ סיױרַא טיִנ תּוׁשָר ןייַז ןָא ְּךיִא לעוֶו
 טְנעֶפעֶיִג טֶהַחֹנ ַא טְּבייַרְׁש רֶׁשְיַה רֵּפִס רָד
 טאָד ֹוזַא הָביֵּת רעֶד ןּופ רעֶטְסְנעֶפ סאָד
 םיֹורַא טינ לאָז רע סאָד ןְמאָּבעֶג םיִא טאָנ
 םיֹורַא טיִנ ָחֹנ זיִא םּורָד ראָי םּוצ זיִּב ןייֵג

 לֵאָׁשיִמ הָינ ןעֶּבאָה ןעֶנאַר ןופ ןעֶגְנאַנעֶג
 טֶה רֵצנְדַכּובְנ זַא טְנעֶרעֶליִג ּפָא ְךיִז הָיְרַוַע
 ְךעֶלאַק ןיִא ןעֶּפְראוַו ןײרַא ןעֶסייֵהעֶג אייז
 ןעֶבֹוא ְךעֶלאַק םעֶד ןּופ ּבּורְג איד זיִא ןעֶבֹוא

 םֶנֵא אייֵז טאָה טאָנ נּוא ףעָימ רעֶייֵז ןעוֶועֶג
 ְךייֵלְג ןעֶראוָועֶג זיִא ּבּורְג איד םאָד ןְהּוטעֶג

 טְלאועֶג יִנ ְךאָד ייֵז ןְּבאָה דְרֶע רעֶד טיִמ -
 רֵצנְרַכּובְנ ןּופ תּוׁשָר םעֶד ןָא ןייַנ סיֹורַא

 (ינו ְךיֶנָּו ְְֵׁשִאָו הָּתַא הָבֵּתַה ןֵמ אֵצֹ
 ְךי ןעֶלאָז ייֵז ןעֶמייֵהעֶג ה'בקה טאָה דְנּוצַא
 רָד טְנאָז םּורְד רעֶּבייוו עֶרעייַז ּוצ ןעֶטְּפעֶהַּב
 טימ רֶדְניִק איד נוא ּבייוו ןיו טימ ַחֹנ קּוסָּפ

 ןננאַנֶג ןיִנעֶז איי זַא ְרעֶּבָא רעֶּבייוַו עֶרֶעיי
 ןעֶנאַמ איד קוסָּפ רעֶד טאָה הָביֵּת רעֶד ןיִא
 רעֶדְנּוזַּב רעֶּבייוַו איִד נּוא טְנאַזעֶג רעֶדְנּוזַּב

 ראַפ אייֵז זיִא הֶביֵּת רעֶד ןיִא ןעֶד ,טְגאָועֶג
 יָּבייַו עֶרעייזוצ ךיזןְטְפעֶהַּבּוצןעֶועְְֶמאֶּב

 וזא
 רשיה רפס

 ןיִפֶע חנּוצ ןעֶפּור ןיִׁשְנעֶמ עֶלַא נּוא חֹנלָא ּואְרְקיַו
 ןיינ ןיירא ריִמ ןיִלעוֶו הָביֵּת איר ףיֹוא זֵנּוא

 טְרָפְנעֶיַגַחֹנ טאָה ,ןעֶּבראַטְׁש ריִמ ןיִלאָו סאו ראַפ
 טְנאָז גוא הָביֵת רעֶד ןיֿפ לֹוק ְךֹוהַא טיִמ אייז אּוצ
 טאָנ ןָא טְגיִנעֶּפְׁשיִג רעֶרְיוִו טאָה ריִא ראָו ראַפ
 טְכאַרּביִג ךייַא ףיוא ה"ּב טאָנ טאָה םעֶר העָּביִא
 ראַפ ּוצ נּוא ךיַא ןעֶגיִליִט ראַפ ּוצ םָטֶכעֶלְׁש םאָר
 איו ּוצ ְךאָנ טְגאָז חנ גּוא ,דֶרֶע איד ןּופ ןעֶמְסיוִו
 הורָצ יד ןיֹוׁש טְהעֶז ריִא זַא דָנּוצַא הָניֵּת רעֶד ןּופ
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 - הניאצ
 ראַפ םֶד ויִאׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ּוצ ךיוא וו
 םאָו ןעֶועֶג ןיִנעֶז אייֵרְד נּוא .ןעוֶועֶג ןעֶטא
 עֶרֶעיִיז ּוצ הָביֵּת רעֶד ןיִא טְּפעֶהַּב ְּךיִז ןְבאּז
 ַחנ ןּופ ןְהּוז רָד םָח זיִא רָּטְׁשְרֶע רעֶד .רָּכיי
 עֶלַא םֶר טְפאָרְטְׁשעֶג םיִא טֶה ה"בקה רָב
 ןְלאָז םיִא ןופ ןְמּק םיֹרַא ןיִלעוֶו סו רֶהְנ
 ןּפְראַג יד ןְרָאֹומ איד ןיִנעֶז םָד ץְראַווְׁש ןיי
 ןייַז ּוצ טּפעֶהַּב ְךיִז טֶה םוָו רעֶרעֶדְנַא רעז
 רָד נּוא דְנּוהַא זיִא ּםֶד הָביֵּת רֶד ןיִא הָּבַק
 טְפעֶהַּב ְּךיִז טֶה סו ּבאָר רעד ויִא רֶמיִ

 ןיִנעֶז אייֵז נּוא הָבֹקְג ןייַז ּוצ הָביֵּת רעֶד ןיו
 ךָָהבַל ריי יִּכ) עֶראָויִנשְּפאָרְטׁשיִנְךיֹ
 טיִנ רֶהעָמ לעוֶו ְךיִא טְנאָועֶג םאָה טאָג +ונ
 רעֶד לייוַו לאָמַא טימ ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶנאָּלש
 דִנעגויןייַז ןופ ןֵׁשְנעֶמ םעֶדייֵּב זיִא עֶרָה רֶצ
 וזַא ןֵרֹוּבעֶג טְרעוֶו ׁשְנעֶמ רֶד דְלאַּב יו ןעֶז
 רצָי רעֶד רֵּבֶא םיִא ּוצ עֶרָה רֶצֵי רֶה טמּוז
 ְצייֵרַד וצ ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ טְׁשְרע טְמּוק 4

 םֶהיֵא טיִמ ויִא רֶע לייוַו עֶרֶה רֶצָי םעֶד ןײ
 רֶצָי רעֶד נוא ןָא דְנעֶנּוי ןייַז ןופ ןעֶסקאוַועו

 רעֶד ןעק םּורָד טְפאַנַא םיִא אייַּב זיִא בוז
 עֶרה רֶצְ םֶד ןינעקַא ןייֵטְׁשַּב טינ בֹוט ר
 טְנאַועֶג טאָה טאָג (ונו ץֶרָאָה יֵמָי לָּכ דֹוע
 ףיֹוא זּומ ׁשְנעֶמ רָד םֶד טייֵצַא ןייַז זּומ םע)
 ץיִה נּוא טלעק ןְדייַנְׁש נּוא ןעֶייִז דרע רעז
 טְרעֶטְׁש ראַפ טיִנ ןעֶלאָז רעֶטְניוִו נוא רֶּמ
 עֶלַא רֶהעַמ ןעֶטייֵמ טיִנ לע ְךיִא גּוא ןיִרעו
 ןְהּומעַג ּבאָה ְּךיִא איו ֹוזַא לאָמַא טיִמ טִיִז|

 עֶכילְטֶע ןיִלעֶו ךאָד רֶּבֶא .לּּבִמ םעֶד אי
 ֶּבְראַטְׁש ןיִלעוֶועֶכיִלְטע נוא ןיִרעוֶו ןירוּפע|
 טיִנָׁש ןייַז טעוֶו םִע קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םֹוָח
 שודקה ה"לש ױ
 ,הָבֵּתַה לֶא ֹוּתִא ויָנָביֵׁשְנּ ְֹּׁשִָוויָנִּו ַחֹנ אָב|

 יז עֶגיו נוא ַחֹנ ןעֶגְנאַגיִג ןיירַא זיִא סע נּוא = }
 ןיִא ןיִז עֶנייֵז ןופ ןְֶיֹורְפ איד נּוא איֹורָפ ןייַז נו
 ןיִנאַמ יַד זַא זָנּוא טְלייֵצְרעֶד הֶרֹּת יד ,הָּביֵּת רע

 ןעֶיֹורְפ איד גוא רעֶרְנוזאַּב ןעֶגְנאַניִנ ןייבַא ן ּׂ
 םֶקיְְֵנא ןייֵא ןיא זַא זְנּוא ןעֶנְרעֶל ּוצ רעֶדנּוא|
 רעֶכיז ּוליִפֲא זיִא סאָו ׁשְנעמ רעֶד ְךיִז ףראד שיי|

 ךיִז ףְראַד נא ןאָטְנָא םיִנּונֲעַמ ןייק הָרָצ רעֶד ןּי
 ֵרָּכ ןיִרעֶמייותעֶר איֹורְפ עֶנעֶגייֵא ןייז ןוֿפ ּוליִּפו
 :לֵלָּכ ןּופ ְרַעַצ םעֶד טיִמ ןייַז רַעֵצְמ ְךיִ לאָז ר|

 הנ תשרפ

 . תֹורָצ עֶסיֹורְנ ׁשְנעֶמ רעֶד טֶה םּורָד רֶהֹא

 5 הניארו
 ןעֶרֹוּבעֶג ןילעוֶו טייל איד רֶמֹולְּכ ןֶייִז נּוא
 ךֶרֹוד נּוא ןֶּבְראַטְׁש רעֶדיוו ןיִלעוֶו נּוא ןיִרעוֶו
 נּוא טְלעֶק ְךְרּוד ןעֶּבְראַטְׁש אייז ןיִלעֶוו םוָנ
 (םֹוחָו רֹוקנ קּוסָּפ רֶד טְגאָז םּורד ץיִה ְּךְרּוד
 םעֶד טיִמ רָמּוז רֶד ןעוֶו ןעֶד ץיִה גוא טְלעק
 םיִאָלֲה ליִּפ ןְמּוק ּוזַא ְּךיז ןעֶדייֵׁש ּוצ רָטְניוִו
 הֵמָּפְּךאָנ נּוא תֹוּכּוס ְךאַנ ריִמ ןֶטְסאַּפ םּורָד
 רֶטְניוִו טיִמ רֶמּוז רָד לייַו יִנֵׁשיִׁשיִמֲחַו יִנֵׁש
 ראַפ םיִריֵוֲא איד ןיִרעוֶו ֹוזַא ְּךיִז ןעֶדייֵׁש ּוצ
 םיִריוֲאיּוניִׁש עַלַא םָד ריִמ ןְטְפאַפ טרָדְנַע
 תֹודָלֹוּת רעֶד .ןָהּוט ןעֶדאָׁש טיִנ זָנּוא ןעֶלאָז
 טאָג קּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ ֹוזַא טְּבייַרְׁש קָחְצִי
 יִננעַרְּב טיִנ רֶהעמלּוּבַמ ןייק לעוווְךיִא טְנאָז
 ְךֶרּוד ןעֶפאָרְטְׁש טייל איד לע ְךיִא רעֶּבָא
 טעוֶו ץיִה איִד סאָד ץיִה ְּךְרּוד נּוא טלעק
 לעוֶו ְךיִא רעֶדָא הָאּובְּת איד ןיִנעֶרְּב ראַּפ
 ןְפְקאַוַוטיִנטעוֶו הָאּובְּת םָד טְלעֶקַא ןעֶכַאַמ
 טאָג טאָה םּורָד נּוא (ונו םֶבְמִד תֶא ְּךַאְ)
 טעוֶו םִע ְּךייַא ןּופ רעֶו ַחֹנ ּוצ טְנאזעֶג אָד
 ןייֵמְׁש ראַפ ְךיִא לעוֶו ןיִרעֶו ןעֶגאָלְׁש רעֶד
 טאָג לייוַו ןְהּוט הָמקַנַא ַחֵצֹור םעֶד לעוֶו נּוא
 נזא ׁשייֵלְפ ןיִסע ּוצ ןעוֶועֶג ריִּתַמ ַחֹנ ּוצ טֶה
 ןיִסע ּוצ ןעוֶועֶג רּוסָא ויִא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ּוצ
 ּוצ תֹויַח ןעֶנאַי ְּךאַנ טעוֶו ַחֹנ ןעוֶו ֹוזַא ׁשייֵלְּב
 םיִא ייֵז ןיִלעוֶו רעֶמאָט ןיִסעז ּוצ נוא ןעֶּפאַה
 טְנאַזעֶג אָד טאָנ טאָה םּורָד ןעֶגאָלְׁש רעֶד
 ְךיִא לעוֶו ןעֶגאָלְׁש רעֶד ְּךייַא טעֶו םִע רעוֶו
 טעוֶו םו ׁשְנעֶמַא ייֵ ,ןָהּוט הָמְקְנַא םיִא ןיִא
 יֵס נּוא .ןעֶנאָלְׁש רֶד ןֵׁשְנעַמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 נּוא ןעֶגאָלְׁש רָד ןֵׁשְעֶמַא טעֶו סאוָו הָיַחַא
 םֶכָאַרֹומו) ןעֶנאָז קּוסָּפ רעֶד זּומ ְךיֹוא םּורָד
 ףיוא ןייַז טעוֶו טְכְראָפ עֶרעֶייַא וגו םָכָּתַהְו

 עלא
 רשיה רפס

 םּוראוַו ןאמ הֵבּוׁשִּת ריא טְליוִו רעֶּבייַל יֵרֲעייַא ןּופ
 טְרעֶדְנּוה איד ןיִא ןאָמעֶג הֵבּוׁשְּת טיִנ ריִא טאָה
 טיִנךיֹוא טאָנ ךייַא םעוֶו דנוצַא ראָי גיִצְנאַַוְצ נּוא
 טיִמ ןייַז ַחיִלְצַמ םִיַנ טעֶוו ריִא גּוא ןיִרעֶה אּוצ
 ןעֶּבאָה ןעֶשְנעֶמ עַלַא נּוא ,ּושָגיַו .רייֵר יֵרעֶייִא
 טְלאָועֶג איִז ןיִּבאָה נּוא הָביֵּת רעֶד אּוצ טְנְהעֶניִג

 ןייג ןיירַא ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז יִרְּכ ןעֶכעֶרְּב ןייֵא
 םאָג טאָה ,ןעֶגעֶר ןעֶסיֹורְג םעֶד תַמֲחַמ רֶהיֵא ןיִא
 ןעֶלאָז אייֵז תֹומֲהָּב נּוא תֹועָר תֹויַח טְקיִׁשעֶג ה"ּב

 םאָו ׁשְנעֶמ רעֶבְלעוֶו גּוא הָביָּת איד ןעֶלְגְניִר םּורַא

 א א ר
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 ןעק ןעֶמ (ונו וויָנָבּו ַחֹנ אֵצָיַע תֹויַח עֶלַא
 לאָז רע ַחֹנ ּוצ טְגאָועֶג ְךאָד טֶה טאָג ןיִנעֶרְּפ
 לאָז רֶע רֶמֹולְּכ ּבייַו ןייַז טיִמ ןִייַג םיֹורַא
 ,ןְּבאָהּוצ רֶדְניִק ּבייוַו ןייַז ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב ְּךיִ
 ןְטְפעֶהעֶּב ךיז טְלאוָועֶג טיִנַחנטֶה םּוראָוו נוא
 טיִמ ַחֹנ אֵד טְנעֶכעֶר רֶע ְןעֶד ּבייוַו ןייַז ּוצ
 רֵדְנּוזַּב רֶע טְנעֶכעֶר רָּבייוַו יד נּוא ןְהיִז עֶנייַז
 .םֶה ןיִנעוֶו ןעֶכאַז איירד ןּופ ץּוריִּת רעֶד זיִא
 ּבייַו ןייַז ּוצ ןְטְפעֶהעֶּב טְלאוָועֶג טיִנ ְךיִז חֹנ
 ראַפ טאַהיִג אָרֹומ טֶה רֶע זיִא יֵטְׁשְרֶע םֶד
 עֶנייַז ףיֹוא ןְמּוק רעֶדיוִו טעוֶו םִע לּוּבַמ םעֶד
 לאָז סאוָו ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה םּורָד רָדְניִק
 טאָנ טאָה םּורָד ;ןעֶּבאָה רֵדְניִק רֶהָֹמ ְךיִא
 לּוּבַמ ןייק.רֶהעָמ טעוֶו רע ןעֶראּוְׁשעֶג םיִא
 ְךיִז טאָה ַחֹנ זיא יִרעדְנַא םאָד .ןיִגְנעֶרְּב טיִנ
 רֵדְניק עֶנייַו יִלעוֶו תֹועָרתֹויַח איִדְִטְכְראַפעֶג
 ןְהּוטיִג תֹוריִבַע טֶה ׁשְנעֶמ רָד לייוו ןעֶטייֵט
 טאָה ֹוזַא רעֶטייוַו נּוא ןָא ןֹוׁשאִרָה םָדָא ןּופ

 ןעֶד ןעֶנאָלְׁש רעֶד ּוצ טְכאַמ הָעָר הָיַח איד
 עוו ׁשְנעֶמ רעֶד יװ ְךיילְנ ןיִּב ְךיִא טְגאָז איז
 טֶה םּורָד ןעֶטְלאַה טיִנ הָרֹוּת איִד ליוו רֶע

 טיִנ ְךיִד טְסְפְראַד אּוד ַחֹנ ּוצ טְגאָועֶג טאָנ !

 ְּבעֶג לעווְךיִא ןעֶד תֹויַח יד ראַפ ןעֶטְכראַפ
 םּורָד נוא .תֹויַח איִד ףיֹוא טְכְראָפ רֶעייֵא
 טֶה טאָנ (וגו םיִהֹלא ְךֶרֶבָיֹנ דֶלאַּב טייֵטָׁש
 טרעֶפְכּורְפ םיִא ּוצ טְנאָז נּוא ַהֹנ טְׁשְנעֶּביִג

 ְךייַא טֶכְראַפ רָמֹולְּכ ְּךיִז טְרָהעֶמ גוא ְךיִז
 ּוצ ְךייַא טְפעֶהַּב נּוא תויח איִד ראַפ טיִנ

 םָד נּוא ;ןעֶּבאָה ּוצ רעֶדְניִק רעֶּבייו עֶרעֶייַא

 רעֶדְניק עֶנייַז טְכאַרְטעֶג טֶה ַחֹנ זיִא עֶטיִרְד
 ןעֶרעֶדְנַא םָר רֶנייֵא ןיִלעֶו גוא ןייַ זייֵּב ןיִעוֶו

 + רשיה רפס

 איִר ןעֶּבאָה הָביֵּת רעֶד ּוצ ןייֵג ּוצ טְלאועֶג טאָה

 טאָה ןעֶגעֶר רעֶד נּוא ,ּתיִגְראַה רעֶד תֹועָר תֹויַח

 גיִצְרעַפ נּוא געֶט גיִצְרעֶפ אייֵו ףיֹוא טְרעֶדינעֶג
 טְקְראַטְׁשעֶג ְךִז טאָה רעֶסאַוַו סאָד נּוא טְכעֶנ

 ןְראָעֶג ןעֶקְנּרְמ רעֶד זיִא םע;גוא רֶרֶע רעֶד ףיוא
 זיִא םִע ,תֹופֹוע נּוא תֹויַח תֹומֲהָּב ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא
 ןעֶרעַה ּוצ נוא ןעֶהעֶז ּוצ רעַצ רעֶסיֹורְנַא ןעוֶויִג

 עֶסְּכָא יד גוא טְמיִרבעג ןעֶּבאָה ןּבייל איד איו
 ףיוא ׁשיִניִפעֶׁשעֶּב םָכיְֵסיא נוא ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶבאָה
 ןְראָועֶג ןעֶכאָרָּב ּוצ רּועיִׁש זיִא הָביֵּת יֵד לוק ריִא

 קְרַטׁש יו ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶנייֵנ יִמ ַחֹנ ךיוא

 שרפ

 ןעוֶו טְנאָז טאָנ .טֵׁשִּפ רעֶד זיִא ֹוזַא טרָאינ

 םיִא ְּךיִא לעוֶו ןעֶנאָלְׁש רעֶד ןיילא ְךיִז טעוֶו

 ,דָימ) קּוסָּפ רעֶד טנאָז ףיֹוראַד ,רֶבֲח ןייז
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 יי ןעוֶו (ונו םֶכְמַד תֶא
 א לעוו וזַא ןעֶנאָלְׁש רעֶד
  הָּיַח לָּכ דַימנ ןעֶגאָלְׁש
 יו ןעֶגאָלְׁש רעֶד ׁשֶנעֶמַא טעוֶו
 עֶד טֶה ןעֶמ טְגעֶרַּפ .ןעֶנאָלְׁש רעֶד הָיַח
 ןעֶגְנעֶרְּב םיִא איִז לאָז ןעֶמ סאָד לֶכֵׂש הִיַח

 לע ןעֶנאָלְׁש רעֶד רָּבַח ןייַז טעוֶו ׁשֶנעֶמַא
 םיִא ןופ ןעֶטְׁשְראָּפ שּולְּב םֶרָבַח םעֶד ְךיִא
 .הָיַחַא ןעקָיִׁש םיִא ףיֹוא לעֶווְךיִא ,הָיַחַא ךֶרּוד
 םֶרֶאָה דִימ) ןָסייֵרּוצ םיִא טעֶו יז נּוא הָעָר
 םו קּוסָּפ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶרְפ ןעק ןעֶמ (ונו
 ןָׁשְנעֶמַא ןּופ נוא הָיחַא ןּופ ןעֶנאָז ּוצ רֶע ףְראַד
 .טְניִרעֶל הָרֹוּת יד טְרָאייַנ רָּורְּבַא ןּופ נּוא
 .טרעוֶו םיִנַפֹוא אייֵלְרֶע ריִּפ ןיִא סאָד זְנּוא
 םִו רעֶד ויִא םָנייֵא .ןעֶנאָלְׁש רעֶד ׁשְטְנעֶמַא
 טְגאָז ףיֹוראַד תֹורָצ ראַפ ןיֵלַא ְךיִ ָּתיְִרַה
 .םִע רעוֶו נו םֶכָמַד תֶא ּךַאָו קּוסָּפ רעֶד

 ׁשְטְנעֶמַא זיִא עֶרעֶדְנַא םאָד .ןעֶפאָרְטְׁש
 1 םנּוה ןעֶוייֵּב ַא רֵבַח ןייז ףיֹוא ןָא טְצייֵר

 .ןעֶנאָלְׁש רֶעָד אייֵו נּוא העָר הִיַחַא רעֶדָא
 .הָיַח לָּכ דַיִמִנ קּוסָּפ רֶד טְנאָז ףיֹוראַד ,םיִא
 ,רעֶד סֶע רעֶֶו ׁשְטייֵט זיִא סאָד ּונָׁשְרְדָא
 .םעֶד הָעָר הָוַחַא ּךרּוד רֶמֵח ןייַז טְנאָלְׁש
 זיִא עֶטיִרְד םאָד ןעֶפאָרְטׁש ְּךיִא לעוֶו
 ןעֶנעֶנְראַה ּוצ טְכעֶנק ןייַז טקָיש ׁשְטְנעֶמַא

 טעוֶו םע רעו ׁשְטייֵט זיִא סאָד (ונו םֶדָא
 ,לעוֶו םעֶד ַחיִלְׁש ַא ךְרוד רָּכַח ןייַ עֶגיְִראַה

 ךיא
 עֶגיְשעֶג גּוא טְנייוֶג ןעֶּבאָה גוא ןעֶקָרשעֶג
 טאָה הּב טאָנ סאָו הֶרְצ רעֶמיֹוהְג רעֶד ףיֹוא

 : ;טְלעֶֶו רעֶר ףיוא טְקיִׁשעגְנָא
 ןטאָנ אּוצ הָלִפָת טּוט ַחֹנ נּוא ,ה לֶא
 ןְנּוא ףֶלעה טאָנ ךיד טעֶּב ְךיִא טְגאָז נּוא

 טֶה סאוָו סאָד ןעֶרייֵל וצ חֹּכ ןייק ןיִבאָה ריִמ ןעֶד
 טְרעֶהיִג ּוצ טאָה טאָנ נּוא טְלעֶגְניִרעֶג םּורַא זְנּוא
 ןןיִראַפ רעֶּביִא טְכאַמיִג טאָה ּוא ַחֹנ ןּופ לוק סאָד
 ןטְליִטְשעֶג רֶסאֵַו סאָר זיִא רֶרֶע רעֶד ףיוא טְניוַא
 ןּרעֶר נּוא טעּורעֶג טאָה הָביֵּת איר נּוא ןעֶראוָויִ
 ּוצ טפּור ַחֹנ נּוא .טְרעֶהיִג ףיוא ןיוׁש טאָה ןעֶגעֶר

 ּלַפחִיַ
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 חנ תשרֿפי

 רעֶד רֶנייֵא זיִא עֶדְרעֶּפ סאָד .ןיִפאי
 רעֶד טְנאָז ףֹורְד רֶכֵח ןייַז ןייֵלַא

 י
8 

 איד טימ ןעֶניֹוּב ןיִנעֶד רעֶד טייֵטְׁש םּורָד
 סאָד טְוייַוַו סאָד טייַל איד ּוצ ּפאָרַא ןיִקָש

 טיִנוָנּוא ליוו נּוא זָנּוא טיִמ םֹולָׁש טאָה טאָנ !
 ןעֶנעֶו םיִקָידַצ עֶסֹורְנ איד ןעֶנ נּוא ןעֶסיִׁשי
 רשיה רפס ו

 טאָג ךיר עֶּב ְךיִא טְגאָז נּוא רֶהעָמ ְךאָנ ה"ב טאָנ
 רעֶּבייַל יֵרעזְנּוא :גְנּוסיִלְׁשְראַפ םעֶר ןּופ םיֹוא היִצ
 ה"ּב טאָג נּוא ,ןעֶצְפיו ןּופ הָדיִמ ןיוש ןיִּב ְךיִא ןעֶ
 םיִא טְנאָז נּוא ַחֹנ ןּופ רייֵר איד טְרעֶהיִג ּוצ טאָה
 םֶלאַמאַר ןיִרעֶו טְליִפ רעֶר טעֶוו ראָו סאָר זַא
 רעֶד ןעֶמּוקעֶג זיִא םַע זַא גּוא ,ןייֵג סיױרַא ּוטְסעֶ
 ןייֵג םױרַא ןיִלאָז ייֵז טְגאָזְג טאָה טאָג סאוָו גאָט
 ָכיֵלְטיִא ןעֶגְנאַניִג סױרַא עֶלַאןיִנעֶז הָביֵּת רעֶדןּופ

 רָרְניִק עֶנייֵז טיִמ ַחֹנ נּוא ,טֶרָא ןייַז נּוא געוֶו ןייֵז ּוצ !

 טְגיִרעֶג ןעֶּבאָה נּוא טרָא רעֶייֵנ ףיוא ןעֶסעֶטגןעֶנעֶג
 = ;נאָט בעל רֶעייז עֶלַא טאָג = |

 אכ הניאר
 טיִנ ןיִניֹוּב ןיִנעֶר ןייק טייֵמְׁש רֹוד םעֶד ןיִא

 רֹוד םעֶד ףיוא ןיִגֵמ ןיִנעֶז םיִקידַצ איד לייוו
 יד ןיִא ןעֶנאַטְׁשיִנ ןיִנֹּב ןיִנעֶר ןייק זיִא םּורָד !

 איד ןיִא טיִנ ךיוא :ּוא ְךֶלֶמַה הָיקָזִח ןּופ געט
 טיִנ ְּךיֹוא נּוא יִאָהֹויןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר ןּופ געט
 לָחָיַע יֵוֵל ןֶּב עַיַׁשֹוהְי יִּבַר ןּופ געֶמ איד ןיִא
 ןָטְראָנ ןייוו ןייַא טְצְנאַלְפיִנ טאָה ַחֹנ (וגו חֹנ
 הָביֵּת רעֶד ןיֵא ןְמּונעֶג ְךיִז טיִמ טאָה רע ןעֶד
 ןעֶטְראָג ןייוַו ןייַא ןיִצְנאַלְּפ ּוצ ןיִּביֹורְמ ןיינ
 םאָד ןֶּביִרְׁשיִג ןָא הֶרֹוּת איִד טאָה םּורָד נּוא

 ןינעד םעֶד אן יב = ןעֶצְנאַלְפנ
 ןינוּב ןיִגעֶד ןיזא איו ֹוזַא ןעֶוייוו ּוצ ןיִנֹוּב
 ְךיֹוא ֹוזַא וייַּב ןיִנעֶז טייל איִד סאָד טְזייוַו

 םאָד ןעֶסיוו לאָז ןעֶקנערְט ןייַו ליונ סָע רע
 ןעק רע ןעֶקְנירְט ליִפ ןופ טְמּוק זייַּב ליִפ
 ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש איו ֹוזַא ,ןעֶמּוק תֹויַח ןייז ןּופ
 ןיִמעוֶו ּוצ (יובַא יִמְל יֹוא יִמָלנ טְנאָזיִנ טאָה
 ליפ טקְניִרְט סאָו םעֶד ּוצ יי נּוא יֹוא זיִא
 ּוליִפֲא ראָנ ןיילַא ןייוַו אקָוַד טיִנ נּוא יי

 רֹוּכִׁש טְרעוֶו ןעֶמ סאו קְנאַרְטיִנ עֶדעֶדְנַא
 םּורְד נּוא ,דָנּזעֶג םּוא ץֶלַא זיִא אייֵז ןּופ

 ּוצ רעֶסאוו ןעֶזּומ ןעֶטייֵצ ראַפ ןעֶמ טְנעֶלְפ
 ןיִלעֶו טְגעֶלְּפ ןעֶמ ןעוֶו ןייַו םוצ ןעֶשיִמ
 רעֶייז לייונ ןייוו רעֶכעֶּב ןייַא רעּביִא ןעֶׁשְנעֶּב
 רעֶד ןעֶמ טאָה קֶראַטְׁש רעֶייַז ןעוֶויִג זיא ןייוַו
 ןייא יּואָר טיִנ זיִא סע םאָר ןעֶזיִוועְנ טיִמ

 ליפ לייַו ןייַו םעֶד רעֶּביִא ןעֶכאמ ּוצ הֶכָרְּב
 קּוסַּפ רעֶד טְנאַז םּורְד נּוא םיִא ןופ טְמּוק זייַּב
 ןיִראָוויִג זיִא ַחֹנ ׁשֵמייַט זיִא סאָד (חנ לֵחָיַ
 ןקָנּורְמיִנ ןייוַו ליִּפ טאָה רע לייַו ניִלייַה םּוא
 רע קירַצ ןייַא ןעוָיִ זיִא רעֶ,סאָר לאוו אי

 טאה
 שורקה ה"לש

 ֹנ נּוא ,הֹלֲהָא ךֹותְּב לֶגתיַ רשי ןַײה ןמ
 ְךיִז טאָה נּוא ןייוַו םעֶד ןּופ ןעֶקְנּורְמעֶג טאָה

 יִד ,טְלעֶציִג ןייַז ןיִא טְקעדיגְּפָא ְךיִז נּוא טְׁשֹורעֶּב
 לאָז ןעַמ יִדָּכ הָׂשֲעַמ איר זָנּוא טְלייֵצ רער הֶרֹוּת
 ְךיז ףְראַד ןעֶמ טייוַו איו ןיִמעֶנ ּפאָרַא רָמּומַא ְךיִ
 קיִדַצַא ןעוֶויִג זיִא סאוָו ַחֹנ ןּופ תֹורָּכַׁש ןּופ ןעֶמיִה

 ןעקנירמ ןייוו ןּופ ןיִראוָויִג לֵׁשָבִנ זיִא נּוא םָכָחַא נּוא
 לאָמ ןעֶצייֵרְד זַא ּוַמר ךֶרָדְּב טְגאָז ׁשֶרְדַמ רעֶר נּוא
 איִו ןעֶוייוַו ּוצ תֹורָּכִׁש ןּופ הָׁשָרַּפ רעֶד ןיִא טייֵמְׁש

 טְמּוק סאָו אייֵו סאָד נּוא קיִלְגְמּוא םאד םורָנ
 ;תֹורְּכְׁש ןּופ סֹורַא
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 טיִמ טְלעֶו עֶצְנַאַנ איד ןעוֶויִנ ליִּצַמ טאָה
 עֶצְנאַג איד זיִא םיִא ןּופ ןעֶד טייקְמּורִפ ןייַז
 טאָה רע לייוַו ְךאָד ןעֶמּוקעֶג סיֹורַא טְלעוֶו
 טקעֶדיִנ ףיֹוא ְךיִז רע;טאָה ןֵקָנּורְטיִג ןייַו ליִפ
 טְגיִדְניִזְראַפ ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶנייַז נּוא
 ןעּוטיִג רעֶדְניק עֶנייַזטאָה רע נּוא טיִמ רעֶד
 איד טאָה םּורָד נּוא ,םעֶד ְךֶרּוד ןיִכּולְפְראַפ
 םעֶד אייַּב ןיִוו ןעֶצייֵרְד ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת
 יּואָר זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד ןיֹוש ןעֶו ןיִזייוו ּוצ ןייוו

 ןיִגעוֶו טייֵקְמּורְּפ ןייַז ןּופ ןֶדעז ןֵג ןיִא ןעֶמּוק ּוצ
 אייֵרָד ףיֹוא טְלייֵמעֶג זיִא ןֵדע ןִג רעֶד סאוָו
 ְךיִ ןעֶוַצ לעֶמיֹוב ןעֶטּג ןופ ןעֶכייֵט ןְהעֶצ
 ןֶלְּפאַטְׁש ןְהעֶצייֵרְד נּוא ןֶרע ןג םעֶד ןיִא
 ןעֶציִז םיִקיִדַצ איִד סאוָו ןֶדֵע ןֵנ ןיִא ןיִנעֶז

 ןייוו ליִּפ טְקָניִרְט רע ןעוו רעֶּבָא .ףיֹורְד
 ןעֶצייֵרָד איִד ןּופ ןיִּבירְמְראַפ רע טְרעֶוו ֹוזַא
 ןיִא טּבייַרְׁש הָּבִר ׁשֶרֶדֶמ רעֶד ןעֶלְּפאַטְׁש
 ןעֶצְנאַלְפ טְלאוָויִג טאָה ַחֹנ סאוָו טייֵצ רעֶד
 טְניִנעֶגאַּב םיִא טאָה ֹוזַא ןעֶטְראָנ ןייוו םעֶד
 טיִמ ְּךאַמ טְנאָזיִג םיִאּוצ טאָה נּוא דֵׁש ןייַא
 ןֵמְראָנ ןייוו םעֶד ןיִצְנאַלְפ ּוצ אָתּורְבַח רימ
 טינ טְסְלאָז ּוד סאָד טיִהעֶג אייֵז ְךאָד רעֶּכָא
 קיזמ ּךיד לעוֶו ךיא ןעֶד .ןעקְנירְט ןייַו ליִפ
 קְראַטְׁש זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶו םּורָד נּוא .ןייַ
 ראָנ רַׁש רעֶד םיִא טְכאַמ ֹוזַא ןעֶקְנּורְמעֶּב
 רַּב איָיֵח יר ןעוט וייַּב ליפ זומ רעעֶנּוׁשְמ
 טְצְנאַלְּפיִנ ַחֹנ טאָה גאָט םעֶד ןיִא טְגאָז אָּבִא
 טאָה גאָט םעֶד ןיִא נוא ןיִמְראָנ ןייוַו םעֶד
 רעןייוו םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ ןעֶוטיִג זייַּב ליִפ רָע
 (הלֲהַא ְךֹותָּב לָגְתַיע גיִלייַה םּוא ןיִראָָו זיִא
 םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ טקעֶדיִג ףיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע
 זיִא סאָד (לֹנְתִיַו טייִטְׁש םּורָד נּוא ןייוו
 רעֶּביִא סאָד ןיִזייוו ּוצ ןעֶּביִרְט ראַפ ׁשְטייֵט
 ןיִראָו רָדְניֵק עֶנייז ןיִנעֶז ןעקנירְמ ןייוַו ליִפ
 ןֶשע איִר ןעֶד ,תּולָנ ןיִא ןעֶּביִרְמ ראַפ
 ןופ ןעֶּביִרְט ראַפ ןיִראָו ןעֶנעֶז םיִטָבְׁשַה
 יי ליִפ ןיִּבאָה אייז לייוַו ראָנ לֵאָדְׂשִי קֶרָא
 זייַּב ליִפ םעֶד ְּךֶרּוד ןיִּבאָה נּוא ןעֶקְנּורְמעֶנ
 םיִתֹוׁשַהְנ טייַמְׁש קּוסָּפ ןיא ַאיוִו ֹוזַא .ןעֶוטיִנ
 ןיִמִיְנִּב נוא הָדּוהְי טָּכַׁש :ּוא יי יִקָרָזִמְּב
 ןִנעוֶו ןּופ ןעֶּביִרְט ראַפ ןיִראָו ךיוא ןיִנעֶז
 הָלֵא םֵנָו) טייֵטְׁש קּוסּפ ןיִא איו ֹוזַא ןייוַו
 (ןענְּכ יִבַא םֶה ארָייל .(ועַּת רֶכֵׁשַבו ּונָׁש יב
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 ' הניארו חנ תשרפ

 / ַחנאיו ןְהעֶיִג טאָה םָח ןּופ ןוז רעֶד ןענְּכ
 } טְנאָזיִג סאָד רע טאָה טְקעֶריִג ףיֹוא טְניִל
 / נּוא ןעֶגְנאַנעֶג םָח ויִא ,םָח רעֶטאָּפ ןייַז ּוצ
 | טָניִל רעֶטאַּפ ןייַז איוִו ןְהעֶויִנ ְּךיֹוא טאָה
 / עֶנייֵז ּוצ טְגאָזיִנ סֶע טאָה נּוא טְקעֶדְיִנ ףיֹוא
 - ּועָּפֶׁש סֹורָג אייז ןיִּבאָה ,תָפָיְו םֵׁש רעֶדיִרְּב
 - טאָה םֵׁש ראָנ ,רעֶטאָפ רעֶיִז ןּופ ןעֶּביִרְטעג
 / טְקעֶדִינּוצ טאָה נּוא דיילק ןייֵא ןְמּונעֶג דְלאַּב
 . ךיֹוא ְּךאָנ רעֶד טאָה תַפָי נוא ,רעֶטאָפ ןייַז

 . ןייז ןיקעֶד ּוצ םֵׁש רעֶדורְּב ןייז ןיִפְלאָהעֶג
 . םאֶד ןעוֶויִנ הָכֹז םֵׁש טאָה םּורָד ,רעֶמאָפ
 | תיִציִצ תֹוָצִמ ןייַז לֵּבקְמ ןיִלאָז רעֶדְניִק עֶנייֵ
 / לייו תָפָי נּוא רעֶדייַלק איד ןיא ןיִנעֶז סאוָו
 . ןייַז ןיִקעֶד ּוצ ןעֶּפְלאָהעֶג ּךיֹוא טאָה רֶע
  ןירעוֶו רעֶדְניִק עֶנייַז ןילעוֶו םּורְד רעֶטאָפ
 / ןּופ געֶט איד ןיִא הָרּובְק טיִמ טְקעֶדיִנ ּוצ
 / ןעמּוק םִיֹורַא שעוֶו נֹונָמּו נֹונ ןעֶד גֹונָמּו גונ
 / טיִמ ןיִטְלאַה הָמָהְלִמ טעֶו נּוא תַּפָי ןּופ
 נוא ַחיֵׁשָמ ןּופ געֶמ איֵד ןיִא לֵאָרְׂשִי איד
 חיִׁשָמ ְּךרּוד ןעֶגאָלְׁש רעֶד ןיִרעוֶו עו רֶע
 / אייֵו סאָד רֵכְׂש ןייַז ןיִלאַצעֶּב םיִא טאָג טעוֶו
 - ןינרעֶל ןענאד ןופ .הָרּובָק ּצ ןעֶמּוק ןילעוֶו
 - ןיַא רעֶדְנִנַא טיִמ ןענט אייוַוְצ ןעוֶו ּפָא ריִמ
 ןעומ ּוצ זֵרַזְמ רעֶמ ְּךיז זיִא רעֶנייֵא נּוא הָוְצִמ
 . .לַּבִקְמ רעֶניִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד איו הָוְצִמ איִד
 ֹזַא ןירעֶדְנַא םעֶד ןּופ רַבָׂש ןיִרעֶסעֶּב ןייַא
 . ורזְמ ְּךיִז טאָה םֵׁש לייװו ןעֶניִפעֶג ריִמ איו
  גּוא דְנאַש םֶרעֶטאַּפ ןייַז ןיִקעֶדאַּב ּוצ ןעוֶויִנ
 / יצ ןעֶמּוקעֶג ְּךאָנ רעֶד טְׁשְרעֶנ ויִא תֶפֶי
 - רֹכְׂש ןיִרעֶסעֶּב ןייֵא םֵׁש טאָה ֹוזַא ןיִקעֶדאַּב
 / טאָה םָח לייוַו נּוא תַפָי איו ןעוֶויִנ לֵּבִקְמ
 -.ּוצ טיִנ טאָה נּוא רעֶטאָפ ןייַז טְמעֶׁשְראַפ

 רֶרְניֵק עֶנייַז ןיִנעֶז םּורָד דְנאַׁש ןייַז טקעֶדיִג
 ןיִא ןיִלאַפעֶג ןיִנעז נא טְמעַׁשְראַּפ ןיראָו
  .םֶה רעוא רּוׁשֲא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ דְנעֶה איד
 . טקעֶדִיִנ ףיֹוא םֹולָּב נוא טעקאנ טְריִפעַג אייז
 - ףיֹוא ןיִראָו זיִא ַחֹנ זַא נּוא טייל איד ןיִנעקַא
 ןיִראוָויִג ראָויִנ רע זיַא ןייוװו ןייז ןּופ טְכאַועֶג
 ראַפ רע טאָה םּוהָד עוטיִנ טאָה םָח סאוָו
  םאָד םֶה ןּופ ןּוז ןיִדְרעֶּפ םעֶד ןענְּכ טְכּולָפ
 . עֶנייַו וצ טְכעֶנְק ןייא גיִּביֵא ןייַז לאָז רֶע
 - איי זַא לייוַו ןיִאז ןעֶמ ןעק;ְךאָנ .רעֶדיַּ
 / טאָה הָביֵּת רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג םיֹורַא ןעֶנעֶו

 0 טאג
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 הניאצ :
 רָד ןיִא ןעוֶויִג זיִא םֶח נּוא טְשְנעֶּביִגאייַז טאָג
 טְכּולְפיִנ טינ ןייֵלַא םיא ַחֹנ טֶה םּורָד הָכְרְּב
 טְגאָז אָּבַא רַּב אָיַח יִּבַר .ןעגְּכ ןּוז ןייַז ראָני
 םָח לייוַו םָח ןּופ םיֹורַא ןעֶמּוק ןיִפְראַנ איד

 הָביֵּת רעֶד ןיִא ּבייוו ןייג אייַּב ןיִנעֶליִג זיִא

 (ונו הָנָׁש תֹואָמ ׁשלָׁש לּוּבַמַה רַחַא ַחֹנ יִחָיַע ,
 אייֵרָד לּוּבמ םעֶד ְךאָנ טְּבעֶלעֶג טאָה ַחֹנ ן
 ןעֶרְהאָי עֶלַא נוא  ראָי יִצָפיִפ נּוא טְרָדְנּוה !
 גיִצְפיִּפ נא טְרָדָנוה ןייֵנ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ַחֹנ ןּופ !
 הָׁשִרַּב רָד ןיִא (ַחֹנ יִנְּב תֹודָלֹוּת הָלֵאוו רֶהאָי !
 יִד ןּופ ןעֶנאַמ גיִצְּביִז טְכאַרעֶג ןעֶראוָו ןיִנעֶג !

 ןעֶמּוקעֶג סיֹורַא ןיִנעֶז יד ןופ .ַחנ ןּופ רֶהְניֵק
 אייז טְנעֶכעֶר קּוסָּפ רָד נּוא תֹונֹוׁשָל יִצָּביִו
 םֶהָרְבַא ןְנאוו ןּופןעֶסיוִו לאָז ןעָמ יֵדְּב םּורָד ,
 םאָר וָנּוא טְנאָז רע נוא ןעֶמּוקעֶג םיֹורַא זיִא !

 רעֶד םָש ןּופ ןעֶמּוקעֶג םיֹורַא זיִא םֶהָרְבַא
 ןעֶזועֶג ָנּוא טֶה הָרֹוּת איד טְּבייַרְׁש ן'במר ;

 טֶה םו רעֶנייֵא ןעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא םֶהָרְּבַא םֶד
 טְלעֶו איד טֶה ןייֵלַא טאָנ זַא טְנאָזעֶג תּודֲע
 טֶכא ןעֶועֶג טֶלַא זיִא םֶהָרְבַא ןעֶד ,ןעֶפאַׁשעֶּב
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ַחֹנ זַא רֶהאָו ניִצְפיֵּפ נּוא
 םֶה ַחֹנ נּוא .ַחֹנ טיִמ טעֶריִג םֶהָרְבַא טֶה ֹוזַא !

 ַא ןינוֶו ְךֶמָל רעֶטאָפ ןייַןופ טְנאָזעֶג םיִא
 טֶה טאָג םוָו ןֹוׁשאֹרָה םֶדָא ןְהעֶזיִג טאָה רע !
 רָד ןּופ ׁשיִנעֶפעֶׁשַּב םעֶד ןיִא ןעֶפאַׁשַּב םיִא !
 קָחְצִיּוצ טְגאָזעֶג םֶד טֶה םֶהָרָבַא :ּוא טְלעֶו ,

 ןְּבאָה יִד בקי נּוא קָחְצִי נוא בקי וצ נּוא
 ןעוֶועֶג זיִא סאוָוַחנ ןּופ ןֶהּוו םעֶד םֵׁש ןְהעֶזיִג !

 יֵד טְלייֵצ רעֶד אייֵז רע טֶה הָביֵּת רעֶד ןיִא
 הָביֵּת רעֶד ןּופ נֹוא לּוּבַמ םעֶד ןּופ הֵׂשֲעַמ -

 רֵדְניִקעֶנייַזטְלייֵצ רֶד רֶטייוַו סע טֶה בֹקֲעַי
 ןּופ ןעֶמְהעֶג יִד קּוסָפ רעֶד טְלייֵצ רֶד םּורָד
 רֹוּבִנ תֹויְהִל לַחַה אּוהְ) רֶדניֵק עֶנייֵז נּוא םֵׁש
 רע עֶׁשֹר רָסיֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא דֹורְמִנ (ץֶרָאְּב
 ןיִא טאָג ןָא ןייַז דֵרֹומ ּוצ ןעֶּבעֶגיִנ תֹוצֲע טֶה
 םּורָד נּוא הָנָלְּפַה רֹוד םעֶד ןּופ ןעֶטייֵצ איד
 וד ןעֶגאָז טְלאוָועֶג םעֶנייֵא ףיֹוא םֶה ןעֶמ ןעוֶו

 טנעֶלְפ םיִנָּפ תּוזֲע ןייַא נּוא עֶׁשֶרַא טֶסיִּב -
 תוזעזייַא נּוא עֶׁשֶרַא ֹוזַא טְסיִּב ּוד ןעֶגאָז ןעֶמ
 (דִיַצ רֹוּבִנ הָיָה אּוהְ) דֹורְמִנ איוִו ֹוזַא םיִנָּפ
 טְגעֶלְפ רֶע רעֶנאָי רקַראַטְׁשַא ןעוֶויִגזיִא רע
 דַרֹמ ּוצ דיִיַר עֶנייז טיִמ ןעֶּפאַח טייַל איד
 טְּבייַרְׁש רועיָא ִּבַר יִקְרִּפ רֶד שאָנ ןָא ןיינ

 זי... א
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 םֶה טאָג םוָו דְמעָה םֶד אָדּוי יִּבַר ןיִגעֶו ןופ
 טיִמ ַחֹנ טֶה םֶד ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ּוצ טְכאַמעֶג
 רֶע טֶה ְּךאָנ רעֶד נּוא הָביֵּת רֶד ןיִא ןְמּונעג
 דֹורָמִנ ןעוו נּוא דֹורְמִנ ּוצ ןעֶּבעֶגיִג דְמעָה םָד
 עֵסּוקעֶג ןיִנעֶו ווַא ןְהּוטעֶג ןָא דְמעָה םָד טֶה
 ְּבאָה נּוא תֹופֹוע נּוא תֹויַח נּוא תֹומֲהְּב עֶלַא
 דְמעָה םעֶד ףיֹוא ןעֶד םיִא ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִו
 נוא תֹומֲהְּב עֶלַא טְלאַמעֶג םיֹוא ןעוֶועג ןינעז
 טְנייֵמעֶג ייַל יד ןֶּבאָה םּורְד תֹופֹוע נּוא תֹויַח
 ןעֶּבאָה נּוא רֹוּבִג רעֶסֹורְגַא זיִא דֹורְמִנ סאָד
 טֶה ְךיִז רעֶּביִא טְכאַמעֶג ְךֶלֶמַא ראַפ םיִא

 .+ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא רֶעי
 ּהָנְלְפַה רֹוד ןּופ םעֶרּוט רעֶד זיִא סאָד

 ד ד }

 גיִצְנאוַוְצ נוא ןעֶּביִז םעֶיֹובעֶג ףיֹוא םיִא ןֶּבאָה

 חֵרָומ ּוצ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ןעֶלְפאַטְׁש ךיֹוה לייַמ
 םֶה םִע רעוו נּוא בָרעַמ ּוצ ןעֶלְּפאַטְׁש נּוא
 ףֹורַא רֶעז זיִא טְכאַרְּבעֶג ףיֹורַא לעֶניִצ
 ןעֶגְנאַנעֶג ּפאָרַא זיִא נוא חָרֶזִמ ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג
 טיִנְןעֶרעֶדְנַא םָד לאָז רעֶנייֵא יֵדְּכ בֶרֹעַמ ּוצ
 ּפאָרַא זיִא רֶנייֵא ןעוֶו נוא ןייֵג ּוצ ןעֶכאַמ גְנֶע
 טאָה ןעֶראוָועֶג ְּתיִגָראַהיִנ זיִא נּוא ןעֶלאַפעֶג
 דְנעֶזיֹומ ליפ ןיִנעֶז םִע לייַװ טְרַאיִנ טינ אייז

 ןעֶנאָרְטעֶג לעֶגיִצ ןֶּבאָה םוו ןעוֶועֶג ןעֶׁשְנעֶמ
 ןְּבאָה ןעֶלאַפעֶגּפאָרַאזיִא לעֶגיִצַא ןעווו רֶּכֶא
 טְנייוַועֶג ןֶּבאָה נּוא ןעויִג רעצְִמ רעָייז ְּךיִז ייֵו
 לָניִצ רעֶרעֶדְנאַנַא ןעק}עוֶו טְגאָועֶג ןְּבאָה נּוא
 םֶהָרְבַא זיִא ,ןעֶמּוק רעֶדיוִו טְרָא םעֶד ףיֹוא
 אייז ןּופ טעֶּפְׁשיִנ טֶה נּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ףיֹוא
 ליוִו םּוראוו טְנאועֶג ןעֶּבאָה רֹוד סאָד נּוא
 ףיֹוא ריִמ נּוא ְךֶלֶמַא לעֶמיִה ןיִא ןייַז טאָנ

 רער
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 הָמָחְלִמ ןייֵג ףֹרַא ןיִלעֶו ריִמ רֶרֶע רעֶר
 ןעֶבֹוא ןיִלעוֶו ריִמ נּוא םיִא טימ ןעֶטְלאַה
 טאָנּפֶא ןייֵא טְלעֶטְׁשיִנ ְּבאָה ייֵו נוא ןעֶגניק
 ןעֶּבעֶניִנ םיִא ןְבאָה נּוא םעֶראָמ םעֶד ףיֹוא
 טְלעוֶו יַד טֶה ֹוזַא דְנאַה רעֶד ןיִא דְרעֶוְׁשַא
 טיִמ הָמחְלִמ טְלאַה טאָנ ּפָא רעֶד טְנייֵמעֶג
 רֹוד רעֶד טְּבייֵרְׁש הֶּבר ׁשֶרֶדֶמ רעֶד טאָג
 לייוַו ןעוֶועֶג טְכעֶלׁשֹוזַא םּורָד זיִא הָנָלָּפַ
 טאַהיִנ ןעֶּבאָה נּוא ןעוֶועֶג ְךייַר ּוצ ןיִנעֶז אייֵז
 געט יירד ןיִא טְנאָז יִוֵל יִּבַר נאָמ לאוו עֶלַא
 ןעֶנאָ ןְנֶבִר יד טאַהיִג דְניקַא הָׁשֵא ןייֵא שֶה
 ןיִא נוא טאַהיִנ דְניקַא ייֵז ןעֶּבאָה גאָטַא ןיִא
 טאָה נוא ןעֶגְנאַנעֶג דְניִק םאָד זיִא גאָט םעֶד
 ומקיִׁשעֶג םיִא טֶה ןעֶמ ינ ןייֵגּוצ טאַהיִג לָכַׂש
 ןעֶראָל ראַפ לּוּבַמ ןּופ טייל יד ןיִנעֶז םּורָד נּוא
 הָנֶלְּפַה רֹוד םעֶד ןּופ טייל יד נּוא ןעֶראָועֶג
 דֵרֹומ ּוצ םעֶראָט םעֶד טעֶיֹוּכעֶג ןֶּבאָה סו

 ןעֶראָל ראַפ טיִנ ןיִנעֶז איד טאָנ ןיִא ןייַז
 לּוּבַמ םעֶד ןּופ טייַל איד לייוַו ןעֶראָועֶג
 יִנעֶו םּורָד ;ְהּוטעֶג הָליְֵגנּוא הָביְֵ ןעֶּבאָה
 ןּופ טייל יִד רָּבֶא ;עֶראוָועֶג ןעֶראָל ראַפ ייֵז
 טאַהיִנ ּביל רעֶייַז ְךיִז ןְּבאָה יד הֶנְלְּפַה רֹוד
 ןעֶועֶג אייֵז ןעֶשיוִוְצ זיִא םֹולָׁש םיֹורְנ נּוא
 טְנאָז יִּבַר ןעֶּביִלְבעֶג רעֶּביִא ייֵז יִנעֶז םּורְד
 ּוליִפֲא ןעֶוו םֹולָׁש רעֶד זיִא טּונ רֶעייֵז איז
 םֹולָׁש ןְּבאָה נּוא הֶרָז הָדֹובַע ןעֶניִד לֵאָרְׂשִי
 טיִנ ייֵז ןעק;ְךיִא טאָג טְגאָז ֹוזַא ְךיִז עֶׁשיוְצ
 ְךאָנ טְנאָזעֶג טאָה הָנָלְּפַה רֹוד סאָד .ןֶהּוט
 נּוא םָקעֶז נּוא טְרעֶדְנּוד סקעֶז נּוא דְנעֶזיֹומ
 םּורָד ףאַלְׁש לָמיִה יד ןיִרעֶו רֶהאָי ניִצְפיִפ
 עֶטְרעיֹומעֶג עֶכיֹוה רֶעיִפ ןעֶכאַמ ריִמ ןעֶזמ
 טיי רעֶכיִלְטיִא ףיֹוא לעֶניִצ םיֹוא ןעֶלייז

 ןעֶנְעֶל ןָא ְּךִז לאָז לעֶמיִה רעֶד סאָד ליַזַא
 ןעֶּבאָה אייֵז נּוא ןעֶלאַפ ּפאָרַא טיִנ לאָז נּוא
 זיִּב םעֶראָמ ןייֵא ןעֶכאַמ ןיִלעוֶו רִיִמ טְגאָועֶג
 ןעקאַה סיֹוא נוא ןייֵג ףיֹורַא נּוא לעֶמיִה ןיִא
 ןרעֶסאוַו יד םֶד לַמיַה ןיִא רַטְצְנעֶפ עֶסיֹורְג
 ףיֹוא לאָז טאָנ יֵדְּכ ןעֶניִר םיֹורַא ןעֶלאָז
 ןינעֶרְּב ןינעקטיִנ רֶהעָמ לוּבִמ ןייק זנְנא
 ןעֶועֶג ןיִנעֶז תֹוּתַּכ אייֵרְד טְגאָז הָיְמרָי יִּבַר
 ףיֹרַא ןיִלעֶו ריִמ טְנאָועֶג טאָה הָתיֵּכ ןיֵא
 ןעֶטְראָד ןיִלעוֶו נוא לעָּמיִה םעֶד ףיֹוא ןייַ
 טייֵרּפְׁש ראַפ טאָנ טאָה הָּתיִּכ איִד ןעֶנאוו
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 הֶּתיִּכ ירעֶרְנַא יד טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא
| 
 ו
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 . הֶרָו הָדֹוכע ןְטְראָד ןילעוֶו ריִמ טְגאָועֶג טֶה
 יֵרְעייַז טְשיִמ ראפ טאָנ טֶה הֶּתיִּכ יִד ןעֶניִד
 ריִמ טְנאַזעֶג טאָה הָּתיִּכ עֶמיִרְד איד דייֵר
 לָמיִה ןיִא ןְטְלאַה הָמָחְלִמ טאָנ טיִמ ןיִלעוֶ
 ייֵז טֶכּולְּפ ראַפ טאָנ טֶה הֶּתיִּכ עֶניִזאָד יִד
 ייְֵרְלַא נּוא ץעקםִינוא ןעּפַא ןעֶראָועֶג ןיִנעז
 טְנאָז ןנָחֹוי יִּבַר יז ןּופ ןעֶראוָועֶג זיִא םיִדֵׁש
 ןעֶראוָו קָלֵח טיִרְדַא זיִא םעֶראָט םעֶד ןּופ
 ןעֶראוָו זיִא קָלֵח טירָדַא נּוא טעעֶרְּב ראַפ
 קֶלֵח טירדַא נּוא רֶרֹע רֶד ןיא ןְקניועג ןייֵא
 (םֶתֶפְׂש םָׁש הָלְבְנונ ןייֵטְׁש ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא
 יקָרְּפ רֶד רייַרעֶרעייִז ןעֶשיִמּוצ ןיִלעוֶו ריִמ

 וצ טְגאָעֶג טאָה טאָנ טְּבייַרְׁש רועילַא יִּבַר
 םעֶד םּורַא ןייֵג סאוָו םיִכָאְלַמ גיִצְּביִו איד
 רָמאָל נוא ןייֵנ ּפאָרַא רעֶמאָל דֹובָּכַה אֵסַּכ
 תֹונוׁשְל ניִצְּביִז ףיֹוא דייֵר עֶרעֶייִז ןעֶׁשיִמ ּוצ
 םיִכָאְלַמ יד טיִמ ןְּפְראוָויִג לֶרֹונ טֶה טאָנ נּוא
 הָמּוא ןייֵא ןעֶלאַפעֶג לֶרָוג ןייַז ןְכיֵלְטיִא ויִא
 םֶהָרְבַא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא לֶרֹונ םֶטאָנ נּוא
 קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא רעֶדְניִק עֶנייַז ףיֹוא נּוא
 ד (ותָלֲחַנ לָבָח בֹקֲעַי ומע ַי קלָח יִּכ) טיייְֵׁש

 טימ ןְהּוטעֶג הֶריֵבע ןייֵא ןְּבאָה ייֵז לייַו נּוא
 ילעוֶו ריִמ טְגאָנעֶגְְבאָה ייֵ םֶד דייֵר עֶרֶעי
 אייז טאָנ טאָה םּורָד םעֶראָמ ןייֵא ןעֶיֹוּב
 עֶרֶעייז טְׁשיִמ ּוצ אייֵז טֶה נּוא טְפאָרְטְׁשעֶנ
 עֶלַא ןעֶּבאָה הָנָלֶפַה רֹוד םָד ויִּב ןעֶד דייֵר
 ויִא טְלעוֶו איִד ןעֶד ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל טעֶריִנ
 יו נוא ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל טיִמ ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶראוָו
 ןעֶו ֹוזַא דייֵר עֶרעֶייִז טְׁשיִמ ּוצ טאָה טאָנ
 ןיגנעֶרְּב ןְסייֵהעֶג ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טֶה רעֶנייֵא
 יֵרעֶרְנַא ןייֵאטְכאַרְּביִג םיִא רֶע טֶה קאַה ןייֵא
 רֶע םִו ןעֶנאַטְׁש ראַפ טיִנ טֶה רע ןעֶד ְּךאַו
 טיִנ םעֶראָט םעֶד ייֵז ןְּבאָה םּורָד נּוא טְנאָז
 זיִא סאָד (םֶהֵמ רֵצָּבִי אל) ןעֶיֹוּב טְנעֶקְינ
 ייֵז ןופ טְרעֶניִמעֶג טיִנ ראָנ זיִא סִע ׁשְטייֵט
 ןעֶיֹוּב םּוצ טאַהיִנ לֶוַמ סיֹורְנ ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶד
 ןיִא יוֵו ֹוזַא טייֵרְּפֶׁש ראַפ טאָנ ייֵז טֶה םּורָד
 ָיְמחנ יִּבַר (םֶתֹוא יי ץֶפָיַו טייֵטְׁש קּוטָּפ
 ןייק טְכאַרְּביִנ רָהְנעֶל עֶלַא טֶה טאָנ טְנאָז
 ניְִׁשעֶג ןייֵא טֶה דְנאַל סֶכילְטיִא נוא לבב
 ייֵז ףיוא טֶה טאָנ ןעֶגאָז ןְנּבַר יד הָמּוא ןייַ
 ייֵז טֶה רע נּוא םַי םעֶד ןֶסיִנ סיֹוא טְכאַמעֶג
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 טאָה תֹוחָּפְׁשִמ ניִסייֵרְד ראָנ טְקְנעֶרְמ רעֶד
 (םֵׁש תֹודְלֹוּת הָלֵאנ ןעֶּבעֶל טְזאָליִנ טאָנ
 איו טייַל איד אייֵב ןְּביִרְׁשיִנ טייֵטְׁש םּוראוו
 ןעֶניוועֶג ןְּבאָה נּוא טְּבעֶליִג ןיִּבאָה אייֵז גְנאַל
 ןעֶּביִרְׁשיִנ טינ טייֵטְׁש :ּוא רֶמְכעֶט נּוא ןיִז

 סע איו ֹוזַא ןיִּבְראָמְׁשעֶג ןינעֶז אייֵז סאָד
 ַחֹנ ויִּב ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש
 םיֹורַא זיִא םֵׁש ןּופ לייַו ץּוריּת רעֶד זיִא
 טעוֶו סאָוַחיִׁשְמ נּוא דוד תיֵּב תּוכְלַמ ןְמּוקעֶנ
 טייַטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוו ֹוזַא ןיִּבעֶל גיִּבייֵא
 םָלֹוע םיִמָי ְךֶרֹוא ֹול ָּתַתָנְףְממ לֵאָׁש םיִיַחע
 הָתיִמ ןייק םּורָד טייֵטְׁש םִע רֶדיוֵו נּוא (דַעְו
 איד לייוו רֶעָדְניק עֶנייַז טיִמ חֹנ אייַּב טיִנ

 רעֶּבָא טעֶיֹוּבעֶג ןיראוָו אייֵז ןּופ זיִא טְלעֶו
 עֶלַא ןיִנעֶז איר ַחֹנ ויִּב םֶדָא ןּופ תֹורֹוד איִד
 איר רָדיוו נּוא לּוּבַמ ןיא ןיִראוָויִנ ןיִרֹולְראַפ
 רעִייז ןיִּבאָה איד ַחֹנ ויִּב םֶדָא ןּופ תֹורֹוד
 אייַּב ןעֶּביִרְׁשיִנ טייֵטְׁש םּורְד טְּבעֶליִג גְנאַל
 טְּבעֶליִנ גּונעֶג ןיִּבאָה אייֵז רָמֹולְּכ תֶמֵיַו איינ
 טּבעֶליִנ ןיִּבאָה ןָא חֹנ ןּופ תֹורֹוד איִד רעַּבָא
 ןֵּביִרְׁשעֶג טינ יי ייב טייֵטְש םּורָד גְנאַל טיִנ

 לע ןֶרָה תֶמָיַע ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז  ייֵ םאָד
 (םיִרְׂשַּכ רּואְּב ֹוּתְרלֹומ ץֶרֶאְּב ויָבָא חַרֵּת יֵנְּפ

 חַרֶּת רָטאָפ ןייַז ראַפ ןֶּבְראָמְׁשעֶג ויִא ןֶרָה
 טְניִרעֶל קּוסָּפ רָד םיִדְׂשַּכ רּוא טְרָא םָד ןיִא
 ןעוועֶג ׁשָּפִנ רֵמֹומ ְּךיִו טֶה םֶהֶרְבַא םֶד זֶנּוא
 ןעֶויִנ הָכֹוו רע טֶה םּורְד ןעֶגעוֶו םְטאָנ ןּופ
 לאָז איוִו נּוא טעֶרְיִנ סיא טיִמ טֶה טאָנ םָר
 ןעֶזאָל טינ לאָז נוא םֶהָרְבַא טיִמ ןעֶרעֶר טאָנ
 קיִרַצַא ראַפ ןעוֶועֶג זיִא םֶהָרְבַא םאְו ןעַמיוו
 םֶהָרְבַא םֶד ןָסיוו קּוסָּפ רָר זְנּוא טְזאָל םּורָד
 םְטאָג ןּופ רָאייפ ןיא ןְפראוַו טְואָליִנְךיִז טֶּפ
 טְפֹוק ראַּפ טֶה הֵרָּת רַסאָפ ןייַז ןעֶד .ןיִנעֶֶו
 לאָו רֶע םֶהָרְבַא טְצעֶזיִנ טֶה נּוא רַמעֶנ ּפָא
 ןעוֶו נּוא .רעֶטעֶג ּפָא איד ןעֶפיֹוק ראַפ םיִא

 וזַא טאָג ּפָא ןייַא ןעֶפיֹוק ןְמּוקעג זיִא רעֶנייֵא
 ּוטְסיִּב טְלַא יוִו טְעעֶרְפיִנ םיִא םֶהָרְּבַא שֶה
 ניִצְכעֶז רָדָא ניִצְפיִּפ טְרעֶפְנעֶיְג םיִא רֶע טֶה
 ייֵו טְנאָעֶג םיא ּוצ םֶהָרְבַא טאָה ֹוזַא רֶהאָי
 גוא רֶהאְי ניִצָכעֶז טָלַא טְסיִּב ּוד ריד ּוצ
 ןייֵא זיִא סוָו םעֶנייֵא ּוצ ןעֶקִיַּב ךיד טֶּפְליוו

 כ הניארו חנ תשרפ

 ןֵמּוקעֶג הָׂשֲא ןייֵא זיא לאָמַא .הָּפְרָהְּב ןְגנאַנעֶג
 לעֶמ לֶמעָו טיִמ לָסיִׁשַא טְכאַרְּביִנ טֶה נּוא

 ןֵמּנעֶג םֶהְרֶבַא טֶה רֶטעֶגּפָא יד ּצ ןֵּבְרקַא
 איז טאָה נּוא לעֶמ לעֶמעֶז טיִמ לעֶסיִׁש יר
 ְמּונעֶגטֶה נוא רֶטעֶג ּפָא יד ראַּפ טְלעֶטְׁשיִנ
 עֶלַא ןעֶבאַרְּב ּוצ טֶה נוא ןיִקעֶטְׁש ןעֶסֹורְגַא
 רַע טֶה טאָנ ּפָא ןעֶסֹורְנַא ראָנ רעֶטעֶג ּפָא
 םעֶד ןעֶּבעֶגיִג םיִא טאָה נּוא ןייֵטְׁש טְואָליִנ
 ָמּוקעֶג חַרָּת זיִא ּוזַא דְנאַה רַד ןיא ןיִקעֶטְׁש
 סאָר טֶה רעוֶו םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה נּוא
 טאָה הָשֵא ןייֵא טְגאָזיִנ םֶהָרּבַא םֶה ןְהּוטעֶג
 וזַא ןֵּבְרִקַא ראַפ לֶהעֶמ לעֶמעֶו טֵכאַרְּביִג
 טְניִרקעֶג רֶדְננַא טיִמ רֶטעּפָא יר ךיז ןְּבאָה
 טֶה ֹוזַא ןיִסֶע רעַירּפ טְלאוָועֶג טֶה רָכיִלְטיִא
 ןיִקעֶטְׁשַא ןעֶמּונעֶג טאָג ּפָא רעֶטְסעֶרְג רעֶד
 טְנאָזיִנ חַרָּת טֶה ןעֶכאָרְּב ּוצ עָלַא ייֵז טֶה נּוא
 ןְּבאָה רֵדָא לָכֵׂש ןעֶד ייֵז ןְּבאָה םֶהָרְבַא ּוצ
 זַא טְגאיִנ םֶהָרְכַא שֶה יז ןיא תֹויַח ןעֶר ייֵ
 ןעֶלאָז םּוראַוו טיִנ לֶָכֵׂש ןייק אוי ןעֶּבאָה יז
 םֶה נּוא ןֶמּונעֶג םיִא חַרֵּת טֶה ןעֶניר ייֵז ריִמ
 טאָה דְנאַה רֶד ןיא דֹורְמִנ ּוצ ןעֶּבעֶניִג םיִא
 ןקיּב ךיד ּוטְסְליוִו םֶהְרבַא ּוצ טְגאָזיִג דֹורְמִנ
 ְךיִא לעֶו טיִנ ןעוֶו נּוא טּונ זיִא רעעִייַפ םֶר ּוצ

 רעייַפ םעֶד ןיִא ןעֶפְראַו ןיירַא ןעֶסייֵה ךיד
 ךיז טאָה נוא ןעֶנאַטְׁשעֶנ אייַּב רעַד ןֶרָה ויִא
 לּיצינ םֶהְרְבַא טעוֶו ְהעֶז לעוֶו ְּךיִא טְכאַרְיִנ
 ְךיִא ןעֶנאֶז ְּךיִא לעוו רעֶייַפ םעֶד ןּופ ןירעוֶו
 לעוֶו טיִנ ןעוֶו נּוא םֶהָרְבַא ןּופ טאָג םָר ןעיר
 םֶהָרְבַא זַא נּוא טְניִד דֹורְמִנ סו ןעֶניִר ְּךיִא
 רֶעייפ םעֶר ןופ ץְנאַנ ןעֶגְנאַנעֶג םיֹורַא זיִא
 טאָה ּוטְסְניִר ןיִמעוֶו ןֶרָה טְגעֶרְפיִנ ןעֶמ טֶה
 ןעֶמ טֶה םֶהָרְבַא ןּופ טאָג םעֶד טְגאָזיִנ רַע
 ןיִנעֶו ןעֶפְראוָועֶג ןייַרַא רעֶייפ םעֶד ןיא םיִא
 נא ןְפְמיִרְׁשיִנ ןַא ןעֶראוָו םעֶרעֶדיִנ עֶנייַז םיִא
 ְמּוקעֶגְךֶאְלַמַא זיא ֹוזא ןּבְראָטְׁשעֶג זיא רע
 רעייפ םַד ןּופ ןְפְראוָועֶג סיֹורַא םיִא טֶה נּוא
 קּוסָּפ רָד טְנייֵמ סָר חַרָּת רֵמאָפ ןייַז ראַּפ

 זיִא ןֶרָה (יִבָא חַרָּת יִנְּפ .לַע ןֶרָה תַמָיַע
 ןעוֶו ןעֶד חַרָּת רֶטאָפ ןייַרֶּביִא ןֵבְראָטְׁשעֶנ
 ףיֹוא דֹורָמִנ ראַפ טְנאָלְקיִגנ טיִנ טְלאָו חַרָּת

 ןעֶראוָועֶג ןְפְראָועֶג טינ ןֶרָה טְלאוָו םֶהָרְבַא
 םִא ןעֶמ טְניִרעֶל ןעֶנאַר ןופ .ןייֵרַא רעֶייפ ןיִא * טְנייַה טשִרֶע זיִא טאָנּפָא רַד ןעֶד טְלַא גאָט

 ףיֹוא ןעֶזאָל ראַּפ טיִג ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמַא םֶד קעֶוַא רעֶנעֶי זיִא ֹוזַא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג |
 סנא
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 ןְנעֶרְּב םיִא ןעֶואָל ְךיִז ליוו רע עוו ראָנ םַנַא
 םֶר ןְטְכאַרְמ טיִנ רֶע לאָז ןיִנעֶו םֶמאָנ ןּופ
 ראַפ רֶע ןעוֶו ןעֶד ןָהּוט םָנַא םיִא טעוֶו טאָג
 ןירעֶג טיִנ רֶע טיִנ ֹוזַא םִנַא ףיֹוא ְּךיִז טְזאָל
 ןייק טאָג םיא טְהּוט םּורְד טאָנ ּוצ ףּונ ןייַז
 רעלייוו ןֶרָה ייּב ָניִפעֶג ריִמ ייִו ֹוזַא ,טיִנ םַנ
 ןְהעֶׁשיִג םנַא זיִא םֶהָרָבַא ּוצ םֶד ןְהעֶזִג טֶה
 רֶעייַפ ןיִא ןעֶּפְראוַו טְואָליִג ְךיִז רֶע טֶה ֹוזַא
 ףיֹוראַד ןְהּומעֶג סֵנ ןייק טאָג םיִא טֶה םּורְד
 לַע ןיִכְמֹוס ןיִא טְגאָועֶג םיִמָכֲח איד ןעֶּבאָה
 סֵנָא ףיֹוא ןעֶזאָל ראַפ טיִנְךיִז לאָז ןעֶמ .םַנַּה
 הָרָׂש זַא הָׂשק זיִא (ונו הָרָקִע הֶרָׂש יִהָּתע

 לאוו ְךאָד ןעֶמ טְסייו הֶרָקע ןייא ןעֶועֶג זיִא
 ְךאָנ ףְראַד םו טאַהיִג רעֶדְניִק ןייק טֶה איז
 יִנעֶז םִע ץּוריִּת רֶד זיִא רֶלָו הָל ןיִא ןייִטְׁש
 ןניוועֶג דְניק ןייק ןינעק .סאָוָו רָבייַו ליִפ אָד
 רעֶדְניק אֹוי אייז ןעֶּבאָה ןְראָו ליִפ ְּךאָנ נּוא
 טְנעֶקִיִג טיִנ טֶה הֶרָׂש קּוסָּפ רֶד טְנאָז םּורָד
 טאָה םּורָד ןעֶרְהאָי ליִפ ְךאָנ ּליִפֲאןְניעֶג
 אָנָקְסַ ןייֵא ךיז טְכאַמעֶג הָרָׂש גוא םֶהָרְבַא
 ןייַג ּוצ דְנאַל רעֶייִז ןּופ ןייֵנ םיֹורַא ןעֶלאָז יי
 דְנאַל גיִלייֵהַא זיא סאָד םִו ןַעַנְּכ דְנאַל ןיִא
 רעֶדְניק ןייַז הָכֹוז ןְטְראָד ייֵז ןיִלעֶו רֶמאָט
 םֶהָרְבַא םָד טְסיוִועֶג זיִא םֶד נּוא ןעֶּבאָה ּוצ
 ּוליִפֲא ראַה רעֶד נּוא רקָיע רעד ןעוֶועֶג זיִא
 איו נּוא דִנּוועֶג זיֹוה םֶרעֶטאָפ ןייַז רָּביִא

 ןענְּכ דְנאַל ןיא ןייג ןְּבייהעֶג ןָא טֶה םֶהָרְבַא
 םֶהָרְבַא ראָג ןעֶגְנאַנעֶגְּךאָנ םיִא עֶלַא יי ןיִנעז
 טֶָה נּוא חַרֵּת רעֶטאַפ ןייַז ןעוֶועֶג דֵּבַּכִמ טֶה
 םּורדְךיַזרָּביִאּוליִפֲאראַהַאּוצ טְכאַמעֶג םיִא
 טול תֶאְו ֹונְּב םֶרָבַא תֶא חַרָּת חקיע טייַטְׁש
 ןייז טיִמ םֶרָבַא ןֵמּונעֶג טֶה חַרֵּת (ןֶרָה ןֵּב
 ןעֶנֶּכ דְנאַל ןיא ןייֵג ּוצ דִנועֶג זיֹוה ץְנאַנ
 ןְּבְראָטְׁשיִנ זיִא חַרָּת ניא (ןֶרָחִּב חֵרָּת תָמָיַע
 יִד םָה םּוראוַו ןיִנעֶרְפ ּוצ אָד זיִא .,ןֶרָח ןיִא

 ןופ רעֶדְניק איד ייֵב ןָּביִרְׁשעֶג ןָא טיִנ הָרָוּת
 ראָנ ןֵּבְראָמְׁשיִנ ןיִנעֶז ייֵז םֶד רעֶהַא ויִּב םֵׁש
 יד .הָתיִמ יֵד ןעֶּביִרְׁשעֶג איִז טאָה חַרָּת ייַּב
 טְזּומעֶג טֶה הָרֹוּת יד ץּוריִּתַא ןעֶנאָז םיִמָכֲח
 יד יֵדּכ ןעֶּבְראָטְׁשיִג זיִא רֶע םֶד ןְּבייַרְׁש ןָא
 קעֶוַא זיִא םֶהְרָבַא ןעֶגאָז טיִנ ןעֶלאָז טייַל
 םִרָמּומ נּוא רֶמאָפ ןּופ דְנאַל ןייַז ןּופ ןְנְנאַנעֶג
 טייֵטְׁש םִע יוִו טְזאָל ראַפ ייֵזטֶה נּוא דֵרּוּבעֶנ

 הניארו הנ תשרפ הניאצ

 ןופ קעווא יי ְּךּתְַלֹוממו ְךֶצְרַאמ ּךֶלְךֶל
 אייז נוא הָחַּפְׁשִמ ןייַד ןּופ נּוא .דְנאַל ןייַד
 סאָד ןעוֶויִג זיִא סאָד נוא הָבּוׁשְּת לַעַּבַא איו
 גָנּובּורְּפ עֶטְנעֶצ םאָד נוא גְנּובּורְּפ עֶטְׁשְרֶע
 ןעֶנעֶז גנּובּורַּפ אייוֵוְצ איִד .הָדיִקֲע איד זיִא
 טייֵמְׁש םּורָד נוא ןיִכעֶלְניִנ רעֶדְנאַנַא אוצ

 הרי רעֶד אייֵב נוא (ךְצַאַמ ךֶל ךִֶנ אָד
 ,הָיְרֹומַה ץֶרֶא לֶא ְףל ךֶֶוו ְךיֹוא טייֵטְש
 ֵּבְרַאַא ראַפ קֶחְצִי ןָהּוז ןייַד טְכעֶׁש גּוא
 ְךיִז טְזאָל ׁשְנעֶמ ַא סאָד וָנּוא טְניִרעֶל םאָר

 ןעֶרעֶוִּביִרְמ ראַפלאָז רֶעייֵא ןעֶטייֵמ רעֶּביל
 ןיִראוָועֶג ןירֹוּבעֶג זיִא רע איוִו טְרָא ןייַז ןּופ
 ןְהעֶז טי ְּךיִז ראַפ הָחָּפְׁשִמ ןייַז לאָז רֶע םֶ
 + רעֶד ןיִנאָז םיִמָכֲח איִד (סֹודָג ֹוגָל ּךְשֲעַאע
 .םִע ןעֶכאַז אייֵרָה ׁשְנעֶמ םעֶד טְרעֶניִמ געֶו
 ןוײק גע ןיִא ןעק} רע רעֶדְניִק םיִא טְרעֶניִמ
 דֶלועְג םיִא טְרעֶניִמ םע;נוא .ןיִּבאָה רעֶדְניִק
 טְרָציִמ סע נוא תֹואָצֹוה ףיֹוא קעוֶוַא טייֵנ םִע
 ןיִא טינ םיִא ןעק ןעֶמ ןעֶד בֹוט םָׁשַא םיִא
 טְנאַזיִג 'וצ טאָנ טאָה םּורָד ,דָנאַל דְמעֶרְפַא
 ןיִבאַז אייַרְד איד טעוֶו רֶע סאָד םֶהֶרְבַא ּוצ
 ןייג טעוֶו רע ןיוש ןעוֶו ןיִרעוֶו טְרָניִמעֶג טינ
 (לֹורָנ יֹונְל ףֶׁשֲעֲא) ׁשְטייַט זיִא סד געוֶו ןיִא
 ןעֶד קְלאָפ םֹוִהָנַא ּוצ ןיִכאַמ ְּךיִד לעוֶו ְךיִא
 ּוצ רעֶדְניִק הָכֹוזיטינ ּוטְסיִּב דָנאַל םעֶד ןיִא
 ןיִּבאָה דיק אֹויוטְסעוֶו ןיִטְראָד גוא ןיִּבאָה
 ןעֶכאַמ םֹורָג לע ְךיִא נוא ּדֶמִׁש הָלְדִנֲאַע
 ְךיִד לעֶו ךיִא נּוא (ףֶכְרְבֲאֲע ןעֶמאָנ ןייַד
 נּוא (הָכָרְּב הָיָהָת דְלעֶג ליִפ טיִמ ןיִׁשְנעֶּב
 טְנאָויִג טֶה טאָנ .רעֶשְנעֶּב ַא ןייַז טְסעוֶו אּוד
 תֹוכרְּב איֵד ןעֶנעֶז רעֶהַא ויִּב םֶהָרָבַא ּוצ
 טְשְנעֶּביִג ּבאָה ְּךיִא דְנאַה ןייֵמ ןיִא ןעוֶויִג
 ןיִא ּפָא ייֵז ְךיִא ּביִנ טְנייַה נוא ַחנ נּוא םָדָא
 אוד ןיִמעוו ןיִׁשְנעֶּב טְסְלאָז אּוד דְנאַה ןייַד
 ֶלֶלמּו ךכָרְכִמ הֶכָרבֶאעיִלעוֶו טְסעוֶו
 רֶׁשְנעֶּב ענייד ןיִׁשְנעֶּב לעווו ְךיִא נוא (רֹואָא
 רֶָמֹולָּכ ןיִכּולְפ ְּךיִא לעוֶו רעֶכולְּפ עֶנייֵד נּוא
 טעוֶו םאוָו םעֶד ןעֶׁשְנעֶב רעירְּפ לעוֶו ְךיִ
 םִיּקִמ לאָז הָּכְרִּב ייַ יִדְּכ ןעֶשְנעֶּב ךיד
 ְךיִד טעוֶו סאוָו ףעֶד נּוא .ריִד ןיִא ןיִרעוֶו
 יי יְִּכ ןעֶכּולְּפ רעירְפ ְךיִא לע ןעֶכּוקְפ
 רעֶד ,ןירעוֶו םוקִמ טיִנ ריִד ןיִא לאָז הָלֶלְק
 (  "הְרְַאְוְר 7
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 ןעֶפְראַו קעוֶוַא םיִא לאָז נוא רעֶמאַמ םִע
 תֶמָיו) ןְּבירְׁשעֶג רעֶיַרְפ קּוסָּפ רָד טֶה םּורָּד
 רעֶד דְלאַּב נּוא ןְּבְראַטְׁשיִג זיִא חַרָּת (הֵרָּתְו

 (ּךְְרַלֹומִמּו ְךֶצְרַאמ ךֶל ְךֶלֹנ טייֵטְׁש ְּךאָנ
 לייוו תֶמָיַו קּוסָּפ רֶד םיִא טְפּור םּורָד :ּו :
 ְךאָנ ןעֶמּוק טְסעוֶו וד (םֹולָׁשְּב ְּךיִתֹובֲא לֶא אֹובָּתהֶּתַאו םֶהָרְבא ּוצ טְנאָזעֶג טֶה טאָנ |
 ,םֹולָׁש טיִמ ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַד ּוצ טיֹוט ןייַד|
 חַרָּת סאָד םיִמָבֲח יִרָזְנּוא ןּופ רעֶד ןעֶגְניִרַדְ|
 הֵרָּתְקּוריִּת רָד זיִא אָּבַה םֶלֹועְל קָלַחַא טֶּה
 םֶהָרְבַא ןֶהוז ןייַז ןופ תּוכְז םֶד ןעֶסאָנעֶג =
 יד טֶה אָד ןֶרע ןגןיִא ןעֶמיִקעֶג זיא רע םָד
 םֶהָרְבַא רָמֹולְּכ םיֹוּב םָד ןעוֶועֶג ליִצַמ יֵרָּפ
 זיִא חַרָּת נּוא חַרָּת ןּופ יִרַּפ איד ןעוֶועֶג זיִא
 ןּופ ּפָא טְניִרעֶל ׁשֶרָדֶמ רֶד ,םיֹוּב רֶד ןעוֶועֶנ
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 איד טז טְגאָז איֵבָנ רעד (הֶָָי אל הָרֵי
 ןעוֶויִג ְךייֵלְג טְסיִּב אּוד סאוו םִיַלָׁשּורְי טאַמְׁש

 םאָו ןְרעֶטְכאַרְמְּא ןיֵא הׁשָא ןייא יו תולָג ןיִא
 טיִנ רֶהיֵא זיִא םִע גּוא ןעֶניוועֶג רעֶדְניק ןייק טאָה
 אז לייַו סֶנָייֵו ןופ ייֵהְקנאַרְ ןייק ןְמיקעגְָא
 עֶד יז ךוּב ריִא ןיִא ןעֶנאֶרְמעג דיק ןייֵק טאָה
 סאו טאָמְׁש רעד ןיִא ןייֵז רֶדְניֵק ליפ ןְלעֶוו דְנּוצַא
 םִיַלָשּוְי ןעֶד תּולָג ןיִא טְסיוִו ראַפ ןעוֶיג זיִא איִז

 ריִא סאו הָיַח הֶנָמְלַא ןייֵא איו ְךייֵלְג עוֶויִג זיִא
 טְגאָ איִבָנ רעֶד (ףלֲהֶא םֹוָמ יִביִחרַה) .טְּבעֶל ןאַמ'
 טְלעֶּציִג ןייַ ןּופ טְרָא סאָר טייֵרְב ְךאַמ םִיַלָׁשּורְיּוצ
 יִרעֶרְנַא ףיֹוא גוא רעֶדְניק עֶליִּפ עֶנייֵד ןעֶנעוֶו ןּופ
 טייֵרְּב נּוא סיֹורְג ןעֶלאָז יֵר לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןופ טעֶטְׁשי

 אומ ןעֶמְלעֶציִג איד ןופ ליִגעֶנ יד נּוא קירְטְׁש איד
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 רּוחָּב םֶנייֵמעֶגַא טיִמ רעֶטְכאָט ןייַז טְכאַמעֶג הָנּותֲח לייוַו .
 טיִנ טאָה רֶע לייוַו תקְולַחַמ ךֶרֹוד נּוא טייֵצ עֶנייֵלְקַא ףיוא
 ,ןעֶּביִרְטעֶג םיֹורַא םיִא ןאַמ טאָה ריִא אייַּב ןעוֶויְג ןָח אָׂשֹונ
 טאָה ןעֶראַפוצ ןעֶמּוקעֶג םֶכָחַה רּוחָּב רעֶד יא לייוותעֶד

 טעוֶו רעֶמאָט ריִא טיִמ ןייַז וצ ְךֶדַׁשְמ ְךיִז טאַהיִג אֵרָומ רֶע !
 רעֶד ןָתּוחְמ רעד םיִא טאָה ןַעּבייִרְט סיוהָא ְךיֹוא סיִא ןעֶמ

 חנ תשרפ

 .ןיוׁש ןעוֶו נּוא תַמ ןְּבעֶל םייַּב טְסייֵה עֶׁשרַאו

 - נּוא טְלעֶציִג רייז ןופ ןעֶגְנעֶהְמּוא איר ןעהיִצְסיֹוא

 ףהכ - הניארו

 עֶועֶג רֶׁשָּכןיִנעֶז רעֶצְלעֶה עֶלַא םֶד ןעֶנאַד
 רָצְלעַה ןְמּונעֶג םיֹוא רעִייפ םּוצ ַחָּבְזִמ םּוצ
 ןעֶמ טֶה יד קאָמְׁש ןייַו םיֹוּב ריִּב לייֵא ןּופ
 םּוצ נּוא רעייפ םּוצ ןיִגְנעֶרְּב טְפְראַדעֶג טיִנ

 היּב ןיִא לֶמיֹוּב טאַהיִג טֶה ןעֶמ לייוַו ַחָּבְ
 איד ןעֶּבאָה םּורָד ַחֵּבְזִמ םּוצ ןייו ְּךיֹוא נּוא
 רֶמייֵּב עֶרעֶייִז ףיֹוא ןעוֶוינ ליִצַמ תֹוריִּפ ייְֵצ
 זיִא םֶהָרְבַא איוִו לאוו ֹוזַא רעֶייפ םעֶד ןּופ
 ןעוֶויִג ליִצַמ טאָה נּוא חַרָּת ןופ יִרַּפ יִד ןעוֶויִג
 יד נּוא .םֶניִהַג םעֶד ןּופ רעֶייפ םעֶד ןּופ חַרָּת
 יאְו אָּבַא הָּכוְמ אָרְּב טְגאָוֶג ןְּבאָה םיִמָכֲח
 יִא ןָהּזַא ׁשְטייֵט זיִא םֶד אָרְּב הֶּכוְמ אָּבַא
 רֶמאַּפַא רֵּבֶא םֶנְהיֵג םָד ןּופ רֶטאַפ ןייַז ליִצַמ
 רעֶד יו ֹוזַא םֶנְהִיִג ןּופ ןּוז ןייַז ליִּצַמ טיִנ זיִא
 םֶהָרְבַא רֶמֹולְּכליִצַמ יִדָיִמ ןיִאְוו טְגאָז קוטָּפ

 ;לאעמְׁשִי ןוז ןייַז ןעוֶועֶג ליִצמ טיִנ טֶה

 חנ תרטפה ב

 שר ןעֶעֶו ניק עֶנייד נוא שי רעֶקניל רעֶר
 סאָו טעֶמׁש יד ןעֶצעֶזאַּב ןעֶלעוֶו נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 (ֵשֹובָה אֹל יִּכ יִאְרִיִּת לַא) ,טְסיוו ראַּפ ןעוֶויִג ןעֶנעֶז
 טיִנ גיִּבייֵא טְסעוֶו אּוד ןעֶר טיִנ אָרֹומ ןייֵק ּבאָה
 םֶטּוג ליִּפ ֹוזַא ןעֶּבאָה טְסעֶוו ּוד ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְראַפ
 אּוד םאו תֹוּפְרָח איִד ןעֶסעֶג ראַפ טְסעוו ּוְד םאָד
 הְָמְלַא ןייַד ןופ הָּפְרָח רעֶד ןיִא ,טאַהיִג טְסאָה
 ךיֲעּב יּכ) ןעֶקְנעֶרְיִג רֶהעַמ טיִנ ּוטְסעֶו טְּפאַׁש
 תואָבְצ יי רעֶפעֶׁשאַּב ןייר ןאמ ןייר לייַװ (ְִיַשֹוע
 רעֶגיִלייֵה רעֶד רעֶזייִלְסיֹוא ןייד זיִא ןיִמאָנ ןייַז זיִא
 טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןופ טאָג רעד לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג
 טֶסִּב ּוד איִכָנ רעֶד טְנאָז ,ןעֶפּרְג ןיִרעֶו רֶע טעֶו
 ןעֶּבראָטְׁשעֶג זיִא ןאַמ ריִא םאְוו הָׁשֵא ןייֵא יו םיִנ
 הֵׂשָא עֶניִואָלְראַפַא איו טֶרָאייַנ (הָבּוזַע הָׁשֲאְּכ ִּכ)
 טְזאָלראַפ נּוא ריִא ףיֹוא טְניִרעֶצ ןאַמ ריִא סאו
 וזַא ריִא אּוצ םוא רעֶריוִו טְרעק נּוא עֶלייֵוַא איִז
 יִּכ םיִרּועְנ תֶׁשֵאְ) ןעֶפּורעֶג קיִרּוצ טאָג ךיד טאָה

 הָנּותֲח קיִרּוצ ְךאָנ רֹעֶד ריִא טיִמ טאָה רע יִׁשְטאָח
 ריִא טאָה ןאַמ רעֶד סאוָו רעֶיְרְפ ןּופ הָׁשּוּב ְךאָד איִז טאָה
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 ןופ טאָה ןעֶמ סאוָו ּבייַַא איו ְךייֵלָנ נּוא (סאָמִת
 ןאַמ ריִא ףיוא סָאָמִנ טְרעֶו איִז ןעוֶו דְנעֶגּוי רעֶד
 ְךיִז טְמיִראַּב רעֶד נּוא רֶלאַּב איִז רֶע טְקְנעֶריִג ֹוזַא

 טעֶו ריִד לייַו (ְיְִּבִנֲע ןוטק עגֶרֶּב) ,ריִא רעֶּביִא
 ַחיִׁשָמ ןּופ געט איר ןיִא ןיִרעוֶו ןיִּבעֶגיִג תֹובֹוט ליִפ
 איוִו ראָג זיִא תּולָג סאָד זַא ןעֶטְכאַד ריִד ְךיִז טעוֶו

 וטְסעוו תֹונָמָהַר םירְג טיִמ ןעֶד קיְִּבנֶגוא ןייֵא
 גיִנייַו טיִמ (יִּתְרַתָסִה ףֶע ףצָׁשְּ) ,טְייֵלרעֶד ןייַז
 ןֶגְראָּב ראַפ קיִלְְעֶגּא ןייֵא ןיִא ךיִ ּבאָה ןיִראָצ
 רֵסָח ןעֶגיִּבייֵא ןייֵא טיִמ 'נּוא ריד ןּופ םיִנָּפ ןייַמ

 טְנאָז וזַא טְמיִראַּב רעֶר ריִד רעֶּביִא ְךיִמ ְךיִא ּבאָה
 יו ּזַא ןעֶד (יִל תאֹזֲחֹנ ִמיִּכ) ,רעֶוייֵלרעֶר ןייד טאָנ
 וזַא ,תּולָג סאָר זיִא ְךיֹוא ֹוזַא ַחג ןּופ רעֶסאַוו סאָר
 לּוּבַמ ןייֵק רעֶמ לאָז ךיִא ןעֶראוְׁשעֶג ּבאָה ְךיִא איִט

 ילשמ ק
 טייַצַא ףיֹוא ןיִטָנ ןעֶסייֵהעֶג טאָה אֵפֹורַא זַא רעֶּבָא ,טְניִג

 הָנּותֲח טעוֶו רע זַא ְךאָנ רעֶד רֶדָניק ןייק ןיִּבאָה אייֵז לייוַו
 יז טְמעֶׁש סְלאַמאַר ןיִרעוֶו תֵרֶּבּעְמ איִז עוו ןעֶּבאָה
 ,הָבֲהַא םֹורָג תַמֲחַמ זיִא ןיִטָנ סאד לייוַו הָׁשִא יִד טיִנ ןיֹוׁש
 זיִא תּולָג רעֶר זַא ןיִרעוֶו הָלֵגְתָנ טעו ריִתְעָל ְךיֹוא ֹוזַא

 1 א =

 הניארו חנ תרטפה
 .ףיִא ּבאָה ךיוא ּוזַא טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןיגְנעֶרְב
 ריר ףיוא ןעֶנְרעֶצ טיִנ רעֶמ לאָז ְךיִא ןעֶראְּׁשעֶג
 ִּב) ריִ ןיִא ןֶיִרְשְנָא רעֶמ שיִנ לאָז גוא לֵאְרָשִי
 ןעֶלעֶו ְרעּב יִד (הָניִמּמְּת תֹועְבְנַהְוּׁשְמִו יִרָהֶה
 רעֶּבא ןייַנוצ ןעֶלעֶו ְךיֹוה יִד גּוא ןיִרעוֶו ןאָטיִג פָא
 טאָנ טְנאָז וזַא ןעֶּכייֵלְב גיִבייֵא טעוֶו הָיבִׁש ןייֵמ
 ירְרְהְנַפ אָרָמְנ רעֶד ןיִא ,רעֶגיִמְראַּב רע ןייַר
 טאָה ׁשְנעֶמַא קָחֶּצִי בַר ןּוז ןייַז ּוצ אָדְוי בֵר טְגאָז
 טינ רעֶבָא בו טְׁשִרֶע ןייַז ןּופ ראָנ ַחּור תַחַנ ןייק

 יּכ) קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ

 בר ןעֶגעֶוו ןּופ טְגאָז לֵאּומְׁש בר ,(ךיַשֹוע ְךיַלעְוּב
 ץְראַה אייֵרְמעֶג ץְנאַג ןייק טיִנ טאָה הֶׁשִא ןייֵא
 איז זַא ןעֶמּונעֶג איִז טאָה םאוָו ןאַמ םעֶד ּוצ ראָנ

 :הָלּוהְּבַא ןעוֶויִג זיִא

 הרוהי
 .ןעֶלאָז ריִמ יִדָּכ הָבֲהַא סיֹורג תַמַחַמ טייַצַא ףיוא ןעוֶויִג ראָנ

 ,ןעֶמעֶׁש טי ְךיֹוא ְךיז רימ ןעֶלעֶֶו יִחְצִנה בֹוט ּוצ ןייַז הָכֹוז
 ריד טאָה ְךֵרְָּתִי םֵּׁשַה ןאַמ ןייד ןעֶד :ּךיִׂשֹוע לעב יִּכ
 ןעֶניִּביֵא םעֶד אּוצ טייֵרג ןייַז ןעֶלאָז ריִמ יֵדּב ןאָטיִג סאָר

 :קיִלְג

 ,ךל תשרפ
 ֵלָׁשִמ ןיִא טְגאָז הע ְךֵלֶמַה הֹמלׁש (ְּדָלְּדַל

 רעֶד (ונו םָּכְחַי םיִמָכֲח תֶא ְּךֵלֹוהְנ גיי
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד וָנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ
 טייַל עֶמּורְפ נּוא עֶנולק ּוצ ןיִטּפעֶהעֶּב ְּךיִ
 םּורָד םיעָׁשָר ןּופ ןיִדייֵׁש ּפָא ְךיִז לאָז נּוא
 (םֶּכְחָי םיִמָכֲח תֶא ּךַלֹוהנ קּוסְּפ רעֶד טְגאָ
 ' טְרעוֶו רעֶד םיִמָכֲח איִד טיִמ טייַנ סאוָו רעֶד
 ּוצ ְךיִז טְפעֶהאַּב סאוָו רעֶד רעֶּבָא ּולְק
 רֶד איו ֹוזַא ןיִכאָרְּב ּוצ טְרעוֶו רעֶד םיִעָׁשְר
 רע טְקנעֶריִג םיִמָכֲח ּוצ ְךיִז טְּפעֶהאַּב םאוָו
 סאו רעֶד ְּךיֹוא ֹוזַא :טאָנ ןיִא טייַצ עֶלַא
 טְסעֶגְראַפ רעֶד םיִעָׁשָר ּוצ ְּךיִז טְפעֶהאַּב
 ןופ ּפָא ְךיִז טְניִרעֶל נּוא טייַצ עֶלַא טאָנ ןיא

 רפס
 ןייַד ןופ ןיִגעו הָבֹוט ןייַד ןּופ סױרַא אייֵג (ְךֶלְּךָל)

 זיוה םֶרעֶטאַּפ ןייַ ןּופ נּוא טְרָא םֶרָרּוּבעֶג
 ןיִּבעֶג אּוצ ןעֶזייוִו ריִד לעוֶו ְךיִא סאוָו דְנאַל םּוצ
 םעֶד ןיֵא ןעֶר רעֶרְניִק עֶייַד נּוא ריֵד דָנאַל סאָר
 טָראָד נוא ןִׁשְטְנֶּב ךיד ְךיִא לעוֶו דְנאַל ןעֶניִאָד
 ָךיִא נּוא קְלאָּפ םיֹורְנַא אּוצ ןעֶבאַמ ְךיִד ְךיִא לעֶו
 ןיִרעֶו לאָז םִע נוא ןעֶמאָנןייַ ןעֶכאַמ סיֹרְג לעוֶו
 ףיֹוא ןיִנעֶז סאו תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא ריִד טיִמ טְׁשְנעֶּביִג
 סױרַא אייֵג נוא ףיֹוא אייָמְׁש דֶנּוצַא נּוא רֶרֶע רעֶ

 ּו

 - לאָו םּורָד םיִׂשֹעַמ עֶזייֵּב עֶרעֶיִז םיעָׁשָר איד
 ְךיִז לאָז רע;סאָד ןייַז טְניִראוָועֶג ׁשֶנעֶמ רעֶד-
 ןעֶמ איוִו ֹוזַא םיעָׁשְר ּוצ ןיִמְפעֶהאַּב טיִנ
 םֶהָרְבַא נּוא .ֹוניֵכְׁשִל יֹוא עַׁשְרָל יֹוא טְגאָז
 - הָרֹוּת איִד ןייַז םַײקמ טְלאָועֶג ְּךיֹוא טאָה
 אֵרְמִנ איד איוִו ֹוזַא םאָנ ןעֶניִד טְכעֶר נּוא
 - םִַיקָמ לָמֵׂש ןייַז ןּופ טאָה םֶהֶרְבַא טְגאָ
 ְךאָנ זיִא איֵז ּוליִפֲא הָרֹוּת עֶצְנאַנ איִר ןעוֶויִג
 טְנאָזיִנ טאָג טאָה םּורָד ןיִראָועֶג ןיִּבעֶניִג טיִנ

 ּךְּתְרַלֹומִמּו ְךְצְרַאֵמ ְךֶל ְּךָלֹנ םֶהָרְבַא ּוצ
 ןייד ןּופ נּוא דְנאַל ןייַד ןּופ קעוֶוַא אייֵג
 םיִמָכֲח איִד .םיעָׁשְר ןיִנעֶזאייַז לייוו הָחָפְׁשִמ
 לַּכ ןיֵא ּוצ ְּךייַלְג ןעוֶויִג זיִא םֶהָרְבַא ןיִנאָז

 םיט
 רשיה

 סאָו ץֶלַא נּוא ּבייַַו ןייד נּוא אּוד טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 - ןיִראָתעֶג ןְניִועֶג ןיִנעֶז סאוָו עֶלַא ךיוא גּוא זיִא ןייַר
 ריִד טְסאָה ּוד סאָו רעֶּבייַל עֶלַא גּוא זיוה ןייַר ןיִא
 ,ןעַנְּכ דְנאַל םּוצ אייֵג נוא ןְרָח:-ןיִא טְלעֶמאַזיִג ןייֵא
 ןייַז םול נּוא יֵרָׂש ּבייַװ ןייַז טְמעֶנ םֶרֶבַא גוא
 איר עֶלַא נּוא עֶגיִנייֵז סא ץְלַא נּוא ןּוז םֶרעֶרְורְּב
 סאוָו עֶלַא ךיוא גּוא זיֹוה ןייז ןיִא ןעוֶויִג ןיִנעֶז סאָו

 - ןיִנעֶג נּוא ןֶרָח ןיִא הָנּומֲא ןייַז ןעֶמּונעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 ןַעְּ רְנאַל םיצ ןעֶגְנאַנעֶג

 א טא }
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 ןייַר םּוא ןייֵא ןיא טייֵטְׁש םאוָו םיִמָׂשְּב טיִמי
 ןיִמּוג םעֶד ןּופ טיִנ רעֶנייֵק טְסייוֵו ֹוזַא טְרָא
 ןְמּונעֶג סיֹורַא רעֶּבָא טְרעֶו ילַּכ יד ןעוֶו חיִר

 ןעֶמ טְרעוֶו ֹוזַא טֶרָא ןייֵר םּוא םעֶד ןּופ +
 זיִא ְךיֹוא ֹוזַא ַחיִר ןעֶמּונ םעֶד ןּופ ראָויִג
 ןְסייֵהעֶג טאָג טאָה םּורָד טְניִרעֶג הֶרָז הָדו : / ןיִּבאָה סאָו םיִעָשְר ןעֶׁשיווְצ ןעוֶויִג םֶהָרְבַא

 ןעֶזאָל ּוצ דְנאַל ןייַז םיֹוא ןייֵג םֶהָרְבִא ּוצ
 םאֶה רו םאוָו םישעמ עֶטּוג עֶנייַז ןעֶסי /
 איד ןּופ םִנייֵא ןעוֶויִג זיִא סאָד גּוא ְךיִז ןוא
 םֶהָרְבַא טאָה טאָנ סאָו גָנּובּורְּפ ןֶהעָ
 טאָּביג ןייַז ןיִטְלאַה טעֶוֶו רֶע ּבֹוא טְבּורּפעֶנ
 טאָה רע; איו גָנּונאוו ןייַז ןעֶפְראוַו ּוצ קעוֶוַא

 דְנאַל דְמעֶרְּפ ַא ןיִא ןייֵנ לֶאָז נוא טְנעקאַּב
 יִטְׁשְרֲע םֶד ןעוֶויִגזיִא םֶד הָבּוׁשְּת לעּבַא ןייַז
 איד זיִא גְנּובּורְּפ יֵטְנֶהעֶצ םאֶד נּוא גְנּובּורְּפ-

 ּךְצְרַאַמ ְּךֶל ְּךֶֹנ אָד טייֵטְׁש םּורְד הָדיֵקֲע
 ָאְּךֶלְּדַלְ ךיוא טייֵטְׁש הָדְיַקֲערֶד ייב נא
 רַּפ קָחְצִי ןּוז ןייַד טְכעֶׁש נּוא (הָירֹומַה ץֶרָאי
 טְואָל ׁשְנעֶמַא םֶד זָעא טְניִרעֶל םָד ןֵּבְרָּקַא

 ןעֶּביִרְט רַּפ לאָז רֶע ייֵא ןימייֵט רעֶּביִל ְּךיִז
 ןירֹוּבעֶג זיִא רֶע איו טְרֹוא ןייַז ןּופ ןיִרעֶו
 טיִנ ְךִז רַפ הָחָּפְׁשִמ ןייַז לאָז רעד ןיִראָויִ
 ןיִנאָז םיִמָכֲח איד (לֹודְג יֹוגָל ףֶׂשֲעָא ןְהעֶז
 סע;ןיִכאַז ייֵרד ׁשְנעֶמ םעֶד טְהעֶניִמ געוו רָד
 ייֵק עוו ןיִא ןעק רֶע רעֶדְניִק םיִא טְרעֶניִמ
 טייג םֶע דֶלעֶג םיִא טְרָניִמ םִעיִּבאָה רֶדְניִק
 םיִא טְרעֶניִמ סֶע נּוא תֹואָצֹוה ףיֹוא קעווַא

 דְמעֶרְפַא ןיִא טיִנ םיִא ןעק ןעֶמ ןעֶד בֹוטםֵׁשַאי
 םַד םֶהָרְבַא טְנאָזיִג ּוצ טאָנ טֶה םּורָד דְנאַל-
 ןיִרעוֶו טְרעֶניִמיִנ טיִנ ןיִכאַז ייֵרָד יד טעֶוו םִעי
 רפס ו

 זַ ןַענּכ ןייק ןעֶמיק ייֵז גּוא ;(ןַענִּכ הֶצרַא אביו
 טְגייֵנ םֶרֶבֵא נּוא טְגאָזיִג ייֵז טאָה טאָג יִו |
 ןייַז טול ְךיֹוא גּוא הֶרֹומ ןֹולָּפ ןיִא טְלעֶציִג ןייַז
 ךיֹוא ןינעֶז עֶניִייַז םאָר ץֶלַא טיִמ ןוז םֶרעֶרְורְּב
 אּוצ ןעֶזיִואַּב ְךיִז טאָה םאָנ נּוא ,םיִא טיִמ ןעוֶיְג
 לעו רעֶדְניִק עֶנייֵד ּוצ םיִא אּוצ טְגאָז נּוא םֶרֶּבַא
 םעוּב םֶרֶבַא נּוא דְנאַל עֶניִזאָר סאָד ןיִּבעֶג ךיִא -
 ,ןעֶויוואַּב םיִא ּוצ ְךיִז טאָה סאָו טאָג ּוצ ַחַּבְזִמַא -

 ןיִא זיִּב הָרּומ ןולָּפ ןיִא טייֵמְׁש ַחֵּבְוִמ רעֶד נּוא
 ןעוֶויִג זיִא ראי ןעֶּבְלעֶו םעֶר ןיִא ,גאָט ןעֶניִטְניַה
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 ךל תשרפ

 .ןעֶטְראָד ויִא גּוא טְנאוועֶג געֶמ עֶנייַו עָלַא

 הכ הניארו

 זיִא סאָד געֶו ןיִא ןייג טעֶו רע ןיֹוׁש ןעוֶו
 ְךיִד לעֶו ְּךיִא (לֹודְגיֹוגְל ְׂשֲעֶאו ׁשְטייֵט
 דְנאַל םעֶד ןיִא ןעֶד קְלאָפ םֹורְנַא ּוצ ןיִכאַמ

 ןיִנעֶז רעֶהַא זיִּב םֶהֶרְבַא ּוצ טְנאָזיִגטאָה טאָג
 ּבאָה ְּךיִא דָנאַה ןייַמ ןיִא ןעוֶויִג תֹוכָרָּב איד
 יז ְךיִא ּביִנ טְנייַה נּוא ַחֹנ נּוא םֶדָא טְׁשְנעֶּביִנ

 ןיִמעוו ןיִׁשנעֶּב טְסְלאָז ּוד דְנאָה ןייַד ןיִא ּפָא
 ְךֶלַלקְמּוךיִכָרָבְמ הֶכְרָבֲאַ ןילעוֶו טְסעֶווּוד
 רֶשְנעֶּב עֶנייַר ןיִׁשְנעֶּב לע ךיא נוא (רֹואָא
 רָמֹולְּכ ןעֶכּולְפ ְךיִא לעוֶו רָכּולְפ עֶנייִד נּוא
 ךיד טעוֶו סאוָו םעֶד ןיִׁשנעֶּב ריִרְפ לעוֶוְךיִא
 ןיִרעוֶו םִיּוקְמ לאָז הָכְרּב ןייַז יֵדְּכ ןיִׁשְנעֶב
 לע ןיִכּולְפ ְּךיִד טעוֶו סאוָו םעֶד נּוא ריִד ןיִא

 ןיִא לאָז הָלֶלק ןייז ֵדְּכ ןיִכּולְּפ ריִרָפ ְּךיִא
 אָמּוחְנַּת ׁשֶרֶדֶמ רעֶד .ןירעוֶו םִיּוקְמ טיִנ ריד
 טֶה סאָד (ֶל'ְךֶלנ טְגאָז קּוסָּפ רֶד טְּבייַרְׁש
 ראָי טֶרָדְנּוה ּוצ םֶד םֶהָרְבַא ּוצ ןְזיוִועֶג טאָנ

 זיִא אל ךֶלֹ ןעֶד ןיִּבאָה רעֶדְניִק רֶע טעוֶו
 ןיא טְּבייַרְׁש אֵרָמִג יִד לאָצ רָד ןיִא טְרָדנּוה
 טְגאָזקָחְצִ 'ר .קֶרָפ ןֵטׁשִרָע ןיִא הָנָׁשַהשאר
 ןּופ תֹוער תֹוריִזְנ לָטַבְמ ןיִנעֶז ןיִכאַז ףֶניִפ
 קֹוסָפ ןיִא יו וזַא ןיִּבעֶג הקָדְצ .ןיִׁשְנעֶמ םעֶד
 יֵרעֶדְנַא סאָד ,(תֶוָמַמ ליִצַּת הֹקָדְצּנ טייֵטְׁש
 םייַמְׁש קּוסַּפ ןיִא איו ֹוזַא ןיִטעֶּב טאָנ זיִא
 םֶהיֵתֹוקּוצְמַמּו םֶהָל רֵצַּב יי לֶא ּוקֲעְצִיַע
 ראַפ ןעֶמ ןעוֶו זיִא עֶטיִרְד/ סאָד (םִאיִצֹוי
 רֶד יו ֹוזַא ןיִמאָנ ןיי ןִׁשְנעֶמ םעֶד טרעֶדְנֶע

 7: רשיה וספ
 ןופ םֶרעֶציִ עָלַא נּוא ןַענָּכ ןיִא רעֶגְנּה רֶסיֹורנַא
 ןעֶסֹורְג םעֶד ןעֶראַלְרעֶד טְנעֶקיִגטיִנ ןיִּבאָה ןְַַ
 ןעֶנאַטְשיִגְפּא זיִא םֶרְבַא נּוא (םֶרבַא םֶקָיַ) ,רעֶגְנּוה
 ןעֶמּוקעֶג זיִא נּוא םִיַרְצִמ ןייק טְרעֶדְיִנעֶג טאָה נּוא
 לֶסיִּבַא טְצעזיִגְךיִז רֶע טאָה םִיַרְצִמ ןּופ ייֵט םּוצ
 טאָה ךייט ןּפ ןעֶטְראָּב םייַּב געֶו םעֶד ןּפ ןעֶורְפָא
 יי זַא ןְהעֶזיִג רע,טאָה ְךייַט ןיִא טְקּוקעֶג םֶרֶבַא
 יֵרָׂש אּוצ םֶרֶבֵא טְגאָז .ןייֵׁש רעֶייזזיִא יִרָׁש ּבייַו
 טיִמ ןעֶפאַׁשאַּב ְךיִר טאָה ה"ּב טאָג זַא םעֶר ְךאָנ

 ןעֶלעֶו רעֶמאָט ארומ ְךיִ ּבאָה א - יֵׁשַא
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 יִרָׂש הָמָׁש אָרָקִת אל הֶרָׂש ייַּב טְגאָז קֹומָּפ
 יִרָׂש ןעֶפּור טיִנ איִז לאז ןעֶמ (ּהָמָׁש הֶרָׂשיִּכ
 איז טעֶװ ןיִמאָנ ןיִרעֶדְנַא ןייא הָרָׂש טְרעֶיינ
 הֵׂשֲעַמ יּוניִׁש זיִא יִדְרעֶּפ םֶד .ןיִּבאָה רֶדָניִק
 ןעֶזייֵּב ןּופ םיִׂשעמ עֶנייַז טרָדְנע;רַּפ םע רעוֶו
 תֹועְר תֹוריִזנְךיִז ןּופ לָטַבָמ זיא רֶד ןעֶטּוגּוצ
 רע ןעֶו םֹוקָמ יּוניִׁש ןיִגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא

 ןייק טֶה רע יו טאָטְׁש רֶד ןופ קעֶוַא טייֵג
 רעֶד טאָטְׁש יִרעֶדְנַא ןייֵא ןיא טייג נוא לְזַמ
 ארָמִג יד .ןעֶטּונּוצ ןיִרעֶדְנע רפ לֶזמ ןייַז ןעק

 םֶד ׁשְנעֶמ םֶד ןעֶצְריִקרעֶפ ןיִכאַז ייֵרְד טְגאָ
 הרָוּת רֶפֵס םּוצ םיִא טְפּור ןעֶמ ןעווו ןיִּבעֶל
 איִה יִּכ) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו טיִנ טייג נּוא
 םֹוּכַא םיא טיִנ ןעֶמ ןעוֶו נוא ּףיֶמָיְַראָו יח
 קּוסָּפ ןיֵא יוִו טיִנ טְׁשנעֶּב רע נּוא ןיִׁשְנעֶּב םּוצ

 עֶטיִרְד םַד ניא ;ּךיִכְרָבְמ הָכְרָבֲאַ) טייֵטְׁש
 ניִפעֶג ריִמ יו וזַא ךוה ְךיִז טְלאַה רע ןעוֶו זיִא
 םיִּפַע ְךיז טאָה רֶע לייוו קיִדַצַה ףֵסֹוי אייַּב

 ןּופ ןיִּבְראָטְׁשיִנ ריִרָפ רֶע זיא ןיִטְלאַהיִנ ְךֹוה
 ויָלֵא רֶּבַד רֶׁשֲאַּכ םֶרֶבַא ליע .רֶדָירּבעֶנייז
 םיִא ּוצ טֶה טאָנ יו ןיִגְנאַגיִג םֶרְבַא זיִא (יי
 ניִצְּביז נוא ףֶניִפ ןעוויִג טְלַא זיִא רֶע נּוא טעֶריִנ
 טאָּה ןֶרָח ןּופ ןיִגְנאַניִג םֹורַא זיִא רע זַא ראָי
 נּוא ףְניִפ טְלַא טְסיִּב ּוד םיִא ּוצ טְנאָזיִג טאָנ
 ןיִא ןיִּפעֶלְׁש םּורַא ְּךיִד טְזּומ נּוא ראָי יִצָּביִ
 ןופ טעוֶו רַּפ רעֶד הָבּוׁשְּת לַעַּבַא יו דְנאַל
 ןעדּוי ּוצ רעֶזייֵלְרעֶד ןייֵא ןעֶמּוק סֹורַא ריד
 ןעוֶויִג טלַא זיִא איז הָּכְלַמַה רֵּתְפֶא זיִא סאָד
 ןיִגנאַגיִג סיֹורא זיא איז זַא ראָי גיִצְּביִז נוא ףֶניִפ
 איז טאָה םּורד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא אּוצ יֵכָדְרָמ ןּופ

 רשיה רפס

 ראַפ ןיִמענ וצ ְךיד ירָּכ ןעֶנְיגְראַה ְיִמ םִיַרְצִמ יֵד
 רָדּורְּב ןייד ןיִּב ךיִא זַא ןיִנאָז ּוטֵסְלאָז םּורָד ,ּבייַװַא

 יִּבעֶל ןעֶלאָז רימ ירָּכ ןיִגעֶרְפ ךיר טעוֶו םִע רע
 עֶנייֵ עֶלַא ּוצ ןעֶטאֶּביִג טאָה םֶרבַא נּוא ,ןעֶּבייֵלְּ
 ןעֶגאָז ּוצ ןּוז םֶרָדּורָּב ןיִיַז טול ּיצ ָךיֹוא נּוא טייל
 ריִא טְלאָז ריִמ ףוא ןיִגעֶרְפ טעוֶו םִיַרְצִמ ןּופ רעוֶו

 יז טאָה ְךאָד נוא ,הָרּורְּב יִא ןיִּב ְךיִ זַא ןעֶגאָז
 ןייז טאָה רֶע ראָנ טְואָלְראַפ םיִנ אייז ףיֹוא םֶרֶבֲא

 :ןעְֶפאַא ןיא ןיִבעֶגיִג ירא יִרָש ּבייַ
 ןיִנעֶז טייל עֶנייֵזְטיִמ םֶרֶבא נֹוא ,(הָמָירְצִמ ּואֹובּי)

 ןעֶמסאק ןיִא ּוטְסאָה סאוָו ְךְבַא ּוצ טְגעֶרְפיִנ ְךֶלָמ ןּופ טְבעֶגְק איד ןעֶּבאָהםִיַרְצִמ ןייק ןְמּוקעֶג

 הניארו ךֹל תשרפ

 ףֶניִפ לאָצ רד ןיא זיא סאָד הָמֵרַה ןיִסייֵהיִנ
 (ןרָחְב ּושע רֶׁשֲא ׁשֵפְנַה תֶאְו .גיִצְּביִז נּוא
 ןייַא טְכעֶנְק נּוא םֶמּוג ליִּפ טאָה םֶהֶרְבַא
 ְמּונעֶגטיִמ ץֶלַא טאָה נוא ןְָח ןיִא טְליִמאַנ
 ןיִּבֹולְק סיֹוא ריִרָּפ ןיִלאָו טאָה רֶע לאוו יו
 ץְלַאְּדאָנ רעֶד ןינאוו ּוצ איוִו טְרֹוא ןייֵא ךיז
 טְואָלראַפ ְךיז טֶה םֶהָרְבַא ראָנ ןיִמעֶנ טיִמ
 דְנאַל טּונַא ןיִּבעֶג םיִא טעֶו רֶע טאָג ףיֹוא
 זיִאְךיֹוא ,ןעֶמּונעֶג טיִמ ץְלַא דְלאַּב טאָה נּוא
 טאָה םֶהְרְבַא (ןְרֶחִב ּוׂשֲע רֶׁשֲק טֵׁשְּפ רֶד
 ןעוֶויִג רִייַנִמ טֶה הָרָש נּוא רֶגעֶמ ןעוֶויִג רֶיְַמ
 ןיִפאַׁשאַּב ייֵז ןיִּבאָה ייֵז יו ְךייֵלְנ זיִא רעֶּבייוַו

 קּוסָּפ ןיִא יו ןאָטעֶג ּךיֹוא קָחֶצִי טאָה ֹוזַא
 - גּוא סיִכָא יֵרּונְמ ץֶרֶאְּב בקעִי בֶׁשֵיַו טייֵטְׁש
 .רָטאָפ ןייַז סאוָו דְנאַל ןיִא ןיִסעֶזיִג זיִא בקעֶי
 ְךֹוא בֹקֲעַיטֶה ֹוזַא נּוא ןעוֶויִג ריָינִמ םָה קָחֶצִי
 בֹקֲעַי רֶמאֹיַ) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו וזַא ןאָטעֶג
 * יַהֹלֲא תֶא ּוריִסָה ֹומֹע רֶׁשֲא לָּכ לֶאָו ֹותיֵּב לֶא
 יִד ְךייַא ןּופ ּפָא טוט ׁשְטייַט זיִא סאָד (רֶכֵנַה
 טְגאז ָלֲח קֶרּפןיִא ןירדֲהַפ ןיִא .רעֶטעְֶפָא
  ןּז ס'רבַח ןיִיַז טְניִרעֶל סאו רָד ׁשיִקָל ׁשיִר
 .ןיִפאַׁשעֶּב םיִא טֶה רֶע יו ְּךייֵלְג זיִא הָרֹוּת
 ּושע רֶׁשֲא ׁשֵפָנַה תֶאָק טְנאַז קּוסַּפ רֶד יו ֹוזַא
 טְגְנעֶרְּב סאָו רֶד טְגאָז ּוהְכא יִּבַר (ןְרָהְב
 םיִא טֶה רֶע יו ְךייֵלְג זיִא הָוְצִמַא ּוצ רָבַח ןייז
 םֹוקְמ רע ץֶרָאָב םֶרְבַא רֹובֲעַיַ .ןיִפאַׁעֶּ
 םָלָׁש ןיִא ןאָטעֶגהָלֵפְּת טאָה םֶהרְבַא (םֶכָׁש
 יד ןערילראַפ טיִנ ןיִלאָז רֵדְניִק עֶייַז סאָד
 ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶהְרָבַא נּוא םֶכָׁש ןיִא הָמָחְלִמ
 איד ןיִלעוו ןיִטְראָד סאוו הָרֹומ יִנֹולַא זיֵּב

| : 
 יי בקעי להוא

 גּוא ,(טֹול ֹוּתִא ְךֶלֵיַו 'ה ויִלֵא רֶּבִד רֶׁשֲאַּכ םֶרְבא ליע
 יו זַא ץֶרֶאָל ןיח ןּופ ןעֶגְנַגיִג קעֶַא זיִא םֶרבַא

 - ףןעֶגְנאַגיִג םיִא טיִמ זיִא טול נּוא טעֶרְיִג םיִא ּוצ טאָה טאָג
 לַפָּטַא םֶרָבַא אּוצ ןעוֶויִג זיִא טול זַא טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדֵמ רעֶד

 רַחוַא איו וַא לָׁשמִל ,רקָיע רעֶד ןעוֶיִג יִא םָרְּבַ ןעֶד
 רַחֹוס רעֶד נּוא רעֶד ןעֶמ טְגאָז הָרָוחְמ ְךאָנ טְראָפ רַעו זַא
 תַרֶׁשְמַא טיִמ טְמעֶנ רֵחֹוס רעד זַא גּוא הָרֹיחָס ְךאַנ טְראָפ
 רֶד גוא הָרֹוחְס ְךאָנ טְראָפ רַחֹוס רעֶד גּוא רעד ןעֶמ טְגאָז
 רעד זיִא רקיע רעֶד םּיוראוָו םיִא טיִמ ךייא טְראָפ תֶרֶׁשֶֹמ
 קּוסָּפ רעֶ טְגאָז סאָד ,תֶרָׁשָמ רעֶד זיִא לֵפָט רעד גּוא רֵהֹוס
 ןעֶגְנאַגיִג זיִא םֶרְבַא נּוא ('ה ויָלֵא רָּבִד רֶׁשֲאַּכ םֶרְּבַא ְךלֵיַע

 לו טעֶיג םיִא ּוצ טאָה טאָג איו זֲא לֵאְָׂשִי ץרֶא ןייק
 לייו ןעֶגְנאַגיִג ְךיֹוא םיִא טיִמ זיִא טול נוא (םֹול ֹוּתֶא

 :ןעֶמּונעֶג טיִמ םיִא טאָה םֶרְבַא

 / א ֹו ו ֿ
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 הניאצ /
 ןעֶטְלאַה ןיִלאָז יז םאָד טאָנ וצ ןיִרעֶוְׁשןעֶדּי |
 קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד .תֹוצִמ נּוא הֶרֹוּת איד |
 ּוצ טאָטׁש ןּופ ןעֶגְנאַגיִג זיִא םֶהָרְבַא טְּבייַרְׁש }
 טאָג םִד טייל יד ּוצ טְנאַזיִנ טֶה נּוא טאָטְׁש |
 לָמיִה ןִפאַׁשעֶּב טֶה רֶע נוא לָמיִה ןיִא זיִא

 סיֹורְג לעוֶו ְךיִא נּוא ךייר ןייַז טְסעֶוו ּוד דְלעֶנ

 ךייר טיִנ זיִא רֶנייֵא ןעוֶו ןעֶד ןיִמאָנ ןייד ןיִכאַמ}
 דייר עֶנייַז ןיִרעוֶו ֹוזַא טיִנ םָׁש ןייק טֶה נּוא |
 םיִא ןיִלעוֶו נּוא טייל איד ּוצ ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ |

 ןיֹוׁש זיִא אָד נּוא טאָנ ןעֶניד ּוצ ןיִנְלאַּפ טיִנ
 םֶהָרָבַא ּוצ טְגאָזַנ טאָה טאָג אָיְׁשקַא ץְרְותִּמי
 ךיד לע ךיא נּוא דְנאַל ןייַד ןּופ קעווַא ייֵנ

 ןיִמאָנ ןייד ןיִכאַמ םֹורָנ לעווו נוא ןיִכאַמ ְּךייב
 לאָז םֶהֶרְבַא סאָד ְּךיִז טקִיִׁש יוִו הָׁשָק זיִאי
 טֵׁשִּפ רעֶד טְרעֶייִג ןיִגעוֶו רַכְׂש ןּופ טאָנ ןעֶניִד
 רֵכָׂש ןּופ טאָנ טְניִרעֶג טיִנ טאָה םֶהָרְבַא זיִא
 לייוַו םֶהָרְבַאּּוצ טְנאַזיִג טֶה טאנ ראָנ ןיִנעוֶו
 ְךיִמ ןיִלאָו ייֵז טייל איד ּוצ ןיִנאָז טְכְליוו ּוד

 יז ןיִלעוֶו םּורָא ןייַז טְסעוֶו ּוד ןעוֶו נּוא ןעֶניד
 טְסיֵּב ּוד טֵרָּפִּב נּוא ןְמעֶנ רַּפ טיִנ דייר עֶנייַד
 םּורְד טיִנְּךיִד ןינעק ייֵז דְנאַל דְמעַרְפַא ןוּפ
 םָׁשַא טיִמ נּוא דְלעֶגטיִמ ןיִׁשְנעֶּב ְךיד ְךיִא ומי
 טיִמ ןעדָייר אייֵרְּפ ןינעק טְסְלאָז אּוד בֹוּמ
 םּוראו ןעֶמ טְגעֶרְפ אָיְׁשק ןייא ְּךאָנ ,םירָׂש
 לעֶוְךיִא (ּךיִכָרְבִמ הֶכֵרְבַאו קּוסּפ רֶד טְנאָז
 רׁשנעֶּב ליִפ רָמֹולְּכ רעֶׁשְנעֶּב עֶייַד ןיִׁשְנעֶּב

 נּוא (רֹאָאּדְלַלַקְמּוקטייֵטְׁש הָלָלְק רֶד ייֵב נוא
 רָכּולפייֵא רֶמֹולּכְכּוְפּדיִא לעֶורָכּולְפ ןייַד
 םֶרֶבַא טְׁשְנעֶּביְִֶבאָהטייל ליִפץּוריִּת רֶרֹזיִא
 םּורד אָּבַה םֶלֹועָל טְכאַרְּביִנ ייֵז טֶה רֶע לייוו

 ןינעֶז רָכּולְּפ רעֶבֶא רעְֶׁנעֶּב עֶנייַד רע טְנאָז
 םֶהָרְבַא טֶה רֶע דֹורְמִנ ראָנ ןעוֶויִנ ליִפ טיִנ

 היא ןעּמְסאקןיֵא סאָו ןְהעז ריִמ ןיִלעֶֶו ףיוא ןיִפֶע
 טיִנ ךיא לעוו ןעֶטְסאָק םעֶד טְנאָויִג םֶרְּבַא טאָה

 ןיִּבעֶג ןעֶסייֵה ְךיִז טעֶוו ריִא ליפ איו נוא ןעֶניִּפֶע

 וצ הְֹרִפ ןופ ןיִרעֶה יד ןיִרעֶפְנֶע ,ןיִבעֶג ךיא לעוֶו
 ןיֵטְׁשעֶג ליִרֲע טיִמ לופ זיִא ןיִטְסאַק ןייד םֶרְּבַא
 אייֵז אּוצ םֶרֶבַא טאָה ,ליִטְנהעֶצַא ןּופאַד זָנּוא ּביִג
 טְליִו ריִא ליִּפ יוִו ןיִּכעֶג ְךייַא לעו ְךיִא טְגאָזיִג
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 ךל תשרפ

 - ליִפ טיִמ ןיִׁשְנעֶּב ךיד לע ךיִא ׁשְטייט ויִא

 ֹוכ הניארו

 דֹורְמִנזַא ןעֶיוועֶג םֹוא טֶה רע לייַו טְכּולַפעֶג
 רעֶכּולְּפ םִד טאָנ טְנאָז םּורָד טאָנ ןייק זיִא
 רֶע נא טַחַּבְוִמ ןֶבָיַנ ,ןעֶכּולּפ רַפ ְךיִא לעוֶו
 רַד טיִנ טייטש םע גוא ַחֵּבְזִמַא טעֹוּבעֶג טֶה
 םֶטאָנ ןיִא טָפּור רע (יי םֵׁשְּב אָרְקִיַו אייַּב
 ּוצ סיֹוא טאַהיִנ אֵרֹומ טאָה רע ןעֶד ןיִמאָנ
 ויִא םֶהָרְבא יו רעֶּבָא ןיִמאָנ םְטאָג ןעֶייִרְׁש
 ןֹומְלִׁש רָד יוִו גְראַּב םּוצ ןיִמּוקעֶג רעֶטייוו
 אֵרְקִיע ןְּביִרְׁשעֶג ןיוש טייֵטְׁש ןעֶוויִג טי זיִא
 ןעֶמ ןעֶגירְׁשעֶג םיֹוא טאָה רֶע (יי םֵׁשְּב םָׁש
 רֶד ןיִא ןעֶטא גוא ןעֶמאָנ םֶמאָנ ןעֶניִד לאָז
 (ץֶרָאְּבוֶא ינֲעַנְַּהְוולאָמאְּדאָנטייַטְׁש הֶׁשָרּפ
 טְנאָויִג טֶה םֶהָרְבַא סאָד וָנּוא.טְניִרעֶל םאָד
 טיִמ ְּךיִז ןעֶגיִרק רעֶכּוטְסאַּפ עֶנייַד טול ּוצ
 תֹומֲהַּב ליִּפ ןיִּבאָה ריִמ לייוו רָכּוטְסִּפ עֶנייֵמ
 טעֶו דְנאַל ןיִא קְראַטְׁש זיִא ןֹוטְלִׁש רָד גוא
 םּורְד דְנאַל םעֶד ןופ ןיִּבייֵרְמ רַפ זָנּוא רֶע
 ייוֵוְצ טייֵטְׁש םּורְד גירק יד ןעֶליִטְׁש רֶמאֵל

 יייוו ּוצ לאָמ ןייֵא (ץֶרָאְּבזָאיִנעְּבִהְו) לאָמ
 ןעֶייִרְׁשּוצְסֹוא טאַהיִנ אָרֹומ טֶה םֶהָרְבַא זַא
 זַא טְוייוַו לאָמ יִרעֶדְנַא םָד נּוא ןיִמאָנ םֶמאג
 טיִמ ןְנירק וצ ְּךיִז טאַהיִג אָרֹומ טֶה םֶהָרְבַא
 ןְּבייֵרְמ רַּפ טיִנ ייֵז לאָז ןֹוטְלַׁש רד סד טֹול
 ְךאָנ טְגעֶרְּפ קָחְצִי תֹורָלוּת רֶד ,דְנאַל םָד ןּופ
 ןעֶגְנאַניִג קעוֶוַא םֶהָרְבַא זיִא םּוראַוו איֶׁשִקַא
 ןיִנעוֶו רָגָה ןּופ ןענְּכ דְנאַל ןְגיִלייֵה םעֶד ןּופ
 דְנאַל םּוצ ןייֵג ןיִסייֵהעֶג םיִא ְּךאָד טֶה טאָג
 טאַהיִג אָרֹומ טֶה םֶהָרְבַא ץּוריִּת רֶד זיִא ןעַנְּכ
 ןָמּוקעֶג זיִא םֶהרְבַא ןיִנָז ןילעוֶו םיִנענְּכ יד
 איד ןעֶויִנ רייַנְמ טאָה נּוא דְנאל רעֶונּוא ןיִא
 ןיִא ןְמּוקעֶג רֶגְנּוה רעֶד זיִא םּורָד זע יִרְבֹוע
 ןּופ ןעְֶנאַניִג קעוֶוַא םֶהָרְבַא זיִא םּורָד דְנאַל
 יָד ןעוֶויִג זיא סד טֵרָּפַבּו רֶגְנּוד םעֶד ןיִנעוֶו
 איד ןילעוֶו טְלעוֶו רעד ןיִא רעֶגְנּוה רֶּטֶׁשְרֶע
 רֶד ןיִנעוו ןעֶמּוקעֶג זיִא סאָד ןיִנאָז ז"ע יִדְבֹוע

 הנומא
 רשיה רפס

 רעֶּבָא ,ןעֶניִפֶע טיִנ ןעֶמְסאָק םעֶד טְלאָז ריִא ראָנ
 ןעֶמְסאָק םעֶד טְנעֶפִֶג טְלאוַויִג םימ ןיִּבאָה אייֵז
 ןיִּבאָה ,הָׁשִא עֶנייִׁשַא רעֶיז טְגיִל סע זַא ןְהעֶז נּוא
 ןעֶפיֹורְג םעֶד ףיוא טְרעֶדְניוִוְראַפ רייז ְךיִז אייֵל
 ּוצ ןעֶראַויִג ןעֶמּונעֶג יִרֵׂש זיִא ,יִרָׂש ןּופ טייַהְנֹוׁש

 טאָה ןומעג קְנאַּב רעֶייִז טאָה םֶרָבֵא נּוא .הֹעְרַּפ

 ,ןיִמְרעֶׁשאַּב יִרָׂש לאָז רֶע ה"ּב טאָג ןִטעֶּביִנ רָע
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 (וגו יִּתְעַדָי אָנ הֵנִהְנ .םֶהָרְבַא ןופ הָנּומֲא
 םייוִו דָנּוצַא הָרָׂש ּוצ טְנאָזיִנ טאָה םֶהָרָבַא
 רָדֵס רד ןעֶד הָׁשִא עֶנייֵׁשַא טְסיִּב ּוד זַא ְךיִא
 אּוד נּוא םּואיִמ ׁשְנעֶמַא טְרעוֶו געוֶו ןיִא זיִא
 טשּפַא ְּךאָנ ,טייהְנֹוׁש ןייד ןיא ְּךאָד טְסיִּב
 רֶעייֵ ןעֶויִנ ןיִנעֶז הֵרָׂש נוא םֶהָרְבא ויִא
 םֶד ןְהעֶויג לאָמ ןייֵק טֶה םֶהָרְבַא תֹועיִנְצַּב
 ןעֶנְנאַג יי ןינֶז דְנּוצַא ראָנ הָרָׂש ןּופ ףונ
 עריַא ןעֶּבֹוהיִנְפיֹוא הָרָׂש טָה רָסאוַא רָּביִא
 ּייֵל ריִא ןעֶהעֶוְרעֶד םֶהָרְכַא טאָה רֶדייֵלק
 סייוַו דְנּוצַא טְנאָזיִג ריִא ּוצ םֶהֶרְבַא טָה םּורָד
 ןייק ןעֶמּוק ריִמ נּוא ןייֵׁש טְסיִּב ּוד זַא ְּךיִא
 ןיִנעֶז גוא טייל עֶצראוַוְׁש ןיִנעֶז ייֵז םִיַרְצִמ
 ןיִלעֶו הָׁשִא עֶנייֵׁשַא ןְהעֶז אּוצ טְנאוועֶג טיִנ
 רעֶד אייֵז ןיִלעֶוו ְךיִמ גוא ןיִמעֶנ ּוצ ְךיִד ייֵז
 ןיִלעוו ריִמ יװ רֶמְרעז עֶלַא ןיִא םּורָד ןיִנאַלְׁש
 רֶטְסעוְֶׁש ןייַמ טְסיִּבּוד ןיִנאָז ּוטְפְלאָז ָמּוק
 ייֵז ןילעוֶו ןיִמעֶ ּוצ יד טעֶו ןעֶמ ןעֶו יְֵּכ
 ןיִלעוֶו נּוא ןיִּבעֶל ןיִואָל םִנעֶטְסְניִעוֶו ְּךיִמ
 רעֶד יו ֹוזַא תֹונָּתַמ ןיִּבעֶג רׁשְפֶא ְךאָנ ריִמ
 רעֶד ןּופ רָדּורְּב םָד טיִנ ןעֶמ סֶד זיִא רָדֵס
 ןּופ טְּבייַרְׁש יֵיחִּב וניֵּבַר רעֶד .תֹונָּתַמ הָלֵּכ
 הֶריִבֲע ןייֵא טאָה םֶהָרָבַא ן'במר םֶד ןינעֶו
 טְכאַרְּביִנ הֶרָׂש ּבייַו ןייַז טֶה רֶע םוִו ןאָטעֶג
 טאַהיִנ אָרֹומ טֶה רע לייוו ןעֶד הֶרָיבַע ןייֵא ּוצ
 רֶע טאָה םּורָד ןיִנאָלָׁש רעֶד םיִא טעֶֶו ןעֶמ
 ּבייַװַא רַפ ןיִמעֶנ הָרָׂש לאָז ןעֶמ םֶד טְכאַמיִ
 רָע ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא ןעֶויִג ְךאָד זיִא איז נּוא
 ןעק ראג ףֹוא ןיִזאָלְרַפ ְךיִזטְפְראַדאַּבטֶה
 ןייֵא ְּךאָנ נוא .ןייַז ליִצַמ ןיִׁשְנעֶמ ןעֶכילְיִא
 ןיגְנאַנעגסֹורַא זיִא רֶע ןאָמעֶג רעֶטֶה הֶרָיִבֲע
 םּורָד נּוא רעֶגְנּוה ןיִנעוֶו ןּופ ןעַנְּכ דְנאַל ןּופ
 ריִפ םִיַרְצִמ תּולְג ןיִא ןעוֶויִג לֵאָרְׂשִי יד ןיִנעֶז

 רשיה רפס
 ,היּב טאָנ אּוצ ןּומעֶג הָלִפָּת ךיוא םאָה יֵרָׂש נּוא
 נּוא יִרָׂש ןּופ הֶלֵפְּת איִד ּוצ טְרעֶה ה"ּב טאָג נּוא
 זיִא הֹעְרַּפ נוא ,ןייַז אּוצ ליִצַמ איִז ְךָאְלַמַא טְקיִׁש

 גּוא יִרָׂש ןיִּבעֶנ טְצעֶוְיִג ְךיִז טאָה נּוא ןעֶמּוקעֶג
 "סאו ׁשְנעֶמ רעֶר ןָא ריִר רעק םאָו איִז טְגעֶרְּפ
 טְרעֶפְנעֶיַג איִו טאָה ,רעֶהַא טְכאַרְּבעֶג ךיר טאָה
 ףיֹוא ריִא אּוצ הֹעְרַּפ טְנאָז ,רעֶרּורַּב ןייַמ זיִא רֶע
 נּוא ןעֶּבייַה רעֶר םיִא ןיִלאָז רִיַמ לעֶטיִמ זיִא זָנּוא
 :ןעֶגאָז זנּוא טְסעֶוו ּוד סאָוו ןאָטְנָא רובָּכ אֵזַא םיִא

 ךל תשרפ

 שי יי טיי יפ יד ײ*:י

 - ףניארי
 : . ויִא םִיַרְצִמ תּולָנ םֶד ןיִנאָז םיִמָכֲח יֵרעֶזנּוא - רעֶּבָא .םִיַרְצִמ זיִא סאָד ןאָמעֶג הָרָיַבֲע ןייֵא . טֶה םֶהָרְבַא יוִו דְנאַל םֶד ןיִא ראָי טְרָדְנּוה

 . לי שרי ןיִנוֶו הָריכערֶדןופ ןעֶויִג טיִנ
 יִּכ עדַא הָמַּבנ טאָנ ּוצ טְנאָזיִנ טאָה םֶהָרְבַא
 עֶניימ םֶד ןעֶסיווְךיִא לעוֶו םוָו טיִמ (הָנֶׁשְריִא
 . גּוא ןַעַנְּכ דְנאַל םד ןעֶגיִׁשרי ןיִלעוֶו רעֶדניק
 עֶזיֵּב ןִנעֶז ןעֶמּוקיִג זיִא םִיַרְצִמ תּולָנ לייוו
 ריִּפ טְרעוֶויִג סֶע טֶה םורד טאָנ ןיִגעֶקַא דיי
 תּולָנ סאָד רעֶּבָא ,ראָי גיִסייַרד נּוא טְרָדְנּוה
 ןּופ ןיִמּוקעֶג זיִא רַד םיִא ןיִא ןיִנעֶז ריִמ סאוָו
 עֶזיִּב .תֹובָׁשֲחמ עֶויַּב ןּופ .ןיִנעֶו ןיִכאַז ייֵרְד
 תּולָנ רָונּוא טְרעוֶויִג םּורָד הָאְנִק נּוא םיִׂשֲעַמ
 טֶה םֶהָרְבַא טְּבייַרְׁש ןּבמר רֶד .גְנאַל ֹוזַא
  ףיִא זיִא רע זַא ןיִנאָז לאָז איז הֶרְׂש ּוצ טְנאָזיִג
 ןאָמֹוזַאטְלאוָויִנ טיִנ טֶה הָרָׂש רעֶּבָא רָדְורְּב
 יז זַא טְרעֶיינ ןאַמ ריִא ןעֶניִקייֵל ראַפ לאָז
 הֶרָׂש ייֵז ןיִּבאָה םִיַרְצִמ ןייק ןיִמּוקעֶג ןיִנעֶז
 - טְנאָויִגןיִּבאָה נּוא טייקְנְייַׁש ריאטיִמּטְּבוליִנ
 טיִנ יִז ןיִּבאָה נּוא ְּךֶלֶמ םֶד ּוצ יּואָר זיִא איז
 טֶה הֶרָׂש נּוא ןאַמַא טֶה איז ּבֹוא טְנעֶרְפיִג
 םֶד זיִא איִז םֶד טְנאָזיִג טיִנ טֶה איִז ןְגיוִוְׁשעֶנ
 יִּבוהיגְנָא טֶה םֶהְרָבַא ראָנ םֶהֶרָכַא ןופ ּבייַו
 טֶה םּורָד נּוא רֶטְסעֶוְׂש ןייַז זיִא איִז זַא ןיִנאָו
 הָרָׂש ןּופ ןאָטעֶג םֶטּוג םֶהָרְכַא ּוצ ְּךֶלֶמ רֶד
 םֶהָרָבַאּוצ טְנאָזיִג הֹעְרַּפ טֶה םּורְד נּוא ןיִנעוֶו
 וזַא ּוטְסאָה סאָו ראַפ (ונוָתיִׂשֲע תאז הַמנ
 טְנאָזיִנ טיִנ ּוטְסאָה םּוראַוו ריִמ ּוצ ןאָטעֶג
 טייֵטָׁש הֶרָׂשּוצ רעֶּבָא ּבייוו ןייַד ויִא איִז םֶד
 םּוראוָו ןעדייר סיִּפִע ריִא לאָז זוערַּפ סֶד טיִנ
 ּבייוַו סָד זיא איִז םִד טְנאָזיִנ טיִנ טאָה איִז
 ןעֶגיווְׁשעֶג ליִטָׁש טֶה הֶרָׂש ןעֶד םֶהְרְבַא ןּופ
 ֹזַא ןעֶד ןאַמ ריִא טְניִקייֵלְרַפ טיִנ טֶה איז

 שודקה ה"לש
 סיי ןּונ ,(ָּתֶא הָאְרַמ תַפְי הָׁשִא יִּכ יִּתְעַרָי אָנ הֵנֵה)

 זיִּב גּוא ,איֹורָפ עֶנייִׁשַא טְסיִּב ּוד סאָד ְךיִא

 זיִא הֶרָׂש זַא טְסּואוועֶג טיִנ םֶהָרָבַא טאָה רעֶהַא
 עֶסיֹורָג סאָד רימ ןעֶהעֶז ןּופ רעֶד ,איורְפ עֶניׁשַא
 ןייק ְךיִז טאָה רע םאָד ּוניֵבָא םֶהָרְבַא ןּופ תֹועינְצ
 אּוצ ּבייַוןייז ןעֶמּונעֶג ןעֶגיִעֶגְרעֶפ םאָר לאָמ
 רנּא ןּפ ןינרעַל ןעֶפְראַ ריִמ נוא .ןעֶטְכאַרְמעֶּג
 תַדְמ הֶרָׂש רעֶטּומ רעֶזְנּוא ןּופ נּוא םֶהָרְבַא רֶמאָפ
 ?ןיִנעֶק רימ טייַו איו הָׁשּוּבַה תַרֵמ גּוא תֹועיֵנְּצַה
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 תשרפ הניאצ
 ןעֶמ גוא הָׁשַא עֶמּורְפ עֶכיִלְטיִא ּוצ יּואָר ז א

 אָרֹומ םֶהָרְבַא טֶה םּוראוַו ןיִגעֶרְפ ךיֹוא ןעז
 זיִא םִע ןיִגאָלׁש רעֶד םיִא לע וו אייֵז 0
 וצ טּולְּבןיִראוָויִג טאָּבְראַפ םיוג עֶלַא ְךאָד
 ןייֵא ןע יטאֶּבְרעּפ זיִא סֶע איו ֹוזַא ןעֶסיִנְרעּפי
 טֶה הֹעְרַּפ סד ןניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ׁשיִא תֶׁשֲא
 טינ רימ ּוטסאָה םּוראָו םהָרְבַא ּוצ טְגאָזיִג
 ןָא ךיא טְלאָו ּבייוו ןייַד זיִא איִז סֶד ז טְגאָזיג
 םֶהָרְבַא טאָה םּוראַוו ,טְריִרעֶגְנָא טיִנ ריא |
 טאָה םֶהָרְבִאיץּוריּת רָד זיִא .טאַהיִג אָרֹומ :
 תּונְד ְךאָנ דְניוְׁשעֶג ןיִנעֶז םִיַרְצִמ איד טְנאזיִג

 לאָז הֶרָׂשויִדְּכ ןיִטייֵמ םיוִועֶג ְּךיִמ יז ןיִלעוֶו |
 הָחיִצְר לאוו איו ׁשיִא תֶׁשַא ןייֵא ןייז טיִנ
 איז ןעוֶו ְךאָד ׁשיִא תֶׁשֵא יו םֹורָנ ֹוזַא זיִא !
 לאָמ ָמ עֶלַאייֵז ןיִלעוו ׁשיִא תֶׁשַא ןייֵא ןייז טעוֶו 1
 ְךיִמ ןיִלעֶו ייֵז ןעוֶו רעַּבָא ןאָט הָרֵבע ןייֵא :
 הָריִבע ןייֵא לאָמ ןייֵא ראָנ ייֵז ןיֵלעוֶו ןיִמייֵט

 יז ןיִלעוו ןעֶּבעֶל לעוֶו ְךיא ןעוֶוְךיֹוא ןאָמ
 ןעֶק ְךיֹוא .הָרָׂש ייַּב ןעֶניִל ּוצ ןיִּבאָה אֵרֹומ
 ןיִכאַמְזיׁשְנעֶמ ןייק ְךאָד ראָט ןעֶמ ןיגעֶרְּפ ןעֶמ . :
 יי זיִא איִז זַא טְנאָזג םֶהָרָבַא טֶה יו ןְגיִדְניִז
 טְכאַמיִג טייל יַד רע טֶה טיִמאַד רֵטְפעוֶוְׁש

 הָרָׂש ּוצ םֶה םֶהְרַבַא ץּוריִּת הֶד זיא ןְנידְניז
 ְךִז טֶה נּוא טייֵצ רעֶנייַלְקַא ףֹוא ןיִּבעֶגיִג טג !
 איִז טעֶ ןיִמעֶנ איִז טעֶוֶו ןעֶמ ןעוו טְכאַרְמיִנ !

 ןייק ןְמּוקעֶג  זיא םֶהָרְבַא זַא :ּוא (הָמְיַרְצִמ
 סאָד טְרעֶהיִג זיִא קּוסָּפ םעֶד ןיִא םִיַרְצִמ
 יִא םִיַרְצִמ ןייק ןיִמּוקעֶג זיִא ןייֵלַא םֶהֶרבַא

 ץּוריִּת רעֶד זיִא ןעוֶויִג הֶרָׂש זיִא יִװ הָש
 ןְטְסאָקא ןיִא ןיְִלאַהאַּ הרׂש טֶה םֶהָרְבַא |
 םֶכִמ םֶהֵרְבַא ןּופ טְלאוָויִנ טאָה ןעֶמ ראָנ !
 םעֶד ןעֶניִפֶע ןיִסייֵהעֶג םיִא ןעֶמ טאָה ןיִמעֶנ
 ינְנאַניִג םיֹורַא ןיִטְסאָק םֶד ןּופ זיִא ןיִמָסאַק |
 זיִא טאָמְׁש רעֶצְנאַנ רעֶד יא סאָד טְכיֵלַא |
 חֹקְּתַל טייקנֹוש ריִא ןופ ןיִראָויִג ניִטְכיק ו
 ןיִראָויִג ןעֶמּוניִג הָׁשִא .יִד זיִא (ונו הָׁשֵאָה |
 רעיא יִּבַר יֵקְרִּפ רֶד .הֹעְרַּפ ןּופ זיֹוה ןיִא

 םֶהָרְבַא זיִא גְנּובּורְּפ ןְהעֶצ טיִמ טְּבייֵרְׁש
 זיִא רע יו זיִא יִטְסְרע םד ןיִראוָויִג טְבּוהְּפיִ

 םיִפְׁשַּכְמ יִד םיִא ןיִּבאָה ןיִראוָויִנ ןיִרֹוּביִנ
 טְסיוועֶג ןיִּבאָה ייֵז לייוַו ןיִנאָלְׁש רָד טְלאָויִנ
 ףֹוא טְלעוֶו רֶד ןיִא ןיִּבֹוְג ייַנַא טעֶו רע םֶד

 . םֶרָבַא א יִהָיו ׁשיִא תֶׁשֵא ןייק ןייַז טיִנ

 כ הניארו ךל

 ליֵַהַא ןיִא ןעוֶויִג ןיִגָראָּבְרַּפ רע זיא ןיִנְנעֶרְּב
 .גּוא ןּוז יִד ןְהעֶזיִג טיִנ טאָה נּוא ראָי צד

 ןופ ןעֶגְנאַניִג םֹורַא זיִא רע יו נּוא ' הָנָבְל יד
 נּוא ׁשֶרוקַה ןֹוׁשָל טעֶריִג רֶע טֶה לייֵה רֶד
 םאָד .רעֶטעֶנְפָא עֶלַא ףֹוא וייַּב טעֶדיִג טֶה
 ןעֶנְנאַפיִג זיִא רע ןעוֶויִג זיִא גְנּובּורּפ יִרעֶדְנַא
 הָתּוּכ דְנאַל ןיא ראָי ןֶּביִז ,ראָי ןְהעֶצ ןעוֶויִ
 ןעֶמ טֶה ְּךאָנ רָד נּוא דֶרָּב ןיִא ראָי יי גּוא
 נוא ןִבֹוא ךֶלאֹק ן יִא ןיִפְראוָויִג ןיירא םיִא
 םיֹורַא ְּךיֹוא טאָנ םיִא טֶה ןיִבֹוא ְךלֶאק ןּופ
 רֶע ןעוֶויג זיִא גְנּובּורַּפ עֶטיִרְד סד .ןיִפְלאָהיִג
 יז ןּופ דנאַל ןייַ ןופ ןייג קעוֶוַא טְזּומעֶג טֶה
 לעבַא איו דנאַל דְמערְפַא ןיִא הָחָּפְׁשִמ
 רֵגנּוה רַד ויִא גנּובּוְּפ יִדְרעֶפ םָד .הֶבּוׁשְּת
 טְוּומעֶג רע םֶה ןַענְּכ דנאל ןיא ןעוֶויִג זיִא םוו
 זיִא גְנּובּורְּפ עַטְפֶניִפ םָד .םִיַרְצִמ ןייק ןייג

 םֶד ןעֶמּונעגּוצ ביי ןייַז םיִא םֶה ןעֶמ ןעוֶויִ
 גאל טֶכאַרְּבִיִנ םאָנ טֶה חַסָּפ םיִא ןעוֶויִג זיִא
 םָד רֶניִועֶג זיֹוה ןייַז ףיֹוא נוא הֹעְרַּפ ףיוא
 יגְנעֶרְּב ְךאַנ טעו טאָ זַא וָמרַא ןעוֶויִג זיִא
 ןְּביִרְׁשעֶג טֶה הֹעַרַּפ נוא תֹעַרַּפ ףיֹוא ּנאָלְּפ
 נא דָלאָג ןייַז ראָג ןּופ הָבּותְּכַא הֶרָׂש ּוצ
 ןְטְסְניִד גּוא טְכעֶנק ע ֵנייַז עֶלַא ןּופ נּוא רֶבָליִז
 ןייַא ְּךיֹוא ריִא רֶע טֵה ןָׁשֹוג דְנאַל םָד נּוא
 ַצָרְׂשִי יד ןיִנעֶז םּורָד הָבּותְּכ רַד ןיִא ֶביִרְׁשעֶג
 ןמּוקעֶג ינעז ייֵז זא ןׁשֹוג דְנאַל ןיא ןיִסעֶזיִג
 הָרָׂש ְךיֹוא טֶה ְךֵלֶמיִבֲא נּוא םִיַרְצִמ ןייק
 טיִמ לֵאָכיִמ ךָאְלַמ רֶד ןְמּוקעֶג יִא ןמּונעֶג ּוצ

 נאַלְׁשְרַד טְלאוָויִג 0 נּוא דְרעוֶוְׁש עָסֹולְּבִ
 ןוויִג יִא גנּובּורְּפ עַטְסְקעֶו םֶד .ךֶלֶמיִבֲא םֶד
 םירֹוּבִנ עָמֹורְג ןעֶמּוקעֶג םיִא ףיֹוא ןיִנעֶז םִע
 יִּבֹוהְגְנֶא ןיִּבאָה ייֵז נּוא םיִא ןיִנאָלְׁשְרַד ּוצ
 נּוא לֵאָכימ ּךֲאָלַמ רֶד ןְמּוקעֶג זיִא טול טיִמ
 קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזיִג טֶה
 זיִא םָד (םֶרָכָאְל דניו טיִלָּפַה אבָיי) טייטְׁש
 טֶה נוא ןעֶמּוקעֶג ויִא רָניִרְטְנַא רַד ׁשְטייֵט
 טְסייֵה םּוראוו נּוא םֶהְרָבַא ּוצ טְגאָזיִג םִע
 פאָרַא טֶה ה"ּבקה זַא לייוַו רָניִרְטְַא לֵאָכיִמ
 לָמיִה ןּופ ֶׁשְרה לֶאָמַס ַּאָלַמ םֶד ןיִפְראָויִג
 םיִא טֶה נוא ןְמּונעֶגְנַא לֵאָכיִמ ןיִא לאָמַּס טֶה
 ַָכיִמ םָד היּבקה טֶה ןיִמעֶג ְךיִזטיִמ טְלאָויִג
 ַצְכיִמ טְסייֵה םּורָד םיא ןופ ןְניִרְטְנַא טְכאַמיִג
 םֶד ןְהעֶיִג טֶה םֶהְרְבַא רֶלאַּב יו רָניִרְמְנַא

 יז
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 טֶה טול ןּוז םֶרָדּורְּב ןייַ ןְגְנאַפיִנ ןיִּבאָה ייֵ
 טֶה נּוא ּתיִגְרַהיִנ ייֵז טֶה נּוא טְנאָיעֶג ְךאָנ רֶע
 ע'שּבר טְנאָועֶגטֶה םֶהָרָּבַא ,טול ןעוֶויִג ליִצַמ
 ריִמ טְסאָה ּוד סאוָו רַּפ רעֶד ְךיד ּבֹול ְּךיִא

 ףֹוראַד ןעֶּבאָה םיִכֲאָלַמ יד נּוא ןְפְלאָהעֶג
 םֶרֶּכַאָלו .(םֶהָרָכַאְנְמִיהְּתַאךּרְּבנ טְגאָועֶג
 םֶרָבא ּוצ טֶה הֹעֵרַּפ נוא (ּהָרּובֲעַּב ביִטיֵה
 םיִא טֶה רע הֶרָׂש ןיִנעוֶו ןופ ןאָטעֶג םֶמּונ
 תֹומֵהְּב ייֵלְרעֶלַא רֶדניִר נוא ףאָׁש ןיִּבעגיִ
 קֶרַפ ןיִא אעֶיצִמ אָבָּב אָרָמִג יֵד טְגאָז ףֹוראַד
 דֵּבַכַמ ןייַו טְניִראועֶג לאָז ׁשְנעֶמ רַד בֶהְוַ
 םֶד ןיֵא טְמּוק הָכָרְּב יד ןעֶד ּבייַו םֶד ןייַזּוצ
 מייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא ןיִנעוֶו ּבייוו ןּופ זיֹוה
 טְנאזִג טֶה אָבר (ּהְרּוכֲעַּב ביִמיַה םָרְבאָלּוו
 םעֶו רֶּבייוַו יִרעֶייִא דֵּבַכְמ טייַז טייל יִד ּוצ
 זַא (הֹערַּפ תֶא יי עגנינ .ןיִרעוֶו ךייר ריִא
 ןעֶגיל וצ ְּךיִז ייַּב הֶרָׂש ןְטְלאַהיִג טֶה הֹעְרַּפ
 תַעַרְצ םיִא ףֹוא טְכאַרְּביִנ טאָנ טֶה ריִא ייּב

 הֶרָׂש נּוא ריִא ייַּב עֶגיִל טְנעֶקְיִג טיִנ רע טֶה
 טֶה נוא טְכאַנ עֶצְנאַנַא ןאָטעֶג הָלָפְּת טֶה
 טְנאָזיִנ ּוצ םֶהָרְבַא טְכאָה ּוד ע'שּבר טְנאָזיִג
 םֹורַא טְראָו םָד ףֹוא ְךיִא ןיִּב ןאָמ ּוצ םָמּוג

 ןְטְלאַהיִגטֶהְדֶאָלַמַאנוא םֶהָרְבַא טיִמ ןְגנאַניִ
 טְלאוָויִג טֶה נּוא דְנאַה רֶד ןיִא דְרעוֶוְׁש יִזולָּבַא
 תֹעְרַּפ ּוצ טְגאָזעֶג הֶרָׂש טֶה הער ןיִנאָלְׁשְרד
 טְקיִׁש יוִו םּורָד ּבייװ סֶמָהָרְבַא זיִא איִז םֶד

 הֹעְרּפ טֶה ןעֶניִל ריִא ייַּב לאָז רע םֶד ְךיִז
 טְנאָזיִג םיִא ּוצ טֶה נּוא םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶפּורעֶג
 זיִא איז םָד טְנאָזיִג טיִנ ריִמ ּוטְסאָה םּוראַוו

 רשיה רפס
 רֶלאָנ םֶרְבַא ּוצ טְקיִׁש העְרַּפ נוא (הֹעְרַּפ חַלְׁשִי

 ךיֹוא ליִּפ רעֶייֵז תֹובֹוט םיִנֵבֲא נּוא רעַּבְליִז == |
 ,ליֵפ רייז ןעֶטְסְניִד נּוא טְכעֶגְק רעֶדְניִר נּוא ףאָׁש
 ויִא יִרָׂש ּוצ ןְנְרעֶניִג טְלאָויִג טאָה הֹעְרַּפ זַא נוא
 ,ןעֶויִג ריִהְוַמ םיִא טאָה נּוא ְךָאְלַמַא ןעֶמּוקעֶג
 רעֶד ןיִא אייֵרְׁשעֶג םיֹורְנַא ןעֶראוַויִג זיִא םִע גּוא
 ןּופ הֹעְרַּפ ְךיִז טאָה זיוה ןיִא הֹׂעְרַּפ אייַּב טְבאַנ
 נאָז יִרָׂש ּוצ טְגאָזיִג טאָה נוא םְרעֶטייוַו רעֶּד ריִא
 ,ריד םיִמ זיִא סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶד ויִא רעֶו ְךאָד ריֵמ

 רֶע טְרעֶפְנעֶיג ִרָׂש םיִא טאָה ,ןעֶמיִקעֶג רעֶהַא
 ןיִא רָע םֶדטְגאָזיִג ריִד ּבאָה ְךיִא נּוא ןאַמ ןייַמ זיִא

 רעֶמאָט טאַהיִג אָרֹמ ּבאָה ְךיִא ןעֶד רעֶדוּב ןייֵמ
 ןיִ רֶלאַּב הערַּפ טאָה .ןעֶגיגְראַה םיִא ןעֶמ טעֶ

 הניארו ךל .תשרפ
 | םעֶנ טְנאֶזעֶג םיִא ּוצ טֶה הֹעַרַּפ נּוא ּבייוו ןייַד
 . ראָויִנ טְלאוָויִנ טֶה הֹעְרַּפ ןעֶד ּבייוַו ןייד
 . םֶהָרְבַא רעֶּבָא ֿבייוַו ןייַז זיא איִז בֹוא ןיִרעוֶו
 | ןייז זיִא איז םַּד ןיִנאָז ּוצ טאַהיִג אָרֹומ םֶה
 / נוא ןיִנאָלְׁשְרַד םיִא ייֵז ןיִלעוֶו רֶמאָט ּבייַו
 | רע ןעֶד תֶמַא םֶד ןעֶסיִו טְלאוָויִג טֶה הֹעְרַּפ
 / טיִנםיִא הָרָׂש ליוו רַׁשָפָא טְכאַרְטיִגְּךִז טֶה
 - םָמְהְרְבַאֹזיִא איז םָדאיֵו טְנאָזםּורְדְנאַמַארַפ
 ; ׂטֶה םּורָד ןייג ןיִזאָל איִז לאָז הֹעְרַפ יִדְּכ ּבייַַו
 . ןְמּונעֶגאיֵזּבאָה ְךיִא םֶהָרְבַאּוצימְואָזיְנ הֹעְרַּפ
 הָּכְלַמַא ןייַזריִמייֵּב טעוֶואיָזרֶמֹולְּכּבייַַַאּוצ
 / ןיי זיִא איז ּבֹוא גאז םּורָד ּבייַו םֶּפייֵקַא טיִנ
 ְיוְׁשעֶגליִטָׁש טֶה םֶהָרְּבַא רעֶּבָא רָטְסעֶוְׁש
 .ּבייַו ןייַז זיִא איִז םָד ןיִנאַטְׁשְרַּפ הֹעְרַּפ טֶה
 .ּבייו ןייַד םעֶנ טְנאָזיִג םיִא ּוצ רֶע טֶה םּורָד
 . םֶהָרְבַא טֶה םּוראַו טְגעֶרפ יֵיַחָּב רָד .ייֵג נּוא
 ; טייֵטְׁש רעֶטייוַו נּוא הֹׂעְרַּפ ּוצ טְרָפְנעיְג טיִנ
  םיִא טֶה הֶרָׂש ןעֶמּונעֶג ּוצ טֶה ְךֶלֶמיִבֲא זַא
 ; טְנאָויִג טיִנּומְסאָה םּוראַו טְנעֶדְפיִנְּדַלַמיִבֲא
  טְגאָויִנ ּוטְסאָה םּוראַוו ּכייוַו ןייד זיִא איִז זַא
 םיִא םֶהָרְבַא טֶה רֶטְסעווׁש ןייד יִא איז זַא
 / הֹעָרַּפ ץּוריִּת רֶד זיִא ףֹוראד טְרעֶפְנעֶיְג אֹוי
  אייֵנ נוא ּבייו ןייַד םעֶנ םֶהֵרְבַא ּוצ טְנאַזיִנ טֶה
  םֶהָרְבַא טֶה םּורָד גנאַל טיִנ אָד םֹוז רָמֹולְּכ
 ְךיִז לאָז רֶע הֹעְרַּפ ןירעֶפְנֶע ּוצ טאַהיִג ארָומ
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 - ןְגנאַנִג קעֶווַא רֶלאַּב זיִא נוא ןעֶמֹווְראַפ טיִנ
 . קעֶוַא אייֵג טְנאָזַנ טיִנ טֶה ְךֵלֶמיִבֲא רעֶּבָא
 . םּוראוו ןְרעֶפּנעטְזּומעֶגםיִאמִהָרְבַאטֶהםּורְד

 | לִי רָע יי טְגאָזִֶה רָע
 שודקה ה"לש

  ןעוֶויִג זיִא םֶרֶבַא נּוא ,(הָנְקַמַּב ראָמ רֵבָּכ םֶרָבֵאְ)
 | רעֶּבָליִז טיִמ היִפ טיִמ ןיִדאָלעֶּב רעֶוְׁש

 ,ןעזייר ףוא ןעֶגְנאַגיִג טְראַפ זיִא רע גוא רֶלאָנ גוא
 זיִא טְכאַמיִג טאָה םֶהָרָבַא יִכְלעוָו ןעֶייִר איד נּוא
 , םאָנַא אָד ויִא םע;.זַא טְלעוֶו יִד ןיִנְרעֶל וצ ןיוֶיג
 םיִנְמְנעֶקְרֶע ןייַז זיִא לאָמ םעֶרעֶי נּוא לעֶמיִה ןיִא
  הֶרְוּת איד נּוא ,ןעֶראוָויִג רעֶסעֶרְג הֶנָּׂשַה איִד גּוא

 ןעֶדאָלעֶּבזיִא םֶהְרְבַא לֶהאָוְּבֶא זנוא טְלייֵצְרעֶד
 ףיוראַד ְךאָד רֶע טאָה ןעֶייִר ּוצ גיִדְנעֶמְׁש ןעוֶויִג
 נא ןעֶגעֶמְראַפןייַזטְניוׁשעג טיִנ גוא ןְהעֶוִג טיִנ

 ארֹוּבַה תַרֹובֲע ןּופ

 ; רעֶוְׁש םיִא ויִא םעז נּוא טייֵקְכייֵר ליִפ טיִמ ןעוֶויִג



 יע אש

 הניאצ

 טְניִרעֶל קּוסָּפ רֶד (ול רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו ֹותֹא
 תֹונָּתַמ יֵד ןְמּונעֶנְּפא טינ טֶה הֹעְרַּפ זַא זנוא
 יו הֶרָׂש ןיִנעוֶו םֶהָרָבַא ּוצ ןיִּבעֶגיִג טֶה רֶע םִנ
 לייַו ןעֶמעֶנ ּפָא טְנעֶקְיִנ אֹוי טֶה רֶע לאוו
 זַא טְנאיְג טֶה רֶע טְראַניג ּםיַא טֶה םֶהָרְּבַא
 םִנָא טאָג טֶה ְךאָד רֶטְסעֶווְש ןייַז זיא איִז

 ןעֶמּונעֶגּפָא טיִנ םיִא ייַּב טֶה רע םָד ןאָטעֶג
 םיִא זיִא רָע טיילאַּב םֶהָרְבַא טָה הֹעָרַּפ נּוא!
 הָכֹו רע טֶה םּורָד טיִרְט ריפ ןעֶגְנאַגיִג ְּךאָנ
 ןיִא םיִא ייַּב ןעוֶויִג ןיִנעֶז לֵאָרׂשִי יד םד ןעוֶויִג
 ְךֶלֵיֵע .ראָי טְֶרָדְנּוה ריִּפ םִיַרְצִמ ןיִא תונו
 יורא ביר קֶחְֶֹודורָד דיי
 טאַהיִנ ןעֶרעֶג טיִנ טֶה רע קיִדַצַא ןעוֶויִג זיִא
 ןְפאָרְטיִג יִרְדְנַא ןייֵא סע טְלאוָו ןעֶד תֹנּתַמ
 תֹואְמִרְךֶרֹוד תֹונְּתמ עֶסֹורְג ןְמּוקאַּב לאָז רֶש
 נוא ןיְִנאַגיִג קעוֶוַא דֶניוְׁשעֶג רע טְלאוָו ֹוזַא!
 הֹעְרַּפ ןּופ טְואָליִג קעוֶוַא טיי ְּךיִז טְלאוָו
 טיִנ לאָז נוא ןיִּבאָה הָטָרֲח ןייק לאָז רע יִדָּכ
 שֶה םֶהָרְבַא רעֶּבָא תֹונָּתַמ יד ןיִמעֶנ קעוֶוַא
 זיִא רֶע סיעֶפַמלְּדַליַפ טְרָאיינ ןאָטיִג ֹוזַא טיִנ
 וזַא רֶמֹולְּכ גְנּואיִצ עֶמְׁשְרע ןייז ּוצ ןעֶגְנאַניִּנ
 עֶלַא טָה נּוא דְניוְִׁשעֶנ טיִנ ןייֵגטְנעֶלְּפ רע יִװ
 רֶנעֶ;ְטְכאַנ ןייַזףיֹוא טְניִטְכעֶניִגרעֶּביִא לאָמ
 דְנאַל םּוצ ןַענְּכ דְנאל ןופ ןעֶגְנאַגיִג זיִא רע יוִו
 טֶה םֶהָרְבַא ןיִנאָז םיִמָכֲח יִרְזנוא .םִיַרְצִּמ
 רֶע יו ןְניִרעֶּבְראַה עֶלַא ןיִא דְלעֶג טְנְראָּביִג
 םִיַרְצִמ דְנאַל םּוצ ןַעַנְּכ דְנאַל ןּופ ןעֶגְנאַגיִגזיִא
 דְלעֶג ןעוייו וצ טאַהיִנ אֶרֹומ טֶה רֶע ןעֶד
 זיִא םּורָד םיִנָלְַג ןיִנעוֶו ןופ ןְגיִרעֶּבְראַה יד ןיִאי
 לע יר ןיאןעֶגאטְׁיג יא עֶר ֶהָרבַא
 רשיה רֿפס ו

 םיִא טְגאָז נּוא םֶרָבֵא ןעֶפּור טְזאָלעֶג היִרָפ רעֶד .
 ראַפ ןאָמיִג ריִמ טְסאָה אּוד סאָו םאָד זיִא םאָו
 רָמְמעֶוְׁש ןייַר זיִא איז זַא טְנאָזיִג ריִמ ּוטְסאָה סאָו !

 םעֶנ ּבייוַו ןייַר זיִא איז זַא ןיֹוׁש םייַו ךיִא זַא דנּוצַא
 רֶע נּוא רֶנאַל ןייֵמ ןּופ םיֹורַא אייֵג גּוא ריד איִז
 ,טְסְניִדַא ראַפ יִרֵׂש וצ םיִנ נּוא יֹורְפ גָנּויַא טְמעֶנ
 קעֶוַא ןעֶנעֶז עֶגיִנייַז םאָד עֶלַא נּוא םֶרָּבֲא נּוא

 ןעֶמאָּביִג טאָה הֹעָרַּפ נּוא םִיַרצִמ ןופ ןעֶגְנאַּגיִג
 ,ןעֶמייֵלאַּב םיִא ןייֵג ןעֶלאָז ייֵז זַא טְכעֶנְק עָּניַז ּוצ
 רעֶד ןיא ןַעַנְּכ דְנאַל םּוצ קירּוצ טרעק םֶרְּבַא גּוא

 חֵּבְוַמ םעֶר טעֹוּביִג טאָה רֶע איו ןייַרַא טאָמְׁש !
 :ןעֶטְשְרֶע םוצ ןעֶויִג זיִא טְלעֶציִנ ןיינ איונ גּוא
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 ךיֹוא ,תֹובֹוח עֶנייַז ןעֶלאָצעֶּב ּוצ ןְניִרעֶּבְראַה
 םֶד ּפָא ןעֶנאַד ןּופ םיִמָכֲח יֵרעֶזנּוא ןעֶנְרעֶל
 ְגיִרעֶּבְראַה יִד ןיִא ןייֵטְׁשְנייַא לאָז ׁשְנעֶמַא
 לאָז רע יִדְּכ ןְנאַטְׁשעֶג ןייֵא רעֶיִרְפ זיִא רֶע יו
 ןאָטְנָא הָּפְרָח ןייק תיַּבַה לעב ןעֶטְׁשְרֶע םֶד
 ןְּבאָה טול נּוא םֶרֶבַא (ץֶרָאָה םָתֹא אָׂשֶנ אֹלְק
 .טאַהעֶג טיִנ ןיִּבאָה נּוא תֹומֲהְּב ליִפ טאַהעֶג
 ויִא םּורָד תֹומֵהְּב יֵרעֶייִז רַפ עֶׁשאַּפ גּונעֶג
 ןּופ רָכּוטְסאַּפ יִד ןעֶׁשיוִוְצ גיִרְק םֹורְג ןעוֶויִג
 (קֶרֶאָּב זָא יזירְּפהְויִנעַנְּכַהְט ,טול נא םֶרֶָבַא
 ןֶּבאָה תֹומּוא ןעֶּביִו עֶלַא טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רֶד
 טיִנ זיִא םִע ראָנ ןֵנְּכ דְנאל ןיִא טאַהיִג קָלֲחַא
 םּורָד תֹומָהְּב ירעֶייִז רַּפ עֶׁשאַּפ :ּונעֶג ןעוֶויִנ
 דְנאַל ןיִא טְנאוויִג יִרעֶדְנַא ראָי עֶלַא ןיִּבאָה
 יִזיִרְּפ רֶד נּוא יִנֲעַנְּכ רֶד זיִא לאָמ טְסְנעֶד גּוא
 יד ְּךיז ןעֶּבאָה םּורָד דְנאַל םַד ןיִא ןעֶמעֶזיִג
 טיִמ טול ןּופ נוא םֶהָרְבַא ןּופ רָכּוטְסאַּפ יִד
 יֲִעַנְּכ רֶד טְנאָויִג ןיִּבאָה ייֵז טְגיִרְקעֶג רֶדְנאַנַא
 םִע לייַװ דְנאַל ןיִא ןייֵלַא ןָציִז יִזיִרְּפ רָד נּוא
 יו נּוא תֹומָהְּב עֶלַא רַפ עֶׁשאַּפ גיִנייוֵו זיִא
 ירָנּוא טיִמ ןייְֵׁשאַּב ןיִנעק םיִרְג ריִמ ןיִלעוֶו
 ןעוֶויִג זיִא גיִרָק יד זיִא טֵׁשִּפַא ְךאָנ תֹומֵהְּב
 ןעוֶויִג ןיִנעֶז ייֵז טֹול ןּופ רֶכּוטְסאַּפ יִד רֶּביִא
 תֹומָהְּב יִרֲייִז טיִסאַּפיִנ ןיִּבאָה נּוא םיִעָׁשְר
 ןּופ רָכּוטְסאַּפ יד נּוא רֶדְלעַפ יִדְמעֶרְפ ןיִא
 ייֵז םּוראַו טְּפאָרְטְׁשיִג ייֵז ןיִּבאָה םֶהָרְבַא
 ןופ רֶכּוטְסאַּפ יד ןיִּבאָה טייל יִדְמעַרְפ ןְלונ
 ןיִּבעֶגיִג דְנאַל םֶד טֶה טאָנ טְרָּפְנעיִג ייֵז טול
 ןּז ןייק טֶה םֶרְבא נּוא הָׁשּוריִּב םֶרְבַא ּוצ
 ןייק םֶד זיִא ׁשֹרָוי רעֶטְסְנעֶנ ןייַז זיִא טול נּוא

 הלוג
 שורקה ה"לש

 טְנאָזיִג טאָה םֶרֶבא נּוא .,(טול לֶא םֶרֶבַא רֶמאֹיע
 ןייק ראָנ לאָז םִע ךיִד טעֶּב ְךיִא טול אוצ

 ףְראַד ןעֶמ טייוַו איו זְנּוא טְניִרעֶל םאד ,ןייז גיִרְק
 ךיז טְכאַמ םִעז ןעוֶו נוא תֶקְלֲחַמ ןּופ ןעֶטיִה ְךיִז
 יִּבעֶג היִמ ְךיז ףְראַד ןעֶמ ליִפ איו גיִרְקַא הָליִלָח
 יז טְקְראַמְׁש רע רעַרייֵא ןיִׁשעֶל ּוצ רעֶייפ סאָר
 םַע וַא ןעֶראָויִג ראוָויִג זיִא םֶהָרְבַא איו רֶלאַּב
 ןטְריִה עֶנייַז ןעֶׁשיווְצ גיִרְקא ןעֶגְנאַפעֶגְנַא ךיז םאָה
 טאָה גוא טול ןיִמעֶּביִג דְלאַּב רע טאָה ,ם'טול נוא
 לַע) נוא ןיִרעֶמְׁש אּוצ גירק איִד לעֶמיִמַא טְכּוזעֶג
 הָביִרְמ טְראוָו םאָד קֶרֶקדְמ ןעֶמ זיִא (תֹוחצַה ְךֶרֶד
 (ביר הֶיְהִי לַא) טיָנ נּוא טְגאָוָנ טאָה םֶהֶרְבַא םאוָו
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 יזיִרְפַהוינֲעְכַהְ) קּוסָּפ רֶדטְגאָזםּורְד הל
 לאָמ טסְנעֶדויִא ִזיִרְּפ רָד נּוא יִנעַנְּכ רֶה וגו
 יד ְךאָנויִא םע.רָמֹולְּכ דְנאַל ןיא ןעוֶויִג ְךאָנ
 םֶהְרְכַא טֶה םּורד ןֶגיֵׁשְרַיּוצ ןעוֶויִג טיִנ טייַצ
 ןִא ןגירק ְּךיז ריִמ ןְלאָז םוָו טול ּוצ טְנאָזיִ
 טול טֶה ןְדיׁשּוצ ְךיִז רֶמאָל דְנאַל דְמעֶרְּפַא
 לייַו ןְדרָי ןופ ץאַלְּפ םעֶד ןְּביִלְקעֶג םֹוא ְּךיִ
 .תֹומֵהְּב יִד ּוצ עֶׁשאַּפ עֶטּוג ןעוֶויִג זיִא ןיִטְראָד
 ןְגֹוציִג קעוַא טאָה טול (םָדְקִמ טול עַסיַע
 טֶה רע רֶמֹו ;ָּכ טְלעוֶו רֶד ןּופ ןֹומְדק םֶד ןּופ
 טיִנ ְךיֹוא נּוא םֶהֶרְבַא טיִנ ליוִו ְּךיִא טְנאָזיִ
 נּוא םֹורָס ּוצ טְפעֶהאַּב ְךיִז טֶה נּוא םאָנ ןייַ
 טיִמ וייַּב ןעוֶויִנ ןיִנעֶז טייל יִד נּוא הָרֹומֲע
 ְךִו טֶה ְּךאָד רֶלעֶג רֶעייֵז טיִמ נּוא ףּונ רעָייז
 ןיִכייֵלְנ ןייַז םיִעָׁשָר יִד טיִמ טְצעֶואַּב טול

 רֶד ןעֶמ ןעוווּפָא ןָנאַד ןּופ ןיִנְרעֶל םיִמָכָח יִד
 לאָז ןעֶמ ןיִדנעֶׁש םיִא ןעֶמ לאָז עָׁשְרַא טְנאַמ
 קּוסָּפ רָד לייוַו ןעֶד (בֶהָרְי םיִעָׁשְר םשל ןְגאָז
 רֶע טְלייֵצְרעֶד הָרֹומַע נּוא םֹודָס טְנאַמְרעֶד
 קָלֲח קֶרּפ ןיִא טְּבייַרְׁש אָרָמנ יד הייב ריז
 טְכעֶלְׁש ֹוזַא םֶד רֶּביִא ןיִנעֶז םֹודָס ןּופ טייל יִד
 טֹורָּב ליִּפ רֶעייז ְּבעֶניִגייֵז טֶה טאָג לייַו ןעוֶויִנ
 ןלעֶו ריִמ טְגאָזיִ ןיִבאָה נּוא רֶּבְליִז ּוא דְלאָנ
 לאָז חַרֹוא ןייֵק םָד ןיִכאַמ רַפ דְנאַל רָזְנּוא

 וצ ראָג ןעֶמּוק ייֵז ןעֶד דְנאַל רנּא ןיִא ןעֶמּוק
 ןיִנעֶלְּפ ייֵז נּוא רֵּבְליִז נּוא דְלאָנ רָזְנּוא ןיִמעֶנ
 ןיִראָפעֶג זיִא רעֶנייֵא ןעוו םיִקָסְּפ עַׁשְלאַּפ ןְּבעֶג
 ריִפ ןעֶּמעֶג טְוּומעֶג רֶע טֶה קיִרְּבַא רעֶּביִא
 םֶד ְּךֶרֹוד ןיִראָפעֶג זיִא רֶע זַא גּא ְּךֶֶדְנעַר
 ןְּבעֶג טְוּומעֶג רֶע טֶה קירָּב רֶד ןְּבעֶג רָסאוו
 ייז ןיִנאָלְׁשעֶג טֶה רֶניֵא ןעוֶו ךַלְדְנעֶר טֶכַא
 יֵּבאָה ןעוֶויִג ליִּפַמ טֶה איִז נּוא ּבייוַו םֶרָבַח
 ןעֶניִל ריִא ייַּב לאָז רֶע ְּתיִקְסַפיִנ םיִנָיַד יד
 יד ןעֶד ןיִרעֶו גיִרעֶגאָרְמ רֶריוו טעוֶו איִזזיּב
 יז ייַּב זיִא ׁשיִא תֶׁשֲא נּוא תּונְז ןּופ הָרָיֵבע
 רָבֵח ןייַזטֶה רֶנייֵא ןעוו נּוא ןעוֶויִג טֶכַאיִג טיִנ
 ןעֶניִרעֶג םיִא ןּופ זיִא טּולָּב ויָּב ןעֶנאַלְׁשיִנ

 שודקה ה"לש ;
 טְסייֵה (ביר) לייוו רַעירפ טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא איו

 (הָביִרְמ) טייֵטְׁש.גְנאַפְנַא ןיִא נּוא גיִרְק עֶנייֵלְקַא
 םִע םאָו גיִרק עֶסיֹורְנַא טְסייֵה סאָד הֶבֵקָנ ןֹוׁשָלְּב
 עַלַא ךיִז טְרעֶסעֶרְגְראַפ נּוא ְךיִז טְרעֶטייֵרְּבְראַפ
 םאָר טְכֹורְּבעֶג םֶהָרְבַא טאָה הָנוְַּּב נּוא ,לאָמ

 ' הניארו ךל תשרפ

 - .רָניִנאַלְׁשיִג רֶד םֶד ְתיִקְסּפעַג םינײַד יד ןְּבאָה
 / טּולּב םיִאטָה רעלייַװ רָבֵח ןייַז ןְלאָצאַּב לאָז
 / רָועֶיַלַאזיִא לאָמַא ,אֵפֹורַא יו ְךייֵלְגטְזאָליִג
 - םֹודָמ ןייק ןעֶמּוקעֶג םֶהְרבַא ןּופ טְכעֶגְק רֶד
  םיִא ןּופ ויִא םע ויִּב ןיִנאָלְׁשעֶג םיִא ייֵז ןְּבאָה
 - םיִנייַד יד ּוצ ןיְִנאַניִנ רֶע זיא ןעֶניִרעֶג טולְּב
 םיִנָיַד איד ןיִּבאָה ןעֶפּורעֶג םיִנעֶי ןעֶמ טאָה
 לייו ןיִלאָצאַּב םיִנעי לאָז רֶע םֶד ּתיִקְסַּפיִ
 ךיי ,} הָאּופְרַא ּוצ טְזאָליִנ טּולָּב םיִא םֶה רע
 נוא ןייֵמְׁשַא ןעֶמּונעֶג רֶועָילַא טֶה אֵפֹורַא יו
 םיִא ןּופ טּולָּב ליפ זיא ןיִפְראוָועֶג ןַײד םָד טֶה
 לאָצאַּב ןיַיַד םּוצ טְנאָזיִג טֶה נּוא ןיִגְנאַנעֶג ּפָא
 ןיִלאָצאַּב םיִנעֶיְךיִא לע הָאּופר רָד רַּפ ריִמ
 ןיִגְנאַנעֶג רֶועֶילַא זיא הָנּותֲחַא ןעוֶויִג זיִא סֶע
 .ּךיִז טֶה נּוא ןיִמעֶּביִג טיִנ הָנּותֲח רעֶד ףיֹוא
 רֶד טְגעֶרְּפיִג םיִא טֶה ׁשיִט קע ןיִא טְצעֶוְנ
 . ןְטעֶּביִנְּדיִד טֶה רעווםיִא ןיִּבעֶג ןיִסעֶזיגזיִא םוִו
 / טְסאָה וד טְגאָזיִנ רֶזעֶילַא טָה הָדְועֶס רֶדףֹוא
 ְפאָלְטְנַא דְלאַּב ׁשְנעֶמ רֶד זיִא ןיִטעֶביִנְךיִמ
 רעֶד טעו ןעֶמ טאַהיִנ אָרֹומ טֶה רֶע לייו
 רעֶילַאטֶה םיִא ףֹואטְנאָז ֶועיַלַאפוןיִרעֶה
 . םֶה ןיִרעֶדְנַא ןייַא ןיִּבעֶנ טְצעֶזיִנ רעֶרִיִו ךיז
 רֶזעֶילַא טֶה טְגעֶרְפיִנ ֹזַא ְּךיֹוא םיִא רעֶגעֶי
 ְךיֹוא רעֶנעֶי ויִא טְרעֶפְנֶעַנ ֹוזַא ְךיֹוא םעֶנעֶי
 - ןֵׁשְנעַמעֶלַא ןאָטעֶג רֶועילַא טֶה ֹוַא ְפאָלְטְַא
 : זיִא ןּביִלְּבעֶג רעֶּביִא זיִא רַנייֵק זיִּב שיט ןּופ

 נּוא ׁשיִמ םייַּב ןייֵלַא ןעֶציִז ןְּביְִּבעֶג רֶועֶיְלַא
 ןְבאָה ייֵז נוא ,הָדּועְס עֶצְנאַנ יד ןיִסעֶגיִנ טֶה
 רָד זיִא םיִחָרֹוא איִד רַּפ טעֶּב ןייֵא טאַהיִנ
 םיִא ןעֶמ טֶה טעֶּב ןּופ ןעוֶויַג רעֶגְנעֶל חַרֹוא
 ןעוֶויִג רעֶצְריִק רֶע זיִא טְקאַהיִנ ּפָא סיִּפ יִד
 רע זיִּב ןעֶנֹוציִנסיֹוא םיִא ייֵז ןיִּבאָה טעֶּב ןּופ
 ּוצ טְנאָזיִג ייֵ ןיִּבאָה םעֶּב םּוצ ְךייֵלְנ ןייַז לאָז
 רע טֶה ּטעָּב םעֶד ףיֹוא ּךיִד גייל רֶועֶיַלַא
 . ןייַמ הֶרָׂש םָו לאָמ םעֶד ןיפ טרעפְנעיג ייֵ
 רֶדֵנַא ךיא ּבאָה ןעֶּבראָטְׁשיִג זיִא עַטְניִראַה
 ןעוונוא .טעֶּבַא ףֹוא ןָניִל טיִנ לאָז ְךיִא ןאָטיִג

 ייא

 טְסייֵה סאָד (ביִר) זַא ןעֶנאָז ּוצ םּוא (הָביִרְמ) טְראָו

 ךיִא עוֶיִ ןיֹוׁש ְךאָר זיִא גיִרְקַא ןופ גְנאַפנַא ןייֵא
 ןיִרעֶו לאָז םִע ןעֶזאָל וצ טיִנ ןעֶלאָז ריִמ ךיד טעֶּב
 סאו גיִרָק עֶּפיֹוְנַא טְסייֵה סאָד (הָביִרְמ) ןייֵא

 :לאָמ עֶלַא ךיז טְרעֶסעֶרְגראַפ
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 הנאש 2 יד

 יי ִּבאָה ןְמעֶּב ןְמּוקעֶג ןיִהַא זיִא ןאַמּורָא ןייֵא|
 רֶכיֵלָטיִא טְרָאינ ְּבעֶגיִגיִנ טֹורְּב ןייֵק םיאְ/

 ןְמאָנ ןייַז טֶה נּוא ַעֵּבְמַמַא ןעֶּבעֶגיִג םיִא טֶה

 ןייַז ָמּונְג ּפָא רעֶכיִלְטיא טאָה ןעֶּבְראָטְׁשיִנש
 ןאַמּורֶא ןייֵא ליִדייֵמַא טאָה לאָמַא .ַעָּבְּטַמ
 איז זַא טייַהרעֶליִמׁש ןְּבעֶגְג טֹורְּב לֶקָיִטְׁשַא
 סֹורַא םיא איז טאָה רָסאַוו ְּךאָנ ןְגְנאַגְנ זיִא
 רֶסאֹוַו לֶסיִּבַא טיִמ טֹורְּב לֶקָיִטְׁשַא ןְנאָרְטְנ
 יז ןְּבאָה ןְראוָוג ראָונ םֶד ןיִנעֶז ייֵז איוִו נּוא
 גּוא קיִנאָה טיִמ טרֶיִמְׁשִנ םֹוא ליִדייֵמ סאָד

 ןְניִּב יד נּוא ןְניִּב איד רַּפ טְגייֵלְנ איִז ןְּבאָק

 תיֵּב ןייַז ּוצ טְנאָזְג טאָנ טֶה טאָנ רַפ ןָמֹוִּנ
 זיִא םֶד ייֵרְׁשנַא רַּפ סו ןְהעז ןייֵג רֶמאָל ןיד
 הָרֹומֲעַו םֹודָס תקעמ קּוסָּפ רֶה טְניייֵב םָד
 םעֶד ןּפ יֵרְׁשנ םֶד טְנייַמְג זיִא םֶד (הָּבֶר יִּפ
 לֶדייֵמַא שֶרוקֹשלְּב יא (הָּבבעֶד עדי
 טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד נו םֶרְבַא לָא רַמָא יָיֵש
 םֶהָרְבַא טיִמ טעֶריִג טיִנ טָה טאָנ םֶד זְנּוא
 ןעֶוְנ םיִא ייַּב זיִא טֹול סאָו טייַצ רעֶד ןיִא
 זייֵׁשַג ּפָא ְּךיִז טאָה טֹול זַא םעֶד ְּךאָנ ראָש
 יּתְמַׂשְע טְגאַוג םיִא ּוצ טאָה טאָג ּוא ,םיִא ןּופ
 רעֶדְניִק יִנייַד ןאָט לעו ְךיִא ('גו ְךַעְרִו תֶא

 םּוק) דֶרֶע רֶד ןּופ ּבֹוטְׁש רָד איוִו ליפ ֹוזַא
 םֶרָבַא ּוצ טְגאָזג טֶה טאָג (ץֶרָאָּב ְּךֵלֵהְתִה

 גנעֶל ריִא ןיִא דנאל ןיִא אייֵג נוא ףוא אייֵטְׁש
 םֶד ןיִא הֹקְזַח ןייֵא אּוט נּוא טייֵרְּב ריִא ןיִא

 ּוצ נּוא ריִד ּוצ ןְּבעֶג םָד לעוֶו ְךיִא ןעֶד דְנאַּפ
 זיִא םִע נוא (סָּפְרִמַא ִמיִּב יהיו רֶדְניִק יִנייַד
 ןְסייֵהנ טֶה רֶע דֹורְמִנ ןּֿפ געט יד ןיא ןעוֶוג
 טְנאֶזְג טֶה רֶע לֹוּפ רַמָא טְכאַמ םֶד לָּפְרְמַא
 ְךִלאֹק ןיא ןעפראוו ןייַרַא םֶהָרְבַא לאָז ןעֶמ
 הָמָחְלִמ ןְטְלאַהְ ןֶּבאָה םיִכָלְמ ריִּפ ֵד ןָבֹוא
 ןְגָלְׁש רֶד ןְּבאָה נּוא םיִכָלְמ ףָניִפ איִד טיִמ
 רעֶייַז ןעֶוונ ןיִנעֶז אייז לייוַו םיִכָלְמ ףֶניִּפ יִד
 הָמָחְלִמ ןעֶגְנאַגג םֶהָרָבַא זיא ְּךאָד קְראַטְׁש
 ןְּבאָה ייָז לייוַו םיִכָלְמ ריִּפ איד טיִמ ןְטְלאַה
 זיִא רֶע לייַו ןְמּוקְנ זיִא סאָד נוא טֹול ןְגְנאַּפָנ
 טייל יד ייַּב טְצעֶוַּב ְךיִז טֶה גוא עֶׁשְרַא ןעוֶוג
 זיִא (םֶרֶבַאְל דֵנַיַו טיִלָּפַה אביע םֹודס ןּופ
 ןֶשֶּבַה ְךֶלֶמ גע זיִא םֶד רֶניִרְטְנַא רֶד ןְמּוקִנ
 ןעֶראו זיִא רֶע לייוו טיִלָּפ טְסייֵה רָע גוא

 יי א
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 , זיִא ןאַמּורָא רעֶד זַא נּוא ןְּביִרְׁשִג ןָא ףֹור

 טכ הניארו

 םיִכָלְמ ריִפ יד ןופ הָמָהֶלִמ רָד ןופ ןְנירְטְַא
 טאָה ןעֶמ םָד םֶרֶבַא ּוצ טְנאָזְג טֶה רֶע נּוא
 םֶרָבַא יֵדְּכ ןאָטג סֶעטֶה נֹוע נּוא ,טֹול ןְנְנאַפְנ
 ןְמּוק םּוא לאָז נּוא םיִכָלְמ יד ןְנאָי ְךאָנ לאָז
 לייַמַא נּוא ּביײוַוַא רַּפ הָרָׂש ןְמעֶנ רֶע טעוֶו
 לייוַו טיִלָּפ ןָפייֵהג םּורָד טה וע ןְנאָז םיִמָכֲה
 נּוא לּוּבַמ םעֶד ןּופ ןְניִרְטְנַא ןְראוָו זיִא רֶע
 םֶהָרְבַאּוצ ןְמּוקג זיִא רע לייַו נֹוע ןְסייֵהְג טֶה
 ןעֶד ,ןְקאַּבִג תֹוצַמ טֶה ןעֶמ זַא חַסֵּפ בֶרֵע םּוא
 טאָה םֶרָבַא נּוא לעֶכיִקַא ׁשְטייֵט זיִא גֹוע
 םיִכָלְמ יִקְראַטְׁש יד ןיִנעקַא הָמָחְלִמ יֵד ןגיִועֶג
 נוא (רָמֵח תֹורָאָּב תֹורָאְּב םיִדָׂשַה קָמֵעו
 ןעֶונ ןעֶטְראָד ויִא ןעֶוג זיִא הָמָחֶלִמ יד איו
 ףֶניִפ איד ןיִנעֶז וזַא םייַל טיִמ רֵּביִרְנ עָּפיִמ

 ןְּבְראָטְׁשניִנעֶז נוא ןיִלאַפַג ןייֵרַא ןיִהַאיִכָלְמ
 ןאָטְנ םַנַא טאָנ טאָה םֹודִס ְּךֶלֶמ םעֶד ראָנ
 לייוו ןאָטְנ טאָנ טֶה םֶד נּוא םֹורַא זיִא רֶע םֶד
 םֶהָרְבא םֶדטְּביֵלְגִנ טיִנןְּבאָה ןְׁשְטְנעֶמ ליִּפ
 לּוציִנ זיִא נוא רֶעִייַפ ןיִא ןעוֶוג ןֶפְראוְג זיִא
 טֶה טאָג םֶד ןְהעֶזיִג ןְּבאָה ייֵז זַא דְנּוצַא רָּבֶא
 רֶּכיִרְגעֶפיִט יד ןּופ םֹודְמְּדַלִמ םעֶד ןְפְלאָהְנ
 ןייז ןעק סע םֶד טְּבייֵלְגִג ןֹוׁש ייז ןְּבאָה ֹזַא
 רֶעייַפ ןיא ןְראוָוג ןעֶפְראוָוְג זיִא םֶהָרְּבַא םֶד
 יֵנֹולֲאָּב ןֵכֹוׁש אּוהְו) גיִדְּבעֶל םיֹורַא זיִא נּוא
 ןיִא טָעּורג טֶה םֶהָרְבַא נּוא (ירֹומָאָה אֵרְמַמ
 םֶהיֵא טאָה ןעֶמ זַא אֶרָּמַמ ןּופ ץאַלְּפ םעֶד
 אֵרְמַמ רֶד ןְגְנאַפְג ןָראוָו זיִא טֹול םָד טְנאַזְג
 טאָה רֶע .םֶהָרָבַא ןּופ רָּבַח רעֶד ןיועֶוְנ זיִא
 לַמְּדיִז לאָז רֶע םֶהְרָבַא ּוצ ןְּבעֶגנ הָצֵע ןייֵא
 טאָג ןעוֶו םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזַג טָה רע ןעֶד ןייַז
 .וטְסְלאָו ףּוג ץְנאַג ןייַד ריד ןּופ ןְרעֶגַּב לאָו
 הָלְרָע איד ןֵּכׁש לָּכִמ ןְּבעֶגִג םיִוג םיִא ְךאָד
 םעֶד ןּופ ןעוֶוְג ליִצַמ ְּךיִד טֶה םוָו טאָנ רָד
 נּוא רֶגְנּוד םעֶד ןּופ נּוא םידְׂשַּכ רּוא רֶעֶייַפ
 ְךֹוא טְנייַה ְּךיִד טעֶו רעֶד םיִכָלְמ איד ןּופ
 ניא ןֶּבעל ןְּבייַלְּב טְסעוֶו אּוד םֶד ןייַז ליִצמ
 ףֹוא טְנייוַו םָד אֵרְמִמ ןְסייֵהְג רֶע טֶה םּורְד
 םֶהָרְבַא ּוצ טְגאַזְנ טֶה רֶע םֶוו ןֶּכאַז ריִפ יִד
 ,םיִכָלְמ .ייֵז ןופ ןעוֶוְג ליִצַמ םיִא טֶה טאָגְסֶד
 ידיֵלְי ויָכיֵנֲח תֶא קֶרָיַע .ׁשֵא .בעֶה .הָליֵמ
 םֶהָרְבַא (תֹואֵמ ׁשֹלְׁשּו רָׂשֵע הָנֹומְׁש ֹותיִב
 וה ןייַ ןּופ גוי יֵקְראַטש יִנייַז טְניִּפאַווַנ טֶה
 ּוצ ןנאמ ןְהעֶצְכַא נּוא טֶרָדנּוה אייֵרְד דְנּוְמ

 ךאנ
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 טול ןְמעֶנ ּוצ ּפָא נּוא םיִכָלְמ איד ןְנאָי ְךאָנ
 זיִא רֶע ןְנאַז םיִמָכַח יִרָונּוא .דָנּוְג זֹוה ןייז טיִמ
 טֶה רֶעסאָו ןייֵלַא רֶועַילֶא טיִמ ראָנןְגנאַנְנ
 ְהעֶצְכַא טיִמ טְרָדְנּוה ייֵרְד לאָצ רעֶד ןיִא
 רעֶד םָד ְּךיז טְקְיִׁש איז יֵיַחְּב רעֶד טְגעֶרְּפ
 טְרָדָנוה אייֵרָד ּךיִלְריֵׁשְּב ןעֶנאָז לאָז קּוסָּפ
 ְךיִלָדייֵׁשּב ןעֶנאָז טיִנ לאָז נוא ןְהעֶצְכַא טיִמ
 רעֶד טרעיינ ןְננאַגג זיִא ןייֵלַא רֶזעילַא םאָד
 ייֵרְד ןְמּונג ְּךיִז טיִמ טֶה םֶהָרְבַא זיִא ץּוריִּת
 ןיִא רע יו נּוא ןְנאַמ ןֶהעֶצְכַא טיִמ טֶרָדְנּוה
 ןְפּורְג םֹוא םֶהְרְבַא טֶה הָמָחֶפִמ רָד ּוצ ןְמּוקְג
 ְךיִז לאָז רעֶד תֹוריִבעְּךיִז ןיִא טֶה םִע רעוֶו
 יב ןייַז טְנעֶלְפ רֶדֵס רֶד יו ַֹא .ןְרעק םּוא
 ךיזןְבאָה וזַא לֵאָרְׂשִי איד ןופ הָמָחְלִמ רעֶד
 םיִא ייֵּב זיִא דְועֶילַא טְרעֶייִג טְרעקנ םוא יִלַא
 םֶד סיָכיִנֲח תֶא קָרָיי) טייֵטְׁש םּורָד ,ְּביְִּבנ
 טְניִפאָחְג טֶה רע זיִא םֶנייֵא ןֶׁשְטייט ייֵוְצ טֶה
 טֶה רֶע ׁשְטייֵט ְךֹוא זיִא םִע נּוא ןעֶגְנּוי עֶנייַ
 טְואָלְנ ייֵז םָה נּוא ןעֶגְנּי יִנייַז טְניִדייֵלְג םֹוא

 טיִמ ראָנ ןְגְנאַגְנ זיִא םֶהָרְבַא נּוא ןייֵג םייֵהַא -
 (יִחָא הָּבְׁשִנ יִּכ םֶרֶבַא עַמְׁשִיו רַועיִלַא
 ןעֶנְנאַפְג זיִא טול איוִו טְרעֶהג טאָה םֶהָרְבַא
 םּוראָוהָׁשקזיִא טְאאָיְנְּךאָנ ייֵז רֶע טֶה ןֶראוונ
 ְךאָד זיא רֶע רֵדְורְּב ןייז קּוסָּפ רֶד םיִא טְפּור
 טְואָק רֶע טְרֶעיינ יז םֶרָּורְּבןייַזןעֶוְג ראָנ
 ןעֶוג זיִא םֶהָרְבַא םָד לאו אי ןרעָה ְךיִמ
 ְךאָד טאָה עֶׁשֶרַא ןעוְגזיִא טול נּוא קיִדצַא
 אייז טֶה נּוא טְזאָלְג ןָסֹוא טיִנ םיִא םֶהָרְבַא
 רמְכעֶר ןייז זיא רֶע איז ְּךייֵלָג טְגאנ ְךאָנ
 ךאָנ ייֵז טֶה םֶהְרְבַא ןֶד דע ףֹודְריע רָדּורְּב
 םיִא זיִא ןְטְראָד ןֶד טאַמְׁש רעֶד זיִּב טְגאָיג
 ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִי יד לי ןְראָנ ףאַלְׁש ח ןיינ
 קלחִיע ןַד ןְטְראָד הֶרָז הָדֹובֲע ְךאָג רעֶד
 טְרֶעייֵז ןּופ ְּךיִז טאָה רֶע נּוא (הָליַל םֶהיֵלֲע
 טְכאַנ ייַּב טְכעֶנְק יִנייֵז טימ טְלייֵמ ּוצ ןְגעוֶו
 םעֶד ֹוַא ןעֶנאָז םיִמָכֲח ִד אייז ןְנאָז ְךאָנ וצ
 יִטְׁשְרֶעיִד טְלייֵט ּוצ טְכאַניִדטֶהטאָנ טֵׁשֶּפ
 םִד ןאָטְנ סֶנַא םיִא טאָנ טֶה טֶּכאַנ יִּבְלאַה

 שודקה ה"לש

 הניארו ! ךל תשרפ
  יִרָרְנַא יד נוא םיִאְנׂש יד ןְנאָלְׁש רָד טֶה רֶע
  יִנייֵז ּוצ ןעֶמְלאַהַּב טאָנ טאָה טְכאַנ יִּבְלאַה
 םִיַרְצִמןיִא נפ יי ןגָלָׁש רֶדּוצ רֶדָיִק
 . רעֶד .חַסֵּפ םּוא םיִרֹוכִּב ןּופ הֵּכַמ רעֶד טיִמ
 טְרעֶייז ןופ טֶה םֶהְרָבַא ֹוזַא טְּביירׁש יֵיַחְּב
 -עֶּבְלאַה עָטְׁשְרעֶיד טְכאַנ יד טְלייֵט ּצ ןְנעוֶו
 - טאָה רע זיִּב טְנאָיג ְּךאָנ אייֵז רֶע טֶה טְכאַנ
 טְכאַנ עַּבְלאַה ערָדְנַא יִד נוא טְנאָי רעד ייז
 - רעֶד (םֹודָס ְּךֶלֶמ אֵצָיַע ּתיִנְרַהְג ייֵז רע טֶה
 ןיא ןעֶגְנאַגג ןינעקא םֶהָרָבַא זיִא םֹודְס ְּךֶלֶמ

 ןייֵא ןיִהַא ְּךיִז ןְּבאָה תֹומּוא עֶלַא נוא לאָמַא !
 םֶהָרָכַא טְכאַמַג ןָמְראָד ןְּבאָה נּוא טְלְמאַ
 ְךַלֶמ רֶד קָדְציִּכְלַמ א יז רֶביִא ְךֶלֶמַא רַּפ
 ןייוַו גּוא טֹורָּב טְכאַרְּבְנ טאָה םִיַלָׁשּורְי ןּופ
 . איו ןעֶוְג דֵּבַכְמ םיִא טאָה נּוא םֶהָרָבַא ּוצ
 איד רעֶדְניק עֶנייַז ּתיִגְרַהְג-טֶה רֶע םֶד לאוו

 רעֶד טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדַמ רעֶד םיִכָלְמ ריִפ
 :ַחֹנ ןּופ ןּוז רעֶד םֵׁש ןעוֶוג זיִא קַדָצ יִּכְלַמ
 טֶה רֶע נוא (ןֹויְלֲע לֵאָל םֶרָבַאְךּורָּב רֶמאֹיַע
 טְּבֹולָג נּוא םֶרָבַא ןייַז לאָז טְׁשְטְנעֶּבִנ טְגאָ
 רָּביִא טֶה רע םוָו טאָג רֶטֶׁשִרְבייֵא רֶד זיִא
 . גוא טעעַה עֶנייד ןיא טְנייַפ עֶנייֵד טְרעֶפְנעג
 םָרְבַא ּוצ טְׁשְטְנעֶּבִנ רעירפ טאָה רֶע לייוו
 םּורָד טאָנ ּוצ ּבֹולֲַא ןעֶּבעֶגְג טֶה רע רֶדייֵא

 נּוא קָדָצ יִּכְלַמ םעֶד טְפאָרְטְׁשִנ טאָג טאָה
 טֶה נּוא הָנּוהְּכ יִד ןֶמּונִג קעוַא םיִא ןּופ טֶה

 ְּבעֶגְג טֶה םֶהָרָבַא נּוא םֶהָרְבַא ּוצ ןְּבעֶגְ יז
 טְסְנעֶדְּדאַנזיִא רֶע לייו קָדָצ יִּכְלַמּוצ רׂשֵעַמ
 טאָה םֹודָס ְּךַלֶמ רעֶד נוא ןֶהֹּכַא ןעוֶוְנ לאָמ
 סוֶו תֹוׁשָפְנ יִנייֵמ ריִמ ּביִג םֶהֵרְבַא ּוצ טְנאַזג
 סאָד נּוא םיִכָלְמ יד ןּופ ןְמּונְנ ּוצ טְסאָה ּוד
 םיִאמָהָרְבַא טֶה רידטְלאַהטְלעֶג נּוא םָמּוג

 נוא ְךיִׁשא ןופ ןָמיִרַא ןריר ןָא טיִנ לאָז ְךיִא
 ; ּוד םֶד ויִא ןייַד םו ןְמיִלַא ןּופ םיִדאָּפ ןייק
 . ְךייַר ְּךיִמ טְסאָה ּוד סֶד ןעֶגאָז טיִנ טְסְלאָז
 םיִמָבֲה יד (לענ ְּךֹורָׂש דעו טּוחְמ) טְכאַמִנ
 ןעֶנעוֶו ןּופ םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזַג טֶה טאָנ ןעֶגאָו

 םער

 / היִמ ְךזּוא םיּבורְק וצ ןייזּוצ בֶרֵקְמ ךיז הָוְצִּמ = טאָה םֶרֶבַא נוא .,(יִחָא הָּׁשנ יִּכםֶרֶבַ עַמְׁשִיַפ
 ןעֶגְנאַפיִג זיִא רעֶרורְּב ןייז זַא טְרעֶהיִג

 הֵׂשֲעַמ איִד זְנּוא טְלייֵצְרעֶר הֵרָוּת איד ,ןעֶראוָויִ
 עֶסיֹורְנַא זיִא םִע זַא ןיִרעֶה ןעֶואָל אּוצ זָנּוא םּוא

 טאָה םֶהָרָּבַא יוִו ןעֶהעֶז ריִמ ,ןיִפְלעֶה ּוצ ייֵז ןיִּבעֶג
 הָמָחְלַמ ןעֶגְנאַניִג זיִא גוא ןעֶזיִג ׁשֶפָג רַמּומ ךיז

 :ןיִנעוֶו םָמֹול ןּופ ע גינע איד טיִמ ןיִמְלאַה
 ָו 1 -
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 הניאצ

 לעוו טּוחְמ טְגאָזנ טְסאָה ּוד סו תּוכְז םעֶד

 םיִראּפ ןופ הָוְִמַא ןְּבעֶג רֶדְניִק ִנייַד וצ ְךיִא
 טְסאָה ּוד לייוַו נּוא תיִציִצ תֹוצִמ זיִא םאָד

 ןריר ןָא טיִנ טְסעוֶו ּוד לַעַנְדֹורְׂש דעָו טְנאְָ
 םֹורְַָּלְמ םעֶד ןופ ְךיִשַא ןופ ןֶמיִרַא ּוליִפַא
 ןיליִפְּתתֹוצַמ ְּבָה רָדְניק ינייד ןְלעו םּורְ
 ןעֶּבאָה ןְלעוֶו נוא ןָמיִר ןופ טְכאַמ ןעֶמ םאָדו
 ןָמיִר םעֶד טימ טּוט ןעֶמ םוָו הָציֵלֲח תֹוצַּמ

 ָּדלןנֶמיִכֶא םֶרָבַאאָריִּת לֵאְיִׁש םעֶד ןופ!
 םִד ןְכאז ייֵרָד םֶרֶבֵאּוצ טְגאָזג אָד טֶה ט

 איד םָד טאַהְנ אָרֹומ טאָה רֶע זיא עָטְׁשְרֶעי

 ןְנאָלְׁש רֶד טֶה רֶע םִו םיִכָלְמ יִד ןּופ רֶדְיֵמ
 טאָג טֶה םּורָד םיִא ןיא ןייַז םקונ ְךיִז ןְלעוֶו

 ירְדְנַא םֶד טיִנ אָרומ ןייק ּבאָה טְגאָזנ םיִאּוצ
 יִּבאָה טעוֶו רֶע סֶד טְנאָזְנּוצ םיִא טָה רֶע זיִא

 (ראמ הֵּבְרַה ּךֶרָכְׂשִנ רע טְגאָז םּורָד ןּזַא
 טְנאָו רע נוא ליִפ רֶעייֵ ןיַז םעוֶו רֵכׂש ןייַד
 םֶהָרבַא עוו ןעֶייווּצ ןיהָהייְצטיִמ הֵּבְרה
 (ה' ןייֵא רעֶכיִלְטיִא ןעֶּבאָה ןְלעוֶו הֶרָׂש גּוא)
 נּוא ןְּבאָה רֶדְניִק אייז ןלעֶו ןְמאנ רעֶייז ןיִא
 ןיִא טאַהְג טיִנ (ה) ןייק טֶה לֵהָר לייוו םּורָדי
 הָהְלִּב טְסְניִד ריִא ןְּבעֶגְנ איִז טֶה ןְמאָנ ריִאו
 יִרְּכ ןיֵהַה ייֵוְצ טאַהְנ טֶה איז םוָו בֹקֲעַי ּוצ
 ןְּבאָה ּוצ רֶדְנֹיֵק לַחָר ּוצ ןָמּוק לאָז (הנ ןייַא
 | שורקה ה"לש 0
 ויָּב םיִדָפַא ןּופ ּביֹוא ,(לַעַנ ָךֹורְׂש דַעַו טּוחֵמ םָא)

 ריִמ ןעֶניִפעֶג אָרָמִג רעֶר ןיִא ,ליִרְנעֶּב ְךּּׁשֲא
 הָאָנַה טְלאוָויִנ יִנ ןיִּבאָה םיִמָכֲח יֵרעֶזְנּוא זַא

 ,םַנָא ךרֹוד ןעֶמּוקעֶג זיִא םאָָו ךאַזַא ןּופ ןיִּבאָהי
 ֲעְלֶא זַא רימ ןעֶהעֶז (ח"כ ףר) תיִנֲַּ ָתְכָממ ןיִא
 ןעֶצְנאַג םעֶר ןיִּבעֶגיִג קעוֶוַא טאָה אָתָרּב ׁשיִא

 םִע נוא הָקָדִציַאְּבִנ םעֶר רעֶטְּכאָמ יי ןופ ןֵדנ
 נא ןעֶרְלּוג ןייֵא ראָנ ןעֶּביִלְּבעֶג םיִא אייַּב זיִא !

 ץייַו ליִטְסעֶמ ןייַא ןופ זַא ןאָטיִג םַנַא טאָה טאָג
 לופ ויִא ןעֶרְלּוג םעד ראַפ טֶּפוקיִג טאָה רֶע סאוָו !

 ןייַנ זַא גּוא רעֶלְביֵפְׁש רעֶצְנאַנ רעד ןעֶראָויִג
 םעֶר רֶע טאָה טְגאָזיִג סאָד םיִא טאָה רעֶמְכאָט
 ןּופאֵר טְלאָויִג טיִנ טאָה נוא ןעוֶוינׁשיְִקַמ ץייו

 ןאַמיִרא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא איו רֶהעמ טי ןעֶסְנעֶג
 ךיֹוא ,םַנֵא ְךְרֶוד ןְהעֶׁשיִג זיִא םִע סאוָו םעֶד ראַּפ ן

 םעֶנייֵא אייַּב (תֶּבֹׁש ּתְכָסַמ) ןיִא ריִמ ןעֶניִפעֶג |
 גּוא ןעֶּבְראָטְׁשיִנ ּבייַו ןייַז םיִא אייַּב זיִא םִע סאָו

 רֶניק ןייַ ןעֶנייֵז לאָז סֶע רעו טאַהיִנ טיִנ טאָה רֶע |
 ןֶכאָה ןעֶטְסירְּב עֶניי א ןאָטיִגםַנַא טאָנ טאָה

 2. יששש א א

 ִל הניארו - ךל תשרפ

 םֶהָרְבַאּוצ טְנאזג ּוצ טאָג טֶה עֶטיִרְד סֶד נּוא
 טֶה םֶהָרְבַא נּוא אָּבַה םָלֹוע ןֶּבאָה לאָז רֶע
 טְגאָזְג ּוצ םיִא טֶה טאָג םוָו ןְנאַמְׁש רַפ טיִנ

 רֶעסדטְגאָגְךֶלריֵׁשַּבשיִנ םיִא טֶה טאָנןעֶד
 םּורְד אָּבַה םֶלֹוע :ּוא ןְּבעֶג רֶדְניֵה םיִא טעוֶו
 ּוד סאו ריִמ טְציִנ םָו טְגאזַנ םֶהֶרֶבַא טאָה

 רֶדְניִק ןייק לעוֶו ּךיִא ןעֶו ןְּבעֶג ריִמ טְסעוֶו
 .שאָה וַא ןעֶניׁשְרַי ְּךיִמ טעו רעֶו ןעֶּבאָה
 טְכעֶגק ןייַד טיִנ גראָז טְרעֶפְנֶעג םיִא טאָנ
 ןזןייַד טְרעֶינ ןְניִׁשרַי טי ךיד שעוֶו רֶוֲעיַלֲא
 אֵצֹויַע םיִרעֶדְנ עֶנייד ןּופ ןייַג סֹורַא טעוֶו סוָו

 ןָנֹוצִג םֹוא םֶהָרְבַא טאָנ טֶה (הָצּוַה ֹותֹוא
 ןיִזיוִוְג םיִא טֶה נּוא סאַנ רֶד ףֹוא זֹוה ןייַז ןּופ

 יו לאוו ֹוזַא טְנאָוְנ םיִא טֶה נּוא ןְרעֶטְׁש יד

 ליפ ווא ןְרעֶטְׁש יִד ןעֶלייֵצ טיִנ טְסְנעֶק יד
 ןנעק טיִנ יז טעוֶו ןעמ רֶדְנק יִנייד ןייַ ןְלעֶו
 טֶה טאָנ ןעֶנאָז םימָכָח ירֵזְוא ,ןלייצ רֶּביִא
 םעֶד ףֹוא טְלעוֶו רֶד ןּופ ןְנֹוצְג םֹוא םֶהָרְבַא
 רָכעֶה טְסיִּב ּוד טְנאַזְנ םיִא ּוצ טֶה נּוא לָמיִה
 נּוא בֶכֹוּכ ןייַד ןֹוׁש ןעֶו נּוא תֹולְזַמ איד ןּופ

 רעֶרְניִק ןייק טְסעֶו ּוד סאָד טְוייַו לֶזמ ןייַד
 ְךִא לייַו ןֶרָדֲָע רַּפ לזִמ םֶד ּוטְסְנעֶק ןְּבאָה
 םֶר תֹולוִמ יד רעֶּביִא ןְּבֹוהְנ ףֹוא ךיד ּבאָה
 ןיִמָאָהְק הָצּוחַה ֹותֹוא אֵצֹויַו קּוסָּפ רָד טְנייַמ

 בקעי להוא
 אוצ טְגאָזיִג טאָה טאָג .(ָךָל ןֵָמ יִכנָא םֶרֶבַא אָרְיֵת לז

 רֶד .רעֶציִׁשאַּב ןייד ןיִּב ְךיִא טְכְראָפ ןייק ּבאָה םָרְבא
 םיִא טאָה דֹורְמִנ זַא ןְהעֶיִג טאָה םֶהָרְבַא טְגאָז ׁשְרְדַמ

 טְנעֶרְּב ראַפ לאָז רע ןעֶביוא ְךְלאַק ןיִא ןעֶפְראוָיִג ןייַרַא
 טאַהיִג אָרֹומ רע.טאָה ןעוֶויִג ליִּצַמ טאָ םיִא טאָה ןיִרעוֶו

 ףיוא רֵכְׂש ןעֶצְנאַג ןייַז טְלאָצאַּב םיִא טאָ טאָה רַׁשְפֶא
 אָרומ ןייֵק ּבאָה טְגאָזיִג םיִא אּוצ טאָג טאָה ,טְלעוֶו רעֶד
 ךיִא ּבאָה ןאָטעֶג ריִד ּבאָה ְךיִא סאָָו תֹובֹוט איִר םָרְבַא

 יאָּבַה םֶלֹועְל ויִא רֵכְׂש ןייֵד גוא ןאָטעֶג טְסְנּוזְמּוא ריֵד
 םיִרֵחֹוס ְךאַַא ןעוֶויִג זיִא טאָטְׁש רעֶסיֹורְנַא ןיִא לָׁשָמְל
 רעֶדְנעֶל עֶטייוַו ןופ טְכאַרְּביִג טְרעֶוֶו הָרֹוחְס רעֶייִז נא
 לאָז רעֶרעֶיַא זַא ַחֹכְּב ןעוֶויִג טיִנ ןיִנעֶז איי לייוַו ראָנ
 רֶע יַא אייז ןּופ םעֶנייֵא ןעֶטְבירְפיֹוא אייֵז ןיִגעֶלְפ ןעֶראָפ
 רעֶי גוא ףראד רע סאוָו הֶרוחְפ ןייַ ןעֶדעֶוא ןיִגְנערְּב לאָז
 עֶרעֶייִו ףיֹוא הָרָוחְס ןייַז טְכאַרְּביִג ְךיֹוא ְךיִז טאָה ןייֵלַא
 זיִא רע; .ךיֹוא םֶרֶּבַא טיִמ זיא עֶביִלְמעֶנ סאָר ,תֹואְצֹוה
 תּובְז ןייַז ךרָיד סאוָו רֹוד ןייַז ןּופ רעֶטְסעֶּב רעֶד ןעוֶויְג

 ןפעוֶו רוד ןעֶצְנאַג םעֶד ןּופ הָכָרְּב איִד ןעֶמּוק ּפאָרַא לאָז
 טְסְנּוְמּוא קָלָח ןייַז ןיִמעֶנ לאָז םֶרבַא זַא יאֵדָּכ ויִא םּורְד

 רֵכְׂש יז גוא .רֵכְׂש ןייַז ןּופ ןעֶגְכעֶרְּפָא טיִנ םיִא לאָז טאָג
 :אָּבַה םֶלֹוע ףיֹוא ןעֶטְלאַהאַּב ןייַז לאָז



 הניאצ 60

 טְּביילְגג טֶה םֶהֶרְבַא הָקָדִצול ְהָבשִַַ יי
 הֹקָדְצַא רַפ טְניכעֶרנ סאָד טֶה נּוא טאָנ ןיִא
 ןָּבעֶג ּוצ טְגאָזְנ ּוצ םיִא טֶה רֶע םִו טאָנ ּוצ
 טְּבייַרְׁש ֹוזַא טְרעוֶו םָד זיִא רע טיִנ נּוא רֶדָניִק
 טֶה טאָג טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד נּוא ,ן"במר רֶד
 נּוא הֹקָדְצַא רַפ סאָד טְניִכעֶרְג םֶהָרְבַא ּוצ
 ןיִא טְּבייֵלְנִנ טֶה רֶע סאוָו ְךאַז עֶסֹורְגא רַּפ
 תֹורְלֹוּת רֶד ,טְנאַזְנ ּוצ םיא טֶה טאָג טו םעֶד
 טאָה טאָג זַא םּוראוָו אֵיְׁשקַא טְנעֶרְפ קָחֶצִי
 רעֶדניק םיא ןְּבעֶג וצ םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזנ ּוצ
 מְרעֶנְּב טיִנ טֶה נּוא טְּבייֵלְגִג דְלאַּב רֶע טֶה
 םָד טְנאָזְנ םיִא טֶה טאָנ זַא נּוא ןעֶכייֵצ ןייֵק
 רַע םֶה דְנאַל םֶד ןֵנׁשְרַי ןְלעו רֶדְניק עֶנייַ
 םֶהָרָבַא ץּוריִּת רֶד זיא ןָכייֵצַא טְרעֶגאַּב אוי
 עֶנייַמ םאֶד ןעֶכייֵצַא ריִמ ּביִנ טְגאָועֶג טאָה
 לעו וזַא דְנאַל םאָד ןעֶניִׁשְרָי ןעֶלעוֶו רֵדְניִק
 ריִמ טְסעוֶו ּוד םָד ןעֶסיוִו אָליִמְמ ןוׁש ְךיִא
 תֹודָלוּת רֶד טְגעֶרְפ אָׁשְקַאְּדאָנ ְּבֶג רֶדְניק
 ְךַלֹוה יִכֹנָאְו) טְנאָז םֶהָרְבַא טֶה םּוראָוְוקָחְצי

 טֶה היּבקה רָדָנק ןָא ןייֵלַאייֵ ְךיִא (ירירע
 ּוצ (ונו ץֶרָאָה לָּכ תֶא יִּכנ טְגאָזִג םיִא ְּךאָד
 סאָד ןעֶּבעֶג ְךיִא לעו רַדְניֵק עֶנייַד נּוא ריד

 יו ליפ ֹוזַא ןייַזְלעוֶו רֶדְניִק עֶנייֵד נּוא דְנאַל !
 םֶהָרְבַאץּוריִּת רָד זיִא דְרֶע רֶד ןּופ בֹוטְׁש רֶד
 ּוצ טְגאַזְנ ּוצ טאָה טאָג םוָו םָד טְנייֵמְג טֶה
 טְנייֵמנ זיִא סאָד עַרָזןייַז ּוצ דְנאַל םֶד ןְּבעֶג
 רָּבֶא דְניִזְג זיֹוה ןייַז ּוצ רָדֹוא הָחָּפְׁשִמ ןייַז ּוצ
 םיִא ןּופ טעוֶו סאוָו ןּוז םעֶניִגייֵא ןייַז ּוצ טיִנ
 טאַהְג אָרֹומ סֶהָרְבַא טֶה םּורָד ןעֶמּוק םֹורַא
 רֶד זיִא רֶע דְנּזג זֹוה ןייַ ןּופ ְךֹוא זיא רֶועֶיַלֶא
 יו ְּךייְֵג ןעֶווג זיִא גוא זֹוה ןייז ןיִא רַמְצֶלֲע

 עד הא שעיר יי יי יי עי א טיי,

 שילי :

 | הניאוו ףל תשרפ
 .טֶה םּורָד ןְנָׁשְרִי םיִא רֶע טעוֶו רַׁשַפא ןּוזַא

 .ְךיִד טעֶוו רֶעֶיַלַא רָד םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזַג טאָנ
 / (ווו ְךיֶעֵמִמ אֵצָי רֶׁשֲא םִא יִּכנ ןָניִׁשְרִי טיִנ
 / עֶנייַד ןּופ ןייֵנ סֹורַא טעוֶו סו רעֶד טְרֶעיינ
 / ךיד טעֶו רע ּבייל ןייַד ןופ רָמּולְּכ םיִרעֶדְנ
 . ןּופ קּוסָּפ רעֶד אָד טְגאָז רָּביִרְד נּוא ןָׁשְרִי
 הָרֹוּת רָצְנאַנ רָד ןיִא יוִו רעֶמ םיִרעֶדְג עֶנייַד
 - יד קֶחְצִי תֹודְלֹוּת רָד טְגעֶרְפ אָיְׁשקַא ְּךאָנ
 . טְּבייֵלְנִנ טאָה רֶע יב ןיִמָאָהְו) טְגאָז הֵרֹוּת
  זיִא טְנאזְנ ּוצ םיִא םאָה טאָג סאו םעֶד ןיִא
 . םֶּבייַלְגִנ רֶע טֶה דְנּוצַא תֹועְמְׁשַמ םֶד ְּךאָד
 טְּבייֵלְגִנ םיִנ םֹולָׁשְו סַח רָע טֶה רֶעיִרְּפ רָּבֶא
 םֶהָרְבַא טֶה דְנּוצַא טׁשִּפ רֶד זיִא ֹוזַא טְרֶעיינ
 לי ןְּבעֶג רֶהְניִק םיִא שעֶוושאָנ םֶד טְּבייִלג
 - עֶנייַז ןּופ םאָד טעֶרְנ ְּךעֶלְדִייֵׁשאַּב טֶה טאָנ
  רֶעירפ רָּבִא רַדְניק ןייֵג םֹורַא ןְלעֶוֶו םיִרעֶדְנ
 . ןרָדֹוא הָחָּפְׁשִמ ןייַז סֶד טְנייֵמְנ םֶהֶרְבַא טֶה
 יִנֲאנ ןָניִׁשְרִי םיִא טעוֶו רָוֲעיַלַא טְכעֶנק ןייַז
 . טֶה טאָג (םידָׂשַּכ רּואְמ ְּךיִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ַײ
 ְךיִא םִו ןָא לאָמ םעֶד ןּופ םֶהָרְבא ּוצ טְגאָ
 בֶה נּוא םידָׂשַּכ רּוא ןּופ ןְנֹוצִנ םֹוא ךיד ּבָה
 ְּבעֶג ּוצ ןעוֶוְג העד ןייֵמ זיִא ןאָמנ םֵנא ריד
 ןעֶו טְכאַרְּטג םֶהָרְּבַא טאָה דְנאַל םָד ריד
 איד רָרֹוא ןאָמ תֹוריִבַע ןָלעוֶו רעֶדְנּק עֶנייֵז
 םאָנ םעוֶו ֹוזַא ןאָמ הָבּוׁשְּת ןְלעוֶו ז'ע יֵדְבֹוע
 םּורָד רעֶדְניק עֶנייַז ּוצ דְנאַל םֶד ןְּבעֶנ טיִנ
 עֶניימ בוא ןְסיווְדיִמ ואָל טאג םֶהָרְבַא טֶה
 ּוליִפַא דְנאַל םאָד ןיִנשרִי יג ןֶלעוֶו רֶדְניֵק
 ןעֶו ּוליִפָא רָדֹוא ןאָט תֹוריֵבֲע ןְלעוֶו ייֵז ןעוֶו
 םיִא טֶה ֹוזַא ןאָט הָבּוׁשְּת ןְלעוֶו ז'ע יֵרְבֹוע יִד
 רעֶד ןיִנָׁשְרִי סיווג ןְלעֶוו אייז טְרָפְנֲעֶג טאָנ

 שודקה ה"לש ייחב
 ןיִּבאָה איֹורָפַא ייַב יו לי ןיִּבעֶג ּוצ ןיִּּוהעֶגְנָא
 זַא ןורָחַחַא ראַּפ סָנ סאָד ןעֶטְלאַהיִג םיִמָכֲח איד
 ןָנידְראַפ ּוצ לֶמיִמַא טְקיִׁשעֶג ּוצ טיָנ םיִא טאָה טאָג

 ריק ןייַז ןעֶנעֶק לאָז רע; ןיִּבאָה ףְראַד רע ליֿפ יו
 ןעוֶויִג הָנֵׁשְמ טאָה נּוא םַא ןייֵא אּוצ ןעֶנייֵז ןיִבעֶג
 רָביִראַד ץֶלַא זיִא םאָד עַבָמ איד ןיִגעוֶו טיִנייֵז ןּופ
 נּוא ,םָנֲא ןופ ןעֶּבאָה האְּנַה ןייק ףרָאד ןעֶמ לייַנ
 סאָו ּוניֵֶא םֶהְרְבַא ןופ ןינְרעֶל ָּא ריִמ ןיִנעֶק סאָר
 ןופ ןעֶּבאָה הֶאָנַה םּוׁש ןייֵק טְלאָויִג טיִנ טאָה רָע
 טיִנ ראָנ לעוֶו ךיִא טְנאזיִג טאָה נּוא הָמָחָלִמ רעֶד
 ּבאָה ְךיִא ןעֶגאָז טיִנ טְָתְלאָז אּוד ריד ןּופ ןיִמעֶנ
 םעֶר ןעֶהעֶזִג טאָה רֶע לייַו טְכאַמיִג ְךייַרָהְרְבַא

 םיִכָלְמ ריִפ איֵד ןעוֶויִג ַחְצֵנְמ טאָה רֶע זַא ןֹוחָצִנ
 טיִנ רע טאָה עַבָּטַה ַךֵרֵדָּכ אֹלָׁש סֵנֵא ןעוֶויִג זיִא
 טְנייֵמעֶג טאָה נּוא םַנַא ןופ ןיִרעווו ְךייַר טְלאָויִג
 - רֵע וַא טְנאָזיִנ אּוצ םיִא טאָה טאָנ סאָו סאָד זַא
 - םִיּוקְמ טעוֶו ןעֶכאַמ ְךייַר נוא םיֹורְג םיִא טעוֶו

 ףיז רֶע ףְראַד םיִסָנ ףיוא גּוא עַבָּטַה ְךֶרֶדְּב ןיִרעֶו
 :ןייַז ְךַמּוס טיִנ

 טָּבּולְגיִנ טאָה נּוא (הָקְרְצ ול הָנָׁשְחַיהַּב ןיִמָאָהְ)
 ראַפ טְניִבעֶרְיִנ םאָד טאָה נּוא טאָנ ןיִא

  וַא טֵׁשָּפ םעֶד ןיִנְרעֶל םיִׁשְרָפְמ עֶלַא ,טייֵקְמּוגַא
 ףיוא טיי (הּרצ ול בִי רעֶמְרעֶו איֵד ןופ
 ןיִא טאַהיִג טאָה םֶהָרְבַא סאוָו הָנּומַא איד ,טאָנ
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 םֶהָרָבַא זַא טייֵטׁש ׁשֶרְדָמ ןיִא טְּבייַרְ יַחְּב
 לָמיִה יא ןְרעֶטְׁשַאזיִא ֹוַא ןְראָונ ןְראָבנ זיא
 ןייֵא טאָה נּוא טייַז חָרְוִמ ןיא ןעֶנְנאַגְנ ףֹוא

 ןְּבאָה טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןְרעֶטְׁש ריִּפ ןְנּולְׁשִנ
 ןּוזַא זיִא דְנּוצַא דֹורְמִנ ּוצ טְנאַזַנ םיִמָכֲח יד

 ןלעוֶו דיק עֶנייַז םו חַרָּת ּוצ ןְראּבג ןְראוָו
 הָצֵע רֶזנּוא טְלעוֶו עֶנעֶי וא טְלעוֶו יד ןנֶׁשְרי
 נּוא דְלאָנ ליפ ןעֶּבעֶג חַרֶּת טְסְלאָז ּוד זיִא
 טְסְלאָז ּוד נוא ןו ןייַ ןעֶּבעֶג לאָז רֶע רֵּבליִו
 טְקיִׁשְג דְלאַּב דֹורְמנ טֶה ןְנאָלְׁש רעֶד םיִא
 ןּוז ןייַד רימ ּביִנ טְגאָזְג םיִא טֶה ּוא חַרָּת ּוצ

 רֶּבְליז נּוא דְלאָנ ליִפ ןְּבעֶג ריד לעו ְךיִא נוא
 עָמ דֹורָמִנ ּוצ לָׁשָמַא טְנאַזְנ חַרֵּת טֶה ֹוזַא
 ליִפ ןעֶּבעֶנ ריד לעֶוו ְךיִא דְרעֶּפַא ּוצ טְגאָז
 ןייד רעֶירְפ ְךיִמ זאָל טְרֶעיינ ןעֶסע ּוצ רֶּבאָה
 גֹוט םו דְרעֶפ םָד טְרָפְנֶע ןקאַה ּפָא פאק!
 םעֶד ריִמ טְסְליוו ּור ןעוֶו רָּבאָה רעֶד ריָּמ
 רֶכאָה םֶד ןיִסעטעוֶו רע ןקאה ּפָא ּפאקְו

 נוא דְלאָג סאָד ןיִנָׁשְרַי טעֶו רעוֶו ְּךֹוא ֹוז
 ןְגָלְׁש רעֶד ןוז ןייֵמ טְסְליוו ּוד ןעוֶו רֶּבְליִז
 ייֵטְׁש רַפ ְּךיִא טְנאָזנ םיִא ּוצ דֹורְמִנ טֶה ֹוזַא

 רע טְגאָזג חַרָּת טֶה ןְראוָוג ןְראָּבג ןְטְכעֶנ זיִא
 ְךיִא טְגאָזג דֹורְמִנ טֶה ןֶּבְראָטְׁשִג דֶלאַּב זיִא
 ְראָּבנ ןָטְכעֶנ זיִא סאו ןעֶניִרְּבעֶל םעֶד ליִז
 ןעֶמּונְג טאָה נּוא ןְגְנאַגְנ חַרָּת זיִא ֹוזַא ןָראָוְנ

 טְכאַרְּבִג טֶה נּוא הֶחְּפִׁש ןייַז ןּופ דניק ןייֵלְקַא
 רַּפ רֶע טאָה םֶהְרְבַא ןּוז ןייַז נּוא דֹורְמִנ ּוצ
 טאָנ טֶה ֹוזַא ראָי ייֵרְד לייֵהַא ןיִא ןעֶנְראָּב
 זיִא םָנייֵא ןּופ רֵנייִמְׁש ייוֵוְצ טקישג וצ םי 3 :

 ְגְנאַגנ זיִא ןֶרְדְנַא םעֶד ןּופ נּוא לָמֹוּב ןְגְנאַגְנ
 ןְראָוְג טֶלַא זיא רע יוִו לעֶמליִמעַז נּוא קיִנאָה
 .לייה רֶד ןּופ ןְננאַנג םֹורַא רע ויִא ראָי ייֵרְד
 ןְפאַׁשַּב טֶה רעוֶו ןְטְכאַרְט ןְּבֹוהְנ ןָא טֶה נּוא

 ןְהעֶזג רֶע טאָה ֹוזַא ְךיִמ נּוא דְרֶע נּוא לָמיִה
 טאָנַא זיִא ןיִז איד טְכאַרְטִג רֶע טֶה ןיִז איד
 יז רָד ּוצ ןאָטְנ הָלְּת גאָט ןְצְנאַנַא טֶה נוא

 שודקה ה"לש
 ,סָטּוגַא ראַפ טְניִבעֶרְיִנ םִיִא סאָד טאָנ טאָה טאָנ
 ףיֹוא טייג סאָ זַא טְניִרעֶל הֶרְקִע לַעַּב רעֶד נּוא

 ַא ןעֶטְלאַהיִג טאָה םֶהרְבַא טְסייֵה םאָד םֶהָרָּבא
 ּוצ סָמּוג חיְִבַמ םיִא זיִא טאָנ סאָו תֹוחָטְּבַה איִד
 רֶע םעֶבְלעוֶו רֶסֶחַא נּוא טאַהְטְלהאוַא זיִא ןאָּט
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 יד נוא ןעֶנְנאַג רַפ ןיִז איִד זיִא טְכאַנ ּוצ נוא
 טֶה ןְְנַגְג ףֹוא ןְנעֶז ןְרעֶטְׁש איִד נוא הָנָבְל
 איִד נּוא ראַה רֶד זיִא הֶנָבָל יד טְנִייֵמְג רֶע
 הָלֵפְּת טאָה נּוא טְכעֶנק עֶנייַ ןְגעֶז ןְרעֶטְׁש
 איד זיא גאָט ןנעקא נוא הָנָבָל רָד ּוצ ןאָטְנ
 טֶה וזא ןעֶגְנאַנ ראַפ ןְרעֶטְׁש יד טיִמ הֶנָבְל
 רֶע ויִּב טאָג ןייֵק ְךֹוא זיִא איִז סֶד טְסיוִוְנ רֶע
 ןייאזיא לֶמיִה ןיִא שאָנ םָד טְרעֶלְק רד ׁשֶה
 טֶה םֶהְרְבַא (הָנָׁשָריִא יִּכ עַדַא הָמַּבו טאָג
 תּוכְוַא רַּפ סאוָו טיִמ ןעֶסיוִו ְּךיִמ זאָל טְנאַזג
 טאָנ טֶה דְנאַל םֶרְנִשְרִי רֶדניִק עֶנייַמ ןְלעוֶו
 תֹונָּבְרֶק יד ןּופ תּוכְז םעֶדְּךֶרֹוד טְרָפְנעֶג םיִא
 ריִמ םעֶנ (הָלְנֲע יִל הָחְק) טייֵטְׁש םּורָר
 ןייֵא נּוא רֶדֵיוִו ןייֵא נּוא גיִצ ןייֵא נוא ּבֶלאַקַא
 םעֶד טיִמ ּבוט עֶגְני ןייֵא נוא ּבֹוט ליִקְרעֶמ
 ןיִלעוֶו רֶדְניק עֶנייַז םֶד ןעֶזיוג םיִא טאָג טֶה
 גּוא תֹופֹוע נּוא תֹומָהְּב ןּופ תֹונָּבְרַק ןְנְנעֶרַּב
 ייֵוְצ ףֹוא טְקאַה ּוצ תֹומֵהְּב יִד טֶה םֶהָרְבַא
 םעֶד ןְגעקַא קיטׁש ןייֵא ןְּבעֶגְג טֶה נּוא קיִטְׁש
 רֶקיטְׁש יד ןְשיוְִצ ןְראָפְנ רֶּביִא זיִא נּוא ןֶרָדְנַא
 ןעֶניִד גָּבייֵא טאָנ לאָז רֶע ןְראווְׁשְנ טֶה נּוא
 רֶע לאָז ןעֶניד ןְֶלעוֶו טיִנ טעװ רֶע ּבֹוא גּוא
 טאָנ נּוא תֹומֵהְּב יד יוֵו ֹוזַא טקאַה ּוצ ןֶרעֶו

 ןְּבעֶג םיִא לאָז רֶע םֶהָרָבַא וצ ןְראּוְׁשִנ טֶה
 זיִא םֶד ַחיִלָׁש ןייַז טְקיֵׁשְג טֶה נּוא דְנאַל םֶד
 ןְשיוִוְצ ןְגְנאַגְג זיא רֶעייַפ םֶד נוא רֶעייַפ םֶד
 ְךרֹוד זיִא ןיײלַא טאָנ איו ְּךייֵלְג רֶקְיִטְׁש יד
 ןֶּבעֶג םיא לאָז רע ןְראוְשִנ טֶה גוא ןְְנאְַנ
 עֶלַא טְקאַה ּוצ טאָה םֶהָרָבַא נּוא דְנאַל םֶד
 טְקאַהּּוצ טיִנ רֶע טֶה לֶניֹופ םָד נּוא תֹומֲהְּב
 איד ןעֶזיוונ רֶע טֶה םָד רעֶקִיטְׁש ייוְצ ףֹוא
 ןְלעַו יד לֵנייפ יד ּוצ ןֵעֶלְנִנ ןינעֶז םו לֵאָרְׂשִי
 ןגֹולְפִנ ןיִנעֶז נא ןִמּוקג ןיִנעז לְגייֵפ נואןְּבייַלְּ
 טְגאָיְג קעווַא ייֵז םֶהָרְבַא טֶה רֶקְיטְׁש יִד ףֹוא
 נּיא (ויָלֵע תֶלֶפֹונ הָלֹודְג הָכיִׁשֲח הָמיֵא הֵנֵהְ
 ןְלאַפג זיִא ׁשיִנְרְמֶצִניִפ םֹורְנַא נּוא אָרֹומ ןייֵא
 םֶר ןעֶזיוְג םיִא טֶה טאָנ לייוַו םֶהֶרְבַא ףֹוא

 ענייז

 ןּופאַר נוא םיִׂשֲעְמ עֶנייז ְךאָנ טְרעֶוו טיִנ ראָג זיִא
 גּוא רָסּומַא ןיִמעֶנ פארא ׁשָנעֶמ רעֶרעֶי ְךיִז ףראד
 טאָג ןּופ ןיִּבאָה ריֵמ סאוָו תֹובּומ יִר זַא ןיִרעֶלְקאַּב
 םיִשעַמ יִרעֶזְנּוא רַּפ רַכְׁש רֶד טיִנ עֶטְניִרְרעֶפ טיִנ זיִא
 :ה"ּב טאָג ןּופ הָקְדְצ נּוא םיִדָסֲח רֶמֹול ראָנ םיִבֹוט
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 לאוו יוִו נּוא תֹולָנ ןיִא ןייז ןְלעוֶו רֶדְניֵק עֶנייַ
 ןְלעוו רֵדְניק עֶייַ םֶד ןְראווְׁשִג טֶה טאָג םָד
 ןייַזוייַּב ןְלעוֶו יז ןעוֶוְךאָד דְנאַל םֶד ןיִנָשְרִי
 דְנאַל רעֶייִז ןּופ ןְרעוֶו ןעֶּבירְט רֵּפ ייֵז ןָלעוֶו
 טאָה טאָנ ּךֵעְרַז הֶיְהִי רַג יִּכ עַדֵּת עֹודָיע
 ןייַז ןעֶלעוֶו רעדניק ענייד םֶהְרֶבַא ּוצ טְגאָזנ
 טֶרָדָנּוה ריפ ןְטייֵבְרַא ןומ ןְלעוֶו ייֵזנּואםיִרַנ
 ֵּבֹוהְג ןָא ְּךיִז טֶה םִיַרָצִמ ןּופ תּולְג םָד ראָי

 ןְראָוגןְראָּבִג זיִא קָחְצִי םוָו ןָא לאָמ םָד ןּופ

 טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רָד רו ןְראָּבנ יא קָחְצִי טייַז
 ראָי טֶרָדְנּוה ריִפ ןעווְג םּורָד זיִא תּולָג רָד
 יִּבאָה ייֵז טאַהעֶג גיֹוא זייַּבַא ןעֶּבאָה ייֵז לייו

 ןְבאָה זַא םייִנּוצ הָקָדְצ ןְּבעֶג טְלאוָונ שיִנ
 רעֶד ןיִא טֶה טְראָו םֶד ןיֵע ער ןְסייֵהיִג ייֵז
 ּודֹובֲעָי רֶׁשֲא יֹוגַה תֶא םַנָק טֶרָדְנּוה ריִּפ לאָצ
 סאָד םֶהָרְבַא ּוצ טְנאַזְג טאָה טאָג (יִכֹנָא ןָד

 עֶנייַד טימ ןְטייֵּבְרַא רעוֶוְׁש ןְלעוֶו םֶו קָלאָפ
 יי ףֹוא לעוֶונוא ןֶטְּפשִמ ייֵ ְךיִא לעוֶו רֶדְניֵ
 ְךיֶתֹובֲא לֶאאֹובָּת הָּתַאְו תֹוּכַמ ןְהעֶצ ןקָיִש
 ןיִא ןעֶמּוק טְסעוֶו םֶהָרְבַא ּוד נּוא (םֹולָשְּב

 טְסעֶו יד םֹולָׁש טיִמ ןירָטְלע עֶנייד ּוצ רָב
 ריִמ ןְנְעֶל ןְנאַד ןופ נּוא תיּולָג ןייק ןְהעֶז שיִנ
 טֶה םֶהָרְבַא ןּופ רֶטאֶפ רעֶד חַרָּת םֶד פא
 ןֶד ןּבְראָטְׁשִ זיִא רֶע רֶרייֵא ןאָטְנ הָבּוׁשְּת
 טאָנ טְלאוָו עֶׁשְרַא ןְּבְראָטְׁשג ןְּבאָה לאָז רֶע
 ּוצ ןעֶמּוק טְסעוֶו ּוד םֶהָרְבַא ּוצ טְגאַזְג טיִנ

 קידַצַא ןעֶווג זיִא םֶהָרְבַא ןעֶד רעֶטאָפ ןייַד
 רֶנעֶי ףֹוא ןִמּוק לאָז רֶע םֶד ְךיז קיִׁש יוִו נּוא
 ןעוֶו טְנעֶרפ ן'במר רֶד .ֶׁשֶר ןייַא ּוצ טְלעֶט
 לֵאָרְׂשִי יד סאָד ןעֶוג זיִא טאָנ ןּופ הָריֵיְנ יד
 טְגיִייַפגןְלאָזנּוא םִיַרְצִמ ןיִא טְכעֶגְק ןייז ןְלאָז
 ןנעֶז םּוראוָו אּונ טיִּבְרַא רעייֵז ְּךֶרֹוד ןיִרעוֶו
 רֶע טְנאַזַנ טָה טאָג סֶד גיִדָלּוׁש םִיַרְצִמ יד

 םִיַרְצִמ יִד ץּוריִּת רֶד זיִא ןְפאָרְמְׁש ייֵז טעוֶו
 טיִמ ןְּבאָה נּוא זייַּב ליִּפ טְכאַרְטְנ םֹוא ןְּבאָה
 רֶעייֵז נּוא טיִּבְרַא יֵרעוָוְׁש טיִמ טיִּבְרַאְנ ייֵז
 טְרעייִג ,טיִּבַרַא רֶד ףֹוא ןעֶווג טיִנ ויִא הָנְַּכ
 ןּופ ןְסייֵר םֹוא לֵאָרְׂשִי יד טְלאָוג ןְּבאָה יז
 נוא ןעֶווג זיִא הָרינ יד יוִו רעֶמ טָלעו רעֶד
 רסאוו ןיִא ןְפְראָוג רעֶדְניִק ירָעיינ ןְּבאָה ייֵנ

 רְֶנעֶל עֶדְמערפ ןיא םירג יי עד ןיִעז

 חניארו ףל תשרפ
  הֶבֵׂשְּב רַבַקַּתִ טְּפארְטְׁשִגייֵזטאָנשֶה םּורָד
 / עֶנייַד ןיִא ןְהעֶז טיִנ טסעוֶו ּוד רֶטֶלֲע עֶטּוגַא . טיִמ ןֶּבאָרְנַּב ןְרעוֶו טְסעֶו םֶהֶרְבַא ּוד (הָבֹוט
 לאֵעָמְׁשִי סָדוְנּוא טְניִרעֶל םֶדּיֵּב ןייק;רָדְניק
 זיִא וָׂשֵע נּוא ןְּבעֶל ןייז יַּב ןאָמְגהֶבּוׁשְּת טֶה
 . - נוא ןְראָוְנ טְכעֶלְׁש רייז טיִנ ןְּבעֶל ןייז ייַּב
 ןייז רַפראָו נפ ְּבְראָטְׁשגמֶהְרְבַא זיִאּורְד
 ןיִא זזעטְניִדוְׂשעייו ְהעֶזטיִנ לאָז רֶעִיֵדְּכ טייַצ
 ָשעטֶה ןְּבְראָטְׁשנ זי םֶהָרְבַא סו גאָט םעֶד
 םִע ןעֶד הָחיִצְר ןאָטעֶג טֶה :ּוא ז'ע טְניִרעֶג
 טְהעֶז רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶצ רֶד םֹורָג רֶעיז זיִא
 .טְנאָזיִג טאָנ טֶה םּורָד רַדְניֵק עֶנייֵז ןיא וייֵּב
 ּבְראַטְׁש טְסְלאָז רֶסעֶּב זיִא םִע םֶהָרְבַא ּוצ
 ןְהעֶז זייֵּב ןייק טְסְלאָזוד יֵדְּכ ריִרְפ ראָיףֶניִפ
 (הָנֵה ּובּוׁשָי יִעיִבְר רֹודֲע רעֶדְניִק עֶנייַד ןיִא
 ןּופ תֹורֹוד ייֵרָד םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזיִנ טֶה טאָג
 רעֶהַא ןירעק םּוא ךיז ןיִלעוֶו רעֶדְניק עֶנייֵד
 ןעֶנאוו םאוָו טייל יד לייוַו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 שיְִּדאָנ סאָמ רעֶיַויִא לֵאָרׂשִי ץֶרֶא ןיִא אָר
 ןָמּוקעֶג טיִנ ְּךאָנ טייַצ רעֶייִז זיִא םּורָד לּופ
 םאָ} ןעֶד דְנאַל רֶעייֵז ןּופ ייֵז ןּבייֵרְט ראַפ ּוצ
 לּופ דְרעוו םאָמ איד ןעוֶו טְׁשְרֶע טְלאָצאַּב
 (ׁשֶא דיִּפַלְו ןֶׁשֶע רּונַּת הֵנֵהְנ ,תֹוריֵבַע טיִמ
 רֶקיִטְׁש יד ןעֶשיוִוְצ ךֹורַא טְקיִׁשעֶג טֶה טאָנ
 ןעֶראווָׁשעֶג טֶה טאָג סֶד ןֶמיִסַא ראַפ ׁשייֵלַפ
 . ְנאַל סאָד ןיִּבעֶג םיִא לאָז רֶע םֶהָרְבַא ּוצ
 הָלְו ול הָדָלְי אל םֶרָבַא תֶׁשֵא יֵרָׂשִו .ןענְכ
 ּבייװ סאָד יֵרְׂש (רֶנֶה ּהָמְׁשּו תיִרְצִמ הָחְפִׁש
 איִז נּוא טאַהיִנ רָדְניֵק ןייק טֶה םֶהָרְבַא ןּופ
 איד םִיַרְצִמ ןופ דֹומ טְסְניִדַא טאַהעֶג טאָה

 הֹעְרַּפ ןעֶד םִירְצַמ ְּךלֶמ הְֹרַּפ ןּופ רֶטְכאָמ
 ןעֶניִד רֶטְכאָט ןייַמ רֶסעּב ואָל טְגאָזיִג טֶה
 ןייַא ןיִא עֶטְניראַהַא רעֶדייִא םֶהֶרְכַא אייַּב
 ּוצ ןְהעֶׁשיִנ זיִא םיִסָנ ליִפ לייוַו זיֹוה רעֶדְנַא
 - רֶנָה טְסְניִד איד ןעֶמּועג הֶרָׂש טֶה .םָהָרְבַא
 טֶה איֵז לייוו םֶהָרְבַא ּוצ ןיִּבעֶניִג איִז טֶה גּוא
 - ֶנאַל ןיֵא ראָי ןְהעֶצ ןיֹוׁש זיִא איז םֶד ןְהעֶזיִ
 הרָׂש טאָה רעֶדְניק ןייקְךאָד טאָה נוא ןַעַנְּ
 איִז םאוו ןיִגעוֶו תּוכְז םָד ןּופ טְכאַרְטיִג ְךיִז
 ריִא טאָנ טעֶו ןאַמ ריִא ּוצ טְסְניִד ריִא טִיָנ

 (יֵׂש לֹוקָל םֶרְבַאעַמְׁשי .ןיִּבעֶג רֶדְניִקְךֹוא
 ריִא נּוא ןיִרָׂש טְרעֶהיִנ ּוצ טֶה םֶהֶרְבַא נּוא

 יי רעֶּפָא רֶָ יב ןעֶיִ וצ ןאָטעֶג ביל ּוצ
 ֵ' ֿגווב
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 רֵדְניִק רקָיע עֶנייַז םֶר ןעוֶויִג טיִנ זיִא הָנְַּכ
 (יַרְׂש חַקְּתַ) טייֵטְׁש םּורָד רֶגָה ןופ ןייַ ןיִלאז
 םיִא ּוצ טְכאַרְּביִנ איֵז שֶה ןייֵלַא יֵרָׂש רֶמֹולָּכ
 לאוו איוִו (םָרְבַא תֶׁשֲאְנ טייֵמְׁש םּורָד נּוא
 ּבייַו םָד זיִא יִרְׂש זַא גְנאַל ןּופ ןעֶסייוַו ריִמ

 וצ רֶגָה ןיִּבעֶיִג טֶה ירׂש ןֹוׁש ןעוֶוונּוא טְייַו
 ְךאָד זיִא םֶהָרְבַא טְגאָזיג יֵרָׂש טֶה םֶהְרֶבַא
 ְךיִמ לעוֶו ְךיִא ּבייַוןייַז ןיִּב ךיִא נּוא ןאַמ ןייֵמו
 טְניִרעֶל קּוסָּפ רָד נוא ןעֶדייֵׁשְּפֶא טיִנ םיִא ןּופ
 ּבייוַו ןייַז טיִמ ראָי ןְהעֶצ זיִא רֶנייֵא ןעוֶו זנְוא|
 ןיִּבעֶג טֶג ריִא רֶע לאָז רֶדְניֵק ןייק טֶה גּוא|
 (םיִנָׁש רׂשֲע ץקמנ טְנאָז קּוסְּפ רעֶד יוִו וזַא

 הֶרָׂש טיִמ טֶה םֶהֶרְבַא םֶד ראָי ןְהעֶצ ּךאָנ
 וצ רֶגָה יִּבעֶיִג הָרְׂש טֶה טאַהיִג רֶדניֵק ןייק !
 םֶהָרָבַא יוִו נּוא (רַהֵּתַו רֶגֶה לֶא אבָיו) םֶהָרְּבַא |
 ןְראָועֶג ןעֶנאַרְמ איז זיא רֶנָה ּוצ ןֵמּוקעֶנ זיִא
 טֶכעֶר טיִנ זּומ איז הָרָׂש ףֹוא טְנאָזיִנ רֶנָה ּטֶה
 טיִמ ןעוֶויִג זיִא איִז ראָי ליפ ייִו ןעֶד ןייַז םּודְפ
 ןְרָועג ןֶנאָרְמ טיִנאיֵ יִ ןעֶמאַוצ םֶהָרָבַא
 איִז נוא ןעֶרָאְועֶג ןעֶגאָרְט ןֹוׁש ןיִּב ְךיִא נּוא !
 טאָה ןעוֶויִנ הָזַבְמ הָרָׂש עֶטְניִראַה ריִא טֶה |
 ןייַמ ּוצ טְסְרעֶה וד םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזיִגהֶרָׂשְ
 ְךאָנ טְסְנייַוְש יא ְךיִמ דְנעֶׁש רֶגָה יו דְנאַׁש

 ריִמ םֶדָּדיֹוא ריִמ ףיֹוא ןאָמ הָלְפְּת טְרעֶקיִג
 ראָנ טְסאָה נוא ןיִּבאָה רֶדָניִק ןעֶלאָז עֶדיינ
 טְגאָזיִג טְסאָה ּוד ןייַלַא ריד ףֹוא ןאָטיִנ הָלֵפְת
 רֶרניק ןָא קעֶוַא יי ְךיִא זיריִרעדלוהיִכנָאְוע

 יִניֵּב יי טֹוּפְׁשִי טְכאַדַיְג טיִנ ְּךיִמ טְסאָה נּוא !
 נּוא ריִמ ןעֶׁשייוְצ ןיִטְּפְׁשִמ לאָז טאָנ (ּךיִניִבּו
 ןיִא נּוא ןיִלאָצעֶּב ריִּפאֵד ריד לאָז נּוא ריִד !
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 ןעוֶויִג ליִּפַמ איז טֶה ןְּבֶגיִג ןעֶנירד גּוא זייַבַא |
 סאוָו רעֶד ּפָא ןעֶנאַד ןּפ ןיִנְרעֶל םיִמָכֲח יִד |

 ןיִרעֶדְנַא םעֶד ףוא טאָג ןּופ ןיִדַא טְרעֶנאַּב |
 רָד ְּךיִווטֶה הֶרָׂש ןעֶד םֹוא טּונ טיִנ טייֵג םָד |
 גיִצְרעַפ נּוא טֶכַא ויִא איִז םָד טְגיִדְניִזְרַפ טיִמ |
 טֶה איִז ןעֶד ןֶּבְראָטְׁשעֶג טייצ רעֶד ראַפ ראָי |
 םֶהָרְבַא ןאַמ ריא יוִו ןעֶּבעֶל גְנאַל ֹוזַא טְלאָזיִנ |
 טְסְניִר ןייַד הֶרָׂש ּוצ טְנאָזיִג טֶה םֶהָרְּבַא גּוא }
 טְסְליוו ּוד סו ריִא ּומ דְנאַה ןייַד ןיִא זיִא רֶגָה |
 טייֵּבְרַא יִרעוֶוְש טיִמ טְגיִנייֵּפעֶג איִ הֶרָׂש טֶָה 1

/ 

 שי 1074 בר יי

 ףל תשיפ

 קּוסָּפ רעֶד ן'ּבמר רעֶד טְּבייַרְׁש םֶרֶבַא ןּוּפ

 טְסאָה וד םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזיִניִרׂש טֶה ר

 .הרָׂש טֶה ןְנאָרְמעֶג טֶה רֶנָה סאוָו דנִק םעֶד |

 בל הניארו
 טְואָליִגמֶה םֶהָרְבַא לייוו טְּבייַרְׁש ן"ּכמר רֶד
 טְגינייֵפעֶג איִז םֶָה הָרָׂש לייוַו ּוא רֶגָה ןעֶניִנייֵפ
 רֶּביִא רֶגָה ןופ רֶדָניִק יד ןעֶגיִטְלעֶועֶג םּורד
 גיִנייַפ נּוא הָרָׂש נּוא םֶהָרְבַא ןּופ רֶדְניִק יִד
 הֶרָׂש ןּופ ןעֶראוָועֶג ןְפאָלְטְנַא זִא רֶגָה נוא ייֵז
 תַחְּפִׁש רֶנֶה רֶמאֹיע ןְנּופעֶג איז ךָאְלַמַא טֶה
 טנארו יה : עב -= םּוראַו טנעֶרְפ יֵיַחְּב רָד (תאָב הָזִמ יִא יֵרָׂש

 טְסְניֵד רֶגָה ןְנאָז טְפְראַרעֶגְךָאָלַמ רעֶד טֶה
 איִז םֶד גְנאַל ןֹוׁש ןעֶסייוַו ריִמ הָרָׂש ןּופ דֹומ
 קּוסָּפ רֶד טְרעֶייִנ הָרָׂש ןּופ דֹומ טְסֶניִד יִד זיִא
 ריִא ּוצ ְךיִז טֶה ְּךֶאָלַמ רֶד סֶד זְנּוא טְניִרעֶל
 טְסְניר יד זיִא איִז סאָו תּוכְז םֶד ןְגעווו ןָזוִועֶּב
 ןָייועֶג ריִא טָה ְךָאְלַמ רַד נּוא הֶרָׂש ןּופ דֹומ
 גיִּבייֵא ןייַז ןעֶלעֶו רֶדָניֵק עֶריִא נּוא איז םֶר
 עֶריִא ּוצ נּוא הָרָׂש ּוצ ןעֶטְסְניִד נּוא טְכעֶנְק
 טְגאָועֶג ריִא ּוצ םֶה ְךֶאְלַמ רעֶד נּוא רֶדְניֵק
 גּוא הֶרָׂש עֶטְניִראַה ןייַד ּוצ םּוא ְּךיִד רעק
 רעֶד נּוא דְנעֶה עֶריִא רֶשְנּוא טְניִנייֵּפעֶג רעֶו
 טאָה נּוא ְךָאְלַמַא ןעֶמּוקעֶג רעֶדיוִו זיא ְּךאָנ
 נוא ןּזַא ןעֶּבאָה טְסעֶו ּוד רֶנָה ּוצ טְגאַועֶג
 טאָג לייַו לאֵעָמְׁשִי ןעֶפּור ןעֶמאָנןייַז טְסְלאָז
 ןיינ טעֶו ןּוז רָד :ּוא ןייַּפ ןייַד טְרעֶהעֶג טֶה
 טייל עֶלַא ןעֶגאָלְׁש טעוֶו רעֶשְנעֶמ רֶרָליִוַא
 .רָנָה נוא ןעֶנאָלְׁש םיא ןעֶלעֶו טייל עֶלַא גּוא
 ןֵמאָנ ןייַו ןְפּורעֶג םֶהָרֶּבַא םֶה ןּוזַא ןניוֵועֶג שֶה
 טעורעֶנ םיִא ףֹוא טֶה הָאּובְנ ִד ןעֶד לאעמְׁשִי
 רָד סאוָו ןְמאָנ םֶד ןְפאָרְטעֶגּוצ טֶה רע נּוא
 ןיבמר רעֶד נּוא רָנָה ּוצ טְגאָועֶג ׁשֶה ְּךָאְלַמ
 ּוצ ןעֶמאָנַא טְמעֶׁשעֶג ְךיִז טֶה רֶנָה טְּבייֵרְׁש
 טְכעֶרַא ןעוֶוינ טיִנ זיִא יִז לו דְניֵק םֶד ןיִּבעֶג
 ּוצ טְנאָועֶג איִז טֶה םּורָד םֶהָרְבַא ּוצו ּבייוַו
 ְפּור ןְסייֵהעֶג ריִא ֶה ּךָאְלַמ רֶד זַא םֶהָרָבַא
 טְלאַמאר זיִא םֶהָרְבַא נּוא ,לאֵעַמְׁשִי דֶניק םֶד
 רֶנָה זַא ראָו גיִצְכַא נּוא םקעֶז ןעֶועֶג טְלַא
 נא טְזאָל קּוסָּפ רעֶד .לאֵעָמְׁשִי ְניִועֶג טֶה
 םֶד ןעֶסיוו ןאָפאד ןְלאָז ריִמ יֵדְּכ ןעֶסיוִו םֶד
 זַא ראי ןעֶצייֵרְד ןעוֶויִנ טְלַא זיִא לאֵעמְׁשִי
 טינ םיִא טֶה נּוא ןעֶוויִנ לַמ םיִא טֶה םֶהֶרְבַא
 עַׁשַתְו הָנָׁש םיעְׁשִּת ןֵּב םֶרָבַא יֵהְיַע .טְרעוֶויִג
 נּוא ןיינ ןעוֶויִג טֶלַא זיִא םֶרָכַא זַא נוא (םיִנָׁש
 נּוא ןְזיוִועֶּב םיִא ּוצ םאָנ ְךיִז טֶה ראי גיִצְנייַ
 ןיִּב ְךיִא (יִרׁש לֵא יִנֲאנ טְנאָועֶג םיִא ּוצ טֶה
 ןייק ּבאָה םּורָד ןאָט ץְלַא ןעק סאו טאָנַא
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 ףאַלְׁש טיִנ ְךיִד טעוֶו הָליִמ איד טיִנ אְרָומ
 ְךֶלהְתַהְ ןָכאַמ דָניוועֶג ְךיִד ןעֶק ְּךיִא ןעֶד ןְכאַמ
 ץְנאַג ייֵז נּוא ריִמ ראַפ ייֵנ (םיִמָת הִיַהְו ַנְפִל
 םֶד ףינ ןייַד ןיִא טְלייֵמעֶג טיִנ יִיֵו רָמֹולָּכ
 ייד וצ ְךיילְגןייַז לאָז ץֶראַה ןייַד טְסייֵה
 .לֵמ ְּךיִד טְסעוו ּוד ןעוֶו זיִא טֵׁשּפַא ְּךאָנ ,לֹומ
 דֹוע אֵרְקִי אֹלְע ריִמ רַפ ץְנאַנ ןייַזּוטְסעֶוו יי
 ןעֶמ (םֶהָרְבַא ְּךְמַׁש הָיְהְו םֶרְבַא ּךֶמֵׁש תֶא
 םֶהָרְבַא טרעִיינ םֶרָבַא ןעֶפּור טיִנ ְּךיִד לאָז
 ּומְסאֵה הָליִמ רעֶד טיִמ לייַַו (ה) ןייַא טיִמ

 היבקה טְכעֶר ןעֶניִד ּוצ רֶדֵילְנ ףֶניִפ ןְניִועֶג
 רעֶטאַּפַא ׁשְטייַט זיִא םֶהֶרְבַא ְּךֹוא ייֵז טיִמ
 םֶכרַׂשְבִּביִתיִרְבהָתְיָהְ,רֵקָלעּפ עֶלַא רֶּביִא
 ןעֶכייֵצַא ןייַז לאָז הָליִמ איִד (םָלֹוע תיִרְבַל

 עֶניִד טאָג טְלאָז ריִא םֶד ּבייֵל רֶעייַא ןיִא
 ּפָא ןיִרעֶו טיִנ לאָז ןעֶכייֵצ רעֶד נּזא גיִּבייֵא
 ןּופ רֶמעַּבזיִא הָליֵמ יד נוא יא ןופ ןאָטעֶג
 דְלעֶג ןופ ןעֶמ טְננעֶרְּב ןֵּבְרקַא ןעֶד ןֵּבְרִקַא
 יִּבַר יֵקְרִּפ רֶד .ףּוג ןיֵא זיִא הָליִמ יַד רעֶּבָא
 םוי םיִא ךיִז טֶה םֶהָרְבַא טְּבייַרְׁש רֶועילַא
 ינְהעָז רּוּפִּכ םֹוי עֶלַא נּוא ןעוֶויִנ לַמ רּוּפַּכ
 תֹוריֵבֲע יד זְנּוא טיִנ רַּפ נּוא טּולָּב םָד טאָנ
 םּורָד זיִא הָליִמ איד טְּביירְׁש ןּבמר רעֶד
 רֶד יֵדָּכ דיִלְג םֶד ןֵכאַמ ּוצ ףאַלְׁש ןְטאָּבעֶג
 הָוֲאַּת רֶד ּוצ ןעֶטְסּולְג ֹוזַא טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ
 רעֶד ףְראַד םָו טְגעֶרַּפ קָחְצִי תֹודָלֹוּת רָד
 ןעֶויִג טְלַא זיִא םֶהָרָבַא ליפ יװ ןְגאָז קּוסָּפ
 רֶד טְרעיינ ןייַז לַמ ןָסייֵהעֶג םיִא טֶה ןעֶמ זַא
 טְגאָזיִג טֶה טאָג םֶד ןעֶרעֶה ְךיִמ טְואָל קּיסָּפ
 נּוא ןייַנ טָלַא טְסיִּב ּוד לאוו יו םֶהָרְבַא ּוצ
 ּוצ רַדְניִק ףאַלְׁש ןוש טְסיֵּב נּוא ראי גיִצְנייַנ
 וד םָד ןְכאַמ קְראַטְׁש ְךיִד ְךיִא לעֶוו ןְּבאָה
 ְךיִא נּוא ןֶּבאָה רֶדְניִק הָליִמ רָד ְּךאָנ טסעוֶו
 רָדְניֵק עֶנייד ּוצ ןַענָּכ דְנאַל םֶד ןעֶּבעֶג לעוֶו
 םֶהָרְבַא לֹוּפִיַ) הָליִמ ןּופ תּוכָז םָד ןְנעוֶו ןּופ
 ןייַז ףֹוא ןְלאַפעֶג זיִא םֶהָרְבַא נּוא (ויָנָּפ לַע
 םֶה ןעוֶויִג לַמ ְּךיִז טֶה םָהָרְבַא יֵא ןעֶד םיִנָּפ
 רעֶּבָא הָניִכְׁש רָד רַפ ןייֵטְׁש טְנעֶקיִג טיִנ רֶע
 טייֵטׁש ןעוֶויִג לַמ ְךיִז טֶה רע זַא ְּךאָנ רעֶד
 נוא זיי יֵנְפִל דֵמֹוע ּונָרֹוע םֶהָרְבַאְונ ןֶּביִרְׁשעֶג
 אָרְקִת אל .טאָנ רַּפ ְּךאָנ טייֵמְׁש םֶהָרְבַא
 ןעָפּור טיִנ איִז טְסְלאָז ּוד (יִרָׂש ּהָמָׁש תֶא
 ׁשְטייֵט זיִא הֶרָש ןעֶד הֶרָׂש טְרָעייַג יִרָׂש
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 פֹוּפִיַק טְלעוֶו רֶצְנאַנ רֶד רֶּביִא עֶטְניִראַהַא
 זיִא םֶהָרְבַא נא (קָחצִיו ויָנְּפ לַע םֶהָרְבַא
 םֶד טְכאַלעֶג טֶה נּוא םיִנָּפ ןייַז ףֹוא ןְלאַפעֶג
 ןעֶלאָז נּוא .ְךֹוא הָרָׂש נּוא טְלַא ֹוזַא ויִא רע
 לעֶז ְּךיִא טְנאָזיִג טֶה שאָנ נוא .ןְבאָה רַדְניֵ
 ןְּבאָה טייַצ ריִא טעֶו איז םֶד ןעׁשְנעֶּב הָרָׂש
 ןעֶׁשְנעֶּב איז לעֶו נּוא רֶּבייוו עֶגנוי יד יו ֹוזַא
 עֶריִא ןיִא ןעֶּבאָה ְּךֶליִמ ליִפ טעֶו איִז םֶד
 טְּבייֵלְנעֶג טיִנ ןּכאָה טייל עֶלַא ןעֶד ןָטְסיִרּב
 ןּבאָה ייֵז טְרעיינ ָניקַא ןֵניוועֶג טֶה הֶרָׂש םָד
 ןֵמּונעֶג דָניֵק דְמעֶרְפַא טֶה הֶרָׂש םֶד טְגאעֶג
 יו נּוא דָניִק םֶד ןעֶניוִועֶג טֶה איִז זַא טְגאָז נּוא

 םֶהָרְבַא טאָה טְנייֵוְמְנַא קָחְצִי טאָה הֶרָׂש
 ןֶטעֶּבעֶג טֶה נוא הָרּעָס עַסֹורְנַא טְכאַמעֶג
 טיִמ הָדּועֶס רעֶד ףֹוא טייל עֶטְסעֶרנ עֶלַא
 עֶרעֶייו ןעֶמּונעֶג טימ יי ןְּבאָה רֶּבייַו עַרֶעייֵ
 טיִנייֵז ןְּבאָה ןעֶמַא איד נוא רֶדָניִק עֶגייֵלק
 ןֵבֹוהעגְָא ןְּבאָה רֶדְניִק יד יו נא ןְמּונעֶג טיִמ
 ביִנ הֶרָׂש ּוצ טְגאזעֶג אייז ןעֶּבאָה ןעֶנייֵו ּוצ
 ןְמּנעֶג הֶרָׂש טֶה ןעֶנייז ּוצ רעֶדְניִק עֶרעֶזנּוא
 טאָג ןעֶר טְנייועֶגְנָא עֶלַא ייֵ טֶה גּוא רַדְניֵק יד
 עי ןיִא ְךֶליִמ ליִפ טיִמ טְׁשְנעֶּבעֶג איז טֶה
 הָרָׂש םֶד טְסיוִעֶג רֶּבייוַו עֶלַא ןּבאָה ןְטְסיִרְּ
 טאָנ טְּבייֵרׁש ׁשֶרְדָמ רֶד הָניקַא ןעֶניִועֶג טֶה
 טְלייֵמ ּוצ נּוא יִרָׂש ןּופ רּוי איִד ןעֶמּונעֶג טֶה
 םֶהָרָבַאּצ ןְּבעגעֶגּבֶלאָה טֶה נוא ןֶעייֵוְצ ףֹוא
 טֶה ְךאָד הֶרָׂש ייּב ןעֶּביִלְּבעג זיִא ּבְלאַה נּוא
 ּוטְסאָה םּוראַוו טאִנ רַּפ טְנאָלְקעֶנ דיי יד
 טאָנ ריִא טאָה תַקַדַצַא ןּופ ןעֶמּונעֶנּוצ ְךיִמ
 וצ ןעֶּבעֶג רעֶדיוִו ְּךיִד לעַוו ְּךיִא טְרעֶפְנעיְ
 נּוא עַׁשֹוה ןעֶסייַה רעֶירְפ טעֶו רֶע קיִדְצַא
 רױיַא טיִמ עֶׁשֹוהְי ןעֶסייֵה רֶע טעוֶו ְךאָג רֶר
 טְגאָועֶג טֶה םֶהָרְבַא (דֵלי הָנָׁש הֶאֵמ ןֵבָלַה
 ראָי טְרעֶדְנּוה ןּופ ןאַמ רֶמֶלַא ןייֵא ןעֶד לאָז
 יו הָׁשָק זיִא דְניִקַא ןעֶניוִועֶג ןעֶכאַמ ןעֶנעק
 ןירדְניוו רַּפ ְּךיִז לאָז םֶהְרַבַא םד ְּךיז טְקיִׁש
 טעוֶו רֶע טְנאָועֶג םיִא טֶה טאָנ ןעֶֶו ףֹוראַד
 .ךאָד ןֵנִפעֶג רימ רעֶמ ְּךאָנ רֶרְניק ןְּבאָה אֹוי
 רעֶטְלַא ןייַא םֶד ןְטייֵצ עֶרעֶזְנא ןיא ּוליִפֲא
 ְךֹוא ןְּבאָה רֵדניֵק ןעק ראָי גיִצְנייַנ ןופ ןאַמ
 ןְמּוקעֶג דייֵריִד ְךאָג ראָי גיִצְרעֶפ זי םֶהָרְבַא
 טאַהיִג רָדְניִק ליִפ ריִא טיִמ טָהנּואהָרּוטק ּוצ

 טְרָדְיוְרּפיְִדיִטֶה םֶהְרְבַאץּוריִת רָדזיִא
 ראנ
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 נוי ןיִּב ְךיִא זַא טְנאָועג ֹוזַא טֶה םֶהָרְּבַא ראָנ
 טאַהְג דיק ןייק:ְךיִאּבאָה ןעוֶועֶג קְראַטְׁש וא
 ןְלאָז טְלַא ןעֶנעֶז הָרָׂש נּוא ְךיא זַא טְנייַה נוא
 טאָג ןּופ םנַא ןייַז זּומ םֶד ןְּבאָה רֶדָניֵק ריִמ

 םֶהָרְבַא נּוא ץֶלַא ןעק טאָנ זַא ּבייֵלְנ ְּךיִא נּוא

 וצ טְגאָזעֶג טאָנ טֶה םורד טייֵרְּפעג ְךיִ טֶה
 טְסְלאָז ּוד (קָחְצִי ֹומְׁש תֶא ָתאָרָקִו) םֶהָרְבַא
 זיִא םֶד קָחְצִי ןּז ןייַד ןּופ ןְמאָנ םעֶד ןעֶפּור

 טייֵרְפעֶג ךיד טְסאָה ּוד לייוו דייֵרְּפ ׁשְמייֵּט |

 ןעֶמּוקעֶג זיִא קָחֶצִי ןופ ןעֶמאָנ רָד לייוו נּוא
 זיִּב ןעֶּביִלְּבעֶג ֹוזַא רע זיִא םּורָד טאָג ןופ

 ןְראָו זיִא םֶהָרְבַא ןופ ןְמאָנ רד רֵּכֶא גיִּבייָא

 בֹקֲעַי ןופ ןָמאָנ רָד נּוא םֶהָרְבַא ְּךאָנ רֶד נוא-
 רע טֶה רֶעירּפ טְרעֶדְנערַּפ ןעֶראָו ְךֹוא זיִאי
 טאָנ םיִא טֶה ְּךאָנ רעֶד נוא םבֹקֲעַי ןְסייֵהעֶג
 םֶהָרְבא טְּבייֵרְׁש ֵיַחְּב רָד .לֵאָרְׂשִי ְפּורעֶג
 זיִא רֶע לייוַו טְרעֶדְנעֶרַפ ןְראוָו ןְמאָנ רֶד זיִא

 רָד נוא רֹקְלעֶפ ליפ ןּופ רֶמאָּפַא ןעֶראוָועֶג
 לייוַו טְרעֶדְנעֶרּפ ןְראָו זיִא בקעִי ןופ ןְמאָנ

 ניא ןְטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ םיִא טיִמ טֶה ְךָאְלַּמַא
 וצ רעֶּכָא ןְמּוקעֶג איי ְּךֶאְלַמ םעֶד טֶה רֶע
 ייַז זיִא םּורָד ןעֶהעֶׁשעֶג טיִנ ראָג זיא קָחְצִי
 םּורְד טֶה קֶחֶצִיךֹוא נוא ןְּביִלְּבעֶג ֹזַא ןְמאָנ
 ןהעֶצ ףיֹוא טְוייוַו דיוי איד ןעד ןְסייֵהעֶג וָזַא
 טְבּורְּפעֶג ןעֶראוָו זיִא םֶהָרְבַא סאו גנּובּורְּפ
 סאָו ראָי ניִצְנייַנ יִד ףֹוא טְוייוו יצ איִד נּוא .

 ףוא טְזייַו 'ח יִד גּוא ןעֶועֶג טלַא ויֵא הֶרָׂש
 יק יד נּוא גאָט טֶכַא ּוצ זיִא איז סאוו הָלימ יִד .

 זיִא םֶהֶרְבַא םָו ראָי טְרָדְנּוה יִד ףֹוא טְזייוַו

 שעֶמְׁשילּוו קָחְצִיןניוועגק רעזַא ןעוֶועֶגטְלַא
 ןייד םֶהֶרָבַא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה טאָג (ךיִתְעַמְׁש

 ךל תשרפ

 .םֶרְבַא ןָסייֵהעֶג רע טָה רעֶיַרְּפ טְרעֶדְנֶעְרַּפ

 גל הניארו

 לאֵעָמְׁשִי ףֹא ןְטעֶּבעֶג טְסאָה ּוד םֶו הָלָמְּת
 םיִא לעו ְּךיִא נוא טְרעֶהעֶג אּוצ ְךיִא ּבאָה
 רֵדְניֵק טיִנ טְנאָז וא םיאיִׂשָנ ףְלעֶווצ ןעֶבעֶג
 ןעֶּבאָה טעוֶו לאעמְׁשִי טְגאָועֶג טֶה טאָנ ןעֶד
 םיִכָלְמ עָסֹורְג יי ןיִלעוֶו סאוָו רָדָניִֵק ףְלעֶוְצ
 ייֵז נּוא טְלעֶוו רָד ןּופ םיִכָלְמ יִד ןּופ רֶהעָמ
 ןיִקְלאָו ׁשְטייַט זיִא םֶד םיִאיִׂשנןָסייֵה ןעֶלעוו
 . םיִכָלְמעַסֹורְנְייַזןעֶלעוֶוייֵזךיֹוא ןעֶו רֶמֹולְּכ
 ןעֶרעוֶו ןעֶרְולראַּפ הָכּולְמ רעֶייז ּךאָד שעֶו
 טייג ראַפ ןעֶקְלאוַא יו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 לאֵעָמְׁשִי לעוֶו ְךיִא נוא (סֹודָנ יֹגָל ויִּתַתְנּו
 רַׂשְּב תֶא לֶמִיע קְלאַפ םֹורְנַא אּוצ ןעֶּבעֶג
 ןעֶועֶג לַמ ריִרְּפ טֶה םֶהָרְבַא נּוא (םֶתָלְרֶע
 טְכעֶגְק יד ןאמ ןְהעֶצְכַא נוא טְרָדָנוה ייֵרְד יד
 ַמ ְךיִז רֶע טֶה ְּךאָנ רעֶד נּוא זיֹוה ןייַז ןּופ
 לֵמ ריִרְפ ְךי ןעוֶועֶג לאָז רֶע ןעווו ןעַד ןעוֶועֶג
 טיִנ טְלאוָו נּוא ןעוֶועֶג ףאַלְׁש רֶע טְלאוָו ןייַז
 הָיְָונ דְניועג זיוה ןייַז ןייַז לַמ טְכעֶר טְנעֶקיִג
 נוא ןָכייֵצַא ןייַז לאָז הָליִמ יד (תיִרְּב תֹואָל
 ןעוֶועֶג לֵּבִקְמ איז טְכאָה ּוד סאָד תּודָע ןייֵא
 ְפייֵה תֹוצִמ ייֵרְד ריִמ ןעֶניִפעֶג ןעֶכייֵלְג םֶד
 ןֵכייֵצַא ׁשְטייט זיִא םֶד תֹוא ןייַא הָדְוּת רֶד ןיִא
 דיִחָיַא זיִא רֶע סָד טאָנ ףֹוא תודע ןייֵא נּוא
 יָדּוהְיַא נוא הָליִמ נוא ןיִליִפְּת תָּבַׁש זיִא םֶָד
 ןעֶלאָז סאָו תּודֲע ייווְצ ןעֶּבאָה ְךיִז ייֵּב זּומ
 טה ןעֶכאַוָו רעֶד ןיִא טאָנ ףוא ןעֶנאָז תּודָע
 תֶּבַׁש נּוא הָליִמ נּוא ןיִליִּפְּת ְךיִז יַּב ׁשְנעֶמ רֶד
 תָּבַׁש ןעֶד ןעֶּבאָה ןיִליִפְּת ןייק רֶע ףְראַד
 ְךיֹוא ְךיִז ייַּב רֶע טאָה תוא ןייֵא זיא ןייַלַא

 ׁשָרְדֶמ רעֶד .הָליִמ נּוא תָּבַׁש תּודֵע ייוֵוְצ

 איו הָוְצִמ עָסֹורְַא זיִא הָליִמ איִד טְּבייֵרְׁש
 ;םָנְדיֵנ םעֶד ןּופ ליִצַמ זיִא

 - ,ךל תרטפה
 לאָז םּוראַו (לֵאָרְׂשִי רֵּבַרְתּו בקֲעַי רמאת הָמָל)

 טאָג ְךיִא סאָד ֿבקַעַי ןופ קְלאָפ סאָד ןיִגאָז = -
 ףיֹוא גְנּומְכַא טיִנ ּביִג נוא ןיִסעֶגְראַפ ייֵז ןיֵא ּבאָה

 ילשמ
 ,(וגו יֵּכְרַד הֶרָּתְסִנ לֵאָרְׂשִי רֵּבַדְהּו בקֲעַי רַמאֹּת הָמָלֹ

 ןייק טאָה סאָו ׁשְנעֶמ רעֶטְסאָרְּפַא לָׁשְמ יִּפ לַע
 יִו טְהעֶז גּוא קיִנייִחְמא ּוצ ןיירא טְמּוק טייֵּבְרַא ןיִא העָידָי

 םיִא טעֶו ְׁשְנעֶמ רעד זַא קְרעֶו ןייא טכאַמ קיִנייֵַמ רעֶד
 קיִנייחְמ רעֶד םיִא טעֶֶו ,וזַא ּוטְסְכאַמ סאָו ראַפ ןיִגעֶרְּפ

 ה

 נּוא ןעֶראַפיִג רעֶּביִא ויִא םַּפְׁשִמ ןייֵד גּוא לֵאָרְׂשִי
 לֵאָרְׂשִי איד ןיִּבאָה ֹוזַא ןעֶראוָויִג ןאָטעֶג טיִנ זיִא
 אֹלֲה) ריִא טְגאָו סאו ראַפ טאָג טְרעֶפְנַע ,טְגאָזיִג

 ט

 1 הרוהי
 םייֵבְרַא עֶּבְלאַה ןייק ןעֶמ טְנייַו ראַנַא סַעַּכ טיִמ ןיִרעֶפְנֶע
 ןעֶמ זַא ןְהעֶז םָלאַאַד ּוטְסעֶו ןעֶׁשְטְנאק לעֶו ְךיִא זַא
 אּוצ תיישה טְגאָז ֹוזַא ,טייֵּבְרַא לעֶקְיַטְׁש םֶבעֶלְטיִא ףראר
 ראַפ ויִא געוֶו ןייֵמ לֵאָרְׂשִי ּוטְסְגאָז סאוָו ראַפ לֵאָרָׂשִי איִד
 תייִשֹה ףיֹוא רַהֵרַהְמ ּוטְסיִּב ֹזַא איו טאָג ןּופ ןעֶגְראָּב

 םישעמ ֵפ
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 ןיילַא טְרעֶהיִג יִא ראו ראַפ (ּתעמָׁש אֹל םִאָתַרָי
 טְזּומעֶג ריִא טאָה טיִנ ןעווו לֶכֵׂש רעֶייַא ןּופ ןעֶסיוִוּוצ
 איד טאָה טאָנ סאָד םיִמָכֲה יֵרעֶייַא ןּופ ןעֶרעֶה
 ןּופ טְפֹוׁשַא זיִא רֶע נּוא ןעֶפאַׁשאַּב טְלעֶוו עֶצְנאַג
 טיִמ ןעֶפאַׁשאַּב איִז טאָה רֶע טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד
 טְלאָז איוִו נּוא ןיטִּפְׁשִמ טְכעֶר איז טּוט נּוא תַמֲא
 רעֶד טְנאָז ,טָּפְׁשִמ ןייֵק טּוט טאָג זַא ןיִגאָז ריִא
 יד ןעֶפאַׁשאַּב טאָה טאָנ (עֶגֵי אֹלְו ףעֶיי אֹל) קּוסָּפ
 םּורְד ,דיִמ םיִנ זיִא נּוא ַחֹּכ ןייַז טיִמ טְלעוו עֶצְנאַג
 ןינעק ריִמ (תָנּובְתִל רַקַח ןיִא) קּוסָּפ רעֶר טְנאָז
 יי יי טיישט ה םכאנ ןיבש תכב
 אּוצ ַחֹּכ טיִג טאָג (ַחֹּכ ףעַיל ןֵתֹונ) ,טּוט רֶע סאָו
 רֶע טיִג קְראַטְׁש םיִנ ןיִנעֶז גּוא ריִמ ןיִנעֶז סאוָו יִד
 םאָו יֵד גּוא (ּועָגְָו םיִרָעָנ ּוּפֵעֵיו) ,טייֵקְראַטְׁש אייֵ
 יי יַוקְו ןיִרעוֶו דימ ןיִלעוֶו תֹוצַמ ןּופ גירייל ןיִנעֶז
 טעֶוו טאָג ּוצ ןיִּפאָה סאו איִד רעֶּבַא .(ַחֹכ ּוּפיֵלֲתִי
 ןעֶמּוקאַּב ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶרעֶו ןעֶטיִּבְראַפ ַחֹּכ רֶעי
 עֶלַא טייֵבְראַפ רעֶלְרֶא ןייֵא איו וזַא ַֹּכ ןעיינַא
 הי יי טרעדנאה י- ןששכ עני ראי ןנעצ
 גּוא ןייג ןעֶלעֶו ייֵז ןייַז קְראַטְׁש איי ןעֶלעֶו ךיוא
 ֵלֵא וׁשיִרֲחַה) ,ןיִרעֶו ריִמ טיִנ ןעֶלעֶוֶו נּוא ןעֶּפֹול
 טְגייַוְׁש נּוא רעֶהַא טְמּוק (ַחֹ ּוּפיִלֲחַיםיִמּואָלּו םיִיַא
 ףעֶקְלעֶפ יד גּוא רייר עֶנייֵמ טְמעֶנְראַפ גּוא ליֵמְׁש
 ןעֶנעַמ אּוצ תֹונֲעַט ליִּפ טיִמ ןעֶקְראַטְׁש יז ןיִלאָז

 רע;

 וצ ןיִנְהעֶניִג ןעֶלאָז אייֵ (ּרֵּבַרי זָא ּוׁשְנִיְ) ריִמ טיִמ
 אּוצ םיִּפֲע ןיִּבאָה אייֵז ּבֹוא ןעֶדְייַר ןעֶלאָז נּוא ריֵמ

 יִמ) ריִמ טְגאָז ןעגְהעֶגיִג לעוֶו ְךיִא ןעֶד ןעֶרייֵר
 רֶע םֶהָרְבַא טְקעֶו רעֶד טאָה רעֶוֶו (חֶרִמִמ ריִעַה
 קָרֶצנ,זיא טיי חָרזמ ןיִא סאָו םָרָא ןּפ ןעֶמּוק לאָז
 ןְגנאַגיִג זיִא רֶע יו רַטְרֶע עַלַא ןיִא לג ּוהֵאָרְִי
 ןעֶמעֶגְנָא ןעֶלאָז אייֵז טייל ּוצ ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה
 טאָה רעֶו נּוא ה"ּב טאָג ןופ ןעֶּביֹולְג עֶטְכעֶרסאָד
 טאַהיִג אֵרֹומ ןייֵק טאָה רֶע סָד טְקעֶווְרעֶד ֹוזַא םיִא
 (םיִכָלְמּו םִיוג ויָנָפָל ןֵּתִיו ,טאָנ יא ראָו ראַפ
 עֶגיִנעֶק גּוא רעֶקְלעֶּפ םיא ראַפ ןעֶּבעֶגיִג ּבאָה ְךיִא
 םאָו טייל גיִנייוַו טיִמ טְרעֶרְיִנעֶג טאָה רֶע גּוא
 ףֶרָנ ׁשקְּ ֹוּבִרַח רֶפְעּכ ןֵּתי) ,ןעֶויִג זיִא םיִא טיִמ
 ןעֶלאַפ טְבאַמַנ רֶרעֶוׁשןייַנ יִמ טאָה רֶעטּתׁשִק

 הרוהי ילשמ
 ָּתערָו אלה תיִלְכַַּהורַמָג םעֶד טְּסְהעֶז ּוד רעֶריֵא םיִׂשֲעַמ
 ויִא ןעֶפאָרְטיִג טאָה ריִד סאָוָו סעֶלַא סאָד ָּתְעַמָׁש אל םא
 אּוצ ןעֶכייֵמ הָּביִסַא נּוא גָנאַפְנַא רעֶד ראָנ ףוס רעֶד טיִנ
 על ןֵתֹונ .תֹומָחָנְו תֹועּוׁשְי רעַדְניִק עַנייד .טיִמ ריד ןייַז

 טיִמ טְראָפ ןעַמ זַא לֶׁשֶמֶל .(הָּברִיהָמָצִע םיִנֹוא ןיֵאְלּו חֹּכ
 קְראַטְׁש ויִא סאוָו גְראַּב ןעֶכֹוהַא ףיֹוא ןעֶגאָו יִרעְֶׁשַא
 ןעֶסיֹורְגַא טיִמ רעֶרעֶר איִד רעֶטְנּוא ןעֶמ טְראַּפֶׁש ןָּבּוסְמ
 רעֶר ןעֶטְלאַה אּוצ ןייֵא יִרְּב טיִרט ןעֶבילְטיִא אייב ןייֵמְש

 : הניארו ךל תרטפה
 - ןָנּב ןייַז טיִמ נּוא ּבֹומְׁש יו ליִפ ֹוזַא םילּולָג יִדְּבוע
 / איִו ֹוזַא םיִלּולִג יֵרְבֹוע ןעֶלאַפ טְכאַמיִג רֶע טאָה
 ְךאַנ אייֵז טאָה רֶע (םֹולָׁש רֹובעַי םָפְרְרִי) ,איֹורְטְׁש
 . םֹולָׁשטיִמםייֵהַא טְרעֶקיְמּוא ְךיִז טאָה נּוא טְגאָיעָג
 / ןעֶגְנאַגיִג לאָמ ןייֵק געוו םעֶד ןיִא זיִא רֶע לאוו יו
 ראַפ ןאַָטעֶג ץֶלַא םאד טאָה רעוֶו (הָׂשֶעְו לעָּפ יִמ)
 ןעֶפאַׁשאַּב תורוד עֶלַא טאָה סאוָו םאָג רעֶד ראוָו
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִּב טאָג ְךיִא ,ןָא ןֹׁשאִרָה םָדָא ןּופ
 ךיִא נּוא םֶהָרְבַא אּוצ ןאָמעֶג ץֶלַא סאָד ּבאָה םאָו
 ּואָר) ,ןעפְלעֶה ּךיֹוא ךייַא טעֶו םאָו טאָג רעֶד ןיִּב
 איר ןְהעֶגג ןיִּבאָה םיִלּולְגיֵדָבֹוע איד (ּואְרִיַו םיִיִא
 נּוא לֵאָרְׂשִי אּוצ ןאָמעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו רעֶרְניִו
 ּירוזַעַי ּוהֵעַר תֶא ׁשיִא) ןעֶטְכְראָפיִג יז ןיִּבאָה
 אּוצ רייֵר טיִמ ןעֶקְראַטְׁש רֶּבַח ןייַז טְגעֶלְפ ןאַמַא
 (ףרוצ תַא ׁשֶרֶח קָוחיו) ,הֶרָו הָדְובַע ןייֵא ןעֶבאַמ

 סע ליִגעֶג טימ ןעֶגאַלְׁשעֶגּוצ קראַטְׁש גְנּוּבעֶלְקאַּב
 ןאָמעֶג ץֶלַא סאָד ןיּבאָהייֵז ןעֶלאַפ ּפאָרַא טיִנ לאָז
 (יִרְבִע לֵאָרְׂשִי הָהַאְו) ,טיִמ רעֶד ְךיז ןעֶקְהאַטְׁש ּוצ
 טְסיִּב אּוד ןעוֶויִג וזַא טיִנ טֶסיּב לֵאָרְׂשִי ּוד רעַּבָא
 אייֵוְצ ןּופ ריִמ ּוצ טְפֹוקיִג טְסיִּב אּוד טְכעֶנְק ןייֵמ
 ןופ עַרז איִד טְסיִּב אּוד בֹקֲעַי נּוא םֶהָרְבַא תֹובָא
 טְניִרעֶג ְךיִמ טאָה סאָו רעֶּבאָהְבִל ןייֵמ םֶהָרְבַא
 ְבאָה ְךיִא (ץֶרָאָה תֹוצְקִמ ְךיִַקּוַחָה רַׁשֲא) ,הָבֲהַאַמ
 יה יי א יי ייד א ןעוענ ְךיִר
 טיִנ ְךיִד ּבאָה נּוא קֶלֶח ןייֵמ ּוצ טְלעוֶועֶגְסיֹוא ךיד
 יִרעֶרְנַא םָלאַמאַד ּבאָה ְךיִא איו ּזַא ןעוֶויִג םִאַמְמ
 ּתְׁשִּת לַא יִנָא ְךֶמ יִּכ אָריִּת לֵא) ,ןעוֶויִג םֵאֵמְמ
 ץרמ| קי ן-רי קט ײַײמ ןייק ּבאַה
 טאָג ְךיִא ןעֶד סקאַו יו וזַא ןייֵג ּוצ טיִנ ריִד לאָז
 לעֶו נּוא ןיִפְלעֶה ריָד לעֶו נּוא ןיִקְראַטְׁש ךיד לעוו

 סאָד טאָה נּוא ןעֶראוָויִג טְּנעֶלְקאַּב טּוג זיִא סֶע

 יי

 סאוו

 טְלאַה רעֶנייֵא זַא ךיֹוא ּזַא ,ןעֶפֹול קירּוצ טיִנ לאָז ןעֶגאוָו
 לאָמ םעֶרעֶיי ת'ישה םיִא וּומ עֶרָה רֶצֵי םעֶד טיִמ הָמָחְלִמ
 רעֶּבִא .ןעֶלאַפ קירּוצ טיִנ הָליֵלֲח לאָז רֶע ןעֶראַּפְׁש רֶטְנּוא
 ַחֹּכ ןייק ראָג ץיֹוׁש טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד זַא טְהעֶז תיישה זַא
 ןיִרעֶטעֶלְק ּוצ ףיֹורַא נוא עַרָה רֶצִי םעֶד ןעֶמעֶנ אּוצ ןייֵא
 םיִא זּומ סְלאַמאד ערֶה רֶצֵי םעֶד גרֲאַּב ןעֶסיֹורְג םעֶד ףיוא
 לֹּכ ּומָלָּבִיוּוׁשֹובֵי ןֵה) .םּכ ןעֶצְנאַג םעד ןעֶּבעֶג תיישה

 רעד זא טְסיוִו רעֶד ךיִז טאָה רַחֹוסֲא לֶׁשֶמְל ,(ְךֶּב םירָחְנִה
 ןכש

 1 יש

 יא 4
 טא א 6



 הניאצ |
 אלו טֵשְקַבּת) ,טְצייֵרעֶג ריד טיִמ ְיִז ןיִבאָה סאוָו
 טְסעֶו נּוא ןעֶכּוז טְסעוֶוּוד (ךֵהְצַמ יִׁשְנַא םֵאְצְמַּת

 ריִד טיִמ ְךיִז יִּבאָה סאוָו טייֵל איד ןעֶניִפעֶג טיִנ
 ראָנ ןיִנעֶז ייֵז איוִו ְךייַלְג ןייַז ןיִלעוֶו אייז טְגיִרְקעֶג

 הָמָחְלִמ ריִד טיִמ ןיִּבאָה סאוָו טייַל יד ןעוֶויג טיּנ
 ןעֶד (ּניִמְי קיזֲחמ ףיִהֹלַא יי יֲִא יִּב) ןעֶטְלאַהעֶּג
 ּוצ גאָז נּוא דְנאַה עֶטֶכעֶר ןייד ןָא םעֶנ טאָנ ְךיִא

 ,ןיִפְלעֶה ריַד לע ךיא ןעֶד ּטיִנ ךיִד טְבְראַפ ריח
 לֵאָרׂשִי אְרומ ןייק ּבאָה (בֹקֲעַי תל ֶריִּת לֵא)

 חֹּכ ןייַז םאָו םיִראָוַאּוצ טְניִכעֶלְגיִג דְנעֶזריִא ןעֶד
 ַחֹּכ רעֶייַא זיִא ךיוא ּוזַא ליֹומ םעֶד טיִמ ראָנ ויִא

 ןאָט הָלֵפְּת גּוא ןְנְרעֶלּוצ הָרְוּת ליֹומ םעֶד טיִמ ראָנ

 טְנאָזֹוַא ןיִפְלֶעֶה ְךיִא לעוָו.לֵאָרׂשִיןּופ לאָצ איד
 לֵאָרְשִי ןּופ רֶגיִלייֵה רעֶד נוא רעֶזייֵלרעֶר ןייד טאָנ

 שי ךיד ּבאָה ְךיִא וו (ּורֲח גֵרומליִתְמִׂש ֵּנַּת
 טאָה םאָו ץְלאָה ׁשערָד איִינַא איו ְייַלגטְּבאַמיִנ
 ןעֶכאַמ ןיִד טְסעוֶו אּוד רעֶלייַמ גּוא ןעֶתְראַׁש ליפ

 גְרעַּב יר יו קְראַטְׁש ןיִנעֶז סאָוו םיִלּולַג יִדֵבֹוע יד
 ּוטְסעֶוו ְךייֵה איִד איו םיֹורְג ןעֶנעֶז סאוָו איִד 5

 וד (םִאָׂשִּת ַחּורְו םָרנִּת) ,יִועֶלְּפ איו וזַא ןאָמ אייז
 אייז טעֶו דֶניִוַא גוא ןעֶמייֵרַפְׁש ראַפ איו טְּסעוֶו

 ראַפ אייֵז טעֶו דָניוִו םֶרְוטְׁשַא גּוא ןעֶגאָרְמ קעוו |

 טיִמ ןֶעיֵרָפ יז טְסעֶו לֵאָרשִי ּוד נוא ןעֶטיירפְׁש
 וטְסעֶולֵאָרשִי ןּופ טאָנ ןעֶגיִלייַה םעֶד טיִמ טאָּנ

 קוסָפ רעֶר טְגאָז דְנעֶגוי ןיינ ןיא ןעֶמיִראַּב
 טְגאָז רעֶמְלֶע רעֶד ףיוא נּוא (חּכ ּופיֵלֲחִי יִי יַקְ)
 ףיֹוא ןיִלעֶוו אייֵז (הָביׂשְּב ןּובּונְי דֹוע) קּוסָּפ רעֶד

 ,םֶטּוג םיִמ ןעֶצאֶרְפְׁש רֶהעַמ ְךאָנ רעֶטְלעז רעֶב
 םעֶד ףיוא אָרָמִ יִד נאז קָלח קָרּפןיררהנַפ ןיִא
 םיִקיִרֵצ יִד טְגאָז ּוהָילֵא (חֹכ ּופיֵלֲחַי יי יקְ) קּוסָּפ
 ןּופ געַט יד ןיִא ןעֶבאַמ גיִרעֶּבעֶל טעוֶו טאָג סאוָו

 טְסעוו אּוד ּבוא נּוא ןעֶּבעֶל עעּבייֵא ןעֶלעווו חיׁשָּמ
 יד ןיֵא ןייֵז םיִקיִדצ איד ןעֶלעֶ יו ןיִגעֶרפ אָיִשקַא
 טְלעוו איד עוו טאָנ סאָָו ראָי דְנעֶזֹומ עֶמעֶּביִו
 ּוצ ןיִכאַמ טעֶו טאָנ ץּוריִּמ רעֶד זיִא ןיִכאַמ בּורָה

 הדוהי ילשמ :

 ןגִבנַּב םיִא לאָז רע; תֶרָׁשְמ ןייֵא טעריִגרעֶּביִא טאָה ןֵכׁש'
 טאָה נּוא ןֵכֵׁש םעֶד אּוצ הָרֹוחָס איֵד ןעֶגאַרְט רעֶּביִא נּוא

 תֵרָׁשְמ םעֶד ןְדאַלעֶג רָחֹוס רעֶד טאָה ,טְפֹוקעֶג םיִא אייַּב
 ליִפיוֵו ֹּבׁשֶח יִּפ לַע ןעֶזיוִועֶג םיֹוא טאָה נּוא ןיד תיֵּב םּוצ
 תַרָׁשֶמ רעֶד ּתֹקָמּפיִג דיּב םאָד טאָה טְלעֶפ םיִא הָדֹוחְּפ
 טאָה ןעֶצאַׁש ּפָא ןיִלעוֶו םיִרֲחֹוס ליִפיוֵו ןעֶלאָצעֶּב לאָז
 תֹורֹוחְס יִד ןעֶצאַׁש לאָז רע ןֵכָׁש םעֶד ןעֶפּורעֶּג רֵחֹוּס רעֶד

 ןייַז לאָז רֶע יִַּב רעֶמ ּךאַמַא טְצאַׁשעֶג ןֵּבָׁש רעד טאָה
 ףיֹוא דיּב סאָד טאָה ְךאָנ רעֶד ,רָחֹוס םעֶד אייֵּב בּוׁשָחַא

 טאָה ןֵכָׁש רעֶד גּוא קְנוצאַׁש ןופ ןוּבִׁשֶה םעד ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ירל ןעוֶיִג ֵבֹּת רַתֹוס רעֶד טאָה ְךאָנ רעֶד ָּמְִמיִג יז

 דל הניארו ךל תרטפה
 נּוא םֶרעֶלְרָא איד ּוצ יו לעֶגיִלְפ קירַצ ןעכיִלְטיִא
 בוא נּוא רעֶסאוו םעֶד רעֶּגיִא ןעֶהיִלְפ ןעֶלעֶו אייֵ
 םּורָד ןעֶּבאָה רַעַצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעֶגאָז טְסעוו אּוד
 םיִיִצ יד( ּופיֵלֲחַי יי יוקְו) קּוסָפ רעֶד טְגאָז
 ,ןיִּבעֶג ַחֹּכ טאָנ טעוֶו איִד טאָנ אּוצ ןעֶפאָה סאו

 אְרָמִנ איִד טְגאָז קֶרפ ןיִטׁשְרעֶטְנּא ןיִא תּבׁש ןיִא
 טְגאָז בר (קֶדֶצ חֶרְִמִמ ריִעַה יִמ) קּוסָּפ םעֶר ףיוא
 יז ףיוא ןיִרעֶק ראַפ ןעֶמ ןעק הָקָצּ הָלֵפְּת ףְרוד
 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד יו ןעֶמּוג ּוצ ןעֶזייֵּב ןּופ לָזִמ םאֶר
 סױרַא םֶהָרְבַא טאָה טאָג (הָצּוחַה ותֹוא אֵצֹויו)

 ּוצ טְגאָוִג טאָה םֶהָרְבַא ןעֶד לָומ ןייַ ןּופ ןעֶנוציִג
 רֶרְניִק ןייק ןעֶק ךיִא םָר לזמןייֵמ ןיִ הע ךיִא טאָנ

 םאָר ןְנעֶק םיִקיִרֵצ ןעֶד ןעֶנירד טיִנ ְךיִד רעֶק גּוא
 ןיִזיֵּב ןופ הָקָרְצ נּוא הֶלֹפָּה ְךְרוד ןייַז הָנׁשְמ לֶזַמ
 טְסייֵה לָמיִהןיִא לֶומ ןיידןְעֶזְג טְסאָה ּר ןָמּוגּוצ
 ןיִא טֶרָא טְלאַקַא ןיִא טייֵטְׁש לֶוִמ סאָר נּוא קֶדֶצ
 ןָּבאָה רֶרְניִק טְסְלאָזּוד ןייז טי ןעֶק םּורָד בֶרַמ
 ןָטְראָד סאוָו ּוצ חֶרזִמ ּוצ .ןעֶהיִצ לָזמ םֶד לע ְךיִא
 קיסָּפ רֶרְטְנאָזןְּבאָה רֶדניֵקאָוּוטְסעוֶו םעֶראו זיִא
 טאָה רעֶו (ולְגרלּוהֵָרְִי קָדָצ חָרמַמ ריִַה יִמ)
 תֶרומןּפ ןייֵג ףוא לאָז םִע קָרצ לָומ םֶד טְקעורָד
 ןְגעֶו ןּופ ןיִהַא לֶזַמ םֶד ןעֶפּורְג טאָנ טֶה םָד טייַז

 אֵרָמִג יר נוא ,ןְּבאָה רֶרְניִק ןְנעֶק לאָז רֶע םֶהָרְבַא
 ןָגְנּורְדג ךוא זיִא לֵאּומְׁש ןּופ זַא רֶטייוַו טְראָד טְנאָז

 ןעֶוָגזיִא םֶע ןעֶד ,םיִקיִרֵ יד ּצ זיִא לֶנַמ ןייֵק םֶד
 רֶהָעז ןְרעֶמְׁשַא טיִמ ןְמעֶנעֶג ויִא לֵאּומָׁש הֵׂשֲעַמַא
 לַאומׁש ּוצ טְגאָזג רֶע טֶה טֵלֵבֲא ןָפייֵהְג טאָה רֶע
 םיָנ עֶו גּוא ןייַרַא רֶלעפ ןיִא ׁשְנעֶמַא טייֵג אָר
 רָע נּוא ןאָמ םיִּבַא םיִא טעֶו גְנאַלְׁשַא ןֶמּוק קיִרּוצ
 זיִא רֶע ּבֹוא טְגאָזָג לֵאּומָׁש טאָה ןעֶּבראַטְׁש טעוֶו
 וזַא עז יי יו .ןעֶּביילּב ןעֶּבעַל רֶע טעוֶו קיִרצַא
 רֶלעֶּפ םעֶר ןּופ ןְמּוקְג קירּוצ ׁשְנעֶמ רֶר זיִא ןָסעֶנג
 רָר ףוא טְניילְג םאָר טאָה נוא ץְלאָה אָׂשַמַא טיִמ
 ְבאָה גוא ץְלאָה םֶרןְׁשיוְִצ טְכּועֶג יי ןָּבָה ררֶע

 ןנופעג

 סיי תּוביִנְג יד ראַפ ןעֶלאָצעֶּב םיִא לאָז רע זַא ןֵכָׁש םעֶד
 רעָּביִא טאָה רע זַא ןעוֶויִג רֵרֵּבְמּו ןעֶניוִועֶג סיֹוא טאָה רֶע
 תּוביֵנְנ עֶלַא ןעֶמּונעֶג אּוצ טאָה נּוא תַרָׁשִמ םעֶד טעֶרֶיְג

 ליִפיוו ןעֶלאָצעֶּב לאָז רֶע זַא ּתֹקמַּפיִג ןיִד תיֵּב"סאָר טאָה
 ,םִמעֶׁשיִג רעֶייִז ְךיִז רע טאָה טְצאַׁשעֶג ןייֵלַא טאָה רֶע
 קָמְִל םיִקלְמ לא ןיִמעֶג ת"ישה עוו ריִתֲעָל א זַא
 טְּוק טָּפְׁשִמַא ראַפ סאָָו ןיִגעֶרְפ אייֵז טעֶוֶו גּוא טָפָׁשֹוהְי

 גיְִפַמ יַאְרְַּב יֵז ןעֶלעוֶנ םיִאָּטַח עֶרעֶיִז ראַפ לֵאָרְׂשִי איִד
 ׁשֵנֹוע םעֶניִגייֵא םעֶד טיִמ אייֵז ת'ישה טעו ׁשָנֹוע םעֶר ןייַז

 ןופ םיִאֲָּח איר ןעוֶויִג םרוג ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ןעֶפאָרְטְׁש
 :ןעֶרעיֶנטְמעׁש ראַפ םיִקֵמִמ איד ןעֶלעֶו לֵאְָׂשִי איִד
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 טְקאַהְג רֵּביִא ץְלאָהַא ןיִא טְניִל גְנאַלְַא יו ןּופָג
 לֵאּומְׁש טֶה טְסּואוונ טיִנ ןּופ רֶר טֶה ׁשֶנעֶמ רָד נּוא
 הכי ה ןיטנוטְסאָה הא רב יה נער כביא
 עֶכיִלְמֶע ןופ הָתּרְבַחַא ןעווְג ןְנעֶז ריִמ טְרעֶפְנֶעֶג
 רֶדְנֹנַא ּוצ גאָט עֶלַא יז ןגעֶלְפ ריִמ גּוא ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶנייֵא נּוא םעֶנייִא ןיִא ןעֶסֶע ּוצ טורְּב טיִמ ןָנייַל
 ְשיְִצ ןעוֶוג זיִא ןָמעֶנ רֶרנַנא ּוצ טורְּב םֶָדטְגעֶלְפ
 ריִמ ךיִא ּבָהֹיטאֵהָנ טֹורְּב ןייֵק טֶה םִו רֶנייֵא זנּוא
 ךיִא ּבאָה ווא ןְרעווו טְמעֶׁשְרַפ טעוֶו רֶע טְכאַרָטָנ
 טֹורָּב םֶד ְךיִא לעו גאָמ ןעֶגיִטְנייַה ייֵז ּוצ טְגאָזְנ

 ןייַרַא םורָּב ןייַמ ןּופ ּבָה ְךיִא נּוא טורָּב ןָמּונג םיִא
 לֵאּומָׁש םָה ,ךֹוא םיִא רַּפ הָתּורְבַח רָד ןיִא טְגייֵלְ
 לֵאומָׁש נּוא ןאָטג הָוְצַמַא טְסאָה ּוד טְנאַזְג םיִא ּוצ
 סד הי רדג יָה = שרה היַּב ןיִא ןְגְנאַנְנ זיִא
 יֵּבַר ןּופ נּוא ,טומ ןופ ׁשֶנעֶמ םעֶד ליִצַמ זיִא הָקָדְצ

 לָומ םֶד ןְנעֶק םיִקיִדצ םֶד ןֵגְנּורְרִג ךוא זיִא אָביִקֲע
 טי אי םיהכ אה יי יו בבןעד נה

 רכסי= = עא בי = יי סע ר
 איז גְנאַלְׁשַא טעֶוו הּפּוח רעֶד רעֶטְנּוא ןייֵג טעוֶו
 ןורדטגראועג רַהעַז אָביקפ יִּבַר יז םאָה ןעֶמיִיַפ
 רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶגְנאַנעֶג ויִא איִז סאָו גאָמ םעֶר
 עקָליִפְׁש עֶנעֶרְלאַג ריִא ןעֶמּונעֶג איִז טאָה הָּפּוו
 ןיא טְקעֶטְׁשעֶג ןייַרַא איִז טאָה נּוא ּפאָק םעֶד ןּופ
 יי הי גן אר  ן יה וניה רעד
 נּוא גְנאַלְׁשַא ןּופ גיוא םעֶד ןיִא טְקעֶמְׁשעֶג ןייֵרַא
 ןברימ ןר רעד ןעראועֶג םיסענ ויִא נְנאַמְׁש יד
 ןּופ ןעֶמּונעֶג סױרַא עֶקָליִּפְׁש איִד איִז טאָה היָרָפ
 ְךאָנ גָנאַלְׁש עָמֹוט איִד ְךיִז טאָה ֹוזַא דְנאַוַו רעֶד
 סאוָו טְנאָזיִג ריִא ּוצ רעֶמאָפ רעֶד טאָה טָּפעֶלְׁשיִנ
 יי יש יי ירכיה הבא ראבכ
 ן(-  ןט אה -+ יא ןְתיקעֶג זיִא ןפכעב
 הָדּועֶס רעד ןיִא רּורָמ ןעוֶויָנ ןְנעֶז עֶלַא גּוא טורְּב
 ןעֶמּונעֶג ְךיִא ּבאָה טרָפְנֶעיִג טיִנ םיִא ןעֶּבאָה נּוא
 - ק ענג יט םאָה ןעפ סאָו ןוֵפַע קנט ןיימ
 ו = עכאב רעד שִאָה יִנְצ םעד ןבע ףאָה
 לּוציִנ ּוטְסיִּב םּורָד ןאָטג הָוְצַמַא טְסאָה ּוד טְנאָזְג
 ןגְנאַנעֶג ךוא זיִא רֶע נּוא טוט םעֶד ןּופ ןעֶראוַועֶג
 (  הָקדַמ סאָד תשְרבנ אה וי יו גיד ןיא
 רַּב ןֶמְרַנ בר ןּופ נּוא ,םומ ןּופ ׁשְנעֶמ םעֶד ליצַמ
 איר ןעֶד עֶגיִּבְלעֶז סאָר ןעֶגְנּורְיִג ךיוא זיִא קָחֶצִי
 ןּופ רעֶַטּוס רעֶד ּוצ טְנאָיג ןיבאה רֶמֵָנ ןיִרעֶטְׁש
 טאָה בֶנגא ןייז םעוֶו ןְהּוז ןייד קֶחֶצִי רַּב ןָמָחַנ בַר
 פאק ןייַז ףיוא לָמיִהַא ןָא ןייַג טְזאָלְג טיִנ םיִא איִז

 וצ ןייֵג ּוצ טְניִראָועֶג ייֵז טְגאָזְנ םיִא ּוצ טאָה נּוא
 רעֶד טאָנ אּוצ הֶלְפָת אּוט נּוא ּפאָק ןייַד טְקעֶרעֶג

 הניארו ךֹל תוטפה
 . םָמאָנ אּומ נּוא ןייַז טֵלוׁש טיִנ ריִד ןיִא לאָז ר"הצי
 .ְךאָנ טֶסּואווָג טיָנ ןָמְחַנ בַר טאָה ריִד ףוא טֶכְראָפ
 / רָע ויִא לאָמ ןייַא ּוזַא םיִא טְגאָז רעֶטּומ יד סאוָו

 .םיִא זיִא טְנְרעֶליִג טאָה נּוא םֹוּבַא רעֶטְנּוא ןֵסעֶזיִג

 / םאָה פאק ןייַז ןּופ לעֶּטְנאַמ רעֶד ןיִלאַפעֶג ּפאָרַא
 ןייֵא ןְהעֶזיִג טאָה גּוא ןיֶגיֹוא עֶנייַז ןֶּבֹוהיִנ ףֹוא רֶע

: : 
 . טֶקָראַטְׁשג םיִא ןיִא ְךיִז עֶרָה רֶעָי רֶד טֶה םֹוּב לְטייֵמ
 טאָה ּוא םיֹוּב םעֶד ףיוא ןיִגְנאַניִג ףֹרַא רֶע זיִא
  ןייַצ איִד טיִמ ןילמיימ ליִגְנעֶהַא ןיִסיִּבעֶג ּפָא

 טאָה ווַאץֶדְמעַרְפ ןעוֶויִג ןיִנעֶז ןעֶלְטייֵט איד נּוא .
 ּבאָהרֶהֶוןיִרעֶמְׁש יד יו וזַ ןאָמִ בי רֶע
 םֶד ןעֶנְרעֶל ּפָא ןיִנאַד ןּופ ןעֶמ ןעֶק ךיוא ,טְנאָזיִג
 לאָז רֶע וזַא ויִא לעֶמיִה ןיִא לֶומ ןייַז סאָד םעֶרָא זיִא רֶע ןוש ןעוֶו ןיִטְכאַרְמ טיִנ ְךיִז לאָז ׁשֶנעֶמ רֶד
 םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז טיִמ טרֶעייַנ ןְּבאָה תּולַד םעֶד גָּבייֵא

 . רֶׁשֹועַא ןייַז רֶע טעוֶו גאָמְסְניִד םיִא ןְראָביִג טְרעוֶו
 / תואּובְּת עֶלַא ןְּפאַׁשְּב ןראוָו זיִא גאָטְסֶניִד םיִא לייַו
 איִר טֶּבייַרְׁש וזַא זאָרָג אייֵלְרעֶלַא נּוא תוריֵּפ גּוא
 לוח ןיִא נּוא ,ָךיִׁשֲחַהְׁש יִמ קֵרפ ןיִא תָּבִׁש אְרְמג
 .ָנַמ סאָר םאָד ריִמ ןעֶניִפעֶגרֶׂשָּכַה לָּכ קֶרּפ ןיִא
 .אָרָמְנ איד ןעדטינ טפָלעֶה ןייז אוצ רֶׁשֹוע ןייַא ףיֹוא

 ןייֵא סאָו טֹורָּב ְךעֶליִקעֶרְביִרטְגאנייבַא טְבייֵרְׁ
 טְגְנעֶרְּב םאָד רֶרֶע רעֶר ףיוא ןיִלאַפ טְנאָל ׁשְנעַמ
 סאָר ׁשֶנעֶמַא אייַּב הֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיִא סֶע ,תּולֵר
 זיִא תּולַר םעֶד ףיֹוא טְצעֶזיִג זיִא סאוָו ְאָלַמ רעֶד
 םֶה נּוא םיִא ןעֶמיִרָא רַפ וצ ןְפאָליִנ ְךאָנ ץֶלַא םיִא
 ןעֶויִגטיִהיג ץֶלַא יִא ׁשְנעֶמ רֶר לייַו טְנעֶקיִגשיִנ
 ָד ְּב ךיֵלָקעָרָּב איד ןיִל ןא וצ }  רָד ףיוא םֹורְּב ךיִלקעֶרּב איד ןיִלאַפ ןיִזאָל ּוצ ןיפ

 ףיוא טורָּבןיִסעֶגיִ ׁשְנעֶמ רעֶד טאָה לאָמַא רֶרֶע
 ךיִא לע טְנייַה טְגאָיִג ְךָָלַמ רעֶד םֶה וזַא זאָרְג
 ךיִלְקעֶרְּב יד םעוֶו רֶע לייַו ןְבאַמ םיִרָא ןֵנעֶק םיִא
 איו ואְרָג םעֶד ןּופ ןיִמעֶנ םיֹורַא ןיִנעק טיִנ טֹורָּב

 ֵּכַ ןֵמּוניִג רֶע טֶה ןְסעֶגיִג ּפָא טאָה ׁשְנעֶמ רעֶר
 ְךיִלָקעָרְּב יִר טיִמ זאָרָג םאָד ןֵסיִריִג םֹוא טאָה נּוא
 רעֶר טאָה ֹוזַא ְךייט ןיִא ןיִפְראַועֶג אייֵז טאָה נּוא

 ךיִא ןעק טְנייַה ןֶעיירְש ְךָאָלִמ םעֶד טְרעֶהְגׁשְנעֶמ
 ןייק טיִהעֶג רֶהעז זיִא רֶע לייוַו ןאָמ טיִנ ראָג םיִא

 ןיִהעֶז ּוזַא רֶרָע רעֶד ףיוא ןיִזאָל וצ טיִנ ְךיַלְעֶרְּב :
 ןראָּביִג ןיִראָו זיִא ׁשֶנעֶמַא ןוׁש ןעוֶו ןְנאַד ןופ ריִמ
 םיִׂשֲעַמ עֶנייַ טימ רֶע ןעֶק רֶׁשֹועַא ןייַז ּוצ לֶזִַא ןיִא
 ןיִא טיִהעֶג טיִנ זיִא רֶע ןעוֶו לָומ סאָר ןייַג הָנֹׁשִמ
 ןראָּביִג ןְראָה זיִא רֶע ןעווו ךֹוא נוא ְךיֶלְקערְּב איִד
 םּורָפ ויִא רֶע ןעוֶו תּולֵד םעֶד ןיֵּבאָה ּוצ לֶומַא ןיִא
 קוסָּפ ןיִא איוִו וזַא ְךייַר רֶע טְרעוֶו הֹקִרְצ טיִנ נּוא

 ד ד:

 טְסְלאָז אור יִרָּכ רַׂשֲעַמ ּביִג (רֵׂשֵעָּת רֵׂשַע) טייֵמׁש
  ּוצרֵׂשֲעַמ רֶשייַוןייזהָכּז טְְלאָז גּוא ןיִרעֶו יי

 ןבעג
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 יִ טור טא ךילְריִׁשּב טאָה טאָג ןעֶרןְבע
 לעֶו ךיֶא ּבוא ןיִּבעֶג רֶׂשֲעַמ טיִמ גּוא הקהְצ טיש!

 יא לַָּכ רֶד ,טייביַרלעיפ רֶעז ןְּעֶג טי ךײ|
 ו רֶע ןעֶק וזַא הקָרצ נּוא תוָצִמ ןאָט לאָז ׁשְנעֶמ/!

 ןעוֶויִג זיִא סֶע ,ְךיִז ףיוא ןֶָמּוג ּוצ ןייַז הָנׁשְמ קלי
 ןְסייֵהָג םורָד טֶה רֶע ּוז םַנ ׁשיִא םּוחָנ טיִמ הָׂשֲמ : ו

 ץְמּג ןיִפעֶרְמ םיִא ְךיז טְגעֶלְפ סֶע סו לייו ּוז ם|!
 לאָמא הָבּוטְל ּזםַג גאז ץֶלַא רֶע טְנעלֿפ יב רָע!
 ְךֶלֵמ םוצ הָנְּתַמַא טְקיִׁשָנ םיִא טיִמ לֵאָרְׂשִי יד ןְּבאָה||
 טְנאֹוָג זיִא רֶע לייוַו תובוט םיִנָבא טיִמ לטְּפעֶקַא/

 ןָמיְג זיִא רֶע יוִו ןאָמ םיִסיֵנ םיִא לאָז טאָנ ןעווי/
 גִרְְראַה םעֶד ןופ טייל יד ןְּבאָה רגעֶל טְכאַלַא ףוא
 תובומ םיִנָבֲא יִד ליִטְסעֶק םעֶד ןּופ ּתְבִננְג םיוחַא |

 מג זי ֶ יו ֶרֶע ןיִרְ ְניילג יי ןְכאָה א
 רֶרָע טיִמ לטְסעֶק סד ןּכעֶגְג םיִא טֶה נו ְךֶלָמ םּוצ
 ּהָיא ןְמיקיִ יא ןְמייֵמןְייהיִגםיִ ְֶלֶמ ֶד טז
 טֶה נּוא רַׁשַא רַפ טְלעֶטְׁשְרַּפ ְךיִז טֶה גּוא איִבָנַת
 רֶעייֵז סוָו רֶרֶע יד םֶד זיִא רֵׁשְפָא ךֶלָמ םּוצ טְנאָזע/

 םיִרובִיד ןעוויגַחְצנמ ריִא טיִמ טֶה םֶהָרָבַא רשאֶ
 דֶד סו ןֵמעֶנוצְנייַא טאָמְׁש עַקְראַטְׁשַא ןעומ

 ןָמעֶג ןיֵא טְנעֶקיִג טיִנןיִראָי ליפ ןיא יִז םֶה ְךּלמ
 איו םֶת ןעֶק בוא טבורכיכ קו ר בו

 וזַא טאָמְׁש רעֶר ןופ רֶעיומ רעֶד ףיוא ןעּפְראועֶג
 ןְסייֵהְג ךֶלֶמ רֶר טֶה ןלאַפגְניֵא רֶלאַּב רֶעיומיִר זִא
 דְלאָג טיִמ ּוז םַנ ׁשיִא םּוחָנ ןּופ לֶטְסעֶק םֶד ןָליִפְָא
 םיִא טֶה נּוא הָנֵחמַא רַּפ ןְּבעֶגיִג םיִא םִע טֶה 0
 רֶריוִו זיִא רֶע יוִו דובָּכ םֹורְג טיִמ םיֵהַא טְקיִׁשָּגּפָא

 טְגעֶרְפיִג םיִא יי ןְּבאָה גיִרְבְראַה םעֶד יא ןפ
 יִד טְלייֵצְרַד ייֵז רֶע טֶה ןְגְנאַגְרְד זיִא םיִא טיִמ יו
 רֶרָע יִד ןָמּוניִג טייל יִד ןְּבאָה וזַא הָׂשֲעַמ עֶצְנאַנ
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 כלי ּוא רֶלאָ ןְּבעֶג רֶרֶע רֶר רַפ יי טעוֶ ךֵָּמרָד
 טֶה דֶרֶע רֶר טיִמ ְךֶלֶמ םיצ ןְמּוקָג ןְנעֶנייֵז יו נּוא

 רֶע יו םֶהָרְבַא ּצ יב ְךיז טֶה טאָג אָרָינ
 ךיז טֶה נּוא טאָּבִנ םִטאָנ ןְשְלאַהְג טֶה }
 רע (ויָלֵא אָרָיַע טייֵטְׁש םּורָד נּוא ןעוֶוְג לֵמְ

 ּוצ ְךיִז טֶה טאָג נּוא (אָרָמַמ יֵנֹוֲאְּב 'ה ויָלֵא אָרינ)
 ׁשֶרְֶמ רֶד ,אֵרָמִ ןּפ ןֹלפ ןיִא ןְיווֶּ םיִא

 הֶזִע ןייֵאּויֵבָא םֶהָרְבַא טֶה אֶרְּמַמ לייוַו טְנאָ
 הָכֹוז אָרְמַמ טֶה רּביִרְר ןייַז לַמ ְךיִז לאָז רֶע ּכעֶיִ
 יא ןְיִואַּבםֶהָרְבַא ּצ ְךיִז טֶה ת'ישה זַא ןיִנעֶויִג
 נּוא הָאיִלָפ ׁשֶרָדָמַא רֶּכֶא יא ׁשֶרְמ ר לובְגןייַ
 ֶלְנעֶמ סֶד יִא יו ףורְר יז ְלעֶטְׁש ּיִׁשְרפִמ יד
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 ךל תרטפה

 טְנייֵמגןְּבאָה יי ךֶלֶמ םוצ טְכאַרְְנ איז ןְכאָה נּוא

 תשרפ

 שורקה ה"לש

 יהל הניאיו

 איז זיִא רֶרָע יִר ןְבּרְפ ןסייֵהְג רַימּו ּכִּ ְךלֶמ רֶר
 ֶלֶמ רֶד םֶה ּוַא דֶרֶע עֶרָדְנַא יו ְךיילְג ראָנ ןעוֶיִג
 ףוא םָּבייַרְק אָמוִחְנַּפ רֶד ,ןיִפאָּרְמֶׁשּב ןָסייֵהיִג יינ
 (ׁשאֹרֵמ תֹורֹודַה אֵרֹוק) הֶרֹיטָּפַה רֶד ןּופ קוסָּפ םעֶד

 ןײלַא טאָג ייֵז טְלאוָו יי םּרָפ ןְלאָז טיי יִד ןעֶו
 טי יא = עי יא ר טאפ ןפע רבן
 ֶמּגַא ןָכיִלְטיִא ייז םֶה טאָנ םֶרֿבקֲעַי נוא קֶחֶנִי
 טאָג טיִג םיִקיִרַצ עֶלַא ּוצ ךיוא נּוא ןְּבעֶגיִג ןָמאָנ
 וזַא ׁשְנעֶמַא ןְהעֶזְג טֶה ריִאָמ יִּבַר ןעוֶו ,ןָמעֶנ עֶמּוג
 לאָמַא זיִא רֶע םִו ְנעֶקְָד ןְמאֶנ ןייַז ןּופ רֶע טֶה
 לַעַּב רֶר נּוא זיוה טְסאַנַא ןיִא ןְמיקָג ריִאָמ יִּבַר זיִא
 ּוצ טְגאָזיִג ריִאֵמ יִּבַר טֶה רודיִכ ןֶסיִהיִג טֶה תִיַּכַ
 סו תִיַּבַה לַעַּב םעֶר רַפ טיִהְג טיי םיִריִמָלַּת ֶניי
 יִ ןְגְנאַגג םידיִמְַּת יד ןְנעֶז לאָמַא רודיּכ טְסייֵה
 רֶרייֵלְק עֶרֶעיֵז ןְּבאָה נּוא ְךיִ ןֶׁשאוַוּוצ ןייַרַא דאָּב
 רֶייֵלְ ִד ָמּונְג רֶע טֶה רֹודיִּכ םעֶד ֶטיִה ּוצ ןְּעֶגְ
 .ןֶמּוק םיִריִמְלִּתיר ןָגעֶזןְפאָלְטְנַא ייֵז טיִמ זיִא גּוא
 ייֵז רֶע טֶה טְלייֵצְרֶר סֶד ןָּבאָה נּוא ריִאָמ יִּבַר ּוצ
 ךיא טְלאָז ריִא טְגאָזיִג ךייַא ְךאָד ּבֶה ְךיִא טְגאָנ

 יה פ הער יא יז קי החי ןכ
 ןְמאָנ ןייַז ןּופ טְגאָזיִג רֶע טֶה טְסּואוויִג םֶדּוטְסאָה
 יִו וזַא רֹודיִּכ טְסייֵה רֶע לייוַו ןְגאַטְׁשְרַפ ְךיִא ּבֶה
 רֶע רֶמולָּכ (הָמֵה תּוכּוּפְהַּת רוד יִּכ) טְגאָז קּוסָּפ לָד
 םעֶד ףוא טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶרָמ רֶד רייֵר עֶנייַז טְרעֶקְרּפ
 טְנייֵמְג זיִא םֶר (ׁשֹרָח קֶוַחִיו) הֶרָוטִּפַה רֶד ןּופ קּוסַּפ
 .טֶה רֶע רֶמְסייֵמ רֵצְלעֶהַא ןעוֶויִג זיִא רֶע ַחֹנ ןֶּב םֵׁש
 תֶא) טְקְראַטְׁשיִג טֶה רֶע ,ַחֹנ ןּופ הָביֵּת יִד טֶעוּביִג

 ןְפְראָוְג רֶעייַפ ןיִא זיִא רֶע סו םֶהָרְבַא זיִא םֶד (ףֶרֹוצ
 רֶעייפןיִא טייֵבְרַא סו דיִמָׁשְרְלאָג ר וו וזַא ןְראְָג
 םיִלּולִג יֵדְבֹוע יד ןְנעֶז םֶר (אּוה בּוט קָבָדְל רָמּוא)
 יז ןיִטְפעֶהַּב ּוצ רֶסעּב זיִא סֶע טְגאָיגןֶּכאָה יי

 :רֹורְמִנ ןָא יוִו םֶהָרְבַא ןּופ טאָנ םעֶד ןָא

 | .אריו
 ּוצ טיִנ טייֵטְׁש נוא םיִא ּוצ ןְויווַּב ְּךיִז טאָה
 ןְטְראָד סו ןֵבֹוא ּוצ ףורַא טייג םָד ןעֶד ןְמעוֶו
 טְנאָז ןעֶוַנ לַמ ְךיִז טֶה םֶהְרְבַא יוִו טייֵטְׁש

 רע

 אָרְמִמ טיִמ ןעֶיִגבֵׁשֵיְ זֶה ּוניִבָא םֶהרְבַא זַא
 ראָנ ןְסייֵהיִג םיִא טֶה טאָג םִו ןְגְלאָפ לאָז ךֶע ּבֹוא
 טֶה םֶהָרְבַא זַא טיִנ ׁשֶרֶדֶמ רֶד טְנייֵמ טְניַו םִע יו
 הוְצִמ רֶר ןּופ רקְיִע םעֶד ןיִא ןעוֶויִג בֵׁשֵיִמ הֶליֵלָח יז
 ְֶֶר בע טיִמ ןְנאַטׁשַּבראָנ יא תַעַַה בּוָׁי רֶר
 לאָז יו ןייַז םייקְמ רֶסעֶּב הָוְצִמיִד ןְנעֶק רֶע עוו
 ןְרעֶרְניַא טיילןיוה עֶלַא עֶנייַזגוא לאָעָמְׁשִיּוצ רֶע

 א
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 טֶה נּוא םיִא ּוצ ןְזיוּב ְּךיִז טֶה טאָנ אָד רֶע
 ןיִא ןעֶווַג זיִא םָד גּוא ןעוֶוַנ הָלֹוח רֹקַּבְמ םיִא
 יֵנֹולֵאָּב) הָליִמ רעֶד ןּופ נאט ןעֶטיִרְד םעֶד
 ןיִא םֶהָרְבַא ּוצ ןֵזווַּב ְּךיִז טֶה טאָג (אֵרְמַמ
 רָד ןעוֶוְנ זיִא אֵרְמִמ רָד אֵרְמַמ ןּופ טאָטְׁש
 הָצֵע ןייֵא םֶהֶרְבַא טֶה רע םֶהֶרֶבַא ןּופ רָבֵח
 םּורָד ןייַז לַמ ְךֶלְטְנִפֹוא ְּךיִז לאָז רֶע ןְּבעגג
 םֶד נּוא טאָטְׁש ןייַז ןיִא ןעֶויווַּב ְּךיִז טאָנ טֶה
 טיִמ ןעֶיווַּב ְּךיִז טּוט טאָג סאָד טְסיֹוָּב זיא
 נּוא טְניוִו טיִמ נוא רעֶסאַוו טיִמ נּוא רעייַּפ
 ןְּביִָׁשגךלדִיִׁשּב טייטש ֹוזִא דֶרֶע רֶד ףֹוא
 ְךיִז טֶה םֶהָרָבַא ייַּב רֶּכֶא םיִאיִבְנ עֶלַא ייַּב
 יֵנֹולֵאְּבנ טייֵטְׁש םּורָד םֹוּבַא ףֹוא ןְזיווַּב טאָנ
 ןּופ רעֶמייֵּב יד ןיִא ׁשְטיימ זיִא םָד (אָרְמַמ

 . ּוצ ןעֶויוְג טאָג טֶה םֶד אֵרְמַמ טאָטְׁש רעֶד
 טֶלַא זיִא רֶע ןֹוׁש ןעוֶו םֹוּבַא יו ֹוזַא םֶהָרְבַא
 ָךֹוא ֹוזַא תֹוריִּפ ןעֶסקאַו רֶע טְכאַמ ְּךאָד
 רעֶד ףוא ןְּבאָה רעֶדְניק ְּךֹוא טעֶו םֶהָרְבַא
 (םֹויַה םֹוחָּכ לֶהֹאָה חַתָּפ בֵׁשֹוי אּוהְו) רֶמָלֶע
 ןייַז ןופ ריִמ רֶד ףֹא ןְסעֶזְנ זיִא םֶהָרְבַא נוא
 םֶד טְציִה רָד ְּךיִז טֶה גאָמ רעֶד זַא טְלעֶצג
 הָליִמ ןייַז ףֹוא הָאּופְרַא ןייַז םיִא לאָז ןיז יִד
 רֶד ףֹוא טְצעֶוג ְּךיִז טֶה רֶע זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ
 ייֵז לאָז רֶע ןָאייַג םיִחָרֹוא ּבֹוא ןְהעֶז ּוצ ריִמ
 טְכאַמַג טאָנ טאָה ֹוזַא זֹוה ןיִא ןעֶמעֶנ ןייַרַא
 טיִנ םיִא ןעֶלאָז םיִחָרֹוא ןייקץיִה עֶסורְַא
 טֶה טאָנ יוִו נּוא ףאַלָׁש זיִא רֶע לייַו ןעֶיַמַּב
 םיִחְרֹוא ןייק.לייוַו רעצ טֶה םֶהָרְבַא םֶד ןְעֶזג
 אייֵרָד טְקיִׁשג םיִא טאָנ טאָה ֹוזַא טיִנ ןָאייַנ
 נוא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ טְלאַטְׁשִג ןיִא םיִכָאְלַמ
 ןעֶוג זיִא רֶנייֵא םיִכָאְלַמ יד ןעוֶוג ןיִנעֶז רעוֶו
 ְּבאָה טעוֶו איִז םֶד הֶרָׂש ּוצ ןְנאָז ּוצ לֵאָכיִמ
 ֵלייֵה ּוצ לֵאָפְר ןעוֶוג זיִא רֶרָדְנַא רַד נא ןּוזַא
 ןעֶוג זיִא רֶטיִרְד רֶד ּוא הָּליִמ ןיינ םָהָרְבַא

 שודקה ה"לש !

 : הניארו אריו
 . םֹודָס טאָטְׁש יִד ןירעק רעֶּביִא ּוצ לֵאירְבִנ
 . טיִנְלְלַא סאָד ְּךֶאָלַמ ןייֵא טאָה םּוראָו נּוא
 ,םֶטּונ ןאָט טיִנ ןעק ְךֶאָלַמ ןייֵא לייַו ןאָטְנ
 נוא דָסָח טּוט ְּךֶאְלַמ ןייֵא טְרֶעיינ וייַּב נוא
 גּוא ןיִר טּוט ְךָאְלַמ רָרָדְנַא ןייֵא נּוא םיִמֲחַר
 זיִא םֶהָרְבַא טְלייֵהְג טיִנ לֵאָביִמ טֶה םּוראוָו
 תֹואּופָר רָּביִא טְצעֶזְג זיִא לֵאָפְר ץּוריִּת רָד
 .לּובְג גיִסַמ טיִנ םיִא ְּךָאְלַמ ןייק ףראד ֹזַא
 | ןעֶלייַה וצ ןֵמּוק לֵאָפָר טְנּומנ טֶה םּורד ןייז
 .ןעֶטְראָד ןופ רע;זיא ְךאָנ רעֶד נּא םֶהָרְבַא
 ץֶרו אריע טול ןייַז ליִצַמ ּוצ ןְגְנאַגְנ קעוֶוַא
 ,םיִכָאְלַמ יד יו ָהעזג טֶה םֶהָרְבַא (םֶתאָרְקַל
 ראַפ רֶע טאָה ֹוזַא טְרֹוא ןייֵא ףוא ןעֶייִמְׁש
 זיא ןייַז חיִרְּטַמ טיִנ םיִא ןְליוִו ייֵז סֶד ןְנאַטְׁש
  ייֵז ְטעֶּבנ יז טֶה נא ןעוֶפאָלְג ןגעקַא ייֵז רֶע
 שְנערְּפ אָעְיִצְמ אָבָּב ןיִא םיִא ּוצ ןְמּוק ןְלאָז
 יז ייֵ סיָלָע םיִבָצִנ) טיש םִע אָרָמִנ יד
 טָפְראַדג רֶע טֶה םּוראוָואּונ םיִאייֵּב ןְנאַטְׁשְנ
 .םיִכָאָלַמ יד ץּוריּת רָד זיִא ןעֶפֹול ןְנעַא ייֵז
 אייֵז יו נּוא םיִא ןְּבעֶל ןעֶנאַטְׁשִג רירְפ ןיִנעֶז
 ; הָליִמ יד ףֹוא עַגָר עֶלַא דֶניִּב רֶע ןְהעֶזְג ןְּבאָה
 זיִא ןְגְנאַנְנ קעוָוַא ייז ןיִנעֶז ּוצ רֶדיוו דֶניִּב נּוא
  טְרעקנ טְלאוָו םעז נוא ייֵז ןְנעקַא ןְפאָלְג רֶע

 = יב

  ייֵז ןנעקא טיִנ ייֵז ְךאָנ ןְפאָלַג זיִא רע ןייֵטְׁש
 ןְסייַז עָלַא ףֹוא טֶה ְּךֶאְלַמַא ץּוריִּת רָד זיִא
 נּוא ייֵז ןנעקַא ןעֶמּוקְג רע זיִא םּורָד םיִנָּפַא
 וזַא םיִאיִבְנ ןיִנעֶז אייֵז טְנייֵמְג טאָה םֶהָרְבַא
 ףֹוא ןעֶלאָז ייֵז תֹומַׁש טיִמ ןעֶכאַמ יז ןיִעק
 ְךֹוא נּוא ןעֶנֹוא טימ םיִנָּפִ ןְּבאָה ןָטייַז עֶלַא

 יי ןְהעֶזג טיִנ טֶה םֶהְרְבַא לייַו םיִא רֶּביִא
 טְהעז ןעֶמ םָד זיִא רֶדמ רֶד יו וזַא ןְטייַו ןּופ
 .רָד נוא ןְמייוַוןופ ןייֵג רעַירּפ ןְׁשְטְנעֶמ ןייֵא
 טֶה אָד רֶּבֶ ןייֵגּוצ רֶטְנְהעֶג רֶע טְמּק ְךאָנ

 םהרבא

 םעֶֶו י'יישה זַא טְסּואוויִג םֶה ןייֵלַא ְךיִז ןּופ הָלּוּכ - גּוא ןְליִו ןָמּוג םעֶד טיִמ ןייז למ ןְאָל ךיִז ןְלאָז יי
 סֶע ןעוֶו זַא ןֵמעָג םורַא רֶסּומַא ריִמ ןָכעֶק ןופ רָד
 טּוג רֶע ףֶראַד ןאָמ ּוצ הָוְצַמַא םָנייֵא ְךיִז .טְכאַמ
 ןעק ןָפוא ןֵכָלעוֶו ףיוא ןייַ בֵטֵיִמ ְךיִז נּוא ןְרעֶלְקַ
 ְלְמיִמַא רַפ םֶו נוא ןייַ םִיקָמ רָּפעֶּבהְָצִמיִד רֶע
 ןנעק לאָז ןְליו םֶמאָג זַא ןייז ּוצ רֶּביֵז ןאָמ רֶע לאָז
 ןעֶמ ןעֶק ׁשּויִּפַא ְךאָנ .ןְרעו טֶליִפְה םעֶד ְךֶרּוד
 הָרֹּתַה לּכ ןעוֶויִג םִיקְמ טֶה םֶז ּוניֵבָא נָא ןְגאָז

 ןעֶויִג זיִא ןְרעֶלְקַּב ןייַז נּוא ןייז למ ךיִ ןָסייֵה םיִא
 רֶלאַּב ְךיִז לאָז רֶע בוא ןאָמ רָע לאָז יו ןניִרָד ראָנ
 נּוא ןָסייֵה םיִא טעוֶו טאָג זיִּב ןָמְראַו רֶדָא ןייז לַמ
 אֵרְמַמ גוא אֵרָמַמ טימ ןעוֶויִג בֵשֵיְמ ךיִז רֶע טֶה םֶד
 זיִּ ןטְראוו ּצ רֶכייְֵג זיִא םַע זַא ןָמארְיִג םיִא טֶה
 לייַו הְָצַמַא טּומ ןעֶמ זַא םֶראָוןֶמייֵה םיִא טעוֶו טאָנ

 ריב נא רֶפעֶרגהִָמ ירזיִא ןמאֶּביִג טֶהטאָנ
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 םֹודְס ןּופ ְּךֶאֶלַמ םּוצ טעֶריִג ראָנ רֶע טאָה םיִבָצִנ םיִׁשָנֲא הָׁשֹלְׁש הֵנְהְו) טייֵטְׁש םוה
 נּוא הָתּורְבַח רעד דֹובָכָל ןֶּכיַלְּב לאָז רֶע = םיִא רֶּביִא ןְנאַטְשִג ְנּולְציִלְּפ ְעֶזייֵז סיִלעװ

 ןעֶסע.ןְלאָז ייֵו ןְטעֶּבִנ עֶלַא רע טֶה ְךאָנ רֶד עֶסֹורְג ןיִנעֶז אייֵז טְנייֵמְג םֶהָרְבַא טאָה ֹוזַא
 ףאַלְׁש ןעווונ זיִא םֶהָרָבַא ןֹוׁש עו נא םיִאייַּב  ןנעקא אייז ויִא נוא םיִאיִבְנ רָדֹוא םיִקיִדצ

 טְקְראַטְׁשעֶג ְּךאָד ְךיִז רֶע טֶה הָליֵמ רֶד ןּופ לעַמ רֹובעַת אָנ לַא יָנֹדֲא רָע ןעֶּפאָּלנ

 רעֶירְּפ ץּוריּת רעֶד זיִא עֶלַא ּוצ טעֶריִנ רע ןעֶלאַפנ ּפאָרַא לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןיִנעֶז ייֵז יו

 ןייַרַא ייֵז םֶה נּוא םיִחְרֹוא יד ןְנעֶקַא ןָפֹול ּוצ ייֵז ןּופ ןֵמְצִלֶע םּוצ טְגאָזנ טֶה נּוא (ְךֶרֶבַע

 עמ אָנחקִינ טְגאָזעֶג טֶה נוא ְךיִ וצ ןְטעֶּבִנ ןּפ ןייג קעֶוַא שיִנ טְסְלאָז ּוד ְךיִד טעֶּב ְךיִא
 ןֵמּונעְג ןְרעוֶו לאָז םִע (םֶכיֵלְגַ ּוצֲחרְו םִיַמ קעוֶוַאטיִנ טעוֶו רע זַא נוא טְכעֶנק ןייַד ריִּמ
 םיִּפ עֶרעֶַא ְךיַא טְשאַו נא רָסאַוו לָסיִּבַא . שיִנְדֹוא םיִכָאְלַמ ייוֵוְצ עֶרָדְנַא יִד ןְלעֶ ןייֵג
 אייז ןיִנעֶז רַׁשְפֶא טְנייֵמעֶג טֶה םֶהָרְבַא ןעֶד רעֶד םֶהָרְבַא טֶה סאוָו טיִמ נּוא ןייַנ קעוַאו
 םיִפ יר ןופ בֹוטׁש םּוצ ןָעד יי םִוםיִיַבְרַע עֶטיִמ ןיִא זיא םוָו רעֶד ְטְצִלֶע םעֶד טְנעֶקי
 ןיֵא ןעֶזאָל טְלאועֶג טיִנ טאָה םֶהָרְבַא נּוא  רֶע םָד טְנעֶק רֶד םֶהָרְבַא טֶה סד ןעֶגְנאַנעֶג
 עֶנאָז םיִמָכֲח יד וה ןייז יא ןִמּוק טאָנ ּפָא = םֶהרְבַא וי שֵׁשפַא ְךאָנ רמְצְלֲע רעֶד יא
 ןְּבעֶגיִג טיִנ ןייֵלַא םֶהָרְּבַא טָה רעֶסאַו לייוַו  ריִמ ןּופ קעוַא טיִנ ייֵג טאָנ ּוצ טְנאזעֶג טֶה
 םּורָד ַחיִלָשַא ְּךֶרֹוד טְרעיינ םיִחְרֹוא יד ּוצ םיִחָרֹוא יִד לעַוו ְךיִא ויִּב ריִמ טְראוו טְרֶעייַנ
 ןיִא רֶסאוו טְפְראַדעֶג ןְּבאָה רֶדְניק עֶניִיו זַא טְניִרעֶל ןְנאַד ןּופ ןייַרא זוה ןיימ ןיִא ןְגְנעֶרְּב
 ןְּבעֶגעֶג טיִנ ןיילַא ךוא טאָנ טֶה רֶּבְדִמ רעֶד  ןּופ רָפעֶרְג זיִא םיִחְרֹוא תַסְנְכַה םָד ּפָא ןעֶּמ
 ַחיִלָׁשַא ְּךְרֹוד טְרעיינ לֶמיִה םעֶד ןּופ ייֵז ּוצ קָחְצִי תֹודָלֹוּת רָה נּוא הָניִכְׁש יֵנְּפ תַלָּבּקַה

 ןיימְׁש םֶד ןְגָלְׁש טְוּומעגטֶה רֶע הָׁשֹמ ְךרֹוד  ּוצ טעֶריִנ ראָנ םֶהֶרְבַא טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש
 . טֹוְּב םעֶר ייַּב רעֶּבָא עֶס יי ןְבעֶג וצ  ןְמּקעֶג זיא םָז ְּךֶאְלַמ רֶה לי ְךאלַמ ןייא
 תַּפ הָחְקֶאְו טְגאָזעֶג טֶה םֶהָרְבַא יוִו טייֵטְׁש ןוז ןייֵא ןְּבאָה טעוֶו איִז םֶד הֶרָׂש ּוצ ןְנאָז ּוצ
 םֹורָּב :קיִמְׁשַא ןעֶמעֶנ לעוו ךיִא נּוא (םֶחָל  רעֶד ְּךֹוא נּוא ןְּבייַלְּב ןייַלַא םיוִוג טעֶו רעֶד

 רֶּבְרִמ רֶד ןיא רֶדְניִקעֶגייֵּוצ טאָנ טֶה םּורָד  רָד הָליִמ יד םֶהְרָבִא ןְלייַה ןְמּוקעֶג זיִא א
 םֶד לֵמיֵה םעֶד ןּופ ןְּבעֶגיִג טֹורְּב ןייֵלַא ְּךֹוא  םֶהֶרְבַא טֶה םּורד ןעֶּבייֵלְּב םיִוַנ ְּךֹוא טעוֶו
 הָדָמ דֶננְּכ הֶדֵמ טְלאָצַּב טאָנ ןעֶד ןִמ רֶד זיִא ויִא סאו ּךָאְלַמ ןעֶטיִרְד םוצ שעֶריִנ ראָנ
 םיקידצ יִד םֶד ּפָא ריִמ ןְנְרעֶל ןְנאַד ןופ נוא טְגאָזג טֶה נּוא םֹודָס ןְרעֶק רֶּביִא ּוצ ןְגְנאַנעֶג
 ליפ ראָנ ייֵז ןעוט ְּךאָנ רָד נוא ּוצ גיִנייוו ןְנאָז אָ ְךֹוא ּוד ּבייֵלְּב ְּךיִד טעֶּב ְךיִא םיִא ּוצ

 ןעֶּבעֶג לעוו ךיִא טְגאָועֶג טאָה םֶהָרְבַא ןעֶד = ראָג ןאמ ּוצ םוָו טְׁשיִנ אָד טְסאָה ּוד ןֹוׁש ןעוֶו
 טְכאַרְּבעֶג רעטֶהְּדאָנ רֶד :ּואטֹורְּב קיִטְׁשַא ןיִנעֶו ןּופ אָ ןעֶּבייַלְּב םיִרָבֲח עֶנייַד לייַו
 ליִפ ּוצ ןעֶגאָז םוששר דו רבא רַדניִר ייַרְד + ביל וצ אד ְךֹוא ּוד ּבייֵלְּב ׁשיִנָּפַרעֶדַּב רֶעייֵז

 טיִנְדֹוא גיִנייוֵוּוליִפֲא ןאָט נּוא ןאָמ ּוצ סְטּונ םוִו רַּפ טְרָפְנִע רַפ ְּךֹוא ןֹוׁש זיִא טיִמ רֶד יי

 םֶהְרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה יִּתִחַה ןֹורְפִע ןעֶד - ראָנ רֶע טֶה םָד יָנֹדֲא רֶמאֹיַע טייֵטְׁש סֶע
 עא שדוקה ה"לש | |

 ןְהעֶז ריִמ םיִא ןופ לַּבַקְמ זיִא ןעֶמ זַאשיקְיִלעֶפיִג שֶה רֶע נוא (ףיֶניְֵּבןַח ִתאֶצָמ םִא ִנדֲא רֶמאיַע
 םיִחְרוא יִר טְלאָויִג טֶה רֶע זַא ּויֵבָא םֶהְרבַא ייַּב . עֶראנְגןְניִפְג לאָז ךיִא ןעֶורעָה ןייַמ ְנאָזיִג =

 לאָז יז ןְמעבִג יז רֶע טֶה ןייַ רּבְַמ נא ןְמעֶנְפוא  ץֶרֶא ךֶרֶד רֶד זַא ריִמ ןְְרעל ןופ רֶד ןְגּוא עֶנייד ןיִא
 זיוה ןייַ ןיִא ןייַז גיִרעֶניִג נּוא ןאָמ ּביִל ּוצ םֶהיֵא טייֵקיִלעֶפיִגַא רֶרָא הָבֹוטַא םָנייֵא טּומ םוו רֶר זיִא
 :ןייֵג ּוצ ןייַרַא - ןןייװ טיִנ לאָז נּוא טיִמ רֶד ןיִמיִרַּב טי ְךיִז רע לאָז
 טירְב ליִּבייַלַא לעוֶו ְךיִא נּוא (םָחֶל תַּפ הָחְקֶאְ)  ןְוייוו ףְראַד רֶע טְרעֶקְרַּפ ראָרְג ,הָבֹומַא טּוט רֶע זַא
 טֶה ניא גיִנייוַו טְגאָזיִג טֶה םֶהָרְבַא ןֶמעֶנ - -  ןייַא םֶהיִא טּוט ןעֶמ גּוא הָבּומ לֵּבַקְמ זיִא רֶע זַא

 4 : אי ר טא 2 עא
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 רֶע טֶה ףוס םוצ דְלעֶפ םֶד ריד קְנעָׁש ְךיִא
 עֶניִטְכיוִועֶג ראָנ ןְמעֶנ טְלאָועֶג שיִנ ׁשֶרָדְנַא
 םֶּתְרַבֲעןֵּכ לע יִּכ ּורֹוכֵעַּת רַחַא) םיִלְקְׁש
 רָד נוא רעירפ ריִמ ייַּב טְסֶע (םֶכָדְבִע לע
 ריִא לייוו ןעֶד ןעֶראָפ קעֶוַא ריִא טעֶו ְּךאָנ
 טְכעֶנְק רעֶייַא ייַּב ןעֶראָפיִנ ְּךֶרֹוד אוי טְגעֶז
 ֵּכ ּורְמאֹיע ריִמ ייַּב ןעֶסעֶע ריִא טְלאָז םּורְד
 םיִכָאְלַמ יד ןעֶּבאָה (ָּתְרַּבִד רֶׁשֲאַּב הֶׂשֹעַּת
 זיִא טעֶריִנ טְסאָה ּוד איו ֹוזַא אּומ טְנאָועֶג

 נאָז ןְלאז םיחְרֹוא יד םֶד ְּךיז קיִׁש יו הָׁשק
 טעריִג טְסאָה ּוד יו ֹוזַא אּוט תִיַּבַה לַעַּב םּוצ
 טיִנְְרֶא ְּךֶרֶד ןייק זיא סע ןיִסע זְנּוא ּביִנ נּוא
 םיִחָרֹוא יד זיִא ץּוריִּת רֶד טְרֶעייַנ ,ןְגאָז ּוצ ֹוזַא

 םיא ןעֶּבאָה נּוא םֶהֶרֶבַא טְׁשְטְנעֶּבִ ןעֶּבאָה
 ןאָמ ּוצ רֶמייַוַו ןייַז הָכֹוז טְסְלאָז ּוד טְנאַועֶג
 תֹודּועְס ןעֶכאַמ ּוצ טעֶריִנ טְסאָה וד יז ֹוזַא

 זַא ןּוזַא ןעֶּבאָה טעֶוו הָרָׂש ּבייוַו ןייַד ןעוֶו
 יִּבְמַר רֶד נוא .קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד טְּבייֵרְׁש
 ּוד יו ֹוזַא אּומ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ייֵז טֶּבייֵרְׁש

 ריִמ םיּב ןֶרָטְנּוא ןעֶסֶע זָנּוא ּוצ טעֶריִנ טְסאָה
 ןיִא טְמּוק ןעֶמ זַא ןעֶד ןֶמֹוז רַּפ טיִנ ְּךיִז ןֵלאָו
 ַיַחְּב רֶד נּוא ןְמֹוזרַּפ ְּךיִז ןעֶמ זּומ ןייַרַא זֹוה
 ּוד יוִו ֹוזַא אּומ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ייֵז טֶּבייַרְׁש

 טֹורְּב קיִטׁשַא זְנוא ןֶּבעֶג ּוצ טעֶריִנ טְסאָה
 יטַׁשָּפַאְהאָנ .הָדּועְס עֶסֹורג ןייק טיִנ ְּךאַמ נּוא
 ָנּוא טְלאַה םֶהָרְבַאּוצ טְנאֶועֶג ןֶּבאָה ייֵז זיִא
 רזָנּוא ןְטייֵרְּב ןָא דְלאַּב אּוט נּוא גְנאַל טיִנ
 ריִמ ןעֶד טעֶרנ טְסאָה ּוד יו ְךעֶג ֹוזַא ןעֶסֶע
 (וחַמַק םיִאָס ׁשֹלָׁש יִרֲהַמנ טְלייֵאעֶג ןעֶנעֶו
 דְלאַּב םעֶנ הֶרָׂש ּוצ טְנאַנעֶנ טאָה םֶהָרְבַא
 רֶע טאָה םּורְד נּוא לעֶמ לעֶמעֶז סאָמ ייֵרְד

 ןְכיִלְטיִא לאָז רע יֵדְּכ סאָמ ייֵרְד ןְמעֶנ ןְסייֵה
 ןיִא ןייַז טיִנ לאָז הָאְנֹק ןייק םֶר ןְּבעג ְּךייֵלְנ
 טֶה רע טְּבייַרְׁש ןיֵּבְמִר רֶר נּוא הָרּועְס רָר
 לעֶמ לֶמעֶו םאָמ ירד ןעֶמעֶנ הֶרָׂש ןָסייֵהעֶג

 ה"לש
 - םורָּכ ליִּניַלֲא ןּופ ראָנ טֶה רֶע ןאָמיִנ ליפ רָּבִא
 רֶי ּב נא ןְטְכאָׁשיִג דֶניִרַא ּוצ רֶד טֶה נּוא טעֶרָיַג

 ןרפׁשֶנעֶמַא ְךיו ףְראַר וזַא נוא טְכאָקְג ךֶיֵמ נּוא
  ןאָּמ ליפ רֶּכָא גיִניי ןְכעֶרְּפְׁשרַפ

 תיִׁשאֵרְּב ׁשֶרְרָמ ןיִא ןְסעגיִג ןְּבאָה ייז נּוא ולַכאַ)
 נּוא רֶזֲעְלֶא 'ר ןּופ אָמּוחְנַּת 'ר טְנאָז הָּבַר

 ךיֶרְפְׁשַא טְגאָניִג טֶה ריִאֵמ 'ר זַא ןיִנעֶו םֶניֵבָא 'ר

 הניארו אריו תשרפ

 לאָז לעמ םֶד זַא ןֶּפיִו םֹוא ןייַר סָד לאָז נּוא
 יו (םֶהָרְבַא ץֶר רֹקָּבַה לֶאְו ןייַ ןייר ץְנאַנ
 .זיַא טְכעֶנְק ליִּפ טאַהְנ טֶה םֶהָרְבַא םָד לאוו
 ןופ רעֶרניִר איר יצ ןְּפאָלעֶג ןיילַא ְךאָד רֶע
 ייֵרָד ןֵמּונעֶג טֶה :ּוא ןְנעֶו םיִחְרֹוא יד דֹוכָּכ
 יצ ןְגנּוצ איד ןעֶמעֶנ םֹורַא לאָז רֶע רעֶדְניִר
 םֶהָרְבַא נּוא ְךייֵלְגעֶלַא םיִחְדוא יד ןייַ ֵּכַכְמ
 ּוצ ןְּבעֶניִנ ייֵז טֶה נּוא רָדְניִר יד ןְמּונעֶג טֶה
 רע נוא ןְכאַמ ניִטְראַפ ייֵז לאָז רֶע לאֵעָמְׁשִי
 נייוועֶג לאֵעָמָׁשי לאָז רֶע ֵרָּכ ןאָטיִנ םֶד טֶה
 רע נּוא (בָלָחְו הָאְמָח הקיוע ןאָט ּוצ תֹוָצִמ
 םֶה טֹורְּב רָּבִא ְּךֶליִמ נּוא רָטּוּב ןָמּונעֶנ טָה
 טייַצ ריִא טֶה הָרָׂש לייַו טְכאַרְּבעֶג טיִנ רֶע
 ,ןְראוָועֶג אֵמָמ טֹורָּב םָד זיִא ֹוזַא ןעֶמּוקאַּב

 .איר ןָחֹוי יִּבַר טְגאָז ןיִנַפְמ קֶרַּפ תֶּבַׁש ןיא
 ןופ רֶסעֶרְג זיִא םיִחָרֹוא תַסָנְכַה ןּופ הָוְצִמ
 עוו ןּופ טְּבייַרְׁש טיוקָלי רָד ןעֶנְרעֶל הָרֹוּת
 םיִחְרֹוא איד טאָה םֶהָרְבַא סאוָו תּוכְז םעֶד
 ןעוֶועֶג הָכֹוז רַדְניֵק עֶנייַז ןְּבאָה ןֵּבעֶגְנ רָסאַ
 ָּבִדִמ רֶד ןיִא ראָי ניִצְרעֶפ ןֵּורְּבַא ןָּבאָה ּוצ
 רָטְרִע עֶלַא ןיא ןְנְנאַנעג ייֵז טיִמ זיא רע נּוא
 רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶּבאָה לֵאָרִָׂי יד ןעוֶו נוא
 טמֹוז רַּפ ךיז ןְנּורַּב רַד טֶה ןאָמיִנ תֹוריֵבֲע
 םיִמָכח יִדָיִמְלַּתידויִּב ןְּביִלְּבעֶגִטְניִה זיִא נּוא
 יֵלֲע טְנאָועֶג ןעֶּבאָה נּוא ןאָטנ הָלֵפְּת ןְּבאָה
 ףֹוא ייֵנ בֹקֲעַיו קָחְצִי םֶהְרַבַא תּוכְזִּב רַאְּב
 םֶהָרְבַא ןּופ תּוכְז םעֶד ןְנעוֶו ןּופ ןָנּורְּב אּוד

 ןְסיִמ ןיִא נּוא טֹורָּב םֶד ןעֶמעֶנְקִג טֶה הֶרָׂש
 אז םָה ֹוזַא ןְראָועֶג ןייר םּוא איז זיִא ןְניִרְד
 זיִא ןְמּונעֶג ּוצ נייֵט םעֶד ןּופ טְנעֶה יד רֶלאַּב

 םּוא ןעֶווָנ זיִא םֶד ןעֶד ןְראוָועֶג ץֵמָח נייֵט סָד
 טְכאַמיִגְּדיִז ֶּבאָה ייֵז נּוא (ּולֵכאֹיַו) חַסָּפ בֶרע

 ךיילנ
 ּׁש

 . ןיֵא ור טְסְמּוק אָיְסּומַנְּב ְךֵלַה אָּתְרִקְל תַלְזֶא טְראוָו
 עֶרְהיֵא ןיִא ְךיִז ּוד טְסּומ ןייַרַא טאָמְׁש עֶדְמעֶרְפַא
 .לָמיִה ןיִא ןָמוקיִג זיִא ה"ער הָׁשֹמ .ןָרָהיִפ םיִנָהְנִמ
  טֶה ןעוֶויִ ןֵקָניִרְּפ ןייק נּוא ןיִסֶע ןייֵק זיִא סֶע םֶז
 ןִנעֶז םיִכָאְלַמ יר ןְסעֶניִג טיִנ גאָט ניִצְרעֶפ רָע

 לנ- !ןָסעֶגיִג ייֵז ןְּבאָה םֶהָרְבַא ּוצ ןְמּקיִג



 ה"א יי א יא שש ששי

 הניאצ |

 ןנרעֶל ָּא ןעמ ןעק ןנאד ןיפ ןְסעיי וו ךייל}
 ָהֶעַמ םעֶד ןייַז הֵָׁשְמ טיִנ לאָז ׁשְטְנעֶמַא םִד/
 ְךָד טיִנ ןעֶסֶע םיִכָאְלַמ יֵד עד ןעֶטייל ןופ|
 ןעֶסע ייֵז יוִו ְךייֵלְג טְכאַמעֶג ךיז ייֵז ןעֶּבנ ֲ |

 םיִכָאלמ יד (ּדָּתְׁשֶא הֶרָׂש היַאויָלֵא ּורְמאיַעְו
 ּבייַו ןייַד זיִא איוִו טְגעֶרְפיִג םֶהָרְבַא ןעֶּבאָהְו

 ןיא זיִא איז טְרעֶפְטְנֶעיִג אייז רֶע טֶה הֶרָׂש
 לאָז חַרֹוא ןייֵא םֶד זְנּוא טְניִרעֶל םָד טְלעֶציִ|
 םֶד נּוא זיִא ּבייַַו םֶָד איו ןאַמ םעֶד ןְגעֶדְפ}

 יד נוא זיִא ןאַמ רֶד יו ןְנעֶרְּפ רֶע לאָז ּבייו)
 ראָנ ויא הָרָׂש יו טְמיוועֶג ןעֶּבאָה םיִכָאלַמ|
 ןְכאַמ ּביִל יצ יֵדְּכ טְגעֶרְּפִנ םּורָד ןְּבאָה יי!
 הָעּונְצַא זיא איז םָד ןְייוַוּוצ םֶהָרְבַא ףֹוא איז|

 ןעֶּבאָה אייֵז רָדֹוא טיִנ ראָנ איִז טְהעֶז
 םֹוּכ ןופ ריִא ןְּבעֶג ּוצ ריִא ףֹוא טְנעֶרְּפיִנמּורְה
 בֹוׁש רֶמאֹיע ןׁשְטְנעֶּב םעֶד ְךאָג הָכָרְּב לָׁש

 רעֶד נוא (ןֵב הָרָׂשְלּו הָיַח תעָּכ ְךיֶלֵא ב
 הָרּוׂשְּבַא הָרָׂש ןְגאָזּוצ ןֵמּוקעג זיִא םָוּדֶא
 ְךיִא טְגאָזעֶג רע םָה ןּזַא ןְּבאָה טעוֶו איז

 ריִד ּוצ ןירעק םּוא ראָיַא רעֶּביִא ְּךיִמ

 זיִא חַסָּפ ראָיַא רעֶּביִא נוא חַסֶּפ םּוא ןעֶוְנ
 טְּבייֵרְשיַיַחְּב רעֶד ןְראָועֶג ןְראָכעֶ קח
 גיי זִאםהרבַא זא טיי רֶד יא תַָּ

 טאָה איִז נּוא הֶרָׂש טְקְנעֶריִג ה"ב טאָנ טאָה
 םיִא טאָה םֶהָרְבַא גוא םֶהָרְבַא ּוצ ןוזַא ןעֶניוִועֶגְ
 ןְראוָויִ טְלַא זיא קָחְִי יו נוא ,קחֶציְבעֶגיִגְמאֶנַ

 טאָנ איו ֹוזַא ןְמיִנְׁשַּב םיִא םֶהָרְּבַא םֶה גאָמ

 עֶסּרְגַא טְבאַמיִג טֶה םֶהְָבַא נא ,ןְטאָגםיִא
 ףיוא גוא קָחְציטְניוְְנַא טֶה ןעֶמ תֵעַּׁב הֶדּועמ
 תֹורָרְׂש עָסֹורְג נּוא רבעו םש ןָמּוקיִג זיִא הָדְועָס רָב
 נּוא ןְסעֶגיִג ןֶּבאָה נּוא לֹוכיֵּפ נּוא ֶלֶמיִבֲא ךיוא
 םו גאָמ םָד ןיִא טייֵרְפיִג יז ןֶָּאָה א ןֵקָנּורְטיִג
 רעֶמאָפ רֶר חַרָּת ךוא .קָחֶצִי טְנייְְנַא טאָה ןעֶמ
 ןופ ןֵמּוקְג ןְנֶז רוחָנ רֶרּרְב ןייַז נא םֶהָרְבַא ןּופ
 אייז תַעַׁשְּב טייֵרפיִג ְךיִז ןֶּבאָה אייֵז םו ץּנח ןֶרָח

 ןופ םֶתָרבַא ּצ ןױַא ןֵרֹוּבִג זיִא םֶע טְרעֶהיִג ןְּבאָה
 םֶהָרְבא ּוצ ןמּוקְג נו יי ןְנעֶז ,הֵָׁש ּבייַמןייַ
 הָריעְס רעֶר ףיוא ןְקנורְטיִג נא ןְפעֶגיִנןְּבאָה נּוא
 קחֶצי זַא טייֵצ רעֶד ןיִא :טְכאַמִג טֶה םֶתָרבַא םו
 יז רֶד גור ןּבְראָטשֶג זיִא ראָיַא ןעֶוַג טֶלֵא זיִא
 ןעֶוְגְלַא טייַצ רֶד ןיִא זיִא לאֵעמְׁשִי נּוא ,ּועְר ןופ

 םורַא טְנְרעֶליִגְךיִז טֶה לאעמְׁשִי נּוא ,ראָי ןעֶצְריִפ
 טלַא ויִא קֶחֶצִו זַא נּוא ,ןְגֹוּב נוא לייָפ טיִמ ןייֵג

 אריו תשרפ

 זיִא םֶד נּוא ןוזַא ןעֶּבאָה ןֹוׁש טעוֶו הָרָׂש

 זל הניארו

 עֶּבאָה טעוֶו הֶרָׂש ׁשְטייט ויִא (הָיה תַעְּכ
 ןראָטיִּפְמיִק ןייא ןּופ ויִא טייצ יד יוִו ֹוזַא ןּוזַא

 ןיינ איד ןעֶד ראָיַא ןופ רעֶגנעֶל טיִנ זיִא םֶד
 טְסיווַג טיִנ ןעֶנעֶז תֶרָבּועְמ ןייַא ןּופ םיִׁשָדֲח
 רֶטעֶּפְׁש ןְטייֵצ ּוצ נּוא רָעירפ ייֵ ןגעֶז ןָטייֵצ ּוצ
 הָרָׂש טעֶו םיִׁשָדֲח ףְלעְֶֶצ ןּופ רעֶמ רעֶּבָא
 יִנּוקְזָה רֶד נּוא ןּוזַא ןעֶניוִעֶג ּוצ ןּופ ןָמֹוז טיִנ
 םיִכָאְלַמ יִד ןעֶמ טְנייֵמ (הָיַח תַעָּכ) טְּבייַרְׁש
 ראיַא רעֶּביִא ְךיִז ןָלעוֶו ריִמ טְנאָועֶג ןעֶּבאָה
 ריִמ יו ֹוזַא ןְּבעֶל ןְלעוֶו ריִמ נּוא ןָרעק םּוא

 הָרָׂשְו געֶּבייֵא ןְּבעֶל ריִמ ןעֶד טְנייַה ןֵּבעֶל
 הָרָׂש נּוא (ויִרֲָחַא אּוהְו לֶהֹאָה חַתַּפ תעמוש

 םעֶד ןּופ ריִט רעֶד ףֹוא טְרעֶהיִג סאָד טֶה
 םעֶד רֶטְנּוא ןעֶוונ זיִא ריִמ איִד נּוא טְלעֶצְנ

 סיִרֲהַא אּוהְו טְּבייֵרְׁ ינוְזֲח רֶד נוא ְךֶאָלַמ
 . םעֶד רעֶטְנּוא ןעוֶוג זיִא לאֹעָמְׁשִי ןעֶמ טְנייֵמ
 טיִנ לאָז איִז םֶד הָרָׂש ּוצ רַמֹוׁשַא רַּפ ְךָאֶלַמ

 עֶּבאָה ייזןעֶד םיִכָאְלַמ איִד טיִמ ןיילַא ןיי
 הֶרָׂשְו םֶהָרְבַאְט ןְׁשְטְנעֶמ ןיִנעֶז ייֵז טְנייֵמעֶג
 ןעֶועֶג ןיִנעֶז הֶרָׂש גּוא םֶהָרְכַא :ּוא (םיִנֹקְ
 ריִא טְרעֶהיִג ףֹוא ןֹוׁש טֶה הָרָׂש טייל עֶטְלַא
 טֶה ּהָּבְרִקְּב הֶרָׂש קַחְצִּתַע ןֶּבאָה ּוצ טייֵצ
 טְנאַה ריִא טְנייֵלעֶג טֶה נוא טעֶּפְׁשיִג הֶרָׂש
 טי רשיה

 ןופ רומ רֶהיא טעג +  יורא ףֶתכ ןעו
 טְצעְֶג ְךיִז טֶה נוא לאֵעמׁשִי ןְמיְִג ויִא טְלעֶצְנ
 - .לייַפ רֶד טיִמ ןָגֹּבםֶד ןָמּונעֶג טֶה גּוא קֶחֶצִ יִבעג
 םֶד טֶה הֶרָׂש יו נּוא ,קָחֶצִי ןָקיִׁש טְלאוָויִג טאָה נּוא
 האי יא ןייו = הי יואאָה טוב
 וזַא ןעֶד ןּוז ריִא טיִמ טְסְניִד יִד ּבייַרְטְרַּפ םיִא ּוצ
 נּוא ,,ןוז ךְֶנּוא ּוצ ןּוט טְלאָויִג רֶע טאָה ֹוזַא נּוא
 גּוא ,הָרָׂש ןּופ רייֵר יִד טְרעֶהיִג ּוצ םֶה םֶהָרְנַא
 הירפ רֶד ןיִא ןְנַטְׁשיִג ףיֹוא זיִא םֶהָרָבא יוִו ףֶּכיֵת
 ליִנאָלַא נּוא טֹורָּב ןיִּבאַל ףְלעוֶוְצ ןָמּונִג רֶע טאָה
 טיִמ איִז טֶקיִׁש נּוא רַנָה ּוצ סאָד טֶּביִג גּוא רֶסאַו

 קעֶוַא לאֵמׁשִי טיִמ זיִא רָגָה נּוא ,קעוֶוַא לא
 טְצעֶזּב יז ןְּבאָה ןיִא ןייַרא רֶּבַרֵּמ רד ןיִא ןְג;אגיִג
 םיִמ רֵגָה ןָגְנאַגיִג ויִא שי רָב יי ,ןיכ רֵכְרַמ ןיִא
 .םָצעַוּב טְראָד ְךיִז ןְּבאָה נּוא םייַבְצִמ ןייק לאֵעָבְצִי
 ּבייװַא לאֵעְמְׁשִי ןּוז ריִא ּוצ ןָמּונעֶג טֶה רֶנָה נּוא
 ריִפ טְניִוְג הָביִרְמ גּוא הָביִרְמ ןָסייֵהעֶג טאָה איִז
 ןְגְנאַגְג לאֵעַמְׁשִי זיִא םֶר ְךאָנ ,רֶמְכאָמ ןייֵא גּוא ןּוז
 .רָּבְרִמ רֶר ןיִא רֶדְניִק גּוא ּבייַַו נּוא רֶמּומ ןייַז טיִמ
 ןיִמְלעֶצעֶג טְכאַמעֶג ראָד ְךיִז ןָכאָה |  ןיבא
 טאָג נּוא ;טייצ עֶגְנאַלַא ןְסעֶועֶג טְראָר ןיִנעֶג גּוא

 עי 0 טיפ / אש
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 וו ְךֹוּב רֶד טְגאָזעֶג טֶה נּוא ְּךֹוּב ריִא ףֹוא

 ְגאָרְט לאָז ןְּמְמיִרׁשִנ ןייַא נּוא טְראַד רַּפ זיִא
 פְמיִרְׁשנייא ןיִנעֶז םִ ןְטְפּורְּב יד ּוא דְניקַא
 (קָזיִנֹודֲאע דֶניקַא ןְנייז וצ ְּךֶליֵמ ןּבעֶג לאָז
 טאָה טְלַא ְךֹוא ויִא םֶהָרְבַא ראַה ןייַמ נוא
 הָרָׂש טֶה םּוראוָו םֶהְרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָג
 ָבאָה רֶרְניִק ְךיִא ןעק יז ןעֶנאֶז ּוצ טעֶּפְׁשיִ
 ןעוג הָנַׁשְמ טֶה טאָנ גּוא טְלָא ןיִּכ ְּךיִא ןעוֶו
 םֶהָרְבַא יֵדְּכ הֶרָש ןּופ דייֵר יד םֶהָרְבַא רַּפ
 לייַו ןעֶּבאָה שיִנ הֶאְנַׂש ןייק.ריִא ףֹוא לאָז
 ּוצ רָדְניִק טלַא זיִא רע םֶד טְגאָזעֶג טֶה איז
 ָּא םיִמָכָח יִרְנוא ןְנַרעֶל ןְנאד ןּופ נא ןֶּבאָה
 ןעֶגילַא ןעֶנאָז ןעֶמ געֶמ ןעֶנעוֶו םֹולָׁש ןּופ םָד
 (רֶבָד יימ אֵלִַָּה טיִנ טעֶדאַׁש םענייק לייוַו
 ֵלוה רפ ְּךַז ןייא ןעֶד זיִא טְגאָזעֶג טֶה טאָנ
 ׁשֵחַבְּתַו) ןאָט ןעֶנעֶק טיִנ סע,לאָזךיִא ריִמ ןופ
 טְגאָועֶג טֶה גּוא טְנעֶקיַלעֶג טֶה הֶרָׂש (הָרָׂש
 אָרֹומ טֶה איִז לייוַו טעֶּפְׁשעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא
 נוא טעֶּפׁשעֶג טֶה איז םֶד ןעֶאָז ּוצ טאַהעֶג
 טְגאָזעֶג טֶה טאָג םֶד טְסיוִועֶג טיִנ טֶה הָרָׂש
 ןעוו ןעֶד טעֶּפְׁשעֶג טֶה איז סאָד םֶהָרְבַא ּוצ
 םיִא סע טֶה טאָנ סאָד טְסיוִועֶג טְלאָו איִז
 דייֵר םְמאָנ טְגעקייֵלעֶג טיִנ איִזטְלאָו טְנאָנעֶג

 רשיה רפס
 טאָה רעֶג נּוא לאעמְשִי ּוצ ןָפְלאָהעֶג טאָה ה"ב

 יי ןּופ תּוכְ ןיִא רעֶדְניִר נוא ףאָש ליִפ טאַהעֶג !
 ָהָרְבַא טֶה םּורַא געֶמ ליֵפ ןיֵא ,םֶהָרְבַא רֶמאָּפ
 עז יז ןייג לעוֶו ךיִא הֶרָׂש ּבייַו ןייַז ּוצ טְגאָזעֶנ
 ליפ ןֹוׁש םיִא ּבאָה ְךיִא ןעֶר לאֵעְמְׁשִי ּוז ןייַמ טיִמ
 לֶמעקַא ןָא טְליִטאָזםֶהָרְבַא נוא ,ןָהעֶזעֶג טיִנ נעֶט
 לאעָמְׁשִי ןז ןייז ןֵכּוז ּוצ רֶּבְדִמ רעֶד ןיא טייַנ נּוא
 םּוצ ןְמיקעֶג זיִא נוא ןְראַפעֶג ויִא םֶהָרְבַא .ּתא
 נּוא ,גאָט ןעֶבְלאַה םיִא לאֵעְמְׁשִי ןופ טְלעֶצעֶג
 יא ןעוֶועֶג םיִ ןיִעֶז רֶגָה רֶמּומ ןייַז טיִמ לאֵעַמְׁשִי
 רעֶרְניִק איִד טיִמ ּבייַװ םֶלאֵעְמְשִי ראָנ םייַה רָד
 איז םֶהְָבַא טאָה ,םייַה רעֶד ןיִא ןעֶוועֶג אוי ןינעז
 איִז טאָה ,ןגְנאַנעֶג לאֵעְמְׁשִי זיִא איו טְנעֶרְפעֶג
 תֹויַח ןייַרַא רֶלעֶפ ןיִא ןְגנאַנעֶג זיִא רֶע טְרעֶפְנֶעֶ
 ליִמיק םעֶר ףוא ןיִפעֶנעֶג זיִא םֶהָרְבַא נא ,ןָמיִׁש
 רָע וַא הֶרָׁש ּבייַו יי ּצ ןְראוְׁשעֶג םאָה רָע ןעֶר
 טאָה םֶהָרְכַא נוא ליִמעַק ןופ ןיינ ּפאָרַא טיִנ לאָ
 רֶסאֵוו לָקיִּבַא ריִמ ּביִנ ּבייוַו םְלאַעַמְשִי ּוצ טְנאָזָנ

 טיִנ ּבאה ךיִא טְרעֶפְנֶעַנ איִו טאָה ,ןעֶקְניִרְפ ּוצ
 טְשיִנ ראָג טאָה איִז גּוא טֹורָּב נוא רעֶסאַמ ןייֵק
 דג" טְגאָלְש איו ראָנ זיִא רֶע רעֶו םֶהרבַא םְגערְּפעֶ

 הניארו אריו תשרפ

 .טְקָרעֶמ םֶהֵרְבַא טְנייֵמעֶג טֶה הֶרָׂש טְרֶעייַנ
 טְכאַליִנטֶה אַז לייוַו טעֶּפְׁשיִג טֶה יז םָדְּךיִז
 .ףֹוא טְּבֹולעֶנ טאָנ טיִנ טֶה איִו לייוַו רעֶדָא
 טְנעֶקִיילעֶנ איִז טָה םּורָד הָרְוׂשְּב רָמּונ רָד

 לאָמַא ְךאָנ ריִא טֶה םֶהָרְבא זַא ּךאָנ רֶד נּוא
 ןֹוׁש איז טֶה טעַּפְׁשעֶנ אֹוי טְסאָה ּוד טְגאָועֶג
 םֶד טְגאָועֶג םיִא טֶה טאָנ םֶד ןעֶנאַטְׁש רַּפ
 ןעֶגיווְׁשעֶג ןוש איִז טֶה ֹוזַא טעֶּפְׁשעֶג טֶה איז
 טְסיוועֶג טיִנ טֶה הָרָׂש טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רֶד נּוא
 . ןעֶּבאָה טעוֶו איו זַא טְגאָועֶג םָד טֶה טאָג זַא
 . ןייַד םֶהָרְבַא ּוצ טְגאַועֶג טֶה טאָג זַא ןעֶד ןּוזַא
 םֶד םֶהָרְבַא טֶה ןּוזַא ןֶּבאָה טעוֶו הֶרָׂש ּבייַו
 טְכאַרְטיִג טֶה רֶע לייַו הֶרָׂש רַּפ טְגאָוַנ טיִנ
 וצ ְּךָאְלַמ ןייא ןְקָיִׁש רָדָנּווַּב םיִוַג טעֶו טאָנ
 זַא גּוא הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד ריִא ןְגאָז ּוצ הֶרָׂש
 טְגאָזנ ריִא ןְּבאָה נא ןֵמּוַג ןְנעֶז םיִכָאְלַמ יִד
 - םֶנייֵמיִנ איז טאָה ןּזַא ןְּבאָה טעוֶו איז סאָד
 םיִכָאָלַמ ןייק טיִנ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנעֶז אייֵו םאֶד
 (םיִמָיַּב םיִאָּב םיִנֵקְמטעַּפְׁשיִנ איָזטאָה םּורָד
 םֶהָרְבַא אּוצ ויִּב ןָא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא  ןּופ
 טָלעַו רעֶד ןיא זיִא םיִנֵקָז םאָד טיִנ טייֵטְׁש
 רֶע טאָה ןְמּוקעֶג זיִא םֶהָרְבַא זַא ראָנ ןעֶוְג
 רֶמאָּפַא זַא םָלֹוע לָׁש ֹונֹוּבִר טאָנ ּוצ טְנאָזְנ

 טייג

 - לאַעַמְׁשִי ןאַמ ריִא טְכּולַפ גּוא רַדְניקיִד טְכּולפ נּוא
 םְלאעֶממׁשִי ןּופ רייֵר איד סיֹוא טְרעֶה םֶהָרְבַא נּוא
 נוא .ףורָד קְנאַּב הָעייז םיִא םּוט סֶע נּוא ּבייַו

 יִא טְלעֶצעֶג ןופ ןעּפּורעֶג םורַא איִז םֶה םֶהָרְבַא
 ּוצ טְגאָז םֶהָרְבַא נּוא ןְגְנאַגעֶג םיֹורַא םיִא ּוצ איִז
 םיִא ּוטְסְלאָז ןָמּוק טעוֶו לאֵעַמְׁשִי ןאַמ ןייַד זַא ריִא

 ןופ ןאַמ רָטלַא ןייֵא רעֶהַא ןָמּוקעֶג זיִא םִע ןְגאָו
 טְלאַטְׁשִג ןייַ זיִא וזַא טֶבּוזְנ ךיד טאָה נּוא םיִּתָׂשִלּפ
 - זיִא רֶע רעֶו טְגעֶרְּפעֶג טיִנ םהיִא ּבאָה ְךיִא גּוא
 ןָמוק טעֶוֶו ןאַמ ןייַד זַא טְגאָזעֶג ריִמ טאָה רֶע ראָנ
 טְסְלאָז אּוד ןיִגאָז וזַא .םיִא ּוצ ּוטְסְלאָז רָלעפ ןּופ
 ְךאַמ גוא טְלעֶצעֶג ןּפ ןָהעֶלְרעֶטְנּא םעָר ןּוט ּפָא
 זיִא םֶהָרְבַא גּוא ,ָלעֶצעֶג םּוצ ליִנאָנ ןָרדנַא ןיֵא
 םֶהָרָבא זַא םָד ְךאָנ נּוא געוֶו ןייַז ּוצ ןיִראָפְג קעוֶוַא
 רָמּומ ןייז טיִמ לאֵעָמְׁשִי זיִא ןיִראָפְנ קעֶוַא זיִא
 סע טְנאַזעֶג םיִא ּוצ ּבייַו םַד םֶה ןָמּוקעֶג םייַהַא

 יִא וזַא םיִתָשָלָּפ ןופ ןאַמ רֶָמָלַא ןייֵא ןְמּוקעֶג ויִא
 טְנערְפעֶג טיִנ םיִא ּבאָה ְךיִא נּוא טְלאַטְׁשעֶג ןייַ
 ןַײד זַא טְגאָזעֶג ריִמ טאָה רֶע ראָנ זיִא רֶע רעֶו
 נאָז ױַא םיִא ּוטְסְלאָז ןֵמיִק טעוֶו לאָעָמׁשִי ןאַמ
 טְסְלאָז נּוא טְלעֶצְג ןופ ןְהעֶלרְטְנּוא םָרפָא אּומ



 הניאצ

 איד ןְסייוֵו ֹוזַא קָראַמ ןיִא ןוז ןייַז טיִמ טייֵנ
 זיִא גָּוי רעוֶו נוא זיא טָלַא רעוֶו טיִנ טייַל
 ָּכַכְמ טיִנ ןאַמ ןֶמְלֵא םעֶד םּורָד ןעק ןעֶמ
 לאָז ןאַמ רעֶטְלַא ןייַא טְכעֶר זיִא םִע ןייז
 םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזנ טאָג טֶה ראָה אָרְנ ןֶּבאָה
 ןָא ְךיִא לעוֶו ריד ןּופ נּוא טְכעֶר טְסְנאָז ּוד

 אָרְג זייַרג םֶהָרְבַא טְכאַמְנ טאָה גוא ןָּבייַה
 רֶד ןעֶמ טֶה םֶהָרְבַא (םיִנקָ טייֵטְׁש םּורָד
 ןמּוקְנ זיִא קֶחָצִי זַא נוא טייֵקְטְלַא םֶד טְנעֶק/
 םָלֹוע לָש ֹונֹוּבר טאָג ראַפ טְגאָזְג רֶע טאָה
 רָע טֶה ֹוזַא םירוסי ןָא טְּבְראַטׁש ׁשְטְנעֶמַא
 םּורָד םיִרּוסִי ליִפ רֶעייֵז טְלעֶוֶו רעֶנעֶי ףוא

 לֶסיֵּבַא טְלעוֶו רעֶד ףוא לאָז רָע רֶסעֶּב זיִא
 ּפָא לעֶסיִּבַא לאָז רֶע יִדְכִּב ןעֶּבאָה םיִדּוסִי
 ד טְגאָזיִג טאָנ טֶה טְלעֶו רעֶד ףוא ןעֶמּוק
 ןָא ךיִא לעוֶו ריד ןיא נּוא טְכעֶריג טֶסיִּב
 ןיִהְכִַּו) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא איו ֹוַא ןעּבייַה
 טֶה רֶע ןְראָויִג לקָנּמ ןנֶזןנֹוא עֶנייֵזסיִניי
 ןעֶמוקיִג זיִא בֹקֲעי זַא נא ןְהעֶז טְנעֶקיִנ טיִנ
 ׁשְטְנעֶמַא ןעוֶו טאָנ ראַפ טְנאזיִנ רֵע טאָה
 יִנייַז רֶע ןעקֹוזַא טייֵהְקְנאַרק ןָא טְּבְראַטְׁשי
 טְגאָזיִג טאָנ טֶה ןעֶזאָל טיִנ הֶאָוְצ ןייֵק רֶדְניק
 ןָא ךיִא לעוֶו ריד ןיא נוא טְכעֶר טְסְנאָז וד
 הֵנַה ףֵסֹויְל רֶמאֹיע טיימְׁש ּוזַא נּוא ןעֶּבייַה
 ןונ ףֵמֹוי וצ טְנאזיִג טאָה ןעֶמ (הָלֹוח ְךיִבָא
 .איוו (הֶרָׂש קַחְצִּתַו קְנאַרק יא רֶטאָפ ןייַד

 איד םאָר םד ְךאָנ יִרָּת ןעמייניא
 טעוֶו איז סאָד טְגאִָג ריִא ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ
 זיִא איֵז נּוא ןָמּוקיִנ זיִא יִרְׁשִּת נוא ,ןּוזַא ןְּבאָה

 הָרָׂש טאָה וזַא ןְראָוְג גיִדנעֶגאָרְט טיִנ ְךאָנ
 ןעֶד םיִכָאלַמ יד ןּופ דייֵר יד ףֹוא טעֶּפְׁשִנ
 סקעֶז ראָנ ןֹוׁש זיִא סע טְכאַרְטְנ ְּךיִז טֶה איִז
 טיִנ ְּךאָנ גאָרְט ְּךיִא נּוא חַסָּפ ויִּב םיִׁשָדֲח

 רשיה רפס
 איו נּוא ,טְלעֶצעֶג םוצ ליִנאָנ ןֵרְָנַא ןייֵא ןיִכאַמ
 ּבייַו ןייַז ןופ דייֵר יִד טְרעֶהיִג םוא טאָה לאֹעְמְׁשִי
 רָמאָפ ןייז ןעֶועֶג זיִא רֶד זַא ןיִנאַטְׁש רַּפ רֶע טֶה
 ,ּוטְג ןָא טיִנ רֹובָּכ ןייֵק םיִא טֶה איז נּוא םָהָרָבִא

 רֶמאֵפ ןּופ דייֵר איִד טְרעֶהעֶג ּוצ לאֵעָמְׁשִי טאָה !
 לאֵעָמְׁשִי נּוא ,ּבייוו םֶר ןיִּביִמעֶג קעווַא טֶה גּוא
 ןעֶמּונעֶג טֶה נּוא ןֵעַנָּכ רֶנאַל םּוצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא
 טְלעֶצעֶג םּוצ איִז טְגְנעֶרְּב גּוא ּבייוַו רעֶדְנַא ןייֵא

 :רֶעיִרְפ ןעוֶועֶג זיִא רֶע איו

 חל הניארו אריו תשרפ

 טעוֶו הָרָׂש סָד טְּבייֵלְגִנאֹוי טאָה םֶהָרְבַא
 טאָנ ןּופ טְרעֶהיִג סֶד טֶה רֶעלייַו ןּזַא ןָּבאָה
 םיִכָאְלַמ יד ןּופ טְרעֶהיִנ טאָה הֶרָׂש רעֶּבָא
 םייל עֶׁשְלאַפ ןיִנעֶז ייֵז טְנייֵמיִנ איִז טֶה םּורָד

 טְכאַלעֶג ְּךֹוא טֶה םֶהָרְבַא סָד לאוו יוֵו נּוא
 טעוֶו הֶרָׂש ּבייוַו ןייַד טְנאָזְנ םיִא טֶה טאָנ זַא
 טֶה םֶהָרְבַא ץּוריִּת רָד זיִא ןּוזַא ןְּבאָה ריד
 זיִא רֶע טְרֶעייִנ ןעֶמייֵל ראַפ טְכאַלעֶג טיִנ
 םורד טְכאַלעֶג טֶה נּוא םיִנָּפ ןייַז ףֹוא ןְלאַפְג
 הָרָׂש (ָּּבְרִקְּב הֶרָׂש קַחְצִּתַע טייֵטְׁש םּורְד
 (רמאל םיִבֹורקעֶריא ןְׁשיוִוְצ טְכאַלעֶג טֶָה
 טְּבייַרְשיִנּקְזַח רֶד נוא טְלייֵצ רָד טֶה איז
 ליוַו הָׁשֲא ןייַא לָׁשָמ ןייֵא ויִא םִע ץּוריִּתַא

 טְפאָרְמְׁש נוא איז טיינ ריִנָׁש ריִא ןְפאָרְמְׁש !
 רַפ םִע לאָז ריִנְׁש איד יֵדְּכ רעֶטְכאָמ ריִא
 םֶהָרְבַא ּוצ טְנאַזעֶג טאָנ טֶה ְךֹוא ֹוזַא ןייֵטְׁש
 לאָז םֶהָרְבַא יֵדָּכ טעֶּפְׁשִ הֶרָׂש טֶה םּוראוָו
 ןאָטְנטְכעֶר טיִנ טֶה רע םֶד ןייטְׁש רַּפ ְּךֹוא
 נּוא (הָרָׂש ׁשַחַכְּתַַו טעֶּפְׁשִנ טאָה רֶע סאוָו
 םָמע ּךַלֹוה םֶהָרָבאְו טְניִקייֵלעֶג טֶה הָרָׂש
 יד טיִמ ןעֶגְנַנעֶג זיא םֶהָרְבַא נּוא (םֶהלַׁשְל
 ןיִגעוֶו תּוכָז םעֶד ןּופ ייֵז ןְמייֵלַּב ּוצ םיִכָאְלַמ
 יו נּוא םיִא ּוצ ןעֶזיוִוּב דְלאַּב טאָג ְךיִז טֶה
 םעֶד רֶבֵח ןייֵא הָיוְל ןּופ רּועיִׁש רָד זיִא טייו
 יִּבַר ןייַא םֹורַא טאָטְׁש רָד םֹוא זיִּב ןְרעֶדְנַא
 ןייַז דיִמָלַּתַא תֶּבַׁש םּוחְּתַא זיִּב דיִמָלַּת ןייַ
 חַרֹוא םעֶד תִיַּבַה לעַּבַא לייֵמ ייֵרָד זיִּב יִּבַר
 טאָנ (םֶהֶרְכַאַמ יִנֲא הָסֵכְמַהְ לייֵמ ןייַא ויִּב
 םֶהָרְבַא ןּופ ןָלֹוה רַפ ןעֶד ְךיִא לאָז טְגאָג שֶה
 םיִא ּבאָה ְּךִיא םֹודְס ּוצ ןאָט ליוו ְּךיִא סאוָו
 ןְפאַׁש טּוט נּוא םּורָּפ זיִא רֶע לייַו ּביֵל ְּךאָד
 נּוא טָּפְׁשִמ נוא הקדְצ ןאָט ּוצ דֶניִזג זֹוה ןייַז
 םיִא טְּבֹול טאָג םָד טְרעֶהג טֶה םֶהָרָבַא יו

 יט בקעי להוא
 יָה םֶהְָבְַוהָׂשּוע יֲִא רֶׁשֲא חַא םֶהְרבאַמ יִנֲא הָפָכְַּהו

 ןעֶד יא לעוֶו טְגאָזיִג טאָה טאָג (לֹודָגיֹוגְל הֶיְהִי
 רָּביִא ליוִו ְךיִא ןאָט ליוִו ְךיִא סאָוָו םֶהָרָבא ןּופ ןיִלֹוהראַפ
 ,קְלאָפ סיֹורְגַא אּוצ ןייַז טעוֶו םֶהָרְבַא נּוא םֹודָפ ןירעק

 רעֶנייֵאהָרֹחְ ְךאָנ ןיִראָפעֶג ןיִנֶזםיִרֲָחֹס אייַחְצ לֶשֹמְל
 ןעֶמיקעֶג עֶרייֵּב איי ןיִנעֶז מָלֵא ןיֵא רעֶנייֵא גוא רֶגְנּיַא
 רעֶּבְלעוֶויִג ןְהעֶזיַג אייַז ןיִּבאָה ןיירא טאָמְׁש רֶסיֹורְנַא ןיִא
 ליוִו ְךיִא רֶשלַא רעֶר טְגאָז םיִׁשּּבָלַמ טְפוקְראַפ ןעֶמ סאוָו
 יא ראָנ ןיִגעוֶו ריח ןֶּב ןייֵמ ןופ ׁשּּבְַמַא ןעֶפיוק רעֶי
 טָנאָז .םיִא יא ןייַז טונ טיִנ סֶעג טעוֶו רעֶמאָט אְרָומ ּבאָח
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 נוא ןעֶטְלאַהג רֶנירְְינ ְךאָנ ְךיִ רֶע טֶה וזַא
 דֶרֶע יִּב ְךיִא (רֶּפֵאָו רֶפֶע יכנְָו) טְנאֶזג טֶה
 ןנְרעֶל ּפָא ְךיִז ןעֶמ לאָז ןעֶנאַד ןּופ ׁשֵא גוא
 טיִנ ךיז רֶע לאָז ׁשְטְנעֶמַא טֶּבֹול ןעֶמ ןעוֶו
 רעֶמ ְּךאָנ ְךיז לאָז רֶע טְרעֶייִג ןְמעֶנ רעֶּביִא
 מאנ (ויּתעַדָי יּכ) רעירפ יו ןְטְלאַה גירעֶדיִנ

 רע לייו ּביִל םֶהָרְבַא ּבאָה ְּךיִא טְגאָזג טֶה
 -+ד ט וכבר טְנאַזִנ םֶה טאָג טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד םּורְּפ זיִא

 ףֹוא יו גניִטְכַא רעֶמ םֶהָרְבַא ףֹוא ּביִג ְךיִא
 (יִּתְעַדְע ׁשְטייַט זיִא םֶד םיִקיִדצ עֶרעֶדְנַא
 ּוצ טייצ עֶלַא ןעֶסיוִו םיִא ּוצ ְּךיֶמ זאָל ְךיִא

 נּוא םֹודָס ןּופ אייֵרְׁשנ םָד טְגאָועֶג טֶה טאָג
 ןעווגןיִנעֶז אייֵז נוא םֹורְג רעֶייֵז זיִא הָרֹומַע
 דְלעֶג רֶעייֵז טיִמ נּוא ףּונ רייז טיִמ טְכעֶלְׁש
 ןגנאַננםֹוא ויִא לָמיִה ןיִא טָּפְׁשִמ רֶעייֵז ראָנ
 ְּבעֶג טְלאָוג טיִנ הָקָדַצ ןייק ןְּבאָה ייֵז לייוו
 לאָמַא טאָה לעֶדייֵמַא ןעֶד טייַל עֶמיִרָא ּוצ
 ןֵמיִרָא ןייֵא ּוצ ןְגאָרְטְנ סֹורַא טֹורָּב לקָיִטְׁשַא
 םיִא טיִמ ןְגְנאַנעֶג ויִא איֵז סו ורק ריִא ןיִא
 ןיִנעֶז םֹודְס ןּופ טייל איִד ּוא ןְּפעֶׁש רֶסאוו
 ןְמּונעֶג ייֵז ןעֶּבאָה ֹוזַא ןְראָוג ראְָג ןּופ רעֶד
 טְריִמְׁשעֶג םֹוא איִז ןעֶּבאָה נּוא לעֶדייֵמ םֶָד
 עֶריִא ןְדָעּבעֶג ריִא ןעֶּבאָה נּוא קיִנאָה טיִמ
 יִד רַּפ טְנייֵלעֶג יז ןְּבאָה נּוא םיִפ נּוא דְנעֶה
 ףֹוא יִז ןְּבאָה ןעֶניִּב יד ויִּב ןֵגיִלְפ נוא ןעֶניִּב
 םאָג רַּפ ןְמּוקעֶג ייֵרְשִג ריִא זיִא ֹוזַא ןָסעֶגיִג
 יּכ הָרֹומַעַו םֹודְס תקעפ קּוסָּפ רָד טְגאָז םֶד

 .שורקה ה"לש
 ויֵב תֶאְו ויִנָּב ֶא הוי רֶׁשֲא ןעַמל יְִַּרי יִּכ

 עֶנייַז טעוֶו רָע לייוו םיִא ּביִל ָךיִא ןעֶד סיִרֲחַא

 ריִמ ,ןֵגְראָרַפ ְךיִ ְךאָנ רֶיזג זיוה ןייַ גוא רָדְניִק
 ןעֶו זיִא םָע גיִטְכיוִו נוא רֶעייֵט יו ןְנאד ןיפ ןֶהעֶז
 רָניֵיָג זיֹוה ןייַז נּוא רֶדניֵק עֶנייַז טָּפאַרְמָׁש רָמאַפַא

 ּוצ גָנּוטְכַא בִוחְמ זיִא ׁשְנעֶמ רָרעֶי יוִו נּוא רִימָּת
 ןְֵו ָּכןפאֶרָמִש ּוצ ייֵז ּוא רֶרְניק עֶגייַז ףוא ןְּבעֶג
 תובומ תֹוצַע טיִמ ייֵז ןְנְראָוְרַפ ּוצ נּוא טְּבעֶל רֶע
 ְךאָנ רָדֹעָי נּוא טוט יז ךאָנ ָךֹוא רָסּומ יִרָבָד גנוא

 עֶטְסעֶּב יִר ויִא םָר דְנאַטְׁש ןייַז גּוא רּומאַנ ןייז

 :ררניק ןְואָל ןעֶק שְנעֶמַא סו הָרֵי
 טְנְהעֶנעֶג טֶה םֶהָרְבִא נוא (רָמאֹיַו םֶהֵרְבַא ׁשניע)
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 טְּבייַרׁש םֶלָענַה שֶררַמ רָד ,טְגאָזְג טֶה גּוא
 ׁשֶנעֶמ ןֶרעֶג ףוא הָוְצִמַא ויִא סֶע טְגאָזעֶג טֶָה יֵּנָר

 אריו תשרפ

 י"ב 6 - יש

 | הניארו
 - נוא ,הָרומֲע נּוא םֹורָפ ןּופ אייֵרְׁשִנ סָד (הָּבָר
 . ריֵמ ּוצ רעֶייֵז טייֵרְׁש םוָו לעֶדייֵמ םעֶד ןּופ
 . (הָלָּכ ּושע) לֶדייֵמַא ׁשְטייֵט זיִא (הָבָרְ) ןעֶד
 אייז בֹוא ןהעֶז לעוֶו ְּךיִא טְנאזעֶג טֶה טאָג
 הָבּוׁשֶּת ןייק ןְלעוֶו ּוא טְגיְִניִעֶג עֶלַא ןְּבאָה
 יז ןְלעוו ןְּבראד רַפ ייֵ ךיִא לעוֶו ןאָט טיִנ
 ןעֶּבְראַד רַּפ טיִנ ייֵז ְךיִא לעֶ ןאָט הָבּוׁשְּת
 .ךיִא םירּוסִיא רַּפ םִז ןְיוִו לעוֶוְךֶא טְרֶעיינ
 , ףַאַה רֶמאֹיַוםֶהָרְבַא שניי ןאָט ןָא ייֵז לאָז

 טְנְהעֶגְג םֶהָרְבַא טֶה ּועָׁשָר םע קיִדצ הָּפָכִּת
 םעֶד ןְּבראַד רַפ ןעֶד ּוטְסְליוִו ּוצ טְנאַזְג נּוא
 םיִׁשַמֲח ׁשֵי יַלוע עָׁשֶר םעֶד טיִמ קיִדַצ
 ניֵצָפיִּפ אָד ןיִנעֶז רֶמאָט (ריעָהְּדֹותְּכ םיִקיִדֲצ
 עֶכְלְטיִא םָד שעֶטְׁש ףֶניִּפ איד ןיִא םיִקיִדַצ
 ליִצַמ ּוצ םיִקיִדֵצ ןְהעצ ןעֶּבאָה לאָז טאָטְׁש
 טְסְליוִו נוא ןֶריֵל רַּפ ייֵז ןעֶד ּוטְסְליוו ייז ןייַ

 ןֶשיִוְצ םוָו םיקיַדְצ יד ןְעֶו ןופ ןְזאָל טיִנ יי
 ןייז לִיַצִמ טיִנ טְסְליוִו ּוד ּבֹוא נּוא .זיִא אייֵז

 תֹוחָּפַה לָכָל םיִקיִדצ יד ןיעוו ןופ םיִעָשְריִד
 תּוכָז ןייַז ןופ ןייֵלַא קיִדַצ םעֶד ליִּצַמ איי
 . םָהָרְבַא טאָה סֶו טְגעֶרְפ ןיַּבִּמַר רעֶד ,ןְגעוֶו
 רעֶמ טְׁשיִנ גאָז (ריִעָה ְּךֹותְּבִ ןְגאָז טְפֶראַדעֶג

 םֶהָרְבַא טְרעֶייִנ ,םיִקָידַצ אָד ןיִנעֶז רעֶמאָט
 םיִקיִדַצ ידְמעֶרָפ ןיִנעֶז רֶמאָט טְנאַזְג ֹוזַא טֶָה
 טאָמְׁש רעֶד ןיִא ןנאוו ּוצ גְנאַל טיִנ ןֶמּוקעֶג
 ליצַמ ְּךֹוא יִלַז ּוטְסְלאָז טול איו ְּךייַלְג ֹוזַא
 ראַפ (הָזַה רָבָדַּכ תֹוׂשֲעָמ ְּךֶל הָליֵלְח ןייַז
 ןייַא ֹוזַצ ןאָמ ּוצ ןּופ ריד ּוצ ןייַז לאָז ןעֶמיִמ

 יי בקעי להוא
 - םָנאָז םיִׁשְֹּלַמ אייר ייְצ ןיפיוק לע ךיִא רעֶגְנּי רעד
 טיִנ ןיִלעוֶו אייֵז זַא ןאָט ּוטְסעוֶו סאוָו םיִא ּוצ רעֶטְלַא רעֶד

 שּוּבְלַמ סאָד ריִא טְנאַק ןיִמעוו דְניִק רעיא ףיֹוא ןייַז טּוג

 גּוא עֶניילְק רֶדְניֵק עַכיֵלְטע ּבאָה ךיִא רעג טְגאָז .ןאָטְנָא
 ְךאָנ ְךיִא לעוֶו ןאַמ רֶגְּיַא ְךיֹוא ןיֵּב ןיילַא ְךיִא נוא עֶסיֹורְג
 םעד ףיֹוא ןייַז טּוג טיִנ טעֶו ׁשּוּבְלַמ סאָד זַא רָדְניֵק ןיִּבאָה

 יז רעֶדֹוא ןיִרעֶנעֶלְק םעד ראַפ ןעֶצּונ םִע טעוֶו ןיִרעֶסערְג
 ְךאָנ רעַד לעֶוו ְךיִא סאוָו רעֶדְניק איִד אּוצ ןעֶצּונ ןיִלעוֶו

 ןירעק רעֶּביִא טְלאוָויִג טאָה טאָג זיִא לַׁשְמִנ רעֶד .ןיִּבאָה
 ֲִא רֶל'א םֶהָרְבאַמיִנֲאהָּמֵּמַהו טְגאָיִג רעג טאָה םֹודְס
 ליוִו ְךיִא סאָר םֶהָרְּבַא ןּופ ןיִלֹוהראַפ ןעֶד ְךיִא לעוֶו-(הֶׂשֹוע
 .םֶהָרְבַא ּוצ ןעוֶויִג ַעיִדֹומ סאָד טאָה טאָג ,ןיִרעֶקְרְּביִא םֹודְס

 טאָג ִׁשְטאָמ ןאָּמ הָלֵפְּת ןיִגעוֶו טְרעֶיִ ןופ לא רע יִדָּ
 ּוליִפֲא ןיִפְלעֶה םינ ייֵז טעוֶו הָּלפְּת ןייַז זַא טְסיוִועֶג טאָה

 ייז גמ איי ףיֹוא לאָז רע;ןעוֶיג יִ ְיֹוא ויִא קיִרצ ןיײֵא !
 רעֶרְניִק עֶנייַז ןיִפְלעֶה הָלָפְּת איִר טעֶו ןיִגעוֶו טסעֶד ןופ



 הניאצ

 עֶׁשֶר םעֶד טיִמ קיִדְצ םעֶד ןעֶטייֵמ ּוצ .ּךאַנ
 ויִא (טָּפְׁשִמ הֶׂשֲעַי אל ץֶרָאָה לָּכ טֵפֹוׁשַהע
 טְלעֶו עֶצְנאַג איד טָּפְׁשִמ סו רָד טְּכעֶר ןעֶד
 הָליֵלְחִנ טָּפְׁשִמ ןעֶטְכעֶר ןייק ןאָט שיִנ לאָז
 טייל יד ןעֶד ריד ּוצ ןייַז לאָז ןְטיִמ רַפ די

 םעֶד ןעֶטייֵט ּוצ זיִא :ָהנמ ןייַד ןעֶנאָז ןיִלעוֶו
 יב ןאָטִ וטְסאָה ֹזַא עׁשָר םעֶד שיִמ קיָדַצ
 ַָײ רֶמאֹיַע הָנָלְּפַה רֹוד ייֵּב נּוא לּוּבַמ םעֶד
 יִתאָׂשנוםיִקיִדֵצ םיִׁשִמָחסֹודְסב אָצְמֶא םִאי
 ּבֹוא טְנאַזְג טאָנ טֶה (םֶרּובֲעַּב םֹוקָמַה ֶּבְּל
 םיִקיִדַצ גיִצְפיִפ םֹודָס ןיִא ןְניִּפעֶג לו ךיִאי
 ןעֶּברַאַד רַּפ טיִנ טְרָא עֶצְנאַנ םָד ְּךיִא לעוֶו

 טֶה נא טְרְפנעגםֶהָרְבַא טֶה (םֶהָרְכא עו
 ףֶניִפְיִפעֶג ןיִרעוֶו ראָנ טעוֶו רֶמאָמ טְגאָעֶנ
 ףֶניִפ ןּופ ןעֶד ּוטְסעֶו םיִקידְצ גיִצְרעֶּפ נּוא
 טְרָא עֶצְנאַנ סד ןעֶּבְראַד רַפ ןְגעו םיִקיִדצ
 טעוֶו ןְטְראָד ןעוֶו ּתיִנעַטַג טֶה םֶהָרְּבַא ןעֶד'
 ְךיִזטְמעֶנ ֹוזַא םיִקְיַדַצ ניִצְרעֶפ נּוא ףֶניִפ ןייַז

 טאָג ּוד נּוא ןייַנ טאָטְׁש רעֶכיִלְטיִא ףֹוא ןָא

 רעֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶטְפעֶהַּב ךֹוא .ְּךיִד טְסְלאָז
 טאָמְׁש רָכיֵלְטיִא ייַּב ןייַז טעוֶו ֹוזַא טאָמְׁשי
 ֶטעֶּבִנ םֶהְרְבַא טֶה ְּךאָג רֶד םיִקיִדְצ ןְהעֶצ
 ןְלאָז םיקָידַצ גיִצְרעֶפ ןייז ראָנ ןְלעוו רֶמאָּט
 טאָנ טֶה ןעֶּבייֵלְּב טעַטְׁש ריִפ תֹוחָּפַה לָכֶל
 (םיִעָּבְרַאָה רּובֲעַּב הֶׂשֲעַא אל) טְרָפְנעֶיְנ םיִאי

 += "שמש

 םעֶד ןגעו ןּופ ןעֶּבְראַד ראַפ טיִנ לע ְּךיֵא
 טֶה ְּךאָנ רעֶד םיִקיִדַצ גיִצְרעֶפ יִד ןּופ תּוּכָז

 גיסייֵרְד ןייַז ראָנ ןְלעוֶו רֶמאָמ טְגאָועֶג רֶע
 םֶה ןְרעוֶו לּוציִנ םעֶטָׁש אייֵרְד לאָז םיִקיִדַצ
 ןופ ןעֶּבְראַד רַפ טיִנ לעוֶו ְךיִא טְנאָועֶג טאָנ
 רעֶטייו טאָה ְּךאָנ רעֶד גיִסייֵרָד איִד ןיִגעוֶו
 ראָנ ןֶטְראָד ןיִלעֶו רֶמאָּט טְגאָועֶג םֶהָרְבַא
 אל) טְנאָועֶג טאָג טֶה םיִקיִדַצ גיִצְנאַווְצ ןייו
 רַּפ טיִנ לעוֶו ְךיִא (םירְשעֲה רּובֲעַּב תיִחְׁשַא
 רעֶטייוַו טֶה גיִצְנאַַוְצ איִד ןְגעֶו ןּופ ןֵּבְראַד
 ראָנ ןְטְראָד ןיִלעֶו רֶמאָמ טְנאָועֶג םֶהָרָבַא

 שורקה ה"לש
 רוח ןְלאָז ייֵז םיִעָׁשָר יִד ףֹוא ןייז לַלַּפְהַמ לאָז רֶע
 יו םֶנְהיֵג ןיֿפ ןְרעֶו לֹוציִנ ןְלאָז נּוא ןייַז הָּבּוׁשֶּתִּ

 גוא (קָשיִׁשּובְל םֶתלֲחַּב יִנֲו ןְּביִרשג טייֵמְׁש םָע
 קאַנַא רייְֵק ןייַמ זיִא קְנאַרְק ןְנעֶזייֵז תַעַׁשְּב ךיִא
 זַא טְנאזַגיִּבִר טֶה ְךֹוא רֶעֹורְמ ןּופ ןֶמיִסַא זיִא םָד
 ייֵז םיִעָׁשְר יִד ףיוא ןייַ ּוצ לֵלַּפְתֶמ רּוסֶא זיִא םָע
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 טל הניארו אריו תשרפ

 אל) טְנאָועֶג טאָנ טאָה םיִקָיִרַצ ןְהעֶצ ןייַ
 רפ טיִנ לעוֶו ְךיִא (הָרָׂשֲעָה רּוכֲעַּב תיִחְׁשַא
 רעֶּבָא םיִקיִדצ ןְהעֶצ איִד ןיִנעוו ןּופ ןֶּכְראַד
 םֶהָרְבַא טֶה םיִקיִדצ ןְהעֶצ ןּופ רֶניִנייַו ףוא
 ןיִנעֶז םיִקידצ ןְהעֶּצ ןייק ןעוֶו ןעֶד ןֶטעֶּביִג טיִג
 טְלעוֶו איִד ליִצַמ טיִנ טאָנ ויִא ֹוזַא אָד טיִנ
 ןעֶווג טיִנ ןייַמ זיִא לּוּבַמַה רֹוד ייֵּב םּורָה נּוא
 ּוז אייֵרָד עֶנייַז נּוא ּבייו ןייַז טיִמ ַחנ ראָנ
 ןייַמ ייֵז ןיִנעֶז ֹזַא רבייוו אייֵרְד ירעיו טיִמ

 טיִנ ייֵז ןעֶּבאָה ןֵׁשְטְנעֶמ טֶכַא ראָנ ןעֶווג טיִנ
 עֶלַא ןיִנעֶז םּורד רוד רייז ןייַז ליִצַמ טְנעֶקיַג
 ןְּבילְבנןיִנעֶז טֶכֵא ייֵז ראָנ ןְראָוג ןְראָל רַפ
 םֶהָרְבַא טֶה סאָו טְגעֶרפ יֵיַחְּב ּוניֵּבַר רעֶד
 טאָנ ןעֶוו ןעֶד ןאָט הָלֵפְּת גְנאַל וזַא טָפְראַדנ
 גיִצְרעֶפ ןייַ ןְלעו םִע ןעֶו טְגאָועֶג םיִא טֶה
 וזַא טעֶטְש ריּפ ןייַז ליִּצַמ רֶע טעוֶו םיִקיִדצ
 סע ןעוֶו ןָסיוֵו ּוצ טְרעקְיַ ןוׁש ְּךאָר רֶע טֶה
 לוצינ טעֶמׁש ייד ןָלעוו גיִייֵרָדןיי לו
 טעֶמְׁש ייוַצ ןיִלעֶו גיִצְנְַצ ןעֶו גוא ןְרעוֶ
 טאָה םֶהָרְבַא ץּוריִּת רעֶד ויִא ןֶרעוֶו לּוציִנ
 תּוכָז רֶד זיִא ןְנעֶז םיִקיִדַצ רעֶמ ןעוֶו טְנייֵמְנ
 ליִצַמ טעוֶו רע טְגאָזג טאָנ טֶה םורד רָסעֶרְג
 םיקידַצ ניִצְרעֶפ יד ןְנעֶו ןופ שעֶטְׁש ריִפ ןייַ
 גיִצְרעֶּפ ןּופ רֶגיִנייוַו אָד זיִא סֶע ןעוֶו רעֶּבָא
 .ליִצַמ ןְלעוֶו טיִנ ראָנ טאָנ םעוֶו ֹוזַא םיִקיִדַצ
 ניִסייַרְד ףֹוא ןְטעֶּב טוומעֶנ רֶע טֶה םּורָד ,ןייז
 ןְנאַד ןּופ ןְהעֶצ ףֹוא נּוא גיִצְנאַוַוְצ ףֹוא נּוא
 ןאָט הָלֵפָּת לאָז ןעֶמ םֶד ןְגְרעֶל ּפָא ןעֶמ ןעק
 תּוכְו רָד ןעֶד רֵדְננא טימ ןיִנעֶז טייל ליִפ יו
 יֵד טְרעוֶו ֹוזַא םֹורָנ רֶעֶייִז זיִא טייל ליִפ ןּופ
 ןעֶנאָז םיִמָכֲח יד נוא ןָמּוגג ןָא רָכיֵנ הָלֵפְּת
 . םיִמעּומ הָמֹוד ֹוניֵאע אָרָמִנ רעֶד ןיִא סאָד
 סע (םיִׂשֹועָה ןיִּבּורְמִל הָרֹוּתַה תֶא םיִׂשֹועָה

 איד ןְטְלאַה טייל גיִנייוַו ןעוֶו ְךייֵלְנ םיִנ זיִא

 זיִא תּוכְָז רעֶייִז ןעֶד טייַל ליִּפ ּוצ הָרֹוּת
 טֶה נּוא גיִמיִראַּב רָד זיִא טאָנ ראָנ ,רָסעֶרְג

 םהרבא
 בקעי להוא

 ִרעֶטעֶּפְׁש איר ןיִלעוֶו רעֶמאָט ןייֵז רעֶטעֶּפׁש ןיִלעוֶו סאוָו
 םיִסָנ ייֵז לאָז טאָג תּוכָז םעֶניִגייֵא רעֶייִז ןיִּבאָה טיִנ תֹורֹוד

 טְואָל סאָד םֶהְרְבַא ןּופ הָלפְּת איד ןיִפָלעֶה ייֵז טעוֶו ןאָט
 טעוֶו םָהָרְבַא (טֹורָג יֹוגְל הֶיְהִי יָה םֶהָרָבַאְו) קּוסָּפ רעד םיֹוא
 טיִנ טְרעֶדְניצַא טעוֶו הָלָפֶּת ןייַז זַא קָלאָפ סִוֹורָגַא אּוצ ןייז

 ןיִלעוֶו סאוָו רעֶדְניק עֶנייֵז ןיִפְלעֶה הָלֵפְּת יד טעֶ ןיִפְלעֶה
 ;רעֶטעֶּפְׁש ןייַנ :



-- 
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 וליֵּפֲא ןייַז לֵחֹומ טעוֶו רע טְרפְנֶעַ םֶהֶרְבַא

 נא םֹודָס ןייק ןֵמּוקַנ ןְנעֶז םיִכָאְלֹמ ייַוְצ יד
 הָרֹׂשְּבַא הָרָׂש טֶה םִו ְּךָאֶלמ רֶטיִרָד רעֶד
 קיִרּוצ זיִא רֶד ןּזַא ןְּבאָה טעוֶו איז םָד טְנאָזנ
 טֶה םּוראָו ןעֶמ טְגעֶרְפ אָד ןייַרַא לָמיִה ןיִא
 נּוא םיִכָאָלַמ ןְפּורעֶג טול ייַּב הֵרָוּת יד ייֵז
 םיִׁשֲָא ןָפּורג הָרֹוּת יד ייֵז טֶה םֶהָרְבַא ייַב
 םיִכֲאָלַמ ןיִנעֶז םֶהָרְבַא ייַּב ץוריִּת רעֶד זיִא
 ְׁשְטְנעֶמ איו ֹוזַא ןמּוק ּוצ ןעֶווג ְךיִלְטְנייוג
 רעֶּבָא םיִׁשָנֲא ןָא הָרֹוּת יד ייֵז טְפּור םּורְד
 ּוצ ןעוג טְנאֹווג טיִנ םיִכָאְלַמ ןיִנעֶז טֹול ייַּב
 נּוא םיִכָאָלַמ הָרֹוּת יד ייֵז טְפּור םּורָד ןָמּוק
 ףוא םֹודָס ןייק ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז םיִכָאְלַמ איד
 איד ךיז ןְּבאָה םּוראוָו הָׁשֹק זיִא טְכאַנ רעֶד
 זיִּב ןֹורְבָה ןּופ טְמֹוזִנ גְנאַל ֹוזַא םיִכָאְלַמ
 יֵכֲאְלַמ ןעווג ןיִנעֶז ייֵז זיִא ץּוריִּת רעֶד םֹודָס
 דַמַלְמ לאָז םֶהָרְבַא טְראַוגייֵ ּבאָה םיִמֲחַר
 רעַׁשְּב בֵׁשֹוי טֹולָע םֹודְס ףֹוא ןייַז תּוכְז
 טָכאַמְג טול ןעֶמ טֶה גאָט םעֶד ןיִא (םֹודָס
 םקיו טול אֵרָיע םֹודָס ןיִא טְפֹוׁשַא ראַפ
 ןּופ טְניִרעֶלְג ּפָא ְּךיִז טאָה טֹול (םָתאָרְקִל
 רע זיִא םּורָד םיִחְרֹוא ןייַז דֵּכַכָמ ּוצ םֶהָרְכַא
 םֶד טְנייֵמַג טֶה רַע ןעֶד ייֵז רַפ ןְנאַטְׁשִנ ףֹוא
 קָחְצִי תֹודְלֹוּת רֶד נוא ייַחְּב רֶד ןֵׁשְטְנעֶמ ןיִנעֶז
 ןיִנעקַא טיִנ אייֵז טול ויִא םּוראָו ןיִנעֶרְּפ
 ייַּב זיִא ץּוריִּת רעֶד םֶהָרְבַא איו ֹוזַא ןָפאָלְנ
 קְנאַג ויִא םִע זַא ןְמּוקעֶג אייז ןיִנעֶז םֶהָרְבא
 ְהעזג איי םֶהָרְבַא טֶה םּורְד ןעֶזג גיִטְכעֶל
 רּבֶא ןְפאָלְג ןינעקַא איי זיִא נוא ןְטייַו ןּופ
 רעֶד ןיא טְכאַנייַּב ןעֶמּוקג ייֵ ןיִנעֶז טול ּוצ
 טְשְרע ןְהעוג טיִנ טול ייֵז טֶה ֹוזַא רֶטְסְניִּפ
 זיִא םיִא ןּופ טְניִהאָנ ץְנאַג ןְמּוקִג ןיִנעֶז ייֵז זַא
 הֶנֵה רֶמאֹיַע אייֵז ןינעקא ןְנאַטְׁשיִג ףוא רֶע
 ּוצ טְנאַזְג טאָה טול נּוא (אָנ ּורּוס יַנֹדֲא אָנ

 יימ ןיִא טְמּוק ְךייֵא טעּב ְךיִא םיִכָאָּלַמ יד -
 איד סאָד םּורַא ןְטְנּוא ןייַרַא טייֵג ראָנ זֹוה

 ןעֶד ךייא ןופ ןעֶסיוִו טיִנ ןְלאָז טייל טאָטְׁש
 לע יי עוו ןֶּבעֶל ןייַמ טיִמ ןְּבּסְמ ןיּב ְךיִא

 ה"לש
 ה"בקה ןעוֶו זַא ןְהעֶז ריֵמ םֶראָו ןְּבְאַמְׁש ןעֶלאָז
 זיִא רֶע תעַׁשָּב טלעוֶו רֶד ןּופ חַרָּה ןֶמּונָג ּוצ טְלאוָו

 + ?ג"* אָ טינּניִבָאםֶהְָבַא טְלאָו ריר ןעֶנא ןעֶוָנ

 אריו תשרפ

 ןְמּונעֶג ןייַרַא םיִחְרוא ּבאָה ְּךיִא סָד ןעֶסיוו
 ירעִייַא ןָׁשאוַו ּפָא ריִא טָלאָז ְּךאָנ רעֶד נּוא רָּביִא םְניִטְכעֶג נּוא (םֶכיֵלְגַר ּוצֲחַרְו ּוניֵלְע
 - םּוראוָו זיא ייֵז ףֹוא סו ּבֹוטְׁש םֶד ןּופ סיִפ
 טֶה רֶע םֶד םֶהָּרְבַא יוִו ןאָטְנ טיִנ טֹול טֶה
 רָד נּוא ןְׁשאַוַו ּפָא םיִּפ יד רעירּפ ןָסייֵהְג ייֵז
 רעֶדּטְּבייַרְׁש ןייַרַא זוה ןייַז ןיִא ןעֶמּוק ְךאָנ
 ןעוו טאַהָנ אָרֹומ טאָה טול ץּוריִּתַא יִנוקְזָח
 איד ןְהעֶז ןְלעוֶו נא ןעֶמּוק ןְלעוֶו םיעָׁשָר יד
 יז ןעֶגאָז יֵז ןָלעוו םיִּפ עֶנייַר ןְּבאָה םיִהְרֹוא
 ונּוא טאָה רע נּוא טול אייַּב גְנאַל ןֹוׁש ןיִנעֶז
 בֹוחְרָב יִּכ אל ּורְמאיֵע ןאָטנ ןעֶסיוו ּוצ טיִנ
 ְליוִו ריִמ טְגאָועֶג םיִכָאָלַמ איד ןְּבאָה (ןיִלָנ
 ןיִלעוֶו ריִמ טְרעייִנ ןקינ טיִנ זוה ןייַד ןיִא

 טייל טאָמְׁש יד יֵדְּכ סאַנ רָד ףֹוא ןְניִטְכעֶג
 ןרעק רעָּביִא איי ןְליוִו ריִמ איו ןְהעֶז ןְלאָז
 (םָּב רַצְפִיו) ןאָט הֶבּוׁשְּת אייֵז ןְלעוו רֶמאָמ
 ייֵז ןעֶּבאָה ןְמעֶּבִנ רֶעייֵז ייֵז טֶה טול זַא נּוא
 אייֵז ןעֶּבאָה םֶהֶרְבַא ּוצ נּוא טְגְלאָפעֶג םיִא
 הֶׂשעַּת ןֵּכ) טְגאָונ ןְּבאָה נוא טְגְלאָפְנ דְלאַּב
 םעֶרָנ טְסאָה ּוד יו ֹוזַא אּוט (ֵּתְרַּבִד רֶׁשֲאַּכ
 טְנירעֶל ןְנאַד ןּופ ריד ייּב ןעֶסעע ןְלעֶו ריִמ
 ןעֶמ ףְראַד בּוׁשָח םָדָא ןייֵא ּוצ סָד ּפָא ןעֶמ
 ּוצ נוא ןְמעֶּב ְךיִז ןִואָל טינ נּוא ןְגְלאָפ דְלאַּב

 ןיִטעֶּב ןיואָל ְךיִז ןעֶמ געֶמ ןאַמ םעֶניֵלְקַא
 אייַז ּוצ טאָה טול נּוא (הָּתְׁשִמ םֶהָל ׂשעיע
 נּוא ןְקאַּבִנ תֹוצַמ טֶה נּוא הָדּועְסַא טְכאַמְנ
 ןְסעֶגְג ןְּבאָה ייֵז נוא חַּסָּפ םּוא ןעוֶוְג זיִא םִע
 םִו טול ּוצ טְנעֶרְפִנ ןְּבאָה םיִכָאְלַמ יד נּוא
 םֶה עֶזייַּב רדֹוא עֶמּונ טייל טאָטְׁש יִד ןיִנעֶז
 םיִעָׁשְר ןיִנעֶז טְסְנייֵמ םָד טְרעֶּפְנעֶג ייֵז רֶע
 יד ןְמּוקִנ זיִא ֹוזַא טעֶרְנ אָד ןְּבאָה יז יוִו נּוא

 זיא םִע ןעֶד טְלַא זיִּב גנּוי ןּופ טאָטְׁש עֶצְנאַג :
 ייֵז לאָז םֶוו ייֵז ןעֶׁשיווְצ ןעווונ קיִרֵצ ןייֵא טיִנ
 ןָּבאָה נוא טֹול ּוצ ןְפּורְג ןְּבאָה ייֵז נּוא ןְרעוֶו
 וצ ןיִעֶז םִִו ןֶׁשְטְנעֶמ יד ןיִנעז יו טְגאָזְג םיִא
 יז ןָלעוֶו ריִמ נוא רעֶהַא ייֵז ביִנ ןְמּוקְנ ריד
 נּוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ייֵז ּוצ טול זיִא ןֶפאֶלְׁשַּב
 טְנאָוגיֵזּוצ טֶה נוא טְכאַמְגּוצ ריִט יִד טֶה

 עניימ
 | שורקה

 טיִנ טְלעוֶו רֶר ףוא ןְטְלאָ םיטָבְׁש יִד גוא ןְראָוג
 גוא ןְראָוְג ןְמאַּבִג טיִנ טְלאוָו הָרֹּת יִד גוא ןעֶוונ

 :ןנעֶדְגטיִנ טְלאָו ַחׁשָמ גוא ךֶלמַה דַ
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 הניאצ ֶ
 םְטְבעֶלְׁש ןייק םיִחָרֹוא יד טּוט רֶדירְּב ענייַמ
 רֶׁשֲאו תֹולּותְּב רֶטְכעֶט ייֵוְצ .ּבאָה ְךיִא
 טְלאוָו סֶע טְגעֶרְפ יִנּוקְזֲח רֶד (שיִא ּועְדָי אֹכ
 (ֶתֹוא עַדָי אל ׁשיִא רֶׁשֲעפ ןייֵמְׁש טְרעֶקַנ
 ןְפאָלְׁשַּב טינייֵז םֶה ןאַמ ןייק ׁשְטייַט זיִא םָד
 טְכעֶלְׁש ןיִנעֶז רָמְכעֶמ םֶמּול ץּוריִּת רֶד ויִא
 ןְּבאָה זַא נּוא ְנאַמ ןְדייֵר ןָא ןְנעלְּפ ייֵז ןעֶוַנ
 ְךיִא טְגאָזג טול טֶה רֶטאָפ רעֶייזּוצ ןאָטְנ ייֵז
 טּוט נּוא רַטְכעֶטייַוְצ עֶניימ ןְּבעֶג ךייַא לעוֶו
 ןנאַמ יד ּוצ טרעיינ טְליוִו ריִא סֶוו ייֵז טיִּמ
 וצ ןיִנעֶז אייז לייַו ןאָמ טיִנ ראָנ ריִא טְלאָז
 טרָפְנעַג םיִא יי ןְּבאָה זוהייַמ ןיֵאְְמּוקנריִּמ
 נּוא רעֶדְמעֶרְפַא טְסיִּב ּוד טיַיזַא ףֹוא איי
 דְלאַּב ריד ןְלעוֶו רימ ןיִטְּפְׁשִמ זְנּוא טְסְּפיוו
 טְקְראַטְׁשִג ןֶּבאָה ייֵז וא ייֵזּוצ יו ןאָט רֶנְרע
 צ ןעֶלאָז ייֵ טְגְעֶגיִג ןּבאָה נוא טול רֶּביֵא
 םיִכָאָלמ איד ןעֶּבאָה ֹוזַא ריִמ איד ןְכעֶרְּב
 ןיירַא ןעֶּבאָה גוא טְגעָה יֵרְעייֵז טְקעֶרְטְׁשִנ
 ןְסאָלְׁשִנּוצ ייֵז ןְּבאָה ריִט יד נוא טול ןְמּונָּע
 רֶד רַּפ ןעֶווג ןיִנעֶז םוָו ןְׁשְטְנעֶמ עֶלַא א
 טימ ןעֶגאָלְׁשעֶג םיִבָאְלַמ איד ןעֶּבאָה ריִמ

 ּבאָה גוא ןְראָונ דיִמ ןִנעֶזייֵ םָד טייֵקירְניִלְּב
 םיִכָאְלַמ יִד גוא ןְניִפעֶג טְנעֶקְנ טיִנ ריִט יד
 רעֶדְניק ְךאָנ ּוטְסאָה טול ּוצ טְגאָועֶג ןְּבאָה
 ןּופ םֹואייֵז איִצ טאָטְׁש רֶד ןיִאסְמיִדייֵא רָדֹוא !
 םֹול ּוצ טְנאָזעֶג ןֶּבאָה םיִכָאְלַמ יִד נּוא ןְנאַד
 ּוטְסְנעֶק איו ׁשְטייַט זיִא םאָד (הפ ְּךֶל יִמֹע
 םיעָׁשְר יד ףֹוא ןייז ץיִלְמַמ ּוצ לֹומַא ןְּבאָה
 ןעֶוַג ץיִלְמַמ טְכאַנ עֶצְנאַנַא טאָה שֹול ןעֶד'
 ןְטייֵמ טיִנ יז לאָז ןעֶמ טייל טאָטְׁש יִד ףֹוא
 ןָּבְראד רפ ןְלעו ריִמ ונחַנָא םיִתיִחְׁשַמ יִּכע
 איד לייַו טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד טאָטְׁש איד
 ּבְראַד רַּפ ןלעוֶו ריִמ טְנאָג ןְּבאָה םיִכָאְלַמי

 טעֶו טאָג טְנאַזְנ טיִנ ןְּבאָה נּוא טאָמְׁש איִד
 ייֵז טאָנ טֶה םּורָד טאָמְׁש איד ןֶּבְראַד רַּפ |

 רעייֵז ןּופ ןְראוָונ ןֶּבירְמ רַפ ראָי גיִסייַרָד נּוא |
 ןייק טְקִיִׁשעֶג טיִנ אייַו טֶה טאָג נוא טְרֹוא |

 טאָנ אייֵז טֶה ןֶמּוקְג ויִא בֹקֲעַי זיִּב תֹוחיִלְׁש !
 ייַּב ןייַז ןְלאָז ייֵז תֹוחיִלְׁש ןיִא טקיִׁשְנ רָדיוִו

 ןיִא טְקִיִׁשעֶג רֶדיוִו אייז טֶה בֹקֲעַי נּוא בקֲעַי -
 ּפָא ןעֶמ ןעק ןנאד ןופ וָׂשֵע ּוצ תֹוחיִלְׁש
 םֹורג טיִנ ְךיז לאָז ׁשְטְנֶמַא סאָד ןֵנרעֶל !

 ארי תשרפ

 טֶבַא נּוא טְרָדנּה ןיִנעֶז אייז םָד טְפאָרְמְׁשִנ |

 ט הניארו
 ראָנ זיִא רֹוכָּכ ןעֶד דֹוכָּכ ןייַז טיִמ ןעֶטְלאַה
 לָכ אלְמנ טְנאַזְנ טֶה ּוהָיְעַׁשְי יו ֹוזַא טאָנ ּוצ
 טיִמ ליּפ זיִא טְלעוֶו עֶצְנאַנ יד (ודֹובָּכ ץֶרָאָה
 םיִכָאְלַמ יִד ןְּבאָה ףֹוס םּוצ נּוא דֹובָּכ םְמאָנ
 טֶה טאָנ (ּהָתְחַׁשָל ַי ּונֲחְלַׁשָיַע טְנאָועֶג םֹוא
 אֵצָיַו טאָמְׁש יד ןֶּבְראַד רַפ ּוצ טְקיִׁשְנ זְנּוא
 טעֶרְנ טֶה נּוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא טֹול (טול
 טְנאָזנ ֹוזַא ייֵז ּוצ טֶה נּוא סיִמיִדייֵא עֶנייַז ּוצ
 טאָנ ןעֶד ריִמ טיִמ טאָטְׁש רָד ןּופ םֹורַא טייֵנ
 סיִמיִדייֵא יִדִֹּבאָה טאָטָׁש יד ןֵבְראַד רַּפ ליִו
 ןְרעֶטְׁש ןְגראָמ רֶד יו ֹוזַא םיִא ןּופ שעֶּפְׁשִ
 טְלייֵאיִג םיִכָאְלַמ יד ןְּבאָה ֹוזַא ןְגְנאַנְגףֹוא זיִא
 ןייַד םעֶנ טְנאַזְנ םיִא ּוצ ןְּבאָה נּוא טֹול ףֹוא
 ןָא ןיִנעֶו סאוָו רֶטְכעֶמ ייֵוְצ עֶנייַד נּוא ּבייוַו
 רָמאָמ אייז ןייַז ליִצַמ ּוצ ריִד אייַּב טייֵרָּבַנ

 איד ןיִגעֶוו ןּופ ןאָטְג ןייַא ןְרעוֶו ךוא ּוטְּמעוֶו
 ראַפ ךיז טאָה טול נּוא טאָמְׁש רֶד ןּופ דֶניִז
 יד ןּבאָה ֹוזַא טְלעֶג ןייז ןייַז ליִצַמ ּוצ טְמֹוז
 ּבייוַו ןייַז ןיִא נּוא טול ןיִא ןֶמּונְג ןָא םיִכָאְלַמ
 םעֶד ןְגעֶו ןּופ רָטְכעֶט אייַװְצ עֶנייַז ןיִא גּוא
 זיִא םיִא ףֹוא סאו טאנ ןּופ גְניִמיִראַּב רעֶד
 טאַטְׁש רֶד ןּופ ןָנֹוצְנ סֹוא םיִא ןְּבאָה נּוא ןעווְנ
 טְואָלְג טיִנ םיִא יז ןעֶּבאָה טְלעֶג ןייַז רֶּבֶא
 (םֶתֹוא םָאיִצֹוהְּב) טייֵטָׁש םּורָד ןְמעֶנ טיִמ
 םָאיִצֹוהְּב ןייֵטְׁש טרעקנ ראַנ טְלאוָו םִע נּוא
 ןְהיֵצ םֹוא רעייִז ןיִא ׁשְטייֵמ זיִא סאָד ןיילַא

 טְוייוַו סאָד םֶתֹוא ְּךאָנ רֶע טְגאָז םּוראָוו יז
 םֹוא ראָנ ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ יד םֶר קּוסַּפ רֶד
 טיִנ ייֵז ּבאָה טְלעֶג םָד רֶּבֶא ןייֵלַא ייז ןְנֹוצִג
 ּוד טְנאַועֶג טאָה ְּךָאְלַמ רעֶד נוא ןְגֹוצִנ םֹוא
 טְסיִּב ּוד ןעֶד ריד רֶטנּא ןעקָיק שיִנ טְסְלאָז
 ןּופ תּוכָז םעֶד ןיִגעֶו ןּופ ראָנ עֶׁשֶרַא ְךֹוא
 טְּבייַרְׁש ׁשֶרְדִמ רֶד לּוציג ּוטְסְרעוֶו םֶהָרְבַא
 ןקיק ןְסייֵהְג טיִג םּורָד םיִא שֶה ְךָאְלַמ רעֶד
 יֵכֲאְלִמ טיִמ הָניִבְׁש איד לייוו ְךיִז רֶטְנּוא

 ּוצ טאָטְׁש רֶד רֶּביִא ןְנאַטְׂשנ ןיִנעֶז תַרְשַה
 רֶעייַפ נּוא לָּבעוֶוְׁש ריִא ףֹוא ןניִנעֶר ןעֶכאַמ
 ְךיִז טֶה טול ןּופ ּבייַַו סאָד (תיריעע רעֶּבָא
 םָו רֶטְכעֶט ייֵוְצ עֶריִא רֶּביִא טְמיִראַּב רֶד
 גוא טאָמְׁש ןיא ןינאמ ירעֶייז ייַּב ןעוֶוג ןיִנעֶז
 יִד ּבֹוא ןְהעֶז ּוצ ְךיִז רֶטְנּוא טקּוקַנ טאָה איִז
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ םורַא ּךוא ןְעייֵג רֶטֶכעַט
 זַא הָניֵכְׁש יד ןְהעֶזְג איז טֶה לייװ רעֶד נּוא

 זיא
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 .טאָנ ןעוֶו נוא טְואָל רֶד טיִנ םָד איז טְלאָו טְגידְניִנ טֶה איז ץְלאַז ןָפֹוהַא ןְראוָוְג איז זיִא
 ןײלַא הָנָבְל רָד רַּפ טְפאָרְטְׁשעֶנ ייֵז טְלאָו טְלאָווג טיִנ קְלאַז ןייק םיִחָרֹוא איד שֶה איִז
 .ןעֶֶו ןיִו רֶד ּוצ ןעֶניִד סאָו יד טְגאָזעֶג ןְטְלאוָו יא קְלאַז ןֵפֹוהַא ןְראָוַנ איִז זיִא םּורָד ןְּבעֶג
 רעֶר טיִנ סאָד איז טְלאָו ןייֵטְׁש לאָז ןיִז יד . רֶניוְׁשִנ ןעקְךיִא ְךֶאָלַמ םעֶד ןְמעֶּבנ טֶה טֹול
 ףֹוא ןעֶניִנעֶר טְכאַמעֶג טאָנ שֶה םּורְר טְזאָל ְךיִמ עוו רֶמאָמ אָרֹומ ְךיִא ּבאָה ןָפֹול וניִנ
 ׁשֵאְו תירְפִננ הָנָבְל רֶד רַּפ נא ןיִז רֶד רַּפ ייֵז  ְךיִמ זאָל םּורְד ןעֶנינֶנּב וייַּב םָר לייוַו רעֶד
 לָמיִה ןּופ רעֶייַפ נּוא ליִּבעווׁש (םִיַמָּׁשַה ןֵמ  םאֶטְׁש איד ןעֶד רעֹוצ טאָטְׁש רָד ןיִא ןֶציִז
 טְקיִש םיעָשְר יד ןעֶפאָרְטְׁש לו טאָנ ןעוֶו . ןיִנעֶז םּרְ ןְראָונ טֶעֹּבנ גנאַל טיִנזיִא רַעֹוצ
 לעַמיִה ןּופ רֶעִייַפ נּוא ליִּבעוְׁש יו ףֹוא רֶע  ןעֶטְראָד ּךיִא לעֶװ ליִּפ טיִנ תֹוריִבַע עֶריִא
 טְזאָל םיקידצ יד ןאָמ םֶטּוג ליוִו רֶע זַא נּוא נּוא ןאָטְנ ּכיִל ּוצ םיִא טאָג טֶה ןְּבעֶל ןְּביילַּב
 טֵּבַּתו) לָמיִה ןּופ ןָמ ןְלאַפ ןעֶכאַמ ְּךיֹוא רֶע טיִנ איו טֶה נּוא רעוצ טאָטְׁש יִר טְואָלְג טֶה
 טֶה טול ןּופ ּבייַו סֶד נּוא (יִרָחַאַמ ֹוּתְׁשִא טֹול ּוצ טְנאָזְג טֶה ְּךָאְלַמ רֶד נּוא ןֶּבְראָד רַּפ
 ןעֶגְנאַנעֶג זיִא טול ןעֶד ךיז רעַטְנּוצ טְקּוקעֶג ןעק ְךיִא ןעֶר טאָטְׁש רֶד ןיִא רֶניִוְׁשִנ ףיֹו ,
 םורַא דְניִועֶג זיֹוה ןייַז לאָז רֶע ןְטְׁשְרֶטְנּוא םּוצ ר ויִּב ןאָמ טיִנ זייַּב ןייק םֹודְס טאָטְׁש רֶד
 (חַלֶמ ביִצְנ יִהְּתַ טאָטְׁש רעֶד ןּפ ןְּבייֵרְט םיִכָאְלַמ יִר ןיִנעֶזאָר רעוצ ןייק ןִמּוק טְסעוֶו
 - לאָז ןעפוהַא ןעֶראועֶג זיִא ּבייַו ס'טול איו ןעֶּבאָה יז םו רַּפ רעֶד ןְראָוְנ טְפאָרְטְׁשִנ
 : שש = | ?עוו ר"מ טְנאַג ןְבאָה גּוא טְכאַמַנ םֹורָג ְּךיִ
 ןְטְלאוָו אייֵז םֹודָס טאָמְׁש איִר ןֶּבְראַד רַּפ
 םּורד ןְּבְראַר רַפ טעוֶו טאָג ןעֶגאָז טְפְראַדְנ
 תֹוׂשֲעל לֵכּוא אֹליִּכ) ןְגאָז טְזּומְג אָד ייֵזןְּבאָה
 אָט טיִנ ןעק ְךיִא ׁשְטייֵט זיִא םאָד (רֶבָד
 יד (ץֶרֶאָה לעאָצָיׁשִמְׁשַה) טאָנןָא ְךאז ןייק
 ךוא ְךאָנ זיא הָנְבְל יד נּוא ןְנְנאַנְג ףֹואזיִא ןיִז

 שֶרֹוח ּבֵלאַה ןיִא ןעֶווג זי סאָר ןעֶד ןְנאַטְׁשיִ
 הָנָבְל איר טייַטְׁש לאָמ טְסְנעֶר חַסָּפ םיִא
 ןיִו רעֶד טיִמ גאָט םעֶד ףֹוא העֶׁש עֶכיִלְטע
 א אי 11 66:6 4 םֹורְס ףֹוא ןעֶניִעעֶר טְכאַמעֶג טאָנ טֶה ֹוזַא
 ןגיִטְנייַה ויִּב ץְלאַו ןָּפֹוהַא ןעֶראָועֶג איִז זיִא  ןיז רֶר ראַפ לָמיִה ןּופ רעֶייַפ נּוא ליִּבעוְׁש
 טֶה םֶהָרְבַא (םֹודָס יֵנְּפ לע ףקְׁשַיע גאָמ ןּופ טייל לייֵטַא ןעֶד הָנָבָל רעֶד ראַפ נּוא
 ְךיֹורַא ןְהעֶועֶג רֶע טֶה םֹורָס ףיֹוא טְקּוקעֶנ .לייֵטַא נּוא ןיִז רָד ּוצ טְניִדעֶג ןעֶּבאָה םֹודָס
 ןּופ ְךיֹור רָד יו ּוזַא ןעֶטְראָד ןּופ ףֹוא טייַנ טְּפאָרְמְׁשעֶג ייֵזטְלאו טאָג ןעוו הָנָבְל רָד ּוצ
 (םֶהָרְבַא תֶא םיהֹלָא רֹוּכְזיַע .ןעֶבֹוא ְךְלאקַא סאוָו איד טְגאָועֶג ןעֶטְלאוָו ןילַא ןיִז רֶד רּפ

 רֶעטֶה םורד םֶהְרְבַא טְקנעֶדעֶג טֶהּטאָנ נּוא . ןייֵטׁש לאָז הָנְבִל יד ןעֶו הָנָבְל רֶדּוצ ןעֶניד
 קי שורקה ה"לש

 יז טְלייווְנ סוא ייֵז טֶה טאָנ סו לֵאָרָׂשִי לֵלָּכ םעֶד  ןָהעֶז טיִנ ריִד רֶעְניִה טְסְלאָז ּוד (ְךיִרֲחַא טיִּבַּת לַא)
 רָדָנּואו עֶסורְג ייֵנ טיִמ םֶה נּוא ןָּבעֶג ּוצ הָרוּת יִד ּזיִא רֶע םִו ׁשֶנעֶמַא טיִמ דָסָח טּוט טאָג ןעֶוו

 ןָמיִרעֶּב םיִנ נּוא ןֶמעֶׁש ְךיז רֶע ףְראַד טְרעֶו םיִנ
 ָּביִרְר ףיורָ ןֶריִצְלאָטְׁ ןִֵּׁ לּכַמּו יִמְרעֶד יז
 טיִנ םַנָא ןאָטְג םיִא טֶה טאָג םוָו טול יַּב טייֵטָׁש

 םיִנְךיִז לאָז רֶע טְגאָזג ןעֶמ טֶה םיִׂשֲעט עֶנייֵזְךאָנ
 ןּביילְּב גנאַל טיִנ לאָז רֶע טְסייַה םֶד ןְהעֶז םורַא
 סַג םעֶר ןּפ ןְּבאָה ּוצ האָנַה ןייֵא טְרָא םעֶר ףיֹוא
 יב רָבָא ןעֶועֶועֶג טְרעוֶו טיִנ םַנ םֶר זיִא רָע לייַו

 ֶׂשָע רֶׁשֲא) טייֵׁש ןאָטג םִיַרְצִמןיִא תֹואָלְפִנ םיִסָנ
 טאָג ם רֶרְנואוו עַלַא (ְיֶניֵעְל םִיַרְִמִביֶהֹלֲא 'ה
 ּור טְסייֵה םֶר ןָגוא עֶנייַד רַפםִיַרצִמ ןיִא ןאָטְג טֶה
 ןְמְכארְטַּב ּא ןְהעֶז טְגאָמג נּוא טְפְראַרעֶג טְכאָה
 ִיַרְצִמ יִא ןְגעֶו טְנייַד ןּופ טֶה טאָג םֶוו ֶרְנּואוו יִד

 :ןְןעוֶוג טְרעֶוייֵז טֶזֵּבּוד לייַו ןאָטְג
 נּוא (טול תֶא חַלַׁשִיַו םֶהָרְבַא תֶא םיִהֹלֲא רֹוּכזיַו)

 שי" ששת א

 ּ' טא עא א



 טאָה טאָ םֹודְס ןּופ טול טְקיִׁשעֶג קעווו
 ּוצ ןאָמעֶג םֶמּונ טאָה טֹול סאָו טְּכאַדעֶו
 הָרָׂש זַא טְנאועֶג םֹוא טיִנ טֶה נּוָא םֶהָרְּבִוו
 זיִא טול (רעוצִמ טול לעיו) .ּבייוו ןיי זיו
 אָרֹומ טֶה רעםּוראוָו רעוצ ןּופ ןְגְנאַנעֶג ףֹוו
 טְנְהאָנ זיא איִז לייוַו ןעֶציִזּוצ ראד טאַהע
 .ןעֶרעוֶו בּורָח ּךֹוא יִז טעֶוו רֶמאָמ םֹודָמ ןופ
 טאָטְׁש ִדטְנייַמְנ טֶהטֹול טְּבייֵרְׁשיִּוקוִ ר
 טיִנ םֶה רֶע לייַו ןעֶּביִלְּבעֶג ראָנ זיִא רעוצ
 םֹודְס ןּופ ןעֶפֹול קעֶווַא .דְניוְׁשעֶג טְנעֶקו
 קעֶוַא רעוומ טייצ טֶה רע זַא טְנייַה רעֶּבא

 יג

 ךֹוא טעֶו טאָטְׁש יד ןעֶד טאָטׁש רֶד פן
 ןעֶּבאָה סאוָו רֶטְכעֶמ ייוֵוְצ טאַהעֶג טָה טול
 עֶטְצְלעֶגיד טְגאָועֶג טֶה טאַהעֶג ןעֶנאַמ ןייֵק
 זיִא רֶמאָפ רָוְּוא רעֶטְסְנֶניִי הֹדָווצ רֶּטְכאָּמ

 רע רעֶדָא ןעֶּבְראַטְׁש דְלאַּב ןעק רֶע
 נוא ןעֶניוועֶג ןעֶבאַמ ןינעק רַדָניק ןייק

 לאָז רֶע דְנאַל ןיִא אָד טיִנ ויִא ׁשְנעֶמ ן"
 עד ןְּבאָה רֶדְנק ןעֶלאָז ריִמ ןעֶיִל ןנּוא י
 זיִא טְלעֶוו עֶצְנאַג איד זַא טְנייֵמעֶג ןעֶּבאָה

 ,לּיּבַמ םעֶד ייַּב יוִו ֹוזַא ןעֶראוָועֶנ ןעֶרו
 ןעועֶג ןעֶנעֶז רעֶטְכעֶמ יד טְּביירְׁש ַײַח

 ןעֶגאָו ּוצ טְמעֶׁשעֶג ְךיִו ןעֶּבאָה ייֵז תֹועּונָצ
 יד ןעֶד ןעֶניִל ייז ייַּב לאָז רֶע רֶמאָּפ רעֶי
 רֶטְכעֶט עֶרעֶייִז ןעֶמעֶנ ןיִנעֶמ ַחנ ןּופ רָדְניֵק
 ןייַו טיִמ ןקָנּורְּטעֶגְנָא םיִא ייז ןעֶּבאָה םּורָד
 נּוא ייֵז ייַּב טְגיִל רֶע םֶד ןעֶסיוִו טיִנ לאָז רָע
 לייַה רעֶד ןיֵא ןייַַו טקִיׁשעֶג ּוצ ייֵז טֶה טאָנ
 : : ּי ו

 טאָה נוא םֶהָרָבַא ןָא טְנאַמ רעֶּד ְךיִז טאָה טאָנ
 רֶועיִלא 'ר רֶע טְגנעֶרּב רַהוז ןיִא ,טול טְקיִׁשָג םורַא
 םֶמאֶנ זיִא םִע סֹורָג יִו טְהעֶז נּוא טְמּוק טְגאָזִג טֶה
 עֶמּורְפ יִר טיִמ טֵרפּבּו ןעֶׁשְנעֶמ עַלַא טיִמ ראָנעֶּג
 ר ןיִאּוליִפָא םֶד ְגעוֶו ניי ןיִא ןְלְְנאַַו עַכְלעוֶו
 הָּכוְמ רֶע זיִא טְלעוֶו יִד ןייז ןב ליוִו טאָג םִָו טייֵצ
 הָוְצִ רָד ןּופ תּוכזרֶרֵדְּכהָצִמַא יִמ ןטְבילג ןייַ
 זַא נּוא .,ןיִרַה םוי םעֶד ייַּב ןייֵטְׁש ייַּב םֶהיֵא לאָז
 ּביִל טֶה הב טאָנ םִו םעֶד טְנְרעֶלעֶג ריִמ ןָּבאָה
 טיִמ ןאַמָרָא ןייֵא טְסייַה םָד הָנַָּמַא ּוצ רֶע טֶקיׁש
 נּוא ןְניִרַפהָוְצִמַא גּוא ןאָט הָקְָצ ןעֶק רֶע ןְמעוֶ
 טְהיִצ ןאַמיִרָא םעֶד טיִמ טּוט רֶע סאוָו הָקְָ יד
 טְסייֵה סאָד ,דָסֶח לֶׁש טּוחַא ףיֹורַא םֶהיֵא ףיֹוא
 -ד- += לאֵרְטִׁש רעֶר נּוא ראָניִג םֶמאָנ ןופ לֹאַרְמְׁשַא

 טו אץ 1

 אריו תשרפ

 . (הְרעְצַה לָאהְריִכְּבַהרֶמאּתו).ןעֶרעוֶו בו

 שודקה ה"לש

 אמ הניארו

 (ןיי ּניִבָא תֶא הָקְׁשִנ הֶכְל ןעֶנעוֶו טְסעֶד ןּופ
 רעֶטְסְנני רעֶד ּוצ טְגאָועֶג טֶה עֶטְצֶלֶע יד
 ןייוַו טיִמ רֶמאָּפ רעֶונּוא ןעקְנירְטְנָא רֶמאָל
 רעֶּביִא ןעֶּבֹוהעֶגְנָא טֶה עֶטְצְלעז יד לייוו נוא
 טייֵטְׁש םּורָד ְךאַז רַד ּוצ עֶטְסֶנני יד ןעֶדייר
 תֶא בֵּכְׁשִּתַנ ְךֵלְדייֵׁשאַּב רֶמָצְלֲע רעֶד ייַּב
 נּוא רָמאַּפ ריִא טימ ןעֶנעֶלעֶג זיִא יִז (ָהיֵבָא
 בַּכְׁשִּתַ תֹועיִנְצִּב טייֵמְׁש רֶטְסְנְנײ רָד ייֵּב
 טייֵטְׁש םִע םיִא טיפ ןעֶנעֶלעֶג זיִא איז (ומע
 םיִמָכָח עֶרעֶונּוא רעֶטאָפ ריִא טיִמ טיִנ
 ןעֶנייֵל םָד ןּופ טְכיוִועֶג טיִנ טאָה טֹול ןעֶנאָז
 ןיֵטְׁשְפיֹוא ריִא ןּופ רעֶּבָא רֶמְכאָט ןייַ ןּופ
 ירְדְנַא יד רע טֶה ְּךאָד טְכיוועֶג אֹוי רע טֶה
 איד (ְרָהַּתַנ ןעֶקְנּורְטאַּב רעֶדיווְךִז טְכאַנ
 טיִדְנעֶנאָרְט ןעֶנעֶז טול ןופ רעֶטְכעֶט .ייֵוְצ
 - עַטצִלֲע יד נּוא רעֶטאָפ ריז ןּופ ןעֶראוָועֶג
 בָאֹומ ןְפּורעֶג םיִא טֶה נּוא ןּוזַא ןעֶניוִועֶג טֶה
 ןּופ ןעֶראָּבעֶג ןעראוָו זיִא רֶע ׁשְמייֵט זיִא םָד
 תֹועיִנְצִּב טיִנ טֶה איז לייוַו נּוא רֶמאַּפ ןייַמ
 וניֵּבַר הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טאָג טֶה םּורָד טעֶרעֶג

 ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ןייק בָאֹומ טיִמ טְסְלאָז ּוד
 ש7* 25 רעֶּבָא ןאָט ייֵז ןעֶמ געָמ תֹורְצ עַרעֶדְנַא רעֶּבָא

 טה נּוא תֹועיִנְצִּב טעֶרעֶג טֶה עֶטְסְנְנִי איד
 רֶעׁשְטייֵט זיִא םִד ימע ןֶּב ןעֶפּורעֶג ןּוז ריִא
 טֶה נוא קְלאָפ ןיימ ןּופ ןעֶראֶּבעֶג ןעֶראָו יִא
 רעֶטאָּפ ריִא ןּופ ּךעֶלְרייֵׁשאַּב טְגאָועֶג טיִנ
 טְסְלאָז ּוד הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טאָנ םֶה םּורָד
 עפיװ .ןאָט וייַּב םּוׁש ןייק ןֹומע ןופ הָמּוא יִד
 זיִא םֹודְס םָד ןְהעֶועֶג טאָה םָהָרְבַא (םֶׁשֵּמ

 בורה

 ףיוא ןֶמּוק ןְפְראַד םִז םיִניִ יִד ןּופ םיִא טְצְמיִׁשַּ
 טאָה טאָג תַעַׁשְּב טְהעֶז דְנּוא טְמּוק ,טְלעוֶו רעֶד
 הָּכזְמ רֶעיֵרְפ רָע טאָה םִֹדָס ןיִפאָרְטְׁש טְלאועֶג
 לאו הְִָמיִד יִדְּכ הָוְצִמַא טיִמ םֶהָרְבַא ןיִזעועֶג
 רָּביִרעֶד ןיִרעוֶו לּוציִנ לאָז טול םֶד ןייֵטְׁש ייַּב םיִא
 (םול תֶא חֹלַׁשָיַו םֶהָרְבַא תֶא םיִהֹלֶא רֹוּכְזיו) טייֵטְׁש
 טול ןָא טְנאַמרעֶד ְךיִז טאָה טאָג םיִנ טייֵמְׁש סֶע
 םֶהָרְבַא תּוכְזִּב ראָנ ןְראוָועֶג לּוצִנ זיִא טול לייַו
 םֶהָרְבַא ןָא טְנאַמ רֶד טאָנ ְךיִז טֶה סוָו ְךֶרֹוד נּוא
 אייֵרְר יִד טְקיִׁשעֶג םיא םֶה רֶע םָו םעֶד ךֶרוד

 לאָז רֶע ידּכןיִׁשְנעֶמ ןופ טְלאַטְׁשעֶג ןיִא םיִכָאְלִמ
 םיהָרוא תסככס ןופ החכ יד ןימ סב

 לאָז טול םֶד ןיִנאַטְׁשעֶג ייַּב םיִא זיִא הָוְצִמ יִד נּוא
 :(תֶוָמִמ ליִצַּת הקדְצּו) טְנאַו קּוסָּפ רֶד יו ןיִרו}לּוציִנ
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 הניאצ 2
 ןיֹוׁש ןעֶייִג םיִחָרֹוא ןייק נּוא ןעראוָועֶג בּורָח

 ְךֹוא ןטְראָד ןּופ ןעֶגֹוצעֶג קעוַא רֶע טֶה טיִנ
 ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא םָׁש רֶזייֵּבַא זיִא טֹול ףֹוא לייוו
 טֶה רעֶטְכעֶמ עֶנייו יב ןעֶנעֶלעֶג זיִא רע זַא
 ןעֶנֹוצעֶג קעֶוַא זיא נּוא טְמעֶׁשעֶג םֶהְרְבַא ְּךי
 ןיִא ןעֶנאֹוו ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא נּוא ןעֶמְראָד ןּופ
 טְגאָועֶג ׁשֶה םֶהָרְבַא נּוא רֶרָנ טאָטְׁש רעֶד
 רעֶטְסעֶוְוְׁש ןייַז זיִא איז הֵרָׂש ּבייוו ןייז ףֹוא

 טיִנ ְּךֹוא אָד םֶהֶרְבַא טֶה םּוראַו הָׁשֹק זיִא

 ןייַזזיא איִז זַא ןעֶנאָז לאָז איז הֶרָׂש ןעֶטעֶּבעֶג
 זיִא ץּוריִּת רָד ,הֹערַּפ ייֵּב יו ֹוזַא רעֶטְסעוֶוְׁש
 ָמּנעג ןעֶראָו לאָמ ןייַא ןֹׁש זיא הֶרָׂש לייוַו
 טעוהֶרָׂש םֶדטְסיִועֶג םֶהְרְבַאטֶה הֹעְרַּפּוצ
 רעֶטְסעוֶוְׁש ןייַז זיִא איִז זַא ןעֶגאָז טיִנ םיִועֶג
 ןגנאַנעֶג םֶהָרְבא זיִא םּוראַו טְגעֶרּפ ֵיַחְּב רָד
 עֶסֹורְג רֶעיִרְפ ןיֹוׁש ְּךאָד טֶה רֶע רֶדָנ ןייק
 הָרָׂש ּבייוַו ןייַז םיִא טֶה ןעֶמ טאַהעֶג תֹורָצ
 טֶזּומעֶג םיִא טאָה טאָנ נוא ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא
 סֹורַא הֶרָׂש טֶה רֶע ייַא ןאָט םיִסיֵנ עָסֹורְג
 זיִא ץּוריִּת רעֶד .זיֹוה ם'הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶמּונעֶג
 טֶה טאָנ ראָנ ןעֶּבעֶנעֶג טֶג ריִא טֶה םֶהָרְּבַא
 טֶה רֶע לייַװ טֶג ןייֵק זיִא טֶג רָד זַא טְגאועֶג
 זיִא םּורָד ןעֶּבעֶנעֶג טָנ ריִא אָרְומ רעֶּביִא

 םיִא טֶה נוא ְךֵלֶמיִבֲא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ְךֶאְלַמַא
 הֶרָׂש הָׁשִא יד (לעָּב תַלּועְּב איֵהְונ טְנאַזעֶג
 םִע לייַו טֶג ןייֵק זיִא טָג ריִא ןעֶד ןאַמַא טֶה
 ְךֶלָמיִבֲא חַלֶׁשִיַנ .אָרומ רעֶּביִא ןעוֶועֶג זיִא
 רָד ְּךַלֶמיִבֲא נּוא (הָרָׂש תֶא חקִינ רֶרָנְךֶלֶמ
 ןעֶמּועֶג טֶה נּוא טְקיִׁשעֶג טֶה רֶרָנ ןיפ ךֶלֶמ
 א ּךֵלֶמיִבֲא ּוצ ְּךֶאָלַמַא ןעֶמּוקעֶג זיִא הֶרָׂש
 ּוד טְנאָועֶג םיִא ּוצ טָה נּוא טְכאַנ ייַּב םֹולָח

 סאו הָׁשֵא רָד ןעֶנעֶו ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש טְסעֶו
 ןאַמַא טאָה איִז ןעֶד ןעֶמּונעֶג ּוצ טְסאָה ּוד
 טייֵטְׁש םּוראו טְנעֶרְּפ קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד
 איִד (הערַּפ תיֵּב הָׁשִאָה חקָּתו) הֹעְרַּפ ייֵּב
 הֹערַּפ ןּופ זיֹוה ןיא ןעֶמּונעֶג ןעֶראָָו זיִא הָׁשִא

 (הָרָׂש תֶא חקָיע טייֵטְׁש ךֵלָמיִבֲא ייַּב נּוא
 רֶע טיִנ טייֵטְׁש םִע הֶדָׂש ןעֶמּונעֶג טֶה רֶע
 זיִא ץּוריִּת רָד .ןיירַא זיֹוה ןיִא ןָמּונעֶנ איִז טָה
 ןּופ רֶהעֵמ ךֵלֶמ רעֶסֹורְגַא ןעֶועֶג זיִא הֹעְרַּפ
 הָרָׂש טֶה רעעָׁשְרַא ןעוֶועֶג זיִא נא ְּךֵלֶמיִבֲא
 טְלאָועֶג רָע טֶה טייֵקָנייֵׁש ריִא ןעֶנעוןְמונעֶג
 ןְמעֶנ איִו טעֶוו רֶע ייֵא הָנּותֲח עֶסֹורגַא ןְכאַמ

 הניארו אריו תשרפ
  םּורָד טייקְכייַר ןייַז ןעֶזייוו טְלאוָועֶג טֶה נּוא
 רַׂשֲא ןּופ זיֹוה םָד ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג איִז רֶע טֶה
 םֶד רֶמֹולְּכ העְרַּפ תיֵּב טייֵמְׁש םָד רעֶּביִא
 עֶנייַז טְנייֵמעֶג זיִא םֶד העְרַּפ ןופ דְניִועֶג זיֹוה
  קיִרצַא ןעֶועֶג זיִא ְךֵלֶמיִבֲא רעַּבָא םיִרָׂש
 - תֶרֶׂש טאָה רֶע הֹעְרַּפ יוִו ְךייֵר ֹוזַא טיִג נּוא
 איו תֶסָחיְמַא ןעֶועֶגזיִא איז לייַו ןעֶמּועג
 - תֶרָׂש לֶא םֶהָרְבַא רֶמאֹיַנ טייַטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 רֶרָנְךְלָמ ְךֶלֶמיִבֲא חַלְׁשִיַואיֵה יתֹוחַא ֹוּתְׁשִא
 טְנאָועֶג טֶה םֶהָרְבַא לייוַו (הָרָׂש תֶא חקִיו
 םּורָד רעֶטְסעֶוְׁש ןייַז זיִא איז זַא הֶרָׂש ףֹוא
 - הֶרָׂש ןעֶמּונעֶג טֶה נוא טְקיִׁשעֶגְּךֶלְמיִבֲא טָה
 אז רֶע טֶה ןעֶנעֶו טייֵקְנייַׁש ןּופ םיִנ רעֶּכָא
 ןייֵש ֹוזַא טיִנ ןוש טְנייַה זיִא איז ןעֶד ןָמּונעֶג
 רעֶטְלֶע זיִא איז לייוַו הֹעְרּפ ייֵּב יו ןעוֶועֶג
 - ְןֶכאַמ טְלאָועֶג טינ טֶה ֶלָמיִבֲא גוא ןעוֶועֶג
 דֶלאַּב איֵז רע טאָה םּורָד הָנּותֲח עֶסֹורְנַא
 (ְהיֶלֵא בַרָקאֹל ְךֶלֶמיִכֲאַע .ּבייַװַא ּוצ ןִמּונעֶג
 ןְְהעֶנעֶגטְואָלעֶגטינ ְךֶלֶמיִבֲא טֶה ךֶאָלַמ דֶד
 ןיֵטְׁש טיִנ ףְראַד העֵרּפ ייַּב רּבֶא הֶרָׂש ּוצ
 לייוַו הֶרָׂש ּוצ טְנְהעֶנעֶג טיִנ טֶה הֹעְרַּכ םֶד
 טְרעייַנ זיֹוה ןייַז ןיִא ןעֶועֶג טיִנ ְּךאָנ ויִא איִז

 ירוופויי-האפאהוהא

 .ץּוריִּתַאְּדאַנ ןעוועֶג איִז זיִא זיֹוה ןיִא רַׂשֲא ייֵּב

 ְֵֶמיִבֲאייַּב קָחְצִיתֹודָלֹוּת רעֶד טְּבייֵרְׁש
 ןְמּיקעֶג טיִנ זיִא רע םד ןעֶנאָז קּוסָּפ רֶד וּומ
 ןְראוועֶג ןעֶגאָרְט דְלאַּב זיִא איִז לייוַו הֶרָׂש ּוצ
 איז טְגאָזעֶג טייל יד ןְטְלאוָו הָׂשֵעַמ רֶד ְּךאָנ
 אָיִשקאְךאַנ ּךֵלְמיִבַא ןופ ןעֶגאָרְט ןעֶראוָו זיִא
 זיִא םּוראַו קֶחֶצֵי תֹודָלֹוּת רעֶד טְנעֶרְּפ
 הָערַּמ ּוצ נוא ךֶלֶמיִבֲא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ְּךֶאֶלַמַא
 קידַצַא ןעוועֶ זיִא ְךֶלֶמיִבֲא זיַא ץּוריִּת רָד טיִנ
 ליוו טאָנ נּוא עֶׁשֶרַא ןעוועֶג זיִא הֹעָרַּפ רָּבֶא

 אָׁשקא ְךאָנ שָׁשְרַא וצ ְךאָלַמַא ןעֶקיִׁש טיִנ
 תַעַרְצטְכאַרְּבעֶג טאָנ טֶה םּוראַוו רע טנעֶרְפ
 ץּוריִּת רָד ,טיִנ ְּךֶלָמיִבֲא ףֹוא נּוא הערּפ ףֹוא
 ןעֶנְנּנְפֶע עֶלַא טְּפאָטְׂש ראַּפ טאָה טאָנ זיִא
 ייֵז סאָד ְךֵלֶמיִבֲא ןופ דֶניִזעֶג זיֹוה םעֶד ןּופ
 ןִּתְׁשַמ טיִנ נּוא ןעֶניוִועֶג טְנעֶקְיִג טיִנ ןעֶּבאָה
 טֶה ןּוהַא ּוליִפֲא ןעֶּבאָה ְּךֶרֹוצ ןייק גוא ןייַז
 מָה ץֶלַא םֶד נּוא ןעֶנייֵל טְנעֶקיִנ טיִנ ייֵא ריִא
 ַא ןייֵטְׁשְרַפ לאָז ְּךֵלְמיִבָא יֵדְּכ ןאָטעֶג טאָג
 הֶרָׂש ןֵמְעעֶג טֶה רֶע סאוָו רַּפ רָד זיִא סאָד
 ףלפיִכֲא ,,+ וועג גּנעָג ףאָרמׁש איר זיִא
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 .הניאצ 1
 טאָה רע עֶׁשֶרַא ןעוֶועֶג זיִא הֹעֵרַּפ רעֶּבו
 זייַּב טעֶרעֶג ןעֶּבאָה טייַל איִד סָד טְּכאַמנֶו

 ןיִנעֶלעֶג ריִא ייַּב זיִא הֹעְרַּפ םֶד הָדָׂש ףּו
 תֶעַרְצ טיִמ טְּפאָרְטְׁשעֶנ םיִא טאָנטֶה םּוה
 ְנאַלְׁשעֶגדְרעֶוו עֶרָה ןֹוׁשָל רער סאוָו הֶחע
 עֶבאָה ְּךֶלמיִבָ ְךרוד ןעֶו נוא ּתעַרְצ טו
 ןּופ זיִא איִז םָד הָרָׂש ףֹוא טעֶרעֶג טייל ְּךֹוו

 ְךַלֶמיִבא זיִא םֶד ןעֶראוָועֶג ןעֶנאָרְמְּדַלְמיִב}
 ראָנ זיִא רֶע דְלאַּב יוִו נּוא ןעוֶועֶג גיִדָעיש )

 רֶע טֶה ןאַמַא טֶה הֶרָׂש םֶד ןְראוָועֶג ראָוע
 תעְרַּפ רעֶּבָא ןעֶריר ןָא טְלאָועֶג טיִנ ריִא יו
 ןאַמַא טֶה הֶרָׂש םֶד טְסיוִועֶג ןיֹוׁש טֶה רֶע ןע
 ּביַוַא רַּפ ןעֶמעֶג טְלאָועֶג ְךאָד איִז רָע טו
 תַעַרְצ טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָג םיִא טֶה םוח|
 קָחֶצִו תֹודָלֹוּת רעֶד טְגעֶרְפ אָיִׁשּפַא ךא|
 םֶהְרְבַא ןופ טְרעֶנאַּב טיִנ העְרַּפ טֶה םּורא
 זיִא הָרָׂש זַא טְגאַעֶג טֶה רֶע םּוראיו ץּוריִּתִוו

 טְרעֶגַּב אֹוי םֶה ְךֶלֶמיִבֲא נוא רֶטְּפעווְׁש

 : "יא
 יי :

 טֶה רע םּוראַו ןעֶנאָז םיִא לאָז רע; ץּור
 זיִא ךֹוא רֶטְכעֶווְׁש ןייַ זיִא הָרֹׂש זַא שֶג
 םֶהֶרְבַא ּוצ טְנאַזעֶג הֹעָרַּפ טֶה םּוראַוַו ה

 נוא  דְנאַל ןייֵמ ןּוּפ אייֵנ נוא ּבייוו ןייד םע
 ןייַמ ןיִא ץיִז םיִא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ְּךֶלָמיִּבעו

 טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טאָה עָׁשֶרַא ןעוֶועֶג זיו

 עֶׁשֶרַא טְסיִּב ּוד ןעֶרעֶפְנֶע םיִא טעוו םֶהָר
 ְךיִמ טְסעֶו אּוד טאַהעֶג אָרֹומ ְךיִא .ּבאְז
 העֵרַּפ טֶה םּורָד ּבייוו ןיײמ רעֶּביִא ןעֶניִנרִע
 םֶהְרְבַאןופ ןַערעֶה טְלאועֶג שינ ץּריִּת ןייק
 נּוא ּבייַו ןייַד םעֶנ טְנאַזעֶג םיִא ּוצ טאָה נּוע
 רע םּוראָו דְנאַל ןיימ ןוֿפ םֹורַא דָלאַּב איז
 ןעֶנעֶז ייֵז טייל עֶנייַז ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ ּטָה
 הָרָׂש םיִמ ןעֶלאָז ייֵז תּונְז ןיִא טייֵׁש רַפ רֶעיי

 רע םֶהֶרְבַא טְנעֶרְפעֶג רֶע טֶה םּורָד קיִדַצַאְו
 הָרָׂש טְנאַועֶג טֶה רֶע םּוראַוו ןעֶנאָז םיִא לאָז
 טְרָפְנעיִג םיִא םֶהָרְבַא טֶה רָטְסעוֶוְׁש ןייַ זיִא
 טאַהעֶג אָרֹומ ּבאָהְךיִא ראָנקיִדַצַא טְסיֵּב ּוד
 ּבאָה אָד טְׁשְרֶע טיִנ ְּךֹוא טייל עֶנייַד ראַּפ
 רֶטְסעוֶוְש ןייַמ זיִא הָרָׂש ןְגאָז ןֵּבֹוהעֶגְנֶא ְךיִא
 ןיימ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג םיֹורַא ןיִּב ְךיִא דָניִז טְרעֶייַנ
 ְךֶלֶמיִבֲא ניא ֹוזַא ץְלַא ְךיִא גאָז זיֹוה םְרעֶטאָפ
 ְמּוקעֶג זיִא ְּךֶאֶלַמ רָד סֶרטאַהעֶג אָרָומ טֶה
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 אריו תשרפ

 ןעֶועֶג זיִא ְךֵלֶמיִבֲא רעֶּבֶא .ןייַז הָנוְמ טיי

 במ .הניארו
 טֶה םּורָד םֹורָס יו דְנאַל ןייַז ןעֶּבְראַד רַּפ
 דְנאַל ןייֵמ ןיִא ץיז םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָועֶג רֶע
 טְנאָז םּורָד נּוא דְנאַל םֶד ןייַז ליִצַמ ּוטְסעוֶו
 אָרֲקִיַו רֶקוַּּב ּךֵלְמיִבֲא םַּכְׁשַיַע קּוסָּפ רֶד
 ןקאָרְשעֶג רעֶייְךיז טֶהְּדַַמיִכֲא (יִדָכִע לֶכָל
 עֶנייַו עֶלַא ןעֶפּורעֶג טֶה נּוא ְּךָאָלַמ םעֶד רַּפ
 ייֵז נוא טְלייֵצ רעֶד םָד ייֵז טֶה נּוא טְכעֶנְק
 יָנֹדֲא רַמאֹיֵע טאַהעֶג אָרומ רֶעייֵ ְךיֹוא ןְּבאָה
 טְגאָועֶג טֶה ְּךַלְמיִבָא נֹורֲהַּת קיִדְצ םַגיֹונַ
 ּוטְסְליִו טְכעֶרעֶג זיִא קְלאָּפַא עוו טאָג ּוד
 ּוטְסאָה ֹוזַא זַא ןעֶגאָז ְּךיִא עו ןֵנינְראַה ְּךיֹוא
 טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רֶד ,לֹוּבַמַה רֹוד םּוצ ןאַמעֶג
 טאָנ ּוד ּבֹוא (יֹונֲה) טְגאָועֶג טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא
 קיִדַצ םע ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶנאָלְׁש רעֶד טְפְליִו
 םֶהָרְבַא קיִדצ םֶד טיִמ רעֶד ּוטְפעֶו (נֹורֲהַּת
 םיִא טעוֶו קְלאָפ ןיימ ןעֶד ןעֶנינראַה ְךיֹוא
 ןיִּב םָו טְגאָזֶג טֶה ְּךֶלֶמיִבֲא גוא ןְגאָלְשְרָד
 ןייַז זיִא איֵז טְגאָזעֶג טֶה םֶהָרְבַא גיִדְלּוׁש ְךיִא
 זַא טְנאַזעֶג ְךֹוא טאָה הָרָׂש נּוא רעֶטְסעוֶוְׁש
 (יֵבָבִל םֹותָּכ) רעֶדּורְּב רהיֵא זיִא םֶהָרְבַא
 ּבאָהְּךיִא רַמֹולָּכ ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ ןייֵמ טיִמ
 ּוצ הָריֵבַע ןייֵא טאַהעֶג ןעֶקְנאַרעֶג ןיִא טיִנ
 ןיִּב ְךיִא נּוא (תאז יִתיׂשֹע ַּפַּכ ןֹויקַנְבּע ןאָט
 ןיִא ּבאָה ְּךיִא ןעֶד הֶרָיַּבַע רֶד ןּופ ןייר ְךאָנ
 ּוצ ְךֶאָלמ רֶד טֶה טְרירעגנָא טיִנ ְךאָנ ריִא
 טְסאָה ּודֹסֶד לאווְּךֹוא סייֵווְּךיִא טְגאָועֶג םיִא

 םּורָד ןּוט ּוצ הֶריִבַע ןייֵא טאַהעֶג ןיִז ןיִא !טיִנ
 ּוצ הָריֵע;ןייֵא ןעֶטיִמ ראַפ ְךיִד ְּךיִא ּבאָה
 ןיִא ןערָירָנֶא טְזאָלעֶג טיִנ ךיד ְּבאָה נּוא ןּוט
 תֶׁשֲא בֵׁשָה) סאָד זי ריִד ןּופ טיִנ נּוא ריִא
 טְגאָועֶג טֶה ְּךָאָלַמ רֶד (אוה איִבָניִּכ ׁשיִאָה
 ּבייוַו ןייַז םֶהָרְבַא ּוצ םּוא רעק ּךֶלֶניִבֲא ּוצ
 ּוד םָד לאוו רע טְסייוֵו אֵיִבְנַא זיִא רֶע ןעֶד
 םיִא יז טעוֶו ריִא ןיִא טְריִרעֶגְנָא טיִנ טְסאָה
 ןאָמ הָלֵפְּת טעוֶו רֶע נּוא ןעֶרעוֶו סָאְמִנ טיִנ
 טאָה ְּךֶלֶמיִבֲא טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד ,ריִד ףֹוא
 רעֶדּורְּב ןייַד ּבאָה ְךיִא הֶרָׂש ּוצ טְגאָועֶג
 עֶלַא ןעֶלעוֶו ןעֶרְלּוג דְנעֶזיט ןְּבעֶעֶג םֶהָרְבַא
 טיִנ םיוִועֶג ךיד ּבאָה ְךיִא םֶד ןעֶסיוִו טייל
 םּואטְזּומעֶג ְךיִדּבאָה ְּךיִא טְרעֶייִנ טְריִרעֶגְנָא
 ןְמעֶּב רָּביִא םֶהָרְבַא טְזּומעֶג ּבאָה ּוא ןיִרעֶק
 טאַהעֶג ביל טיִנ רעֶהַא זיִּב םיִא ּבאָהְּךיִא ןעֶד
 . ןּומ םֶד דְלעֶג ליִפ םיִא ְּךיִא ּביִנ טְנייַה גּוא
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 ּוצ רעֶּבָא טְלאָו רע ןעוֶו טאָנ ןופ םֶנֵא ןייז
 טְנאָועֶג טְלעוֶו יד טְלאָו ןְּבעֶנעֶג טְלעֶג הֶרָׂש
 ייַב זיִא רֶע לייַװ ןול ריִא ןעֶּבעֶנעֶג טֶה רע
 םעֶד טיִמ (תַחָכֹונְו לֹּכ תֶאְ) ןעֶנעֶלעֶג ריִא

 רַפ ןעוֶייוו נּוא ןעֶרעוֶואַּב ןעֶנעק ךיד ּוטְסעֶֶו
 זיֹוה ןייַמ ןּופ ןייַר טְכיִּב ּוד םֶד טייל עֶלַא
 ןֶׁשְטייֵט ןעֶמ ןעק רעֶדיוו נּוא ןעֶנְנאַנעֶג םֹורַא
 ּוטְסעֶו טייַל עַלַא ייַּב (תַחָכֹונְו לֹּכ תֵאְו
 טְסעֶו ּוד ןעוֶו טאָנ ןּופ טְפאָדְמְׁשעֶג ןעֶרעוֶו

 טייל יד :ּוא רַדּורְּב ןייַד זיִא םֶהְרְבַא ןעֶנאָז -
 ׁשֶרְדַמ רָד .ּבייַוַא ראפ ןעֶמעֶנ ךיד ןעֶלעוֶו
 הֶרָׂש ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגטִה ךֵלָמיִבַאּטְּבייַרְׁש ֶּבַר
 ןעֶנירֶד טְגעלְּפ הֶּכְלַמַא םָו דייַלק רעֶייֵטַא
 ְךֶל אּוה הֵנָהְנ ריא ּוצ טְנאָועֶג טֶה גּוא ןייַנ
 םאָד ןְהעֶז ןעֶלעוֶו טייֵל עֶלַא (םִיניע תֹוסְּב
 ּוצ ןעֶטְכְראַפ ְךיז ןעֶלעוֶו נּוא דיילק עֶנייַׁש
 םיִהֹלֲאָה א םֶהָדְבַא לֵלַפְִיַע ריִד ףֹוא ןעֶקּיק
 ֹּתְשִא תֶאְו ְךֶלֶמיִבֲא תֶא םיִהֹלֲא אָּפְרִיו
 ןאָטעֶג הָלּפְּת טֶה םֶהָרְבַא (ּדֵלֵיַו יָתֹוהְמַאְ
 דְניועֶג זיֹוה ןייַז נּוא ְּךֶלֶמיִבֲא סאָד טאָנ ּוצ
 טְּפאָטְׁשְרַפטֶה טאָןעֶד ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג לאָז
 טְנעֶקיַג שֶה הָׁשִא ןייק סאָד ןעֶגְּונְפֶע עֶרעֶיי
 םיִלֹודְגםיִבָקְנ וא ןייַ יִתְׁשִמ טינךֹוא ןְניוועֶג
 ניא ןעֶנאַמ ןְּבאָה טְנעֶקיִגיטינ ְךֹוא ייֵז ןעֶּבאָה
 ןְטעֶּבעֶג טאָג ייֵז ראַפ םֶהָרְבַא טאָה רֶּבייוַ

 :ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג עֶלַא ייֵז ןעֶנעֶז
 :הָנָׁשַה שאר גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןעֶמ טְנייַל םָד
 טְניִהאָנ טֶה הֶרְוּת איִד (הָרָׂש תֶא דֹקָּפ ַײע

 ה"לש

 רעֶּביִרעֶד ןיִגאָזםיִמָכֲח ּורזנּוא (הָרָׂש תֶא רַקָפ 'הַע
 הָרֹוּת איִד סאוָו םעֶד ְךאָנ הָׁשְרַּפ איִד טייֵטְׁש

 ופ ןיִיעֶועֶג ללֹפְתַמ טֶה םֶהָרְבַא םֶד טְכייֵצ רֶד
 ןייֵא ןעֶו. םאָר ןינְרעֶל ּוצ זְנּוא ןיִנעו םֶכיֵלְמיִבַא
 ףוא ןיִגעוו םֶנְרעֶדְנַא ןייַא ןּופ לֵלַפְתִמ זיִא ׁשְנעֶמ
 טְרעֶו ןיִּבאָה סאָד ףְראַד ןייֵלַא רֶע סֶו ְךאַזַא וזַא
 זעֶויִג ללַּפְתַמ טאָה םֶהָרְבַא ,טְרָפְנָעָג רֶעיִרְפ רֶע
 ץְנאַג ןייַז נוא יֹורְפ עֶנייֵז ריִפ נּוא ְךֶלֶמיִבֲא ריֵּת

 ְךיִז טאָנ טאָה ןייַז ריִלֹומ ןעֶנאָק ןעֶלאָז אייז זיֹוה

 רֶעיִרְפ ְךאָנ רֶהיֵא טֶה גּוא הֶרָש ןָא טְנאַמ רֶר
 הוְצִמ יִד סורְג איו ריִמ ןְהעֶז ןּופ רֶדטְרעֶפְנעיִ
 נוא רֹוּבְצֲא ריִּפ יִרְדָנַא ראַפ ןייַז ּוצ לֵלַּפְתִמ זיִא
 נּוא קִיָמ זיִא אָרָמָנ יִד איוִו דיִחָיַא יִּפ ּוליִפַא
 ריִּפ טעֶּב םו רֶד ֹוריִבֲח לַע םיִמָחר ׁשֵּקַבְמַה טְגאָז

 םֶהָרְבַא נוא (ךֶקמיִבָא תֶא םֶהְָבַאַחיִֹוהְע רֶכֵח ןיי

 אריו תשרפ

 שורקה
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 : הניאיו

 | א "רִׂש םאר הָׁשרַּפ איד ןעֶּבייְׁשעֶגְנָא
 .םֶהְרְבַא םוָו הָׁרַּפ רֶדייַב ןעֶראועֶגןעֶגאָרְט
  ןעֶלאָז ייז ךֵלֶמיִבֲא ףֹוא ןאָטעֶג הָלפְּת טֶה
 הָרֹוּת יִד זִיּוא טְנעֶרעֶל אָד ןעֶניוועֶג ןעֶנעק
 נּוא רֵבֲח ןייַז ףֹוא .הֶלָפְּת טּוט רעֶנייֵא ןעוֶו
  שוט רע ְךַז יד ְךֹוא ןייֵלַא ףְראַדאּב רֶע
 ייַא ריִרְפ טאָנ םיִא טיִנ ֹוזַא ףֹוראַד הָלְפְּת
 תֵּפִּת טֶה םֶהָרָכַאןעֶד רֵַּחןייז שיִג רֶע
 לאָז ךֵלֶמיִבֲא ןופ ֶניִועֶג זיֹוה םֶד זַא ןאָטעֶג
 .ןְּבעֶגעֶג רֶדָניֵק רירְפ טאָנ טֶה ןעֶגיוִועֶג ןעֶנעק
 ְךֵלָמיִבֲא וצ ןעֶּבעֶנעֶג טֶה רע;ייֵא םֶהָרְבַא ּוצ
 מָה טאָנ (הָרָׂש תֶא דקָּפ ַײַע ׁשְטייֵט זיִא םָד
 ןְראָועֶג ןעֶגאָרּט זיִא הֶרָׂש םֶָד טְכאַרעֶג ריִרְפ
 ׁשֶרֶדֶמ רעֶד ְךֵלֶמיִבֲא טְלייֵהעֶג טֶה רע;ײֵא
 רָד הֶרָׂש ּוצ טְכאַדעֶג טאָנ טֶה םָו טְּבייֵרְׁש
 ּויִא הָרָׂש יד טְגאָועֶג טֶה טאָנ זיִא ץּוריִּת
 ןּופ זיֹוה ןיִא נוא הֹעְרַּפ ןּופ זיֹוה ןיִא ןעוֶועֶג

 לאָז ןעֶגְנאַנעֶג םֹורא ןייַר זיִא נּוא ְךֵלֶמיִבֲא
 לאָז איז ןעֶטּונ םוצ ןעֶקָנעֶרעֶג טיִנ איז ְךיִא
 טְגעֶרְּפ קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד .ןעֶּבאָה רֶדניֵק
 הֶרָׂש תֶא דקְּפ ַײװ טיימָׁש םֶע זַא אָיׁשקַא
 קּוסָפ רֶד ְךאָנ ףְראַדאַּב םָו (רֶמֶא רֶׁשֲאַּ
 זיִא (רֵּבִד רֶׁשֲאַּכ הֶרָׂשְל יי שי ןעֶנאז ּוצ
 ןעֶנעֶז סאוָו הֶׁשא ןייֵא נוא ןאַמַא ץּוריִּת רעֶד
 םּורָד ןעֶניוועֶג טיִנ ןעֶנעק איד טְלַא עֶדייּב
 תֶא רקָּפ ַײנ ןעֶמְׁשְרִע םוצ קּוסָּפ רֶד טְגאָז
 ןאָטעֶג םֵָא הֶרָׂש ּוצ טֶה טאָג רָמֹולְּכ (הֶרָׂש
 טְנאָז םּורְד ןעֶראָועֶג ןעֶנאָרְט זיא איֵז םאָד

 רעד :

 איד נאָז אָניִנֲה 'ר ְךֵלָמיִבֲא טְפאָרְטְׁשעֶג טֶה
 קּוסּפ רֶר איו טּפאַׁש רֶנייֵרְפ ּוצ טְגְנעֶרְּב ףאֶרְטְׁש
 ןּגּולק םעֶר טְפאָרְטְׁש ָךֶָהֲּיַ םֶכָחֶל חֵבֹוה) טְגאָז
 איִד טְגאָז ׁשיִקָל ׁשיִר ןיִּבאָה ּביִל ְךיִר רֶע עוו
 טְלייֵצ רֶד הָרֹוּת איד יו םֹולָׁש ּוצ טְגְנעֶרְּב ףאָרְטְׁש
 םֶר ךאָנ נּוא ְךֶלֶמיִבֲא טְּפאָרטְׁשעֶג טֶה םֶהָרָּבַא םֶר
 ןְזעוְג תיִרְּב תֵרֹוּכ אייַּב רֶד ןְּבאָה אייֵז םָד טייֵטְׁש

 ןיַרַא ְךיִז טְכאַמ םִעןעוֶו זַא ריִמ ןְהעֶז ןּופ רָד
 םִע לייַו םָנייֵא ףוא ןְצְראַה רעֶזנוא ןיא הֶאָׂשַא
 ןיִראָט ןאָּמעֶג הָעְרַא זנּוא טָה רֶע זנּוא ְךיִז טְכאַד
 םיִא וּומ ןעֶמ ראָנ ןֶצְראַה ןיִא ןיִמְלאַה טיַנ םָד ריִמ

 ןָא זּומ ןעֶמ גוא ןיִּפאָרְמְׁש ןָא נּוא ןעֶמְלאַה ראָפ
 ןייז םעוֶו ְךֶרֹודאַד נּוא גנּורַפְנֶע ראַפ ןייַז ןעֶמעֶנ

 - .גאיֵי ןעֶׁשיִוְצ ןעֶריִרְּ נּוא טְּפאַׁשְרְנייִרְּב
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 (רֵּבַד רֶׁשֲאַּכ הֶרָׂשְל ָיַי שעִינ קּוסּפ רעֶד
 טֶה הָרָׂש סאָד טְכאַמעֶג טאָה טאָנ רֶמֹולָּכ
 טֶה איז םָד טְכאַמעֶג טֶה נוא ןזַא ןעֶניועֶנ
 הָרָׂש נּוא ןְסיִרְּב יַד ןיִא טאַהעֶגְךֶליִמ ליפ
 טְסּורְּב ריִא ןעֶקעֶדּוצ ףֹוא טְמעֶׁשעֶנְךיִז טֶה
 םֶהָרְבַא טֶה העינֶצ עָסֹורְגַא עוֶועֶג זיא איִזעֶד
 ףיֹוא תֹועיֵנָצ סָד טְזּומ ּוד הָרָׂש ּוצ טְנאָועֶג

 איז זַא נוא טיִנ ְךיִד םעֶש נוא ןעֶנייֵל ט
 ְךֶליִמ זיִא טְקעֶרעֶג ףֹוא ןעֶטְסיִרְּב עֶר
 ןעֶנעֶז רֶסאֹו ןעֶלאוַוְק ייוֵוְצ יוִו ןעֶנּורעֶג ייֵז

 ָמאֹּתּפ ןעֶנייַז וצ ריִא רֶדָניֵק עֶרעייז ןעֶּב
 טְגאָועֶג טֶה הָרָׂש (םיִהָאיל הֶׂשֲע קֹוחְצ הָדו
 ַעֵמֹוׁשַה לַּכ) טְכאַמעֶג טאָנ ריִמ טֶה דיי

 גאָט םֶד ןיִא ןעֶנעֶז רֶּביַ ליפ ןעֶד (יֵלק
 ליפ ְּךֹוא נּוא הֶרָׂש טיִמ ןעֶראוָועֶג טְּכא
 גאָט םעֶד טְלייֵהעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶז עקַנ
 (הָרָׂש םיִנְבהָקְניִה םֶהְרְבִאָל לֵלַמיִמרָמא
 וצ ןְגאָז טְנעֶקעֶג טֶה רעוֶו טְגאָועֶג טֶה ה
 רעֶד .רֵדְניִק ןעֶגייֵז טעוֶו הָרְׂש םֶד םֶהְר
 טְגאָזעֶג טאָה הָרָׂש טְּבייַרׁש קָחְצִי תֹוד

 לייוַו םֶהֶרְבַא טיִמ ןעֶדייר ןעֶנעק טעֶו
 טעוֶו רֶע רֶמולְּכ רַדְניִק טְנייז הֶרָׂש ּייַװ
 קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורְד נּוא הָוֲאַנ לַעַּבַא
 רעֶטְכעֶלעֶנַא נּוא .דייֵרְפַא קֹוחְצ הֶרָׂש

 הָׁשֵא עֶטְלַא ןייֵא .ׁשּודיִח רעֶמ זיִא םִע ןעֶדי
 ןאמ רעֶטלַא ןייֵא יו ןעֶניוועֶג רעֶדְניִק לאָז
 ּבייַו גָנּויַא טְמעֶג ןאַמ רעֶטְלַא ןייַא ןעוֶו ןעֶד
 לַמְנַורְליַה לֵדְנַיַע ,ריִא טימ רֶדָניִֵק רע טָּהו
 דְניִק סאָד זַא (לֹודָנ הָּתְׁשִמ םֶהֶרְבַא ׂשעיו
 ןעֶראָו זִא נוא ןעֶסְקאַועֶג ףיֹוא זיִא קָחצִי
 טְכאַמעֶג םֶהָרְבַא טֶה ןעֶנייֵּוצ ּוֿפ טְנייַוְְנַא
 ְךֹוא םירָׂש ליפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע גוא הָדְועְסַא

 ְךיֹוא ןעֶנעֶז גוע נּוא ְךֶלֶמיִבֲא נּוא .רֶבֵעְו םָׁש

 טראל

 א
 ט

 טעטש אי
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 - אריו תשרפ

 ,ןְּבאָה גּוא םיִרָׂש יד ןּופ רֶּבייוו יִד ןעֶמּו

 גמ הניארו

 טיִנ רֶע טֶה םּוראַוו טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד .קָחְצִי
 ןעוֶוג לַמ םיִא טֶה רע ןעוֶו הָדּועְסַא טְכאַמעֶג
 טֶה ןעֶמ ויִּב טְראַוועֶג טֶה רע ץּוריִּת רָד זיִא
 1: טנ ראוד טְריִפעָג יִּבָר םּוצ םיִא רֶע טֶה טְנייוְטְנַא םיִא

 טאָה רע ןעֶד הָדּועְסַא טְכאַמעֶג טאָה נּוא
 טיִמ ןּז ןייַז טימ ןייַז ַחֵמׂשִמ ְּךיַו טְלאוָועֶג
 טְסיוִועֶג זיִא ְּךֹוא הָרֹוּת רָד ןּופ הָחְמַׂש רֶד

 ןעֶמ ןעוֶו רֶּביִל רֵדְניִק ענייַו טֶה ׁשְנעֶמַא םֶר
 ןעֶראָּבעֶג ןעֶרעֶו ייֵז יִװ רעֶמ ייֵז טְנייֵוְטְנַא
 ןעק נוא לָכֵׂש םֶלאַמאַד טֶה דָניֵק םֶד ןעֶד
 ןעוֶו הָדּועְסַא טְכאַמעֶג רע;טֶה םּורָד ןעֶדְייִר
 טְּביַרְׁש ׁשֶרָדָמ רָד טְנייְְנַא קָחְצִי טֶה ןעֶמ
 טאָה נ'ה לַמ גַה רעֶטְרעֶו ייוֵוְצ זיא לַמָיִה
 טֶה נאָט טכא ּוצ רֶמֹולְּכ טְכַא לאָצ רֶד ןיִא
 הָרּועְסַא טְכאַמעֶג רעֶ;טֶה ןעֶוועֶג לַמ םיִא רֶע
 ףְראַד ןעֶמ םֶד ּפֶא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ
 = 6 =+ הֶרָׂש אֵרָּתַע ,לַמ זיִא ןעֶמ זַא הָדּועְסַא ןעֶכאַמ

 םֶהרָבַאָל הֶדָלָי רֶׁשֲא תיִרְצִמַה רֶגָה ןֶּב תֶא
 לאֵעַמְׁשִי םאָד ןְהעֶועֶג טאָה הָרָׂש (קֵחַּצְמ
 םֶהְרְבַא ּוצ טְגאָועֶג איז טֶה ןעֶמעֶּפֶׁש טּומ
 ןּוז ריִא טיִמ דיֹומ טְסְניִד איד ּבייֵרְט ראַפ

 טֶה לאֵעְמְׁשִי טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹורָלֹוּת רעֶד
 טאָה םֶהָרְבַא םו הָדּועְס רעֶד ןופ טעֶּפְׁשִ
 יד זיִא םו טְנאַזְג טֶה נּוא קָחֶצִי ּוצ טְכאַמְנ

 טְכאַמִגקָחְצִי טֶה ןעֶמ םִו םֹורָג ֹוזַא הָחְמַׂש
 רֹוכָּבַא ְךאָר יִבְךיִא ריִמ ןּופ רעֶמ הָרִעְסַא
 טאָה םּורָד םיִקָלֲח ייווְצ ןֵנִׁשְרַי ְךיִא לעֶו
 דיומ טְסְניִד איִד ּבייַרְמ ראַפ טְגאָזְנ הָרֵׂש
 ןֵגיִׁשְרִי טיִנ טעוו ןּוז רעֶד ןעֶד ןּוז ריִא טיִמ

 רעֶד טעֶרפ ְּךֹוא קָחְצִי טיִמ ןוז ןייַמ טיִמ
 סאָד ךיז טְקיִשג יוִו אָיָׁשקַא קֶחֶצִי תֹודָלֹוּת
 טיִנ לאָז ןעֶוונ זיִא םֶהֶרָבַא יוִו ראַה ןייַא ֹוזַא
 געוֶו םעֶד ףֹוא רֶניִה עֶטּנ ןּז ןייז ןּבעֶג טיִמ
 טֹורְּב ראָנ ןְּבעֶגְנ רעֶמ טיִנ םיִא טֶה רֶע נּוא
 טֶהטאָנ ץּוריּת רָד זיִא רֶסאֵוַו ליִנאָלַא טיִמ
 ְסייֵה ריד טעֶו הֶרָׂש סו םֶהָרְבַא וצ טְגאָזנ
 הֶרְׂש נוא ןאָט ּוטְסְלאָז טְסְניִד רֶד טיִמ ןאָט
 םֶהָרְבַא טֶה םּורָד ןְּבייַרְט רַּפ ןְסייֵהג איז טֶה
 ןֶּבעֶג ּוצ ריִא טאַהְג טיִנ טְכאַמ ןייֵק רעֶמ
 טְּבייַרְמ רַפ ןעֶמ סו םָנייֵא טיִנ ןעֶמ יוִו ראָנ
 טאָנ נוא רֶסאֵו נּוא טֹורָּב םיִא ןעֶמ טיִנ םיִא

 הָמָאָה ןֵּב תֶא םַנְו םֶהֶרְבַא ּוצ טְגאָזג טאָה
 לעוֶו לֵאעמְׁשִי (אוה ךַעַרז יִּכ ּונָמיִׂשֲא יֹונְל

 ךיא
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 ןייד זיא רע לייוַו קְלאָפַא ּוצ ןְכאַמ ְךֹוא ְךיִא
 תַמָחְוסֲחַלחקיו רֹקּבַּב םֶהָרְבַא םּכְׁשִיַע דְניק
 אירָפ רֶד ןיִא ןְנאַטְׁשנ ףֹוא זיִא םֶהָרְבַא (םִיַמ
 נּוא רֶסאַוו ליִגאָלַא נּוא טֹורְּב ןְמּונְג טֶה נּוא
 גוא לָקְקַא ריִא ףֹוא טְסניד רעֶד ןְּבעֶגעֶג טֶה
 לֶסֹקַא ריִא ףוא ןְּבעֶגְג ְךֹוא רע טֵה גְנּי םעֶד
 הֶרָׂש לייַו ןְראְָג ףאַלְׁש זיִא גנּוי רעֶד ןעֶד
 רֶע טֶה םּורָד עֶרֶה ןיע ןייֵא ןְּבעֶגְג םיִא טֶה
 קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד נוא ןייֵג טְנעקג טיִנ
 טאָה גּוא דֶליוִו ןעֶוְנ זיִא לאֵעמְׁשִי טְּבייַרְׁש
 ּוצ םֹורַא ןעֶנְלַאָפ טְלאָווגטיִנ רעֶמאַפ םעֶד
 םיִא םֶהָרְבַא טאָה םּורָד זֹוה ןייַז ןּופ ןיינ
 ןּופ לֶסְקַא םעֶד ףֹוא ןָּבעֶג נּוא ןֶדְניִּב טְזּומְנ
 טֶה רֶע םֵחַלַׁשּיַו טיִנ טייֵטְׁש םּורְד נּוא רֶגָה
 טאָה רע ּהָחְלַׁשָיַו טְרעֶייִנ טְקיִׁשְג קעֶוַא יי
 ןעווג זיִא לאֵעָמְׁשִי לייוַו טקיִׁשַג קעוַא איז
 איז טֶה רע ןעוֶו נּוא לֶסקַא ריִא ףֹוא ןֵדְנּּבִ
 קעוַא ְךֹוא לאֵעָמְׁשִי זיִא ֹוזַא טקִיִׁשָנ קעוַא
 טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד ,ןְראווִנ טְקיִׁשְג
 נוא טֹורְּב ראָנ ןְּבעֶגיִג לאעמְׁשִי ּוצ םֶהָרְבַא
 סאָד הָאּובְנִּב ןְהעֶוַנ טאָה רֶע לייוַו רעֶסאוַו
 רָסֹורְנַא ןייַז לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ טעֶו לאֵעָמְׁשִי
 רָסאֵוו סאָד (תֶמַחַה ןֵמ םִיַּמַה ּולְכָיל.אֵנֹוׂש
 לאעמְׁשִי ןעֶד ליִנאָל םעֶד ןּופ ןְגנאַנְג סֹוא זיִא

 טְקְניִרְט רעקְנאַרקַא גּוא ןעוֶוְג קְנאַרק זיִא
 קעֶוַא םיִא רֶנָד טאָה ֹוזַא רֶטְנּוְנַא יו רעֶמ
 טְצעֶוג ְּךיִז טאָה נּוא םֹוּבַא רָטְנּוא ןעֶפְראווג
 טיִמ ןְסיִׁש ןעק ןעֶמ איוִו טייו ֹוזַא םיִא ןּוּפ
 ְךיִמ זאָל טְכאַרְמעֶג ְּךיִז טֶה איִז ןעֶד ןֵגֹוּבַא
 איז נּוא ןֶּבְראַטְׁש טעוֶו גנּוי רָד יו ןְהנת טיִנ
 טְנייוֵועֶג טאָה נּוא לֹוק ריִא ןֵּבֹוהְנ ףֹוא טָה
 טֶהטאַנ נּוא (רענה לֹוק תֶא םיִהֹלֲא עַמְׁשִיַע

 גוי םעֶד ןּופ הָלפְּת יד ןיִא לֹוק םֶד טְרעֶהְנ
 איד םֶד ּפֶא םיִמָכָח יֵרָוְנּוא ןְגְרעֶל ןְגאַד ןּוּפ
 ןָא רּפעֶּב טְרעוֶו ןעקנארק םעֶד ןּופ הָלּפְּת
 ףֹוא ןְמעֶּב יִרָדְנַא םָו הֶלֵפְּת איד איוִו ןֵמּוְנ
 רֶגָה ּוצ טְנאָזַג טאָה ְּךָאְלַמ רעֶד נּוא םיִא
 לוק תֶא םיהלַא עַמָׁש יִּכ) טיִנ ְּךיִד טֶכְראָפ
 ןופ לֹוק סָד טְרעֶהְגּוצ טֶה טאָנ ןעֶד (רַעַנַה
 ְּבאָה םיִכָאְלַמ יד ןעֶר ויא רע יו גָנּי םעֶד
 ּוטְסְליו יוֵו םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר טאָנ רַפ טְגאָזנ
 ףֹוסָל טעוֶו רֶע לאעמְׁשִי ףֹוא ןֵּבאָה תֹונָמֲהַב
 יז טאָג טֶה טְשְראָד טיִמ לֵאָרְׂשִי יד ןְטייֵט
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 - ןַדשינ ןיימ ןְׁשְטְנעֶמ םָד ןיִּב ְךיִא טרעֶפְנעיַ
  ףעָד ןיִא ויִא רע יו ראָנ (םָׁש אּוה רֶׁשֲאַּבו
 עו רֶע סו זייַּב םעֶד ףוא טיִנ רָּבֶא טייַצ
 ְךאָנ לאָטָמׁשִי זיִא טְנייַה נּוא ןאָמ רֶטעֶּפְׁש
 / גּוא טְׁשְראָד ְּךֶרֹוד ןְּבראַטְׁש ּוצ טְרעֶו טיִנ
 . גָּי םעֶד םעֶג רֶנָה ּוצ טְגאָזג שֶה ְּךֶאָלַמ רֶד
 םיִא לעֶו ְךיִא ןעֶד נְמיִׂשֲא לֹודָג יֹוגָל יִּכנ
 - קֶחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד קְלאָפ םֹורְנַא ּוצ ןְכאַמ
 ליפ ֹוזַאטְפְראַד ְךֶאְלַמ רֶד שֶה םו טְגעֶרְפ
 םֹורְנַא ּוצ ןייַז טעוֶו גָנּוי רָד רֶגָה טיִמ ןְדעֶר

 ןעֶזועֶג ריִא טאָה טאָנ ןעוֶו רעֶמַא קְלאָפ
 ןָא סיוִוְג איִז טְלאוָו ֹוזַא רעֶסאַ ןעֶנּורְּבַא
 םָה רֶנָה זיִא ץּוריִּת רֶד גוי םעֶד טְקנעֶרְטִנ
 לאָטְמָׁשִי ןּבְראַמְׁש ןעֶואָל ּוצ טאַהְ הָעיַדְּ
 טֶה םֶהְרְבַא רֶטאפ ןייַז טְגאָזג טֶה איִז ןעֶד
 םּוראָו טאַהעֶג טיִג תֹונָמֲחַר ןייק םיִא ףֹוא
 איז נוא ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַר םיִא ףֹוא ְּךיִא לאָז
 רֶטְּוא ןעֶּפְראָוַנ קעוֶוַא םיִא ןְראָצ טיִמ טֶה
 (דֶלֶיַה תֶא ּךֵלְׁשִּתַ) טייֵטְׁש םּורְד םֹוּב םעֶד
 גּוא ןעֶפְראָועֶג קעוֶוַא דְניֵק םאָד טאָה איִז
 םאָד (הָלָיַה תֶא םֶׁשֶּתַו טְׁשיִנ טייֵטְׁש סֶע
 וזַא ןְגייֵל רעֶדיִנַא ןאָטעֶג דְניִק םָד טאָה איז
 םיִא טעוֶו איז טְכאַרְטיִנ ְךיִז ךֶאְלַמ רֶד טֶה
 טְאָנְנַךאָלַמ רָד טֶה םּורָד ןּבְראַטְׁש ןעֶואָל
 קְלאָפ םֹורְנַא ּוצ ןייַז טעו דְניֵק םֶד רֶגָה ּוצ
 אָד ןעֶד ןְקְניִרְט םיִא ּביִנ נּוא םיִא םעֶנ םּורָד
 טֶה רָסאוַו טימ ןְנורְּבַא זיִא טְסייֵמְׁש ּוד יו
 נּוא רָסאַוו טיִמ לעֶגאָל ריִא טְליִפעֶג ןָא איִז
  זיִא טאָנ יא ןעקָנירט ןְּבעֶגְג נוי םעֶד טאָה
 ןעֶפְלאָהְג םיִא טֶה נּוא גְנּי םעֶד טיִמ ןעֶונ
 ןּופ ּבייַוַא ןְמּונעֶג םיִא טאָה רֶמּומ ןייַז נּוא
 ּךֵלְמיִבָא רֶמאֹּיַו איִהַה תעעָּב יהְיַע .םִיַרְצִמ
 טֶה טייַצ רָניִזאָד רעֶד ןיִא ןעוֶונ זיִא םִע נּוא
 רָע לוַמ םֹורָג טֶה םֶהָרְּבַא טגאָ ְךַלֶמיִבֲא
 יִסֹורְנ יִד ןּופ נּוא םֹודָמ ןּופ ןֶראוְנ לּוציִנ זיִא
 ניוועֶג םיא טֶה הֶרָׂש בייַ ייַ נּוא םיִכָאָלַמ
 ךיז ְּךֵלָמיִבֲא טאָה ֹוזַא רֶמֶלֶע ריִא ףֹוא ןּוזַא
 ּוצ טְגאָועֶג טאָה :ּוא םֶהָרְבַא רַּפ ןֵטְכְראָפְג
 עֶנייַמ טְסְלאז ּוד סאָד רימ רעוֶוְׁש םֶהָרְבַא
 ּבאָה ְּךיִא איו ֹוזַא ןאָט טיִנ זיִיַּב ןייק- רֵדָניק
 ןְראווׁשְנ םֶהָרְבַא טֶה רֶסָח ןאָטעֶג ריִד טיִמ
 טְּבייַרְׁש קֶחֶצִי תֹורְלֹוּת רעֶד ּךֶלֶמִיִבָא ּוצ
 = ןייַו ףוא טאָנ ֶּא ןייֵא טאַהג טאָה ְּךֵלָמיִבֲא
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 עַטִיַע טאָנ ּפָא ןייַד אייַּב טיִנ נּוא ןְרעוֶוְׁש

 טְצְנאַלְפעֶג טֶה םֶהָרְבא ּועַבָׁש רָאָבִּב לָשַא
 תֹוריִּפ עֶמּוגייֵלְרַלַא טיִמ ןעֶטְראָנ םָנייֵׁשַא
 םיִמָכֲח יד נּוא םיִחָרֹוא איד ּוצ ייֵז ןְּבעֶנ ּוצ
 םֶהָרְבַא זוה טְסאַנַא ןעֶמ טְנייֵמ לׁשא ןעֶגאז
 ְֵּכ ןִרֹוט ריִּפ טיִמ זֹוהטְסאַנַא טעֶוּבִנ טֶה
 ןייג ןיירא ןְטייַו עֶלַא ןופ ןינעק | ;אָז םיִחָרֹוא
 ןְראוָו ןעֶמאָנ םֶטאָנ זיִא זֹוה םעֶד ְּךַרֹוד נּוא

 אייז זַא םעֶד ְךאָנ םיִחָרֹוא איִד ןעֶד טָּק

 וצ ןְּבול טְלאָונ ייֵז ןעֶּבאָה ןָמעֶגְנ ּפָא
 ריִא טְנאָועֶג אייֵז ּוצ םֶהָרְבַא טאָה ם

 ןיִסֶע םָד ןיינ ןְסעֶגְג םָנייֵמ טאָה ריִא
 טאָנ טְּבֹול םּורָד םְמאָנ זיִא ןקְנירְמ

 יי םֵׁשְב םָׁש אָרקִיפ קּוסָּפ רעֶד טְגאז
 טְכאַמעֶג ןעֶטֹרּניִד טאָה םֶהָרְבַא (םֶלֹוע

 רָדֹזיִא רֶע סֶד טאָג ןּופ ןְמאָנ םעֶד ןיִא |

 טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רֶד טְלעוֶו רֶצְנאַנ רֶד ןּופ
 (א) איד (לָׁשֲא) ןְסייֵהעֶג םּורָד טֶה זֹוה 2

 (הֶביִכְׁשנטְכאַמ (של יד נוא (הָליִכֲא) טֶכ
 רֶנעֶלְג עטּונ טאַהְנ טאָה רע ןעֶמ טנייִמ
 (הָיְולנ טְכאַמ (לנ איִד נּוא םיִחְרֹוא יִד

 נּוא ןעוֶוְג הָוַלְמ .חַרֹוא ןעֶכיִלְמיִא טא
 םָד טְנאָזג ריִפ חַרֹוא ןֶכיִלְטיִא טֶָה םֶהְרְבַא

 :תֹומְלֹוע עֶלַא ןיִא דיִחָיַא זיִא טאָנ
 :הָָּׁשַה שאר גאָט ןְרעֶרְנא םִעָר ןעֶמ טְנייַל

 הָסנ םיהלֲאָהְו הָלֵאָה םיִרָבְדַה רַחַא
 ְךאָנ ןעווג זיִא סע זַא נּוא (םֶהָרְבַא תֶא |

 םֶהֶרֶבַא טְבּורְּפִנ טאָג טֶה דייַר עֶניזאָד יז

 שודקה ה"לש '
 טְבּורְּפִג טֶה טאָג נּוא (םֶהָרְבַא תֶא הָסֵנ םִיָהֹל

 םָדרימ ןֵנְרעֶל הָריֲִע רֶד ןּופ םֶהָכַא
 םָטאָנ ןּופ ןייַזׁשֶפָג רַמֹומ ְךיִז ףְראַד ׁשְנעֶּמ ר
 יִרעֶרְנַא ביִיוחְמ ןעֶגעֶז ריִמ םֶד ןֵּכָׁש לָּכַמּו ן

 ןופ ןִּכעַרְּב ּוצ ןיִגיִנעֶגְרּפ עכעגנוא בא
 ּוצ םִיקְכ ןיִליוו ןְגיִלייֵה ןייזיֵדְּכ נּוא ןיִגעוֶוטעֶגיי
 ןיִא ןייֵטְש ּוצ ףוא ּוניַָהָה ןאָּט ּוצ הָוַצמַא = =
 רֶד ןעוו ןְנְרעֶל םּוצ גּוא ןיִניוִואַד םּוצ איִרְּפ דָד
 איִד ןייַז ּוצ רֵבֹוג קַמְׁשעָג רֶעיז ּוליִּפֲא זיִא ףאָלׁש|

 יֵכְלעֶזַא נּוא הָמֹודְבּו םיִלָמְּב םיִרָבָד ןיִרייֵר ןּופ הֶואַּה

 ן

 ו
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 רַפ ןֹוצָר ןייַז ןייז לַטַבְמ ףְראַר ׁשְנעֶמ רֶד אי ןָבאַנ

 הש - הניארו

 םֶהֶרְבַא טאָנ רַפ טְגאָזְנ טֶה ןֶמָׂש רעֶד ןעֶד
 ריִד טֶה נּוא הָדּועְס עַסֹורְנַא טְבאַמעֶג טֶה
 טֶרָּפְנַעג םיא טאָג טֶה טְכאַרְּבעֶג ןֵּבְרַק ןייק
 ןופ טְכאַמעֶג ראָנ ְּךאָד רע טֶה הָדּועְס איד
 יז ןייַז ןְסייֵה םיִא לאָז ְּךיִא ןעוו ןּז ןייז ןיִגעֶו
 םֶד ןאָט סיוִוְג םע רֶע טעוֶו ריִמ רַפ ןֶטְכעֶׁש
 איד ְךאָנ הָּלֵאָה םיִרָבדה רַחַא טְנייֵמעֶג זיִא
 ּוצ טְנאָועֶג טאָנ טאָה ןֶטָׂש םעֶד ןּופ דייֵר
 ְךאָנ קחֶצִי ןּוז ןייַד ריִמ טְכעֶׁש םֶהֶרְבַא
 םוָו לאעמְׁשִי ןופ דייַר איִד ְּךאָנ זיִא טֵׁשְּפַא
 רַמאָפ ןייֵמ קָחֶּצִי ןיִגעֶקַא טְמיִרַּב ְּךיִז טאָה

 ְךיִא נוא ראָי ןעֶצייַרד וצ ןעֶוְג לַמ ְךיִמ טֶה
 םֶה קֶחֶצִי ךיד רֶּבִא טְרעג םיִנ ְּךיִמ ּבאָה
 ךאָנ ּוטְסאָה ֹוזַא גאָט טֶכא ּוצ ןעווג לַמ רֶע
 קָחְצִי טאָה ןְרעוֶו ּוצ טאַהעֶג טיִנ לָכֵׂש ןייֵק
 ףוג ןייַד ןּופ רָב ןייֵא טיִמ טְנאָועֶג םיִא ּוצ
 לאָז טאָנ ןעוֶו ריֵמ ןינעקא ךיד ּוטְסְמיִראַּב
 םיִא ְּךיִא טְלאוָו ֹוזַא ףיוג ןעֶצְנאַנ ןייֵמ ןיִלעֶו
 טְנאָועֶג טאָג טֶה דייֵר איֵד ְּךאָנ ןֶּבעֶגְג םיוְג
 ןוז ןייַד םעֶנ (ךֵנּב תֶא אָנ חקע םֶהָרְכַא ּוצ
 איד יִדְּכ דְנּוצַא ךימ גְלאָפ ךיד טעֶּב ְּךיִא
 גנוביִרְּפ עֶטְׁשְרִע יד זַא ןיִנאָז טיִנ ןיִלאָז טייַל
 טְכעֶׁש גוא ןּז ןייַד םעֶנ נּוא .טּוג טְׁשיִנ זיִא
 טְנאַזנ םֶהָרְכַא טֶה ןֶּבְרִקַא ּוצ ריִמ רַפ םיִא
 ְךיִא לאָז ןעֶכְלעוֶו ןיִז אייֵוְצ ְךאָד ּבאָה ְךיִא
 . ןַײד (ְּךֶדיִחְי תֶאְנ םֶגאָועֶג טאָג טאָה ןיִמעֶג
 ןְּבַא זיִא קָחֶצִי טְגאָנעֶג םֶהָרָבַא םֶה ןֶגיִצְנייֵא
 דיִחָי ןּבַא זיִא לאעָמְׁשִַי נּוא הָרָׂש ּוצ דיִחָי
 (ְּתְבַהָא רֶׁשֲאְ) טְגאזעֶג טאָנ טאָה רֶגֶה ּוצ
 טְנאַזְג םֶהָרְבַא טֶה ּביִל 'טְסאָה ּוד םו םעֶד
 תֶא) טְנאַזעֶג טאָג טֶה ּביל עֶרייֵּב ּבאָה ְּךיֵא

 קי בקעי להוא
 ּוצ טְבּורְּפעֶג טאָה טאָג נוא (םֶהָרְבַא תֶא הָמִנ םיִהֹלֶאָהְו

 ןיגנעֶרְּב לאָז רע; טְגאָזיִג םיִא טאָה גוא םֶהָרְבַא
 בירָקַמ םיִא לאָז נוא הָרָיִקֲע רער ףיֹוא קָחצי יז ןְגיְִנייאןייז
 חצי ןוזןייַ ןעֶמּונעֶג םֶהָרְבַא טאָה .הָלֹע ןֵּבְרקַא ראפ ןייַ
 ןָמּונעֶג טאָה נּוא הָדָיִקֲע רעֶד ףיֹוא טְכאַרְּביִג םיִא טאָה נּוא
 םיִא טאָה טאָג איו ֹוזַא ןעֶלק םיִא לאָז רע רעֶפעֶמ סאָד

 טאָה נוא ןיִפּורעֶג םיִא לעֶמיִ ןּופ ְךָאָלמַא טאָה ,ןיִפייֵהעֶג
 אּוצ דְנאַה:ןייד ןיִקעֶרְטְׁש .סיֹוא טינ טְסְלאָז ּוד טְגאָזִג םיִא

 ןעֶהעֶג רער םֶהָרְבַא טאָה ְךאָנ רעֶר .קָחְצִ ןוז ןייד-ןעלק
 ןיִראָדַא ןיִא רעֶנְרעֶה יִד טיִמ טייִּפעֶׁשְטְראַּפ ויִא ןאַראַּבא זַא
 ראַפ טְלֹוקיִג םיִא טאָה נּוא ןאַראַּב םעֶד ןְמּונעֶג רע;טאָה
 אוצ ןעֶפּורעֶג לעֶמיִה םעֶד ןופ ָךֶאָלַמַא טאָה הָלֹוע ןֶּבְרִקַא

 א בי = :
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 טאָנ םיִא טאָה םּורְד נּוא קָחְצִי םעֶנ (קָחֶצִי
 יֵדּכ קָחְצִ ןיִמעֶג לאָז רֶע טְגאָועֶג טיִנ דְלאַּב
 יֵדְּכ נּוא ןיִקעֶרְׁש רעֶּביִא טיִנ םיִא לאָז רֶע
 טְראָו ְכִלְטיִא רַפ רַכׂשןיִבעֶגםיִא לאָז רֶע
 םׁש ּוהֵלֲעַהְו םיִא טיִמ טעֶריִג טאָה רע סו
 הָיְרֹומַה רַהעֶדףֹוא םיַא גְנעֶרְּב נּוא (הָלֹועְל
 טְנאֶזעֶג טיִנ טֶה טאָג רעֶּבָא הָלֹוע ןייַא רַפ
 לאָז רֶע טרָאיינ .ןיִמְכעֶׁש םיִא לאָז רֶע םָד
 ּפאָרַא רֶריוו םיִא לאָז נּוא ןיִגְנעֶרְּב ףֹוא םיִא
 טאָנ סאָד טְנייֵמעֶג טֶה םֶהָרְבַא ראָנ ןיִרָריִנ
 ןייֵא ראַּפ ןייַז בירקמ ןעֶטְראָד םיִא טְסייֵה
 זיִא םֶהָרְבַא (רֶקֹוּבַּב םֶהָרְבַא םַּכְׁשִיק הָלֹוע
 הָוְצִמ יִד ןאָט ּוצ איִרְפ רֶד ןיא ןְנאַטְׁשִנ ףֹוא
 לזייֵא ןייַז טְרֹוניִנ ןָא ןייַלַא טֶה נּוא טאָנ ןופ
 ןגנּוי אייוַוְצ עֶנייַז ןְמּונעֶג ְךיִז טיִמ טאָה נּוא
 טעֶו רֶנייא ןעֶז יִרְּכ רֶעיִלָא גּוא לאעֶמְׁשִי
 אָט ְּךֶרֹוצ ןייַז ןייַרַא דֶלעֶּפ ןיִא ןייֵג ןָפְראַד
 עקבִיע םֶהָרְכַא טיִמ ןֶּבייַלְּב רֶנייֵא ְךאָד לאָז
 ןְמְלאַּפְׁשִג ּוצ טאָה םֶהָרְבַא נּוא (הָלֹוע יִצֵע

 הָלוע רעֶד ןיִעֶו ןופ ץְלאָה זֹוה ןיֵא ךיז ייֵּ
 טעוֶו רעֶמאָט טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ןעֶד
 טֵׁשְּפַא ְּךאָנ .ןייַז טיִנ ץְלאָה ןייק ןעֶטְראָד
 ןָבּונעֶג םּורְד טאָה רֶע יִיַחְּכ רעֶד טְּבייַרְׁש
 ּוצ רֶׁשְּכ ןייַז לאָז סאוָו זֹוה ןייַז ןּופ ץְלאָה
 טיִנ ןּופ רעד ןְּבאָה םיִרעוו יד סאָד ןֶּבְרָקַא
 טֶה רֶע םו תּוכְז םעֶד ןיִגעוֶו ןּופ גּוא ןְסעֶגיִג
 טאָגטֶה הָריִקֲע רֶד ּוצ ץְלאָה םֶד ןְטְלאַּפְׁשִ
 אֵרָיֵע רֶדְניִק עֶנייַז ּוצ םִי םעֶד ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג
 םֶד ןְהעֶזְג טֶה םֶהֶרְבַא (קֹוחְרִמ םֹוקָּמַה תֶא
 קָחֶצָי ּוצ טְגאָועֶג רֶע טאָה ןעֶטייוַו ןּופ טְרָא
 ךיא םֶרָפְנעְנ םיִא קָחְצִיטאָה ּוטְסְהעַז סאוָו
 ןייֵא זיִא םיִא ףֹוא נּוא גְראַּב םעֶנייֵׁשַא העָז

 שורקה ה"לש
 הָריֵקע רֶר ןּופ ריִמ ןְגְרעֶל םַג טאָנ ןּופ ןוצָר םָר
 וצ ןעֶׁשְנעֶמ םֶד ְךיִז טְפעֶרְפ סו ךאנ רֶרעֶג ייַּב זַא
 ןייַז ּוצ הָוָצִמַא רעֶרָא ןויָסִנ ןייֵא םֶמּוק םִע ןאָּט
 טאָג ליוִו רֶמאָט ןיִרעֶלְקִּב רֶלאַּב רֶע ףְראַד רֶנאַה
 טְבּורְּפעֶג םֶה רֶע איו ןיִריִּבאָרְּפ טיִּמ רעֶד םיִא
 יב ןייֵטְׁשאַּב ןְגעֶק ןיִלעֶו ריִמ ּבוא ּוניֵבָא םֶהָרְבַא
 לאָמ עֶלַא םאָר טעוֶו ׁשְנעֶמ רָר זַא נּוא ןֹוְסִנ םָד
 גיִטְכיִוְראָפ רֶעייִז רע טעֶו ןְקְנאַרעֶג ןיִא ןעֶּבאָה
 רַפ ְךיִז טְקיִנייֵר םָז ןְׁשְנעֶמ םָר זיִא לאוו נּוא ןייַז

 ;-  :םיִא ןָא םיִנ טְסעֶג רַפ נּוא עֶלייוַו עֶלַא טאָנ

= 

 הָּפֹוח רעֶד אּוצ טְריִפעֶג םיִא טלאָָו רע; איוִו ְךייַלְג הָחֶמִׂש

 . תניאוו אריו
 נוי יד טעעֶרפִנ םֶהָרְבִא ֶה ןֵקְלאָו רֶניֵׁש
 ןְהעֶו ריִמ טְנאָועג ייֵז ןעֶּבאָה ריִא טְהעֶז םיִו
 םֶכָל ּובָׁשֹנ טְגאָזעֶג םֶהָרְכַא שֶה טְשיִנ ראָג
 טיִמ אָד ןעֶגוי ריִא טְציִז (רֹומֲחַה םע הֹּפ
 םעֶד ּוצ ְּךייֵלְנ טְנעֶז ריִא ןעֶד לעֶזייֵא םעֶד
 איד טְּבייֵרְׁש רֶועילָא יִּבַר יקרּפ רֶד ,לְייֵא
 טְגאָזנ טֶר לאֵעָמָׁשִי טְניִרְקִנ ךיז ןְּבאָה ןגנּוי
 ץֶלֶַא ךיא לעֶו קֶחֶצִי ןְטְכעֶׁש טעוֶו ןעֶמ
 טֶסיִּב ּוד טְגאָזעֶג טאָה רֶוֲעילַא ניא ןְנִׁשְרִי
 זוה םֶרְטאָפ ןייַד ןּופ ןעֶּביִרְט ראַפ ןעֶראוָו
 םורַא זיִא יּךיִא ראָנ ,ןניִׁשְרִי טיִנ ּוטְסעֶֶו ֹוזַא

 / ריִא טְנאַזעֶג טֶה נּוא לֹוק תַּב ןייֵא ןעֶגְנאַנעֶג

 טְּבייַרְש ׁשֶרֶדֶמ רֶד ןגיִׁשְרַי טיִנ טעוֶו עֶדייֵּב
 הֶרָׂש ךיִא לאָז טְכאַרְטעֶג ְךִז טאָה םֶהָרְבַא
 ןּוז ריִא לאָז נּוא הָדֹקֲע רעֶד ןּופ ןעֶנאָז טיִנ
 טעוֶו ןְהעֶז טיִנ םיא טעוֶו איז ןעוֶו ןייַז בירקמ
 / איד ןעֶנאָז אֹוי ריִא ְּךיִא לאָז ןְמייֵט ךיז איז
 / טיִנ אז טעוֶו תֹועַד עֶגְניִרְג ןעֶּבאָה רעֶּבייו
 הֶרָׂש ּוצ .טְגאָזעג םֶהָרבַא טֶה םּורָד ןיִלעוֶו
 , וַא ןעֶד ְךְלייֵרְּפ ןייַז ּוצ הָדּועְס עֶנייֵׁשַא ְּךאַמ
 , רָד ְךיִא ּבאָה ראָי יֵרד ןעוֶוג טְלַא ןיִּב ךיִא
 . ןֹוׁש זיא קָחֶצֹי ןּוז רעֶזְנּוא נּוא טאָנ .טְנעק
 . ְךיִא לעוֶו םּורְד ראָי ניִסייַרְד נוא ןֶּביִז טְלַא
 / ! גלעֶו ְךיִא נּוא ןאָט ּוצ תֹוָצְמ ןְנייַווְנ םיִא
 / הָירֹומַה רַה םעֶד ףֹוא ןֵּבְרִקַא ןייַז בירקמ
 . ןֶּבעֶנַג םיִא הָרָׂש טֶה ןייֵנ ריִמ טיִמ רֶע זאָל
 , םֶהָרְבַא זיִא ןְמעֶנ טיִמ םיִא לאָז רֶע תּוׁשְר

 ְךאָנ ויא הָרָׂש זַא איִרְפ ץְנאַנ ןְנאַטְׁשִג ףֹוא
  ןֶּבאָה טיִנ הָטְרֲח ןייק לאָז איז יֵדּכ ןָפאָלָׁשְנ
 ; עֶלַא ןעוֶו ְךֹוא םיִא טיִמ קֶחֶצִי ןעֶקִיִׁש ּוצ ןּופ
 ; טינ ןעֶלאָז יי יִָּכ ןְּפאָלְׁשִנְךָנ ןְּבאָה טייל
 / ךיז םֶה ֹזַא קָחְצִי ןייַז בירקמ ןּפ ןְרעֶר ּפָא

 רד
 בקעי להוא

 טאָה טאָג טְגאָזִג םיִא טאָה גּוא לאָמ יִרָדְנַא סאָד םֶהָרְבַא

 | םֶלאָפיִגְךיִמ טְפאָה וד לייַו ריִמ יב רעש ךיִא טְנאָיג זזַא
 הָלֹוע ןֵּבְרַקַא ראַּפ ןּוז ןייד ןייז ביִרְקַמ טְלאוָויִג טְסאָה גוא

 ירָָניק עמי ןיִרעֶמ לעוֶו גוא ןיִׁשְנעֶּב ְךיִד ְךיִא לעֶוו םּרָד
 םימ רֶע סאָו טייֵרְפיִנ ְךיִז טאָה םֶהָרַּבֲא טְגאָז ׁשֶרְרֶמ רעֶד
 טיִמ הָריֵקֲע רעֶד אּוצ טְריִפעֶג םיִא טאָה רֶע ןֹוצָר סְטאָנ

 רֵכְש ןייק םיִא טְמּוק םִע זַא ויח ןיִגאָז ןעֶמ ןעֶק אָליִמ
 טְגאָז הָנְׁשִמ יד םּוראוָז הָדָיִקֲע רעֶד ןּופ הֶׂשֲעַמ רעֶד ראַפ

 רעד ןּופ רַעַצ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶר גּולְרעוֶו אָרְגַא אָרֲעַצ םּופָל

 .ךאנ יד ןיִלעֶו ריִמ ראָג .םיִא ןעֶמ טיִג רֵכְׂש ליִפ ֹוזֲא הָנְצִמ

 0 יי יי ריי יא



 א דא עי א

 תשרפ הניאצ

 טֶה נוא ןקָז ןייֵא רַּפ טְלעֶטְׁש רּפ ןֶמֶׂש רעֶד
 ּוצ טאָה נּוא םֶהָרְבַא ןיִנעקַא טְלעֶטְׁשִ ְךיִז
 םיִא םֶהֶרְבַא טֶה ּוטְסייֵ ןיֵה יוִו טְנאָנעֶג םיִא
 ֶמֶׂש רעֶד טֶה ןוט הָלפְּת ייֵג ְךיִא טְרעֶפְנעּנ

 ץְלאָה םֶד ריִד גֹוט םו ְךאָנ טְנאָועֶג םיא וצ
 טֶה רֶפעֶמ טְכעֶׁש רעֶד נוא רעייַפ םָד א

 ןִמֹוז ְךיִמ לעוֶו ְּךיִא טְרעֶפְנעג םיִא םֶהָרְּבִא
 טימ ןְכאק;ןעֶמע ריִמ ְךיִא לו עמ יִכלְטִע
 םיא ּוצ ןֶטָׂש רֶד טֶה רעֶייפ נּוא ץְלאָה םעֶד

 טְסיִּב ּוד איוִו ןאַמ רָמְלַא ןייֵא ֹוזַא טְנאָועֶג
 ףֹוא ןוז ןייֵא איו רעֶמ טְׁשיִנ טְסאָה ּוד םָד

 לאָז יו ןְמְכעֶׁש םיִא טְסֶליוו נּוא רֶטְלֲע ייד
 םיִא םֶהָרָבַא טאָה ןעֶפאָרְמְׁש טיִנ טאָנ יד

 רֶדֹזיא ֹוַא ןְסייֵהעֶג ריִמ טֶה טאָנ טְרעֶּפְנעֶנ
 טְגעֶרְפִנםיִא טֶה נּוא קֶחְצִי ּוצ ןְמּוקעֶג ןְטָׂש
 טְרעֶפְנעֶג םיִא קָחְצִי טאָה ּוטְסייֵג ןיִהַא יו
 רד טֶה ןאָט ּוצ תֹוָצִמ ןיִנְרעֶל ְךיִמ ייֵג ךיִא
 ןִנְרעֶל ךיד ּוטְסְליו טְנאָועֶג םיִא וצ ןְטָׂש
 ןעֶמ ןעֶד ןְּבעֶל ןייד ייַּב רָדֹוא טוט ןייַד ְּךאָז
 םיִא ּקֶחֶצִי טאָה ןעֶטְכעֶׁש ְּךאָד ְךיִד טעוֶו
 ְךיִמ לאָז ןעֶמ ליִו טאָג ןעוו טְרעֶפְנֶענ
 יִא ןעֶטְכעֶׁש ןעֶזאָל ְךימ ְּךיִא לעוֶו ןעֶטְכעֶׁש
 ריִא ּוצ טֶה נּוא הֶרָׂש ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג ןֶמִׂש רֶדי
 טְסעוֶו וד קֶחֶצִי טיִמ םֶהָרְבַא יא יוֵו טְגאָזעֶג
 הֶרָׂש טֶה קָחְצִי ןּוז ןייד ןְהעֶז טיִנ רעֶמ ןוש
 ְךֹוא ,ליוו רֶע סאו ןאָט טאָג לאָז טְרעֶפְנעֶיְנ
 טְכאַמעֶג טֶה ןְמָׂש רֶד ׁשֶרדַמ רָד טְּבייֵרְׁש
 ןְנאַנעֶג קָחְצִי וא םֶהרְבַא זיא רַסאוו םֹורָנַא
 הָלִפְּת םֶהָרְבַא טֶה ולאה ןיִא זיִּב רֶסאַו ןיִא
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 ןיִּבאָה ְךיז ייַב טְלאוָויִג טאָה רַשַאלֶׁשְמַא ְךֶרּוד ןייַז ׁשֶרֹוּפָּמ
 ןְגעֶמְרעֶפ ןייַז ףיֹוא ןיִּבעֶגגְנוטְכַא לאָז רֶע ׁשֶנעֶמ ןעֶגּולְקַא
 ןיִלְמאַז ןייַא גּוא תֹופֹוע תֹומֵהְּב ןייַ לֵרַגְמ ןיִנעֶק לאָז גּוא -
 ןפראַד טיִנ לאָז רע ְךיִזייַב ןיִּבאָה רָע לאָז גנּודְלַא תֹואּוּבִּת
 טְמּוקאַּב יוִו טְכארטיִג ְךיִז רֶע טאָה ןיִפֹוק ןיִרעֶדְנַא ןייֵקייַּב
 רֶע טאָה םיִא ןעֶמ טבּורְפ וזַא איו נּוא ׁשְנעֶמַא ֹוזא ןעֶמ -

 / רָמאָמ טְלעוֶו רעֶד ףיֹא ןעֶראָפ טעוֶו רע ןעוֶויגבֵׁשיַיְמ יָז
 טְכאַנַא ףיֹא ןְמּוקעֶג רע; יא ׁשְנעֶמא א ןעֶגיִרק רֶע טעוֶו
 יִסעג יִּבעֶג ןיִסייֵהעֶג ְךיִז רע טאָה ןייַרַא ףראדא ןיא רֶגעֶל
 ליפ איוִו טְגעֶרְפיִג רֶע טאָה איִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶקָניְפ נוא -
 סַעַּב רעֶד טאָה ןעֶקְנִיִרְט גוא ןיִסֶע סאָד טְפעֶרְטאַּב םָע -
 רֶד נּוא תֹופֹוע יד נּוא ׁשייֵלְפ סאָר ןֹובְׁשֶחַא טְכאַמיִג תִיַּבַה !

 םעֶלַא ּבאָה ְךיִא לייוַו ליֵפ ֹוזַא טסאק רעֶטּוּפ איד גּוא ןייונ !
 םִיִא רַׂש רעֶד טאָה טְסאק סע; ליִפיוֵו ְךיִא םייוַו טְפֹוקיִג

 טאָה גיא ראָד רעֶרנַא ןייאןיִ ןְראָפיִגזיא גוא טְלאָנאַּ
', 
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 בקעי להוא !

 המ הניארו אריו

 לָש ונֹוּבר טְנאָועֶג טאָה נּוא טאָנ ּוצ ןאָמעֶנ
 ןגְנעֶרְּב ןּוז ןיימ ןסייֵהעֶג ריִמ טְסאָה ּוד םָלֹוע
 ךיִא ריִמ ףָלעֶה םּורד ריד ּוצ ןַּבְרִקַא ראַפ
 ריִדּוצ ןֵּבְרָקַא ראַפ ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶנעק םיִא לאָז
 רקעיו) ןְּביִלְּבעֶג טיִנ דְלאַּב הָסאֹוו סֶד ויִא

 םֶהֶרְבַא ּוצ טְנאָועֶג טֶה קָחְצִי (ונְּב קֶחְצִי תֶא
 לאז ךיִא יֵדְּכ סיפ נּוא דְנעֶה עֶנייַמ ריִמ דְניִּב
 ְךיִמ טְסעוֶו וד ןעוֶו ןעֶפְראוַו ןעֶנעק טי ְךיִמ
 הָטיֵחְׁש יד ןְכאַמ לּוסָּפ טיִנ לאָז נּוא ןְטְכעֶׁש
 ףֹוא טְנייֵלעֶג נּוא ןעֶדְנּוּבעֶג םיִא םֶהֶרְבַא טֶה
 רֶסעֶמ טְכעֶׁש םֶד ןְמּונעֶג טֶה נּוא רֶצְלעָה יִד
 רָסעֶמ טְכעֶׁש םר יו נּוא ןעֶטְכעֶׁש ּוצ םיִא

 זיִא קָחְצִי ןּופ וְלאַה םָד ןיִא טְריִרעֶגְנָא טֶה
 טֶה רע זַא נוא ןעֶגְנאַנֶעֶג םיֹוא הָמָׁשְנ יִד םיִא
 ןעֶמ דֹובָּכַה אֵסְּכ םָד ןּוֿפ לֹוק םָד טְרעֶהעֶג
 הָמָׁשְנ אְיַד זיִא קָחְצִי ןיִא ןעֶריִרְנָא טיִנ לאָז
 םֶה קָחְצִי ןּופ ףינ ןיא ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרַא קירּוצ
 טְגאָועֶג םָה נּוא ןעֶדְנּוּבעֶגְפֹוא םיִא םֶהָרְבַא
 רֶד .םיִתָמַה הָיַחְמ = הָּתַא ְךּורָּב הָכָרְּב יד
 םּוראוַו ןעֶנעֶרְּפ םעונ יִרְמַא רָד נוא יִנּוקְזַח

 טֶה רע םֶהְרְבַא ןעֶבּורְּפ טְפְראַרעֶג טאָג טֶה
 ןְגְלאָפ םיִא טעוֶו םֶהָרְבַא םָד טְסיוִועֶג ְּךאָד
 . יד ץּוריִּת רֶד זיא ןעֶסייֵה םיא טעוֶו רע םָו
 זיִא סאוָו טימ טאָנ ּוצ טְגאָועֶג ןֶּבאָה םיִכָאְלַמ
 ּוד םִו םיקידַצ עֶרעֶדְנַא ןּופ רָפעֶּב םֶהָרְבַא
 טְנאָועֶג טאָנ טֶה םיִמיִנ ליִפ ֹוזַא םיִא טְסּוט
 ןֶו זיִא םֶהָרְבַא םאָו ןעֶזייוו ךייַא לעֶוו ְךיִא
 רע טעוֶו ןְטְכעֶׁש ןוז ייז ןֶסייֵה םיִא לע ְךיִא
 טֶה סאָו טעעֶרְפ יִנּקְִח רעֶד ;עֶגְלאָפ ְךיִמ

 םהרבא

 טאָה איִרָפ רעד ןיא ןעֶקְניִרְמ גוא ןיִפע ןיִּבעֶג ןיִסייֵהעֶג ךיִז
 לַעַּב רעֶר םיִ טְרעֶפְנֶע ,טְפא סע ליפיֵו טְנעֶרְיִג רֶע
 ְךאַז ןייק.ּבאָה ְךיִא זַא ןעֶניִכעֶר ריִד ְךיִא לאָז סאוָו היַּבַה
 ןייק ףיוק ְךיִא תֹופוע תֹומֲהְּב לֶדֵגמ ןייֵלַא ןיִּב ְךיִא טְפֹוקיִג
 רֶע טאָה טְרעֶה רעֶד סאָד טאָה רַׂש ּרעֶד איוִו ,ְךאַז םּוׁש
 אייַּב ריִד טעוֶו סע םיִא אּוצ טְגאָז נּוא טייַרְפעֶג רעֶייִז ְךיִז
 גּוא ןֶמֲאָנ רעֶד ןייַז ריִמ אייַּב טְסעֶוֶו אּוד גוא ןייַז טּוג ריִמ
 טסיִּב אּוד לייַוַו ּבּוטְׁש איִד ראָנ ןעֶרְיַּפ ריִמ אייַּב טְסעוֶו

 ְךי טְכאַרְט םעֶד ְךאָג ,טְלאוָויִג ּבאָה ְךיִא סאָָוׁשֶנעֶמ רעֶר
 ןעקנירמ גּוא ןיסע ןיִּבעְֶיִג ריִמ טאָה רֶע לייוַו רַׂש רעֶד
 ןיִלאָצאַּב טיִג םיא ְךיִא לאָז דְלעֶג ןייק םיִא טְסאָק סע;גּוא
 םעֶד ןּופ יוִו טאַהיִג הֶאָנַה רֶהעֶמ םיִא ןּופ ְךאָד ּבאָה ְךיִא
 טְלאָויִג ּבאָה ְךיִא יוִנ נוא רֶגּולקַא רעֶייַז זיִא רע ןעֶטְׁשֶרֶע

 םיִא טְסאָק סע סאוָו םעֶד ףיֹוא ןעקוק טיִנ ְךיִא ףְראַד םּורָד
 ְךיִא איו זזַא ןעֶלאָצ ּוצ םיִא טְמּוק םיִנָּפ לַּכ לַע דְלעֶג ןייֵק
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 טְלאוָועֶג טֶה רֶע םֶד טְכאַרְטעֶגְיִז םֶהָרְבַא
 טְגאָועֶג םיִא ְךאָד טֶה טאָג קָחָצִי ןעֶטְכעֶׁש
 ּוטְסעוֶו קָחְצִי ןופ ּועֵרָזךֶל אֵרקִי קָחְציִב יִּכנ
 ןָטְכעֶׁש םיא טעוֶו רע ןעוֶו נוא רֶדְניִק ןְּבאָה
 ץּוריִּת רעֶד זיִא ןְּבאָה רעֶדְניִק רע טעֶו יו
 קָחְצִ זיִא רַׁשְפֶא טְכאַרְטעג ְךיִז טֶה םֶהָרְבַא
 םיִא ןּופ זיִא איז נּוא הָׁשִא ןייַא ייַּב ןעֶנעֶלעֶג
 עֶבייֵלְּב ןֹוׁש ךאָד טעוֶו ןעֶראוָועֶג ןעֶנאַרְמ
 טֶלַאסְלאַמאַד זיא קָחְצִ ןעֶד םיִא ןּפ רֶרְניִק
 (םֶכיֵלֲא הָבּוׁשְנ) ,ראָי גיסיירד נוא ןעֶּביז ןעֶוונ
 ןְלעֶו ריִמ ןעֶגנּי יד ּוצ טְאָזעֶג טֶה םֶהְרְבַא
 םּוא ְּךיִז ןְלעוֶו ריִמ נּוא טֶרָא םֶד ןיִא זיִּב ןייֵנ
 טאָה רֶע טְּבייֵרְׁש ישר ְךייֵא ּוצ ןעֶרעק
 ְךיז ןעֶלעֶו עֶדיֵב ייֵז םאָד טְגאָוֶג הָאּובְנִּב
 טֶה רע טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד נּוא ןעֶרעק םּוא
 ןוֿפ רָנייֵּב יִד ןעֶרעֶק ּוצ םּוא טאַהעֶג ןָניז ןיִא

 חֵּבְוִמ םָד ףֹוא ןעֶגעֶרְּבְראַפ םֶד ְךאָנ קֶחְצי
 ְךז ןֵלעֶו עֶדְיֵּב ריִמ טְגאָזעֶג רֶע טֶה םּורְד
 ןעֶנעֶז אייז (וָדְחַי םֶהיֵנָׁש ּוכְלַיע ,ןעֶרעק םּוא

 טֶה סאָו םֶהָרְבַא ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶמאַזוצ עֶדייּב
 וזַא זיא קֶחָצי ןֵמְכעֶׁש טייג רֶע םֶד טְסיוועֶג
 רָד טֶה םִו קֶחְצִי יו ּךייֵלְנ ןְגנאַעֶג ּךֶלייֵרְפ
 לֶא קָחְצִי רֶמאֹיַע ,טְסיוועֶג טיִנ ראָנְדאָנ ןּופ
 סאוָו הָׁשֹק זיא (יִבָא רֶמאֹיַו ויִבָא םֶהָרְבַא

 טְגאָועֶג טֶה קָחְצִי זַא ןעֶגאָז קּוסָּפ רֶד ףְראַד
 ןּופ ןיֹוׁש ןְסייוַו ריִמ רָטאָפ ןייֵמ םֶהְרְבַא ּוצ
 ְךאָנ רעֶד רֶטאָּפ ןייַז זיִא םֶהָרָבַא זַא גְנאַל
 ְךֹוא זיִא (יִבָא רֶמאֹיַע ,לאָמַא ְּךאָנ רע טְנאָז
 ייַז זיִא רע.םד ןעֶגאָז רע.ףראד םִו הֶׁשק
 םּורָד טאָה רֶע יֵיַחְּב רעֶד טְּבייַרְׁש ,רָמאָפ
 יֵדְּכ רֶמאָפ רֶמאָפ ןעֶפּורעֶג םֹוא לאָמ ייוְצ

 אריו תשרֿפ

 וי עי עא ;ע. יג "י ר 7
 יי ר. *

 / - הנוארו
 איו זזַא םיִא ףֹוא ןעֶּבאָה תֹונָמֲהַר לאָז רֶע
 קֶחָצִי זיִא ץּוריִתַאְךאָנ ןּוז ןייַז ףֹוא רֶמאָפַא
 איד ןעֶלעוֶו דָנּוצַא םֶהְרָפַא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה
 ןְנאָרְמ הֶרָׂש זיִא ְּךֵלָמיִבא ןּופ זַא ןעֶגאָז טייַל
 םֶמָהָרְכַא ןייַז לאָז קָחָצִי ןעֶו ןעֶד ןעֶראוָועֶג
 ןעֶטְכאָׁשעֶג טיִנ םיִא םיִועָג רֶע טְלאוָו ןּוז
 ,איוִו םיִא ףיֹוא טאַהעֶג תֹונָמֲחַר טְלאוָו נּוא
 .טְגאָועֶג קָחצִי טֶה םּורָד ןזַא ףֹוא רֶטאֶפַא
 . טְנעֶרְפעֶנ םיִא טֶה נּוא רֶטאָּפ ןיימ םֶהָרְבַאּוצ

 .םֶהָרְבַא טֶה טיִנְּב רֶמאֹּיַו רַמאָפ ןייַמ ּוטְסיִּב
 .קָחְצִי טֶה ןוז ןייֵמ טֶסיִּב ּוד טְרעֶפְנעֶיִג םיִא
 /יִװ ןיז ןייד אוי ןיִּב ְךיִא ןעו טְגעֶרְפעֶג םיִא
 טְרעֶפְנעֶיְג םיִא םֶהָרְבַא טֶה ןֵּבְרִק םֶד זיִא
 .םֶה ןיז ןיימ ןֵּבְרַק םֶד ןעֶוייַו זנּוא טעֶו טאָג
 ביִרָקמ םיִא לי ןעֶמ זַא ןעֶנאַטְׁשְראַפ קֶחְצִי
 .לאָמא ְךאָנ קּוסָּפ רעֶד טְגאָז ְךְרּודאַד ןייַז
 .טֶה קָחְצִי ןעוֶו רַמֹולְּכ (ָדְחַי םֶהיֵנְׁש ּוכְלָיֵע
 רַפ ןעֶגְנעֶרְּב םיִא ליוו ןעֶמ םֶד טְסיִועֶג ןיֹוש
 ןעֶגְנאַנעֶג ְךיילְג עֶדייֵּבְךאָד ייֵז ןעֶנֶז ןֵּברָקַא
 םעֶד טיִמ נּוא ןעֶדְייִרָפ טיִמ רעֶדְנאַנַא טיִמ
 טֶה רעוֶו טְגעֶרְפ יַיֵחְּב רֶד ,ןעֶצראַה ןעֶצְנאַנ
 .עֶניִנייַא ןייַז טיִמ טֶה סו םֶהָרְבַא ּוצ תּוכָז רעֶמ

 .קָחְצִי רעֶדָא ןוז ןייַז ןעֶמְכעַׁש טְלאָועֶג דְנעֶה
 טְלאָועֶג ְּךיִז טֶה רעיכַײװ תּוכָז רעֶמ טֶה

 ; םֶהָרְבַא ןעֶנאָז םימָכֲח לייַטַא ןעֶטְכעֶׁש ןעֶזאָל
 , ׁשְנעֶמַא רעְֶנירְג זיִא םע ןעֶד תּוכְו רעֶמ טֶה
 לאָז רָמאָפַא איוִו ןעֶטְכעֶׁש ןעֶואָל ְךיִז לאָז
 { םיִמָכֲח לייֵטַא נוא ןּוז םעֶנעֶניֵא יי ןעֶטְכעֶׁש
 , םֶהְרְכַא לייַװ תֹוכָז רעֶמ טאָה קָחֶצִי ןעֶגאז
 { רָע םֶד טאָג ןופ טְרעֶהעֶג ְּךעֶלְדייֵׁשאַּב טֶה
 ֶה קֶחֶצִי רעֶּבִא קֶחְצִי ןוז ןייַז ןעֶטְכעֶׁש לאָז

 בקעי להוא םאד -
 םעֶד תֶמָא ויִא לַׁשְמִנ רעֶד .טְלאָציִג ןיְִׂשְרֶע םעד ּבאָה
 טְלאַה רע;נּוא ןאָט תֹוָצִמ ןייק טְזאָל עַרָה רֶצֵי רעֶד סאוָו
 טּוט גּוא עֶרֶה רֶצי םעֶד רֵבֹוג זיִא נּוא הָמָחְלִמ םיִא טיִמ
 םּוראָָו רַכְׂש ןעֶפֹורְגַא יִאְדִווְּב טְמּוק םעֶד הָוְצִמ איד אוי
 ןייֵא ֹוזַא טאַהיִג טאָה רע סאוָו רַעצ ןעֶמֹורְג םעֶד גּולְרעוֶו
 סאוָו רעֶמּורְפ רעֶד רעֶּבָא ראָנ ,םיִא טְמּוק רַכָש ןעֶמיֹורְג
 אי ּוליִפֲא ןאָט ּוצ תֹוָצִמ ראָג רֶע טְסּולְג ןָא דְנעֶגוי ןיו ןּופ

 רעֶד ייִא עֶרָה רֶצֵי םעד טיִנ רע טְרעֶה הָוְצִמ עֶטְסְרעוְׁש
 אּוצ םינָּפ לָּכ לַע םיִא טֵמּוק בּוׁשָח רייז טאָג אב ׁשְנעֶמ
 צי םעֶר טיִמ הָמָחְלִמ טְלאַה סאוָו םעֶד טיִמ ְךיִילג ןעֶלאצ
 טְריּפ רע סאוָו בּוׁשֲח רֶעֶייֵז טאָג אייַּב זיִא סע לייַו עֶרָה
 0 1 םֶהָרְבא ייַּב זיא עֶכיִלְמעֶג סאָד ,ןָא דְנעֶגוי יי ןופ וזא ְךיִז

 ןּופ ןיצר.םעֶד ןאָט ןעֶגְנאַגיִג ויִא רעֶיִׁשְטאָח ןעוֶויִג ּוניִבָא
 ! הָחְמִׂש םֹורְג טימ קָחְצִי ןּוזןייז ןייז ביִרְקִמ לאָז רע; הב טאָג
 ויַא ןיִגעוֶו טְסעֶד ןופ רַעצ םוׁש ןויקטאַהיִג טיִנ טאָה גוא
 הָוְצַמ רעֶד אייַּב רעצ טאָה סאוָו םעֶד ןּופ רעֶגְרע טיִנ רָע

 .טֶריִפ רֶע סאוָו הָנָהְנַה ןייַז ןופ- הָאָנַה טאָה טאָג םּוראוָו

 רֶׁשֲא ןעוו קּוסָּפ רעד טְגאָז סאָד ןָא דֶנעֶגוי ןייַז ןּופ ְךיִז
 ןּוז ןייד םדְיַפעָג טְפאָה אּוד לייוַו (הֶּזַה רָבָרַה תֶא ָתיִׂשָע

 תֶא ָּהְַׂשָח אֹלְ) הָחְמִׂש םיורג טימ הָדָיִקֲע רעֶד ּוצ קָחְצִי
 רִחָי ןֶּבןייד ןעֶטיִמראַפ טינ טְסאָה ּוד גוא (ךִיחותֶאְָנִּב
 טראָפ ְךיד ְךיִא לעוֶו םירד ןֶּכְרְבַאְךרב יִּכ)ןייַ ּוצ ביִרְקַמ

 .-- {טאַהיִג רַעצ ןייק טְסאָה ּור יֵׁשְטאָה ןיִׁשְנעֶּב
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 4 טא א טשה ער

 הניאצ 0
 רעֶטאָפ ןּופראָנ טאָנ ןּופ טְרעֶהעֶג טיִנ םָד

 ןֶטְכעֶׁש טְואָלעֶג ךאָד ְךיִז טֶה נוא םֶהְרֶּבַא
 ָיַחְּב רעֶד נּוא רעֶסעֶרְג תּוכְז ןייַז זיִא םּורָד 1

 רעֶסעֶרְג זיִא םֶהָרָבַא ןּופ תּוכָז רָד טְּבייַרְׁש
 ייד ןעֶנְלאָפ ּוצ ןעֶויִג בִיּוחְמ ויִא קָחְצִי ןעֶד !
 םֶהָרְבַא םְְָׁביַו) םיִא טְפייַה רעסאָו רֶטאָּפ !
 ףֹוא ַחֵּבְוִמַא טעֶוּב םֶהָרְבַא נּוא (חַּבְוִּמַה תֶא !
 טְכאַמעֶג טאָה ןֹוׁשאֹרָה םָדָא יו טֶרָא םעֶד !
 טֶה םֶהָרְבַא (ֹנְּב קָחֶצִי תֶא דקעַײע חּבְוִמַא |

 נּוא קָחֶצִי ןּופ סיִפ נּוא דְנעֶה איד ןעֶדְנּוּבעֶג

 קָחְצִי נּוא ץְלאָה םָד ףֹוא טְנייֵלעֶג םיִא טֶק
 ףּולֲח םֶד ְּךיִמ זאָל רֶמאָּפ ןייַ ןעֶמעֶּבעֶגטֶה

 ןֶלְקאָׁש טיִנ ךיִמ לאָז ךיא יִדָּכ ןעֶהעֶז טיִנ
 רֶמאָפ םעֶד ןעֶמעֶּבעֶג טֶה נּוא קעָּדְׁש *
 ןייֵטְׁש טעֶו יז ןעו ןעֶגאָז טיִנ הֶרָׂש לאָז
 לאָז איז יֵדְּכ ּבּורְגַא ייַּב רעֶדָא ְךאַדַא ף

 :ןעֶלאַּפ ןיירא קעַרְׁש ראַפ טיִנ -
 :ַחַּבְִמ םעֶד ףיֹוא קָחֶצִיןּז ןייַז בירב זיא םֶהָד
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 םֶהָרְבַא טֶה ןעֶטְכעֶׁש ּוצ םיִא קֶחֶצִי ןיִא
 םיִא ןּופ טּולְּב לעֶסיִּבַא ְךיִמ זאָל טְנאָז
 לֵאָו טְרעֶפְנֶיַנ ךָאָלַמ רעֶד טֶה ןעֶסיִגְר
 םּומ ןייֵק םיִא טְסְלאָז ּוד (הָמּואְמ ֹול ׂשֵז

 טְגאָועֶג טֶה םֶהָרָבַא טְּביירְׁש יַחְּב רֶד ,ןְכ
 טְרעֶפְנעיִנ לוק םֶד טֶה ּוטְסיִּב רע לֹוק

 ּוצ טְגאָזעֶג םֶהְרָבַא טאָה ְּךֶאָלַמַא ןיֵב ְךיִא
 ריִמ טיִמ ןייֵלַא טאָנ טֶה ןּוז ןייֵמ ןעֶטְּכעַש -
 ןיילַא ריִמ טיִמ ְךיֹוא טְנייַה טאָג לאָז טעֶרעֶנ ּו
 תיִנׁש םָהָכַא לֶא ָ;ְךַאָלמ אָרְקִיע ןעדייר ,

 ומ .-חניארו אריו תשרפ

 טאָה טאָנ ןופ ְךָאְלַמ רעֶד נוא (םִיָמָּׁשַה ןִמ
 ןּופ לאָמ עֶרעֶדְנַא םֶד םֶהֶרֶבַא ּוצ ןעֶפּורעֶג
 ןעֶראווָׁשעֶג םֶה טאָנ טְנאָועֶג טֶה נּוא לֶמיֵה
 רֶדְניֵק איד ןעֶׁשְנעֶּב טעוֶו רע;םֶד ְךיִז אייַּב
 איִד איו ליִפ ֹוזַא ןייַז ןעֶלאָז אייֵז קָחְצִי ןּופ
 טְמאַז סאָד איוִו נּוא לעֶמיִה ןּופ ןעֶרעֶמְׁש
 ואל טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג םֶהָרְבַא טאָה םִי ןּופ
 ןעֶטְׁשְרע םּוצ .דייֵרעֶנייַמ ריד רַפןעֶדייֵרְדיִמ
 ןייַז ןעֶלעֶו רָדְניִק עֶנייֵמ טְנאָזעֶג ריִמ ּוטְסאָה
 ןְסייֵהעֶג םיִא ּוטְסאָה ְּךאָנ רָד נּוא קָחצִי ןּופ
 ןֵסְכעֶׁש טיִנ םיִא ּוטְסייֵה דְנּוצַא נוא ןעֶטְכעַׁש
 רַזֹוח טייַנ ןיִּב ְךיִא טְרעֶפְנעֶיְג םיִא טאָנ טֶה
 טְנאָזעֶג רֵקָׁש ןייק ּבאָה נּוא דייַר עֶנייַמ ןּופ
 ןייַד ףוא גנעֶרְּב טְגאָזעֶג ראָנ ריִד ּבאָה ְךיִא
 טיִנ םיִא ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא הָלֹוע ןייֵא ראַפ ןוז
 ףֹוא םיִא ּוטְסאָה דְנּוצַא ןעֶטְכעַׁש ןעֶסייֵהעֶג
 ןעֶמעֶנ ּפאָרַא ןיֹוׁש םיִא ּוטְסְנעֶמ טְכאַרְּבעֶג
 טסאָה ּוד טאָג ּוצ טְגאַועֶג םֶהָרְבַא טאָה
 ךיא סאָד ְּךיֹוא רעֶוְׁש ְּךיִא נוא ןעֶראווְׁשעֶנ
 טְסעֶו ּוד זיִּב ןעֶנאַד ןּופ ןיינ קעוֶוַא טיִנ לעוֶו
 עֶנייֵמ ןעֶקְנעֶרעֶג טְסעוֶו ּוד זַא ןעֶנאָז ּוצ ריִמ
 ןייַז םֶד לאָז ןעֶניִדנִז ןעֶלעוֶוייֵז ןעוֶו ריק
 יב ןּופ ּבאָה ְךיִא יוִו ףינ ייֵז ףיֹוא הֵרָּפַּכַא

 שַא ןייז יו ְךייַלְג נּוא ןעֶניִר טְכאַמעֶג טּולְּב ןּוז
 טְגעֶרְּפ םעונ ירמא רֶד יֵחַּבְוִמ םֶד ףֹוא טְגיִל
 ןעפּורעֶג טֶה ְּךֶאֶלַמ רֶד םָד טייֵטְׁש םּוראַֹו
 ּפאָרַא טיִנ זיִא נּוא לעֶמיִה ןּופ םֶהָרְבַא ּוצ
 ְךֶאָלַמַא זיִא רֶנָד ּוצ נּוא םיִא ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 ןנּופעֶג איִז טֶה נּוא לֶמיִה ןּופ ןעֶמּוקעֶג ּפאָרַא
 טֶה אָד ץּוריִּת רָד זיִא רֶסאוַו לאַוְק םָד ייֵּב
 םֶהְרָבא ּוצ ןְפּור דֶניווְׁשעֶג טְוּומעֶגְךאְלַמ רֶד
 ּוצ טְלייֵאעֶ ְךיז טֶה םֶהָרְבַא לייוַו לָמיִה ןּופ
 אֵרָייִּכ יִּתְעַָי הֶּתִע יִּכ) .ןּז ןייַז ןעֶטְכעֶׁש
 םֶהָרְבַא ּוצ טְגאַזעֶג טֶה טאָנ (הָּתַא םיִהֹלֲא
 םּוראוו םיִכָאְלַמ ִד ןעֶרעֶּפְנע ְךיִא ןעק דְנּוצַא
 יִרעֶרְנַא טיִמ יוִו דָסָח רעֶמ ריִד טיִמ אּוט ְּךיִא
 ְךֵבְסַּב וַחֲאְנ רַחֲאלַיַא הֵנִהְו אָרָיע .טייַל
 ןאַראַּבַא ןעֶהעֶועֶג טאָה םֶהָרְבַא נּוא (יִנָרַקְּ
 ןְשיוִוְצ ןעֶטְלאַה רַּפ רעֶגְרעֶה עֶנייַו טיִמ זיִא
 ןעֶפֹולְטְנַא טְנעֶקְיִנ טיִנ טאָה נוא רעֶמייֵּב יד
 תיִׁשאֵרְּב יִמְי תֶׁשֶׁש ןּופ זיִא ןאַראַּב רעֶד
 טְּבייַרְׁש ִנּוקְזִח רֶד .ּוצ רֶד ןעֶועֶג טייֵרְּבעֶגְנָא
 טֶה ןעֶועֶג ןעֶדְנּּבעֶגְנָא זיִא ןאַראַּב רֶד לייוַו

 םהרבא
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 ּוצ םיִא טאָה טאָנ םָד ןעֶנאַטְׁשרַּפ םֶהָרְבַא
 ןופ טְרָא םָד ףֹא ןֵּבְרַקַא רַּפ םֶד טְקיִׁשעֶג
 ןעֶועֶג טיִנ טְלאוָו ןאַראַּב רֶד ןעווו ןעֶד ןוז ןייז
 טְכאַרְמעֶג ְךיִז םֶהָרבַא טְלאָו ןעֶדנּוּעֶג ּוצ
 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶרעֶרְנַא ןייֵא ןופ זיִא ןאָראַּב רעֶד
 ןֵּבְרַקַא ראַפ ןעֶמּונעֶג טיִנ םיִא טְלאָו נּוא
 ְךֵבְסַּב וַחֲאְנ רַחַש ףֹוא טְּכייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד
 ראי ץְנאַנַא ןעֶרעוֶו לֵאָרְׂשִי יד ןעוֶו סיִנְרקְּ
 רעֶד ןעֶנעֶז נוא תֹוריִבש טיִמ טְכעֶרעֶגְנַא
 שאר םיִא ייֵז ןעֶמעֶג ֹוזַא טאָנ ןּופ טרעֶטייוו
 ןיִא ןעֶואָלְּב נּוא ןאַראַּבַא ןופ רָפֹוׁשַא הָנָׁשַה

/ 

 הניארו אריו השרפ

 לֵאּותְבּנ .תֹוריִכַל יד טאָנ ייֵז טיִנ ראַפ םיִא
 ןְֶנאַנעֶג ויִא םֶהָרְּבַא זַא (הקבר תֶא די
 ןעוֶו טְכאַרְמעֶג ְךיִז רע טֶה הָדיִקע רעֶד ןּופ
 טְלאָו ןעֶראָועֶג ןעֶטְכאָׁשעֶג טְלאָו קָחְצִי
 רֶדְניֵק ןָא טלעוֶו רֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא רע
 ןעוֶועֶג םיִא לאָז ךיִא ןעֶועֶג רֶּפעֶּב טְלאָו םִע
 לֹוּכְׁשֶא רַנֲע רֶטְכעֶט איד ןּופ ּבייוַוַא ןעֶּבעֶג
 איד ןעֶגאָז טְואָלעֶג טאָנ טֶה םּורָד אֵרְמַמּו
 טאָה ןּוז םֶרעֶדּורְּב ןייַז לֵאּותְּב זַא הָרָוׂשְּב
 גוא הָקָבִר טְפייֵה איִז רעֶטְכאַמא ןעֶגיוִועֶג

 ;ּבייוַו םֹקָחְצִי ןייַז טעֶוו איז

 אריו תרטפה
 ןְייֵהְג טֶה קיִרצַא (םיִאיִבְנַה נב יִׁשְנִמ תַחַא הָׁשִאְו

 םיִאיֵבְנ טְרְָנוה ןְטְלאַהעֶּב טֶה רעהָיְבּוע
 ךֵלֶמ בָאְחַא ןּופ ּבייַו םֶד לֵבְיא ןָד ןְליֵה ייווצ ןיִא
 טאָנ ןּופ םיִאיֵבָנ עֶלַא טֶכאַרְּביִג םיִא טאָה לֵאָרְׂשִי
 ּבֶא טֶה רֶע םיִאיִבָנ טְררָנּה ןְטְלאַהַּב הָיְַבוע טֶה
 רעטֶּה ןיִסֶע אייז ןְּבעֶג ּוצ טאַהיִג טיִנ רֶלעג ןייֵק
 לייַו ּוא םֶרוהְ ייַּב םיִחְוְר ףֹא רֶלעֶג ןעֶגילְטְנֶע
 זיִא םּורְד דֶנעֶּה עֶנייַז טיִמ םיִחָָר ןָמּונָג טֶה םֶרֹוהְי

 יד ןעֶד רֶנעֶה עֶנייַ ןְׁשייֵוצ ןָסאָָׁג ןְראוָו ףֹוסָל רַע
 איו וזַא םֹורָג רעֶייז זיִא ןעֶמעֶג םיִחָוְר ןּופ הֶרָיֵבֲע

 גיִרִּבעֶל טֶה רֶע םֶר איִבָנַה לאְַַַ יי ןגיִפָגריִמ
 ייֵז ןופ ןאַמַא נּוא טייל עֶמּוט דְנּוזוט ליפ טְכאַמיִג

 טְגעֶרְפיִג רֶעטֶה ןְכאַמ גיִריִבעֶל טְנעֶקיִגטיִנ רָע טֶה
 טֶה ןיִרעו גיִריִּבעֶל טיִנ רעֶד ןעק םּוראַוו טאָנ ּוצ

 ןיִּבעֶל יי ייַּב טֶה רֶע לייַו טְרָפטְנעיַג םיִא טאָנ
 טְסעֶר טֹומ ןֶגיִל ניִּבייֵא רֶע זּומ םּורָד םיִחוְר ןָמּונָג

 םיִתַמַה תְֶַּת עוו חיִׁשָט ןופ געֶט איד ןיִא ןיִכייְֵג
 ןעֶבאָה םאֶוו ןיִׁשְטְנעֶמ עַלַא ןיִלעוֶו ןיינ טעַו
 רעֶד ןיִא אָד נּוא ןייֵמְׁש ףוא טיִנ םיִחַוְר ןָמּונעֶג

 ןִמעֶנ ָּא ןָמיקעֶג יִא םֶרֹהְי םֶר טייֵטׁש הָרוטְּפַה
 נּוא ןעֶגיִלְטנַא היְרַבֹוע טאָה רֶע סאָו רֶלעֶג ןייז

 םֶרֹוהְי טֶה ֹוזַא ןֶּבְראָמְׁשיִנ טאַהיִג ןֹוׁש ויִא הָיְדבֹוע

 רַפ הָירַבוע ןופ רֶדְניקייוצ ןיִמעֶנ קעֶוַא טְלאָועֶג
 עָׁשיִלַא ּוצ הֶיְרַבֹוע ןּופ ּבייוו םֶד ןָמּוקעֶג זיִא בֹוח ןייז
 ליוַו םֶרֹוהְי םֶד םיִא רַּפ ןְגיִרְׁשעֶג טאָה גּוא איִבָנַה

 רַפ טְכעֶגֶק רַפ רֶרָניִקייווְצ ןעֶמענ קעֶזַא ריִא יַּב
 טֶה (הךָל הָׂשָעֲא הָמ עֶׁשיִלַא ָהֶלֵא רֶמאֹּ) בֹוח יי
 גאָז ןּוט ריִד ְךיִא לאָז םָו טְנאָזִג יִא ּוצ עֶׁשיִלֲא
 טְרָפְנֲעג םיִא איִז טֶה זוה ןייַד ןיִא ּוטְּסאָה םִו ריִמ
 ןופ ליִניִרְקַא ראָנ זֹוה ןייַמ ןיִא טיִנ ראָנ ּבאָה ְךיִא
 עֶׁשיִלַא טֶה ןעֶגיִרָד זיִא לָמֹוּב לעֶמיִּב ַא גוא לֶמֹוּב
 עֶגיִרייֵל ליפ ריִד ייֵלְטְנֶע נּוא ייֵג טְגאַזעֶג ריִא ּוצ
 נּוא (תָלָרה ְּתרנְפְו האָמּו) םיִנכְׁש עֶנייַר ןופ םיִלֵּכ

 ןעֶמיִלְש ּוצ טְסְלאָז נוא זוה ןייד ןיִא ןָמּוק טְסְלאָ
 םַנֵה רֹובָּכ רעֶד ןעֶד ןיִגעֶוו םַנֲה רֹובָּכ ןּופ ריִט יִד

 טיִנ טְהעֶז רֶנייֵק ןעוֶו טייֵהְרעֶליִטְש ןֵמּוק ּוצ זיִא
 רָּבֶא טייַזַא ףוא ןְמעֶנ קעוֶוַא ִלַּכ עֶלּופ יִר ּוטְסְלאָז לופ ןירעֶו טעוֶו םִעילַּבעֶבלעוֶו גוא םיִּכ ֶגיִייֵל איֵר ןיִא ןיִסיִג לָמּוּב לעֶגיִרְק םעֶד ןּופ טְסְלאָז גּוא
 םעֶד ןּופ ןֶריֵר טיִנ ּוטְסְלאָז לָמֹוּב ןופ לעֶגירְק םֶר
 ְךייֵלְנ ןייַז טעוֶו לֶמֹוּב טיִמ לעֶגיִרק םַד ןעֶר טרָא
 ןופ ןעֶריִר טיִנ ןעק ןעֶמ סאָו ןעֶנּורְּב לאַווקַא יִ

 ּוצ איִד טֶה נּוא ןָעּוטיִג וזַא ןיז רֶד םֵה ןָסיִג ןייֵרַא
 ןעֶמ גוא ץְנאַּג ןְראָו ןיִנעֶז ייֵז גּוא טְנייֵליִג רֶרְננַא וצ יי םֶה נּוא ןעֶּבילְקעֶג ףוא ןיִבְראַׁש עֶגעֶכאָרְּב
 .םיִלּכ עַלַא יו נּוא ןיִסאָניִ ןייַַא לֶמֹוּב ייֵז ןיִא טאָה
 טיִנ זיִא סע; טְנאָיִג ןּוז רעֶד טֶה ןְראוָויִג לּופ ןְגעֶז
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 וזַא טאָה רֶע רֶלאַּב יו יֵלַּכ עֶגיִרייֵל ןייק ןייַמ אָד
 ןעֶניִרּוצ טְרעֶהיִג ףֹוא לָמּוּב רעֶד טֶה ֹוזַא טְגאָזיִג
 ןֵמּוקעָג הָׁשֶא יִר זיִא (םיִהֹלֲאָה ׁשיִאָל רֵנַּתַו אבָּתַו)

 טְנערְפיִג הֶצֵעןייֵא םיִא טֶה נוא איִבָנַה עֶׁשילֲא וצ
 לָמּוּב ויָּב לָמּוּב םעֶר טיִמ ןעֶמְראַוו לאָז איִז ּבֹוא

 ריִא ּוצ ץֶׁשיֵלֲא טאָה ןיִרעֶו רעֶרֶעייֵמ ְךאָנ טעֶו
 0221 רב

 ּנעֶג טְסעוֶו ּוד ןעֶד לֶמּוּכ םעֶד ףוק ראַּפ טְגאָזיִג
 ןבאה
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 לניאב :

 עֶנייַר א ּוד נוא תובוח עֶנייַר ןעֶלאָצעֶּב וע ןֶּבאָה
 ןעֶגיִרְּביִא םעֶר טיִמ ןיִרעֶגְרֶע ְךיִז ריִא טעֶו רָדְניֵּק
 נוא (םַנּוׁש לֶא עֶׁשיִלא רֹובָעיו םויַה יֵהָי ,לָמֹוּב
 יִא ןעֶמּוקעֶג עֶׁשיִלֲא זיִא גאָטַא ןעֶויִג ויִא םָע .

 טְנאוויג טֶה ןֶטְראָד םָנּוׁש ןְסייֵהיִג טֶה יִז טאָּטְׁשַא
 תיִמַנּׁשֲה :ׁשיִבָא ןּופ רֶּטְסעֶוׁש יִד הָנּוׁשַח הָׁשא ַא
 םיִא ןעֶמיִראַו ּוצ הֶלֶמַה דִוָד ייַּב ןעוֶוִגזיִא יִז םוָנ
 םעֶד ןעֶמעֶּגיִג רֶעייֵז הָׂשִא יִד טָה רֶמֶלֶע רֶד ףוא

 ייַּב ןיִסע ִגי ג רֶע טֶה ןיִסֶע ריִא ייֵּב לאָז רֶע עֶׁשיִלֲא :

 ןְמְראָד טְגעֶלְפ רָע ןעווו ןָא לאָמ םעֶר ןופ נּוא רוָא
 נּוא זֹוה ןיִא ריִא ּוצ ןָמּוק רֶע טְגעֶלְפ ןיִראַפ ךְרּוּד
 אָנ הֵּנֵה הֶׁשיֵא לֶא רֶמאֹּת) ןיִסע/.ןיִטְראָד טְנעֶקֶּפ

 הָׁשִא יִד טֶה (אּוה ׁשֹורק םיִהֹלֲא ׁשיִא יִּכ יִּתְַבָי
 םֶד ןָא גְנאַל ןּופ םייַו ךיִא ןּונ ןאַמ ריִא ּוצ טגאָזיִג !
 ןאַמ רעֶגיִליִהַא זיִא עֶׁשיִלֲא ןאַמ רעֶכיִלְטעֶג רעֶב

 טְכעֶר ויִא םּורָד זְנּוא ּוצ טָּפָא טָמּוק ןאַמ רֶד נא
 םיִא ּוצ ןֶכאַמ ריִמאָל (הָנַמְק ריק תִיַּלְע אָנ הֶׂשֲעַנו
 ןיירא ןעֶמְראָד ריִמאָל נּוא לֹוּביִטְׁש רָּבוא ןייֵלקַא
 נּוא רֶמֶכייֵלַא גּוא לּוטְׁשַא ׁשיִטַא טעֶּבַא ןיִלעֶמְׁש

 ייז ןעֶטְראָר רֶע טעוֶוזנּוא ּצ ןֵמּוק טעֶו רֶע ןעוֶו
 יִהַא ןְמּוקעֶג עֶׁשיִלֲא זיִא גאָמַא ןעוֶויִג זיִא םֶע גּוא
 גוא ליֵּבּומְׁש רעֶּבּוא םעֶר ןִא ןְגְנאַניִג זיִא רֶע נּוא/
 יי ּוצ טְגאָיִג עֶׁשיִלֲא םֶה טְנייליִגןמְראָד ְךיִז טֶק
 טֶה תֶיַּבַה תַלֲעַּב יִד תיִמַנּוׁש יִר ריִמ ףּור יִזְֲג גָנּוי
 טֶה םיִא רּפ טְלעֶטְׁשיִ יז טֶהיִז נוא ןְפורעֶג יִז רָע
 טֶרְזנּוא ןּופ ְךיִד טְסאָה ּוד טְנאָויִג ריִא ּוצ ינ
 רֶרֵח רֶדְנּוזעֶּבא זְנּוא ןֶכאַמ ּוצ טיִמעֶּב רֶעייֵז ןיִגעוֶו

 ּוצ סו ּוטְסאָה ןְלאָצעֶּב םֶד ריִד ריִמ ןְלאָז וו טי
 ריִמ גאָז ןאַמ טְּבֹוה םּוצ רֶדֶא ְךֶלֶמ םּוצ ןֶָדייֵר ּוצ
 ךּותְּב) טְרעֶפְטְֶעיג יז טֶה ןְרייֵר ריִד רפ ךיִא לע

 הָחְָׁשִמ ןיימ ןעֶׁשיווַצ ץיז ְךיִא (תֶכׁשֹי יִכֹנָא יב
 ריִמ רפ ייֵז ןְייִר דיר סיִּפַע ףראד ךוא ןעֶטי

 ןייזּוצ טְגאָזיִג עֶׁשיִלֲא טֶה (הָל תוׂשֲעַל הַמּו רֶמאֹיַע
 ןְלאָצעֶּב הֶבֹוט יִר ריִא ריִמ ןְנעֶק ןעֶד םו טיִמ גָנּוי
 הֶל ןיִא ןֵּב לֶבָא יִוֲחַנ רֶמאֹיַו ןּוטיג זנּוא םֶה יִז םֶי
 יז ןייק םֶה יִז רֶו רּפ טְגאָויִניִוֲחנ טֶה (ןקנהָשיִאְז
 ְךאָנ טעֶו יִ ןעֶגאָז ןיִלעוֶו טְסעוֶו ּוד ּבֹוא נּוא מי

 טְלַא ויִא ןאַמ ריִא זַא ןֶסיוִו ּוטְסְלאָז רֶרניִק ןְּכאָק
 וצ טְגאָזיִג עֶׁשיֵלא טֶהוזַאןֵבראַטְׁ דְלאַּב ןעקר
 פּורעֶג יִז יִוֲחַג טֶה תִיַּבַה תַלְעַּב יֵר ריִמ ףור יז
 רֶמאֹּ) ריִט רעד ןיִא טְלעֶטְׁשיִג ךיִז טֶה יִז עת

 וטְסעֶו טייַצ רעֶר ןיֵא ראָיא רָביִא טְגאָינ ריִא ּוצ
 ןאַמ רֶכיֵלְמעֶגור טְנאָזיִ הֶשֲא יד טֶה ןיױזַא ְזלאַה
 הָנְּתַמַא ריִמ ןּבעֶג ּוצ ריִמ ןּופ טעֶּפְׁשיִנ טיִנ ּבייַרְׂט
 ריִמ טְסְנאָז ּור ןעֶד ןָּבאָה טינ םּיק ןייק;טעוֶו סָמ
 ןעֶו ןְלאַה םֶר ריִמ גוט סאָו ןּוזַא ןְוְלאַה לעֶט ְךיֶא

6 

 יי יי" יי אש 0016? א 0 =

 אריו תרטפה

  עֶׁשיִלֲאטֶה (ֵּב קב ַָּא הֶיַח תֵעַּכהֶוה רעימלי

. 1 

 זמ הניאיו

 אוי ּוטְסְיִו ןיֵראְַׁש רֶלאַּכ ְךאָנ רעֶר עו רֶע
 םִו ןּוזַא ןיִּבעֶג ריִמ לאָז רֶע םיִא םעַּב ֹוזַא ןיִמעֶּב

 ןעֶגאָרְמ זיִא הָׁשַא איד נּוא ,ןיִּבעֶל ןעֶּבייַלְּב לאָז
 רעֶד םָװ טייַצ רָד ּוצ ןּוזַא ןְניוִוְג טֶה נּוא ןיִראוָויִג
 ןְסְקאַו רֶד ןראוָו זיִא דְניִק םָר נּוא טְגאָזיִנ םֶה איִבָנ

 רָלעֶפ ןיֵא רעֶמאָפ ןייַז ּוצ ןְגְנאַנעֶג סורַא זיִא גּוא
 גּוא (יָשאֹר ייִבָא לֶא רֶמאֹי) רֶמינְׁש יִר ּוצ ןייֵרַא
 טוט ּפאק ןיימ פאק ןיימ רֶמאָּפ ןייַז ּוצ טְנאיִנ טֶה
 םיִא גּורְמ גְנּויִא ּוצ טְגאָזיִנ רֶמאָפ רֶד טֶה ייוֵו ריִמ
 ןייַז ּוצ ןעֶגאָרְמיִג םיִא גָנּוי רעֶד םָה רֶמּומ ןייַז ּוצ

 ןֶטיִמ ןיִא זיִּב םֹׁש ןיִא ןְגעֶליִג רניֵק םֶד זיִא רָמּומ
 תממלע ּוהֵביִּכְׁשַתַולעהו) ןעֶּבְראַמְשיִג ןיִא נּוא גאָט

 ףוא רֵניֵק םֶר טְנייֵליִג רָמּומ יִד טֶה (םיִהֹלֲאה ׁשיִא

 טְגאָיִג טֶה נוא ןאַמ ןְכיִלְמעֶג םעֶד ןּופ טעֶּב םעֶר
 גוא לְזייֵאַא נּוא גָנּויַא ריִמ טיִמ קיִׁש ןאַמ ריִא ּוצ
 דְלאַּב ְךיִמ לעוו ךיִא נּוא איֵבָנ םּוצ ןָּפֹול לעוֶו ְךיִא
 םֶר וַא טְגאָזיִג טיִנ ןאַמ םעֶר טֶה יִז נּוא ןיִרעק םּוא

 טְגאָועֶג ריִא ּוצ ןאַמ רָד םֶה ןְֶּראָמְשיג יִא רֶניֵק
 ְךאָד ויִא סֶע איִבָנ םּוצ ןייֵג טְנייַה ּוטסְליִו םּוראָוו !

 ןְנאַד ןופ ׁשֶרֹוח שאר טיִנ ךוא גּוא תַּבִׁש טיִנ טְנייַה
 ׁשֶדֹוח שאר םּוא רֶדָא תַּבַׁש םּוא טָד ּפָא ריִמ ןָנְרעֶל
 יִר םֶה יִּבְרַא ּוצ רעֶדָא איִבָנ םּוצ ןייֵג יי ןיִנעֶלְפ
 איז ןעֶר םֹולָׁש זיִא סֶע ןאַמ ריִא ּוצ טְנאָזיִג הָׁשִא
 ויָּב רָניֵק םֶר ןּופ ןיִנאָז טְלאָויִג טיִנ ןאַמ ריִא טֶה
 טֶה (ןֹותָאָה ׁשֹובֲחַּת) איִבָנ םּוצ ןייֵג רֶעיִרְפ לאָז ִז
 .ריִא ּוצ טְנאָזיִג טֶה נּוא לֶזייֵא םעֶד טרְונעֶג ןָא יִז
 - ןְמּוקעֶג ויִא יִז נּוא ןייֵג ּוצ ןָמֹוז טיִנ ְטְכְלאָז ּוד גְנּוי
 איִבָנ רָד רֶלאַּב יוִו נּוא לָמְרַּכ נְראַּב םּוצ איִבָנ םּוצ
 כו ןינ ר א נא יה טו רֶנִד םָה
 נּוא ןיִגעקא ריִא ףול דִנּוצַא ןַא טְמיִק תיִמנּוׁש יִד
 םיִהֹלֲאָה ׁשיִא לֶא אֹבָּתַו) םולָש זיִא םֶע ּבֹוא יז געֶרְּפ
 ןְכיִלְמעֶג םּוצ ןָמּוקְג זיִא תיִמנּוׁש יִד נּוא (רָהָה לֵא
 םיִא ןְלאַפָג זיִא גּוא גָראַּב םעֶד ףֹוא עֶׁשיִלא ןאַמ
 ֵ ןָסֹוטׁש קעָווא ּוצ טְנְחעניִ יִזֲחַנ םֶה םיִפ יִד ּוצ
 יִא ןעֶד ּפָא יִז זאָל טְגאָזִג יִא ּצ ץעֶׁשיִלֲא טֶה
 ריִמ ןּופ ןָלֹוהְרַפ טֶה טאָנ נוא דָמיִּב ריִא זיִא ּבייֵל
 ןּב יִתְלַאְׁשֲה רֶמאֹּתַנ) טְגאָויִג טיָנ םֶר ריִמ טֶה נּוא
 ןעֶד ְךיִא ּבֶה טְגאָויִג תיִמַנּוׁש יִד טֶה (יִנֹודָא תֵאֵמ
 טְנאָזיִג ריִד ְךאָד ּבָה ְךיִא רעה ןיימ ןקפ ןווַא ןְפעֶּביִג

 וטְסְלאָ ׁשְנעֶמַא ניִפֶג טְעֶוּור ןעֶו נא דֶנאַה ייד
 ךיִר שעֶו ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעוֶו נא ןיִׁשְטְנעֶב שי םיִא
 טְסְלאָז נוא ןְרעֶפְטְנֶע טיִנ םיִאּוטְסְלאָזןיִׁשְטְנעֶב
 רְניֵק םעֶר ןופ םיִנָּפ םעֶד ףוא ןיִקעֶמְׁש ןייֵמ ןּוט
 םיִנ ְךיו לאָז רֶע יֵדָּכ ןְטאָּביִג ֹוזַא םּורְד טֶה רֶע נּוא

 ןעמוז



 הניאצ '4
 זיִא ןיִקעֶטְׁש רֶר טְּנייַרׁש ׁשֶרְרָמ רֶד געוֶו ןיִא ןָמֹז
 םֶה רַע רעֶטְכעֶלְגַא יִזֲחַג ןּפ ןְגוא יד ןיִא ןעֶועֶג
 ןמוטַא לאָז ןיִקעֶטְׁש רַד ֶר ְיִָניִמןעֶר יא טְגאָזיִ
 (ךֶׁשְפַניֵחְו'ר יַח רענה םַא רֶמאֹּת ןְכאַמ גיִרעֶּבעֶל
 אָר עֶׁשיִלֲאּוצ טְגאָזיִג דְניִק םעֶד ןּופ רעֶממּומ יִד םֶה
 ביל ןייַד יִװ ּוזַא נּוא טְּבעֶל טאָג יוִו וזַא ךיִא רעֶוְׁש
 ןײלַא יד טְרעיינ יואל טיִ ךיֶר לע ךיִא םֶר טְּבעֶל
 ריִא טיִמ ןְגְנאַגיִג עַׁשיִלֲא זיִא ריִמ טיִמ ןייג טְוּומ

 םֶה נּוא ייֵז רַפ רֶעיִרְפ ןֶראָפיִג רֶּביִא זיִא יִזֲנ נּוא -
 דְניק םֶד גוא דֶניֵק םֶד ףוא ןיִקעֶמְׁש םעֶר טְגייֵליִג
 ןגעקא עֶׁשיִַא יִוֲחַג זיִא טְכאַוויִג ףֹוא טיִנ ְךִז טֶה
 םינ ףוכַמ דניקסנ םֶנאַזַנ םיִא םֶה נּוא ןָמיִקעַנ
 נוא זוה ןיִא ןָמּוקעֶג עֶשיִלַא זיִא ֹוזַא טְכאוַוָנ ףוא
 רֹונְִיַו אֹבֵי) טעֶּב ןייַז ףוא טוט טְניִל דְניִק סֶד
 טֶה גּוא ןעֶמּוקעֶג עֶׁשיִלַא זיִא (םֶהיֵנְׁש רַעְּב תַלרַה
 דניק םעֶד רַפ נּוא ְךיִז רַּפ ריִמ יִד ןעֶתאָלָׁשעֶג ּוצ
 טְגייֵליִג ְךיִז טֶה נוא טאָנ ּוצ ןּומיִנ הָלָפָּת טֶה גּוא
 םעֶד ףוא למ ןייז ןּומיִנ טֶה נּוא דָניִק םעֶד ףוא
 ןָגוא סדניֵק םעֶד ףוא ןעֶגֹוא עֶנייַז נּוא לֹומ םֶדָניֵק
 טֶה רֶע נּוא דֶנעֶה םדְניק םָד ףֹוא דֶנעֶה עֶנייֵז נוא
 ףּוג םָדָניִק םעֶד ףוא םייִרָּפָׁש רַפ ףיוג ןְצְנאַג ןייַ
 ָךֶרּוד טְמיִראַו רָד נּוא טָציִה רֶד דְניִק סָד טֶה רע גּוא
 נּוא ןיִה רֶדֵח ןיִא ןְגְנאַגיִג זיִא עֶׁשיִלֲא גּוא לומ ןייַז
 ןְגְנאַניִנ ףֹוא רֶדָיו זיִא נּוא (ויִלָע רַהְניו לַעַיו) רעֶה
 טֶה גּוא רֶניִק םעֶד ףֹוא טייֵרַפְׁש רַפ ְךיִז טֶה נּוא
 טֶה דְניִק םֶד גוא ּבייל טֶדְניֵק םעֶד טְמעראַוְרעֶד
 טניִפֶעיִג טֶה נוא ןָסינ ןּוטיִ רֶדְָנַא ְךאָנ לאָמ ןֶּביִז
 ףּר ִזְֲנ גָנּו ייַ ּוצ טְגאָניִג עֶׁשיִלֲא טֶה ןְגוא עֶנייַ
 ּוצ עֶׁשיִלֲא טֶה ןֵפּורעֶג יִז רֶע טֶה תיִמנּוׁש יִר ריִמ
 .גוא ןָמוקעֶג איֵז זיִא ןּוז ןייַה ריִד םעֶנ טְנאָזיִג ריִא
 טְקּוּבעֶג ְךיִז םֶה נּוא םיִפ יִדוצ עֶׁשיִלֲא ןָלאַפיִג זיִא
 נּוא ןוז ריִא ןֶמּונעֶג טֶה נוא דֶרֶע רֶדּּוצ זיִּב םיִא ּוצ
 טְּביַרְׁש רֶזְעילַא יִּבַר יִקְרִּפ רֶד ,ןְגְנאַגיִג םֹורַא זיִא
 לֶא עֶׁשיִלֲא רובעיו םֹויַה יִהיו) הָרֹוטְּפַה רעֶד ףוא
 הָקְרֶצ תּוכְ ןּופ טְגאָו הָחרָק ןֵּב עיִׁשוהְי ִּבַר (םָניִׁש
 געָט 'ר ןיא ןיִרעֶנ גיִרעֶמעֶל םיִתֵמ יִר ןְקעו ןינעֶנ

 הרוהי ילשמ
 יו וגו ףֶרָיּביְִּנעֶׁשמ חַקְו ףיִנָחַמ רֹוגֲח ִָחיגְל רָמאַֹו

 ןייֵא לָׁשָמ יִּפ לע .(וגו רַעֵנַה יִנָּפ לע; תָנעֶׁשַמַה
 גָנּוטְכַא לאָז רֶע זַא טְבעֶנְק ןייז ןעוֶויִג ריִהְזִמ טאָה ןֹודָא
 פיִא לאָז נוא טיִרְמ ןיִרעֶרעֶי ףיֹוא ריִחָז ןָּב ןייַז ףיֹוא ןיִּבעֶג
 רעֶר ַחיִלָשיַא ךֶרד טְׁשיִנ ןעֶקְנִרְט גוא ןיִסע.ןיִּבעֶג ןייֵלַא
 טיִמ ןיִסע ןיִּבעֶגיִג םיִא טאָה נּוא ןעוֶויִגםייִקְמ טאָה טְכעֶגְק
 ןֵמּוקָג זיִא רֶטאָפ רעד זַא ,םוּבַא טיִמ ןעֶקְניִרְט נּוא ליִפעֶלַא
 טאָה טְכעֶנְק רעד זַא רעֶטאָפ םּוצ טְגאָזיִג דְנֹיק סאר טאָה

 סע ןיִּבעֶגְיִג םיִא טאָה רו לעֶּמעּב ןייַ ןעוֶויג םִַיקְמ טְׁשיִנ
 רעֶצאָפ רעֶר טאָה .םֹוכָא טיִמ ןעֶקְניִרְק גוא ליִפעָלַא טיִמ
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 אריו תוטפה

 / איִבָנַה עֶׁשיִלֶאייַּב רימ ןֵניִפעֶג וַא ןעֶר חיִׁשָמ ןּופ
 .םיִנָפ ןיא ןיקוק טְנעֶקְיגטיָניִא טֶה הֶׁשא ןייק םֶד

 הניאיו

 ןיִא טָקוקעֶג םיִא טֶה סֶע הֶׁשִא עֶבְלעֶו א ןייַא
 )ט סע נעט יָה ָפְראַטְׂשיִג אָיזיִא םיִנָּפ
 , נְראַּב ןייֵא ןופ ןְגְנאַגיִג זיִא נּוא רֶּבייוַו יד רַפ ןְגְראַּב
 גּוא רֶרעֶדְנַא רָדּוצ לייֵה ןייַא ןּופ גּוא ןיִרְדְנַא םּוצ
 . ןעוֶויִג זיִא טְראָד םַנּוׁש טאָמְׁש רֶד ןיִא ןָמּוקעֶג ויִא
 ןֶעּוטיִנ ןָא דֹובָּכ םֹורָנ םיִא םֶה יִז הָבּוׁשֲח הָׁשאַא

 . ןאַמ רעֶביִלְטעֶג רעֶר ןאַמ ריִא ּוצ טְגאָזיִג טֶה נּוא
 יי ןעֶד ןיקיק ןָא טיִנ םיִא ןיִנעֶק רֶּביוַו ןייק עֶׁשילֲא
 רָדְנוְּבַא םיִא ּוצ ןעֹוּב ריִמאֶל םּורְד דְלאַּב ןּבְראַמְׁש
 לֶז זָנּוא ּוצ ןָמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו נּוא לֹוּביִטְׁש רֵּבֹוא

 ןֵמּוקְג רֶע זיִא ןּוטיג וזַא ייֵז ןְּבאָה יי ןְמְראָד רֶע
 םֶד ףוא טְנייֵליִג רֶרֵח םָד ןיִא ןְמְראָד ְךיִז םֶה נּוא
 נוא ןָמּוקָג יִז זיִא תיִמַנּוׁש יִד ןָפּורָנ טֶה נּוא טעֶּב

 אָרומ םֶה יז ןעֶד ריִט רעֶד יב טְלעֶטְׁשיִג יז טֶה
 זַא ְךאָנ רֶד נּוא ,ןיקוק ןָא טיִנ םיִא לאָז יִז טאַהיִג

 גיִדְּבעֶל רעֶריוִו רֶע זיִא ןְְּראָטְׁיִג זיִא דְניֵק םֶד
 םאוָו הָָרְצ רֶד ןופ תּוכְו םעֶד ןיִגוֶו ןופ ןיראָועֶג
 (  ןיִא טְנאָז אָרָמִג יד ,ןעוֶויִג רֵּכְַמ עֶׁשיֵלֲא טֶה איז
 אָנ הֵנֲהּהָׁשיִא לֶא רֶמאֹּתַו) קּוסָּפ םעֶד ףֹוא תֹוכָרְּב

 ןֵּב יִסֹוי יִּבַר (אּוה ׁשֹודְק םיִהֹלֲא ׁשיִא יִּכ יִסעְדָי

 הָׁשֶאַא םֶד פָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְגאד ןופ טְגאָז אָניִנֲח
 רֶרָא םּורְפ ןיִנעֶז ייֵז בוא םיִחָרֹא יִד ןייֵמ טְנעֶקְהִד
 ִּבַר טְנאָז ךוא ,טְנעק רעֶד ןאַמ רעֶד יו ןייֵמ טיִנ
 ןעוו בקי ןֵּב רְֶיִלאיִב ןיִגעוֶו ןופ אָנינח ןּביֵסֹוי
 גּוא זֹוה ןייז ןיִא םֶכָח ריִמְלַּתַא רֵּכַכְמ זיִא ׁשְנעֶמַא
 םיִפָע םיִא טְקְנעֶׁש נּוא ןעֶקְניִרְמ נא ןיִסֶע םיִא טיִג
 טְכאַרְביִג דיִמָּת ברא טֶה רֶע יו יג יא הָנּתַמַא
 וניֵלֲע רֵבֹוע) קוסָּפ םעֶד ןּופ ןָיוויִנ םֹוא ויִא םֶר

 טֶה תיִמַנּוׁש יִר םֶָד טייֵמְׁש הָרוטְּפַה רֶד ןיִא (ריִמָּת
 נוא לּוטְׁשַא ׁשיִמַא םעֶּב א עֶׁשילַא ּוצ טְכאַמיִג

 ןייז ןיִא חַרוא ַא טְמעֶנ םִע רע יא םֶד רֶטְכיילַא
 םאְוו ןָּכְׁשִמ םעֶר טעֹוּביִג טֶה רֶע יוָו ְךייַלְג זיִא זוה

 תויָתֹוא ּביֵה ןָא יֵד ןעֶד ןְמְראָד טָעּור הָניכׁש יִר
 תשא רָד ְשִ ְכאַמ ר אֵספןַש הָמןופ

 הבר

 םֹוּכ רעֶד נּוא ליִפעֶל רעד וא םיִא אּוצ טְנאָז נּוא טְכאַליִג
 םעֶנייֵק טיִמ לאָז יוחָיַג ןעוֶו וזא .ַחיֵלָׁש ןייק .טְׁשינ יֵלָּבִא ויִא
 ֵלּכַא יִו ןעוֶויִג רֶעטְלאָו געוַו םִעָד ףיֹא ןיִדייֵרטְשיִנ
 םעֶד ףיֹורַא ןייַלַא טְגייֵל עֶׁשיִלֲא איו ְךייֵלְג ןעוֶויִג טְלאוָו
 טיִמ געוֶו ןיִא ןעוֶויִג קֵסֹוע טאָה יִִִיַג לייוַו ראָנ .הָנֲעְׁשִמ
 רעֶד נוא ַחיִלָׁשַא ןעֶסייֵהְיִג רע;טאָה תֹובּוׁשְתּו תֹולֲאַׁש
 אּוצ ןיִראָויִג רַסָמִנ טיִנ זיא םיִתַמַה תיַיְחִּת ןּופ לעֶסיִלְׁש
 טאָה רָּביִרְר קיִדצַא ןעוֶויִג טְׁשיִג זיִא רע טֵרפַּבּ ַחיִלְׁשַא

 {טְלעֶוּטיִג טְשינ תֶגֶעְׁשִמ רער
 ץ'צג

 טא א טיי ייד
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 רֲעֹומַל) םֶהָרְבַא ייּב טייִטְׁש םּוראָו טְּבייְַׁשהָּכַ !
 (בׁשֲא) טיִנ טייֵמְׁש עֶׁשיִלֲא ייַּב גוא (ףיִלֵא בּוׁשָא -

 רֶד ויִא (ןֵּב תַקְבֹוח ְּתַא הֶיַח תַעְּכ הֶזַה רֵעֹוּמַל) ראַנ
 טְּבעַל רָד ְךָאָלמ א ןעֶויִגזיִא םֶהָרְבַא יב ץּריִּת
 םּוא ְךיִמ לעוו ְךיִא טְנאויִג רֶע טֶה םּורְד גיִּבייֵא

 טְגאָעג ןְבאָה םיִמָכֲח איִד ּהָדָׂש ַײח ויהי -
 טֶה טְּבעֶלְנ שֶה הֶרָׂש םו שייֵצ עֶלַא = |

 זיִּב תָּבַׁש בֶרעֶז ןייא ןּופ טנעֶרְּביִג טכיל איד -

 זיִא הָכָרְּב איד גּוא תֶּבַׁש בֶרָע ןֵרָדְנַא ןיִא -
 ויִא ןעקְלאוָוַא ּוא גייֵמ ריִא ןיִא ןעוֶועֶג -

 רלאַּב יו נּוא טְלעֶציִג ריִא רֶּביִא ןְנאַטְׁשיִג
 ןעֶכאַז איד יד ןְּבאָה ןֶּבראָטְׁשיִ יִא איִז !
 ןּופ םֶד טְסיוִועֶג ןעֶמ טאָה ֹוזַא ,טְרעֶהְנ ףֹוא .
 ןעוֶועֶג ןְכאַז אייֵרְד יִד ןיִנעֶז ןיִנעֶוֶו תּוכְז ריִא !
 ןיִא ןֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז טאָה איז עא |

 ץֶרֶא ןיִא ןְרעֶו ּוצ ןְּבאָרְגּב נוא לֵאָרְׂשִיְץְרָא
 םֶדטְּבעֶליִג םֹוא געֶמ עֶריִא טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי
 ויִא הֶרָׂש ןּופ גאָט ּבעֶל איד קּוסָּפ רָד טְגאָז .
 ראָי גיִצְנאוַוְצ נּוא ןעֶּביִז נּוא טְרָדְנּוה ןעוֶועֶג
 ןופ ןְּבעֶל םעֶד ןּופ ןְראָי יד (הֶרָׂש יח יַנְׁשֹע
 טְּבעֶליִג םֹוא ןְראָיעֶריאטְהעיֵזרָמֹולְּכ הֶדָׂש
 יד ןֶּבְראָטְׁשיִג זיא הָרָׂש נּוא (הָרָׂש תָמָּתַ -

 הָׁשְרַּפ יד ןְּבייַרְׁש ןָא טְפְראַדעֶג טֶה הָרֹוּת
 רעֶד ְךאָנ דְלאַּב ןְּבְראַטְׁשעֶג זיִא הָרָׂש איוִו
 םוָו הָדיִקֲע רֶד רָּביִא לייוַו קָחְצִי ןּופ הָדיִקֲע
 זיִא קָחֶצִי ןּוז ריִא איו טְרעֶהיִג טאָה או
 רֶעייֵז איז זיִא ןְמְכעֶׁש ּוצ ןעוֶועֶג ןעֶדְנּּבעֶג
 ריִא זיא הָמָׁשְנ יִד נּוא ןְראוָועֶג ןְקאָרְׁש רָד
 הָרֹוּת איד טְּבייַרְׁש םּוראוָו נּוא ןְגְנאַגְנ םֹוא -

 גּוא ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג זיִא הֹקָבר איו רעיַרְּפ
 עֶזייַו וצ ןְבְראָטְׁשעֶג זיִא הֶרָׂש יז ךאָנ רָּד
 רשיה רפס יו
 הֵרָׂש ןּופ גאָט ּבעֶל איִר ןעוֶויִג זיִא סעגוא (ויְהָי
 גּוא ראָי גיִצְנאַַוְצ נּוא ןעֶּביִז גוא טְרעֶדְנּוה = -
 ףוא םֶהָרְבַא זיִא ,ןְבְראָטְׁשיִג הֶרָׂש ויִא ְךאָנ רעֶד
 לאָז ןעֶמ רָבֵקַא ןעֶבּוז וצ תַמ םעֶר ןּפ ןְנאַטְׁשינ
 ּוצ טְגאָז ןורְפִע נּוא .תַמ םאֶה ןיטקאהעב שיר
 טְכעֶנְק ןייַד טעוֶו טְסְרעֶגאַּב ּוד םאוָו ץְלַא םֶהְרבַא
 ראָנ טיִנ םֶנְחִּב ןֹורָפֶע ּוצ טְנאָזיִג םֶהָרְבַא טֶה .ןּומ
 רעֶד טיִמ רֶלעַּפ םאֶר ןיִפוקְפָא ריד יב לעוֶו ךיִא
 ּוצ טְנאָזיִג ןֹורָפָע טֶה .גיִּבייֵא ףוא רֶלעֶגראַּפ לייַה
 . ריִררַפ ויִא לייָה רעֶד טיִמ דְלעֶפ סאָר ןּונ םֶהָרְּבַא

 יז יי יי א

 יהמ הניארו אריו תרטפה

 ׁשְטְנעֶמַא ןעֶויִג זיִא עֶׁשיִלָא רֵּבָא ריִד ּוצ ןיִרעֶמ
 לעוֶו ְךיִא טְגאָויִנ טיִנ רֶע טֶה םּורָד טָּבְראַטְׁש רֶר

 רע טייַצ רֶד ןיִא ראי רָּביִא ראָנ ןיִרעֶק םיא ְךיָמ
 :ןּוזַא טְולאַה ּוד םָד ןְהעֶו טעֶ ןיֵבעֶל רֶר טעוֶו םַע

 ,ייר תשרפ
 ןייֵא טְמּוק טְּבְראַטְׁש קיִדַצַא יֵא סאָד זָתִא
 ֵנּוקְזִח רעֶד טְלעוֶו רעֶד ףוא קיִדַצ רָרָדְנַא
 ּוצ טְּפְראַדַּב טיִנ ְּךיִז טאָה הֶרָׂש טְּבייַרְׁש
 יו ֹוזַא גָנּוריצ ירָדְנַא נּוא ןֵּבְראַפ טיִמ ןְריִצ
 ןעֶד ראָי ניִצְנאוַוְצ ּוצ ְךיִז ןֶריִצ רֶּבייוַו ירָדְנַא
 .ןייֵא אי ֹוזַא גְנּוריִצ ןָא ןעוֶועֶג ןייֵׁש זיִא איז
 רעֶד גוא יֵיַחְּב רעֶד ראי ןָּביִז ןּופ ליִדייֵמ
 יח ּויְהָיַע קּוסָּפ םעֶד ףוא ןעֶּבייַרְׁש יִנּוקְזִח
 נוא ןעֶּביִז לאָצ רעֶד ןיִא טאָה ּויְהִיַו (הָרָׂש
 ןּופ ןְּבעֶל עֶטְכעֶר םֶד זַא ןעֶוייוו ּוצ גיסייֵרד
 ןופ ראָי גיִסייֵרְד נוא ןְּביִז ןעוֶועֶג זיִא הָרָׂש
 ןְראוָויג ןְראָּבעֶג זיִא קָחְצִי םוָו ןָא לאָמ םעֶד
 לאָמ טְסְנעֶד זיִא קֶחֶצִי םִו הָדיִקֲע רעד זיִּב
 יד רֶּבֶא ,האָי גיִמייַרָד נוא ןּביז ןעוֶועֶג טֶלֵא
 זיִא קֶחֶצִי רָדייֵא טְּבעֶליִג טֶה איז םִֶז ןְראָי
 טיִנ ןְּבעֶל ןייֵק טאָה םאָד ןְראָועֶג ןְראָּבעג
 זיִא רעֶד זיִא רֶדֶניִק ןָא רעוֶו ןעֶד ןעֶסייֵהעֶג
 םיִרּוּטַה לַעַּב רעֶד טוט זיִא רֶע איו ְךייַלְג
 זיִא הָרָׂש (עַּבְרַא תַיַרקּב ֹוזַא ּךֹוא טְּבייַרְׁש
 נוא עַּבְרַא תַיַרק טאַטְׁש רָד ןיִא ןֵּבְראָמְׁשיִג
 עַּבְרַא תַיְרק ןְסייֵהעֶג טאָטְׁש איִד טֶה םּורָד
 ןְטְראָד ןיִנעֶז ּבייוַו נּוא ןאַמ ראָּפ ריִפ לייַַו
 גּוא םֶהֶרְבַא הָוַח נּוא םָדָא ןְּבאָרנַּב ןעֶראוָו
 ְךאָנ הֶאֵל נּוא בֹקֲעַי הקָבר נּוא קָחֶצִי הֶרָׂש
 תַירק ןְסייֵהעֶג איִז טאָה םּורָד זיִא טֵׁשְּפַא
 ןיִנעֶז ןעירעקְראַטְׁש עֶסֹורְג ריִפ לייַו עַּבְרַא

 (=8  טעיהקההילש -
 טּוג טְגאָז רַהֹוז רעֶד (הָנָׁש הָאֵמ הֵרָׂש יי ּויְהָיע

 גּוא ןייֵלְק ְךיִז טְלאַה סאו ׁשֶנעֶמ םעֶד זיִא
 . : = 5: : : 2 = = ד ךיִז רֶע טְלאַה טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא זיִא רֶע רֶמעַרְג םִָו

 ןָא בֵר טְנעלְפ וזַא נוא טְלעוֶו רָד ףֹוא רֶנייֵלק ץְלַא
 יי זי םִע רע הָיׁשְו רֶדןיִא הָׁשָרָה יי ןֵגנאַפ
 גוא ןייֵלְק זיִא םֹורְג זיִא םָ רעֶד נּוא םֹורְנ זיִא רֶד

 ; 2 -=; - רעֶכְלעוֶו קּוסָּפ םעֶד ןיִא ריִמ ןְניִפעֶג ּוצ רֶד זָמָר

 טרדנּוה טייֵרעֶּב סו הֶאֵמ ןְלאָצ עֶסֹורְג איד אייֵּב
 רהאָוןייא הֶנָש טיימׁש גיִענאַוצםירְׂשֶע יַּב נוא
 טיט ןֶביִולאָצ םֶניילק םעֶד ייַב נוא ריִחָי ןֹׁשָלְּ
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 הניאצ 6
 הָרָׂשל דֹּפְסִל םֶהָרָבַא אבי ןעֶועֶג ןְטְראָר
 עַבָׁש רַאְּב ןופ ןֶמּוקיִג זיִא םֶהְרְבַא (ּהָתֹוְּבַלְו
 ייַהְּב רֶד ,איִז ְניוַוַּב ּוצ נּוא הֶרָׂש ןְנאָלְקַּב ּוצ

 הֶָׂשָלדֹפְפִלןְנאָזּוצ רֶעףראַד םִו טְנעֶרְּפ
 טיִמ טְכאַדעֶג רעירפ ןֹוׁש איז ְּךאָד טֶה רֶע
 ןעוֶוְץּוריִּת רֶד זיא (הָרָׂש תַמָּתַנ ןְמאָנ ריִא
 ייַז ןעֶּמ ףְראַד תַמ ןייֵא רֶּביִא טְנאָלְק ןעֶמ
 ְךאָנ ,לאָמ עֶכיִלְטֶע םיִא רֶּביִא ןְקנעֶדנ ןְמאָנ
 טייֵמְׁש םּוראָו יֵיַחּב רד טְגעֶרְפ אָיָׁשק ןייֵא
 רָמּומ ייז רֶּביִא טְנאָלְקעֶג טֶה קָחָצִי איו טיִנ
 טְנאַלְקעֶג טֶה םֶהֶרְבַאאיוִו ראָנ טייֵמְׁש נּוא
 טְגאָועֶגטיִנ קָחצִי ּוצ טֶה ןעֶמ ץּוריִּת רֶד זיִא
 רֶע ידּכ ןְּבאְמְׁשיִג זיִא הֶרָׂש רַטּומ ןייַז םָד
 ויִא רֶמּומ ןייַז סֶד ןייַז רַעַצִמ טיִנ ְךיִז לאָז
 טְרעֶהיִג טֶה איז לייווַּבְראָטְׁשיִג םיִא רָּביִא
 יִא .ְטְכעֶׁש ּוצ ןעוֶועֶג ןדנּבעג זיִא קָחְצִי יו
 טיִנ קָחְצִיזיִא םּורְד ןגנאַנעֶג םֹוא הֶמָׁשְנ ריִא
 הָרּובְק :וא דַּפְסֶהםעד ייַּב ןְראוָועֶג טְאַדעֶג
 ןְראוויִג טְכאַדיִגטיִנקֶחצִי יִא ְךֹוא הֶדָׂש ןּופ
 ראי איירד זיא רֶע ןעֶד ןָא הָדיִקֲע רעֶד ןּופ
 זיִא רֶע זיִּב הָירֹומ גְראַּב םעֶד ףֹוא ןעוֶועֶג

 הקבר ןְמעֶנ ּוצ ראָי גיִצְרעֶּפ ןְראָוויִג טְלַא
 (יִרֶעֶג לֶא םֶהָרְבַא בֶׁשֶיַע טייִטְׁש םּורָד
 עֶנייַז ּוצ טְרעֶקיג םּא ְּךיִ טֶה ןייֵלַא םֶהָרְבַא
 רַה םעֶד ףֹוא ןּביְִּביִ זיִא קֶחְצִ רֶּבֶא ןְנּי
 םּוראָו טְנעֶרְפ קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד הָירֹומַה

 דְלעֶפ ןייֵא ןעֶטייֵצאַּב טיִנ ְךיז םֶהָרְבא טֶה
 אייז ּבייוַו ןייַז נּוא ְךיִז ןְּבאָרְנאַּב ּוצ טְפֹוקיִג
 רעֶד זיִא ןעוֶועֶג טְלֵא רעֶייַז ןוׁש ְּךאָד ןיִנעֶז
 רע ןאָמיִג הָמכָחְּב םִע טאָה םֶהְרְבַא ץּוריִּת
 נוא םַדָא םַד םייַו ְךיִא טְכאַרְטעֶג ְךיִז טאָה

 רשיה רפס
 ףיא לעֶו ןיִבעֶג ריִמ טְסעֶו ּוד רֶקעֶג ליפ יִװ גּוא
 טיִנ טְנאָזיִג ןֹורָפָע ּוצ םָתָרְבַא טֶה ,ןיִמעֶנ ריִד ייַּב
 ריִד ןּופ ןיִפֹוק םעךיִא ליִו דֶלעֶג ליִפ טיִמ רונ וזַא
 ףוא טייל טאָטְׁש ִד ןופ נּוא רעֶדְניִק עֶנייַד ןּוֿפ נּוא
 ּוצ ןעֶּבאָה רעֶריִרְּב עֶלַא נּוא ןֹורָפִע נוא .גיִּבייֵא
 ןעֶגאוויְגַפֶא טֶה םֶהָרְבַא נּוא ,ְךאז רָד ּוצ טְרעֶהיִג
 רָלעג סאָד טיִג נּוא רעֶּבְליִז טְּכיוויִג טְרעֶדנּוה ריִפ
 טֶה םֶהָרְבַא נּוא .רעֶדירְּב עֶנייַ ּוצ נּוא ןֹורָפָע ּוצ
 תּורֲע רַּפ תּומָתַחיִג טֶה נּוא ְךּּבַא ןיִא ןָּביִרׁשיִג ףֹוא
 טְפֹיקיִג םֶהָרְבַא טֶה רָלֹעֶפ םאָר נּוא לייֵה יִד סאָר
 נּוא ,רֶדָניֵק םדָניֵק עֶנייַז ןּופ נּוא יִּתִחַה ןֹורָפָע ןּופ

 יה תשרפ

 'צ א יה ער איד היא ירד

 ר הניארו

 - םָרֹװמ ּוַא לייַה רֶד ןיא ןְּבאָרְגאַּב ןיִנֶז הָוַח
 ןֵסיוִו טיִנ געֶמ ןֹורָפֲע נוא ןייַו טְרֹוא בּוׁשָחַא

 ְּבאָרְנאַּב ןְטְראָד ןיִנעֶז הָוַח נּוא םֶדֶא םאָד
 ןעֶוו נוא ןְטָלאַה טָׁשיִנ רַּפ לייֵה איֵד נעֶמ נּוא

 טעֶװ הָרָׂש יֵא ןָמיִמ ןָא םיִא לעֶװ ְךיִא
 ןיִפֹוק רַפ לייַה איד ריִמ לאָז רֶע ןֶּבְראַטְׁש

 ןייַז םיִּפִע זּומ םִע ןְטְכאַרט ְךיִז ןֹורְפֶע טעוֶו
 עֶטֹוט עֶנייַז לייַה איֵד טְרעֶנַּב םֶהָרְבַא סאָד
  ןנערפ ןטיי 2 טעֶו נוא ןְּבאָרָנּב ּוצ ןְמְראָד
 נּוא םָדָא םֶָד ןיִרעוֶו ראָויִג טעווֶו נוא ףֹורָד

 - רעייט ְךיִז טע נוא ןְּבאָרְנּב ןְמְראָד ןינעֶזהוַח
 הָרָׂש טְקָיׁשעֶג םֶהָרְבַא טאָה םּורָד ןְטְלאַה
 ןְראָויִג טְלַא רֶעייז זיִא איז ןעֶו ןֹורְבַח ןייק
 ןְטְראָד ניא ןֵּבְראַטְׁשְִטְראָד איִז טעֶו רֶמאָט
 - הֶרָׂש ןעֶוו נּוא הָוַח נּוא םָדֶא ןּופ לייֵה איִד זיִא
 לייֵה איִד ְּךיִא לעֶו ןֵּבְראַטְׁש ןֵמְראָד טעוֶו
 זיִא איֵז ןעֶד ןעֶמּוקאַּב ןיִנעֶק ְנִרג ןֹורפִע ןּופ
 ןעֶרּפ ןוש טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו וא טְרעוֶו ליפ טיִנ
 ןעֶמ טעוֶו לייֵה איד םֶהָרָבַא טְרעֶגַּב םּוראוָו

 םֶהָרְבַא ויִא םורד ןְּבאָה רָבַקַא ליוו רעיִגאָז
 טְנאָועֶג טיִנ טאָה נּוא ןעֶנְנאַגּב גולק ְךיִ
 רַע ראָנ לייַה איד ליוִו רֶע םֶד ְּךעֶלְדייֵׁשַּב
 הָרְּבקֶאְט טֶרֹוא ןייֵא ריִמ טיג טְגאָזעֶג טֶה
 ריִמ רַּפ טְניִל תַמ ןייֵא רֶמֹולָּכ (יֵנָפְלִמ יִתַמ
 ּוצ רָבֹק ןייֵא ןְּבעֶג ריִמ ריִא טְפְראַּד םּורָד
 רַחְבַמְּבוטְרעֶפְנעיַנ םיא ייֵז ןְּבאָה תַמ םעֶד
 טְרֹוא ןֵטְמעֶּב ןיִא (ְּךֶתֵמ תֶא רֹובְק ּונֵרְכִק

 אֹביַע ריד ראפ טָנִל תַמ םאָד לייַַו תֵמ
 רעֶד (הָתֹוּכִבִלְו הֶרָׂשְל דֹופְסִל םֶהָרְבַא
 סאָד ויִא רֶדֵס רעֶד טְגעֶרְּפ קָחְצִי תֹודָלֹוּת

 עמ
 שורקה ה"לש

  וַמרַא אָנ ןְניִפעֶגןעֶּמ ןעקםג .םיִּבַ ןָֹׁלְב יִנָׁש
 יֵתוזַא קּוסָּפ םעָד ןיִא ןָלאָצ יִד ןופ רֶרֵס םעֶד ןיִא
 טי יֵריִמְלַּת ןופ טייל עֶמלַא ִד ןיִגאָז םיִמָכֲח עֶרעֶזנּוא

 רעֶגיִלְקייֵז ןירעוֶו טֶלַא ןיִרעו ייֵז רעֶמ םִו םיִמְכָח
 ןיִרעֶו יי רעֶמ סאו םיּצְרֲאה יֵמְע עֶטֶלַא יִד נּוא
 רעֶּביִרעֶר גוא רעֶשיִראַנ ץֶלַא אייֵ ןיִרעוֶו רָמָלָע
 .םיהָָׂש ןּופ ראָי ןעֶּביִועָטְצעֶל ִר ייַּב ראָנ טייֵטְׁש
 זַא וי ּוצ םיִּבַ ןֹוׁשָל ןיִא םיִנָׁש טְראָו םֶד ןְּבעֶל
 נוא עֶמְסְניִטְכיוִו יד ןעוֶויִג ןְנעֶז ןיִראָי עֶטְצעֶל עֶרָיַא
 זיִא יִז סאָו לייַו ןעֶּבעַל ריִא ןּופ ןיִראָי עֶטְסעֶרְג
 - +ןיראָויִג רֶפעֶרג הָמָָח רא יִא ןיִראוָיג רעֶטְלֶע
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 ןעֶמ טְנאָלְק ְךאָנ רֶד נוא רעֶיַרְפ טְנייוו ןעֶמ
 ְךֶלייֵרְפ רֶעייז זיִא םֶהָרְבא ץּוריִּת רעֶד חַא
 רֶד ןופ ןְראוָויִג לּוציִנ זיִא קָחֶצִי לייַו ןעוֶויִנ

 ןייא טרעֶהיִג טֶה רע לייוַו ךֹוא נּוא הָדיִקע
 ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג זיִא הֹקָבָר סָד גְניִרעֶה טּוג !

 בייַ ןעֶמעֶנ ןעֶנעֶק) קֶחֶצִי יז ןייַז טעֶו ֹוזַא
 ןנייוו טְנעֶקיג טיִנ רֶע טאָה םּורָד תָסָחּװֶּמַא
 טְזּומעֶג רֶעיִרְּפ רֶע טֶה ֹוזַא הָחְמִׂש טיֹורְנ רַּפ -

 םיִׂשֲעַמ עֶריִא ןעֶנאָז גוא ריִא רֶּביִא ןעֶנאָלְק
 לֶסיִּבַא טְנעֶקֶיְג רע םֶה ְךאָנ רָד נּוא םיִבֹוּט-
 ןייא טיִמ הָתֹוּכְבִלְו טייֵמְׁש םּורָד נּוא ןְנייוו
 לעֶסיִּבַא ראָנ טאָה רֶע לייַו ףֶּכ רעֶנייֵלְק
 ליִפ ןעוֶועֶג זיִא רֶע ןעֶד ריִא רָּביִא טְנייוועֶצ
 ןעֶנייַו ליפ טְנעֶקיִג טיִנ רֶע טֶה ֹוזַא הָחְמִׂשי
 םּורָד טֶה רע טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לַעַּב רֶד נּוא -

 טְלַא זיִא איז לייוַו ריִא רֵּביִא טְנייוֵועֶג יי

 ןעֶמ טְנייַו ןעֶטְלַא ןייֵא רעֶּביִא גוא ןעוֶועֶג
 םּורָד טאָה רֶע ֹויא טֵׁשְּפַא ְךאָנ נּוא גיִנייוו
 טאָה איז לייוו הֶרָׂש רעֶּביִא טְנייוֵועֶג גינייוו

 םעֶד טיִמ טֹוט םעֶד ןעוֶועֶג םַרֹונ ןייֵלַא ךיז
 םֶהְרְּבַא ףֹוא ןעוֶועֶג ןיִד רַסֹומ טאָה איִז םוָו
 ןעֶשיווְצ ןָטּפְשִמ לאָז טאָג טְגאָזעֶג טֶה נּוא
 םעֶד םֵרֹונ ְּךיִז זיא םוָו רָד נּוא ריִד נּוא ריִּמ
 םקָיע ןעֶנייוַוְּב טיִנ םיִא ןעֶמ ףְראַד םֹוּט

 ףֹוא זיִא םֶהָרְבַא (ֹותַמ יִנָּפ לַעֵמ םֶהָרֶבַא
 איד ןְטעֶּביִג טאָה נוא תַמ ןייַז ןופ ןְנאַטְׁשיִ

 רֶכֹק ןיי ןְּבעֶג םיִא ןְלאָו ייֵז תַח ןּופ רֶדָנ
 תַמ ןייֵא ראַפ טְּבייַרְׁש םיִרּומַה לַעַּב רעֶד
 תֶמ םעֶד ויִא םִע ןעֶד ןעֶרעֶר טיִנ ןעֶמ ראָט

 ןעק נוא טְניִל רֶע גוא ןעֶרעֶר עֶלַא ןֹוזִּכַא
 ְנאַטְׁשיִנ ףֹוא םְֶרְבַא זיִא םּורְד ןעֶרעֶר טיִנ

 טמ הניארו יה תשרפ

 טייז ןייֵא ףֹזא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא תא תַמ ןייַז ןופ
 רע תַח ןּופ רֶדְניֵק איד טיִמ טעֶריִנ טֶה נּוא
 - ןופ ַג ןייֵא ןיִּב ְךיִא (םָכָמע יִכֹנָא בֶׁשֹותְו
 ְשיוִוְצ טְנעֶזב ְךיִמ ּבאָה תא דְנאַל דְמעֶרְּפַא
 .טְנאָזעֶג רע טאָה ֹוזַא זיִא טֵׁשִּפַא ְךאָנ ְךייַא
 זיִא רֶבֹק ןייֵא ןִפֹוק רֵּפ ריִמ טְליוִו ריִא ּבֹוא
 נוא רֶנ ןייֵא ראפ ןְנְכעֶר ְךיִמ ּךיִא לעוֶו טּוג
 טיִנטָליוֵו ריִא ּבֹוא נּוא ךייַא ןופ ןָפֹוק לעוֶו
 םעֶד ןיא בֶׁשֹוּת ןייֵא ךיא ןיִּב ֹוזַא ןפוק רַּפ
 ןִמעֶנ קעוַא ןיִד םעֶד טיִמ לעוֶו ;ּוא דְנאַל

 טֶה טאָג ןעֶד רַב ןייֵא ףֹוא טְרֹא ןייֵא ריִמ !
 ינּוקְזַח רֶד דְנאַל םֶד ןְּבעֶג ּוצ טְנאָועֶג ּוצ ריִמ
 ןָא הָרָׂש אייַּב הָרֹוּת יִד םֶה םּוראָו טְנעֶרְפ

 זיִא איז שאָטְׁש רעֶכְלעוֶו ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 הקָבַר נוא םֶהָרְבַא ייַּב נוא ןּבְראָטְׁשעֶג
 ןְּביִרְׁשעֶג ןא טיִנ הָרֹוּת יִד טֶה הֶאָל גוא
 ְּבְראָטְׁשיִג ןיִנעֶז ייֵז טאָטְׁש רעֶכְלעוֶו ןיִא
 טְקיִׁשעֶג הֶרְׂש טֶה םֶהָרְבַא ץּוריִּת רֶד זיִא
 רַה ןּופ טייונ ןייַז לאָז איז יֵדְּב ןֹורְבָח ןייק
 ןְרעוֶו ראוָועֶג דְלאַּב טיִנ לאָז נּוא הָירֹומַה
 טְלֹוקיִג ְרעוֶו טעוֶו רֶע םַד קָחצִי ןּוז ריִא ןּופ
 םֶה נּוא הֶרָׂש ּוצ ןְמּוקעֶג ְךָאָלַמ רֶד זיִא ֹוזַא
 וּיַא טְלֹוקעֶג קֶחצִי טֶה ןעֶמ יוֵו טְנאָועֶג ריִא
 זיא נוא ןעֶגְנאַנעֶג םֹוא הָמָׁשְנ איד ריא זיא

 קְנאַרְקזיִא הֶרָׂש ןעֶגאָז לייֵטַא נא ןֵּבְראָטְׁשיִ
 ןורָבָח ןייק טְקִיׁשעֶג איז םֶהָרְבַא ׁשֶה ןְראָויִ
 איז ויִא ֹוזַא טָפֹול איד טּוג זיִא ןְטְראָד לייוו

 טרעֶהיִג טאָה איז לייוַו ןֵּבְראָטְׁשיִג ןְטְראָד
 (םֶכְמע רַב תַוֲחַא ִלּונְּתִ קֶחֶצִ ןוז ריִא ןּופ
 ףֹוא טֶרֹוא ןייַא ריִמ טיִג טְנאָועֶג טֶה םֶהָרְבַא

 סֶו ייַחְּב רעֶד טעעֶרפ ְךייֵא טיִמ רֶכָק ןיֵא
 טה

 רשיה רפס

 נוא טְכעֶנַק עֶנייַו טיִמ ןְנאַטְׁשיִג ףוא זיִא םֶהָרָּנַא
 םֶהָרְבַא נּוא עַבָׁש רַאְּב ןייק םיִהַא ןְגְנאַניִג ןיִנעֶעו
 םיִא ּוצ טְגאָז גּוא רֶזֶעיִלֲא טְכעֶנְק ןייַ ןֶפּורעֶג טאָה
 ןעֶו גאָמ םעֶר טיִנ סייַו נּוא טֶלַא ןֹוׁש ןיֵּב ףיִא
 ןִרעוְׁשאַּב ְךִד ךיִא לעֶוו ורָד ןְּבְראַמְׁש לעוֶו ךיִא
 טְסְלאָו ּוד זַא לָמיִה ןיִא זיִא סאָו הב טאָנ אייֵּב
 סְרעֶמאָּפ ןיימ ןופ ןוז ןיימ וצ ּבייטא ןעֶמו =
 ןעַנְּכ רעֶטְכעֶמ יר ןּופ טיִנ נּוא ןֶרָח ןיִא הָחָּפְׁשִּמ
 ןייַמ ןופ טרֶהיִפעָג ְךיִמ טאָה סאוָו טאָנ רעֶד נּוא
 ןעקִיֶׁש טעוֶו טאָנ רעֶד טְרֹוא םעֶד ּוצ זֹוה סְרעֶטאַפ
 געוו ןייב ןעִֶילְנעֶּב טעוֶו גוא ריד ראַּפ ְךַאָלַמ ןיי

 יין יי טא יז 7

 הָחָפְׁשִמ יי ןופ ןּוז ןימ ּוצ בייַ ןיִמעֶגטְסְלאָז ּוד
 וצ ןייַג לעֶו ךיִא םָהכא יי םררע וצינֶא גּוא
 קֶהצִי ןז ןייַד ּוצ ּבייַוַא ןיִמעֶג ּוצ הָחָפָׁשִמ ןייַד
 םֶר ּוצ ריִמ םיִמ ןייֵג ןיִלעוֶוּטיִג רֶּבֶא יִז טעוֶו רֶמאָמ
 טאָה .הָעָובָׁש רער ןופ ןייַר ןייז ךיִא לעֶָו ּוצ דְנאַל
 ןּופ ןייַר ןייַז טְסעוֶו ּוד אוי טְנאָזיִג םיִא ּוצ םֶהָרָבא
 טאָה םֶהָרָבַא איוִו טימ ךֶועֶיַלַא נּוא .העָּובֶׁש רעֶד
 ראַה ןייַ ןְראווָׁשיִג ּוצ טֶה רֶזָעיִלֲא נּוא טְגאָויִג םיִא
 ףואזיִא רֶזֲעיִלֲא נּוא ְךאַז רֶניִזאָד רעֶד ףֹוא םֶהָרְבַא
 ןּופ ןיִלְמעֶק ןְהעֶצ ןעֶמּונעֶג טאָה גוא ןְגאַטְׁשעֶג
 + דא" םֶמָהְרְבַא ןופ טְכעֶנְק ןְהעֶצ נּוא ןיִלְמעֶק;םָמָהְרבַא
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 זיִא ךייַא טיִמ ןעֶגאָז טְּפְראַדעג ְּךאָנ רֶעטֶה
 עֶכיִלְטיִא םֶד ןעֶויִג יִא רֶדֵס רֶעייֵז ץּוריִּת רֶד

 תיֵּב רעֶדְנּוואַּב ןייֵא טאַהעֶג טאָה הָחָּפְׁשִמ -
 אייֵז אייַּב זיִא רֶדְמעֶרְפַא ןעוֶו גּוא תֹורָבקַה

 ןְּבאָרְגִּב רֶדָנּווַּב םיִא אייֵז ןְּבאָה ןֶּבְראָטְׁשיִג
 טְגאָזעֶג םֶהָרְבַא טֶה םּורָד רֶלעֶפ ןייֵא ףֹוא
 תֹורְבקַה תיֵּב ןייא ּוצ טְרֹוא ןייֵא ריִמ טינ
 איד נֵכֹותְּב הָּתַא םיִהֹלֲא איִׂשע ְּךייַא טיִמ
 םֶהְרַבַא ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה תַח ןּופ רעֶדְניִק
 וד רַג ןייֵא רַּפ ניִרעֶדיִנ ֹוזִא טיִנ ְּךיד טְלאַה
 נּוא ןעֶׁשיוִוְצ ראַה רעַכיִלְטעֶג ןייֵא טְסיִּב
 יִרָזנּוא ןופ ןְטְסעֶּב ןיִא םֹוא ריִד ּבֹולק םּורָד
 ןאַמ ןייֵק נּוא תַמ ןייַד ןְּבאָרְגאַּב ּוצ םיִרָכְק
 ּוצ ןּופ ריִד ןּופ ןעֶדייֵמ רַּפ טיִנ םעוֶו זְנּוא ןּופ
 טְגאָועֶג םֶהֶרְבַא ׁשֶה ֹוזַא תמ ןייַד ןְּבאָרְנאַּב
 אוי טְליוִו ריִא ּכֹוא תַח ןּופ רעֶדְניִק איד ּוצ
 ּוצ ְךיִמ טְרעֶה תַמ ןיימ ןְּבאָרְגאַּב לאָז ְךיִא
 תֶא יל ןָּתִיָו רַחֹוצ ןֵּב ןֹורְפִעְּב יִל ּועגפּנ
 ןּופ םעֶּב נּוא (ול רֶׁשֲא הָלֵּפְכַמַה תַרעֶמ
 ריִמ לאָז רֶע רֵחֹוצ ןֶּב ןֹורְּפִע ןיִגעוֶו טיִנייַמ
 . םּורָד טֶהאיזלייֵהעֶגיִדנַכאּפ ייווצ יי יִּכעג
 ןעויִג ןיִא איז לייוו עֶניִדְנָכאַפ ייוֵוַצ ןְסייֵהעֶג

 טֵׁשָּפִא ְךאָנ רעֶדָדְנַא רעֶד רֶּביִא לייֵה ןייֵא
 עֶגיִדְנְכאַפ ייוַוְצ ןְסייֵהעֶג איִז טֶה םּורָד זיִא
 םֵדָא ןְנעֶליִנ ריִא ןיִא ןיִנעֶז םייַו ראָּפ לייוו
 הקבר נּוא קַחְצִי הָרָׂש נּוא םֶהָרְבַא הָוַח נּוא
 טאָה םּורָד זיִא טׁשּפַא ְּךאָנ הָאֵל נּוא בֹקֲעַי

 םֶדָא ןּופ גְנעֶל יד לייַו הָלֵּפְכַ ןְסייֵהעֶג איִז
 טְגייֵלעֶג ףֹונ ּוצ ןֶעייַוְצ ןיִא זיִא ןֹוׁשארָה
 טְגאָוֶג טֶה םֶהָרְבַא נּוא לייֵה רֶד ןיִא ןְראָווִנ
 טֶה לייַה רָדרַּב רֶּבְליִז שוג ןיִּבעֶג לעוָו ְךיִא

 רשיה רפס

 ּבייַַא ןֵמעַנ ּוצ ןֵרָח ןייק ןְגְנאַנעֶג זיִא נּוא .טְכעֶנְק
 םה ןעֶגְנאַניִג קעוַא זיִא רֶזָעיִלא יוִו גוא .קָחצִי ּוצ
 לאָז קֶחֶצִי ןּז ןייַז רֶבעֶו םֵׁש ּוצ טְקִׁשעֶג םֶהָרְבַא
 ןייק םֶהָרָנַא ּוצ ןָמּוקעֶג זיִא קָחֶּצִי גּוא םייַהַא ןָמּוק
 סאוָו זוה םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רָוֲעיִלֲא נוא ,עבָׁש רַאָּב
 טאַמְׁש רעֶד ראָּפ זיִא סע; נּוא רעֶסאַוַא זיִא טְראָד

 ןילמעק יד ןֶעיִנַק טְבאַמעֶג טֶה רֶוְיִלֲא נּוא ןֶרָח
 נּוא .ןַעָוְּפָא טְצעֶויִג ְךיִז טאָה נּוא רעֶסאַו םייֵּב
 רעֶה ןיימ ןּופ טאָג טְנאָז נּוא ְהָלְפְּת טּוט רֶנֶעיִלֲא
 דָמֶח אּוט נּוא ריִמָראַּפ םֶמּוג ןעֶקְיַׁש אּוט םֶהָרְבַא
 םּוצ ּבייַװַא ןעֶקיֶׁש טְסְלאָז ּוד זַא רעֶה ןייַמ טימ
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 טְרעוֶו זיִא םֶו טְרֹוא ןייֵא טְרעפנֶעיִג ןֹורְפִע
 ראָג םֶד זיִא םוָו רָּבְליִז טְכיווְנ טְרָדְנּוד ריִפ
 עֶכְלעֶזַא ריֵד ןְשיוִוְצ נּוא ריִמ ןְׁשיַוְצ טְכַאיִנ
 .תַמ ןייַד ּבאָרְנאַּב םּורָד ןיִנעֶז ריִמ יוִו דְנייַרְפ

 פֶא םֶהֶרְבַא טֶה (ןֹורְפִעְל םֶהָרְבַא לֹוקְׁשִיַע
 טֶה ןֹורָפֲע סוָו רָּבֶליִו םֶד ןֹורָפֶע ּוצ ןעֶנאוועֶג
 ּוצ םֶטּונ ליִפ ּוצ ןעֶנאָז םיעָׁשָר איד ,טְגאועֶג
 ןֹורְפִע ןעֶד טיִנְּךֹוא גיִנייוו ּוליִפַא ןעּוט נּוא ןּוט

 רֶלעֶפ םֶד ןקְנעׁש לו רֶע טְנאָועֶג רעֶיַרְּפ טֶה
 ,םיִנׁשְרְדנַא רֶע טֶה ְךאָנ רֶד נּוא םֶהֶרְבַא ּוצ
 רֵבֹועג טְכיוִועֶג עֶסֹורְג ראָנ ןיִמעֶנ טְלאוָועֶג
 עֶלַא ּוצ ןְמּונעֶג טְרעֶו נּוא טייג םָו (רֵחֹוסַל
 נּוא (םיִמָיַּב אָּב ןקָז םֶהָרְבַאְוע : םיִרֲחֹיס

 ןיא ןִמּוקעֶג זיא רֶע טֶלַא ןְראוָו זיִא םֶהָרְבַא
 םִו אָר ןיִנעֶז טייל ליִפ ןעֶד געט עֶטְלַא איד
 .עֶסייו ןְמּוקאַּב נּוא אָרְנ וייַרְנ דְלאַּב ןיִרעוֶו
 טיִנ נּוא תֹורָצ ןְנעֶוו ןּופ זיִא סאָד נּוא ראָה

 טאַהעֶג טֶה םֶהָרְבַא רָּבִא טייקַמְלַא םֹורָנ ןּופ
 רָטֶלֶע רָד ףֹוא ןּוז ןייֵא נּוא דֹובָּכ נּוא רֶׁשֹוע

 ןָנעווןופ ןְראוָועֶג טְרָטְלעֶיְג םיִנ רֶע זיִא ֹוזַא
 לייװ נּוא ןְראָי ליפ ןְנעֶוֶו ןּופ טְרָאיינ תֹורָצ

 טְכאַרְטיִגְיַו רע ֶה טְלַא רֶעייזןעוֶויִזיִא רֶע
  ןּוז ןייַז טעוֶו רֶע רֶדייֵא ןעֶּבְראַטְׁש טעֶו רֶע
 ןְראווְׁשאַּב רֶע טֶה םּורד ןְּבעֶג ּבייַװַא קָחְצִי
  ןייק קָחְצִיןּז ןייַז לאָז רֶע סאָד טְכעֶגק ןיי
 , נוא הָחָּפְׁשִמ ןייַז ןּופ .ראָנ ןְּבעֶנ טיִנ ּבייוַו
 | םיִנ ןייַלַא קֶחֶצִי ןּוז ןיִיַו רֶע טאָה םּוראו

 , רָמאָט טְכאַרְטעֶג ְּךִז טֶה רֶע ןעֶד ןְראווְׁשַּב
 וו ןייַמ שעוֶו נּוא יֵאְמִר ןייֵא טְכעֶנְק רָד זיִא
 ןּופ עֶנייֵא ןיִמעֶג לאָז רֶע ןְרעֶר רֶּביִא קָחְצִי
 ! ןײלַא טְכעֶנק םעֶד רֶעטֶה םּורָד םיִנענְּכ יִד

 ! ןראוושב
 | . םקעי להוא

 יב יֵנזְָּברֶּבִ רֶׁשֲא ףסֶּכַב תֶא ןרְפִעִל םֶהָרְבַא לוקְשִיַנ
 / סאָר ןֹורְפֶע ּוצ ןיִגאוועֶג ּפָא טאָה םֶהָרְבַא (תַח

  ןיִּבעֶג ּוצ תַח ןּופ רעֶדְניִק יד טיִמ טעֶריִג טֶה רֶע סו דֶלעֶג
 | הֶלֵפְכַמִה תַרָעַמןיִפּורגְנָא טְרעוֶו םָו טְרָא ליִיִטְׁש םֶד רַּפ
  ןְּביִרְׁשֶג טייֵטְׁש הֶרֹּת רָד ןיִא .הֶרְׂש ּבייו ןייַז ןיִטְלאַהָּב ּוצ
 | טְלאָו ןֹורְפָע ןיִ!ייוַו ּוצ טְמּוק סֶע או ןָא ןֹורָפֶע טֶרוָו םָב
 | לייוו ןֶמּוג ּוצ דיִמָּת טָג רַפ ןיִרעֶו ּוצ טְנאַמְרָד ןעֶוויֶג יּואָר

  ׁשיִניִכעֶדיִג רֶעייז נּוא תֹובָא יִר ןעגיל רֶלעֶפ קָלֵח יי ןיִא
 | ךיֹוא רֶע טְלאָָו ןְטּוג ּוצ טֶג רַפ טְנאַמְרָד דיִמָּת ְךיִז טְרעֶו
 | ןעֶמּוניִג םֶה רֶע לייַנ רּונ ןיִטּוג ּוצ טָג רַּפ ןיִראוָויִג טְנֵמְרָד

 | טְנאַמְרַר ּצ ןיִאּוועֶגְנָא רע,טאָה םורד םֶהָרְבַא ייַב דֶלעֶג
 | םֶה רַׂש רֶסיֹורְגַא לֶׁשָמֲא ויִא סֶע ,ןיִטּוג ּוצ טאָג רַּפ ןיִרעֶו
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 ריִפ ןנעוֶו ןופ טְּבייֵרְׁש ׁשָרְדִמ רֶד ןְראווְׁשַּ
 טְלַא נּוא אָרָג דֶלאַּב ׁשְטְנעֶמַא טְרעוֶו ןְכאַז
 םיִא ףֹואטְמּוק ֹוזֵא ְךיִז טְקעֶרְׁש רד רֶע ןעוֶו
 רֶדְניֵק עַטְכעֶלְׁש טֶה רע ןעוֶו נּוא רֶטֶלָע יִד
 ןעוֶו נּוא הָמָחָלִמ רעֶד ןיִא טייג רֶע ןעוֶו נּוא
 םֶהָרְבַא תֶא ּךֵרַּב יי ּבייוַו טְכעֶלְׁשַאטֶה רֶע
 טיִמ טְׁשְטְנעֶּביִנ םֶהָרְבַא טאָה טאָנ ׂלֹּכִּב
 ְגְנאַנעֶג ּפָא טיִנ ראָנ םיִא זיִא סע ןָטּונ םעֶלַא |

 ןְּבעֶג ּוצ ּבייַוַא ןיז ןייַ ןעויִגןְרעֶג רע זיִא ֹוזַא
 טְשְטְנעֶּביִג םֶהָרְבַא טֶה טאָנטְנאַז ריִאֵמ יִּבַב |

 ןְּבעגיִג טיִנ רָטְכאָמ ןייק םיִא טאָה רַע שֶּד
 רעֶטְכאָטַא ןעֶּבאָה ןעוויִג לאָז םֶהָרְּבַא ןעֶד
 ןאַמ ןְמּונַא ריִא ןְּבעֶג טְנעֶקְיִג טיִנ רֶע טְלאוָו
 ןאַמ ןייֵא ןעֶמעֶנ טוּומעַג טְלאוָו איִז טְרָאייַנ
 ןיִא זיִא ּבייַַו סעֶביִלְטיִא נּוא ז'ע טְניִר סאָו !
 טְנאַז אָדּוי יִּבַר נּוא ןאַמ ריִא ןּופ דְנאַה רָד
 רֶד ןעֶד רעֶטְכאָטַא טאַהעֶג אֹוי טֶה םֶהָרְּבַא
 רָטְכעֶט נוא ןיז ןְּבאָה ּוצ ןעֶרעֶג זיא ׁשְטְנעֶּמ
 לֵׁשֹמַה ֹותיִּב ןקֶמ ְךייַר ויִא רֶע ןעוֶו שֵרפִּבּו

 רָטְצִלֶע רד ןעֶזיִג זיִא רֶועילַא (ול רֶׁשֲאלְכָּב
 םּורָד טְּבייְַׁש ִנּוקְזַח רָד םֶהָרְבַא ןּופ זֹוה ןיִא
 ןיֵא ןְמעג ּוצ רֶזֲעיַלַא טְקיִׁשעֶג םֶהֶרְבַא טֶּק

 ןרעֶדנא ןייֵא טינ נּוא קָחֶצָי ןוז ןייַז ּוצ בייז
 עֶלַא ןופ רֶטֶלֶע ןעוֶויִג זיִא רֶע לייוַו טְכעֶנְק)
 וזַא טיִנ טייֵג רֶטֶלֲא ןייֵא נּוא טְכעֶנק עֶנייז
 רעֶד טְגאָז םּורְד רֶגְנּויַא איו ֹוזַא תּונָז ְּךאָנ

 ןעֶויִג טֶלֵא רֶעייַ ויִא רֶע טֹתיֵּב ןקָו קּוסָּפ
 טאָה םֶהָרְבַא (יִכָרָי תַחַּת ּךֶדָי אָנ םיִׂשֹי
 רָטְנּוא דְנאַה ןייַד אּומ טְכעֶנק ןייַז ּוצ טְגאָועֶג
 טיִנ טְסעוֶו ּוד םָד ריִמ רעוְׁש נּוא ְּךיִד ןייֵמ

 םיִיִנֵעַנְּכ יִד ןּופ קָחצָי ןז ןייֵמ ּוצ ּבייַוַא ןְמעֶנ
 רעֶד נּוא קָחְצִי תֹורָלֹוּת רָד נּוא יײַחְּב רעֶד
 גָהְִמ רָד ןעֶויִנ זיִא ןְמייֵצ רַפ ןֵּבייֵרׁש יִנקְוַח
 רשֹיה רפס יו
 ה"ּב טאָג נּוא .הָחַּפְׁשִמ ןייַז ןופ רעֶה ןייַמ ןּופ ןּוז
 ינעוו ןופ רֶזֶעילֲא ןּופ ייַר יִד טְרעָה רעֶד טאָהי
 טאָטְׁש יא ןגְנאַגעֶג ןיירא זיִא רעיא נוא .םֶהָּּבַא
 ןּופ ןּוז רעֶד לֵאּותְּב ןּופ זוה םּוצ ןְגְנאַנעֶג ויִא נּוא
 נוא חַרָּת ןּופ ןּוז רעֶד רֹוחָנ ןופ ּבייַוו סאָד הָּכִלִמ
 םיִא ְךיָז טאָה סֶע םאָוייֵז ראפ טְלייֵצְרעֶר רֶנעיִלֲא
 נּוא .םֶהָרְבַא אייַּב טְכעֶנְקַא זיִא רע; נּוא ןָפאָרְמעג

 ןעֶבאָה עֶלַא נּוא םיִא טימ רֶעייֵז יז ןעֶייפ יי
 יינ נוא ְךאז רעֶניִואָר רעֶר ףוא ה"ּב טאָג טּבוליג
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 נ הניארו ייח תשרפ

 דָנעֶה עֶנייַז טְנייֵלעֶג טֶה טְכעֶנְק רעֶד סאָד
 רֶע טֶה טיִמ רֶד סיּפ סְניִראַה ןייז רעֶטְנּוא
 ויִנעָמ רַטְנּוא ןְראַה םעֶד זיִא רֶע םַד ןעֶזיוִועֶג
 יב ףֵעיִּבְׁשַאְק ןעֶניִד טְכעֶר םיִא לי נּוא
 ךיִד לעוֶו ְךיִא (ץֶרָאָה יֵהֹלאַו םִיַמָּׁשַה יַהלא
 לָמיֵה םעֶד ןופ טאָנ רָד ׁשאָג ייַב ןְרעווְשַּב
 טְנעֶרְפ יישר דרע רעֶד ןּופ טאָנ רעֶד נּוא

 יַהֹלַא) ראַנקּוסָּפ ןיִא רָטייִַו טייֵטְׁש םּוראוָו
 טיִנ גוא (יִכָא תיֵּבִמ יִנֲחֹקָל רֶׁשֲא םִימְׁשַה
 ץּוריִּת רעֶד ויִא אָד איו ֹוזַא (ץֶרֶאָה יֵהֹלֲאנ
 טְריִפעֶג םֶהָרְבַא טאָה טאָנ זַא ןֶטְׁשֶרֶע םּוצ
 רעֶד טיִנ טאָנ זיִא חַרָּת ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ
 שאָנ ןייֵא ראַפ דְרֶע רעֶד ףוא ןעוֶויִנ טְנעק
 םֶהָרְבַא זַא רעֶּבָא לָּמיִה םעֶד ףוא טְרָאיינ
 םאָד ןיִנעק רֶד טְכאַמעֶג רֶע טֶה ןְמּוקעֶג זיִא
 ףֹוא נוא לֶמיֵה םעֶד ףֹוא טאָנ ןייֵא זיִא טאָנ
 ּבִמ יִנְבַל הָׁשִא חקת אל רֶׁשאַע דֶרֶע רֶד
 טְכעֶנק םֶד ןעֶראווָׁשּב טֶה םֶהָרְבַא (יִנֲעַנְּכַה
 איד ןּופ ןיז ןייַז ּוצ ּבייַװַא ןָמעֶג טיִנ לאָז רֶע
 נּוא טְניִרעֶל הָׁשִרַּפ איד ןֵעַנְּב ןּופ רָטְכעֶט
 ןיַז ןופ ּבייַוַא ןִמעֶג לאָז ׁשְטְנעֶמ ןייֵא סאָד
 רֶע םֶד ןאָטיִג טֶה םָרְמִע איו ֹוזַא הָחָּפְׁשִמ
 טֶה םֶהָרְבַא איוִו ֹוזַא נּוא דֵּכָכֹוי ןֵמּונעֶג טֶה

 ןְּונעֶג םיִא טאָה רֶע קֶחצִ ןוז ןייז וצ ןאָמיִנ
 ׁשְטְנעֶמַא ןעוֶו ןעֶד הָחָּפְׁשִמ ןייַז ןּופ ּבייװ ןייַא
 םֹולָׁש זיִא הָחַּפְׁשִמ ןייַז ןּופ ּבײװַא טְמעֶנ
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעק רֶנייֵא ןעֶד אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ
 םֶחּויְמַא ֹוזַא טיִנ טֶסיִּב ּוד ןָפְראַוַו ףֹוא טיִנ

 אָיָׁשק ןייֵא טְנעֶרְפ בֵאֹוׁש ןָבֶא רֶד ְּךיִא איו
 נּוא הָחְּפִׁש ןייַא ןָמּונעֶג םֶהָרְבַא טֶה םּוראוָו
 ֿנצ נוא ז"ע יֵדָבֹוע איד ןּופ ּבייוו ׂשֵּפייֵק ןייא

 ןייַא ןְמעֶג ןְסייֵהעֶג טיִנ רע טֶה קָחְצִי ןוז ןייַ
 רָד זיִא םיִנֲעַנְּכ יד ןּופ עֶנייֵא טיִנְּדֹוא הָחָפָׁש

 - ץורית
 שודקה ה"לש

 ץְלַא רֶּביִא טְשְרעֶה סו רֶר ול רֶׁשֲא לֶבּב לַשֹמַה)
 ףוא טייֵג םֶר ןעֶגאז ןאק ןעֶמ ׂשֶה רע םִו

 רעֶטְסֶלעֶרעֶר ןיִועוֶויִג זיִא רֶוֶעיִלֲא רֶמולָּכ םֶהָרְבַא
 ןעַׁשְרָה טְנעֶקיִג טֶה רעכְלעוו םֶהָרְבַא ןּֿפ זוה ןיִא
 תיקָדְצ טיִמ רעָד ןּומ ּוצ טאַהעֶג טֶה רֶע סו רָּביִא
 -לעֶו םיִריִׁשֲע עֶרעֶדְנַא יו טיִנ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא

 ןּבעֶג טיִנ הֹקָהְצ ןייק ןינעק ,גיא םיִנְצְמקיִנעֶז עָב
 ףוא םאָהיִג טיִנ הָלָׁשְמֶמ ןייק ןְמְלאוָו ייֵ יִח וזַא

 :ןיִגעַמְראַּפ םעֶנעֶגייֵא רעֶיינ
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 ףֹוא ןעֶראָויִנמ ְנֵלייַהְי גזיִאקַחְצִי לייוו ץּוריִּת

 םּודְד ןֵּבְרק ןייֵא ןייַז ּוצ הָיְרֹומַה רַה םעֶד
 הָחְפִׁש ןייֵא ןָמעֶנ ּוצ טְּפְראַרעֶג טיִנ רע טֶה
 םֶהָרְבַא רֶּבֶא םיִנֲעַנְּכ איד ןופ עֶנייֵא טיִנ ְךֹוא
 ןָמּונעֶג אֹוי רע טֶה ןעוֶויִג גיִלייֵה ֹוזַא טיִנ זיִא

 ןְמעֶג טְנעקיִגטֶה םֶהָרְבַא לייַו נּוא הָחְפִׁשַא
 טיִנ רֶע טֶה םּורְד ןְּבאָה ּוצ רֶדְניֵק הֶחָּפְׁשַא
 הֶלִפְּת ןייַז טימ ןייַז חירטמ טאָנ טְלאָויִג
 ןעֶּבאָה רֵדְניִק לאָז איִז הֶרָש ּבייַו ןייַז ףֹוא
 ןייז ַחיִרְטִמ טיִנ טאָנ ןעֶליוִו םיִקְיַדְצ יד ןעֶד
 זיִא גיִטייַנ ץְנאַנ טיִנ איוִו הָלִפְּת רעֶייֵז טיִמ
 ףֹוא ןוט הָלֵפְּת טְומיִג אֹוי טֶָה קָחְצִי רֵּבֶא
 ןֶד ןעֶּבאָה רֶדְניִק לאָז איִז הקָבר ּבייַו ןייז
 לי ְמעֶגטְנעקינטיִנ הָחָפִׁש ןייֵק שֶה קֶחֶצִי
 איש ןייֵא ְךאָנ גילייֵה רֶעייֵז ןעֶויִג זיִא רֶע
 םֶהְרְבַא טֶה םּוראָו בֵאֹוׁש ןָכָא רֶד טְגעֶרְּפ
 - םיִא לאָז רֶע ּבֹוא קָחְצִי ּוצ טְנעֶרְּפיִנ טיִנ
 םֶהָרְבַא ץּוריִּת רעֶד זיִא ּבייַװַא ְךאָנ ןעֶקִיַׁש
 ןנְלאָּפ םיִוָג םיִא טעוֶו קָחְצִי םֶד טְסיוועֶג טֶה
 טיִנ םּורְד טֶה םֶהָרְבַא טְּבייַרְׁש ינּוקְוִח רֶד
 ןופ ּבייװַא ןעֶמעֶנ לאָז ןּוז ןייַז סאָד טְלאוָויִג

 ְךאָנ רעֶד ןעֶלאָז םיִנענְּכ יד יֵדְּכ םיִנֲעַנְּכ יד
 איד ןְסְלאַה טְלאָוויִג טיִנ טֶה טאָג ןְגאָז טיִנ

 ףשיה רפס
 לֵאּוהְּב ןּופ רעֶטְכאָמ איִר זיִא איז םאָו הָקָבַר ןְּבעֶג
 רעֶייֵז ןעוֶויִג זיִא הֵקְבָר נּוא קָחָצִי וצ ּבייַו ַא ראַפ
 נּוא .הָלּוהְּבַא ןעוֶויִג זיִא יִז נּוא טְלאַמְׁשיִנ ןּופ ןייֵׁש
 רעֶגיִבְלעֶג רעֶר ןיא טְכאַמיִגןְּבאָה רֹוחָנ יא ןֶכל
 עֶנייַנ טיִמ ךוא רֶזֲעיִלַא ןְמּוקעֶג זיִא הָדְועסַא טְכאַנ
 ןִפעֶגיִגןיִבאָה נּוא הָרּועְס רעֶר ףוא ןיִׁשְנעַמ ןְהעֶצ
 עֶצְנאַנַא טייֵרְּפיִג ְךיִ ןיִּבאָה נּוא ןעֶקְנּוְטעֶג גּוא
 זיא איִרָפ רעד ןִיִא ןָמּוקעֶג זיִא סעֶ;יוִו נּוא .טְכאַנ
 זוה םּוצ טְנאָזיִג טאָה גּוא ןְנאַטְׁשיִג ףוא רָזְעיִלֲא
 רעֶה רֶזנּוא ּוצ קעוֶוַא זֶנּוא קיִׁש לֵאּותְּב ןופ רָנּזעֶג
 ףֹוא נוא םיִא טיִמ הָקָבְר טְקיִׁשעֶג ןְּבאָה ייֵז נּוא
 רֶלאָג נּוארּבְליִז ריִא ןיִּבעֶג נּוא ןיִרעֶגייֵז ריִא הָרֹובָר
 נּוא רֶזְעיִלֲא טייֵלעֶּב ןיִּבאָה ייֵז נוא טְכעֶנְק גּוא

 טי ןְנְנַגינ זיִא גוא הֶָבָר ןֵמּונעֶג טאָה רֶזֶיִלֲא
 יו נּוא ,םֶהָרְבַא רעֶה ןייז וצ ןענָּכ רָנאַל םּוצ ריִא
 ְמּונעג יז קָחְצִי םָה ןענְכ ןייק ןְמּוקעֶג זיִא הָקַבר
 טאַהיִג ּביִל רֶעייֵז איִז טאָה קָחֶצִי נּוא ּבייַוַא ראַפ
 רעֶמּמ ןייַז ןופ טְלעֶציִג םּוצ טְכאַרְּביִנ יִז טאָה נּוא

 תְעַשְּב ראָוניצְרעֶפ ןעוֶויִג טְלַאויִא קָחֶצִי נּוא הֶרָׂש
 ;ּבייַװַא ראַּפ הקָבְר ןְמּונעֶג טאָה רֶע

 ייה תשרפ

 יי

 .הניארו

 םֶמָהְרבַא ּוצ דנאל סאָד ןְּבעֶג ּוצ הָעּובְׁש
 טיפ טְזימעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז טָרָאיינ רֶדניֵק
 ןינעק םעֶד ְּךְרוד ןְלאָז אייֵז ןייַ ֵּתַחְתִמ ונּוא
 רַּפ םֶהָרְבַא טאָה םּורְד דְנאַל םאֶד ןעֶּבאָה
 ּבייַװַא ןָמעֶנ טיִנ לאָז רֶע טְכעֶגק ןייז ןָטאָּב
 ןעֵנְּכ ןּופ רָמְכעֶט איד ןּופ קָחְצָי ןּוז ןייז ּוצ
 עֶנייַמ ןֵּבעֶג טעוֶו טאָנ םאָד סייוַו ּךיִא ןעֶד
 רֶמְכעַמ עֶרעייז ןָא ןענְּכ דְנאַל סאָד רֶדְניֵ
 (רֶׁשֲאָה הָבאֹת אל יַלּוא דָבֶעָה ויִלֵא רֶמאֹיַע
 טעֶו רֶמאֵט םֶהְרְבַא וצ טְגאָועֶג טֶה רֶוֶעיַלֶא
 םעֶד ןיִא ריִמ ְךאָנ ןייֵג ןלעו טיִנ הָׁשִא איד
 רזעילַא ּוצ טְגאָזעֶג םֶהְרָבַא טֶה ןייַרַא דְנאַל
 ףיִד ְּךאָנ ןייֵג ןְלעוֶו טיִנ טעוו הָׁשֶא איד ןעוֶו
 הָלבְׁש ןייַמ ןּופ ןייֵר ןייַזּוטְסְלאָז ֹוזַא רעֶהַא
 רָמְכעָמ איִד ןּופ ּביײַוַא ןּוז ןייֵמ ּוצ םעֶנ נוא
 םֶהָרְבַאנּואהָתּורְבַח ןייַמאַרְמַמּולֹוּכְׁשֶארֶנֶע
 יַהֹלַא יע טְנאָזעֶג טֶה נוא ןאָטיִנ הָּלֵפְּת טֶה
 טאָנ רעֶד (יִבָא תיֵּבִמ יִנֲחֹקָל רֶׁשֲא םִיַמְּׁשַה
 טְריִפעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע סאוָו לָמיִה םעֶד ןּופ
 ןּופ דְנאַל םעֶד ןופ נּוא זיֹוה םדָטאָפ ןייֵמ ןּופ
 רַּפ ךֶאְלַמ ןייֵא ןעקיִׁש לאָז רָד טְרֶוּבעֶג ןייַמ
 . ןוז ןייט ּוצ ּבייַַא ןְמעֶנ טְכְלאָז ּוד נוא ריִד
 טעֶרְפ קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד ןְטְראָד ןּופ קֶחֶצֶי

 םוו
 ֿבקעי להוא

 ּבעֶגיִג ּּבַה לַעַּב רד םיִא טֶה םָניֵא ײיַּב טְגיִטְכעֶגַג לָמַא
 ןופ טרָא ןייֵא גוא רָרעַפ יר טיִמ ןיִנעוֶו יִד ףיֹוא טֶרָא ןייַא

 טייַל עֶנייו עַלַא רַפ ןיִקְגיִרט גוא ןיִסעגוא ןְגעוֶו טֶכָנִה יד
 רַפ ריד טְמיִּק סו רַׂש רָד םיִא טְגעֶרְּפ איִרָפ רֶד ןיא .ןְגעוֶו

 םֶע ליִפיִו ןֹוּבְׁשֲתַא טְכַמעֶג םֶהיֵא רֶע טֶה ,ןְצְנאַג ןיִא םֶד
 ןיִראָפיִג קוָוא זיִא נוא טְלאַצָּב םיִא טֶה רַׂש רָד גּוא טְמיק

 רָד טֶה םורַא שייצַא ןיִא ׁשֶנעֶמ םד ןָא ןיִפעֶגְרּפ טֶה וא
 חִיַּבַה לַעַּב רֶד םיִא םֶה ןיִרעֶדְנַא ןייֵא ייַּב טְניִטְכעֶניִג רַׂש
 ְךיִז טאָה תִיַּבַה לַעַּב רעֶד רּונ ןעֶמינעֶגּוצ ןייֵׁש רֶהעָו ךיֹוא

 רַׂש םֶד יב ןיִמעֶג טשיִג רֶע לאָז רֶלעֶג ןייק זַא טְכאַרְטיִג
 ייַּב םייֵטְׁש רַׂש רֶד סוָנ דֹובָּכ םֹורְגִא םיִא ייַּב זיִא סֶע ליייו

 ריד טְמיק םֶ רַׁש ר םיִא טְגעֶרְפ איִרָפ רֶד ןיִא ,ןיֵא םיִא
 ם תֶיַּבַה לַעַּב רֶה םיִא טְרפְנַע ןיִקגירט גוא ןיִפע ,םֶד רַּפ
 .ךיִא סוָו ּבאָה ְךיִא הָאָנַה ןײֵ רַּפ םִ ןיִגאָג ריִד ְךיִא לאָז
 ךיא נא ןייֵטְעָנייַא ריִמ ייַּב טְמְלאָז ּוד ןעוֶויִג הֵכֹוז ּבאָה
 דְלעֶג ןעֶנְנאלרְפ ריד ייַּב ְךיִא לאָז וזַא יו ןיִניִדַּב ְךיִד לאָז
 ץְראַה ןיִא םיִא ייַּב ְךיִז טֶה טְרעֶהְרעֶד םָד טֶה רַׂש רעֶד זַא
 .םיִא טֶה נוא תִיַּבַה לעַּב םָד ףיוא טְּפַׁשְּביִל סֹורְגַא טקָוְוַד
 ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו תֹונּתִמ ןיִמעֶנ םיִא אייַּב לאָז רֶע ןיִטעַּביִג

 םֶה ןֶא טְלאָמעֶר ןּופ גוא טְלאָציִג םדןּופ רעֶמ ןיִפאָרְטעֶּב
 רָּבָא ןטּונ ּוצ ריִמָּת דֶנּזיִגזייה ןייַז טיִמ טְקנעֶדְיִג םיִא רֶע

 טְגימעֶג טֶה רע לי ןיִסעֶגְרעֶפ רׂש רָר םֶה ןעֶגיִרִרְּפ ָד
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 ןיִא ןיִקְנעֶדְנ ּוצ שְּפְראַרעֶג םֶהֶרְבַא טֶה םוָנ !
 ןּופ טְריִּפעֶג םיִא טאָה טאָנ סֶד הָּלִמְּת ןייַז |

 רְנאַל ןְראָּבעֶג ןייַז ןופ גוא זיֹוה סְרְטאָפ ןייַז

 ןייַז ןיִא טְגאָזעֶג טֶה םֶהָרְבַא זיִא ץּוריִּת רָד !
 ןייַמ ןּופ טְריִפעֶג ְּךיִמ טְסאָה טאָג ּוד הּלִּפֶּת !

 דְנאַל ןעֶראָּבעֶג ןייֵמ ןּופ נּוא זיֹוה םִַרעֶמאָפ -

 ןיימ ןּופ ּבייַוַא ןְמעֶנ טְנייַה ךיא ןעֶק יו נּוא -
 ןקָיִש טְסְלאָז ּוד טְכעֶר זיִא םּורָד הָחָּפְׁשִּמ !

 ןֶמעֶג ןעֶנעק לאָז רֶע רָושלַא טיִמ ְךֶאְלַמַא
 ְךיִא לייוַו הֶחָּפְׁשִמ ןיימ ןופ ןוז ןייֵמ ּוצ ּבייַװַא -
 קעֶוַא ןיִּב נּוא טאָּבעֶג ןייַד ןעֶטְלאַהעֶג ּבאָּה -
 הֶרָׂשֲע דָבָעָה חיי הָחְּפְשִמ ןייַמ ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 ויָנֹודֲא בּוט לָכְו דו ויָנודֲא יֵלמְנִמ םיִלַמָנ
 ןּופ ןְלְמעק ןְהעֶצ ןְמּונעֶג טֶה רֶועֶיְלֶא דָיִּב
 םֶהָרְבַא ןּופ ןְלְמעק יד ןעֶד ןְלְמעֶק םֶמָהְרָּבַא
 ןְלְמעֶק עֶלַא ןופ רעֶמ ןעוֶויִג טנעק רָד ןיִנעֶז

 רֶלייֵמ עֶרֶעייז ןְדנּוּב רַפ ןיינ ןְגעֶלְפ יי ליינ
 רעֶדְלעֶפ ידְמעֶרְפ ןּופ ןֶסֶע טי ןְלאָז יז םָד -
 ןּופ הָנֶּתַמ רַטְׁשַא ןְמּונעֶג טאָה רֶועילַא נּוא
 םֶטּוג ןייַז ראָנ טְקְנעֶׁשיִג טֶה רע םֶד םֶהָרְבַאי
 רַטְכאָט רֶעייזקיַשְלעֶוְלאָוייִידְּכקֶחְצִיּוצ
 ְךייַר רעֶייו זיִא קָחֶצִי סָד ןְהעז ןָלעווו ייֵז ןעוֶנ !
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 מה רַאב א ריעל ץוחמםיִַמַנַדרְבע
 ףֹוחָנ טאָטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶוׁיְלַא -

 רעַד ייַּב ןעָינִק ןְלְמעֶק יד טְכאַמעֶג טֶה נּוא
 עני זיִא סֶד א איו ןקגירמ ןָא וצ ןֶּעְּ

 ייח תשרפ

 ש
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 ןָאיֹורְפ גְנּוי איד םֶו טייַצ רָד ּוצ טְכאַנ רַּפ
 טֶה רֶזעֶיְלַא נּוא ןיִּפעֶׁש רֶסאַו םֹורַא ןָאייַנ
 םֶהְרְבַא ינודֲאיַהלַא יי רֶמאֹיֵע ןאָטיִג הָלֵפְּת
 רֵּביִל טְנאָועֶג טֶה נּוא (םֹויַה יֵנָפֶל אָנ הָרָקַה
 איד סאָד טְנייַה ריִמ רַפ ןְּפעֶרְט ְּךאַמ טאָנ
 יֵרָדְנַא ןעֶשיווְצ ןעֶנּורְּב םּוצ ןִמּוק לאָז דיֹומ
 ןגאָז לעוֶו ְּךיִא םוָו איֹורְּפ גֶני יד נא ןֶדייֵמ
 ןגאָז טעֶו איִז נּוא ןקנירְמ ריִמ ּביִג ריִא ּוצ
 ןָא ְךֹוא ךיא לעֶוו ןיִלְמעֶק עֶנייַד נוא קְניִרְט
 או (קֶחֶצילְּךְדְבעָלָּתְחַכֹוה ּהָתֹוא ןְקְנעֶרְט
 רָמֹולְּכ קָחְציטְכעֶנק ןייַדּוצטְרעוֶואַּבּוטְכאָה
 ,רעֶד ייַּב דֶסָח ןּוט טעֶו איֹורְּפ גָנוי יד לייוו
 ּבייוַוַא ּוצ קָחֶצִי ּוצ יּואָר איז ויִא ֹוזַא ןְנּורְּב
 םִו םֶהָרְבַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןְמּוק לאָז איִז
 הָבּ ןָטייֵל טיִמ רָסָח ליִפ ןעֶמ טיט ןְטְראָד
 רָד טיִמ נּוא (יִנֹודֲא םע דָסֶח ָתיִׂשֲע יִּכ עַדַא
 טְסאָה טאָנ ּוד םֶד ןָסיוִו ְךיִא לי איֹורְפ גְנּוי
 רָמֹולְּכ םָהָרְבַא ראַה ןייֵמ טיִמ דֶסֶח ןאָטיִג
 גְנּיַא סאָד ןעֶקִיַׁש ּוצ ריִמ טְפְלאָו טאָנ ּוד
 ריִמ לאָז הָחָּפְׁשִמ םָניִראַה ןייֵמ ןּופ איֹורְּפ
 טאָה םּוראוָו טְנעֶרְּפ יִנּוקְזִח רעֶד ןעֶנאָז ֹוזַא
 איֹורְּפ גָנוי יִד ןעֶנעֶק רעֶד טְלאָוויִג רֲֶעיִלֲא
 ןְטייֵל טיִמ דָכָח טּוטאיזּבֹוא ןְנּורְּב רֶד ייֵּב
 ןיא איז ןעֶנעֶק רעֶד טועֶקיַנ ְךאָד טְלאָו רַע
 נּוא םּורָפ זיִא איז ּבֹוא זיֹוה סְרעֶמאָּפ ריִא
 נּוא רַטאָפ םעֶד אייֵּב ץּוריִּת רעֶד זיִא גולק

 ןנעק רעֶד טיִג וזַא ןעֶמ ןעֶק זיֹוה ןיִא רָטּומ
 ןייַז עֶמ םִע ןעֶד גולק זיִא םִעּבֹוא דְניִק םֶד
 םעֶד ןעֶזייו רָמּומ נוא רָטאָּפ ראָנ ׁשיִראַנ
 גולק ְךיִז ןְלעֶטְׁש ּוצ תֹומְכָח רֶטְנּוא דְניֵק
 טְלאָויִג רוֶילַאטֶה םֹורָד זרֹוא םעֶד ןנעקַא
 ןייַנשעוֶו איז ןעוֶו ןנּורְּב רָד ייַּב ןְגעֶק רֶד איִז
 תֹומְכָח ןיִרעֶה ןייֵלַא ריִא ןּופ לאָז רֶע ןייֵלַא
 םּורְד טֶה רֶוֶעילֲא יִנּוקְזִח 'רָד טְּבייַרְׁש ְּךֹוא
 ןְטייַר ןְכאַמ ּוצ ְךיִז טיִמ ןיִלְמעֶק ןְהעֶצ ןֶמּנעֶג
 ןְּבאָה לאָז רע יִדְּכ ןֵׁשְטְנעֶמ ןְהעֶצ אייֵז ףֹוא
 יִהינ) הָּפּוח ררָד ןּופ הָכרְּב רֶד ּוצ ןיֶיְנִמ ןייֵא
 ןעֶויִג זיִא סֶע נוא ((רֵּבַדְל הָלִּכ םֶרֶמ אּוה

 ררייא
 ֿבקעי להוא

 רוב ןִגעוֶו טְׁשיִגרעֶּבֶא רֶלעֶג ןְמּנעֶג טֶה גוא הָבֹוט ןייַ
 ריִמָּת טְלאָוו רֶע ןֹורָפָע ןּוּפ ְךאָז איִר זיִא סָד ,רֵׂש םָד ןופ
 םֶהָרְבַא ייַּב טֶה רֶע לייוַו רּונ הָבֹוטְל טָג רַפ ןעֶויִג םקָנָריִג
 *זד טיִג רע טָה הָלּכְנַמַה תֶרֲעמ רֶד רֶפ ןעֶמּוניִג רֶלעַג וניִבֶא
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 יז זיִא םּורְד הָבֹוט ןייַז רו םֶהָרְנַא ןופ הָבֹוט יד טְנייֵמיִג

 הרָוּת רָד ןיִא טייֵמְׁש םֶד רעֶּביִא ןיִראוָועֶג ןיִסעֶגרַּפ הָבֹוט
 הָבֹוט רַפָהויִא ןרְפֶעזַ יו ּצ ואָוַא ןָא ןֹרְפֶע טי םֶד

 צ1} +ןעֶמעֶנְְלעֶג םעֶר רעֶּביִא
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 טעֶריִג םֹוא דייַר איד טאָה רֶועֶילֶא רֶדייֵא
 ןּופ רֶטְכאָט איִד הָקְבר ןייֵג ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא
 ריִא ףוא ןעוויִג זיִא גּורק ריִא נּוא לֵאּותְּב
 רעֶד ףְראַד סאוָו טְגעֶרְפ יֵַּהְּב רָד לעֶּפְקַא
 ןְגאָז ראָנ רֶע זאָל זאוה יִהָי ןְנאָז ּוצ קּוסָּפ
 םֶד זיא ץּוריּת רַד (רֵּבַדְל הֶלְּכ םֶרָט יִהָיַע
 טְסייֵה רֶע טאָנ ףֹוא טְוייוַו (אוה) טְראוָו
 רֶמֹולְּכ (ּונָׂשֲע אּוה) טייֵטְׁש סע יו ֹוזַא (אוה)
 ךועילַא טימ ְּךָאָלמ ןייֵא טְקיִׁשעֶג טאָה טאָנ
 דְלאַּב זיִא הֹקָבַר םֶד ןעֶפְלאָהעֶג טֶה רֶע נּוא
 ּהָדַכ אֵלֵמְּתַוהָניעָה דֵרּתע ןְנּורְּב םּוצ ןֶמּוקעֶג
 לאַוק םּוצ טְרעֶדיִניִגטֶה הקבר נּוא (לעָּתַו
 זיִא נּוא ורק ריִא טְליִפעֶג ןָא טֶה וא ןְנּורְּב
 איז (בֵאְׁשִּתַו) טיִנ טייֵטְׁש ּוא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא
 ןנאַד ןּופ זאֵלֵמְּתַק ראָנ טְּפעֶׁשיִג ןָא טאָה
 ויִא רָסאֹוו יד םָד ּפֶא םיִמָבֲה יִרְָנּוא ןְנְרעֶל
 םיִנ איז טָה ֹוזַא הקָבר ןְנעֶקַא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹוא
 גּורק ריִא ןֵליִפ ןָא ראָנ ןְּפעֶׁש ןָא טּפְראַרעֶג
 עז רֶפאֹוַו יד םֶד ןְהעֶזג טֶה רעילָא יו גוא
 דְלאַּב רָע ויִא ֹוזַא ריא ןינעקא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹוא
 ּביִנ טְנאֶזעֶג ריִא טֶה :ּוא ריִא ןְנעֶקַא ןְפאָלעֶג
 תֹורָלֹוּת רֶד ןקְנירְמ ּוצ רָסאוַו לָסיִּבַא ריִמ

 הָרֵכ אֵלֵמָּתַנ קּוסָּפ רעֶד טְּבייַרְׁש קָחְצִי
 טאָה איז דֶלאַּב יוִו םֶד וְנּוא טְנירעֶל (לעַּתַו
  ףֹוא דְלאַּב איז זיִא גּורק ריִא טְליִפעֶג ןָא
 'רֶדְנַא איו ֹוזַא טיִנ ןְנּורְּב רעד ןופ ןְגְנאַנעֶג
 ןָרְּב איד ייַב ןֵמיֹוו ךיז ןְגעֶלְפ יד ְךעֶלְדייֵמ
 .רֶלאַּב זיִא נוא הֵעּונְצַא ןעוֶויִג זיִא הָקְבִר רָּבֶא
 דֹואְמ הָאְרַמ תַבֹוט הָרעַנַהְט ןעֶגְנאַנעֶג ףֹוא
 יֹורְפ גָנּוי איִד נוא (ּהעְדִי אל ׁשיִאְו הָלותְּב
 ןעוויִגזיִא איז גיִמְכיז ןָא ןייֵׁש רייז ןעֶויִג זיִא
 ןְפאָלְׁשאַּב םיִנ יִז טֶה ןאַמ ןייֵק נוא הָלּותְּבַא
 טְניִרעֶלקּוסְּפְרָדטּבייַרְׁש קָחְצִי תֹורְלֹוּת רָד
 ןופ הָּלִּכְּת איד ןְמּונעֶג ןָא טֶה טאָג םֶד זָנּוא
 ןנּורְּב םּוצ ןְמּוק טְכאַמעֶג טֶה נּוא .רָזֲעיִלֲא

 טיִנ לאָמ ןייק טְגעֶלְפ םוָו איירָפ גְנּויַא ֹוזַא
  ןֵּבאָה אָרֹומ טְגעֶלְפ איִז ןעֶד ןְנּורְּב םּוצ ןייג
 טְגעֶלְּפ יִז ןייֵלַא םֶד טיִנ נּוא םיִרּוחַּב יד רַפ
 ריִא ןיִא ּוליִפֲא טרָאיינ ןְנּורְּב םּוצ ןייֵג טיִנ
 לייוַו ןְהעֶז טְנעֶקיג טיִנךֹוא איז ןעֶמ טֶה ויֹוה
 רָד טְגאָז םֶד העּנְצ עֶסֹורְנַא ןעוֶויִג זיִא איז
 איז טאָה ןאַמ ןייק (ּוערָי אל ׁשיִאְק קּוסָּפ

 יה תשרפ

 הקְבַר סֶד וְנּוא טְניִרעֶל קּוטַּפ דָד טְנעֶקְיִג טיִנ !
 הניארו

 איִז נּוא (ותֹוקְׁשַהָל לַכְּתַו םּורָפ ןעוֶויִג זיִא
 טאָה נּוא םיִא ןְקָניִרְט ןָא ּוצ טְנעֶל רַּפ טֶה
 ןקְנירט ןָא ְךֹוא ןלמעק עֶנייד לעוְךיִאטְנאזיִ
 ְךיז טֶה רֶועילַא גוא (הָל הֵאָּתְׁשִמ ׁשיִאָהְע
 ןהעֶזינ טֶה רע לייוו ריא ףֹוא טְרָדְניו רַּפ
 חקיע ןְקָילְנַּבוצ ןְּבֹוהיִג ןָא םיִא טֶה טאָנ םֶד
 ָהיִדָי לע םיִָיִמְציִנְׁשֹּולקְׁשִמ עקב בֶהָז ִננ
 ןֵמּונעֶג טֶה רֶועֶילַא ּוא (םָלֵקְׁשִמ בֶהְז הֶרָׂשֲע
 ןעֶויִג זיִא גְניִלְּבְלעֶהַא דְנאַּב זאָנ םיִנְדָליִנַא
 ףוא ְּךיִלְרְנעֶּב דְנאַה ייֵוְצ נּוא טְכעֶויִג ןייַ
 רֶעייֵז ןעֶויִג זיִא ןעֶדְליִנ ןְהעֶצ טְנעֶה עֶריִא
 טיִנטייֵטְׁש סע טּביירְׁש יִנּוקְזִח רָד טְכעוֶויִג
 ריִא ּוצ סָד ןְּבעֶגיִגטֶה רע (הָרֲעַנֹד לָא ןֵּתִַע
 טְנייֵמעֶג זיִא םָד (חקיפ טייֵטְׁש סע טרָאײנ
 דֶנאַה ןייַז ןיא ןְמּונעֶג ץֶלַא םֶד טֶה רועילֲא
 ןעוֶו ריִא ןְּבעֶג ּוצ טייֵרְּבעֶג ןָא םֶָד טאָה גּוא
 רֶע נּוא זיִא איִז רעוֶו ןְרעוֶו ראוָויִג טעֶֶו רָע
 סֶניִמעוֶוצְּתַא יֵמ תַּבִנ טְנעֶרְּפיִנ רעירְּפ איִז טֶה
 רֶע טְּבייֵרְׁש טׁשֶּפַא ְּךאָנ ּוטְסיִּב רעֶטְכאָט
 רֶע רַדייֵא גְנּוריִצ יד ןּכעֶניִג רֶעירְפ טֶה רֶע
 לאָז רֶע יֵדְּכ זיִא איז רעוֶו טְגעֶרְפיִנ איִז טֶה
 לֵאותְּב רַפ ראָנ ְּךייַר ץְנאַנ זיִא רֶע םֶד ןייונ
 ! איז טאָה רֶע סאָד טְנאָועֶג רֶע טֶה ןֶבֶל גּוא
 ריִא רֶע טֶה ְּךאָנ רעֶד נּוא טְנעֶרְפיִג רעֶירפ
 טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש י"שר גְנּוריִצ איִד ןְּבעֶגיִ
 רֶע לייַו גְנּוריִצ יד ןְּבעֶגיִג רעֶירפ ריִא רֶע
 םֶהָרְבַא ןּופ תּוכָז םעֶד ףֹוא טְרָכיז רַפ ְּךִז טֶה
 נוא הָחָּפְׁשִמ םֶמָהְרְבַא ןּופ ןייַז זּומ איֵז םָד
 דְנאַּב ואָנ םָנָדְליִגַא ןְּבעֶגיִג ריִא רֶעטָה םּורָד

 סאָד זַמָרַא ּוצ גְניִלְּבְלעֶהַא ןּופ טְכיוִועֶג םֶד
 רעֶכיִלְטיִא םיִלקְש ןְּבעֶג ןְלעֶו רֶדְניק עריִא
 ְךעֶלְדְנֶּב דְנאַה אייווצ יֵד נּוא גְניִלְבְלעֶהַא
 סאו תֹוחּול אייוֵוְצ איִד ףֹוא זָמְרַא ןעֶנעֶז
 טאָג ןופ ןייַז לֵּבֹקִמ ןעֶלעוֶו רעֶדניק עֶריִא
 ןעֶדְלּונ ןְהעֶצ ןעוֶויִג זיִא טְכעֶויִג רֶעייֵז גּוא
 תֹורָּבַרַה תֶרָׂשֲע איד ףוא זָמְרַא זיִא םאָד
 רֶעעילַא (ןילָל ּונָל םֹוקָמ ְךיִבָא תיֵּב ׁשֵיַה
 רָסאָפ ןייַד ייַּב אָד ויִא הקָבר טְנעֶרְפיִנ טֶה
 רֶגעֶל טְכאַנ ןייֵא ּוצ טְרֹוא ןייֵא זיֹוה ןיִא
 - םֶדרּוי ןייַא טיִמ (ןילָל) טייֵטְׁש םּורָד ןְּבאָה
 + טֶהןעֶּבאָה רֶנעֶל טְכאַנ ןייֵא ּוצ ׁשְטייֵמ זיִא

 הקבר -

 טא א א



 בנ הניארו ייה

 . בוא ןְנּורְּב םעֶד ייַּב רֶועֶיְלַא ייַּב טְלעֶטְׁשיִנ
 תשרפ הניאצ

 ןייֵא טיִמ ןּולָל םוקָמ) טֶרָּפנעֶיְנ םיִא הָקְב/
רֶטאָפ ןייַמ ייַּב ׁשְטייט ויִא םֶד וא :

 זיוה ןיִא 

 ליפ ןְניִטְכעֶג רעֶביִא ּוצ טְרֹוא ןייַא אָד ן/
 הקבר טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד טְּכעו
 ןעֶד הָמְכָח טיִמ רעיא ּוצ טְרְפְנעיֶנ טא
 ףילל ּונָל םֹוקָמנ טגעֶרְפיִנ איז טֶה רָע
 ּוצ טֶרֹוא ןייֵא אָד זיִא רֶמאָפ ןייַד ייַּב ּבֹו/

 םיִא איִז טֶה רֶנעֶל טְכאנ ןייַא ןְּבאָה ּוצ ונּז

 אָד זיִא סֶע ףּולָל םֹוקָמ) טְרעֶפְנֶעיִג ףא/
 ליפ ּוליִפֲא ןעֶגיִטְכעֶנ רעֶּביִא ּוצ טדֹוא יי
 ןעֶד ְךייַא ּוצ ןְנאָז טְלאוָויִגטיִנ טֶה נּוא טָמעז

 רעֶד טעוֶו רעֶמאָט טֶכאַרְטיִנ ְךיִז טאָה א/
 ןניִמְכעֶ רֶּביִא ןְואָל אייז ןילעוו טיִנ רֶמאֹו
 . ךיז טֶה רֶעעֶילַא ײל ּוחַּתְשִַּ ׁשיִאָה דֹוקָי/
 רֶד טְקְנאַריִג םיִא םָה נּוא טאָנ ּוצ טּקיִבעו
 געוֶוןָסְכעֶר ןיִא טְרִיִפיִנ םיִא טֶה רֶע סָנ =
 איד נוא (ּהָמִא תיֵבָל דֵנַּתַו הָרֲעַנַה ץֶרֶו
 ריִא ּוצ טְנאָזיִנ סד טֶה נוא ןְּפאָליִנ זיִא די
 רָטְכאָט ןייֵא םָד זיִא רֶדֵס רעֶד ןעֶד רָמּז
 טְסייוֵו איִז סאוָו רָמּומ ריִא ּוצ ץְלַא טְנאז

 ְהעֶזיִגטֶה ןֶבָל יו נוא (ׁשיאָה לָאוִבִלְץְרִיו
 רֶזעילַא ןּופ ןָמּוקַּב טֶה הֹקבַר םו גנּוריִצ שי
 ךיז טֶה גּוא ןְגעקא ןְּפאָליִג םיִא רֶע זיִא ֹוח/
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 ִנֲחָנ רָב יֿכנָא 'וכ םֶהָרְבַא ינודַא יַתלַא יה ךּרָּב רֶמאֹ
 ןייַז טְקְיַשעֶג טאָה םֶהָרְבַא זַא ִנודֲא יַחָא תיֵּב יו

 שי
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 יד ןָמיִסַא ֹוזַא טכֵמיִג ְךיִז טֶה גּוא טאָטְׁש רָד רָמנּוא רֶּפאְ
 ּביִג ןְגאָז ְךיִא לעוֶו רֶסאוַו ןְפעֶש ןייֵג סֹורַא ןְלעוֶו תֹולוּת

 גּא קֶניִרְמ ןִרעֶפְֶע ריִמ טעֶו יז נוא פאה קָנּורְטַא רו
 יד א ןְיו ְךיִא לעוָו ןיְִניִרְטְנָא ךֹא ְךיִלְמעֶק עֶנייֵד לע
 הר זיִא ,ּבייַװַא רַפ קָתֶצִיוצ טְרעֶׁשאַּב טָנ טֶה ע א
 ּביִג טְגאָויִג ריִא ּוצ רֶע טֶה רֶסאֵו ןיִפעֶׁש ןעֶגְנאַּגיִג ֹוח
 עֶנייר לעֶו ךיִא קְניִרְמ טְגאָהַג יִז םֶה רֶמאַו קָנרְטא ריִ
 םעֶמעֶו טְנעַרְפיִג או רע טאָה ןעֶקָניִרטְנָא ךיא .ְךיִלְפעו

 ןופ רֶטְכאָט יִד ןיֵּב ְךיִא טְרעֶפְנֶעג יִז טֶה ּוטְכיִּב רעֶטְּכאָנ
 רֶדּורְּב רֶד זיִא ריחָנ ,רֹוהָנ ןופ ןוז רָד זיִא לַאּותָּב ,לֵאְּּנ
 ןּופ טֶג רֶר זיא טּבֹויִג טְגאָהג רֶֶעילא טאָה .םֶהְָּבַא ןו
 טֶה טָג נוא געוָוןיא יְִנאַיִג יב ךיִא םֶהָרבַא ראָה ןיימ
 רֶד .ראַה ןייֵמ ןּופ .רָרּורְּב םָר ןּופ זוה םּוצ טְריִפעג ְךיִ
 ןעֶגייקַא םיִא זיִא םִיַרֲהנ םֵרָא טאָטְׁש איִד טְגאָזׁשֶרְדִמ

 לעַכַא ןעֶגְנּוריִג טֶה רַח סא לֶׁשָמא זיִא סָע .ןעֶגְנּוּפְׁשעֶּג
 לַעַּב רַר טֶה ןייַרַא טאָטשא ןיִא ןעֶרְיִפ םיִא לאָז רֶע הָּלגִ
 ףוא טֶה גוא ןיִגאוָו םָר ןיִא רֶרעֶפ יִר טְנאַּפְשיִגְניֵא הָלָּנִ

 יי ר

 ןייַרַא זיֹוה ןיִא םּוק דָועֶיַלַא ּוצ טְנאָזיִנ טאָה
 ניִא זיע ןּופ טְמֹורָנ םיֹוא זיֹוה סֶד ןֶּבאָה ריִמ

 ְּבעֶגיִג טֶה ןעֶמ נוא ןייַרַא זיֹוה ןיֵא ןֶמּוקעַג רֶע
 יד ןֶׁשאֵוַו ּוצ רֶחאֹוו נּוא ְךיִלְמעק יִד ּוצ ןיִסָע
 ןְנאַמ איד ןּופ םיּפ יד נּוא רָועֶיְלַא ןופ םיִפ

 (לֹוכֲאָל ינְפִל םָּׂויַע ןעוויִננֶז םיִא טיִמ םִו
 נוא ןיִסעז ןאָטיִג ןֶראוָו םיִא רַפ זיִא סֶע נּוא
 יִּב ןֶסֶע טיִנ לע ְךיִא טְגאָוינ טֶה רֶועֶילַא
 רֶד .ןְרעֶר ּוצ ףְראַד ךיִאסֹו ְרעֶר לעֶווְךיִא
 ןְּבאָהייֵז ָּבייֵרְׁש םירּוטַה לעַּב רָד נּוא ייַחָּב
 יֵדְּכ לָסיֵׁש ןיא ןאָטיִג ןייַרַא םיִא תֶוָמַה םַפ
 ןנָשרִי םיא ןְלאָז אייז נוא ןֵּבְראַטְׁש לאָז רֶע
 לאָז רעֶו םיִא ףוא טְלייֵאעֶנ ןעֶּבאָה ייֵז נּוא

 רֶד ןיִּב ךיִא טְגאָזיִג רַזעילַא טָה ןיִסֶע דֶלאַּב
 ןיסע טיִנ רֶלאַּב ןעק ְךיִא םֶהָרָבַא ןּופ טְכעֶנְק
 לע ןעֶנאָז נוא ןעֶׁשאוַו רעָירּפ ְּךיִמ זּומ ְךיִא
 רֶועילַא נוא איִצֹומַה ןְכאַמ נּוא םִיָדָי תַליִטְנ
 איד ןּופ תּוכָז םעֶד ְּךַרֹוד טְכאַרְטיִנ ְּךיִז טֶה
 ןיֵא ןִמּוקיִג זיִא ןְרעוֶו לּוציִנ רֶעטעוֶו תֹוכָרְּב
 טיִמ לֶסיֵׁש יד טְרעֶקְיג םּוא טֶה נּוא ְּךֶאְלַמ
 נוא לַאּוהְּב ּוצ תֶוָמַה םַס םעֶד ןּופ טייַז רָד
 רֶלאַּב זיִא נּוא תַוְמַה םָס םעֶד ןְסעֶגיִנ טֶה רָע

 ןבראטשיג

 םגאָז ְּביירְמְנָא דְרעֶפ יד לאָז רַע תַרְׁשִמ ןֵמּטְׁשַא טְצעֶיִ
 טְצעֶזעֶגְפֹוא רימ ּוטְסאָה סאוָו הָלָגֲע לַעָּב םּוצ רֵחֹוס רעֶד
 רֶד טְגאָז .ןיִדייַר טיֵנ ריֵמ ּוצ ןאָק רֶע םוָו תַרׁשֶמ ןיִמּוטיִײַא
 רָע טעוֶו ןְדעֶר סיִא ּוצ טְסעֶוו וד זַא ןָד זיִא סו הָלֶגַע לַעַּב
 ְךיִא הָלָגַע לַעַּב םּוצ רֶע טְגאָז ,טְסְנייֵמ ּוד סאָו ןְפיוו ןֹוׁש
 גוא טייו ָךאָנ זיִא טאָמִׁש יִד ּוצ ןיִגעַרְפ ןיִפְראַד םיִא לעוֶו
 רָמעֶרפ ןיֵּב ְךיִא םּוראוָו ןיִראָפ ןייַרַא לאָז ְךיִא ןיִהַא איו

 ןעֶויִג טיִנ לאָמְנייק ּךאָנ טְראָר ןיִּב ְךיִא טאָטְש רֶנעֶי ןיִא
 םעֶד זַא ןעֶסיוו טְסֶלֶאָז אּוד הָלְגִע לַעַּב רעֶד םיִא טְרעֶפנֶע

 רֶד טיִמ ןייֵטְׁש ןיִּבייַלְּב טיִנ תֵרָשְמ רער טעֶו געֶו ןְצְנאַג
 ןָסיוִו ןֹוׁש ּוטְסעוֶו ןייַרַא טאָטְׁש ןיִא ןֵמּוק טעוֶו רֶע ויִּב רּופ

 םאָרא ּוטְסְפְראַדעֶּב טְראָד ןייֵטְׁש ןיִּבייַלְּב טעוֶו ריפ יִד יו
 זיִא רֶעילֲא זיִא לַשְמִג רעֶר .ןֵמיֵסןייַ ןייַז םעוֶו סאָד ןייֵג
 זיִא רֶע סו געוֶוַא וזַא ףוא קָחְּצִי ּוצ ּבַוַא ןיִמענ ןְגְנאַגיִג
 רָד יוִו טְסּואוויִג טיִנ טֶה נּוא ןעֶגְנאַגיִג טיִנ לאָמ ןייה ְךאָנ
 געָװ רֶד סאָוָו םַנַא ןּוטיִג םיִא טָה טאָג לייַו רּונ ,זיִא גּוויִז
 זיִא אָד זַא טְסּואוויִג רֶע טאָה ןְגְנורְפְׁשיִג ןיִגייֵקַא םיִא זיִא
 ,ןייַז ןופ טאָג טְּבּוליִג ֶּיֵת רֶע טֶה םּורְד ינֹוויז רֶד יַאְדְ
 טְסּואוויִג ּבאָה ְּךיִא (יִבֹנָא) טְגאָויִג טֶה נּוא םֶהָרַבֲא ראַה
 ןְגְנּורלשיִג ןיִגייֵקַא ריֵמ ויִא געוֶו רָר םָו םֶד טיִמ (ָךֶרֶדַּכ
 (יִנירַאיִחֲא יֵּב'היִנתָנְוטאָטׁש ריב יי ןְּבילְּבֶגיִבנּוא
 ?ראַה ןיימ ןּופ הָחָפְׁשִמ רעֶד ּוצ טְריִּפעֶג ְךיִמ טאָה טאָג זַא
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 הנואצ 104
 ּולְכאיַו רעֶטייוַו טייֵמְׁש םּורָד ןְּבְראַטְׁשיִנ
 רֶועילֲא (ומִע רֶׁשֲא םיִׁשָנאָהְו אוה ּוּתְׁשִיו
 ןקְנּרְמעֶג נוא ןְסעֶגיגןּבאָה ןְנאַמ עֶנייַז טיִמ
 לֵאּותְּב ןופ דְניִועֶג זיֹוה סֶד טיִנ טייֵטְׁש נּוא

 נז אייַ ןעֶד םיא טיִמ ןְסעֶניִנ ךֹוא ןעֶּבאָה
 ׁשיִמ םעֶדייֵּב זיִא לֵאּותְּב לייַװ םיִלֵבָא ןעוֶויִנ
 גאָט םעֶד ףֹוא הָעָׁש אייְַצ נוא ןְּבְראָטְׁשיִ
 ןֶרָח ןופ הָקָברטיִמ ןְגְנאַגיִג םֹורַא רֶזעֶילַא זיִא
 יִא ןְנעז ייֵז םָד טְכאַמעֶג טֶה ְךֶאְלַמ רָד נּוא
 ןייק;ןֹורְבָח ןּופ נוא ןֹורְבָח ןייק ןְמּוקעֶג גאָטַא
 טְסעֶד נּוא גְנאַג גאָמ ןיִצָּביז ןעויִ זיִ ןֶרָה
 ןופ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורא זיִא רֶועֶילַא זַא ןעֶכייֵלְ
 הֵקָבר ְךאָנ ןֶרָח ןייק ןיי ּוצ זיוה םֶמָהָרְבַא
 םִו הָעָׁש יירד ןיִא ןְגנאַניִג געוו םעֶד רע זיא
 יו ֹוזַא געט ןיִצָּביִז ןיִא ןייֵג ּוצ טְנעֶלְפ ןעֶמ
 (ןיִעָה לֶא םֹויַה אֹובְאָק טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא
 רָמֹולְּבְַנרְּב לאַוקםיצְמּוקעֶגטְניַהיִּבְּדיִא
 םייַה רעֶד ןּופ ןְגנאַניִג םורא ְךיִא ןיִּב טנייה
 ןעֶנּורְּב םעֶד וצ ןְמּוקעֶג ְךיִא ןיִּב טְנייַה נוא
 טֶה נּוא אירפ ןְנאַטְׁשיִג ףֹוא זיִא רֶוֲעיִלֲא נּוא
 טְנאָזנ רע טֶה ֹוזַא טייַמְׁש ְךֶאָלמ רֶד ןְהעֶזיִג
 טימ ןייֵג ךיִמ טְואָל נּוא טיִנְדיִמ טֶמֹוז ייֵז ּוצ
 הֹקָבַר טימ ןְגְנאַנעֶג זיִא רֶנעילַא יו נּוא הָקָבַר
 טייֵגקחְצִי וו ןְהעֶזיִנ געווו ןֵפֹוא ייֵז ְּבאָה ֹוזַא
 םעֶד ןופ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ויִא רֶע דֶלעֶפ ןיֵא
 סֶע הָאּובְנּב ןְהעֶויִג טאָה הֹקָּבר גיא ןֶרֵע ןג
 איז זיִא ןעֶמּוק םֹורַא עֶׁשְרַא ריִא ןּופ טעוֶו
 ךֵרְּב ַײװ לימעק םעֶד ןּופ ןיִלאַפעֶג ּפאָרַא
 ןעֶויִג זיִא רֶנעיַלָא (לֶדניו דֹואָמ יָנֹודֲא תֶא
 ראַה ןייַז טְּבֹוליִג טאָה רֶע ןֶכְדַׁשַא איו ֹוזַא
 - ףְלאַנ נוא תֹומֲהְּב ליפ טֶה רֶע סד םֶהָרְבַא
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רֶד טְכעֶנְק נּוא רעּבְליִז נּוא
 דּויַא ןָא (םדָבֲעַע קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םּורָד
 טְכעֶנְק ןייֵא ראָנ טֶה םֶהָרְבַא םֶד ןעֶוייוַו ּוצ
 יטב רֶע רעֶּבְא .ְֶוֲעיִלֲא םעֶד טאַהיִג
 טֶה רֶועילַא נוא טְכעֶגְק ליפ 'רַפ םֶהָרְבַא ּוצ
 ּבייוַו טְכעֶד םִעְראַה ןייֵמ הָרָׂש טְנאָזיִנ
 יוּהִתְנִקְז יִרֲחַאנ ןיִראַה ןייַמ ּוצ ןּזַא ןָניוִועֶג טֶה
 ןוז םעֶד טֶה ראַה ןיימ נּוא רֶטֶלִע ריִא ְּךאָנ
 נקְזַח רעֶד .טֶה רע םו ץֶלַא ןעֶּביִרְׁש ראַפ
 איז םֶד טְנאזיִג םּורָד טֶה רֶזֲעיִלַא טְּבייֵרְׁש
 יז יו ּוצ רֶמָלֲע ריִא ְךאָנ ןְיועֶג םיִא טֶה
 ןְּבאָה טיִנ רֶדְניֵק ןייק ןייֵמ ןוש טעֶו איז אָד

 ייה תשרפ

 טְגאָועֶג ּבאָה ְּךיִא גוא (יָרֲחַא הֶׁשֵָה ְּךלִת

 ֶּו הניארו

 רָטְלֲע רָד ףוא ןְניועֶג ןֹׁש םיִא טָה איז לייוַו
 תֹודָלֹוּת רעד ןיִנָׁשרִי ץְלַא ןּוז רֶד טעֶֶו ֹוזַא
 טְּבֹוליִג םּורד טאָה רֶועֶילַא טְּבייַרְׁש קָחְצִי
 טיִנ ןעֶלאָז טייל איד יֵדְּכ םֶהֶרְבַא ראַה ןייַז
 רָמּורְפַא זיא קָחְצִי םֶד ןיינ ןעק יו ןְטְכאַרְט
 טְׁשרֶע ןייז ןיִא ְּךאָנזיִא םֶהָרְבַא נּוא ׁשֶטְנעֶמ
 ּוצ טייוו ֹוזַא ןקִיֵׁש רֶע ףְראַד םוָו תֹוריִׁשֲע
 םיווג ּךאָד ןעק רע ,ןוז ןייַז ּוצ ּבייַװַא ןעֶמעֶג
 ןייַז רַפ ןְמעג ּוצ ּבייַוַא דְנאַל ןייז ןיא ןעֶניִפיִ
 נּוא ןְרעֶד גְנאַל טְוומיִג רֶזֲעיְלֲא טֶה םּורָד ןּוז
 סֶר ןְטְכאַרְמ טיִנ טְלאָז ריִא טְנאָזיִג טאָה
 ןעוֶויִג זיִא רֶע יו ְךייַר ֹוזַא טיִנ זיִא ראַה ןייַמ
 זיִא קָחְצִי נוא ְךייַר ץְנאַנ זיִא ראַה ןייַמ ןייֵג
 םיִא טאָה הָרָׂש ןעֶד םּורָּפ נּוא טּוג רֶעייֵז
 גִצנייַּוצ רַמְלעריא ףֹוא םַניֵאַדְרורְניוויִ
 עוו טאָנ םֶד ןייֵטְׁש רַּפ ריִא טְנעֶק ֹוזַא ראָי
 ןּוז ןֵטּוג ןייַא ְּךייַא קיש סיִוְנ םֵנ ןייֵא ךֶרֹוד
 ןלמעק יד םֶד ןְטְכאַרְמ טיִנ טְלאָז ריִא גּוָא
 ּבאָה אָד ְּךייַא זייוַו ךיִא םָו םֶטּונ םעֶד טיִמ
 רָד יו ּוזַא טייל ידְמעֶרְפ ןופ ןְגיִלְטְנַא ְךיִא
 ןנעוֶו ְךּודיִׁשַא ןּופ םֶד טייַל ליפ ןּופ זיִא רֶדֵס
 .ידְמעֶרְּפ ןּופ רעֶּבְליִו נוא ְלאָנ ןעֶמ טָאייַל
 טיִנ םָר ריִא טְלאָז םִע טְייוַו ןעֶמ נוא טייל
 ןעֶד (רֹואְמ יִנֹודֲא תֶא ְּךַרַּב יָיַע ןעֶטְכאַרְּט
 תֹוריִׁשֲעטיִמ ראַה ןייַמ טְׁשְטְנעֶּביִג טֶה טאָנ
 ְךיִא ראָג ןָאייל טיִנ םעֶנייֵג בו ףְראַד רָע

 ןייַמ לייוו ְךייַא ּוצ טְקיׁשיג ןיִראוָו םּורָד ןיִּב
 ןִמעֶג טינ קֶחְצִ יז ןייַז ליוִו םֶהֶרְבַא ראַה
 הָחָּפְׁשִמ ןייַזןּופ טְרָאינםיִנֲעַנְּכ יִרןּופ ּבייַוַא
 ךיִא ףֹורָד ןְראווָׁשַּב ְךיִמ טֶה ראַה ןייַמ נּוא
 אל יַלֶא יִנודֲאלֶא רַמֹואְָט ְּךיַא ּוצ ןייֵג לאָז

 טיִנ הָּׁשִא איד טעֶו רֶמאָט ראַה ןייַמ וצ

 יטָה ןייַרַא דְנאַל םעֶר ןיִא ריִמ ְךאָנןייֵג ןְלעוֶו
 ְךאָלַמ ןייַ ןֵקיִׁש טעוֶו טאָנ טְגאֶזיִג ראַה ןיימ
 ּוצ ּבייַװַא ןֵמעֶנ ןְנעק טְסְלאָז ּוד ריד שיִמ
 טְּבייֵרְׁש ישר הָחָּפְׁשִמ ןיימ ןופ ןיז ןייֵמ
 ֹוזַא ואָו ןיֵא ןָא יא קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םּורָד
 ןעֶד ריִמ ּוצ ׁשְמייֵמ זיִא םֶָד יַלֵא סע טְכאַמ

 ְמּוניִג קֶחֶצי ןוז ייד זאָל טְנאָועֶג ֶה רֶוֲעילֶא
 םֶהָרְבַא טֶה רֶטְכאָט ןייֵמ ּוצ ריִמ ּוצ ןְרעוֶו
 ןעֶראָו זיִא קָחצִי ןוז ןייַמ טְרעֶפְנעיֶג םיִא
 ןַנְּכ ןוֿפ טְסיִּב ּוד נוא טאָג ןופ טְׁשְטְנעֶּביִג
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 ןיימ ןעק;םּורָד טְכּולְּפ רַּפ ןְראוָו ּור טְסיִּב ֹוזַא
 טְּבייֵרְׁש יִנקְזח רֶד ןיִמעֶנ טיִנ רֶטְכאָט ןייַ ןּוז
 רֶועילַא םֶד ןָיוועֶג אָד הָרֹוּת איִד טֶה םּורָד
 רֶטְכאָט ייַזןְמעֶנ לאָז קָחְצִי םָד טְלאוָעֶגטֶה
 םֶהָרְבַא יו ןְּבירֶׁשעֶג טיִנ ןְבֹוא םִע טֶה :ּוא
 ןייֵא ץְמעַג ןייֵג לאָז רֶועֶיַלֲא םָד טְנאָועֶג טֶּה

 ןעֶוייוַו ּוצ הָחָּפְׁשִמ ןייַז ןּופ ןוז ןייַז ּוצ ּבייוװ
 ןֵכְרַׁשַא איו וזַא ןעוֶויִג זיִא רֶזעֶיַלֲא םֶד זְנּוא
 רָטאָפ םעֶד רַּפ טּבֹוליג ריז קָחֶצִי שֶה גּוא .
 ְךיִא טְנאָזיִנ טאָה נוא הֹקָבִר ןּופ רָמּומ גּוא -

 קֶחְצִי ּוצ רֶטְכאָט ןייַמ ְּבעֶגּוצ ןעוויִןְרעֶג ןיִּב
 אָׁשֶא) טְלאוָויִגטינ רֵּבֶא שֶה ראַה ןייַמ ראָנ
 לע םֶדְנַה םיִׂשָאָו ּתַא יִמ תַּב רַמֹואָו ּהָתֹוא
 םִו ץְלַא טְלייֵצ רעֶד ייֵז טֶה רֶועילַא ּהְּפַא !
 יו ךֹוא נּוא גאָט ןְגיִזאָד םעֶד ןאָטיִנ טֶה רֶע
 זיִא רֶע סאָד טְריִפעֶג ְּךיִז טֶה םיִא טיִמ ֹוזַא
 םאָד םֶוו ןֹורְבָח ןּופ ןְגְנאַנעֶג הָעָׁש ייֵרְד ןיִא !
 טייֵטׁש קּוסָפ יִא וו זַאגְנאַג אָט ןיִצּביִזזיִא
 ןְמּקיִגטְנייַה ןִּבְּךיִא (ִיעָה לֶא םֹויַה אֹבָאָע
 םֶמעוֶו טְנעֶרְפיִנ ּבאָה נּוא ןְנּורְּב םּוצ רעֶהַא -

 ְךאָנ רעֶד ריִא ּבאָה נוא ּוטְסיִּב רעֶטְּכאָט
 טאָה רע טְּבייַרְׁש י"שר תֹונָּתַמ איד ןְּבעֶניִנ

 דע רֶרייֵא תֹונָּתַמ איָד ןְּבעגיִג רֶעירּפ ריִא
 זיִא איז רעֶמְכאָמ םֶמעוֶו טְגעֶרְפיִנ איז וי
 תֹוכְו םִמָהְרִבַא ןיא ןעוֶוינַחּושָּב זיִא רָע לייוו
 ראָנ הָחָּפְׁשִמ יי ןופ ןייז םיְג זומ איז םֶח

 ׁשֶרָדְנַא רע טֶה רָטּומ נּוא רֶמאָפ ריִא רַּפ -

 איו ןְנעֶרְּפ םיִנ םיִא ןְלאָז אייז יֵדָּכ טנאָזנ
 ןְבעֶניִג טְסאָה ּוד סאָד ראַנ ןייֵא ֹווַא ּוטְסיִּב
 סאו דיֹומַא ֹוזַא ּוצ תֹונָּתַמו עֶמּונ עֶכְלעֶוַא
 םּורָד זיִא איִז רעוֶו טְנעֶקיַנ טיִנ איֵז טְּסאָה -
 איו טֶה רֶע םֶָד שְגָויִנ ייֵז רַפ ךֶועילָא שֶה
 נּוא זיִא איז רֶטְכאָט סֶמעוֶו טְגעֶרְפיִנ רעֶיִרְּפ

 ט16 ש =

 טְנעֶרְּפ ,ריִמ טְנאָז תָמָא נּוא דָסֶח ראַה ןייֵמ !
 ֹוזַא טְפְראַדיִנ ייֵז רֶע טֶה םֶוםעונ יִרָּמִא רָד
 ְּבעֶג טְלאוָויִנ טיִנ ןעֶד יז ןְּבאָה ןְמעֶּב ליִּפ

 ייֵז זיִא ץּוריִּת רָד זוה ְךייַרַא ֹוזַא ןיֵא הקָבר -

 םֶהָרְבַא ןּופ רַדְניִק איד םָד טְרעֶהיִ ְּבאָה !
 טיִנ אייז ןּבאָה וזַא תֹלָגןיִ ןייזןעזומ ןְלעֶו
 טאָה םּורָד קח ּוצ .הקקר ןֶּבעֶג טְלאָויִנ

, ; 

 גנ הניארו יה תשרפ

 חָמָא נּוא דָסֶח טּוט ןְמעֶּב טְוּומיִנ ייֵז רֶועָילֲא
 םּוראוָו טְנעֶרְּפ לירפיִא יִּבַר ,ראַה ןיימ טיִמ
 טְנאָז ןעֶמ תָמֲאָו דָסָח טְגאָזעֶג רֶועיִלֶא טאָה
 הָבֹוטַא טּוט ןעֶמ ןעוֶו טְרָאייֵנ תָמָא ןייק טיִנ
 רָדיוִו לאָז רֶע טיִנ טְפאָה ןעֶמ םֶד ןֶטֹוטַא ּוצ
 דֶסָח ןְפּורעֶג טְרעוו םֶדהָבֹוט רָד רַּפ ןְלאָצַּב
 ןיֵא ןָא דָסָח רָתיִמַא ןייֵא רָמֹולְּכ תֶמָא גוא
 ןעוֶויִג זיִא רֶזעַיְלֲא ויִא ץּוריִּת רעֶד גְנּולאָצַּב
 טעֶּב ךיא טְגאָועֶג אייֵז רע טאָה גולק רֶעייֵ
 דֵסָח ןיִתָמַא ןייֵא ראה ןיימ םיִמ טומ ְךייַא

 רעֶד ןְלאָצַּב ְךייֵא לאָז רֶע טיִנ טְרעֶנַּב נּוא
 רֶזעֶילַא(לאמְׂש לע וא ןיִמָי לַע הָנִפָאְְו רַפ
 ןְּבעֶג טיִנ ריִמ טְליוִו ריִא ּבֹוא טְנאָזעֶג טֶה
 ּבייַװַא קָחְצִי ּוצ ןְמעֶג ןַעמ ְּךיִא לעַו הָקָבַר
 יד ןופ רֶדָא לאעֶמְׁשִי ןּופ רֶטְכעֶמ איד ןּופ
 ּורְמאיַו לֵאּותְבּו ןֶבָל ןעַיַו טול ןּופ רֶטְכעֶמ
 וא ער ְךיֶלֵא רֵּבַד לֵכּונ אֹל רָבָדַה אָצָי יָיֵמ
 טאָג ןּופ טְרעֶפְנֶעיג לֵאּותְבּו ןֶבָל טאָה (בֹומ
 ריִד ּוצ ןְנעק; ריִמ ְךאַז יד ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא
 ןעוֶויִג זיִא ןֶבָל סֶמּוג רָדֶא וייַּב ןְדעֶר טיִנ
 םעֶד ראַפ רעיִרְפ טעֶריִנ טאָה רֶע עֶׁשֶרַא
 ּוצ םֶכָהַא ןעֶנעוֶויִג זיִא רֶע לייוַו נוא רֶטאָפ
 טְואָלעֶג םיִא רֶמאָּפ רעֶד טאָה םּורָד ןֶרעֶר
 נוא וייַּב רעירפ טְנאָז רע נּוא ןְדעֶד רעֶיְרְפ
 עֶׁשְרַאְןעוֶויִג זיִא רע לייוַוְקַלַא םְטּונְדאָנ רֶד
 יֵּב ןָאומ ּוצ טאַהעֶג ןיִז ןיִא רעֶמ טאָה נּוא
 םְניִרעֶל ןְנאַר ןּופ טְּבייַרְׁש ייַחְּב רֶד .םֶמּוג יוִו
 מאָנ ןּופ זיִא ְּךּודיִׁש רֶכיֵלְמיִא םָד ּפָא ןעֶמ
 ןְגנאַנעֶג םֹורַא זיִא ְּךאַזיִד טייֵטְׁש אָד יוֵו ֹוזַא

 הא אב גיִצְרעֶּפ ךוא ןְנאָז םיִמָכָח עֶרעֶוְנּוא טאָג ןּופ

 םפּור ןְראָּביִג טְרעוו ׁשְטְנעֶמ רעֶד יא גאָט
 ןְמעֶנ לאָז ׁשְטְנעֶמ רָה לעֶמיִה ןיִא סֹוא ןעֶמ
 הקבר הנה ּבייַוַא ראַפ רעֶטְכאָט םֶמיִנעְי
 הָקְבַר טְגאָעֶג ןיִּבאָה אייַז ִּלְו חק ְךינפִל
 ןְראַה ןייַד ּוצ אייֵג נּוא איִז םעֶנ ריִד רַפ זיִא
 טֶה רֶועֶיְלַא יו נּוא טעֶריִג טֶה טאָג יוִו ֹוזַא
 נּוא טְקּוּבעֶג ְךיִז רֶע טֶה רייֵר איִד טְרעֶהיִג
 ינְרעֶּבְליִו ןְגֹוצעֶג םֹוא טֶה גּוא טאָנ טֶּבֹולעֶג
 רֶדייֵלְק עֶניֵׁש נוא םיִלָּכיֵנָדְלאָנ נּוא םיִלֵּכ
 איִז טאָה נוא הקבר ּוצ ןְּכעֶגיִנ ייֵז טאָה נוא
 טֶה תֹוריֵּפ עֶטּונ נּוא טיִמ רֶד ןעוֶויִנ ׁשֵדֹקְמ
 רָטּומ ריִא ּוצ :ּוא רֶדּורְּב ריִא ּוצ ןְּבעֶניִג רֶע

 ְּבאָה נוא ןְקְנּורְטעֶג נוא ןְסעֶגיגןְּבאָה ייֵנ גּוא
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 יז ןְעֶז אירפ ןְנְראָמ ּוצ ןְפאָלְׁש טְניילגְךיִ
 ןְמּיקעֶג רֶדיווְּךָאָלַמ רֶד זיִא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא
 ןְטייֵלאַּב טְלאָועֶג םיִא טֶה נּוא רֶזעַיַלַא ּוצ
 ְךיִמ טְקיִׁש ייֵזּוצ טְנאָזג רֲֶעיַלֲא טֶה םייַהַא
 נּוא רֵדּורְּב ריִא טאָה ראה ןייַמ ּוצ םייֵהַא
 ןייֵא זָנּוא ייַּב ןֵמֹוז הֹקָבר זאָל טְנאַזְג רֶטּומ

 םעוֶו ְךאָנ 'רָד :ּוא םיִׁשָדֲח ןְהעֶצ רָדֶא ראָי
 טְנאָועֶג טיִנ ראָנ טֶה לֵאּותְּב רֶּבִא ןייֵג איִז
 טאָה רע םּוראָו ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא רע לייוו
 רעערַּפ טְגעֶרּפ יִנּוקְוִח רַד .תַוְמַה םפ ןְסעֶגְנ
 חק ךיִנְפִל הָקָבר הֵנִה טְגאזנךאָד ייז ןְּבאָה
 נּוא .ייֵנ נוא יז םעֶנ ריד רַּפ זיִא הָקָבר ְךֵלֶו
 יַב ןְמיֹוז הָקְבַר זאָל טְנאָנ יי ןְּבאָה טְנייַה
 רעֶד םיִׁשָדֲח ןְהעצ רעֶדָא ראָי ןייֵא זְנּוא
 זַא טְסּואווָנ טיִנ ייֵז ןְּבאָה רעֶירָפ זיִא ץּוריִּת
 הקבר ןייַז ׁשֵדֵקְמ אּוצ ַחיִלָׁשַא ויִא רֶזעֶילַא
 אייֵנ נוא הָקָבר םעֶנ טְנאָזְג ייֵז ןֶּבאָה םּורָד

 ןעֶד ןייַז ׁשֵדֹקִמ יז לאָז קֶחְצִייֵדָּכ ריִא טיִמ
 ןישודק ןָא איז ןְמיֹוז ּוצ טְכעֶר טיִנ זיִא םָע

 רֶועילַא םָד ןְהעֶזג ןְּבאָה ייֵז זא ְּךאָנ רֶד רֶּבֶא
 וצ ׁשֵרֹקמ יז קֶחצִי ןּופ ַחיִלָׁש ןייֵא ןעֶוְג זיִא
 ןּופ ןעֶועֶג ׁשֵרֵקְמ ןיֹוׁש איז טֶה רֶע ניא ןייַ
 ןיוׁש זיִא יִז זַא טְגאועֶג יי ןְּבאָה ןְגעוו קָחְצִי
 םיִׁשָרֲח עֶכיִלְטַע וָנּואייַּב ןיי יז זאָל ׁשֶדּוקְמ
 נּוא .ןיִטיִׁשְכַּת נּוא רָדייֵלְק ריִא ןעֶכאַמ ּוצ
 ןעוֶועֶג זיִא ןְבָל טְּבייֵרְׁש קָחְצִי תֹורְלֹוּת רָד
 טיִנ רעֶיַרְּפ םּורָד טאָה רע יאָמַר רָסֹורְנַא
 ןְכאַמ ּוצ זנּוא ייּב ןְציִז הֹקָבַר זאל טְגאָנעֶג
 ְךיז טֶה רע ןעֶד ןיִטיׁשְכַּת נּוא רדיילק ריִא
 ףיֹורְד ןייַז םיִּכְסַמ טעוֶו רֶועַילא טְכאַרְטעֶג
 םּורָד .ְּךאָנ רֶד ןְּבעֶג םיִא איִז לאָז ןעֶמ רּונ

 חק רֶבָדַה אָצָיָיֵמ טְנאָזעֶג רעֶירְפ רֶע טֶה
 טו יִז םעֶנ םֶנ ןּופ ןְגְנאַנְג סֹורַא זיִא ְךאַז יד ּךלֶנ

 ןְרעֶפְנִע לאָז רֶזעֶילַא יֵדָּכ ריִא טיִמ ייֵג נוא
 ןעֶמ םֶד ןייַ ןְרעֶג טעֶוו רַע ןעֶד וג זיִא םִע
 ְגעֶרְּפ טיִנ טעוֶו רע נוא ןְּבעֶג םיִא איִז ליוִו
 םִד טְרעֶהעֶג טאָה ןֶבָל יו נּוא אָיְנּודְנ ףֹוא
 שֶה ְּךּודיִׁש םָד רַּפ טְּבֹולְנ טאָנ טֶה רֶועֶיְלֶא
 נא ייּב ןְציז הֹקְבַר זאָל טְגאָזג ְךאָנ רֶד רֶע
 נּוא רעֶדייֵלְק ןָכאַמ ריִא ןָּלאָז ריִמ טייֵצַא

 רֶועֶילֶא םֶד טְסּואווג טֶה רֶע ןעֶד .ןיִטיִׁשְכַּת
 נּוא ןיִמיִׁשְכַּת ןּופ ןעֶמיֹוז ןְואָל טיִנ איִז טעֶו
 אָרְקָנ ּורְמאֵיַנ גאָטַא ּוליִפָא ןעֶנעֶוו אָיְנּודְנ

 הניארו יה תשרפ

 טְנאעֶג ןְּבאָה ייֵ(ָהיּפ תֶא הָלֲאשְִו הָרענל
 איז ןְלעוֶו ריִמ נוא הָקבר ןעֶפּור ןְלעֶו ריִמ
 עֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ .ןייג ליוו איז בֹוא ןְגעֶרְפ
 הָמֹותְיַא זּומ ןעֶמ סאָד ּפָא םיִמָכֲח עֶרעֶונּוא
 ראַפ ןְּבאָה ןאֵמ םעֶד ליוִו איִז ּבֹוא ןעֶנעֶרְפ
 ךיִא טְנאָזעֶג הקבר ׁשֶה (ךלֶא רֶמאֹּתַו ןאַמַא
 ןעֶסייֵה טיִנ ְּךיִמ טעוֶו ריִא ּוליּפֲא ןייג לעוֶו

 הֶרְדָס רֶד ןיִא אָיִשקא טְנעֶרפ יֵיַחְּב רֶד .ןייג
 ןְמייֵצ ּוצ רֶועֶילַא ּוצ קּוסָּפ רָד טְפּור םּוראוָו
 םַד ׁשיִא םיִא רֶע טָפּור ןְטייֵצ ּוצ נּוא דָבָע
 ויִא ץּוריִּת רעֶד .ןאַמ רֶבּוׁשְחַא ׁשְטייֵט זיִא
 םּוצ ןְמּוקָג זיִא רֶועֶיַלַא רֶרייֵא ןָטְׁשְרֶע םּוצ
 ןְהעֶועֶג טיִנ ְךֶאְלַמ םעֶד ְךאָנ טֶה נּוא ןְנּורְּב
 ְךאָנ רֶד רעֶּבָא דָכֵע קּוסָּפ רעֶד םיִא טְפּור
 טאָה נּוא ןְנּורְּב םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רֶועֶילַא זַא
 ׁשיִא קּוסָּפ רָד םיא טָּפּורְּךָאָלַמ םֶד ןְהעֶוג
 רעֶד לייַו ןאַמ רֶבּוׁשָחַא זיִא רע רָמֹולּכ
 םעד ןּופ גּוא ןוָיוִואַּב םיא ּוצ ְךיִז שֶה ְּךֶאָלַמ
 - טֶה ׁשיִא טְסייֵה רע;סאוָו ְּךֶאְלַמ ןּופ ֹובָּכ
 ןעֶמ גוא ןֶוטיִ ןָא דֹובָּכ ּךֹוא רֶועַילֶא ןעֶמ
 הקבר דְלאַּב יוִו נּוא .שיִא ןְפּורעֶג םיִא טֶה
 רֶועֶילַא ןופ דְנאַה רֶד ןיא ןְּבעֶגעֶג ןראוָו זיִא
 ןעוֶועֶנ סֹוא ויִא ְךאָלַמ ןּופ תֹוחיִלש םֶד נוא
 יו ֹוזַא דָבֵע רֶדיוו קּוסַּפ רָד םיִא טְפּור ֹוזַא

 חקיו .ףֵסָּכ יִלְּכ רָבְעָה אֵצֹויַו טייֵטְׁש םִע
 ווא קָחְציל דָבֵעָה רַּפְיו הָקְבר תֶא דֶבעֶה
 טֶה םּוראָו הָׁשק יִא .הָבָע ץֶלַא רע טְסייֵה
 יִכְלַתֲה הקבר ּוצ טְגאָגג רֶטּומ ןייז גוא ןֶבָל
 ,ןאַמ םעֶד טיִמ ןייֵג ּוטְסְליוִו הָזַה ׁשיִאָה םִע

 ץּוריִּת רעֶד .ׁשיִא קּוסַּפ רָד םיִא טפּור ֹוזַא
 וצ רֶועילַא רַּפ טְמעֶׁשעֶגְךיִז ןְּבאָה אייֵז זיִא
 - ןּוּפ ךיֹוא נּוא דֶבֵע ןְניֹוא איד ןיִא םיִא ןְּפּור
 ׁשיא ןֶפּורְנ םיִא ייֵז ןְּבאָה ןְגעוֶו דֹובָּכ סקבר
  סאָר זַא נוא ,ןאַמ רֶבּוׁשֲחַא זיִא רֶע רֶמֹולְּכ
 8 = ידְחַאהָנְכַלְּתַוקּוסָּפ רֶד טְנאָז ןעֶווֶנ םֹוא זיִא
 זיִא םָד (ךלֵיַו הֹקָבַר תֶא דָבָעָה חקַו ׁשיאָה
 םִוְךָאְלַמ םעֶד ְּךאָנ ןְגְנאַנעֶג ןְנעזייֵ טְניימְ
 םאָה רֶוֲעילַא טְכעֶנְק רעֶד נוא ׁשיִא טְסייֵה
 רעֶד טְגעֶרפ .ןְגנאַנעֶג זיִא נוא הָקְבַר ןְמּונעֶג
 שֵּפְראַדעֶג איז רוָעיִלֲא טאָה םּוראָו ן'ּבמר
 ץּוריִּת רֶד .ןְגנאַגעֶג ןיילַא ְךאָד ויִא איז ןָמעֶנ
 וצ יז הָקָבר טיִמ ןְְאַנעֶג עז רֶּבייַו יד ויִא
 ;לינ יז טאַמעֶג אָרֹומ ָעמְלִצ טֶה ןְנייֵלְּב
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 ראַפ איִז זיִא ֹווַא ,ןֶתָה רָד ןייַז םֶָד זּוט טיִנ -
 .םיִא ראַפ ןְראועֶג ןקאָרְׁש רָד נּוא טְמעֶׁש -
 ּפאָרַא ְךיִז טאָה איִז נּוא(לָמִנה לעמ לֹוּפִּתַת -

 יִמ רֶבֲעָה לֶא רֶמאֹּתַ לָמעק ןופ טְׁשְטיִלְגִנ
 רֶמאֹּיַוּונֵתאָרְקל הָדָׂשּבְדַלֹוהַה הָזְלַה ׁשיִאָה

 רֶזעיִלאּוצ טְגאָז הֹקָברנּוא 6יֵנֹודֲאאּוהדִבעֶה -

 ןנעקַא רֶלעֶפ ןיִא טייֵג םו ןאמ רֶד זיִא רעוֶו !
 ןייַמ זיִא םָר טְנאָועֶג טְבעֶנְק רֶד טאָה הָנּוא

 ןייַ ןְמּונעג דלאַּב הָקָבר טאָה קֶחצִי ראַה
 תֹודָלֹוּת רָד ,טְקעֶדְג ּוצ ְךיִז טֶה נּוא רֶעֶייַלְׁש
 רועיַלֲא טאָה םּוראָוו אָיׁשקַא טְגעֶרְּפ קָחְצִי

 ויִא רע יִנֹורֲא אּוה קָחֶצִי ףֹוא טְגאָזְג דָנּוצַא -
 רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא רעֶהַא ויִּב נוא ראַה ןייַמ -

 ןּוז רֶד זיִא קָחְצִי סאָד רֶועילַא טְנאָז הָרָדִמ !
 רֶע טֶה קֶחְצִי רעֶּבָא םֶהָרְבַא ראַה ןייַז ןופ
 םֶה קָחָצִי זַא זיא ץּוריּת רָד ראַה ןָּפּורָנ טיָנ
 ןֶמייֵהעֶג טיִנ רֶע טֶה ּבייו ןייק טאַהעֶג טיִנ

 קָחְצִ ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא הָקבִר זַא רעֶּבָא ראַה
 ,ראַה ןְסייֵה ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ןָא דְלאַּב רע טאָה 16
 טֶהקֲחצי.(ומַא הָרָׂש הָלָהֹאָה קָחָצִי הֶאיִבָיַ
 רַטּומ ןייַז ןופ טְלעֶצעֶג ןיִא הֹקָבַר טְכאַרְּבְג
 ְךייֵלְנ טְכאַדְג םיִא ְךיז טֶה םִע רֶמֹולְּכ הֶרָׂש
 הֶרָׂש ןֵמְז לָּכ ןעֶד ְךאָג טְּבעֶל רֶמּומ ןייז יו
 ה"לש 0
 ְךאָנ טאָה םֶהְרְנַא נּוא (הָׁשֵא חקיו םֶהְרָבַא ףֶפֹויַו

 'ר טְגאָוׁשֶרֶדָמ ןיִא ןעֶמינעֶג ּבייַַא לאָמַא
 ןעו ץֶרֶא ךֶרֶד הֶריּת איִד זְנּוא טְנְרעֶל אֵד ןְָי

 ןייַלַא ףראד נּוא רֶדְניִק עֶניִסְקאוַורעֶד טאָה רֶנייַא !
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 רעֶרניִק איד רֶעיִרְפ רֶע לאָז ןיִמעֶנ ּבייַוַא ףיוא
 ָיִו םורַא רע לאָז ְךאָנ רעֶר עא ןעֶגְראָו ראַפ

 א

 רנ הניארו ייח

 ןופ טְגעֶרְּבִנ טְכעֶל עֶריִא ןְּבאָה טְּבעֶלֶג טֶה
 ןיִא ןעוֶועֶגזיִא הָכָרְּב יד נּוא תָּבַׁש וצ תָּכַׁש
 זיִא ןקְלאוָוַא נוא טְכאַמָג טֶה הָרָׂש םו גייט
 םֶלאַּב יוִו ּוא טְלעֶצעֶנ ריִא ףֹוא ןְנאַטְׁשעֶג
 ןְכאַז ייד יד ןְנעֶזֹוזַא ןְּבְראָטְׁשְנ זיִא הֶרָׂש
 ןנעֶז ןְמיקעֶג ויִא הָקְבר יו נא ןְראוָועֶג לַטָּב
 יו טֶה םּורָד ןְמּוקעֶג קיִרוצ ןָכאַז ייד איִד
 הָרָׂש רֶטּמ ןייַז איו ְךייֵלְג טְכאַדעֶג קָחְצִי
 קָחְצִי (ומֵא יֵרֲחַא קָחְצִי םַחְנִיַ .ְךאָנ טְּבעֶל
 רד ןעֶד רַטּמ ןייַ ךאָנ טְסייֵרְטעֶג ְךיִז טֶה
 ףעֶטּומ םֶניִׁשְטְנעֶמ .םעֶד ןִמָו לָּכ זיִא רֶדֵס
 רֶמּומ ןייַז טיִמ ּךעֶלְטְנייוועֶג רע,זיִא טְּבעֶל
 ףע זיא ֹוזַא טֶּבְראטְׁש רָטּומ יד ןעוו רָּבֶא

 םֶהָרְּבַא ףֶסֹויַ .ּבייַו ןייַז טיִמ ךעֶלְטְנייוַועֶג
 .קָחֶצְי תֹודָלֹוּת רָד נּוא ייַחְּב רָד (הֶׁשֵא חקיו
 ריִמ ןְנרעֶל ןנאד ןּופ ןְּבייַרׁש יַנוקְזִח רָד גּוא
 גּוא ּבייוַו םָד טְּבְראַטְׁש םָנייַא ייַּב ןעוֶו ּפָא

 ןְמעֶנ טיִנ בייַ ןייק.רע לאָז רֶדְניִק טֶה רֶע
 יהָנּותֲח רעֶדְניִק עֶנייַז רעֶירְפ לאָז רע זיִּב
 ןְמעֶנ ּבייַוַא רעירְפ טוָו רע; ןעֶו ןעֶד ןְכאַמ
 ןענעק טיִנ רעֶדְניִק עַנייַז טִיִמ רע טעֶו ֹוזַא
 ןיִלעוֶו טייל יד ןעֶד ןאָט םיִכּודַׁש עַטּונ ןייֵק
 ןְרעֶדְנַא םעֶד טימ טֶה רעוִו רָדְניִק יד ןְגאָז
 טאָה םֹורָד ןֵנׁשְרִי ץֶלֶא ןילעוֶו איד ּבייװ
 יא ןְּבעֶיִ ּבייַו ןייֵא רעירּפ ןּזןייַ םֶהָרְבַא
 ןְמּונעֶג ּבייוו ןייֵא רָדיִו רֶע טאָה ְּךאָנ רעֶד
 ןעוֶויִג זיִא ןעֶמאָנ ריִא נוא (הָרּוטְק הָמְׁשּונ
 איז טָפּור םּורְד נוא רֶנָה זיִא סאָד הָרּוטק
 סֶא ְךיִז טֶה איז טְניִז לייוַו הָרּומק קּוסָּפ רָד
 טְלאוָועֶג טיִנ איָו טאָה םֶהָרְבַא ןּופ דייֵׁשעֶג
 ףֹוא טְראוועֶג טאָה נּוא ןאַמ ןיִרעֶדְנַא ןייֵא
 ףעֶדְניק ליפ טאַהעֶג טאָה איִז נּוא םֶהָרְבַא
 ןעוֶוִג טיִנ ןיִנעֶז אייֵז ראָנ םֶהָרְּבִא טיִמ
 זיִא םע טְּבייֵרְׁש יַחְּב רעֶד טייל עֶכיִלְרֶע
 זיִא הָרּוטק סאָד קּוסָּפ םעֶד ןּופ ןְגורְרעֶג
 ףָסֹויַל טְגאָז קּוכָּפ עֶר ןעֶד רֶגָה ןעוֶויִג

 שורקה םהרבא
 טְלייֵצ רעד ריִמ ןעֶהעֶז םֶהָרְַא אייַּב ,ןעֶמְכאַרְמ
 (ּומֲא הֶרָׂש הָלֲהֹאָה חצי הָאיִביו) רעֶירּפ הֶרוּת איד
 ןופ טְלעֶציִג ןיִא קבר טְכאַרְבעֶג טאָה קֶחצִ נּוא
 ףֶסּוינ טייטש ְךאָנ רער נּוא הָרָׂש רעֶטְומ ןיי

 + (הָׂשָא חָקיו םֶהָרָבַא
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 טְרעֶמיִנ טֶה םֶהָרְבַא (הֶׁשֶא חקיו םֶהָרְבַא
 סאוָו הָׁשק זיִא .הָׁשֵא ןייֵא ןְמּונעֶג טאָה נּוא
 זאָל טְרעֶמיִנ טאָה רֶע ןעֶנאָז ּוצ רֶע ףְראַד
 םּורד הָׁשַא ןייֵא ןְמּונעֶג טאָה רֶע ןעֶנאָז רֶע
 ףֶנָהְי ןעֶווַנ זיִא הָרּוטק םֶד ןיִגְּורְדעֶג ןייז זומ
 ראַפ טאַהעֶג רֶעירְפ ןֹוׁש רֶע טאָה איִז נּוא
 נוא טְרעֶמיִנ רֶע טאָה דְנּוצַא נוא ּבייַו ןייַא
 ְךאָג נוא ּבייַװַא ראַפ ןְמּונעֶג רֶדֵיֹוו איִז טֶה

 ןעֶד רֶגֶה ןעוֶוַנ זיִא הָרּוטְק םֶד ןיגנּורְרעֶג זיִא
 ןייַז ראָנ לאָז םֶהָרְבַא םאָד םִע ךיז קיִׁש יו
 רֵדְניֵק יִד לאָז וא קָחצִיּצ ןְּבעֶג קעֶווַא םָמּונ
 ןיא יו ֹזַא ןיִנֵׁשרי ּצ ןְּבעֶג טיִנ הָרּוטְק ןּופ
 רֶׁשֲא לָּכ תֶא םֶהָרבַא ןֵתִינ שייֵטְׁש קּוסָּפ
 ראָנ ןְּבעֶגְנ קעוַא טֶה םֶהָרְבַא (קָחְצִיְל ֹול
 טְגאָז אָרְמִנ יד נוא קָחְצִי ּוצ ןיִנעֶמ ראַפ ןייז
 ןּופ הָׁשּורְי יִד ןְמעֶנ קעוָוא טיִנ ראָט ןעֶמ זַא
 ןּופ ּוליִפֲא ןּז ןיִרעֶדְנַא םוצ ןֶּכעֶג ּוצ ןוז ןייֵא
 עֶלַא טרָאינ ןוז ןָמּוַא וצ ןוז ןְמְכעלְׁשַא
 יִדויִא ץּוריִּת רֶד ראָנ ןיְִׁשְרִי ְךיילְג ןפראב
 הֶרָׂש ןּופ טְסְניִד איִד רֶגָה ןעוֶונ זיִא הָרּוטְק
 ְךייֵלְג ןיִנעֶז טְסֶעד ןייֵא ןּופ רֶדְניֵק איִד נּוא
 ןיִנָׁשְרַי טיִנ ןָאוט נּוא ןיילַא טְסֶעד איד איונ
 ןעֶסייֵהעֶג רֶנֶה טאָה םּורָד זיִא שֵׁשְַּא ְךאָנ
 ןייֵׁש ןעוֶוג ןיִנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶריִא לייוו הָרּוטְק

 טְּבייֵרְׁש יישר יֵׁשְטאָח נּוא תֶרֹוטְק יוִו ֹוזַא !
 טְרעקיַנ םּוא רָדיוו ְּךיִז טֶה רֶגָה םֶד ןְביֹוא
 רֶע טְּביִיַרְׁש איו נּוא הָרָז הָדֹובֵע ןְניִד ּוצ
 וזַא ןייׁשּועוִויִג ןיִנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶריִא סאָד אָר
 רָדיוִו טֶה איִז ץּוריִּת רעֶד זיִא תֶרֹוטק איו
 טאָה ןָראוָועֶג םּורָפ זיִא נּוא ןאָטעֶג הָבּוׁשְּת

 תֶא םֶהְרָבַא ןֵּתִיַת הָרּוטק ןְפּורעֶג איִז ןעֶמ
 ּוצ ןּבעֶגְנ טֶה םֶהְרְבַא (קֶחֶציִל ֹול רֶׁשֲא לָּכ
 סטּנ ןייַז ראָג לאָז רע םָד בַתְּכ ןייֵא קָחְצִי
 םֶהָרְבַא םֶד ןייַז טיִנ ןעק םאָד רִָּא ןיִנׁשְרַי
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןיֵא םֶטינ ןייז ראָג ןֶּבעֶגנ טֶה
 םֶָרְבַא טאָה איו ןעֶד ןְּבעֶל ןיי ייַּב קָחְצִי
 רָמאָט ןְּבְראַטְׁש ּךעֶנ עוו רע םָד טְסיוועֶג
 ןײמ רַע טעוֶו וּזַא ןָּבעֶל גְנאַל ְךאָנ רע טעֶנ
 ןיִסֶע ןיִּבעֶג םיִא לאָז רָע קָנְצִי ףוא ןעֶפאָה
 ןתְנ םֶהָרְכַאְל רַׁשֲא םיִׁשְנַליּפַה יִנְבלִש
 ייד ןּופ רָדְניֵק איד ּוצ נּוא (תֹונָּתַמ םָהָרְבַא

 תֹוּתַמ ןְבעֶגיִג םֶהָרְבַא טאָה רֶּבייֵע סָּפייֵק
 {ייא ןָא טשֶנליִּפ ןעֶכיְִׁשעֶג טאָה הָרֹוּת יד

 הניארו יה תשרֿפ

 ׁשֶנְליִּפ ןייֵא ראָנ טֶה רֶע סאָד ןְייוַו ּוצ רוי
 רעייֵז זיא איִז לייוַו נוא הרּוטק איד טאַהעֶג
 ןְמּונעֶג איִז םֶהָרְּבַא טאָה םּורָד ןעֶוונ םּורָּפ
 קּוסָּפ רעֶד איז שָּפּור ןְבֹוא הָׁשֹק ויִא ישר
 םּורד ׁשֶנֶליִּפ איִז רע טְפּור אָד נוא הָׁשֵא
 .הָבּותְּכ ןייֵא טֶה הָׁשִא ןייַא יישר טְּבייַרְׁש
 הָבּותְּכ ןייֵק טאָה ּבייוַו םָּפייֵק ןייֵא נּוא
 הָבּוהְּכ ןייֵא טאַהעֶג אֹוי טאָה רֶגָה רעֶּבָא
 םּורד ּבייוַו סּפייק ןייַא ןעֶונ זיִא איז יִׁשְטאָח
 איִז רָמֹולְּכ הָׁשִא ןָא קּוסָּפ רעֶד איִז טפּור
 טְכעֶר ןייֵא יוִו בּוׁשָח ןעֶוְנ םֶהָרָבַא ייּב זיִא
 הָבּותְּכ ןייֵא ןְּבעֶנעֶג ריִא טאָה רֶע נוא ּבייוַו

 ןעֶלאָז רעֶדְניִק עריא סאוָו סאָד ןְגעקַא ראָנ
 עֶריִא םאָד ׁשֶגָליִּפ ןייֵא איִז טְסייֵה ןְנָׁשְרִי
 - ןעווגהׁשק "ישר זיִא ְךאַנ ,טיִנ ןיִנָׁשְרי רֶדְניֵק
 ןיֵא ןיִּבעֶגעֶג גְנאַל ןֹוׁש ְּךאָד טאָה םָהָרָכַא
 ןיִנָׁשרִי ץֶלַא לאָז רֶע םאֶד קָחֶצִי ּוצ בַתְּכ
 גוא הקבר ְּךאָנ ןְננאַנעֶג זיִא רֶועיִלֲא זַא ְךאָנ
 םּורְד .ןְבעֶגְג לאָמ ןייֵא ְּךאָנ אָד רַע טֶה םוָו
 טאָה רע טְגאָז הָיְמִחְנ יִּבַר י"שר טְּבייַרְׁש
 רֶע דִנאַה ןייַז ןיא תֹוכָרְּב איד ןיִּבְנעֶג םיִא
 ןְמעוֶו נוא ןְלעוֶו טעוֶו רֶע ןמעוֶו ןֵׁשְטְנעֶּב לאָז
 טְׁשְטְנעֶּביִ ןייַז לאָז רעֶד ןֶׁשְטְנעֶּב טעוֶו רֶע
 טְלַא ןְּבְראָמְׁשיִג זיִא םֶהֶרְּבִא (עבָׂשְו ןִקָע
 - טייֵטְׁש םּוראוָו יֵיַהְּב רעֶד טְנעֶרְּפ טאַז נּוא
 - טאַז ןעוֶוג ויִא רֶע סאָד (םיִמָי עַבְׂשּו) טיִנ
 ץּוריִּת רעֶד זיִא .געֶמ ליִפ נּוא ןְראָי ליִּפ טיִמ
 תֹוֲאַּת ְךאָנ ןעְֶאַנעֶג ְךאָנטיִנ זיא םָהָרְבַא
 ליַפ ןעֶד טְלעֶנ ליפ ןְרעֶנאַּב לאָז רֶע םָלֹועָה
 ןופ ּבֶלאַה טיִנ ןְּבאָה נוא ןֶּבְראַטְׁש ןְׁשְטְנעֶמ
 בֵהֹוא)טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יו ֹוזַא ןְסְסּולְנ רֶעייֵז

 - ּביִל טאָה סאוָו רעֶד (ףסָּכ עַבׂשִי אל ףֶסָּכ
 שימ ןיִעֶ ןָ טיִנ ּךיִז ןעק רעד רעֶבְליִז

 טְנאַזג ֹוזַא ְּךֹוא ןְּכאַה סיִמָכֲח יר נּוא רעָּבְליִז

 טיִנ טְּבְרוומְש ׁשְטְנעֶמ ןייַא אָרָמֶנ רעֶד ןיִא
 ןְֶסּולְנ ןייז ןופ ּבָלֹאַה ןעֶּבאָה לאָז רֶע סאָד
 רע טְפּולְג ןְדָלּונטְרִדנה טאָה רֶע ןעוָו ןעֶד
 טְנאָז םּורָד ןֶדָלּונ טְרָדְנּוה ייוֵוְצ ןעֶּבאָה ּוצ
 שאז ןעֶונ זיִא רֶע םֶהָרְּכַא אייַּב קּסְּפ רעֶד
 נב טְואָלעֶג ְךיִז טאָה רֶע ןעֶד גְודְלַא ןּופ
 ֹותֹוא ּורָּבקיַע טאַהעֶג טֶה רֶע סו םעֶד טיִמ
 לאֵעָמְׁשִי נוא קָחְצִי נוא (לאֵעָמְׁשִיְו קָחְצִי
 טְנְרעֶל קּוסָּפ רעֶד נוא ןְּבאָרְנַּב םיִא ןְּבאָה
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 נוא ןאָטעֶג הָבּוׁשְּת טֶה לאֵעָמְׁשִי סאָד וָנּוא
 רֶעיִרְפ לאָז רֶע קָחְצִי ּוצ ןעוֶויִג דֵּבַכְּמ טֶה
 םיִא ןּופ ןעֶוְנ קיִדַצ רעֶמ זיִא רֶע לייװ ןיינ
 הָבּוׁשְּת ןייק טְלאוָו לאֵָמׁשִי ןעוֶו רעֶּבָא
 ' רע טְזאָלעֶג טיָנםיִא טאנ טְלאָו ןאַטעֶנ טיִנ
 זיִא רֶע לייוַו םֶהָרְכַא ןְּבאָרְנּב ּוצ ןָמּוק לאָז
 רָד נוא יישר טְּבייַרְׁש ֹוזַא עֶׁשָר ןייא ןעֶווְנ
 םֶהָרָבַא (תֶמָיַו עוניוע יֵיַחְּב רעֶד נּוא ן"ּבמר
 סאָד ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא נּוא ןיִגְנאַנ ראַפ זיִא
 ןעֶגנאַג רַּפ גָניִרְג ׁשְמייֵמ זיִא הָעיַוְג טְראוָו
 ןייַא אייַּב ראָנ טייֵטְׁש םֶד נּוא רעצ ןָא ְּךעֶנ
 אייֵּב הָשָק ויִא ישר טְּבייַרְׁש ֹוזַא קידצ

 הנ הניארו ייח תשרפ
 הָעיְִנ ךיֹוא ְּךאָד טייֵטְׁש לּוּבַמַה רֹוד םעֶד
 ייַּב ץּוריִּת ןייֵא קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד טְּבייַרְׁש
 אייֵז םָד ןייִּב ּוצ הָעיְוְנ טייֵמְׁש םיִעָׁשַר יִד
 טְנעֶקְיִג טיִנ ןְּבאָה נוא ןְּבְראָטְׁשעֶג ְּךעֶג ןיִנעֶז
 יו ֹוזַא רַדָניֵק ירעֶייִז ּוצ ןעֶזאָל הָאְוְצ ןייֵק
 ןְמּוקעָנ םּוא ְּךעֶג ןיִנעֶז אייֵז לֹוּבַמַה רֹוד םֶד
 ןִמּונ ּוצ הָעיִוְג טייֵטְׁש קיִדצ ןייַא אייַּב רָּבֶא
 רָּבֶא רעַצ ןָא ְּךעג ןְּבראַטְׁשעֶג זיִא רֶע סאָד
 יִרֲחַא יֵהָיַע טְזאָלעֶג הָאוְוָצ רעֶירפ טאָה רֶט

 נוא (קֶחְצִי תֶא םיִהלַא ְֶרֶוםֶהָרְּבַא תֹומ
 טֶהְנְראַטְׁשעג זיא םֶהֶרְבַא סאָד םעֶד ְךאנ

 :קֶחֶצִי וצ טְשְנעֶּביִנ טאָנ
 ייה תרטפה

 יִא דָָ ְךֶלֵמ דָד נּוא (םיִמָיּבאָּב ןֵקָז רו ףֶלָמִהָו
 געֶט איִר ןיִא ןִמיקעֶג זיִא רֶע ןְראוָויג טְלַא

 גִסייֵרְר ּוצ ןעֶד ראָי גבי ְרוָוִג טֶלֵא זיִא רֶעסָּד -
 רֶע זיִא ראָי גיִצְרעֶפֹונּוא ןְראוָויִג ְךֶלֶמ רֶע זיִא ראָי -

 קוסָּפ רֶד םיִא טפּור םוראוָו הָט הֶשָק ייִא ןעֶויִג ֶלמ -
 ץּוריִּת רָד ןעֶיִג טְלַא רֶעייֵ טיִנְראָד זיִא רֶע ןקָ
 ןּופ ןקָז ןייֵא איו וזַא ןעוֶויִג ףאַלׁש וזַא ויִא רע זיִא

 הָמָהְלַמ געט עֶייַועַלַא טֶה רֶע לייוו ראָי טְרְדְנּוה -
 עפ ליפ טיִמ ןמְלאַהעֶג !
 סיִראַוו טיִנ םיִא זיִא סֶע נּוא רֶרייֵלְק טיִמ טְקעֶריִג -
 הזַבְמ זיִא םָו ׁשְטְנעֶמ רַד טְּבייַרׁש ׁשֶרְרָמ רֶד ןעוֶויִג -

 רֶריֵלֲק עֶנייֵז םיִא ןָאוט וזַא רֶכֲח ןייַזןּופ רֶדייֵלְק יד

 ּוצ םיִא ןעֶמ טאָה ֹוזַא רֶקָל

 ךֶלֶמַה רִָד איי ןֶגיִפעֶג ריִמ איו וזַא ןָמיִראו טיִנ הֶלָמַה :אייֵּב ןְניִפעַג ריִמ איו וזַא ןְמיֵראַו טיִנ
 ךֶלֶמַ לּואש ןּפ דייְֵקסֶד ְמיִנְׁשעֶג ָּא טֶה רֶעלייַו
 ךוא טְמיִראוַויִג טיִנ רֶרייֵלק עֶנייַז םיִא ןָּבאָה םּורָד

 יאָ מַה דַָ םֶר טְגאָיִג ימָכח איִד ֶּבאָה
 רֶעָד ְךיִז רֶע טאָה הֶוָּמַה ְךָאֶלַמ םעֶד ןְהעֶזיִג לאָמ

 רָמְלעֶק ְךאָנ םיִא זיִא רָמְלֲע רעֶד ףוא נּוא ןעוֶויִג -
 הָרענדְלַמַה יִנּורֲאַלּוׁשְקַבָיויָדְבַע ול ּורְמאֹיוןעוֶויִג
 זאָל םיִא ּוצ טְגאָועֶג טְבעֶנְק עֶנייַז ןְּבאָה .(הָלּוּתְּב

 הָלּותְּב עֶגְנּי ןייֵא ְךֶלֶמ םעֶר ראַה רֶזְנּוא ּוצ ןֶכּוז ןעֶמ
 לּובְג לֶכָּב הָּתִי הָרֵעַניׁשְקַבְיו) ןְמיִראוו ךיִד לאָז איִז

 ד : : ןקיז בע= כב יו = 5 ד

 ןיִא הָליתְּב עֶניֵׁשַא טְבּוועֶג טֶה ןעֶמ נּוא (לֵאָרְׁשִי
 ןניִפעֶג טאָה ןעֶמ נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ לּובְנ םעֶב ראָּג -

 הדוהי ילשמ

 טֶה ריִרָפ .(ְךֹולְמֶא יִנֲא רֹומאֵל אֵּלַנְתִמ תיִגַח ןֶב הָינּודֲאע
 רֶע לייוַו הָבּולְמ יד ףיֹוא טְרעֶלְקעֶג טיִנ ּוהָיִֹודֲא

 דוד יוִו רּונ ,הֹמלָׁש ּוצ רעֶהעֶג הָכּולָמ יִר זַא טְמּואוָג טֶכ
 טאַהעֶג ןֹוׁש טֶה דִוָד נּוא תיִמַנְוׁשַה גֵׁשיִבֲא ןָמּונעָג טאָה

 םֶה וַא איו ןְמעֶנ טְׁשיִנ ןעֶמ ראָט ןייַמ גוא רָנייַַו ןעֶצְנַא
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 םּוצ טְבאַרְּנעֶג איִז טָה ןעֶמ נּוא םַנּוׁש ןּופ גֵׁשיִבֲא
 איז םֶה ְךֶלָמ רֶר גּוא טְניִדַּב םיִא טֶה איִז נוא ְךֶלֶמ
 הינודָאו) ןָמיִראַַו ראָנ םיִא לאָז נּוא ןְפאָלְׁשַּב טיִנ
 רֶד תיִגַח ןָּב הָיֵֹודֲא גּוא (רֹמאֵל אָׂשַנְהִמ תיִגַח ןָּב
 ןייַזלעוֶו ךיִא ןְגאָז ּוצ טְמיִראַּב ְךיִז טֶה דוד ןּופ ןּוז
 םיִאטֶה רֶמאַּכ רֶד נוא טוט סְרְמאַּפ ןיימ ְךאָנ ְךֶלֶמ
 טְכאַמעֶג גיִרָאורְמ גּוא טְפאָרְמְׁשיִנ טיִנ לאָמ ןייֵק
 נּוא ןְנאוָו טייַרַא טְכאַמיִג ְךיִז טֶה הָינֹורֲא רֶד נוא
 םָו םיִא רַפ ןָפאֶלעֶג ןיִנעֶז ןאַמ גיִצפּוּפ גּוא רֶמייַר
 ׁשייְֵפ םָר נוא ץֶליִמ יד ןֶמִיִנְׁשעֶג םוא ןעֶוויִג ןיִנעֶג
 ךעֶג ןְלאָזייֵזיֵדּכ םיִפ יִד ןּופ טיִרָמ רָד רֶטנּא םִו
 רֶנְרעַדןיִא םיִפיִר ֶכעֶטְׁש ּוצ טיִנְדִז לאָז גוא ןָפֹול
 ןאַמ רַניֵׁשַא ןעוֶויִ זיִא הָיורָא רֶרנּוא רֶנייֵטְׁש נוא
 ןְראָּבעֶג זיִא רֶע נּוא ןָמּונעֶג רעֶּביִא ְךיִז טאָה נּוא
 יָד ויהי דַָ ןּפ ןּוז רַה םֹולָׁשְבַא ְךאָנ ןֶרָויִג
 זיִא הָיַנודֲא ןּופ רייֵר איִד נּוא (הָיורְצ ןּב בָאֹוי םִע
 םיֵּכָסַמ םיא טאָה רֶע הִָורָצ ןָּב בָא טיִמ ןעוֶויִג
 ּתיִגְרַעֶג טאָה בָאי ןעֶד ךֶלָמַא יז לאָז רֶע ןעֶוויִג
 זיִא רִוָד נּוא םֹולָׁשָבַא נּוא אָׂשָמַע נּוא רַנ ןָּב רֵגְבַא
 זיִא רֶע לייַו ראָנ בָאוי ףוא ןעוֶויִג זְנּורְּב רַפ רעֶר
 טיִנ םיִא רע טאָה םּורָד ןאַמ טָּפּוה ןייַז ןעוֶויִג
 הֶאְוְצ טְלאוָועֶג טאָה נוא ןְּכעֶלןייַ יב ּתיִנְַהעֶג
 םֹוט ןייַ ְךאָנ ןְרעוו ְךֶלֶמ טעוֶו וו ןּז ןייזּוצ ןְנאָל
 בָאוי טֶה םּורְר כָאוי ןּופ ןייַז םקונ ְךיִז לאָז רֶע סָד
 ְךֶלֶמ לאָז רע ןָפְלעֶה ּוצ הָיְנֹורֲא ּוצ ןיִנְפְנַח טְלאָויִג

 ןרעוו

 טְשיִנ עַבֶׁש תַּב אייֵּב ויִא םַּתְסַה ןַמ גֵׁשיִבא ןעֶמּונעֶג רֶע
 תָׁשא ןייֵא ןעוֶויִג זיִא יִז לייוו םיִרּומִג ןיִׁשּידיִק ןייק ןעוֶויִג

 טְגאָזעֶג רע,טאָה רָּביִרְד ׁשֶגָליּפ ןּב ןייֵא הֹמלְׁש זיִא ׁשיִא
 וָֹלְמֶא יִנֲא
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 םיִא לאָז רֶע גאז ןָא סיִא טעװ רו עו ֵדְּכ ןרעֶו
 רתְיְבָא א ְגנראַה יִנ ְךאָד םיִא רֶע לאָז ןְניְראַה
 ְֶלֵמ לאָז הָינורַא םֶד ןעוֶויִג םיִּכְסַמ ְךֹוא טֶה ןֵהֵּכַה
 ןייז ּוצ ןּופ טְצעֶויִג ּפֶא םיִא טאָה רֶוָר לייַװ ןיִרעֶו
 לֹודָג ןֵהֹּכַא ּוצ קֹודָצ טְכאַמיִג טֶה נוא לֹודָג ןַהֹּכַא
 נּוא איִבָנַה ןֶתָנ נוא והָיָנְּב גוא ןֵהֹּכַה קּודָצ נּוא
 עֶלַא יר דִוָדּוצ סוִו םיִרוּבִנ עֶלַא נּואיִעַר נוא יִָמִׁש
 ןאצ הָיְֹודֲא חַּבז) הָיְּורא טיִמ ןעֶויִג טי ןיִנעֶז
 גּוא ףאָש ןְמְכאָׁשעֶג םֶה הָיְנּודֲא נּוא איִרְמּו רָב
 תֶלֶֹווַה ןְבָא םעֶד יברדְניִרעֶטְפאָמְׁשיִג נוא רֶרָניִ
 ךיןיִגעֶלְפ םיִריחַּב איד םִֶו ןייֵטְׁשַא ןעוֶויג זיִא םֶד
 גוי כרם םעד ןכעק םעֶמ סֶע רעֶו ןָביִרָּפ
 לֵגור ןיִע ֵּורְּב לאו םעֶד יב ןעֶויִ זיִא ןייֵטְׁש רֶד
 רעֶד גוא ןְשאַוועֶג ןְטְראָד ןְּבאָה רעֶּבייַו איד לייַו
 טייֵל יד ּוצ נא רֶריִרְב עֶנייַז ּוצ ןְפורעֶג טֶה הָיְנּודֲא
 ןֶתָנ ּוצ נּוא ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איִד הָרּוהְי ןּופ
 טֶההֹמּלִׁש רֵרּורְּב ןייַזּוצ נוא ּוהָיְנְּב ּוצ נּוא איִבָיַה
 (המלׁש םִא עַבָׁש תַּבלֶא ןֶתָנ רָמאֹיַ) ןָפּורעֶג טיֵנ רֶע
 הֹמלָׁש ןּופ רָמּומ יִד עַבֶׁש תַּב ּוצ טְגאָועֶג ןֶתָנ טֶה
 נּוא ןיִרעֶוו ֶלֶמ ליוִו הָיַנּודֲא סאָד טיִנ טְסייוו ּוד
 ךֶצְציִא יִכְל הָּתְעְו םיִנ ןּופ רָדטֶמייַו רַוָר ראַה רֶונּוא
 הָצֵע ןייֵא ריִד לעוֶו ְךיִא אייֵג דְנּוצַא גוא (הָצֵע אָנ
 םָד נוא ּבייַל ןייַ ןָיִרְטְנַא ןָבאַמ טְסְלאָז ּד ןְּבעֶג
 רִוָר ןופ טֹוט םעֶד ְךאָנ ןעֶד הֹמֹלְׁש ןיז ןייַד ןּופ ּבייַל
 טאָג וו וזַא ןיִרעוו ְךֶלֶמ ןיִלעו הֹמלְש ןּוזןייַד טעוֶו
 ןעֶוו נּוא ןיינ ְךֶלֶמ לאָז רֶע טְגאָועֶג ּוצ םיִא טאָה
 יז יַּב טעֶו נּוא ןיִרעוֶו ךֶלֶמ םֶניַה שעוֶו הָיּדֲא
 םיִא טיִמ ןײמ הּמלָׁש טעוֶו וזַא םיִרוּבִג איִד ןֶּבאָה
 ריִד עוו סע נּוא הָבּולְמ רעֶד רַפ ןְטְלאַה הָמָחְלַס
 א .ןט קט סעװ יא סד ןטהפְרְהַא ךוא
 ְךֶלָמ םּוצ ֶלאַּב ייֵג הֶצֵע ןייֵא ריִד ְךיִא ּביִג םּורָד
 ןּוז ןייַמ םָד ןְראווְׁשעֶג ריִמ טֶסאָה ּוד םיִא גאָז נּוא
 ְךֶלָמ הָיְּורֲא זיִא םּוראוָו נּוא ןייַז ְךֶלֶמ לאָז הֹמֹלְׁש
 שי שעניהנָטְמְתאָהֹהֶׁשֲקויִא ןלאװבנ
 ּוצ רָד ןעֶד םיִא טֶה רעֶוו ןייז ךָלֶמ לאָז הֹמֹלְׁש ןּוז
 סאָר לייַװ זיִא ץּוריִּת רָד ןיִרעֶֶוש לאָז רֶע טייַנעֶג
 זיִא רָוָד ןּופ טאַהעֶג םֶה עַכָׁש תַּב םֶו דֶניִקיטָׁשְרָע
 רָע טְגאָזעֶג טְלעוֶו עצְנאַג יִר םֶה וזַא ןָּבְראָטְׁשעֶג
 םאו הָריִבֲע רעֶד ןיִגעֶֶו ןופ ןֶּבְראָטְשעֶב םּורָד זיִא
 יז ּוצ ביי ןייזטֶה נוא ןְגאָלְש רָד הָירּוא טֶה דָור
 ןעֶו רֶוָד ּוצ טְנאָזעֶג עַבָׁש תַּב טאָה ּזַא ןְמּונעֶג
 ךיִא םֶו רֶדְניִק יד ןעֶּבייַלְּבןָּבעֶל ןיִלעֶוייֵזּוליִפְא
 ןיי ׁשיַבָמ טייל יִד ייֵז ןיִלעוֶו ןֶּבאָה ריִד טיִמ לעֶו

 טיִמ ךיִא ליִו םּורָד ןֶמְלאַה גיִרָריִנ יז ןיִלעו נּוא
 רֶד סֶד ןָראווְׁשעֶג ריִא רִוָד םֶה ֹוזַא ןעֶנאוו טיִנ ריִד
 לאָז רָד םיִא טיִמ ןֶּבאָה טעֶוו איִז םָו ןּוז רֶמְׁשְרֶע
 ןעֶמג ןּז רֶטְׁשְרֶע רעֶר זיִא טוט ןייַ אָנ ְֶלֶכ ןיי

 הניארו ייה תרטפה
 הָאּובְנִּב טְסיוִועֶג ןָהָנ טאָה ץְלַא סאָר נּוא הֹמֹלָׁש
 נּוא רֶוָד ּוצ יג עַבֶׁש תַּב וצ טְגאָזעֶג ןָתָנ טֶה םּורְר
 ןָא לעוֶו ךיִא גּוא דיר איִד ןְלייֵצ רעֶד םיִא טְסְלאָז
 אֹבָּתַ) ןְרייַר ריִד רַּפ רייֵר עֶטּוג ךוא לעוֶו נּוא ןָמּוק
 זיִא עַבֶׁש תַּב נּוא (הָרְדַחַה ךֶלֶמַה לֶא עַבֶׁש תַּב
 .רֶנייֵ עֶשְטאָח גוא רֶדֵח יי ןיא ְֶלֶמ םיצ ןָמיִקעֶג
 רֶרֵח םעֶד ןיִא ןייֵג ּוצ טאַהעֶג שיִנ תּוׁשָר ןייק טָה
 הָּכְלַנַאזיִא עַבָׁש תַּב לייַו ראָנןיִגעֶליִג זיִא דָָד יו
 םֶה יִז נוא תוׁשָר ןָא ןְגְנאַנעֶג ןייַרַא איז זיִא ןעוֶויִג
 ריִא ּוצ ְךֶלֶמ רעֶד טאָה ְךֶלֶמ םעֶר רַּפ טְקּבעֶג ךיִז
 יָנֹורֲא טְגאָזעֶג עַבֶׁש תַּב טֶהּוטְסְרעֶגַּב םו טְנאָזעֶג
 המלָש ןוז ןייַ םֶד ןְראווׁשעֶג ריִמ טְכאָה ּוד ְֵלֶמַה
 ןּופ לּוטְׁש רָד ףוא ןָציִז לאָז נּוא ןייַז ֶלֶמ ןייֵא לאָז
 ּור נוא ןְראוָועֶג ְךֶלֶמ הָינודֲא ויִא דֶנּוצַא הָכּולְמ רָד
 טאָה הָינודָא נוא טיִנ ןּופ רֶד טְסייוֵו ְךֶלֶמַה יִנודֲא
 ןְּורעֶג טאָה גּוא רֶדָניִר גוא ףאָׁש ליִפ ןָמְכאָׁשעֶג
 ןֵהֹּכַה רֶתָיְבָא ּוצ גּוא ףָקמ םעֶד ןופ רָדְניֵקעֶלַא
 .טֶה הֹמלָׁש ןּוז ןייַד נּוא ןאַמ טְּפיה רעֶד בָאוי נּוא
 יִרעֶו הָלָמ לו רע ֶד יי ומ א ןָפורעֶג םיִנ רֶע
 - ןָפְלעֶה םיִא ןָלאָזםוו טייל עֶכְלעֶוַא רֶע טפּור םורָד
 לָּכ םֶר טְסייוֵ ְֶלֶמַה יִנודֲא ּוד גּוא הָכּולְמ רעֶד ּוצ
 טְסעוֶו ּור ןיִמעוֶו רייֵר עֶנייַד ףיא ןעֶטְראַו לֵאָרְִ
 רָלָּמַה ַנּורֲא בְִֵּׁ הָיהָו יי ְךֶלֶמ לאָז רעֶד ןָסיֵה
 טְכעֶו ְךֶלָמַה יִנורֲא ּוד ןעוֶו ןייַז םעֶֶו סֶע גוא
 יְִבּו יִנֲא יִתייָהו ןֶרִָלֶע עֶנייַר איו זַא ןֶּבְראָטְׁש
 ןייַז הֹמֹלָׁש ןּוז ןייַמ נּוא ְךיִא לעוֶו (םיִאָמֲח הֹמלָׁש
 ןיִגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא הָבּולְמ רָר ןּופ טְרָניִמעֶג
 ןּפ ןְגאָנ ןיִלעוֶו טייל םֶד גיִדניִ ׁשְטייֵמ זיִא םיִאָמֲח
 הין יהא השי-צ = ןיכעַמ
 ןְראוָועֶג טיֵנ ךֶלָמ ןייֵק הֹמלָׁש זיִא םּורָד הָיְרּוא ןּופ
 טְנייֵמעֶג איִז טֶה םיִאָטֲח ןיִגאָו םיִמָכֲח לייָטַא נּוא
 ןייֵא רַפ תֹמלָׁש !ןְבאַמ טיִנ טְסעוֶו ּוד ןעוֶו רִוָד ףֹוא
 . ןְראוָׁשעֶג טְפאָה ּוד ןעֶד ןֶגיִדְנִז ּוטְסעֶו וזַא ךֶלָמ
 טיִמ ןּבאָה ייֵז יו ּוזַא נּוא ןייַז ְךֶלֶמ לאָז הֹמֹלָׁש םֶד
 ן"ניצ ןרןק- ךיא ;יבכמ ןֶתְּנ יא םעֶריִג רֵדֵננַא
 ןְפּוקעֶג זיִא ןֶתָנ האר ךֶקֶס םּוצ טְנאָזעֶג ןעֶמ םֶה
 .ךיִז טאָה נוא ְךֶלֶמ םעֶד רַּפ ןֵמּוקעֶג ןֶהָנ זיִא וזַא
 - םּוצ טְנאָזעֶג טאָה נוא רֶרָע רעֶד ּוצ זיִּב טְקוּבעֶג
 הָיְנֹורֲא סאָד טְנאָזעֶג טְסאָה ּד ְךֶָמַ יֵנֹרָא ְךֶֶמ
 רעֶד ףוא ןעֶציִז לאָז נּוא ריִד ְךאָנ ןְרעווו ְךֶלֶמ לאָז
 ןְֶכאָׁשג םֶה רֶע םֶד טְרעֶהְג ּבאָה ְךיִא ןעֶד לּוטָׁש
 עֶחֹורְנַא טְכאַמעֶג טאָה נוא רֶדניִר נּוא ףאָׁש ליפ
 ךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶדְניֵק עֶלַא ןפּורעֶג טֶה גּוא הָרּועְס
 ייֵז נּוא ןֵהֹּכַה רֶתְיְבָא נּוא ןאַמְטְּפֹוה םעֶד בָאֹוי נּוא
 ֵלֶמ רָד ןּבעֶל לאָז רֶע ןְגאָז יא ןְקָניִרְמ גּוא ןֶסֶע
 נוא ּוהָינְּב נוא ןֵהֹּכַה קֹורָצ נוא ְךיִמ גוא הָיַנורֲא

 געֶרָּפ הָדּועְס רֶר ףוא ןֶּּורעֶג טיִנ רָע טֶה המלְׁש
 ךא

 טא א ר



 זיִא ןֵמ קעג זיִא ר א ןעֶד בי תַּב ריִמ טְפ
 ןייְֵׁשְרַּפ טיִנ לאָז ןעֶמ יִרָּכ ןְגְנאַגְ קעַווַא עַבָׂש תַנְו
 םּורָר טעֶרְג רֶרְנַיַא טיִמ רֶעיִרְּפ םֶפָע ןְּבאָה יז םִיו
 עַבֶׁש תַּב זיִא ןָפּור ןייַַא יִזןֶסייֵהְג ְךֶלֶמ רֶד טאָק|

 טֶה ְךֶלֶמ םעֶד רַפ טְלעֶמׁשנ ְךיִו טאָה נּוא ְמּוקעֶג
 טאָנ ייַּב ךיִא רעֶוְׁש אָר ( יַח) טְנאָזגֶלֵּמ רעֶר}
 וזַא םֶר תֹורָצ עֶּלַא ןּפ ןעווג ליִצַמ ְךיִמ טֶה רֶע םִזְ|
 לֵאָרְׂשִי ןופ טאָגייַב ןְראווָשג רֶעירְּפ ריד בָה ְךיִא יז!
 0 לע וזַא ריִמ ְךאָנ ְךֶלֶמ ןייַז לאָז ה הּמלְׁש סאָר
 עֶג עַבָׁש תַּב ְךיִז טֶה גאָט ןֶגיְִנייַה םעֶד ןּוש
 0 רָר זאָל טְגאָזג טֶה נּוא דֶרֶע רֶרּוצ לאָמי ייצ
 םעֶד ףוא טֶּביַרְׁש אָמּוחְנַּת רֶד ָּבייֵאויִב ןְּבעֶל דוד
 ריִמ ןְניִפעֶג יוֵו (םיִמָיּב אָּב ןֵָו דַָד ךֶלֶמֵהְו קסָפ
 םֶר וייֵרָנ נּוא טלא ןייז ּוצ ןייז הָכוז לאָז בָניֵא םֶר
 םָע רעוֶו (אצָמִּת הָקְרִצ ךֶרדְּכ קּוסָּפ רעֶד טְנאָו

 ײיַב ריִמ ןְניִפעֶג וזַא גְנאַל טְּבעֶל רעֶד הק טְּביִ
 ײ ךֶרָד ּורְמָׁשְו) םיִא אייַּב טייֵטְׁש סֶע םאָר םֶהָרְּבַא

 הקהצ ןיִּבעֶגיִג םֶה רֶע םֶד (טפְׁשִמּו הֵקָרְצ תֹׂשֲעל
 נא הקְצ ןּוט ּוצ רֶרָניֵק עֶנייֵז ןְמאָּבעֶג טאָה
 גְנאַל טאָה רֶע סאָד ןעֶויִ הָבֹוז טאָה נּוא טֶפ

 אָּב ןקָו ֶהָרְבַאְו טייֵטְׁש קּוסָפ ןיִא יו ּוזַא טְבעֶלי |
 פָשִמ הָׂשוע רָָרָו ךוא טייֵטׁש רויב נּוא (םימָי

 טֶה םּורְר הָקָרְצ ןאָמעֶג טֶה דֵוָד (ומע לָּבָל הקָדצּ
 טייַטְׁש קוספ יא יִווזַא ןקא ןייז ּצ ןעוֶי הָכּוז רָע
 טְנאָיַ הֹמֹלָׁש ט םֶה םֶד (םיִמָיּב אָּב ןקָו רַָד ְֶלֶמַהְ
 בורָּב יִּכ םִיָמַה יִנּפ לע ףֶמֶחַל חֹלָׁש) תֶּלֶהק ןיִא

 רָמּולְּכ רֶתאוו ףוא טֹורָּב ייד קיִׁש (ּנֲאְצְמִת םיִמַָה
 טְפְראַו רֶנייַא איו ךיילג םִיַנֲע ּוצ .טֹורְבןייַד ּביִנ

 ןופ העָד ךיִ זיִא רֶע סָד רֶסאַת םעֶד ףֹוא ְךאַז ןייֵא

 ןיִנעוֶו רְֵׂש ןופ טיִנ הַר ְּבעֶג ּוטְסְלאָז וזַא ׁשֵאִיְּמ
 ןעוֶו ןעֶד געֶמ ליִפ ָנִפעֶג םעֶר ךֶרֹוד טְסעֶו וה עד

 תשרפ :
 איד ןיִנעֶז סאָד נוא (קֶחֶצֶי תֹודָלֹוּת הָלֵאְק

 םוו וָׂשֹע ווא בקי קָחָצָי ןופ רֶדְניֵק
 ֶּב קָחְצִע הָׁשֶרַּפ רעֶד ןיִא טייָמְׁש רעֶמייוו
 הׁשְקויִא (קָחְצִיתֶא דיִלוה םֶהְרְבַא םֶהְדְּבַא
 ןופ ןּוז רעֶד ןעוֶויִגזיא קָחְצִי טייֵטְׁש סע ןעוֶו
 טאָה םֶהָרְבַא סאָד ְּךאָד ְּךיִא םייוַו םֶהָרְּבַא
 דיִלֹוה םֶהָרְבַא טייֵטְׁש םוו ְךאָנ קָחְצִי ניוועֶג |
 הֶׁשִרַּפ רֶד ןיִא לַײװ זיִא ץוריּת רֶד קָחִי תֶא :

 עא יי יי יג, יי 8

 ונ הניארו ייה תרטפה
 תֹוריִׁשֲע ליִפ לאָז רֶע יִדַּכ הֵקָרְצ טיִג ׁשְטְנעֶמַא
 ןעוֶו רָּבִא תֹוריִׁשֲע ליִּפ טאָנ םיִא טיִג וזַא ןיִּבאָה
 טְּבעֶל רעֶר ןיִגעוֶו םְמאָג ןּופ הֹקרְצ טיִג ׁשְטְנעֶמַא
 טְנאָז בקעִי יִּבַר הָליִגְמ ןיִא טְגאָו אָרָמְג איד גְנאַל
 ןעֶויִנ רֶתּומ ויִא ֵיִבַא איד ןֵנָחי יִּבר ןיגעוֶו ןופ
 ךֶלֶמַא זיִא הֹמלׁש לייוו ן עג בי ראַפ הֹמלָש ּוצ
 ןיִדננַא ןּופ הֵּכְלַמַא ןיִמעֶנ טְגעֶמיִג רֶע טֶה ןעוֶיג
 ּבייוַו םְרְמאַפ ןייַז ןעֶויִג טיִנ א נֵשיִבֲא נוא ְךֶלֶמ
 הָיְנודַא נא ןְגעֶליִג טיַנ ריִא יב זיִא רֶמאפ ןייַז ןעֶד
 ןעֶויִג זיִא רע לייוַנ ןיִמעֶנ טְראָמעֶג טיִנ איִנ ׁטאָה
 אָרָמג יד ןיִמעֶג טינ הָּכְלַמ ןייק רֶע ראָמ טויָדָהַא
 ּבַר (ראָמ רַע הָּפָי הרענ יו ןיִרדָהַנַס ןיִא טְגאָז
 ןייֵׁש בֶלאַה טיִנ זיִא גֵשיִבֲא טְנאָז אֵפָּפ רַּב אָנִנֲח
 יִב (רֹואְמ דַע) ריִא ייַּב טייְֵׁש הֶרָׂש יו ּוזַא ןעוֶויִ
 וזַא ןייֵׁש רייז (רואמ) טיִנ טייֵטְׁש םִע רָכָא ריז

 זיִא איִז (ואְמ איִה הִֵּי) הֶרָׂש ייַּב טייֵמְׁש םִע יִו
 ָּתְכָסְמ ןיִא טְנאָז ימָלַׁשּורְי רעֶד ןעוֶויִג ןייֵׁש רע
 יֵּבַר ןיִגעוו ןופ טֶג אָז יִנֵמֲחַנ רַב טַאמׁש יֵּבַר הֵאָּפ

 הָריַבֲע ,2ורנַא זיִא עֶרָה ןּוׁשָל יִׁשְטאֶח ןָתָנֹי
 ףוא ןעַמ געֶמ ןגירק יו סאוָו טייל יִד ףוא רֶהָא
 ןֵתָנ 0 ןניִפעֶג ריִמ איו זַא ןְרייֵר עֶרָה ןיׁשל ייֵז
 נוא ְךֶלָמ םוצ יג עַבֶׁש תַּב ּוצ טְגאָזעֶג טֶה א יֵבָנַ
 הָינודֲא ןיִגעוֶו ןופ דייֵר עֶנייַד ליפ רער לעוֶו ךיִא
 םיִא ףוא טאָה נוא ןייַז טיִנ ְךֶלֶמ ןייק לאָז רע םֶד
 אָמַק אָבְּב ןיִא טְגאָז אָרָמְנ איד טעֶריִג עֶרֶה ן ֶׁל
 אל ןֵהֵּכַה קּודְצְלּוךרֶבֵצ יִנֲא יִלָו קּוסָּפ םעֶד היא
 א םִוןיִיצ יִד ּוצ ןָמּוק טייקְנאַרק גיִצְכעֶז אָרָק
 ןֶתָנ טאָה םאָד טי ןיִסעֶאייֵז נא ןיִסֶע רַבַח םֶעָד
 ןָפּורעֶג טְכינַק עֶלַא טאָה ןעֶמ ךֶלֶמ םּוצ טְגאָזעֶג
 יֵטַא נּא ןְפּורעֶג םיִנ ןעֶמ טֶה ךימ נוא ןיִסעע ּוצ
 איוִו ןעֶד םֶהָרָבַא ,ןּופ ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל סאָר ןיִגאָז
 ּבייַוַא ןָמּונעֶג טאָה קָחֶצִי םָד א טֶה םֶהָרבַ
 ּבייַוַא דְלאַּב ךוא םָה נּוא ןעוֶויִג אֵנקִמ ְךיז רֶע טֶה
 םֶהרָבַא ףֵמֹויַו טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ּוזַא ןָמּנעֶג
 טֶה 'ןֵמונעֶג ּבייַוַא טֶה קָחצִי י לייוו םֶר הָשֲא חַי

 :ןָמּונעָג ּבייֵַוַא ךוא רע

 תודלות
 ייֵזְךְרּוד סוָו וָׂשֵע נּוא בקעַי טְנאַמ רעֶד זיִא
 הָרָׂש זיא ְךֶלֶמיִבֲא ןּופ טְגאָועֶג טייַל ןיִּבאָה
 ןעֶטאָריִג קָחְצִי זיִא םּורָד ןְראָויִג ןְגאָרְט
 תֹוקְָצ ןייַא ןעֶויִג זיִא איז םוִו הֶרָׂש ןיִא ּבֶלאַה
 ןֶויִג זיִא רֶע סאו ְךֶלֶמיִבַא ןיִא ּבֶלאַה גוא
 קידַצַא בֹקֲעַי טאַהעֶג רֶע טֶה םּורָד עֶׁשֶרַא
 יה טְכאַמיג טאָג טֶָה םּורָד עֶׁשֶרַא וָׂשֵע נּוא
 הָרּוצ רָד ּוצ ןעֶויִגְּבייֵלְנ זיִאְקָחְצִיןופ הָרּוצ

 ןופ

 אי ר"י ;}
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 םָרטְנאָזעֶגתֹודע ילַא ןְּבאָה וזַא םֶהָרְבַא ןּופ
 תֹודָלֹוּת רֶדטְנעֶרְּפ קָחְצִיְןניוִועֶג טָה םֶהָרְבַא
 טְרעוֶו הָׁשָא ןייֵא ןעוֶו זיִא רָדֵס רעֶד קֶחְצִי
 נוא ןאַמ ריא רפ ְּךיִז איִז טְכְראָפ אייֵרְטְנּוא

 ְפְלאָהעֶג טֶה םִז אּונ ןיִז ןיִא ץֶלַא םיִא טֶה
 יד םֶהָרְבא יוִו הָרּוצַא טאַהיִנ טֶָה קָחְעִי סו

 זיִא ךֶלָביִבֲא ןופ םֶד ןיִנאָז ְךאָד ןיִלעוֶו טייל
 בֹוט קַבָד רֶד טְרָפְנֲע ןְראָועֶג ןְגאָרְמ הֶרָׂש
 ריִארַפ ְךיִז טְכְראָפ יד הֶׁשַא ַעייֵרְמנּוא ןייֵא

 זיִא הָרָׂש רֶּבֶ ןיִז ןיא ץֶלַא םיִא טֶה נּוא ןאַמ !
 נּוא ְּךֶלֶמיִבֲא ּוצ ןעֶראָויִג ןְמּונעֶג טֹונ טיִמ
 טיִנ ְךיִז איז טֶה טְסיוִוג ןּופ רֶד טֶה םֶהָרְבַא
 ןיִז ןיִא םיִא נוא םיִא רַפ ןָמְכראַפ טְפְראַדיִג
 איד טאַהיִג טאָה קָחְצִי ןעוֶו םּורָד ןֶּבאָה ּוצ
 סאָד טפיוויִג יִלַא ןְּבאָה םֶהָרְבַא ןּופ הָרּוצ
 טְּבייֵׁש יִוקְִח רָד קָחצי וועג שֶה םֶהָרְבַא
 זיִא רֶע םֶד קָחְצִי םֵחיַיְמ אָד זיִא קּוסָּפ רֶד
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םֶד ןְראוָויִג ןְראָּביִג רֶׁשּכ
 טאָנ ןעוו רָמֹולְּכ קָחְצִי תֶא ריִלֹוה םֶהרְבא
 טיִנ אַה ןייֵא טיִמ םֶהְרְבַא ןְפּורעֶג םיִא טֶה
 ְךֹוא ֹוזַא נּוא ןְראָּביִג זיִא לאֹעָמְׁשִי איוִו ֹוזַא

 ִהָיֵעְךעֶלְדייׁשּב קָחְצִיתֹודְלוּת רֶד טְּבייֵרְׁש
 (הקבר תֶא ֹוּתְחקְּב הָנֶׁש םיעָּבְרַא ןֶּב קָחְצִי
 ןעוֶו ראָי ניִצְרעֶפ ןעוֶויִג טֵלַא זיִא קֶחֶצִי נוא
 םּוראָו יישר טְגעֶרְּפ קבר ןְמּונעֶג טֶה רֶע

 הניארו תודלות תשרפ

 איד ּביײא ןָא ןיִסעֶזיִנ גְנאַל ֹוזַא .קֶחיִצִי זיִא
 ןְהעֶצְכא ּוצ םֶד טגאָזיִ ּךאָד ןְּבאָה םיִמָכֲח
 הָשֹק זיִא ְךיֹוא ּבייוַוַא ןְמעֶנ ןעֶמ לאָז ראָי

 רע םֶד קּוסָּפ רַד סע טְלייֵצ רעֶד ׁםו ְךנ
 זיִא ץּוריִּת רָד ראָי גיִצְרעֶפ ןעוֶויִג טָלֵא זיִא

 יאָר לאָז הֹקָבר יב ןֵמְראוַו טְּימעֶג טֶה רֶע
 גוי ןייַז ןעוֶויִג זיִא איז ןעֶד ןיִוׂשְנ ּוצ ןייַז

 ןֶבָל תֹוחֲא םֶרַא ןְדּפִמ יִמְרִה לֵשּעְּב תַּבִ
 קיסָּפ רַד ףְראַד סו יישר טְגעֶרְפ יֵמְרְָה
 רעמְכאמ םַלֵאּותַּב ןעוֶויִג זיִא איז ןעֶנאָז ּוצ

 ןופ םָד ןְסייוו ריִמ ןֶכָל ןּופ רַטְמעוֶוְׁש יד נא
 ונּוא טְוייוװ קּוכָּפ רעֶד זיִא ץּוריִּת רָה גְנאַל
 טאָה ןעוויִג םיִעָׁשָר יִדייֵּב ןיִנעֶז ייֵז ןוש ןעוֶו
 יִוייֵּב ירעֶיז ןוֿפ טְנירעֶליִנּפָא טיִנ הקבר ְךיִו
 חַבֹונְלנ ןעוֶויִג תֹוקָדצ ןייֵא זיִא נוא םיִׂשֲעַמ
 ןייז ןינעקא ןאָמיִג הָלפְּת טֶה קָחִי (וּתְׁשֶא
 ןייַא ןיִא טְלעֶטְׁשיִג ךיז טֶה רע רָמולְּכ ּבייַו
 לקְניוו ןירדְנַא םעֶד ןיא הקָמַר גוא לעֶקְניוו
 טאָנ (ַי ֹול רתְינ ןאָמיִנ הָלִפְּת ןְּבאָה גוא

 קיִדַעַא ןעוֶויִנזיִא רֶעלייוַו טֶרָפְנֶעיג םיִא טֶָה
 תֹוקָדַצ ןייֵא ןעוֶויִג זיִא הֹקָבַר רָּכִא קידצ ןֵּב
 איד (הָּבְרַקְּב םיִנָּבַה ּוצְצֹורְתִיַע עֶׁשֶר תַּב
 ןעוֶו ְךֹוּב ריִא ןיֵא ןָסוטְׁשיִנ ְךיִ ןיִּבאָה רֶדְניֵק
 ןייא ןופ ריִט ןייֵא רַּפ ןְגְנאַנעֶג דיִּפ זיִא איז
 ןיֵג םורַא טְלאָויִג בֹקֲעַי טֶה ׁשֶרָדַמַה תיֵּב

 גוא
 רשיה רפס

 ראָי גיַצפופ נּוא ןייַנ ןעוֶויִג םָלֵא זיִא קָחְעִי זַא נּוא
 ןיִרָפְכאַרְבְפוא ןייַא ןעווְגְךאָנ הקברּבייַו ןייֵנזיִא

 טי וצ םנאענשֶה הקבר נא ,געֶמ רװַא
 זיִא הֶרָׂש רֶטומ ןייַד זַא טְרעֶהיִג ּבאָה ְךיִא ראו
 = ן דהאה ןשבארְמּוא ןייא ןעֶהינ יא
 רֶדְניק לאָז איִז ה"ב טאָג ּוצ ןּומעֶג נא
 ריִמ ףוא הָלָפְּת אּוט נּוא ףֹוא ייֵמְׁש דֶנּוצַא .ןיִּבאָה
 הָלפָּת ןייד ןיִרעֶה ּוצ יֵאְרַווְּב טעוֶו ה"ּב טאָג נּוא
 נּוא הקבְר ןּופ רייַר יִר טְרעֶהיִג ּוצ טֶה קָחֶצִי נּוא
 הָלפְה טראָר הָירומ גְראַּבםּוצ ןְגְנאַגיִג עֶרייֵב ןינעז
 ןייז רַּפ ה"ּב טאָנ ּוצ ןיִמעֶּביִג םֶה קָחֶצִי נּוא ןּומ
 םעֶּביִג סֶר טְרעָה רֶד טֶה ה"ּב טאָג גּוא הָקָבְר בייַ
 ּבייַו ןייַז הקבר זיא םָהָרְּבַא ןופ ןוז רעֶד קָחֶצִי ןּופ
 רעֶר ןְמיִקעֶג זיִא םִע איו ּוא ןְראָויִג תֶרָבּועְמ
 ןיִא ןָסֹוטְׁשעֶג ְךיִז רֶדְניִק איִד ןיִּבאָה ׁשֵרֹוח רָּמעָּביִ
 רֶנאַל ןופ רָּבייַַו איִד ּוצ טְגעֶרְּפיִג הֹקָבְר טֶה ,ריִא
 אייז ןְבאָה ןְפאָרְטעֶג ֹוזַא ייֵז ּוצ ְךיִז טאָה סֶע ּבוא
 רַפ טְגאָזנ אייז ּוצ םֶה הֹקָבְר ּוא ,ןייֵנ םְרעֶפְנֶעיִג
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 הָּבייוַו ילַא ןּופ רעֶמ ןְפאָרְמיִנ ֹוזַא ריִמ ְךיִז טֶה םִנ
 ןְמעָּב ּוצ הָיְרומ דְנאַל םּוצ ןְגְנאַנעֶג זיִא חקבַר נּוא
 ןְמעֶּביִג טֶה איִז נּוא ְךאַז רָד ףיא ןָמְׁשְראָפ ּוצ נוא

 הב טאָנ ןִטעֶּב ךוא לאָז רע םֶהָרְבַא רעֶוְׁש רִא
 ןעֶמ נּוא ןֶּפאֶרְטעֶג ריִא ךיִז טאָה םָוו ְךאַז רֶד ףֹוא
 - גּוא ריא ייַּב אָד ויִא רָדְניק ייווְצ טְרפְנעֶיַג ריִא םֶה
 ןֶה איִז גּוא ןייֵמְׁש ףֹוא ריִא ןּופ עוו םיִכָלָמ ייֵווְצ
 ּוצ ריִא טֶה ה"ּב םאָג יוִו ֹוזַא גְניִליוִוְצ ןייַא ןְגיוֵועֶג

  םור ץְנאַג גנאַנעֶגסורַא יא רַעׂשְר ָד טְגאָעֶג
 ָּרעֶג עֶלַא םיִא ןְּבאָה ץאָק רֶיִראָה ןייֵא יוִו ךוא
 רֶרָדְנַא רעֶד ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ויִא ְךאַנ רֶד גוא .וׂשֵע

 ןָמְשִרָע ןּופ םיּפ םעָר ןָא ןְטְלאַהעֶג ןָא טאָה גוא
 גּוא .בֹקֲעַי ןְּבעֶגיִג ןָמאָנַא םיִא ןעֶמ טאָה םורָד

 , קָחצי זיִא ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג ןיִנעֶז רֶרָניִק יִד תַעַׁשְּב
 ןִנעֶז ריק איד איו נּוא ראָי גיִצְכעֶז ןעוֶויִג טֶלַא
 ןיִא ןייַגָשֵע טְגעֶלְפ ראָי ןְהעֶצְפּפ ןְראוָועֶג טֶלַא
 ןיִנְרעֶל טְגעֶלְפ בֹקֲעַי נּוא תֹויַח ןְּפאַח ּוצ רֶלעפ
 אי ליפ טְגעֶלְפ גוא ףאָש יִר ןְרייוַו נּוא

 0 יי 0 א א
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 ריִט ןייֵא רַּפ ןעֶגְנאַגיִג ריפ זיִא איִז ןעוֶו נּוא
 ְךֹוא ןייֵג םֹורַא טְלאוָויִג וָׂשֵע טאָה זע ןּופ

 ןֵמְלעוֶו ידייַּב יד רֶּביִא טְניִרְקִנ ְּךיִ ייֵז ןְּבאָה !
 םעֶד ןּופ רעצ רעֶד ןעוֶו טְנאָזיִג הקָבר טֶהי
 ְךיִא ּבאָה םּוראוָו םֹורָנ ֹוזַא אֹוי זיא ןְגאָרְמ-

 יי תֶא ׁשֹורָדל ּךֶלֵּתַ רֶדָניֵק ףיֹוא ןְטעֶּביִנ
 םש ןּופ ׁשֶרְדָמַה תיִּב ןיִא ןְגנאַגיִג הֹקָבַר זיִאי
 טאָנ ןּופ גאָז רעֶד ןיִא אייֵז ןיִנעֶרְפ ּוצ רָּבֵעָו
 ךּב ריִא יא יז ןָמוטְׁש רֶדָנק יד םּראָו
 רֶדְניִק יִבּוׁשָח ייוֵוְצ ןְגאָז ןָסייֵהיִג ריִא טאָג טֶה
 (םִֹוג יִנָׁשְש טייֵטְׁש סע; ןעֶד ָּךֹוּב ןיִא ןיִנעֶז
 טעוֶו בֹקֲעי ןופ ןְראַה אייַוצ ׁשְטייַט זיִא םָד
 ןייֵא איֵׂשָנַא ןייַז טעוו רעֶד יִּבַר ןֵמּוק סֹורַא
 םֹורַא טעוו וָׂשֵע ןּופ נּוא ןעֶדּוי רעֶּביִא ראַה

 יִּבַר נוא ְּךֶלֶמֵא ןייַז טעוו רֶד םֹונינְטִנַא ןֵמּוק
 תיִרָּב תַרֹוּכ ְךיְִזֶׁשיוִוְצ ןּבאָה סֹוניִנֹוטְנַא טיִּמ-
 רָדְנאַנַא טיִמ טְּבעֶליִג טּונ ןְּבאָה גּוא ןעוֶויִנ
 ןופ ןעֶגְנאַגיִג ּפָא טיִנ זיִא םִע טְּבייֵרְׁש יישר
 םּוא טיִנ םֹוניִניֵמְנַא נּוא יִּבַר ןּופ ׁשיִט םעֶד
 םאוו וייּפְׁש עֶמּונ רַטְיוָו םּוא טיִנ נּוא רָמּוזי
 גוא ְךיִמעֶר זיִא םֶד ןֶסע םָד ןֶעייד רפ ןְכאַמ
 ְךאָנןְְנאַיִג ְךאָנ טיִנ יִא יִּבִר רֶמֹולְּכ ןייֵרָמ
 נּוא ןעוֶויִג ְךייַר רעֶייִז זיִא רֶע ראָנ םיִנּונַעַּת
 נּוא דָניועֶג זֹוה נּוא טְכעֶנק ליִּפ טאַהיִנ טֶק-

 רפס

 טיִמ קֶחֶצִי נּוא .ןעֶגאָז םיִא ןיִנעֶלְפ אייז םָוו רֶמׁש
 רָמאּפ ןייַז טיִמ ןֶסעֶמִנ ןיָנעֶז רעֶדְניִק גוא בייט ר
 יז טאָה הּב טאָנ יו ֹוזַא ןַעַנְּכ דְנאַל ןיִא םֶהָרְּבַא
 קֶחָצִי ןּז ןייַז טְׁשְנעֶּביִג טֶה םֶהָרָבַא גּוא .ןמאָּבעָמו
 טְניִרעֶליִג םֶה םֶהָרָבַא נּוא רֶדְניִק םָקָחָּצִי ךוא גואו
 ןייַזְךֹוא נוא ה"ּב טאָנ ןופ ףאָרְמְׁש איד בֹקֲעַי טיֵמ

 גוא ןָּבְראָמְׁשעֶג םֶהָרֶבַא ויִא טייֵצ רעֶד ןיִא געוָט
 ןְהעֶצְפּופ ןעוֶוג טֶלַא טְלאָמעֶר ןיִנעֶגׂשַע נא בֹקֲעַצ
 ןעוֶויִג זיִא םֶהָרְבַא ןּופ גאָמ ּבעֶל עֶלַא גּוא .ראָי
 ןְבְראָמְׁשיִג זיִא נּוא ראָי גיִצָּביִז נּוא ףֶניִּפ טְרעֶדְנּוה

 : טייקייר ג עָטּו ֿג ןייֵא טיִמ

 ןיינ טְקיִׁשעֶג קעוַא קָחֶצִי טֶה טייצ רעד ןיֵא תַעָּב
 טְראָד טאָה נּוא ,רָבֵעַו םֵׁש ּוצ בֹקֲעַי ןּוז ןייז

 ןְטְראָר זיִא בֹקֲעַי נוא ףאָרְמִׁש םֶמאָג טְניִרעֶליִ
 רָדּורְּב ןייַז רֶּבֶא רַאָי גיִסייַרָד גּוא אייַוְצ ןיסעצנ
 ןיִא ןייֵג טְנעֶלְפ נּוא םייַה רעד ןיִא ןעוֶויִג זיִא וָׂשֵע
 זיִא נוא תופוע גוא תֹויַח ןָפאַח ּוצ ןייֵרַא דֶלעּפ

 ָׂשֵע זיִא לאָמְנייַא .רָלעֶפ ןיִא רֹוּבִג רָסֹורְנַא ןעוויִג
 ,תופוע גּוא תֹויַח ןְּפאַח ריִעֵׂש דְנאַל םּוצ ןְגְנאַגעֶג .
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 טיִנ ןְּבאָה אייז זיִּב ןְּבעֶגיִנ ןמִע ליפ ייֵז טֶה
 ְּבעֶג טְּומעֶג אייֵז טֶה ןעֶמ גוא ןְסע טְלאָויִג
 םּוצ טָסּולַא ייֵז ןְכאַמ ּוצ ְּךיִמעֶר נּוא ןייֵרְח
 ִּבַר רָּבֶא ןיִסעֶגםָד ןעייד ראַפ ּוצ נוא ןיִסֶע
 ףֹוא רֶע טאָה ןְּבְראָטְׁשיִג זיִא רָע זַא ןיילַא
 5 = לָמיִה םעֶד ןינעקא רֶגְניִפ ןְהעֶצ עֶנייןבֹוהיִג

 טְסייוַו ּוד םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבר טְנאַזעֶג טָה נּוא
 טיִנ הֶאָנַה ןייק טנעוֶו רָד ןוֿפ ּבאָה ְךיִא סאָד
 רעֶגְניִּפ םעֶנייֵלְק םעֶד טיִמ ּוליִּפֲא טאַהעֶג
 ּהָנִמִרְּב םימֹות הֵנֵהו תֶדָלָל ָהיֶמָיּאְלְמִיע
 ּוצ געָמ עֶריִא טְליִפ רעֶד ךיז ןְּבאָה םִע נּוא
 רָד ְךֹוּב ריִא ןיִא גְנּוליווְַא ןעוֶויִג זיִא ןְניועֶג
 קָחְצִי טאָה םּוראָוו טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת
 םּוראוָו הקָבר ףֹוא ןאָטיִנ הָּלִפְּת דָלאַּב טיִנ
 זיִא ץּוריִּת רעֶד ראי ןְהעֶצ טְראַוויִג רֶע טֶה
 טאָה טאָנ ראָנ ןּוטיִנ הָלִפְּת דְלאַּב טָה רֶע
 עֶׁשָר רעֶד יִרָּכ ןיִרעֶה ּוצ טְלאוָועֶג טיִנ םיִא
 טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןיִרעוֶו ןְראָּביִגדֶלאַּב טיִנ לאָז
 רע זיִא קידצַא ןעוֶויִג זיִא ּוניֵּבַר הָשֹמ רָּבֶא
 סקעֶז ראָנ ּבייַל סְרְמּומ רָד ןיִא ןעוֶויִג ראָנ
 טייֵטְׁש םּורָד נּוא געֶמ יִביֵלְטִע טימ םיִׁשָדָח
 רנייֵא לייוַו ףֶלַא ןייא ןָא (םיִמֹות הֵנֵהְק אָד
 טייֵטְׁש רָמָּת אייַּב רעֶּבָא עֶׁשְרַא ןעוֶויִג זיִא
 רָדְניִק יִדייֵּב לייוו ףֶלֵא ןייא טיִמ (םיִמֹואְתִנ

 נו יי
 ָׂשֵע נוא םיִׁשָרֲח ריִפ ריִעֵׂש ןיִא ןיִסעֶזיִג רֶע זיִא
 יא ןופ רֶמְכאָמַא ריִֵׂש דְנאַלןיִא ןְהעֶז רעֶד טֶה
 רֶמְכאָמ איד היִדּוהְי ןְסייֵהעֶג טאָה איִז נּוא יִנֲענָּכ
 ןופ הָחָּפְׁשַמ רעֶד ןּופ ןֹורָפֶע ןופ ןּוז רָד יֵרֲאְּב ןּופ
 ראַפ ןָמּונעֶג איז וַׂשֵע טאָה ןַעַנְּכ ןּופ ןּוז רעֶד תַח

 רֶע זיִא ןָמּונעֶג איִז טאָה וָׂשֵע תַעַׁשְּב גּוא ּבייַוַא
 טְכאַבְּביִג יִז טֶהוָׂשֵע נּוא ראָי גיִצְרעֶפ ןעֶויִג טֶלַא
 יז םֶה נוא ןָסעֶיג זיִא רֶמאפ ןייַואו ןורְבָ יי
 ןְראוָועֶג טלַא זיִא קָחְצִי זַא נוא .טְצעֶזּב טְראָד
 םֶלֵא טְלאָמעֶר בֹקֲעַי זיִא ראָי גיִצָנאַַוְצ נּוא טֶרָדְנּוה

 םֶהןְּבְראָמְׁעֶגזיא םֵׁש יו נּוא .ראָי גיִצְבעֶזןעוֶויִ
 נּוא ,ןֹורְבָח ןייֵק רֶמאָפ םּוצ טְרעֶקָיַג םּוא בֹקֲעֶי ְךיִז

 ןְּבאָה נא ןֶרח ּפ ןְשְטְנעֶמ ןָמּקעֶג ןְגעֶו טְלאָמעֶר

 איוִו נּוא .לַחָר יִרָדְנא יד

 ְראועֶג םיִא זיִא םִע נּוא רָמָלָע רעֶד ןּופ ןְראוָוע
 ש : 5 : += 3 5 1 ן = +
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 ליטא חַרָז נוא ץֶרַּפ םיקירצ ןעֶויִנ ןיִנעֶ
 קָחצָיייּב הָקָבֹר טֶה םּוראוָו ןיִגעֶרְפ םיִמָכֲה
 ןֵסֹוטְׁש רֶדְניֵק יד םּוראָה טְגעֶרְפיִג טיִנןייֵלַא
 איִכָנֲא ְךֹוא ְּךאָד ויִא רֶע ְּךיֹוּב ריִא ןיִא ךיז
 טאַהעֶג אָרֹומ טֶה איז זיִא ץּוריִּת רָד ןעוֶויִג
 רעצ רעֶמטְסאָה ּוד ןעֶוןְגאָז טיִג לאָז קָחצִי
 ןעֶּבאָה תֹוריִבַע רעֶמ יטזומ רֶּבייוַו עֶלַא ןּוֿפ
 אֵצָיע ןְּבעֶג טֵג ריִא רֶע טעו רֶּבייוַועֶלַא ןּופ
 םֹורַא זיִא רָמְׁשְרע רעֶד (יִנֹומְדַא ןֹוׁשאִרָּה
 ראָה טיִמ ליִפ ןעוֶויִנ זיִא נּוא טיר ןעֶגְנאַניִג
 זיִא רע לייוו וׂשע ןְפּורעֶג םיִא ןעֶמ טֶה םּורָד
 סע םוָו דְניִקַא יוִו ראָה טיִמ גיִמְראַפ ןעוֶויִג
 םורַא זיִא ְךאָנ רָד נוא ןְראָּביִג גְנאַל ןֹוׁש זיִא
 רֶע טאָה טְנאַה ןייַז נּוא רָדּורְּב ןייַז ןְגְנאַגיִנ

 טֶה םּורָד וָׂשע ןופ טיִרְמ רֶד ןיא ןְטְלאַהיִג
 יְֵּכ וָשע ןּופ טירמ רעֶד ייּב ןְמְלאַהיִנ רֶע
 יו ֹוזַא ןְרעוֶו ןְרָּביִג ןיִטְׁשֶרֶע םּוצ לאָו רָע
 רֶדְיִא ןְראוָיִגיִפאַׁשַּב ֵמְׁשְרֶע םּוצ ויִא רֶע
 רָטְכעַר ןייֵא ןייז רע טעוֶו ֹוזַא ּבייֵל סרָמּומ
 (םֶתֹוא תֶרֵלְּב הָנָׁש םיִׁשָש ןֶּב קָחְצִיו) רֹוכָּב
 ןעוֶו ראָי גיִצְכעֶז ןעוֶויִג טלַא זיִא קָחְצִי נּוא
 טֶה םּוראוָו יישר טְנעֶרְפ ןְנִיוִועֶג ייֵז טֶה רֶע
 ןאָמהָלְפְּת טיִמ ראָי ;ִצְנאַוְצ טְראוויג קָחְצִ
 ןהעֶצ טֶה ּבייוַו סאָד ןעוו ְךאָד זיִא רָדֵס רָד
 רָדהָלִפְּת ןֹוׁש ןעֶמ טוט טיִנ דְניֵק ןייק ראָי
 ןְהעֶצ טְראוויִג רַעירּפ טֶה קָחְצִי זיא ץּוריִּת
 ןעֶצייֵרְד ןְראָויִג טֶלַא זיִא הקָבָר ויִּב ראָי
 נּוא ןָּבאָה ּוצ רֶדְניִק ןייַז יּואָר לאָז איִז ראָי
 .ראָי ָהעֶצ טְראַויִג רֶע טֶה ראָי ןעֶצייֵרְד ןּופ
 רֶע טאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא זיִא רָדֵס רֶד יו ֹוזַא
 ׁשיִאֹוָׂשֵע יִהָיו םירעגה ּולְדְנִיֵע ןאָטיִנ הָלֵּפִּת
 ןְראוָויִג םֹורָג ןיִנעֶז רדְניֵק יד נּוא (דִיַצ עַדֹוי
 טייַ ןְּבאָה ןעוֶויִ ןיילק ןיִנעֶז ייֵז ןִמּו לָּכ ןעֶד
 יִנֶז ייֵז בֹוא םיִׂשֲעַמ ירעייִז טְנעק רָד טיִנ

 שורקה ה"לש
 ןאַמ רֶכיֵלְרע ןייַא ראוָו בקַעַינּוא (םָּת ׁשיִא בֹקֲעַיו)

 ׁשֶנעֶמַא ליִפ איוִו זַמרָמ זָנּוא זיִא הָרֹוּת איד

 ּפ ןעֶר טייקֲשָלאַפ ןופ ןיִרעֶטייוַו רעֶד ךיִז ףְראַד
 טאַהעֶג טֶה בֹקֲעַי סאוָו תֹובֹוט תֹודמ נּוא תולֲעַמ
 םָּת ׁשיִא ראָנ טְניִכעֶרְיִג טיִנ רעֶמ הָרוּת איִד טאָה

 ,םיִלָהֹוא בֵׁשֹוי נּוא ןאַמ רֵכיִלְרֶע רֶכאַפְנייֵא ןייֵא

 הָרֹּת רעֶד ןּופ ןְטְלעֶציִג ןיִא ןְסעֶויִג זיִא רֶע םאָד
 ,ּוטְניִרעֶליִג טֶה גוא -

 םורלות השפ
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 הניאיו
 םורנ ןיִנעֶז ייֵז ןעוֶו רֵּבֶא טְכעֶלְׁש רֶדֹוא טּוג
 .נוא זיע ןּופ זֹוה ןיִא ןְגְנאַניִג וָׂשע זיִא ןְראוָויִג
 זיִא רֶׂשֵע .ׁשֶרֶדַמַה תיּב ןיִא ְגנאַניִג זיִא בקֲעַי
 םימ ןְראַנ טייַל טְנעֶלְפ נּוא יִאְמַרַא ןעוֶויִג
 איו ןיִעֶרְפ רֶמאָפ ןייז טְגעֶלְּפ רע לֹומ ןייַ
 יֹורְמִׁש ןופ נּוא ץְלאַז ןופ רַׂשֹעַמ ןעֶמ טיִג ֹוזַא
 םּורָּפ רֶעייֵז זיִא רע םֶד טְנייֵמעֶג קָחֶצִי טֶה
 יֹורְמִׁש נּוא קְלאַז ןופ ּוליִפֲא רַׂשֲעַמ טיִנ נּוא
 בֹקֲעַי נּוא (םיִלָהֹוא בֵׁשֹוי םָּת ׁשיִא בֹקֲעיְל
 זיִא רֶע תֹואְמַר ןָא ןאַמ רמּורְפַא ןעוֶויִג זיִא
 קָחְצִיקָחְצִי בַהֲאָיַע ׁשֶרָרֶּמַה תיֵּב ןיִא ןְפעֶזיג
 טְפאַחיִנ טֶה רע םּוראוָו וָׂשֵע טאַהיִנ ּביִל טֶה
 טאָה הָקָבַר נּוא ןיִסֶע ןְּבעֶגיִנ םיִא נוא תֹויַח
 טְנְרעֶליִנ טאָה רֶע לייוַו בקעַי טאַהעֶג ּביִל
 טְכאַקְיְנטֶה בקעי נּוא (דיזנבקעי דֶזָיַע הָרָוּת
 ׂ' נּוא רֶלעַּפ םעֶד ןּופ ןְמּוקיִג זיִא וָׂשע גּוא ןְוָניֵל

 - םֹקֲעַי ּוצ טְנאָועֶג וָׂשֵע טאָה דיִמ ןעוֶויִנ זיִא
 .ךיִא ןעֶד ןְוָניִל יִמֹור איד ןּופ ןיִסֶע ריִמ ּביִנ
 .ןָפּורעֶג םיִא ןעֶמ טאָה םּורָד דיִמ רעֶייִז יִּב
 טאָה םּורָד נּוא טֹור ׁשְמייֵט זיִא םֶָד םֹודָא
 - קחצֹי רֶטאָפ ןייז לייוו ןזיִל טְכאָקָיִג בֹקֲעַי
 םֶהרָבַא רֶמאָפ ןייַז ףוא לַבָא ןייֵא ןעוֶויִנ זיִא
 רע יִרְּכ ןּבְראָטְׁשיִנ גאָט םעֶד זיִא רֶע םָד
 ןְסְכעֶלְׁש ּוצ םֹורַאטייֵגוְׂשעֶיִו ןְהעֶז טיִנ לאָז
 ןייַז רַּפ ראָי ףֶניִפ ןְּבְראָטְׁשיִג רֵע ויִא םּורְד
 ּוצ ןעֶזניִל לֵבֶא ןייֵא טְכאָק םּורָד נּוא טייַצ
 טוט רֶד ּוזַא נידכילייק זי ןזניל יו ֹוזַא ןוָייוו
 ןירהנא םּוצ ןיִׁשְטְנעֶמ ןייַא ןופ ְּךיִז טְליקְוק
  ףוק ראַפ טְגאָוְג בקי טֶה (בקעֶי רֶמאַֹע
 רָמֹול זיִא גאָמ רֶד יו ֹוזַא הָרֹוכּב ןייד ריִמ
 ְךֶרֹוד ןייַז טעוֶו תֹונָּבְרִקןּופ הָדֹובעיִד לייוו
 טיִנ זיִא סע טְנאָזיִג בעי טֶה םּורָד םיִרֹוכְּב
 טאָה ןאָמ הָדֹובֲע יד לאָז עֶׁשֶר רעֶד טְכעֶר
 ןעֶמ ןעק הָרֹובֲע רֶדְךרֹוד לייוו טְגאָזיִגוָׂשֵע

 טיימיג

 קָדצי נּוא (ונו ויִפָּב דִיַצ ִּכ וָׂשֵע תֶא קָחְצִי בֵהֲאָיְ)
 טאָה רֶע לייוַו וָׂשֵע םעֶד טאַהעֶג ּביִל טֶה

 בֹקֲעי ְּבִל הָהבַר גּוא טעֶרָפרליִו ןיי ןופ ןְסעֶגיִ
 רֶבְרְּבהָילְּת איִהׁש הָבֲהַא לֶּ ןגאָז םיִמָכֲח ירא
 הָניֵא רָבְָּב הָלְּת הָניֵאּוהָבֲהַא הֶמְּברֶבָד לַטּב
 םִִו טְּפאַׁשְביִל רעֶרעֶי טְסייֵה סאָר (םֶלֹועְל הֶלֵמְּב
 רֶלאַּב אָז ףוא טְרעֶה ְךאַז עֶסיִוְנַא ןּופ ּפָא טְגְנעֶה
 עֶכְלעוֶו טְפאַשְביִל איד רֵּבֶא ףוא טְרעֶה אַז איִד
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 הניאצ
 טיִנ הָרֹוכְּב יִד ְּךיִא ליוִו םּורָד ןיִרעוֶו טייִמיִנ
 ָהנִמ רֶר זיִא ןְטייֵצ ראַפ טְּבייֵרְׁש ייַחְּב רָד
 ןיִנֶלְּפ טֹומ סרָטאָפ םעֶד ְּךאָנ סאָד | ןעֶויִג
 נוא ןאָמ ןָא דֹוכָּכ רֹוכְּב םעֶד רעֶדְניק איד
 טְרֹוא םֶרָטאָפ םעֶד ףֹוא ןיִצעֶז םיִא ןינעֶל
 רעֶד רימ ניֹוט םּוראוָו טְנאָז ָׂשֵע טֶה םָד
 סרעֶטאָפ ןיימ ְךאָנ ןְמְראַוַו לאָז ְּךיִא דֹובָּכ
 רעֶיַרְּפ טעוֶו םִע רעוֶו טְסייוֵו רעֶו טוט
 ןְׁשיוִוְצ גאָמ יֵלֵא איי ךיִא םֵהּפְּ ןבראַטְׁש
 רעירְפ ְּךיִמ אייֵז ןיִלעֶוו רָמאָט תֹועָר תֹויַח
 רֶמאֹיַוָי ויָלֵאאֶריוְרֶאָּב בער יִהָיֵע ןְמייֵט
 רֶגוהאןעוֶויִ זיִא סע נּוא (הָמיַרְצִמ דְרֵּת לַא
 נּוא קֶחֶצִי ּוצ ןְיווַּב ךיו טאָג טאָה דֹנאַּל ןיִא
 םיִרְצִמ ןייק טינ רֶדיִנ טְנאָזיִג םיִא וצ טאָה
 טאָה סאוָו רֶמאָפ ןייַר יוִו וזַא טיִנ טְסיִּב ּוד

 ןֶּבְרַקַא
 םּורְר ַחֵּבְוִמ םעֶד ףוא { ןעוֶויִג טֶסיּב = קא

 טְראָר טְסְלאָז ּור טְרעוֶו טיִנ 0 ץּוח זי
 ןְגיואָר םעֶד ןיא ןאוו (תאֹזַה ץֶרֶאָּב רּונע

 יּבעָג ְּךיִא לעװ רעֶדְניק יֵנייַד ּוצ ןעֶד דְנא
 רָדְניק ינייד ןְשְטְנעֶּב לעוֶוְּךיִא נּוא דְנאַפ םז

 ןיִא ןרעֶטְׁש איר איו ןייַז ליִפ ּזַא ןעֶלאָו ייֵז
 (יִלֹוקַּב םֶהֶרְבַא עַמָׁש רֶׁשֲא בֶקֵעְ) לעֶמיִה
 לוק ןייַמ זיִא טרעֶהיִג ּוצ טֶה םֶהָרְבַא לייונ
 א ר נאַר = עי םּורָפ זיִא נוא

 הן אָ עילאי
 ניִצָּביִז נּוא ףניפ נוא טרדנוה טְּבעֶליִג טאָה
 נּוא טְרָדְנּוה לאָצ רָד ןיִא טֶה בָקֲע נּוא ראָי
 2 ראי ייֵרְדּפאָרַא טיינ ניִצָּביִז נוא ייווצ

 קּוסָּפ םעֶר ןיִא ס ריִמ ןינעק זצ רֶד זָמרַא ש
 רֶע לייוו וָׂשֵע םעֶד טאַהעֶג ּביִל טֶה םִ קָחְצִי יב
 יי טְסיֵה .סאָד עֶר 0 עֶרּב םיִא טנעלפ ,

 טנע

 בל הקבר איי רֵּב נָא רעה ףֹואי טְפאַשְביִל
 יִשֲעַּמ עֶנייַז .ריִפ בֲֹעַי םעֶדו טאהע ג ּביִל טאָה
 א טְּביל הקָבר נוא תֶבָהֹוא הקְבְַוטייְֵׁש םיִבּומ
 ןייק טְרעֶה טְפאַׁשְּבילַא וזַא לייַו רעֶמיִא גוא לאָּמ
 סױרַא רעֶמיִא ריִמ ןיִנעק; ןופ רעֶר ףוא טיִנ לאָמ

 תודלות תשרפ

 .ױר ןעֶר רֶגנּוה רֵּביִא םיַרְצִמ ןייק טרעֶדיניִג
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 חנ הניארו
 ייֵרְדץעוֶויִג טְלַא זיִא רע טְניִז טאָנ טנעק רָד
 ןְטְלאַהיִנ טֶה םֶהָרְבַא נוא טוט ןיִא זיִּב ראָי
 ןְראָויגּכעִֶג זיִא יִז רֶדייֵא הָרֹוּת עֶצְנאַנ יד
 אוי ןְּבאָה תֹוכא יד ןעוֶו יַיְֵּב רעֶר טגעֶרְפ
 בקֵעַי טֶה יי הֵרָוּת עֶצְנאַג יר ןְטְלאַהיִנ
 טאָה םּוראוָו נּוא רַטְסעֶוְׁש אייֵװְצ ןְמּונעֶג
 ְךאָד טֶה הרֹוּת 5 עֶמּומ ןייו ןֶמּונעֶג םָרֶמַע
 תֹודָלֹוּת רעֶד נּוא ן'ּבמר רֶד ןְטאָּב רַפ סָד
 ּוצ הָוְצִמ רָקיֵע איִד ץּוריִּתַא ביי קָחֶצי
 טֶה םּורד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא אֹקְוַר זיִא ןאָמ

 ץֶרֶאָל ץוח ןיא רֶטְפעוֶוׁש ייוֵוצ ץְמּונעֶג בֹקֲעַי
 - ןיא ןְמּונעֶג ךֹוא עַמּומ ןייַז טאָה םֶרֶמֹע :ּוא
 ןְטְלאַהעֶג תָּבַׁש טאָה ףֵסֹוי םֶז נוא םִיַרְצִמ
 יֵטְסעֶרְג יד זיא תֶּבַׁש לייוַו זיִא םָד םִיַרְצִמ ןיִא .

 ןּופ תֹוָצִמ עֶלַא ןינעקַא ןְנאוויִנ זיִא איִז הָוְצִמ
 ןיִרדִנַא ןייֵא טְגאָז לירָמיא יִּבַר נוא הָרֹוּת רָד
 רָטְסעוֶוְׁש ייוֵוְצ ןָמּונעֶגםּורְד טֶה בקעַי ץּוריִּת
 זיִא םִעַמ רָד טְכאַרְטיִנ ְּךיִז טֶה רע םּוראוָו
 ןָמעֶנ טיִנ רָטְסעֶוְׁש ייוַוְצ ןייֵק ראָט ןעֶמ םָז
 ןֶׁשיִוצ זיִא רֶּבייַַו ייוַוְצ טֶה רֶנייֵא ןעוֶו םּוראוָו
 איד טּצָה םּורָד הֶאְנִש נּוא הָאנִק םֹורָנ ייֵ
 ןייק ןמעֶג טיִנ לאָז ןעֶמ ןעֶמאָב ראַּפ הָרְוּת
 ןייק יז טיִנ לאָז םע יֵדְּכ רֶמְסעוֶוש ייווְצ
 םִד םייוַו ְךיִא נּוא אייֵז ןעֶשיוִוְצ הָאְנִש הָאְנִק
 הָאְנק ןייק ןייז טיִנ טעוֶו רֶטְסעוֶוְׁש יר ןְׁשיווְצ
 ןייַז ןֵמּונעֶג םּורָד טֶה םֶרָמִש נּוא הָאְנִׂש ּוא
 רעֶד טְכאַרְטיִנ ְּךיִז טאָה רֶע םּוראָו עֶמּומ
 עֶמּומ ןייַא ןָמעֶנ טיִנ ראָמ ןעֶמ סו זיִא םַעט
 רֶּבֶא ןְלְדְנאַהַּב טְכעֶלְׁש איו רֶע טעֶו רֶמאָמ
 טֶכעֶלְׁש טיִנ ּכייַו ןייֵמ לע ְּךיִא סייַװ ְךיִא
 זיא קָחְצִי .(רָרְנִּב קָחֶצִי בָׁשֵיַ) ןלדנאּב

 ןעסעויג

 גנאַל טיִנ עא אייֵז םּוראוָו 6 קֵראַטְׁש טיִנ
 איר ןעֶּבאָה ּביִל ןעֶמ ףְראַד הֶז דנָנְּב רעֶּבָא
 לייװ טְפאַׁשְביִל רָטְסעֶרְג רעֶר טיִמ תוָצַמּו הָרֹוּת
 גּוא ,ףֹוא םיִנ טְרעה רָכָז ריִא נּוא ,גיִּבייֵא ןִנעֶז טו

 איָה םֹויַה לָּכ ְךָהֵֹוּת ְִבַהָא הָמ) טְגאָז קּוסָּפ רֶד
 ןיִצְנאַגַא ןעֶד ז עַרהעֶל ןייב ָךיִא באָה ביִל יו יִתָחיׂש

 ; רייֵר ןייַמ איִז זיִא גאָט
 דָנאַל םעֶד ןיִא ןאוו (ְךָמִע הָיְהֶאְו תאַֹּה ץֶרָאָּב רּוג)

 רעֶד הָרָוַּת איִד ,ןייַז ריִד טיִמ- עוו ךיִא נּוא

 חיִטְבַמ ןיִקֲחְצִי טאָה טאָנ ָךּוא ןעוֶו זְנּוא טְלייֵצ
 עו רֶע גּוא .ןייַז םיִא טיִמ עוו רֶע סאָד ןעֶויִג

 םיא

 ישי
 יו שי יש שאו 45. שי רשי י
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 ףניאצ
 טייל שאָמְׁש איד ןעֶּבאָה רֶרְנ ןיִא ןעֶמעֶטג
 רֶע טאָה ויִא איִז רעוֶו הקבר ףֹוא טְנעֶרְפיִג
 יִא איִז ןעֶד רֶטְפעֶוׁש ןייֵמ זיִא איז טְגאָזְג
 ןעֶמ טאַהיִג אָרֹומ רֶע טֶה ןעוֶויִג ןייֵׁש רעייל
 ןעֶמ טעֶו הָקָבַר נּוא ןעֶניִגְרַה טיִנ םיִא לאָז
 זַא נוא (םיִמָיַה םָׁש ֹול ּוכְרָא יִּכ יִהְיַע ןְמעֶנ
 ְךֶלֶמיִבֲא טֶה געַטיליפ ןְפעֶזיגןָטְראָד זיִא רֶע
 ןְהעֶזיִג טֶה נּוא רעֶטְצְנעֶּפ םעַד ְּךֶרֹוד טְקּוקיִג
 רֶמאֹיֵע הקבר טיִמ ְךיז טְליִפְׁש קָחְצִי איו
 ְךֶלֶמיִבֲא טֶה ונָל ָתיִׂשֲע תאז הַמ ּךֶלָמיִבֲא
 טְסאָה ּוד םוָו ןאָמיג זנְוא ּוטְסאָה סוו טְגאָזיִג
 טְלאוָו רֶמאָמ רָטְסעוֶוְׁש ןייַד זיִא איִז טְגאָזיִ
 טְכאַרְּביִג נא טְלאָוןְגעֶליִג ריִא ייּב רֶנייֵא
 רֶד ןְמאָביִגֶה ְךַלֶמיִבֲאנוא הָרָיבֲעןייֵא ּוצ
 רֵדּבייַוןייַזּוא קָחְצִי ןָא ןְריִר ןָא טעוֶו םִו
 טְגעֶרְפקֶחצִי תֹורֵלוּת רֶד טייטיִגןיִרעוֶו טעוֶו
 ָתיִׂשֲע תאז הַמנ טְגאָזְִּדַלְמיִבֲא טֶה םּוראוָו
 טֶה הֹעְרַּפ נּוא ןאָטיִנ זְנּוא ּוטְסאָה םוָו (ונָל
 ריִמ ּוטְסאָה םוָו (יִל ָתיִׂשֲע תאז הַמנ טְנאַזיִג
 סָד טְנאָזיִג טֶה הֹעְרַּפ זיִא ץּוריִּת רָד ןאָטיִג

 קְלאָפ ןייַמ טְפְלאַה ּוד סאוָו טיִנ ְךיִא ןְרעֶצ
 ןעֶנאָז יֵו טְסְלאָז ּוד ּוליּפֲא ןעֶו םיִעָשָר רַּפ
 טְסיִלְנעֶג ְּךאָד ייֵז ןְְלאוָו ּבייוו ןייַד זיִא איִז

 איז ןעֶנאַז טְסְלאָז ּוד ןעוֶו ריִמ רֵּבֶא ריִא ּוצ
 טריִרעֶג ןָא טיִנ איִזְךיִא טְלאוָו ּבייוַו ןייַד זיִא
 רָטְסעוְׁש ןייַד זיִא איִז טְנאָזעֶג טְכאָה ּוד נּוא

 ְךֶלֶמיִבֲא נּוא ןְמעֶנ טְלאוָועֶג איִז ְךיִא ּבאָה
 קְלאָפ ןיימ טימ ךיא קֶחְצִי ּוצ טְגאָועֶג שֶה
 ןֶנאָז עֶלַא ָנוא טְסְלאָז ּוד ןעוֶו םיִקידַצ ןיִנעֶז

 ןָא טיִנ איִז ריִמ ןעֶמֶלאוָו ּבייַו ןייַד זיִא איִז !
 ּוצ .טְנאַועֶג הֹעְרַּפ טאָה םּורָד נוא טְריִרעֶג
 טעֶו םִע ןעֶד קעֶוַא ןְנאַד ןופ אייג םֶהְרָבַא
 ןְפּור םֹוא לעֶו ְּךיִא עו ּוליִפָא ןְפלעֶה טיִנ
 ְךַלמיִכֲארְּבֶא ןְרירןֶא טיִנּביַוייַד לאָז ןעֶמ
 ןיִא ןריר ןָא טעוֶו םִע רע ןפּורעֶג םֹוא טֶה

 שודקה ה"לש

 איד ןיִּבעֶג רֶרניִ עֶנייַזּוצ טעֶֶו נוא ןָׁשְטְנעֶּב םיִא
 ןופ ןעֶמְרְיַה איִד זַא ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ רָדְנעַל עֶלַא
 טֶהסְנעֶּורְּב עֶגייַ עֶלַא טְּפאָטְׁשְרַפןיִּבאָה רֶרֶג
 יז טֶה נוא יי םיִמ ןְגיִרָק טְלעֶמְׁשיִגטיִנ יז רֶע
 יִנעֶזלֹוכיִפ נו ְֶלֶמיִבֲא תַעַׁשְּב א ןְמעֶרְטיִ ּפָא
 םֶה ןְכאַמ טְפאַׁשְרניירְפ םיִא טיִמ םיִא ּוצ ןָמּוקעֶג
 גיא ןיִועוויִג לָחומ ץְלַא םֶה גּוא ןָמּונעֶג ףוא ייֵ רָע

 - 0 אט 1 טי א ר ריי,

 'הניארו תורלות תשרפ

 ןןירעו טעֶוו רעֶד ּבייַו ןייַז טיִמ ןאַמ םעֶד
 ניא ןְטְבראָפעֶג עֶלַא ךיז ןיִּבאָה ֹוזַא טייֵטעֶג
 ןיבמר רעֶד טְריִרעֶג ןָא טיִנ ריִא ןעֶּפאָה
 סאָד ןְהעֶויַנ טיִנ ְךֵלָמיִבֲא ןעֶד טאָה שְעעֶרְפ
 ּוָשענּוַא בקעי רדְניִק ייוְצְּךיִז ייַּב טֶה קָחְצָי
 ןייוויא הקָּבַר סֶד טְסיוִועֶג טיִנ רע טֶה איו
 ןינעֶז יד טְגִייִמעֶגטֶה רע זיא ץּיריּת רֶד ּבייַו

 איִהַה ץֶרֶאָּב קָחְצָי עַרָזַיוו ּבייַו רָדְנַנַא ןּופ
 קָחָצִי נּוא(םיִרֲעֶׁש הָאֵמ איִהַה הָנָׁשַּב אָצְמִיַו
 ןְּופעֶג טֶה נּוא דְנאַל םעֶד ןיִא טָאיַועֶג טֶה
 טאָה טאָנ נּוא םאָמ טָרָדְנּוה ראָי םעֶד ןיִא
 טֶה םֶוו ְּךאָנ יישר טְנעֶרְפ טְׁשְטְנעֶּביִג םיִא
 טיִנ טָאור הָכָרְּב איַד רעֶמַא טְלייֵצעֶג רֶע
 טְסעֶמ ןעֶמ רָדֹוא טְלייֵצ ןעֶמ םֶח ְּךאַזַא ףֹוא
 רַׂשֲעמ טְפְראַדיִג טאָה ןעֶמ זיִא ץּוריִּת רָד
 סיוִולאָז עֶמ ןעֶלייֵצ טְזמעֶ ןעֶמ טֶה ןיִּבעֶג
 םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ גּוא ןיִּבעֶנ ּוצ רַׂשֲעַמ ליִפ יו
 ּוליִפֲא ןעוֶויִג הָכְרִּב יִד זיִא רֶׂשֲעמ ןּוֿפ תּוכְז
 ןסקאוויג זיא סאָמַא ןּופ םֶד ןיִלייֵצ םעֶד ְךאָנ
 .ךייר רעֶייִז זיִא קָחֶצִי נּוא סאָמ טְרָדְנּוה
 ןופ טְסיִמ סאָד טְגאָזיִג םֶה ןעֶמ זיִּב ןְראוָויִג
 ןּופ דְלעֶג רעֶמ טְכאַמ ןעֶלוייִא ליומ עֶנייַז
 טעעֶרפ ְךֶלֶמיִבֲא ןּופ רֵּבליִז ּוא רֶלאָנ םעֶד
 סאָד טְנאָזיִג ןעֶמ טאָה םּוראָו אֵיִׁשקא ןעֶמ
 יִרָדְנַא ןופ טי נּוא ןעֶלְזייֵא ליֹומ יד ןּופ טְסיֵמ
 ׁשּודיִח ןייֵא טֶה ןעֶמ זיִא ץּוריִּת רַד תֹומָהְּב
 ןייק ןעֶמ טהעֶז ןעֶלְזייֵא ליומ ןיֵא ןעֶד טְגָזיִג
 ןופ ןעֶלוָייִא ליֹומ איד ןיא רָּכֶא טיִנ הָכָרְּב
 .לָכָ ןעוֶויִג םּוג הָכְרְּב איד ְּךיֹוא זיִא קֶחְצִי
 ויִבָא םֶהָרְבַא יֵמיִּב ּורְפָח רֶׁשֲא תֹורֵאְּבַה
 טְלַא נּוא (רֶפֵע םּואְלַמַיַו םיִּתְׁשִלְּכ םּומָּתִס
 יד ןיִּבאָה ןיִּבאָרגיִג טֶה םֶהָרְבַא סו ןעֶנּורְּב
 טיִמ טְלּופ רָד נּוא טְּפאָטְׁש רַפ ייֵז םיִּתְׁשִלְּפ
 ֶיַח ןייֵא ןעוֶו טגאָקג ןיִּבאָה אייֵז ןעֶד דְרע
 אייֵז ןעֶלאז ןיִרְגעֶלַּב טאָטְש איד ןָמּוק טעוֶו

 ןייק | 1

 ְךאָנ םֶה רֶע נּוא ןיִזעוֶויִנ תיִרּב תַרֹוּכ ייֵז טיִמ םָה
 םעֶלַא םֶר נּוא .טְכַּמיִג טייצ לאָמ ןָסֹורְנַא ייֵז ַפ
 סֶע רעיימ יוִו ןעֶייוַו ּוצ םּוא םֶכאַמיִג םֶה רֶע סו

 ןעֶרירפ םיִא ןעֶבּוז לאָז ןעֶמ םֶר תֹודֵמ איר ןיִנעז
 .ןְגאָרְט ּוצ ןְגנוגיִרייַלעֶּב נּא ןיּבעֶל ּוצ םעֶלַא טיִמ

 - - צןָאייֵצְרעֶּפ ּוצ ןעֶרעֶג נוא !
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 קעֶוַא ןעֶּומ ייֵ ןילעוֶו ןיִּבאָה טיִנ רֶסאו ןייֵק|
 ףֹוא רָדיוִו ןְנורְּב איד טאָה קָחְצִי נּוא ןייֵנ
 ןיִּבאָה קָחְצִי ןּופ טְכעֶנְק איִד נוא ןְּבאָרְניִנ
 רָכעֶטְסאַּפ איד ןיִּבאָה ֹוזַא ןְנּורְּבַא ןְּבאָהְני
 שֶה ןְנּורְּב םעֶד ףוא טְגיִרקעֶג ְּךֶלֶמיִבֲא ןּופ
 נירק ׁשְטייֵט ויא םֶד קֶׂשִע ןְפּורעֶג םיִא רָע
 ּתרִּב עֶרעֶדְנַא ןיֵא ןְּבאַרְניִג ןעֶּבאָה ייֵז נּוא
 ףֹוא טְניִרקעֶג רֶדיוֵו רָכעֶטְסאַּפ יד ןעֶּבאָה
 זיִא םָד הָנִמִׂש ןְפּורעֶג םיִא קֶחְצִי טאָה םיִא
 מָה לאָמ ן ןְטיִרְד םּוצ טְפאַש טְנייַפ ׁשְטייַמ
 טיִנ ןֹוׁש אייֵז ןיִּבאָה ןעֶנּורְּבַא ןְּבאָרְיִ רֶע
 רָמֹולְּכ תֹובֹוחְר ןְפּורעֶג םיִא רֶעטֶהטְניִרְקעֶנ
 טְכאַמיִג םֹולָׁש נוא טייֵרְּב ָנּוא טאָה טאָג
 נּוא זי ויָלֵא אָרַָו עֶבֶׁש רַאְּב םָׁשִמ לע
 רַאְּב ןייק ןגנאַניִג ףוא ןְמְראָד ןּופ זיִא רֶע

 טאָה נוא ןְיווַּב םיִא ּוצ טאָג ְּךיִז טאָה עַּבש
 יִּב ְךיִא ןעֶד טיִנ ךיִד טְכְראַפ םיִא טאָ
 נוא ןיִׁשְטְנעֶּב ְךיד לעוֶו ְךיִא נּוא ריד טיִמ
 טְכעֶנק ןיימ ןיִגעווןּופ רֶדְניֵק יֵנייד ןיֵרעֶמ לעֶש
 נוא ַחֵּבְוִמ ןייֵא טָאֹוּביִנ חצי טאָה םֶהָּרְבַא

 עֶניי טיִמ ְךֶלֶמיִבֲא נוא ןְנורְּב ןייא ןְּבאַדְיִג
 וצ צֵי טֶה קח ּוצ א אז א

 יִהָיַע א .תיִרְּב תַרֹוּכ ייֵז טיִמ קָחֶצִי טֶק
 זַא נּוא (הָׁשִא חקָיו הֵנָׁש םיעּברא ֶּב רָשע
 רע טֶה ראי גיִצְרעֶפ ןְראָיִ טֶלַא ויִא ָׂשֲע
 (יִּתִחַה יִרָאְּב תַּב תידּוהְי תֶאע ּביַוַא ןָמּונעֶג
 נּוא ז"ע יִדְבֹוע יד ןּופ רֶּבייוַו ןְמּונעֶג טֶה רע
 רע ןעֶייו ּוצ ןְמענ עֶׁשידוי ןיִּבעֶגיִג איי =
 םיעשר ןעוֶויִג ןיִנעֶז יֵז רָּבֶא רָּבייוַו עֶמּורְּפ =
 וצ ןיִלעֶפיִג לאוו טיִנ יִנעֶז יז נּוא רע יו ֹוזַא
 קָחְצִי ןקָז יִּכ יִהְיַע הֹקָבַר ּוצ נּוא קֶחְצִי

 טלַא זיִא קֶחָצִי זַא נּוא (תֹואְרמ ויָניֵע ןיִהְכִּתַו
 ןופ ןְראוָויִג לקנּוט ןיִגֹוא עֶנייז ןיִנעֶז ןְראוָויִג
 ִּתְעַדָי אל יִּתְנַקְז אָנ הֵנָה רֶמאֹיֵע ןֶהעֶז ּוצ
 ְךיִא ןּונ וָשֵעּוצ טְגאָזיִג טֶה קָחְצִי (יֵתֹומ םֹוּי
 ְּבְראַטְׁש לעֶווְךיִאןעֶו ׁש סייֵוְּדיִא טְלַאְזיִּב
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 ּוצ טְנאָזיִנ טאָה קָחֶצִי טְּבייַרְׁש יִנּוקְוִה רעֶד
 טיִנּוטְסעֶֶו ֹוזא ןְּפְראַמְׁש לעֶוְךיִא עו וָׂשֵע
 ןייק גּוא הָרָרְׂש ןייק נוא טְלעֶג ןייק ןיִּבאָה
 הָרֹוכְּב יד טְפיֹוק רַפ טְסאָה ּוד לייוו דֹובָּכ
 ְּבעֶל ןיימ אייַב ְּבעֶג ריד ְּךיִא לעֶוו םּורָד
 ןיִמעֶנ קעֶוַא ריד ןופ ןינעק טיִנ םקעַי שעוֶו
 אל) טְנאָזיִג רֶע טֶהםּורְד טְּבייַרְׁש יישר גוא
 טְמּוק ׁשְטְנעֶמַא ןעו ןעֶד (יֵתֹומ םוי יִּתְעַדָי
 ןייז ןּופ רָדָא רֶמאפ ןייַז ןופ ןיראי איד ּוצ
 ָּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רֶע ןיִנראָז רע לאָז רֶטּומ
 הָּתעו) רָמּמ ןייז יו רֶדֶא רֶמאפ ןייז יו ֹוזַא
 הָרָׂשַה אֵצָו ְךֵתְׁשִקְו ְּךילָּת ךילֵכ אָנ אָׂש
 סיֹוא ראָנ ףראׁש דְנוצַא נּוא (דִיצ יִל הָרּוצְ
 ריִמ ּפאַח נוא רֶלעֶפ ןיֵא אייֵג נוא רעוֶויִג ןייַד
 ףְראַש טְגאָזיגקֶחְצִי טֶה םּורָד נּוא געֶיג ןייֵא
 ןייק ןייַז טיִנ לאָז םִעירָּכ רֶסעֶמעֶנייד ןָא
 רעד נוא יִנּוקְוִח רֶד טְגעֶרְּפ אייז ןיִא הָמיְַּ
 רעֶד ןּופ ןיִעֶגיג קָחְצִי טֶה איו םעונ יִרְמִא
 זע טְניִרעֶג ְךאָד טאָה רע ָׂשֵע ןופ הָמִיֵחְׁש
 םֶד טְסיוִועֶג טיִנ טאָה קָחְצִי ּוליִפֲא ןעוֶו נּוא
 ןֶמיֵה םיִא טְפְראַדעֶג טאָג שֶה זע טְניִד רֶע
 טאָג טיִה םיקידצ ןּופ תֹומֵהְּב יד ּוליִּפָא ןעֶד
 ּוצ טיִנ ןְפְראַד ייֵז םאוָו ןיִסע טיִנ ןעֶלאָז ייֵ
 טאָנ טֶה קָחְצִי קיִדֵצ םעֶד ןֵּכָׁש לָּכִמ ןיִסֶע
 זיִא ץּוריִּת רֶד ןעֶטיִה ּוצ טְפְראַרעֶג אָטיִׁשָּפ
 ז"ע טְניִרעֶג טֶה וָׂשֵע סאוָו ןָא לאָמ םעֶד ןּופ

 םוָו טְרָדְניִצַא ְךֹוא נוא קָחְצִי יִהיִג טאָג טֶה .

 טאָה המיהׁש ןייַז ןּופ ןיסע,טלאוויג טֶה רֶע
 בִי טקִיִׁשיִג וצ טאָה נוא טיִהיִנ םיִא טאָנ
 טָה ןּופירד נּוא ךיִלעֶקִיצ ייוְצ ןיגְנעֶרְּב לאָז
 טְּבייֵרְׁש םיִרּוּמַה לעב רעֶד ןיִסעֶניִג קָחְצִי
 ןייֵא טיִמ (הרִיָצ יִל הָדּוצְק טייֵטְׁש וה

 ןָא םיִא טֵה קָחֶצִי טְוייוַו םָד (א'הע עֶניִרְּבי
 ןכאַז ףֶניִפ ןופ ןְמיֵה ּפָא ְךיִז לאָז רֶע וו:
 הָסָרֶד הָָיהְׁש הָמיֵחְׁש איֵד לּוטָּפ ןְכאַמ םוִו
 רּובֲעּב הָּלְכֹואְע רוקיע הֶמְרִנַה הֶדָלֲח
 וָׂשֵע ּוצ טְגאָזיִג טאָה קָחְצ (יִׁשְַ ְךֶכָרְבִּת
 ְשְטנֶּב ְךיִד ךיִא לע יִסע םיִּפִע ריִמ ְנעֶרְּב
 טְנאָזיִג םיא ּוצ טֶה קֶחֶצִי טְּביירש יִנּוקְזִח רֶד
 ןיִסֶע ןּופ הָרֹוכִּב איד טפֹוק ראַפ טְסאָה ּוד
 לע נוא ןיִׁשְטְנעֶּב ךיד ךיא לעוֶו םּורד ןינעוֶו
 גוא סע ךרור הָכָרְּב ןייד ןיּבעֶג רֶדיוֵו ריד
 גנעֶרְּב טְגאָזיִנ טֶה קָחְצִי טְּבייַרְׁש יֵיהִּב רָר

 לימ
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 ןייז ךֶלייֵרְּפ לאָז ְךיִא יֵדְּכ ןיִסע סיִּפֲע ריִמ

 ןְשְטְנעֶּב ןיִנעקךידְּךיִא לעוו הָחְמִׂש ְךְרּוד נּוא
 טיִנ טָאּור הָאּובְנ יד ןְגאָז םיִמָכֲח יִרָוְּוא ןעֶד
 גיִרעֶיֹורְמ זיא רע ןעוֶו ןיִׁשְטְנעֶמ ןייֵא ףֹוא
 רעֶד טְגעֶרְפ ְּךֵלייֵרְּפ זיא רע ןעוֶו טְרָאייַנ
 לאָז רֶע ןיִסע טְפְראַדיִג רע טֶה סאָויֵיחְּב
 רֶמָזילְּכ ןיִמעֶנ טְלאָזיג רע ֶד ןייַז ְךֶלייֵרְּפ
 םיִאיִבָנ יֵרְנּוא יוו וזַא ְּךיִז ןעֶכאַמ ְּךָלייֵרְפ ּוצ
 ןעוֶויִג יִרעֶֹורְט ןיִנֶזיֵז ןעֶו ןאָמ ּוצ ןיִנעֶלְּפ
 ְךעֶלייֵרְּפ טְלאוָויִג טֶה קָחצִי זיא ץּוריִּת רָד
 וָׂשֵע טְלאועֶג טאָה רֶע סאוָו טיִמ רעֶד ןייַז
 ןעֶויִג זיִא רָׂשֵע ןּופ תֹוכָרְּב יד ןעֶד ןְׁשְטְנעֶּב
 ׁשוריתונַדבֹורועראָה יֵנמְׁשִמּוםיִמָׁשַה לַמִמ
 לָמֹיֵה םעֶד ןּופ יֹוט רָד ןּופ ׁשְטייֵט זיִא םָד
 ליפ נּוא דָרע רַד ןּופ טייקיטעפ םעֶד ןּופ נוא
 .יִצ דּוצָל הֶדָׂשַה וָׂשע ליע ןייוו נּוא ןְראָק
 וצ דֶלעפ ןיִא ןְגְנאַנעֶג זיִא וָׂשֵע נּוא (איִבָהָל
 טֶה רע רַמֹולְּב ןְגנערְּב ּוצ גְנּפאַחַא ןְּפאַח
 ןיִא הָיַחַא ןֵניִפעֶג טעוֶו רע ןעוֶו טְכאַרְטעֶגְּךיִ
 ןננעֶרְּב רֶע לאָז טיִנ ןעוֶו נּוא םּוג זיִא דֶלעַפ
 לָוְג ןּופ ּוליִפֲא ןְניִפעֶג טעוו רע ןְנאוַו ןּופ
 טאָה הָקְבַר נּוא (בקֲעַי לֶא הָרָמֶא הֹקָברע
 וָׂשֵע ןְסייֵהעֶג טֶה רֶטאָפ ןייַד בֹקֲעַי ּוצ טגאָזיִג
 ןֵשְטְנעֶּבםיִא רֶע טעוֶו ןיִסֶע ןְגְנעֶרְּב םיִא לאָז
 ייווְצ ריִמ םעֶנ נּוא ףאָׁש איד ּוצ אייֵג םּורָד
 ןיִסֶע יטּנ ןְכאַמ לעוֶו ךיִא נּואְךיִלעְקְיִצ יִמּונ
 רע יֵדַּכ ּביִל טֶה רע יז ֹוזַא רֶמאַּפ ןייַד ּוצ
 הקָבַר טאָה םּורָד נּוא ןֵׁשְטְנעֶּב ְּךיִד לאָז
 ייוֵוְצ יד רָמֹולְּכ ריִמ םעֶנ (יֵל חֹקָו) טְנאָזעֶג
 קָחֶצִי רֶמאָפ ןייד ןעֶד ןיימ ןיעֶז ְךיִלעֶקיִצ
 רע;הָבּותְּכ ןייַמ ןיִא ןֶּביִרשעֶג ןייֵא ריִמ טָה
 ְךילעקיִצ אייַוְצ ןֵּבעֶג גאָט יַלֵא ריִמ לאָז

 להוא
 רֵּבַרְמףיִבָא תֶא ִּתְעַמָׁ הֵנֲה הָנְבבֹקֲַי לֶא הֶרָמָא הקְבר

 יִל הֶׂשֲעְו רּיַצ יִל הָאיֵבָה רֹומאֵל ְךיִחָא וָׂשֵע לֶא
 ּוצ טְגאָזִג טֶה הָקְבִר.ישְפִנ ְְכְרבְּהרּבֲעַּב וגו םיִמַעְּטַמ
 טְגאָזִג טֶה רֶמאפ ןייַד יוִו טְרעֶהג ּבאָה ְךיִא ֿבֹקֲעַי ןוז ריִא
 ןּבאָה טְסעוֶו ּוד וו םֶד ןּופ ריִמ גְנעֶרְּב וָׂשֵע רֶדּורְּב ןייַד ּוצ

 לאָו ִע ןְגעוֶו ןופ ויַפְׁש עֶמיִַא ריִמ ְךאַמ גּוא דֹלעָפ ןיֵא
 טיִנ קֶחְצִי ןד טֶה ןיֵטְׁשראַפ רֶמאָל יּביײל ןיימןְׁשְנעֶּב ךיִד
 ןְּבעֶג לע ְךיִא רונ .וייפְׁש עֶסיז ןָאוָׂשֵע ןֶשְנעֶּבטְנעֶעֶג
 רונ ְךאַַא ןעוט ְראַד רֶנייֵ ןעֶו לׁשֶמַא טיִמ ןייטְׁשְרעֶפ ּוצ
 - לאָז רע רֶייְֵׁש רֶד יא טי הֶאָנַה ןייקְךאַז רֶד ןופ ֶׁה רֶע
 ןעֶנט ּוצ ץֶראַה ןְכאַמ ְךיז לאָז רֶע יד ןייַולנעְֶא ןֵקְניִרְט
 טְלאווגטֶה רֶע קָחְצִי ימ ןעוֶויִג זיִא עֶכילְמעֶג םֶד ְךאַז יִד

 ה/

 יֵחָא רָׂשע ןֵה ֹומא הקבר לֶא בקי רֶמאֹיֵע
 .םֹקֵעַי טאָה (קָלֶח ׁשיִא יִכֹנָאְו ריעָׂש ׁשיִא
 .ףָדּורְּב ןייַמ הֹקְבַר רָמּומ ןייַז ּוצ טְגאנעֶג
 ןָא טאַלְנ ןיִּב ְךיִא נּוא ראָה טיִמ זיִא וָׂשֵע
 .ןֵּפאט ןָא רֶטאָפ ןייֵמ ךימ טעוֶו רֶמאָט ראָה
 .ןְטְלעׁש ְךיִמ רע.טעוֶו ןנעק רֶד ְךיִמ טעוֶו גּוא
 .איד טֶה:(ינַּב ךֶתֶלְלֹק יֵלֲע ֹומא ֹול רָמאֹּתַע
 .ןייר ןייז לאָז ריִמ ףֹואטְגאָזעֶג םיִא ּוצ דָמּומ
 .טיִנ ְךיִד טְסְלאָ טְּבייַרְׁשיִנּקְזַח רֶד .הָלָלְק
 .דֹובֲעַי בֵרֶק טְגאָועֶג טֶה טאָנ ןעֶד ןֵטְכְראָפ
 .-ןֶטְסנֶי םעֶד ןֵניִד טעו רָטְצֶלֲע רֶד (ריעָצ
 טאָה הקבר יִנוקְוִח רעֶד טְגאָז טֵׁשּפַא ְךאָנ
 .ְךיִד שינ ןִטְלעֶׁש ְךיִמ שעֶו קֶחְצִי טְגאנעֶג
 .איֵד ריד ּבאָה ְךיִא ןְטְכאַרְמ טעוֶו רֶע ןעֶד
 .יִע יוִו טְרעֶהיִג ּבאָהְךיִא לייו ןיִּבעֶגיִג הָצֵע

 .ףָדיו טְגאָז טֵׁשְפַא ְךאָנ ןֶׁשְטְנּב וׂשֵע לי
 .ןעו ןְטְלעֶׁש רָכעֶג ּךיִד לעֶוו ךיִא יִנּוקְזַח רֶד
 .םעֶו קָחְצִי רָּכֶא ןְגְלאָּפ טיִנ ְּךיִמ טְסעֶו ּוד
 םמּוג םיִא טֶסּוט ּוד לייוו ןְטְלעֶׁש טיִנ ךיד
 םעונ ירמא רַד נּוא .ןיִסע םיא טְסְנְנעֶרְּב נּוא
 .יִנְּב ךֶתֶלְלֹק ילע) ףֹוא טֵׁשֶּפִא ְךאָנ טְגאָז
 רֶד ְךיִא לעוֶו הָלָלְק ןייַד טְגאָועֶג שֶה הֹקָבַר
 ןעֶזאָל טיִנ ךיד טעוֶו רֶטאָפ ןייַד ןעוֶו ןעֶליִפ
 הָּבּותְּכ ןייַמ ןיִּבעֶנ ריִד ְךיִא לעֶו ןְנָׁשְרִי
 .ןֶמּונעֶג טאָה הקבר נּוא ּונעֶג ןְּבאָה ּוטְסעוֶו
 ןאָט ןָא טְגעֶלְּפ רע םִו וָׂשֵע ןופ רדייֵלק יִד
 .םֶה נּוא געֶיַג םעֶד ְּךאָנ ןְגְנאַגעֶג זיא רע; ןעוֶו
 ןּופ לעֶפ יד ןֵמּועֶג טֶה נּוא דייֵלְקעֶג ןָא םיִא
 ףֹוא דייֵלקעֶג ןָא םיִא טֶה נּוא ְךיִלעקְיִצ איִד

 .קָחֶצִי יֵדְּכ וָלאַה ןייַז ףוא :ּוא טְגעָה עֶנייַז
 .טֶה רֶרייֵלְק איִד נא וָׂשֵע זיִא םֶד ןָנייֵמ לאָז
 רעןוש ןעוֶו ןְטְלַהַּב ּוצ הקבר ןְּעֶיִג ָׂשע
 6 .יה בקעי
 .טֶה ץְראַה סד ,רּוג ןּוז רֶטֶצֶלָע רֶד זיִא רע לייונ וָׂשָע ןְשְנעֶּב

 .םיִנ זיִא רֶע לייוו ןֶשְנעֶּב םיִא לאָז רֶע ןְגאָרְמְרעֶּפ טיִנ םיִא
  ןעֶפייַהעֶג ְיִז טֶה נוא הָצֵע ןיֵא טְכּועֶג ְךיז רֶע טֶה יּואָר
 . ּוצ םיִא ןייַז רֵרֵיֹעְתִמ ְךיִז לאָז רֶע יִדָּכ וייַּפְׁש עֶפיִז ןעֶגְנעֶרְּב

 .טרעֶהיִג ּבאָה ךיִא בֹקֲעַי ּוצ טְגאִָג הָקְבַ טֶה םֶד ןְשְנעֶב
 . ךאַמ ייֵג וָׂשֵע רֶדָורְּב ןיידּוצ טְגאָזיִג טֶה קָחֶצִי רֶמאָפ ןייַד

 .ךיִא באָה ןעָׁשנעֶב ךיִד לאָז ְךיִא ִרְכ ןעֶניְּש עֶסיִז ריִמ
 ּוצ םיִא ץראַה ןייק.טיִנ טאָה רעֶטאַפ ןייד א ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ
 .ןעֶסייהעֶג יז רֶע טֶה סאוָוְךאָנ טיִג ןעוֶו םּוראָו ןעֶׁשְנעֶב
 .גֹוא עֶלעֶלְיצַא םעֶנּוצ ְךיִמ רעֶה םירָר זיּפְׁש עֶפיִ ןְגְנעֶרְּב

 - ּועָׁשְנעַּב ךיד רֶע טעֶוויׁש עֶס רֶטאפ ןייד ְךאַמ
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ואצ
 הנ

 איִד ייֵז רֶע טֶהְּךאָד טאַהיג רֵּבייֹוו ליִּפ טֶה
 רֶע לייוו ןוואָרְמעֶג טְלאוָועֶג טיִנ עֶדייֵלְק
 בקֲעַי נּוא םיִעָׁשָר ןיִנעֶז ייֵז טאָר טְסיוִועֶג טֶה
 ,רעֶטאּפ ןייַז ּוצ ןסֶע םעֶד טיִמ ןְמּוקעֶג זיִא
 טיִנ טאָה בקֲעַי טְּבייַרְׁש בֵאֹוׁש ןֵּבֶא רעֶד
 נּוא רֶטאפ ןייַ ןופ הָעָיַד יד ןיִנְבננ טְלאוָועֶג
 טאָה רֶע נוא ןעֶנאָז ןְיִל טְלאוָועֶג טיִנ טאָה
 סאָד ןיִנאָרְט טְלאועֶג טיִנ טֶָה נּוא טְנייוֶועֶג

 נּוא ןיִמע םָד ןיִסֹוטְׁשיִג טֶה הקבר זיִּב ןיִסעֶז !
 טאָה הקבר זיּב ןייֵג טְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע /
 ייַד ּוצ יג ריד טיִמ ןיִלעוֶו םיִכָאָלַמ טְגאָזיִג
 ריִט רָד ףוא ןְמּוקעֶגזיִא רֶע יוִו נוא רעֶטאָפ
 טְקיִׁשעֶג טאָנ טֶה ןְּביִלְבעֶג תּוׁשָלַח רע זיִא

 טְריִפיִג םיא ןֵּבאָה ייֵז וא לֵאיֵרְבגנּוא לֵאָכיִמ
 הק נוא רֶמאּפ ןייַז ּוצ טְנעֶה ייוַוְצ יד יב
 | ןעֶד בעי ּוצ ןייוו ןייק ןְּבעֶגיִנ טיִנ טאָד
 ייב טור ןייַז לאָז רע םָד טְלאוָועֶג טיִנ ׁטֶהו
 טיֹור טְסייֵה וׂשֲע לייַו םֶהיֵא ןופ הֶכָרְּב רֶדי
 ןג םעֶד ןופ ןייוו טְכאַרְּביִנ םיִא לֵאָּכיִמ טָּ
 רֶד ןּופ ןְגנאַניִג םורַא זיִא בקֲעַי יו גוא עו
 םיִא לֵאָכיִמ טאָה ןְמּוקעֶג ןָא וָׂשע זיִא ְךיִּט
 רָד נּוא עז ינ םיִא לאָז וָׂשֵע יי לפי

 הָרוכְּב יה טפוק רַּפ טֶה וָׁשֵע םֶד טריי :
 יד ךייז לַּבקִמ ןנעק לאָז בקי יִדָּכ = צ

 טאָה רֶטאָפ ןייז ןעוֶו רֶטאָפ ןייַז ןּופ תֹוּכָרְּב
 טרָפְנעיג רע טֶהּוטְסיִּב רעוֶו טְנעֶרְפיִנ םיִאי
 ףוא ןיִּב ְךיִא רֶמֹולְּב (ּךְרּוכְּב וָׂשע יִכֹנָאװ
 טֶה רֶע ןעֶד וָׂשע רֹוכְּב ןייַד ןּופ טָרָא םעֶד
 בע םוָו םָד נּוא הָרֹוכְּב 4 7 רַּפ ריִּמי

 ר טעֶריג טְסאָה וד יז וזִא ןאָטיִג באָה ךיִא :

 םיִא ְךאָד טֶה קָהצִי יֵיַחְּב רָה טְגעֶרְּפ .ריִ

 םוִו םֶד רמּולְּכ ןעוֶו טיִנייֵמ ןּופ ׁשְטייט וי
 הקבר םֶה ןיִסעע ןיִגְנעֶרּב ןְסייֵהעֶג טְסאָה יז
 טשִּפַאְדאַנְוננעֶרְּב ןְסייֵהעֶג ריִמ נּוא טרעֶהיִנ
 לאָמליפ ןיֹוׁשּבהְדיִא ילַאְּתַרַּבדרׁשַאַּכנוזיִא
 ּוא ריִמ ּוצ טעֶריִנטְסאָהּוד יוִוֹוזַא ןאָטיִג ֹוזַא
 ּוטְכיִּב םּוראוָו בקעַי ּוצ טגעֶרְּפיִג טֶה קֶחצִי
 יִּכ רֶמאֹינ דְלעֶּפ םעֶד ןּופ ןמּוקעֶג םעֶנ 'זַא
 טְגאָועֶג בקֲעַי טאָה יִנָפְל ּךיֶהֹלֶא 2 הָרְקַה
  םּוראוָו
' 

 תורלות תשרפ

 || סְלאויִא ץּוריּת רֶד ןיִסע ןנְנעֶרּב ןְמייהינ טיִצ

 ..ריִמ רַפ ןְפעֶרְמ טְכאַמיִגטאָה טאנ

 הניארו
 ןייַז זומ סאָד טְכאַרְמיִג ְךיִז קָחְצִי טאָה ֹוזַא
 .ןֵמאָנ םְטאָנ טיִנ טְנאַמ רעֶד וָׂשֹע ןעֶד בקי
 וָׂשֵע ןעֶטְלאַהיִג ְךאָד טאָה קֶחְצִי הָׁשַק זיִא
 ׁשּודיִחַא םיא זיִא םּוראָָו נּוא-קיִדַצַא ראַפ
 קיִדְצַא ןעֶד טאָנ טְנאַמ רעֶד רַע םאַו ןעוֶויִג
 רָד ראָנ ןְמאָנ םֶמאָנ טָּפֶא ְךאָד טֶנ מ רֶד
 טיי וָׂשֵע טְכאַרְמיִנ טאָה קֶחצָי זיִא ץּוריִּת
 טייַנ וזַא ןְּפאַח תֹויַח רֶלעַפ םעֶד ףֹוא טָפָא
 רֶע טֶה םּורָר רעֶמְרֶע עֶנייֵר םּוא ףֹוא רע
 ןְמאָנ םעֶד ןְנאַמ רַד טיִנ לאָז רֶע טְנייוויג ְּךיִ
 רע טָה אָד נּוא םייַה רָד ןיִא ּוליִפֲא טאָנ ןּופ
 ךיז קָחֶצִי טאָה ֹזַא ןְמאָנ םֶמאָנ טְנאַמ רעֶד
 טייַנ רֶע ןעֶד בֹקֲעַי ןייַז זּומ סאָד טְכאַרְמיִנ
 טְנייויג רֶע זיא ֹוזַא רַמְרע עֶנייַר םּוא ןיִא טיִנ
 רֶמאֹּיַו ּוהֵׁשְמָיֹנ ןָמאָנ םְמאָנ ןְנאַמ רעֶד ּוצ
 םיִא טֶה (ָׂשע יִדָי םִידָיהְו בלעַי לוק לֹוקֲה
 לוק סאָד טְנאזיִג טֶה נוא טְּפאַטיִנ ןָא קָחִי
 נּוא גירעדינ ראָנ טעֶר רֶע ןעֶד בקֲעַי ןופ זיִא
 ןיִנעֶז טְנעֶה איִד 'נּוא ְךֹוה ןרייר טְנעֶלְפ וָׂשֵע
 קֶחֶצִי טְּבייַרְׁש יַנּוקְזִח רָד .וָׂשֵע ןּופ טְנעֶה יד
 טיִנ ְּךיִא ןעק; רעֶד לוק םעֶד ןיא טְנאָזַנ טֶה
 ּוצ טעֶר ׁשְטְנעֶמַא םּוראָו וָׂשֵע זיִא םֶד בֹוא
 רֶּבֶא ּבאָרְג רעֶ;טעֶד ןמייֵצ וצ נוא ןיד ןְטייֵצ
 רֶע סאָד טְכעֶר ךיִא ןעק רעֶד טְנעֶה יִד ןיִא
 םּורד ראָה טיִמ ןיִנעֶז אייז םּוראְָו וָׂשֵע זיִא
 ְּֿתְשִיַו יי ול אֵבָיַע טְׁשְטְנעֶּביִג םיִא רֶע םטֶה

 בקי טְשְטְנעּב קֶחֶצִי איו

 סאָד לייוו ויי טְכאַרְּביִג םיִא טאָה רָע נּוא
 רֶע טעוֶו וזַא לָּבַלּובְמ ןֶׁשְטְנעֶמ םעֶד טְכאַמ
 (סיִדְנִּב חיִר תֶא חרָינ ןינעק; רעֶד טיִנ םיִא
 ייפ ַחיִר ןֵטּוג םעֶד טְקעֶמְׁשיִג טֶה קָחְצִי נא

 ענייג
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 הניאצ 10
 ןניִצ ןופ לעפ יד יׁשרטעֶרְפ .רָדייֵלק עֶנייַ
 טֶה סאָוו ַחיִר םעֶנייֵׁש ןייק שיִנ ְךאָד ןְּבאָה
 םֶה בֹקַעַי זיִא ץּוריִּת רֶד ןיִקעֶמְׁש ּוצ טאַהיִג

 עז ייֵז םִו וָׂשֵע ןופ רֶדייֵלְק יד ןאָטעֶג ןָא
 ןעוֶויִג זיִא רֶע סאוָו ןֹוׁשאִרָה םֶדֶא ןופ ןעוֶויִג
 טאַהעֶגאייֵז ןְּבאָה םּורְד ןֶרֵע ןג ןיִא ייֵז טיִמ
 איד ףֹוא נּוא ןֶדע ןֵג םעֶד ןּופ ַחיִר םעֶנייׁשַא
 תֹויַחיִניִמ לָּכ טְלאָמיִנ םֹוא ןעוֶויִג זיִא רָדיילק
 יִד טיִמ דֶלעֶפ ןיִא ןגנאניִג זיא וָׂשע ןעוֶו נוא
 ּוצ ןֵפֹול ּוצ ןְמּוקעֶג תֹויַח עלַא ןיִנעֶז רֶדייֵלְק
 רַּפ סאוָו ןְפאַה טְנעקיג רֶע טֶה רֶדייֵלְק יד
 נבל ּוֲחְִַּׁיְמ טְלאָויִג טאָה ר הָיַַא
 רֶדְניִק יד ריד ּוצ ןְקיִּב ְךיִז ןיִלאָז יז (ְּדְמִא
 אייז בֹוט קָבַד רעֶד טְגעֶרְּפ .רָטּומ ןייַד ןּופ
 םּוראוָו טאַהעֶג רָסאָפ ןייֵא ראָנ ְךאָד ןֶּבאָה

 .רָמאָּפ ןייַד ןּופ רַדְניִק יִד טְגאָועֶגטינ רֶע טֶה

 ְּךיִז שאָה קֶחֶצִי ץוריִתַא יִנּקְִח רעֶד טְגאָז
 ְךאָנ טעוֶו נּוא גנּוי ְּךאָנ זיא הקָבַר טְכאַרְטיִג

 םּורד ןְּבאָה רֶדניקְךאָנ טעֶו וא ןְמעֶנ ןאַמַא
 ּוליִפֲא רֶמּומ ייַ ןּופ רֶדְניִק ידטְגאֶָג רַעטֶה
 ןאמ ירא ןייא ןפ ןְּבאָה טעוֶו איִז םָו איד
 עֶנייַד (ּורָּפ ךיִכְרָבְמּו רּורָא ְךיֶרְרֹוא
 עֶנייֵד נוא ןעֶטְלאָׁשעֶגןייַז ןעֶלאָז רֶטְלעֶׁש
 טְנעֶרְפ טְׁשְטנֶּבִנ ןייַו ןעֶלאָז םֶרָשטִעַּב
 יָניֵד רעֶירַפ םעָלַּב ייַּב טייֵטְׁש םּוראוָו יישר

 רעֶד גוא טְׁשְטְנעֶביִג ייד ןעֶלאָז רעׁשְטְנֶּב
 רֶד ןְטְלאָׁשעֶג ןייז ןְלאָז רֶטְלעֶׁש יִנייד ְךָנ
 רעֶד ףֹוא סע טייג םיִקיִדַצ איד זיִא ץּוריִּת

 ְךאָנ רעֶד נּוא ןָטְׁשְרֶע םּוצ טְכעֶלְׁש טְלעוֶנ
 רֶעירָפ קָחֶצִי טְגאָז םּורָד טּונ אייֵז סֶע טייג

 ןְטְלעֶׁש ךיד טעוֶו סאוָו רעֶד רורָא ְךיִרְרֹוא
 ְךּורְביִכְרְבִ ְאָנ רֶד נא ןְטְלאָׁשיִנייַ לאָז
 ׁשְטְּביִייַוטעוֶוׁשְטְנעֶּ ְךיִד טעוֶו םִע רעוֶ
 רעֶד נּוא לאוו רעערַפ טייֵנ םיעָׁשָר יד רָּבֶא

 רֶעיִרְפ םעְלִּב טְגאָז םּורָד טְכעֶלְׁש ְךאָנ
 יז ןעֶלאָז רֶׁשְטְעֶּב עֶניד ְךיָב ְךיִכָרבְמ
 רּורָא ְךיֶררֹואְו ְךאָנ רעֶד גוא טְשְטְנעֶּביִ
 נוק רעֶד .ןְטְלעֶׁש טאָנ טעוֶו רָטְעֶׁש ֶנייַד
 ָׂשע ןְמְלאַהיִ ןֹוׁש טאָה קֶחצִיןעֶוטְּבייְֵׁש
 ןייֵא זיִא רֶע םָד טְפיוִויִג רֶע םֶה קיִדַצַא רַּפ

 נוא טְנייַפ םיִא ןָּבאָה טייל ליפ נּוא רֶניִרְק

 רֶעירְפ םיִא רעטֶה םּורָד ןְטְלעֶׁש םיִא ןיִלעֶו
 טאַהעֶג טֶה רֶע לייוו רּורֶא ּךיֶרָרֹוא טְגאָועֶג
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 תא וָׂשע יוִו נוא רֶׁשְטְנעֶּב יוִו רֶטְלעֶׁש רעֶמ
 אייֵטְׁש (יֵבָא םוקָ טְגאָזעֶג רֶע טֶָה ןְמּוקעֶג
 קָחֶצִי טְּבייַרְׁש יִנוקְזַח רֶד רֶטאָפ ןייַמ ףוא
 ןופ ןיִסעז םעֶד ְּךאָנ ןְראוָועֶג ןְפאָלְׁשְטְנַא זיִא
 ףֹוא אייֵטְׁש טְנאָועֶג וָׂשֵע טאָה םּורָד כֹקֲעַי
 םיִא טֶה ןיסע ןייֵמ ןּופ סע גוא רָטאָּפ ןייַמ
 ָףנְּב יִנֲא רֶמאֹיע ּוטְסיִּב רעוֶו טְגעֶרְפיִג קָחְצִי
 ןייַד ןיִּב ְךיִא טְגאָועֶג רע טֶה (ָׁשע ךֶרוכְּב
 הָלֹורְג הָדָרֲח קֶחצִי רֲחָיַ וׂשֹע ןּוז רֶטְצִלֶע
 ןְקאָרְׁש רעֶד רייז קָחְצִי זיִא (דֹואְמ דַע
 רייז זיִא קָחְצִי טְּבייַרְׁש ׁשֶרְדֶמ רַד .ןְראָועֶג
 ןעֶראָו זיִא רע ןעוֶו ןְראָועֶג ןקאָרְׁש רעֶד
 ָיִא טרָדְנּוצַא גוא ַחֵּבְזִמ םעֶד ףוא ןְדָנּוּבעֶג

 םּורָד ןְראָועֶג ןְקאָרְׁש רעֶד רעֶמ ְּךאָנ רע
 זיִא רֶע שטייט זיא םָד (רֹואָמ דעק טייֵטְׁש
 םֶדָטְּבלּכִמ לֵבֹואָו ןְראוָועֶג ןקאָרְׁש רדְריז
 ןּופ ןָתעֶניִג ּבאָה ְּךיִא נּוא (ּוהֵכָרָבֲאַו אֹבָּת
 םיִא ּבאָה נּוא טייֵקאַמְׁשעֶג אייֵלְרעֶלַא
 ןייז ןוש לאָז רע הָיהְיְךּורְּב םננ טְׁשְטְנעֶּביִג
 רע טְגאָזעֶג קָחְצִי טֶה םּורְד נוא טְׁשְטְנעֶּביִג
 לאָז טייַל איד יִדָּב טְׁשְטְנעֶּביִג ןּבייַלְב לאָז
 טיִנ תֹואְמַ ןייק לאָז בֹקֲעַי ןעֶו ןעֶנאָז טיִנ
 ןְראוָועֶגטְׁשְטְנעֶּביִנטיִנ רֶעטְלאָו ןאָמ ןעוֶויִ
 ןְראוָויִג ראָויִג זיִא קָחֶצִי זַא םעֶד ְּךאַנ םּורָד
 םנ טְנאועֶג ְּךאָד וע טאָה תֹואָמַר םעֶד ןּופ
 רַד .טְשְטְנֶּביִ ֵּבייַלְּב לאָז רע הָיְהִי ךּורּב
 ְךיִא ןעוֶו טְנאָוֶג טֶה קָחְצִי טְּביירְׁש יִנקְזַח
 וָשֵע נּוא בקעֶי ןׁשיווְצ ןעוֶויִג הָעֹוט ךיִמ ּבאָה
 ניֵלָּב ןיִּב ְּךיִא םּוראָו טיִנ ׁשּודיִח ןייק זיִא
 ; טֶה םּוראוָו לאוו ץֶלַא טְסייוֵו טאָנ רָּבִא
 וא רֹוכָּב םעֶד ןּופ הָּבְרְּב יד ןְמּונעֶג קעֶוַא
 נ הָיהִי ךּורָּב םַנ ןְטְסננּוי םעֶד ןְּבעֶגיִנ טֶה
 אָה ְךיִא ןעֶד טְׁשְנעֶּביִ ןייז רע זּומ םַּתְסַה
 קעָי נוא טאָנ ןּופ הָעַד רֶד ףֹוא טְׁשְנעֶּביִג
 עוֶוַא הָרֹוכְּב איד וָׂשֹע ריד ייַּב ְּךאָד טאָה
 ייֵז לאָז רֶע טְכעֶר ּיִא םּורְד טְפֹוקעֶג
 ָה קֶחצִי יעקוַח רֶד טְגאָז ךאָנ .טְׁשְטנעֶּביִ
 ךיִא םּוראָו טְשְטְנעֶּביִג ןייַז זּומ רֶע טְגאָועֶג

 שְטְנעֶּב עֶנייַז םאָר טְשְטְנעֶּביִגםיִא ּבאָה
 יֵלאָו רָטְלעֶׁש עֶנייַזּוא טְׁשְטְעֶּביִגןייַ ןיִלאָז
 יא לעוו ְךיִא זַא טְנייַה נּוא ןְטְלאָׁשיִג ןייַז
 ה בֹוא נא ןָטְלעֶׁש ְךיִמ ְךיִא לעֶו ןְטְלעֶׁש
 יִנ נּוא ןְמְלעֶׁש טיִג םיִא לאָז ְךיִא ןְגאָז טְסעוֶו
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 טְשְטנעֶּבינ יי לאָז רֶע הָיְִיַּרְּםִׁשְמְנעֶנ
 ְךיִמְּדיִאׁשְטְנעֶּבםיִאׁשְטְנעֶבְךיִא זַא םוראו
 טאָה וָׂשעע נּוא( הָרָמּו הָלֹודְנ הקֲעָצ קעָצַיו/

 נּוא םֶרָטיִּבַא נּוא אייֵרְׁשעֶג םֹורָנַא ןגירֶׁשע

 רֶטאָפ ןייֵמְךֹואְדיִמּשְטְנעֶּב רֶמאָּפםּוצטְנֶא
 רָדּורְּב ןייְֶַמּקעֶג זיִא םעטְנעֶג קֶחְצִי טֶז
 ןייב ןָּונעֶג קעוֶוַא טֶה נוא טְפאַׁשְנּולְק טיפ
 םיִא ןעֶמ טֶה םּורָד טְגאָועֶג ָׂשֵע שֶה הָּכְנ
 רעלייוַ ןְראנ ׁשְטייט זיא םֶד בקי ןפּורע
 נּוא הָרֹוכְּב ןייֵמ טְראַנעֶג םֹוא ריִמ יִיַּב טֶה

 רַּפ טְגאָעֶג טֶה וָׂשֵע נוא הָכָרְּב ןייֵמ טיי
 ןייֵא דייֵׁשעֶג ּפָא םיוִועֶג ריִמ טְסאָה ּוד ראָז

 באָה ְךיִא טְרָפְנעְג םיִא קָחְצִי טאָה הָכִח
 נּוא ריֵד רָּביִא ראַה ןייֵא רַּפ בל שי
 רֵפיִּבעֶגיִג םיִאְךיִא ּבאָה רֶדיִרְּב עֶנייַ על
 םיִא ְּךיִא ּכאָה ןייוַו נוא ןראק נוא טְכעֶנְ

 םֶה ןאָמ טְנייַה ריִד ְּךיִא לאָז םו נוא ןְּבעֶנ
 הָכָרְּב ןיֵא ראָנ ןעֶד ּוטְסאָה טְגאֶעֶ ָׂשע
 טְנייוַועֶג טֶה נּוא לֹוק ןייַ ֶּבֹוהיִג ףֹוא טֶה נ
 ץֶרֶאָה יִנמְׁשִמּפ טְׁשְטְנעֶּביִנ קָחְצִי םיִא ׂטָת

 רעֶד ןּופ טייֵקיִטעֶפ רעֶד ןּופ (ְךֶכֶׁשֹומ הָיָה

 קָחְצִי תֹודָֹוּת רֶד .ןְציזןייַד ןייַז לאָז דֶדֶע
 ּבאָה ְּךיִא טְגאָעֶג קֶחְצִי ׁשֶה םּוראָו טְגערפ
 ְךיִד ךיא ןעק  רֶדּורְּב ןייַד טְׁשְטְעּביִ ןֹוׁש
 טְלעוֶו רֶד ףֹא אָד טיִנןעֶד זיִא ןׁשְטנעֶּב טי
 קָחְצִי סאָד ְךאָד ןְהעֶז ריִמ הָכָרְּב ןייקרעֶמ
 .הָכְרּב ןייַא םיִא ןְניִפעֶג םעד ְּךאָנ טֶה ןייֵלַא
 ןַײַא ֹוזַא טְנאַועֶג טאָה קָחֶצִי זיִא ץּוריִּת רֶר

 ןינעק טיִג ריִד ְּךיִא לעוו בֹקֲעַי איוִו הָּכָרְ
 קאר
 יֵנָא םג יִנֵכְרָּבנ טְנאַזעֶג וָׂשֵע טאָה םָד ןיִּבעג פא

 רֶע הָכָרְּבַא רַּפ סאוָו טיִמ טְסיוִועֶג טיִנ ׁשֶמ
 טְרָפְנעיִג םיא קָחְצִי טֶה בֹקֲַיטְשְטְנעֶּבִׁשְ
 רָּביִא ראַה ןייַא רַּפ טְכאַמעֶג םיִא ּבאָה ְּךיא
 טאָה ןייַזְךייֵלְג טיִנ םיִא טיִמ ּוטְסְנעֶק ריד
 ְךיִא ןעק הָבָרְּב רעֶד ןיא ןעוֶו טְגאָועֶג וָׂשֵע
 ְךאָנ םיא ְּךאָד טְסאָה אוד ןייַז ְּךייֵלָג םיִנ
 הָכָרְּב איִד ןייו נוא ןְראָק טיִמ טְׁשטנעֶּביִנ
 טְשְטְנעֶּביִגקֶחְצִי םיִאטֶה םּורָד ְךֹוא ריִּמּביִנ

 ןְציִז ןייַד ןייַז לאָז דְרֶע רעֶד ןופ טייֵקיטעֶּפ
 טאָה ןייוַו נוא ןיִראַק ןיִּבאָה טְסְלאָז רָמֹולְּכ

 {7 הק ךיא םוָו סֶע רימ טְפְלעֶה םָנ טְנאָזעֶג וָׂש

 . תורלות תשרפ

 .םעֶד ןּופ (ּךְבֶׁשֹומ הֶיְהִי ץֶרֶאָה יִנֵמְׁשִמּונ

 אס הניארו
 סיפע ריִמ ּכיִנ ןייוו נּוא ןָראק ןְּבאָה לעוֶו
 םיִא קֶחְצִי טֶה ןְמייֵצ ּוצ טייֵקיִטְלעֶויִג ןייֵא
 ןְּבאָהטְסעו ּוד (הָיְחִתדּבַרַח לע טְרָפְנעי
 הָיָהְו דרעוֶוְׁש ןייַד טיִמ טייקיִטְלעוֶויִג ןייֵא
 (ּךְראָוַצ לַעמ ֹולֲע ּתקַרפּו דירָּת רֶׁשֲאַּכ
 ןְטְלאַה הָדֹוּת יד ןיִלעוֶו טיִג טעֶו בקֲעַי ןעֶו
 יַרְמִא רָד .ןְגיִטְלעוֶויִג םיִא רֵּביִא ּוד טְסעוֶו
 דרעַוְׁשַא טאַהעֶג טֶהםֶהָרְבַא טֶּביֵרְׁש םעונ
 ׁשֶרֹופְמַה םֵׁש רָד ריִא ףֹוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא םוָו

 טֶה קָחְצִי נוא קָחצִי וצ ןְּבעֶגיִג איִז טֶה גוא
 טְלאוָועֶג טֶה וָׂשֵע זַא נּוא בקעיּוצ ןְּבעֶגיִנ איִז

 ּוצ רֶע טאָה דֹורְמִנ טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ
 דֵרעוֶוְׁש רֶד רַפ הָרֹוכְּב יִד טְפֹוק רַפ בֹקֲעַי

 ןעֶניִ ייֵז ןְּבאָה ןעֶזיִל נּוא טֹורָּב םעֶד גּוא
 הָרֹוחַמ טָפֹוק רַנייֵא ןעוֶו זיא רֶדֵס רֶד יו ֹוזַא
 טאָה וָׂשֵע איוִו נּוא ףוק ןייַו ןעֶמ טְקְניִרְמ

 הָרֹוכְּב איד ןֵמּועֶג קעוֶוַא טֶה בֹקֲעַי טְנאָועֶג
 (הָיְהִת ךְּבְרַח לע) שְרָפְנעיג קָחְצִי םיִא טֶה
 וד םו רְרעוְׁש ןייַד ּךֶרֹוד ןְּבעֶל טְסעֶו ּוד
 וָׂשֹע םֹוטְׂשִיַ) הָרֹוכְּב רָד רַּפ ןְמּונעֶג טְסאָה
 בֹקעֶי טאַהעֶג טְנייַפ טֶה וָׂשֵע נּוא (בקעַי תֶא
 םיִא טאָה רֶטאָפ רעֶד םָו הָכָרְּב רָד רֶּביִא
 וָׂשע לייוַו טְּבייַרְׁשיִנּקְזַח רעֶד .טְׁשְמְעֶּביִ
 הָיְחַת ּךֶּבְרַח לעַו הָכָרְּב איֵד טאַהעֶג טאָה
 'רע ןעֶד בקי טאַהעֶג טְנייַפ רע טֶה םּורָד
 דְרעוֶוְׁש רעֶד טיִמ סאָד טְזאָל רַּפ ְּךיִז טאָה
 טאָה וָׂשֵע נּוא ןיננראה ןינעק םיִא רֶע טעוֶו
 ןלעוֶו םִע (יִבָא לָכַא יֵמְי ּובְרְקִמ טְגאוֶג
 ןְבְראַטְׁשטעוו רָטאפ ןייַמ םוָו געֶט יִדְְנְעֶעְג
 רע ןעֶד בֹקֲעַי רָדּורְּב ןייֵמ ןְננְראַה ךיא לעוֶו
 ןָא םיִנ רעצ ןייק םיִא ּךיִא ליו ןְּבעֶל ןייַ
 ִנּיקְזַח רעֶד נּוא "שר טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןאָמ
 יֵמְי ּובְרְקיל טְנאַועֶג וָׂשֵע טאָה ֹוזַא טְּבייַרְׁש
 סאוָו געֶט איד ןֵנְהעֶניִג טעֶו םִע (יִבָא לֶבֵא
 ןֹוׁש טעוֶו נּוא ןֶּבְראַטְׁש טעוֶו רעֶמאָפ ןייַמ
 םיִנ רָנייק טעוֶו ןְּבאָה טיִנ רֵדָניֵק ןייֵק רעֶמ
 ְךיִא לעוֶו ֹוזַא בֹקֲעַי רַּפ ְךיז ןְמעֶג ּוצ ןָא ןייַ
 טְנאָזיִג ןְראוָוזיא (הֹקָברָל דֵנּוײע ןְנְנְראַה םיִא
 ליוִו וָׂשֹע.םֶד ׁשֵדֹוקַה חּור ּךרֹוד הֹקַבַר ּוצ
 בקי ּוצ ןְפּורעֶג איֵז טֶה ֹוזַא בֹקֲעַי ןְננְראַה
 וצ ןֶבָל ּוצ ןייֵג קעֶוַא ןָסייֵהעֶג םיִא טֶה נּוא
 לעוֶו ְךיִא יא וָׂשערַפ ןֵמְראָד ְּךיזןְטְלאַהַּב
 םָא ןְטְראָד ןופ ךיד לעוֶו נא ןְקיׁש ריִד ְךאָנ

 ןמענ
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 (דָחֶא םוי םֶכיֵנְׁש םַנ לֵּכְׁשֶא הָמָלנ ןְמעֶנ
 ְךייַא ןופ טְרעֶניִמעֶג ןְרעֶו ְךיִא לאָז םּוראָו
 טְגאָזעֶג טאָה וָׂשֵע ןעֶד אָט ןייַא ןיִאעְדייֵּב
 לעוֶו גאָט םעֶד ןֶּבְראַטְׁש טעוֶו קָחְצִי ןעוו
 טגאָועֶג הֹקְבִר טֶה םּורְד בֹקֲעַי ןְנְְראַה ְךיִא
 ריד ןּופ טְרעֶניִמעֶג ןיִרעוֶו ְךיִא לאָז םּוראוָו
 רָדטְּבייַרְש וזַא גאָמ ןייֵא ןיִא קָחָּצִי ןּופ גּוא
 הקבר טאָה ֹוזַא טְּבייֵרְׁש יישר נוא .יִנּקְזִח
 ריד ףוא ןייֵטְׁש ףֹוא טעוֶו רֶע ןעוֶו טְנאָזעֶג
 נראה םיִא טְסעוֶו ּוד נוא ךיד ןְנאָלְׁש רָד ּוצ
 ךיד ְלעוֶונוא ןייִטְׁש ףֹוא ריק עֶיי ןְלעוֶו
 ןופ טְרעֶניִמעֶג ןיִרעוֶו ְךיִא לעוֶו וַא ןְננְראַה
 ןיִנעֶז תֶמָא ןיִא נּוא גאָט ןייֵא ןיִאעֶדייֵּב ךייַא
 ַחֵקֹול םאנ גאָט ןייא ןיִא ןֶּבְראָטְׁשיִנ עֶדייֵּב יו
 טְנאַועֶג טֶה הקבר (תַח תֹונְּבִמ הָׁשֶא בֹקֲעַי
 תַח ןּופ ּבייוַוַא ןְמעֶנטעוֶו בֹקֲעַי ןעֶו קָחֶצִי ּוצ
 רעֶד ןְּבעֶל סֶד ריִמ גוט סאו ְּךאָנ רָטְכעט
 קָחְצִיּוצ טְגאָזעֶג טֶה הקבר טְּבייֵרְׁש יּנּוקְזִח
 ןְמעֶנ טיִנ לאָז רֶע ןֶטיִּב ראַפ בקֲעַי טְזּומ ּוד
 רֶע םּוראוָו תַח ןּופ רֶטְכעֶמ איִד ןּופ ּבייַוַא
 הררׂש ןְסֹורְנַא ייֵּב ּבייַוַא ןְמעֶנ ןיִלעוֶו טעֶו
 ןינעקַא ןּפְלעֶה םיִא לאָז רע תַח יֵנְּב יַד ןּופ
 טאָה נּוא בֹקֲעַי ּוצ ןְפּורעֶג קָחְצִי טאָה וָׂשֵע
 ןּופ ּבייַוַא ריִד םעֶנ נוא ןָבָל ּוצ ייֵנ טְגאָועֶג

 נוא (ּךתֹוא ְּךַרָבְי יֵדֵׁש לֵאְ) רֶטְכעֶמ עֶנייַ
 תֶא קָחְצִי חַלְׁשִיַע ןֶׁשְטְנעֶּב ְּךיִד לאָז טאָג
 ןלֵאּותְּב ןֶּב ןֶבָל לֶא םֶרֶא הָנֵַּ ךֶלַיַו בקֲעַי

 להוא
 ןגה בֹורְו ץרַאָה יִנמׁשמּו םִַמָׁשַה לַטִמ םיִהֹלֲאָה ףֶלןֶּתִו

 ריר לאָז טאָג בֹקֲעי טְׁשנעֶּבעֶּג טאָה קֶחּצִיׁשֹוריִתְ
 רֶרע,רֶד ןּופ טייקיְטעֶפ יִד גּוא לֶמיִה ןּופ ןֹוט םֶד ןּופ ןְגעֶג

 םָח ְאָנ ןייֵטְׁשְרעֶפ רֶמאֵל .ןייו ןָטְלַא נוא ןראק ליפ גוא
 םיִא לאָז הָכָרְּב רֶד טימ זַא בֹקֲעַי וצ ןּביִלְקעגְּפָא טאָג טֶה
 טיי םִיַׁשַה לֵּטִמ טְגאָז ׁשֶרָדָמ רֶר .ןעֶׁשְנעֶּב רֶמאָפ רָד
 טְנייַמ ץרֲאָה יֵנֵמְׁשִמ גוא םִיַלָׁשּורְי טיִמ ןֹויִצ טאָטְׁש יֵד ןעֶמ

 ׁשֹריִהְו םיִרּוַּּב יִד ןעֶמ טְנייַמ ןָגָד בור נּוא תֹונָּבְרִק יִד ןעֶמ

 טאַהעֶג טֶה רֶׁשֹוע רעֶסיֹרְגַא לֶׁשָמַא .םיִבָמָ יִד ןעֶמ טְגייֵמ
 רֶע טֶה רעֶטְלֶע רֶד ףֹיא ןֶמּוקעֶג זיִא רָע זַא ןָטְפעֶׁשעֶג ליִּפ
 ןְכעֶגְרעֶּביִא לאָו ְךיִא עֶטְסעֶּב םֶר זיִא סֶע טְנעֶבעֶרעֶּב ךיִז
 רְֶניִ עֶנייֵמ ןּופ םֶנייֵא ןעֶטְפעֶׁשעֶג עָלַא םיִמ תֹוריִׁשֲע סֶד
 ןפּירעֶג רֶע טֶה ,רֶניִועֶגְֹה עֶצְנאַג םֶד ןְיֵמְׁש לאָז רֶע גּוא
 ךייא ןּופ רֶכָלעו טְגאָזעג ייֵז ּוצ טֶה נּוא רֶדְניק עני עֶלַא
 רעֶּביִא םיִא ךיא לעֶוו טֶרֶא ןיימ ףיֹוא ןְּבייַלְּב לאָז רָע ליִװ
 זיוה ץְנאַג ייֵמ ןעֶיפְׁש לאָז גוא תֹוריִׁשֲע ץְנאַג יי ןָבעֶג
 עֶגיזאָר םָד ןעֶמעֶגְנָא טְלאָועֶג טיִנ רעֶגייֵק טאָה ,רֶניִוֶג
 עֶמעֶנ ריִמ ףיֹא ְךיִא ןעקַֹֹא וו טְגאָנעֶג טאָה רעֶכיֶלְטיִא

- 

 ףניארו .תודלות

 קָחָצִי נוא (וָׂשֲעו בקַעַי םִא הקבר יחַא יִמַרֲאָה

 ּוצ םָרָא ןְדּפ ןייק בקעי טְקִיׁשעֶג קעוֶוַא שָה
 הקבר ןּופ רָדּורְּב רֶר לֵאּותְּב ןּופ ןּז רֶד ןֶבָל
 .וָׂשֵע נוא בקעי ןּופ רָמּומ יד ןעוֶויִג זיִא איִז םוו
 רעֶד זְנּוא טְנאַז םּוראָוו יִנּוקְוַח רעֶד טְגעֶרְפ
 נּוא בֹקעַי ןּופ רֶשּומ יִד ןעוֶויִנ זיִא איֵז קּושָּפ
 ץּוריִּת רָד .לאוו גְנאַל ְךאָד ןְסייו ריִמ וָׂשֵע
 קָחֶצִי סע טמּוק יו זְנּוא טְוייוַו קּוסָּפ רֶד זיִא
 נוא םיִקיֵדצ עֶדייֵּב ןעוֶויִג ןְנעֶז הקבר נוא

 רעֶד טְגאָז םּורָד עֶׁשֶרַא ןּוזַא טאַהעג ןֶּבאָה

 ףָד ןעויִג זיִא ןֶבָל (הָקְבר יִחַא ןְבנ קּוסָּפ
 ןְטאָרעֶג רדניק איד נוא הקבר ןּופ רָדּורְּב
 איז זיִא םּורד רֶדְורְּב סְרָטּומ רֶד ןיא טְפֹוא
 ךאָנ .וָׂשֵע נוא בֹקעַי ןּופ רֶמּומ איד ןעוֶזיִג
 טְקיִׁשעֶג קעוַא םּורְד טָה הקָבר זיִא ץּוריִּתַא
 ָׂשע; עוו ָׂשֵע ְאָלׁש רֶד טיִנ לאָז רֶע בקֲעָ
 ונּוא טְנאַז םּורָד ןְנאָלְׁש רָד ןֶלעוֶו םיִא טעוֶו
 ןופ רָמּומ איד ןעוֶויִג זיִא הקבר קּוסָּפ רעֶד
 רָד טְלאוָועֶג ְךיִז איִז טֶה ֹוזַא וָׂשֵע נּוא בֹקֲעַי
 וָשֵע נּוא בֹקֲעַי רָּביִא עֶדייֵּב ייֵז רָּביִא ןְמיִראַּב
 יוִו ןְּבייַרְׁש יִיַחָּב רָד נּוא קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רֶד

 טְניִהאָנ ֹוזַא ןְטְכְראָּפעֶג טיִנ הֹקָבִר ְּךיִז טאָה
 םעוֶו רֶמאֵמ םִרא ןְדַּפ ןייק בקעַי ןעֶקיִׁש וצ
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורד ןְגאָי ְּךאָנ וָׂשֵע םיִא
 ןעֶד בֹקֲעַי רעֶירְפ טייֵטְׁש סָׁשעו בֹקֲעי םַאנ
 םֶרָא ןדִּפ ןיִא טְפייוַו ןעֶמ םֶד טְסיוִועֶג טֶה איז
 םעוֶו וזַא וָׂשֲע יוִוּביִל רעֶמ בֹקֲעַי טֶה איִז םָד
 ןעמ 6 ט 'בלעי
 ןיְִנאַג ןּופ ליע םעד ןיִגאָרְט לאָז ְךיִא אָּׂשַמ עֶרעֶושא
 עֶעְויפְׁשעֶג יִד ןופ ןיי ְךיִא לו רֶסעֶּב ריִמ ףֹוא רֶניִָגזוה
 ןעֶועֶג רָּבֶא זיא םִע ןויְַׁש םֶָי גוא ןוָוראָה לאָז ְךיִא טיִנ
 םעֶנ ךיִא טְרעֶפְנֶעעֶג רֶמאָּפ םד רֶע טֶה רֶגּילקַא יי ןְׁשיוִוְצ
 טְסְלאָז ּוד רּונ דְניִועֶגְוּוה ץנאג ןייד ןעֶנייֵפְׁש ּוצ ריִמ ףיֹוא

 סאָר ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ריִמ טְסְלאָז גּוא רייֵר עֶנייַד ןייַ םיקְמ
 ַא ּבְִּעֶג ֹוזַא זיִא ןְְפעֶׁשעג עָלַא טיִמ תֹויִׁשֲע עֶצְנאַג
 רֶנייֵרְפ עֶנייז ןופ רֶנייֵא םיִא טְגעֶרְפ ןְגְנאַגעֶגְסירַא ןְגעו יי
 טְסְלאָז ּוד לֹוע ןיײַא ֹוזַא ןָמּונעֶג ריִד ףֹוא ּוטְפאָה םִוָו ְךאָנ

 םיִא טְרעֶפְנֶע תִַּיְִּב ןֶצְנאַג ןּופ אָּׂשִמ יר ןְגאָרְט ריד ףיא
 טעוֶו סֶע הָבֹוט עֶסורְגַא ראַּפ םוָו רּונ ייֵטְׁשְראַפ רֶגולק רֶד
 ןְּבעֶגרְּביא רימ טעוֶו רֶטאָפ רֶד לאָמ ןייֵא ,ןָמּוק םֹורַא ריִמ
 רָנְנְרעֶג נוא רֶדְלעּפ יֵד גּא רֶּבְלעוֶועֶג יַד טיִמ רֶזייַה עָלַא
 עֶטייֵוְצ סָד נוא דְלאָג ראָי עֶלַא ןעֶמ טְכאַמ ןּופ רעֶד םִו
 לא ןיִא גוא ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶלַא ןיִא ןעֶרעוֶויִקָּב לעֶו ךיִא
 לעוו ְךיִא נּוא רַנְטְרעֶג איִד ןּופ גּוא רְדְלעַפ יִד ןופ טָּבְרַא
 ףיִא לעוָו ןָכאַז עֶלַא איד ןּופ גּוא ןעֶכאַו ּבּוטְׁש ןופ ןעֶסיוו

 תֹובֹט עֶַא טי תֹברּב יד יא שרה הָמנָחןעְֶעֶל
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 תשרפ הנואצ -

 לייֵמַא נוא וָׂשֵע ןופ ןייַז ליִצַמ סיוִועֶג םיא ןעֶמ
 יִא ןְראָּבעֶג ןְרעוֶו גנוליווְצ עֶלַא ןְנאָז םיִמָכֵח

 בקעיסַא)קּוסַּפרָרטְנאָז םּורָדלֶמייַהְייֵא ןיִא
 רָמֹולְּכ וָׂשֵע נּוא בֹקֲעַי ןּופ רָמּומ יִד סָׂשֵע
 ןְראָויִג ןְראָּבעֶג לעֶמייֵה ןייַא ןיִא ןיִנעֶז איו
 בֹקֲעַי נוא (ומֵא לֵאָו ויַבָא לֶא בֹקעַי עַמְׁשִיַע
 נוא רָמּומ נּוא רֶטאָפ ןייַז ּוצ טְרעֶהיִג ּוצ טֶה

 יֵיֲחְּב רֶד שנעֶרפ םֶרָא ןדּפ ןייק ןְגנאַנעֶג זיִא
 ןייֵג קעֶוַא ןָסייֵהעֶג בקעֶי טאָה קֶחֶצִי ןעו
 רעֶד ןְראוָויִג טְפאָרְטְׁשעֶג בֹקעַי זיִא םּוראָז
 ןְראָל רַּפ זיִא ףָסֹוי םֶד ןְניִפעֶג ריִמ ןעֶד ראַפ
 ראָי גיִצְנאוַוְצ נוא אייוַוְצ בֹקֲעַי ןּופ ןְראוָוט
 בקי לייַו ןעוֶויִג דֵּבַבְמ טיִנ םיִא טאָה נּוא
 ;ּוא אייווְצ ןֶבָל ןּופ זֹוה ןיִא טְמֹוועֶג ְּךיִ טָח
 רַמּומ נּוא רָשאּפ ןייַז טָה נּוא ראָו גיִצְנאַַוְצ

 איז לאָז ןעָמ יֵדְּב הֶָוּת רָד ףרוד רּונ טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןָמּוק

 גוא םִיַָשּורְו ןייק טְכאַרְּביִג טֶג זָנּוא ֶה ןייַ םִיקָמ ןעֶנעֶק}
 רעֶד טיִמ ןֶחֶלּוׁש םָד טיִמ ק'מהיּב סאָד טעַיֹוּבעֶנ זָנּוא טָה
 רע םֶה םד ּוצ גּוא םיִנָּפַה םָחָל נּוא תֶרָוטְק םָד נּוא הָרָע
 ןיִא ןעֶניִרעֶּב ןעֶלאָז ייז םיִנהֹּכ עֶגיִלייַה יד טְלייַו רעֶד םֹוא
 ןּופ טְסְניִר יִד ןְראָועֶג טְלּופ רַפ זיִא עֶלַא יֵר טיִמ ,ק"מהיב
 רֶד ךֶרּוד רֶעיִרָפ טייֵמְׁש סֶע םוָו ןָכאַז עָלַא איִד ןּופ גּוא טָּנ
 רימ ןְכאָה ןְכאַז עֶרעֶדְַא יַד ָךֶרּוד גיא םִיִלָש'ורְי וא הָרֹוּת
 ןּופ זיִא גוא טאָג ןופ תֹובֹוט עֶלַא ןעֶועֶג עִיַּפְׁשִמ זְנּוא וצ
 טאָה םּורָד טְלעוֶו רעצנאג רד.ףֹוא ןְראוָועֶג טָלייֵטוצ זְנּוא

 איר טיִמ ןעֶרעוֶוטְשְנֶּבעֶג לאָז בקי זַא טְריִפעֶג טאָג

 יד זיִא םָד (יכָאְלַמ ריב לֵאָׂשִילֶא יו רֵבָד אַָּׂמְ
 רָּביִא ןְראוָו זיִא סאָו דייֵר סְטאָג ןּופ הָאּובָנ + = }
 ֵאְָׂשִי יד ּוצ נאָז םֶד לאו ֶע ִכֲאָלַמ ּוצ טרָפנֲע
 טְנעֶה יִד ןיִא ןעוֶויִג גְנאַל ןוׁש זיא תֹואיֵבָנ םָד נוא|

 םאָד ָּא םיִמָכֲח איִד ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ יִכֲאָלַמ ןּופ
 יַניִס גְראַּב םעֶד ףוא ןְנאַטְׁשיִג ןיִנעֶז םיִאיִבָנ עֶלַא|
 רייז טרָפְנֶיִג רָּביִא ןְראוָוייֵז ּצ זיִא ןְטְראָד נּוא
 טיי עֶר ןיִא ןעֶגאָנ ןעֶלאָזאייֵ סאָו תֹואָּבְנ
 ילשמ =

 טְניִרעֶליִג ןֶּבאָה רֶדָניק ייֵרְד (יוגו ּונָּתְבַהֲא הָּמַּב םֶּתְרַמֲאַע

| 
 ריִמְתַמַא ןעֶזעוֶוְג זיא ריִמָלּה ןייֵא ,רֵדָח ןייֵא ןיִא

 רע ,טְפיִטְׁש ְךאָנ רָד ןיִּבָר םָד טיִמ רּונ טְניִרעֶל רֶטייַַוְצ רָה

 טשיִנ ְךיֹוא ןיִּבָר םעֶד טיִמ ליוִו רָטיִרְד רעֶד גאָט ןצְנאַַא
 ּביִל רֶהעֶז ןטְׁשְרֶע םָד רעֶגטֶה רָּביִרְד ,טפיִטׁש ר ןָנְרעֶל

 ,רָנייַפ טיִנ ּביִל טיִנ ןָטייוַוְצ םעֶד ,ְנייַפ רֶהעֶז ןָטיִרְד םעֶד
 רֶהעֶזְךיִמ ּוטְפאָה טאָוו ראַפ ןיֵבְר םעֶד רָטיִרְד רֶד טְגעֶרְפ
 ש :

 םבס הניארו תודלוה

 טֶה קֶחְצִי זיִא ץּוריִּת רֶד .ןעוֶויִנ דֵּבַכְמ שיִנ
 יִמְצְל יד הָאָל ןְמעֶנ לאָז רע ןְסייֵהעֶג בֹקֲעַי
 טיִג ןְטֹראָד ךיז לאָז נּוא ןֶבָל ןּופ רֶטְכאָמ
 נּוא לַחָר ןְלעֶפיִג רֶסעֶּב זיִא בקעַי נוא ןֵמֹוז
 רע זיִא םּורָד טְמֹוועֶג ריִא רָּביִא ְּךיִז טאָה

 םעונ יִרְמַא רעֶד נּוא ןְראוָויִנ טְפאָרְטְׁשעֶג
 ןִא ןְטְלאַהַּב ןעוֶויִג זיִא בֹקֲעַי ץּוריִּתַא טְגאָז
 ראָי ןְהעֶצְרעֶּפ רָבעַו םׁש ןּופ ׁשֶרָדָמַה תיֵּב
 ןְראָצ רָד םיִא ןּופ ןאָטעֶג ּפָא ןְראוָו זיִא ֹוַא
 םיִא ְּךאָנ הקָבַר טאָה וָׂשֵע רֵדּורְּב ןייַז ןּוֿפ
 ןיִא ןְנִיִפעֶג םיִא טֶה איז נוא הָרֹובָד טְקיִׁשעֶג
 טאָה רֶע נוא ראי ימְׁשְרֶע םֶד ןֶבָל ןּופ זֹוה
 םּורָד ראָי גיִצְנאַוַוְצ נּוא אייוֵוְצ טָמֹוועֶג ְּךיִז

 טֶה ףַסֹוי םאָד ןְראוָויִג טְפאָרְטְׁשעֶג רֶע זיִא
 גיִצָנאַוַוְצ נוא ייוֵוּצ ןעוויִג דֵּבַכָמ טיִנ ְךֹוא םיִא

 :הָדְמ דֶגְנֶּכ הָדֵמ טְפאָרְטְׁש טאָג ןעֶד ראָי
 בקעי להוא

 ףעֶד ןּופ תֹובָרְּב איֵד ןעֶּבאָה לאָז רֶע םִיַמָׁשַה לַטִמ תֹיכָרַּב
 רָד ףֹיא ןְרעֶוֶו טְלייֵטּוצ תֹוכְרְּב יִד ןָלאָז םיִא ןּופ נּוא טְלעֶוו
 לאָז רֶע ןָמּונעֶג ְךיִז ףֹוא טאָה רַגּולק ,רעֶד איו ֹוזַא טְלעוֶו
 רַד סָו טְכעֶר ןֹוׁש זיא טְנייַה ,דָניִזְג וה עֶצְנאַג םַד ןוייפְׁש

 םיִלָקּורְי נוא ןויִצ ןעֶמ טְנייַמ םִימָׁשַהלַמִמ טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ
 רָד ָךְרּוד םּוראוָו תינָּכְרִק יַד ןעֶמ טְנייַמ ץֶרֶאָה יֵנֵמְׁשַמ גוא
 ןיִא ןעֶנטעֶג טאָה ןעֶמ סאוָו הָדֹובֲע רעֶד ֶרּוד נּוא הֵרָנּ
 איד טיִמ נּוא םיִכָסְנ טיִמ נּוא תֹונָּבְרק;איִד טימ ק'מהיּב
 טְלעוֶו רעֶד ףֹוא עַפָׁש ןעוֶועג עְִַּׁשִמ ריִמ ןעֶּבאָה םיִָנָּּב

 :תֹומְכָח עֶלַא סֹורֵא ןֶעייֵג הֶרֹוּת רֶד ןּופ נּוא

 ,תודלות תרטפה
 ףייַא ּבאָה ְךיִא טְגאָז טאָנ (ַיי רַמָא םֶכְהֶא יִּתְבַהָא)

 -+ צו עב 7 א + ? : ד

 ּומְסאָה סאָו טיִמ ןעֶגאַז טעֶוו ריִא ּבוא נּוא ּביִל
 ףֵרּורְּבַא זיִא וָׂשֵע ראוָו רפ ְךייַא ְךיִא גאָז ביל וָנּוא
 םיִא ןיִּבעֶג ּוצ בֹקֲעַי ּביִל ךיִא ּבאָה ּוזַא בקֲעַי ּוצ
 (הָמָמְׁש יָה תֶאמיִׂשָאְ לֵאָרְשִיְְרַא דְנאַלעֶטיג םֶד
 אייז טְסיוִו וָׂשֵע ןּופ גְרעֶּב איִד ןאָמ לעוו ְךיִא נּוא
 גּוא לֵאָרְׂשִי ןופ גְרעּב איִר ּצ ןייז ךיילְג טי ןיִלעוֶו
 נּוא בּורָח ןייַז טעוֶו ריִעָׂש רְנאַל סאָר הָלֲחנ ןיי

 יי הדוהי
 םעֶר טיִמ גאָט ןְצְנאַגַא ןעֶמאַזאַּב ְךאַד ףיִטְׁש ְךיִא דְנייַפ
 דְנייַפ טיִנ םיא ְךיִא ּבאָה ריִד רַּדיִא יִּבָר רֶד טְגאָו ,ןְסייַווצ

 סאוָו ראַפ רע טְגאָז ,רימ טיִמ עָׁשְטאָח טְניִרעֶל רע לייַו
 יֵּבַר רָד טְגאָז ,ןָטָׁש רע םעֶד איִוו ֹוזַא ּביֵל טיִנ םיִא ּוטְסאָה
 רּונ גיִדְנעֶייֶׁש טְגיִרעֶל נּוא ריִמְתַמֲא זיִא רֶטֶׁשָרע רֶד לייַו

 ּביִל רעֶּבָא ,ריִד ּביִל ּוצ רּונ זיִא ןָרעֶדְנַא ןּופ תֹובוִׁשֲח סאָד

 ןְפייֵה םיִאָּב ןנעֶ ןָדוי זַא ֹזַא .םיִא ְךיִא לאָז סֶו רַפ ןֶּבאָה
 וי
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 םורָא רַמאֹת יִּכ) ןעֶגְנאַלְׁש ּוצ גָנּונאוַא ןייַז טעוֶו

 ןיִנעֶז ריֵמ יִׁשְטאָח ןיִגאָז טעו םידָא ןעו (ּונְׁשַׁשּור
 ןְראוָויִג ְךייר ןיִנעֶז ריִמ רעֶּבָא ןעוֶויִג םּורָא רֶעיַרָפ
 יז ריֵמ ןיִלעוו םּורָר םִיַלָׁשּורְי ןופ גָנּוּבור םעֶד ןּ
 ווַא טעֶמְׁש עָטְסיו יִד ןָאוּב ןיִלעֶוֶו נּוא ןיִרעק םּוא
 ְךיִא גּוא ןָאֹוּב ןיִלעוֶו ייֵז ראַה רָד טאָג טְנאַזיִג טֶה
 ןָפּר ייֵז טעוֶו ןעֶמ נּוא גְנּואֹוּב רעֶייִז ןָריִפ ּוצ לעוֶו
 טֶה טאָנ םֶו קָלאָפ םֶד זיִא םֶר גּוא לּובְג רעֶזייֵבַא
 נּוא (הָניֵאְרִּת םֶכיֵניִעְו) גיִּבייֵא ףיא טְניִרעֶציִג ְךאָר

 יי יע יי ןילעוֶו ןיִנוא יִרְייא
 ַארשי ןּופ לּובג םעֶר רָּביִא טְסּורְגעֶג ןְראוָוזיִא טאָנ
 טאָג טְגאָז טאָנ רֶזנּוא זיִא רֶע םֶד ןְזיִועֶג טֶה גּוא
 םּרְד רֶטאָפ יי ךילָרֲע טְלאַה ּוז יא (בָא ַּבַי ֵּב
 רֹובָּכ ןיימ זיִא יו רֶמאָפ רֶעֶייַא ןיֵּב טאָג ְךיִא ּבוא
 יוִו ראַהַא ןיִּב ְךיִא ּבֹוא נּוא ןָא ריִמ טּוט ריִא םָו
 טְגאָז וזַא רימ רַּפ אָרֹומ טֶה ריִא סו אָרֹומ יִד זיִא
 ןן הס הנעו ראה טטהכ ךיצ וצ םאָנ
 הָזַבְמ ריִמ ןיִנעֶז םִו טיִמ ןיִנאַז טעוו ריִא ּבֹוא נּוא
 = טיכ בעי ךיִא וו ןוב רֶד ויִא םֶכ ןְסאנ ןייב
 םעוֶו ריִא ּבוא נּוא םֹורָּב ןייֵר םּוא ַחַּבְוִמ ןייַמ ףוא
 סאָד טְקיְנייר םּוא רַפ ריִמ ןיִּבאָה סאָו טיִמ ןיִגאָז
 סאו טיִמ רֶד ךייַא ְךיִא גאָז חַבְִמ ןייַ ןּופ טֹורּב
 םיִנֲהֹּכ איד ןעֶד הָזּובָמ זיִא ׁשיִט םָמאָנ טְגאָז ריִא
 טיִמ םנייֵא יז ןֵלייֵט ּוצ ּוצ ןעוֶויִג הָזַבמ ןיִּבאָה
 הין בא רעה יב םימןרְרַנא הָעָר
 ןיִנעקַא הָחְנִמ ןייֵא ןָלייֵט ּוצ שיִנ ןָראָמ ריִמ לייַו
 ןֵהֹּכַא םֶר הָמֵהְּבַא ןיִגעֶקַא הָמֵהְּבַאנּוא הָחְנִמ ןייַא
 הָחָנִמ ירא יח רֶדְמא רֶד נוא הָחְנַכא ןיִמעֶנ לאָז
 ּוצ םיִנֲהּכ עֶלַא ּוצ הָחָנִמ עָכיִלְטיִא זּומ ןעֶמ ראָנ
 * ןְלייֵמ אּוצ ּוצ הָחְרָמ עֶסּורְנַא זיִא סאָד נּוא ןְלייֵט
 יו ןָּק ןָא ןָכֵלְטיִא לאָז םִע םֶד הָחְנַמ עֶכיְִטיִ
 ריִא זַא נּוא (ַחוּבְוִל רוע ןּוׁשיִנַת יִכְו) םֹורָנ תִיַנַא

 ראַפ םִע ןָכוק ּוצ ףאָׁש עֶרֶילְּבַא ןיִנְהעֶניִג טְכאַמ
 .ךאַז עֶזיִּב ןייק.טינ ןעֶד סאָד זיִא ןֶּבְרִקַא רַפ ריִמ
 טו ארצאןנ דקנ הא רירקמםנע;ריִאְועַמ גוא
 ,ראָנ םיִא ְךאַמ אַז עֶזיּב ןייק טיִנ סאָר ןעֶר זיִא

 ילשמ ש
 אייז ןעֶיט תֹועְׁשֹר ןייק תולוע ןייק רּונ טיִנ זַא .לֵאָרְשִי יי

 תֹורֵמ טיִמ עַבֶטִּב ויִא קֵלָמַע רעֶּבָא .בֹקֲעַי אייז ןָסייֵה טיִנ
 הָלעתַנ ןֵדּוי איד ןְרעֶוו אייֵז ְךֶרּוד תֹועְׁשַר טיִמ גּוא תֹועָר
 ,תֹומיְִּׁשַה תיִלְַּתּב טיִנ זיִא רע}עָׁשְטאָח ֿבקעַי תַנְחְּבִ
 ּביִל ךאָנ אייֵז לאָז ןעֶמ זַא טיִג ןעֶגְנעֶרְּב תֹודֵמ עֶרעֶייז רּונ
 ןייַז טְזייוַואַּב גּוא אייֵז טיִמ םיִדָסֲח טּוט ת"ישה רּונ ןּבאָה
 חָא אֹּלֲה) תיישה טְגאָו סאָר ,ֿבֹקֲעַי ּוצ עֶׁשְטאָח טְּפאַׁשְּביִל

 םִיַמָׁש םֵׁשָל אֹלֶׁש הָּוה םֶלֹועָה יִגּונעֶּת ןיִא (ֿבֹקעיל וָׂשֵע
 ּבאָה ןְגעוֶו טְפעֶד ןופ .רֶריֵרְּב יוִו ףיילג עֶדייֵּב אייֵז ןעָנעֶצ

 {רְניפיׂשָע באָה ְךיִ ִׁשְטאָח בקעַי ביל יא

 יאשע האיש יא

 תודלות תרטפה

 הדוהי

 יש:

 | - הניארו

 וו םעוֶו רעּבוא הָנּתַמ ןייֵא רַּפ ראַה ןייַד ּוצ ןְגְהעֶיג
 ייד ןגאָרמ ראפ טעֶו רעוא רֶרוא ןְיליווּב ךיד
 יא ןָפאָרְמְׁש טיִנ ראַּפ רָר ְּךיִד לאָז רֶע םֶד םיִנָפ
 } וזַא ריִמ ראַפ ןיגְנעֶרְב ןֵּבְרִקַא וזַא ריִא טְלאָז אי
 ,ןלננְחיַו לֶא ִנְּפ אָנ ּולֲַח הָּתַעְו) ראַה רֶד טאָג טְגאָז
 רֶעייַא ףיא ןייֵג ףֹוא לאָז יוִו םיִנֲהּכ ריִא דְנּוצַא גּוא
 ןֶמעָּב ּוצ לֵאָרְׂשִי ןיפ םיִחּולְׁש ןייַז טְלאָז ריִא הָעד
 ,|ויִא ךייַא ןּופ ןֵגיִלעֶז טייל ייֵז לאָז רֶע ייֵז רַּפ טאָג

 דא ןּופ םאָג ןעֶד םעֶו אּונ ןְראָויִג וייַּב םֶד ְךאָר
 ןיָּביִא ראה רֶד טאָג טְנאָז וזַא הָלִפְּת יִד ןיִרעֶה ּוצ
 ןויִא רעֶוו (םִיַתָלֲדרֹוגְסִיוםֶכָּב סַּגיִמ) תֹולָיַח עֶלַא
 רַפ לאָז רֶע םאָר ךייַא ןְשיווצ ׁשְטְנעֶמ רֶּוג רעֶר
 |טְלאָז ריִא נּוא ק"מהיב ןיימ ןּופ ןָריֵמ איד ןָסיֵלְׁש

 יי א א יי = עט יי
 ןיז רעֶנאַּב ְךיִא םָה תינַָּרַק עֶבְלעֶוא ןיגְנעֶרְּבּוצ
 ןחֹלָיַח עֶלַא רָּביִא ראַה רעֶד טאָג טְנאָז ןזַא טיִנ
 ןרעיֵא ןופ ןְגיליואַּב טיִנ ְךיִא ליִו הָחְנָמ ןייק נּוא
 | חֶרֶוִמ ןופ ןעֶד (ּואֹוכְמרֲעְוׁשָמָׁש חַרָזִמִמ יִּכ) דָנאַה
 זיִּב נּוא ףוא ןָמְראָר טייֵג ןּוז יִד סאָו טְלעוֶו טייַז
 ןזיא ןִמְראָד טייג רַפ ןּוז יִד סָ טְלעוֶו טייַז בֶרֵעַמ

 ֶלַא ןיִא גּוא .רֵקלעֶפ ןעֶׁשיִוְצ טְסֹורְגִנ ןְמאָנ ןייֵמ
 ןביִרְקַמ נּוא תֶרֹוטַק זייַז ריִטקַמ ןעֶמ טּוט רֶטְהָע
 ערב "זנוא ןכעו ןְמאַבןימ ןיפְתֹמְבַרְק ןייז
 נא הא טו הא ןכאנ יב עק ההמ עביירַא
 םיִלְלַחְמֶּתַאְ) תולָיַחעֶלַא רעֶביִא ראַה רעֶד טאָנ
 רעֶד ןֶמאָנ ןיימ ןיִכעוֶוְׁש ראַפ טּוט ריִא גּוא (יִתֹוא
 םּוא רַפ ויִא טאָג ןּופ ׁשיִט רָד טְגאָז ריִא סו טיִמ
 םעֶד ףֹוא ריִמָּת טעֶר ריִא םָוו דייֵר יִד נּוא טְקִיָנייַר
 ןייז הָזּובָמ זיִא סֶע טְגאָז ריִא םאָר םֶד זיִא ַחַּבְִמ
 ,םּוט ריִא נּוא (הָאֵּלְתַמ הֵנֲה םֶּתְרַמֲאַ זייֵפְׁש ןיִסֶע
 צ טינ ןְגאָמ ראַפ ריִמ נּוא םּורָא ןיִנעֶז ריִמ ןיִגאָז
 ְנעֶרְּב ריִא גוא ןַּבְרִקַא רַפ הָמֵהְּב עֶּמעֶַּא ָגְנעֶרְּב
 יִמ ּרעֶד ךיִמ טְכאַמ ריִא נּוא הָמֵהְּב יִרעֶגאָמַא
 תֹולָיַח עֶלא רֶּביִא ראַה רֶד טאָג טְגאָז וזַא גיִרָאורְט
 נּוא הָמהְּב עְֶּלזגיַא ןֵּבְרקַא רפ טְגְנעֶרְּב יִא גּוא
 םאָר ןעֶר ךיִא לאָז עֶפאלַׁשַא גוא עֶגיִריִקְניִהַא

 ןגיליוואב

 ,ףת הָעׁשַר לּובְג םֶהָל ּואְרְקָו;ונו ּונָשֵׁשְר םורָא רַמאֹתיִּכ
 םיִפָרְשִ ּוצ תֹובָדָג טְריִיִג ןְּבאָה םירָיֵבְג לָׁשָמ יִּפ לע-

 | ןיירא זיִא .ודָיתְַּרַבְּבׁשיִא ןעֶראָׁש ןייַז ךאָנ ּךֵרֵָל ןעֶרעֶי
 טאָה נוא טאַהְג תִיּב ןייק לֶמְנייִקטֶה םֶו יִגֵע ןייא ןְמּוקָג
 גיָה ְךיִא הָנּומְמ רעֶד טְגאָז ,הָנּוגַה הָבְדָנא טְגְנאַל ראַפ
 ןראוָועג תּולַדְּב ןֵנעֶז םִָו יד ּוצ תֹובָדְנ ןֶּבעֶג ּוצ תּוׁשְר רּוג

 גיִרְנעֶטְׁש יִנע ןייֵא ןְעעֶועֶג טְסיִּב ּוד רָּבֶא הָפיֵרְׂש יֵד ְךֶּוד
 סו םִיַרְצִמ עּלַא ּזַא ןעֶוטִג ןְראָׁש ןייק;ריד טֶה הָפיֵרְׂש יַד
 ןופ ּפאָרַא ןְלאַפ אייז ּליִפֲא הָחָלְצִה תלֲעַמְבןְווֶויִג ןְעֶז
 ףירַא רֶטיוו ןלעוֶו איי גָנּונְפאָהַא איי ןְּבאָה הָחָלצַה רָד

 /  ןגייטש)
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 רּורָאו) טאָג טְנאָז וזַא טְנאַה רֶעייַא ןופ ןגיליווא

 רעֶר ןייַ לאָז טְכּולְּפ ראַפ (רָבָ ּורדֲעְּב שי לֵכּ
 ירָפעָּב ןייק טיִנ טֶה רע.טְגאָז םִו ׁשְטְנעֶמ רֶׁשְלאו
 רעשט ןיינ ןיא רֶע טאָה תֶמֶא ןיִא נּוא הָמֵה
 רע נוא ןֵּברִקא ּוצ יּואָר זיִא רֶע סִו רעֶריוִו ןָמּונַע
 ּוצ םּומ לַעַּב ןיֵא טְכעֶׁש גּוא ןֵּבְרִקַא רֶדֵנְמ זיו

 ןעֶר ןאָמ ּוצ טָּתְראַעֶג טיִנ םֶר טְלאוָו רֶע נּוא טא |
 ראַה רעֶר טאָנ טְנאָז וזַא ְךֶלֶמ רעֶסּרְגַא ןיִּב ְךי
 גיִטְכְראָפ ויִא ןָמאָנ ןייַמ גוא תֹולָיַח עֶלַא רָּביִ

 תאֹוַה הוְִּמַה םֶכיֵלֲא הֶּתְַ) רֵקְלעֶפ איד ןָׁשיו
 עֶגיִואָר יד ךייַא ּוצ ךיִא טיִּביִג דְנּוצַא נּוא (םיִנֲהּכִ
 ייַז ביִרְקמ טיִנ טְלאָז ריִא סאָד םיִנֲהּכ ריִא הוְִמ
 ּועְמִׁשֶת אֹל םִא} ַחַּבְזִמ ןייַמ ףֹוא םּומ לַעַּב ןייק)

 ןאָמ םיִנ טעוֶו נּוא ןיִרעֶה ּוצ טיִנ םעֶו ריִא בו
 ןְגיִלייַה ןייַמ ּוצ רֹובָּכ ןיִּבעֶג ּוצ ץראַה רעֶייַא ףוא |

 יא ןֵקִׁש לעוֶו ךיִא סֶר ראה רר טאָג טְגאָזןְמאָו
 רֲעייַא ןֵכּולְּפ רַפ לעוֶו ךיא גּוא גְנּובּלְּפ ַפ םֶרףייֵא

 ךיִא גיא ןיִרעוֶו טְשְנעֶּביִג טְלאָזיִג םֶה םֶו הָאּּבָק|
 ְךיִא לעֶוו ְנּוצַא נּוא טְכּולְפ רַפ גנאל ןֹוׁש ייֵז ּבאָה|

 ףוא טיִנ טּוט ריִא לייַו ןָבּולָפ ראַפ רעֶמ ְךאָנ איו

 םָכָל רַעוגיִנְנִה) רובּכ ריִמ ןאָט ּוצ ןֶעראַה ריי

 ןְּבְראַד רַפ נא ןְאייַׁש ןָא לעוו ךיא ןונ (עֶרוַּה ת
 ְךיִא גּוא ןָאייֵז טעוֶו ריִא סאָוו ןָמאָז איד ךייַא ּוצ

 םאָ םיִנָפ רעֶייֵא ףוא טְסיִמ ןֶמייֵרְפְׁש רֵאַפ לעו
 םּוא ביִרְקַמ טְנעֶז ריִא סאָו תֹומֵהְּב יִד ןופ טֶּמּומ
 טיִנ תֹונָּבְרִק איִד ראַּפ טעו ריֵא רֶמֹולָּכ בֹוט םוז
 ןייֵא ּוצ ןייַז ךייַא טעוֶו סע טרָאינ רַבְׂש ןייק ןָמ |

 איִר ןופ טֶסיֵמ םאָד נּוא הָּפֶרָח ןייֵא ּוצ נּוא הָעְו
 ילשמ
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 זיא םיִא ףיֹוא (דאָמ הָּחִא יּוזָּב םִוַּב ְךיִּתַתְנ ןְטקהֵנ

 רֶע זַא רֶּביִרְד לָפָׁש :דְנעֶטְׁש ןייַז לאָז רֶע ןְראוָועֶג
 ראַפ ןיִּב ְךיִא יִשְטאָה ןְגאָז רע.טעוֶו הָלַָּמַא ןְּבאָה ט

 ,ןְרעוֶו טעֶיֹוּבִג ףיֹוא רֶטייַו לעוֶו ְךיִא רֵּבֶא ןְראוָויִג
 אּוצ אייֵז לעוֶו ְךיִא (סֹורָהא יִנֲאַ ּונְבִי הָּמֵהְ) תיישה טנא
 טְניִרעֶצ אייֵו ףיוא לייוַו (הָעְׁשֹר לּובָג םֶהָל ּאְרְק) ןְהיָפ
 ;תּלָפְׁשַה בֶצֵמּב ןייַ ןְלאָזייֵ זַא .גיִּבייֵא יַּב ת'ישה
 אייֵּב איו ֹזַא .לָׁשָמ יִּפ לע. (הָעְׁשֹר לּוכְג םֶהָל יו

 יא
 ע

 תודלות תרטפה

 טייִטָׁש םיִא ףֹוא םוָו םֹודֲא רֵּבֶא ,הָחְלֶצַה רעֶייז ּוצ |

 גס הניארו
 טעוֶו ריִא סאָר ְךיִז ּצ ןְגאָרְט ךייַא טעוֶו תֹונָּבְרִ
 טיִנ טעוֶו ריִא ןעוֶו טְסיִמ םֶד איו וזַא הָנּובְמ ןייַ
 טיִנ טְלאָז ריִא םאֶד ןָמאָנ ןיימ ּוצ רֹוכָּכ ןייק ןאָמ
 ריִא נּוא ַחַּבְוִמ ןייֵמ ףוא םּומ לֵעַּבַא ןייַז ביִרְקַמ
 םיִנֲהֹּכ ְךיַא ּוצ ּבאָה טאָג ְךיִא סאָד ןעֶסיוִו טְלאָז

 ןייַמ סאָר תֹונָּבְרִק ןופ הֶוְצִמ עֶגיִואָר איִד טְקיִׁשיִג
 תִא הֶתָָה יִתיִרְּב) יִוֵל טֶבֵׁש טיִמ ןייַנ לאָז תיִרּב
 טימ ןעוֶויִג גְנאַל ןוׁש זיִא תיִרּב ןייֵמ(םֹלָׁשְַו םיִיַחַה
 ןָמוק ייֵז םִִו םָחְנַּפ טיִמ ְךאָנ רֶד נּוא ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא
 ןְּבאָה לאָז נּוא ןְּבעֶל לאָז רע סד יול ֶבָׁש ןּופ סורַא
 יתירָּב תֶא ול ןֵתֹונ יִנְנַה טייֵטְׁש םָע יו ֹזַא םֹולָׁש
 נּוא אָרֹומ ןיימ ןיִּבעֶגיִג םיִא ּבאָה ְךיִא גּוא םֹולָׁש
 ןְפאָנ ןייַמ רַפ נּוא ןָמְכְראַפעֶג רימ רַּפ ְךיִז טֶה רֶע
 טהיֵפְּב הָתְיָה תָמָא תרוּת) ןעֶכאָרְּב ּוצ רֶע טְרעוֶו
 םּוא ןייק גּוא לֹומ ןייז ןיֵא ןעוויִג זיִא תֶמָא תַרֹוּת יִד

 טי ןיִצְפעֶל עֶיי ןיִא ןְּפעֶג ןְראָו יִנ זיִא טְבעֶר
 ןֵגְנאַנעֶג רֶע זיִא טייקְיִטְראַפ טְכֶעָר טיִמ גּוא םולָׁש
 ןּופ טרעֶקִיג םּוא רֶע טֶה טייַל ליפ גּוא ריִמ טיִמ

 םֶה יִול טֶבֵׁשןּפ ןאַמ ןייק ןעֶר לֵגַע םעֶד ייַב ֶנוז
 (תֵעַד ּורְמְׁשִי ןַהֹּכ יִתָפׂש יִּכ) לָגע םֶר טְניִרעֶג טיִנ
 םעֶר ןעֶטיִה ןָממ םיִנֲהּכ איִד ןּפ ןֶצְפעֶל איִד ןעֶד
 יֵז ןּופ ןיִגעֶרְפ טּוט ןעֶמ לייַַו הָרֹוּת רָד ןּופ לֶכֵׂש
 סֶד םֶרָפְנָעיִג רֵּביִא ןְראו ייֵז וצ ויִא םִע ןעד הָרֹוּת
 וצ הָרֹוּת רער ןופ םיִניֵד איִד ןיֵנְרעֶל ןעֶלאָז אייֵז
 וו וזַא טאָג ןופ ַחיִלָׁש רָד זיִא ןַהֹּכ רֶד גּוא לֵאָרְׂשִי

 וצ םיִׁשְרק יִׁשְרק ןיֵא ןייַרַא טייג רֶע ןעד ְָאָלַמַא
 :ןייֵג ןייַבַא טיִנ ןיִהַא ראָמ רֶנייֵה סֶוו טאָג רַפ ןָניִד

 הרוהי

 דָחּיִמ יֵלָבַא ןעֶדְנאַה ראַפ זיִא תִיַּבַה לַעַּב ןעֶבְיְטיִא
 טייֵטְׁש סאָד גוא ןָכאַז עֶפּואיִמ עֶלַא טְראָד ןעֶוט ּוצ ןייֵרַא
 יֵעָמ טְפְראוַו לּופ טְרעֶו סע זַא גּוא דָחּויִמ םֹוקָמַא ןיִא
 סְטְכעֶלְׁש סֶד םוָו יִלַּב םֶר םֹודָא זיִא ֹוּזַא .ריִעָל ץּוחְמ םֹורַא
 יב גוא ייֵז ףיֹוא ףונ ּוצ ְךיִז טְלעֶמאַז טְלעוֶו עֶצְנאַג יִד ןּופ
 קידצַא סאוָו םֶטְבעֶלְׁש םֶר נּוא רָחּויִמ םֹוקְמ רֶד זיִא םֹודָא
 עֶׁשָר םעֶד ףֹוא רָּביִא תיישה טיִג הֶרְקַמ יִּפ לַע לאָמַא טּוט
 אָׂשָנְ) טייֵטְׁש םָע יוֵו ֹוזַא ןייַר טְּבייַלְּב קיִדצ רֶד נּוא רּומָג

 ;(וגו םֶתֹונֹוֲע לָּכ תֶא ויָלֲע ריִעְׂשַה

 .אציו תשרפ
 עַבֶׁש רַאְּב ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא .רֶע סאָד  םֹורַאזיִא בקֲעַי וא עבָׁש רֵאְּבִמ בקֲעַי אְציע

 ןיִא ןעוֶויִג זיִא רע םֶד לאוו ְךאָד ןְסייוֵו ריִמ ןְגְנאַנעֶג זיִא נּוא עַבָׁש רֵאְּב ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 טְזייַו קּיסָּפ רָד זיִא ץּוריִּת רעֶד עַבֶׁש רַאָּב  ןייֵטְׁש ְךאָנףְראַד סו ישר טְגעֶרְּפ ןֶרָח ןייֵק

 ןנוא 2
 רשיה רפס |
 ןְּבעֶל טְגיִטְבעֶגיִג טאָה נּוא הָירומ גְראַּב ןיִא ויִּב . עַבֶׁש רַאְּב ןופ ןְגְנאַנעֶג םורַא ויִא בֹקֲעַו גוא אֵצי

 ןיא םיִא ּוצ ןֶתווַּבךיִז טֶה טאָג נּוא זּול טאָטְׁש רֶד ןְמּוקעֶג ויִא נּוא ןֶרָח ןייק ןְגְנאַנעֶג זיִא נּוא
 רר
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 רֶע זיִא ווַא םאָמְׁש ןיִא ויִא קידצַא ןעוֶו ָנּוא

 רעֶד ןּופ טייקיטביל םֶד גּוא טייקְנייֵׁש םָד
 טאָטְׁש רַדְןּופ קעֶווַא טיינ רע ןעוֶו נוא םאָמְׁש

 נּוא טייקְנִייֵׁש םָד םיִא טיִמ קעֶווַא טייֵג ֹוזַא
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְזַח רעֶד נּוא טייֵקיִטְכיִל סאָד
 ןופ ןְנְנאַנעֶג םֹורַא זיִא רֶע םָד טייֵטְׁש םּורָד

 ןְרעוווְשַּב ןעֶמ טְגעֶלְפ ןְטְראָד ןעֶד עַבָׁש ראָּב
 יִר טֶה םּורְד נּוא טְפְראַדַּב טֶה ןעֶמ ןיִמעוֶו
 טייל עֶלַא לייוַו עבֶׁש ראּב ןְסייֵהעֶג טאָמְׁש
 רעוא (הָנרָחְּדַלַַע ןְראווְׁשעֶג ןְטְראָד ןְּבאָה
 ןייק עבֶׁש רַאְּב ןופ ןְגְנאַגעֶג גאָט ןייֵא יִא ויִא
 ְהעֶצּביִ עוו ויִא םִע ןֶנאָז םיִמָבַה יד ןֶרָח
 ןיִא ןְגְנאַגעֶג םאָד זיִא בקעי גּוא וזייַר גאָט

 א ףעֶוצ
 סאָד ןעֶד טְרֹוא םעֶד ןיא טְניִעֶגַּב טֶה רֶע
 יד אָז ךֹוא מעג ןיִנעֶקא םיִא זיִא טְרֹוא
 םֹוקָמַּב ּוא הָלִפְּת ׁשְטייֵט זי עניו םיִמָכֲח
 הָלִפִּת טאָה רֶע רֶמֹולְּכ טאָנ ׁשְטייֵמ זיִא
 בקי ןעֶגאָז םיִמָכֲה יִרָזנּוא טאָג ּוצ ןאָטעֶג
 טאַהעֶג הָטְרֲח רע; טֶה ןֶרָח ןייק ןְמּוקעֶג זיִא
 הָירֹומַה ּרַה םעֶד רָּביִא זיִא רע םוָו

 נּוא ןעֶויִנ לֵלַּפְהִמ ןְטְראָד טיִנ טֶה נּוא
 ווַא קירוצ ןְרעֶק םיא ןְּבֹוהעֶג ןָא ְּךיִז טאָה
 הִיְרֹומַה רַה םעֶד טָכאַרְּבעֶג םיִא טאָנ טָה

 זא ליִּפ ןָפְראַד טיִנ ְךיִז לאָז רֶעיֵדְּכ ןנעקַא
 טֶה רע נוא (ׁשֶמְׁשַהאָּב יִּכ םָׁש ןְלָיַע ןרעק
 רֶטְנּוא זיִא ןוז יִד םּוראוָו טְיטְכעֶניִג ןֶמְראָד
 רעירפ טייַטְׁש םּוראָו יישר טְנעֶרְפ ןְגְנאַנעֶג

 סע ׁשֶמָׁשַה אָב יִּכ ּךאָנ רעֶד םּוא םָׁש ןֵלָנ
 ןיז יד ׁשֶמָׁשַה אָב יִּכ ןייטְׁש רעירַּפ ףְראַד

 ןגנאַעֶג

 רּפס
 - ןיד ןיִּב ךיִא טְנאַזעֶג םיִא ּוצ טאָה נּוא טְכאַנ רָד
 טאָנ רעֶד נּוא םֶהָרְבַא ןּופ טאָג רָד ְךֹוא נּוא טאָנ
 ףּורָד טְסְניִל ּוד םֶו דָנאַל םֶרְקָחְצִי רֶמאּפ ןייַד ןּופ
 ךיִא נּוא .רֶדָניִק עֶנייַד גוא ריִד ןְּבעֶג םעְךיִא לע
 ,ןְּבאָה טינ אָרֹומ ןייק ראָג טְסְלאָז נּוא ריִד טיָמ ןיֵּב
 .ןיֵג טְסעוֶו ור ןיִהַא איו ןָּמיִה ְךיִד לעוֶו ְךיִא גּוא
 ןּופ ןְרעֶטְׁש איִד איו רֶדָניֵק עני ןיִרעֶמ לעֶו ןיִא
 ריר רֵפ רֶנייַפ ענייַד ןעֶלאַפ ןעֶבאַמ לעוֶו נוא לָמיִה

 טיִמ דְנאַל ןְגיאָד םּוצ ןיִרעֶק רֶדִי ְךיִד לעוֶו נו
 טאָה נוא טְפאַחעֶג ףֹוא ְךיִז טֶה בקי נּוא ,רייֵרָּפ

 טֶה בֹקֲעַי נוא .םֹולָח םעֶד ףוא טייֵרְפעֶג רֶעיֵז יז
 ןופ זיִא גוא .לֵא תיֵּב טֶרָא עֶגיִואָר סאָד ןָפּורעֶג
 זיִא נּוא םֶרק דְנאַל םוצ ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא טְראָד

 אציו תשרפ

 . (םיקָמַּב עַנְבִיַ) טייֵטְׁש םּורָד

 6 הניארו |

 ןטראָד םאָה רֶע נא ןְְנַעֶג רֶמְנּוא זיִא
 .רָטנּוא זיִא םִע זיִא ץּוריִּת רעֶד טְניִטְכעֶניִ
  אָזרע ידּכ טייצ רַד ןיא םיִג ןז יד ןְגְנאַנעֶג
  טֵׁשְּפ רעֶד זיא םֶד ןֵטְכענןְבייֵלְבןְטְראָד
 יִא ןיז איד לייוַו ןָניִטְכענ ןְּביִלְּבעֶג זיִא רֶע
  טְלאוָו טיָנ רָּבִאטייֵצ רֶד רפ ןְגְנאַנעֶג רַטנּוא
 ,ָדְדיו לאָז רֶעיְֵּכןגנאעֶג ריי אָנ רֶע
 . םֶ ּפָא ריִמ ןָנְרעֶל ןְנאַד ןופ וָׁשֵע ןופ ןְדָטייו
 איו ֹוזַא טְכאַנ אייַּב ןייֵג םיִנ לאָז ׁשְטְנעֶמַא
 יִכָּב םֶדָא םְֹכִי םֶלֹועְל ןְגאז םיִמָכֲח ירָנּוא
 ׁשְטְנעֶמַא לאָז ניִּבייֵא בֹוט יִכָּב אֵצָיְו בֹומ

 .ְךאָנ טייֵטְׁש ןּוז יד ןעוֶוןייֵנ ןייַרַא טאָטְׁש ןיִא
 םוא ןוש זיא ןוז יד ןעוֶו ןִייֵג םֹורַא לאָז נּוא
 ,טאָה רע נּוא (םֹוקָמַהייִנְבַאֵמ חקיע ןְגְנאַגעֶג
 !טֶה נוא טְרֹוא םעֶד ןּופ רֶנייֵטְׁש איִד ןְמּונעֶג

 ,טייֵטׁש אָד ישר טְגעֶרְּפ טְנייֵלעֶג םּרַא ְךיִ
 םיימְׁש רֶטייוַו ּוא רֶנְייֵמְׁש ליִפ ןְמּונעֶג טֶה רֶע

 ןייֵטְט' םעֶד ןֵמּונעֶג טֶה רֶע (ןֶבָאָה תֶא חקיֵע
 .םֹקֲעַי ויִא ץּוריִּת רָד ןייֵטְׁש ןייֵא עַמְׁשַמ זיִא
 םּורַא ְךיִז טאָה נּוא רֶנייֵטְׁש ליִפ ןְמּונעֶג טֶה
 תֹועָר תֹויַח יד יִדְּכ רעֶיומ ןייֵא יו טְנייֵלעֶג
 טעֶו רע ןעֶו טְכאַנ אייּב ןּוט טיִנ םיִא ןְלאָנ
 ְּבֹוהיִג ןָא רֶנייֵטְׁש יד ְךיז ןְבאָה וזַא ןְפאָלְׁש
 ריִמ ףֹוא טְנאָנעֶג טֶה ןייֵטְׁש רעֶד ןְגירְק ּוצ
 ןייֵמְׁש רֶד נּוא ּפאק ןייַז ןְגייֵל קיִדַצ רֶד לאָז
 ןְגייַל קידצ רעֶד לאָז ריִמ ףיא טְגאָזעֶג טֶה
 ןְשיוֵוְצ םֹולָׁש טְכאַמעֶג טאָנ טֶה ֹוזַא פאקןייז
 רֶנייֵטְׁש עֶלַא ופ טְכאַמעֶגטֲה נוא רֶנייֵטְׁש יד
 רע נּוא (אּוהַה םֹוקָמַּב בֵּבְׁשִיַק ןייֵטְׁש ןייֵא
 ןטְרֹוא ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא טְגייֵלעֶג ְךיִז טאָה
 שר רשיה

 םעֶד אייַב טְצעֶיג ְךיז טאָה נוא .ןֵרָח ןייק ןָמּוקעֶג
 ,נּוא .ּףאָש איִד ןָא ןְקְניִרמ רָכְמְסאַּפ איר יו ןָנּורְּב
 ויי ןָאיג ןֵשְטְנָעמ זַא ןְהעֶז רעֶד טְראָר טֶה כקֲעַי
 ,ןטנעֶרְפיִג יז םֶה בֹקֲעַי נוא .ףאָׁיִד ןְשאַפיצ ןֶרָח
 עֶר ןֶבָל ריא טְנעֶק טְכייֵליִפ ריִא טְגעֶז ןְגאַו ןופ
 | ןפיא ןינעק ריִמ טֶרָפְננַג אייֵז ןָּבאָה ,רֹוחָנ ןּופ ןּוז
 ! {ףאָש יִר טיִמ לַחָר רֶטְכאָט יז ןְמּוק טעֶו ֶלאַּב ּוא
 ; ןןופ רֶטְכאָמ איד לַחָר ןְהעֶז רעֶד טֶה ֿבקֲעַי יוִו נּוא
  ְמְׁשיִקעֶג יִז טֶה נּוא ריִא ּוצ ןְפאָלעֶג ּוצ רֶע זיִא ןָבָל
 : ,טְנייוַועֶג טאָה גוא לוק ןייַז ןָּבֹוהעֶג ףֹוא טֶה נּוא

 4 ץופ ןּוז רעֶד זיִא רֶע םאָד לַחָר ּוצ טְגאָז בֹקֲעַי נּוא
  ןטקעי זַא טְרעֶהורעֶר טאָה ןֶבָל איו נּוא הֵקָבַר
 ( ץעֶפאָלעֶג ןָבָל ויִא ןָמּוקעֶג ּיִא הקבר ןופ ןּז רעֶ

 וִצ
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 הניאצ

 אּוהֵה םֹוקָמַּב טייֵמְׁש םּורָד טְּבייַהְׁש יישר
 רע זיִא טרוא םעֶד ןיִא ראָנ םָד זְוא ןיוו ּוצ
 ןְהעֶצְרעֶפ עַלַא רָּבֶא ןְפאָלְׁשעֶג נוא ןְנעֶליִנ
 ןּופ ׁשֶרדְמַה תיֵּב ןיִא ןעוֶויִג זיִא רֶע םִו ראָי
 נּוא ןְגעֶליִג טיִנ טְכאַנ ייַּב רֶעו זיִא רָבֵעַו םָׁשי
 טְכאַנ נּוא גאָמ טאָה רע טראיינ ןָפאָלְׁשעֶנ
 בצֹומ םָלּוס הָנֵהְו םֹולֲחַיַע הֶרֹוּת טְניִרעֶליִנ
 סאָד ְּתְמיִלֲחעֶג םיא ְּךיִז טָה סע נוא (הָצְרַא
 רעֶד נּוא דר רֶד ףֹוא טייֵמְׁש רטייל ןייַא

 םיִכָאְלַמ יד נּוא (וב םיִדְרֹויְו םיִלֹוע םיִהֹּלֲאְ
 םּוצ רֶמייֵל רעֶד ףֹוא ףֹורַא ןָאייג טאָנ ןוּפ!

 ווַא לֶמיֵה םעֶד ףוא ְּךאָד ןָנעֶז םיִכָאְלַמ יד
 רֶד נּואפאָרא יי יי ןָאייֵטְׁש רעֶירַּפ ףראנ
 רעֶד ףורַא ןָאייֵג אייֵז ןָאייַמְׁש ףְראַד ְּךאָנ
 ףֹוא ןעוֶויִג טְכאַנ איד זיִא בֹקֲעַי זיא ץּוריִּת

 םיִכָאְלַמ יד נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןופ ץיִנעֶרְג רֶח
 יד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא טייֵלַּב םיִא ןְּבאָה סאוָו
 אייז ןנעֶז ץֶרֶאָל הָצּוח ןייק ןייֵג טינ ןְפְראָד
 ְךאָנ רֶד נוא לָמיִה םעֶד ףוא ןְגנאַעֶג ףורַא/
 וצ םיִכָאְלַמ יֵרעֶדְנַא ןענְנאַנעֶג ּפאָרַא ןעֶנעֶז
 ִנקְזַח רָד נוא ץֶרֶאְל הֶצּוח ןיִא םיִא ןָטייֵלאַּב
 זיִא בקי ןופ הָרְוצ יִד ְּבייַרְׁשיֵיחְּב רָה נּוא
 ֹוזַא דֹובָּכַה אֵסָּכ םעֶד ןיִא טְציִרְקעֶג סוא

 בֹקֲעַי טייֵלּב ןְּבאָה םאוָו םיִכָאְלַמ איד ןְנעֶז
 ןּופ הָרּוצ יד ןְהעֶז ּוצ ןְגְנאַנעֶג ףֹורַא רעָיַרְּפ
 ְךאָנ רֶד נּוא דֹובְּכַה אֵמּכ םעֶד ןיִא םוָו בֹקֲעַי
 בֹוא ןְהעֶז ּוצ ןְְנאַנעֶג ּפאָרַא רֶדיװ אייז ןְנעֶז
 הָרּוצ רעֶד ּוצ ְךייַלְג זיִא בקעַי ןופ הָרּוצ יד :ו

 רשיה רפס יא
 ּוא טְשּוקעֶג נּוא טְוְלאַהעֶג םיִא םֶה נּוא םיִא ּוצ
 טאָה גּוא ןייַרַא ּבּוטְׁש ןיִא ְךיִז ּוצ ןְמּונעֶג םיִא ּטֶה
 ןֵבָל ּוצ טְלייֵצ רֶד בקֲעַי נּוא .ןיִסֶע ּוצ ןיִּבעגיִג םיא

 רָדְָרְּב ןייֵו סו ריא ןְפאָרְטעֶג םפ ךו טוי
 ןופ ןּוז רָד זַפיִלֲא םוָו ךוא נּוא ןּוטיג םיִא טֶה וָׂשֲע
 ןָסעֶזג זיִא בֹקֲעְי גּוא געוֶו ןֵפֹוא ןּוטיִג םיִא םֶה וָׂשֵע
 יִד טְׁשאַּפעֶג םיִא ייַּב טֶה נּוא ׁשֶרֹוח ןייֵא ןֶבָל יב

 גאָוו בֹקֲעַי וצ טְגאָזעֶג ןֶבָל טאָה םעֶד ְךאָנ .ףאָׁש
 טסְניִ ּוד םוִו רַפ רֶד רַכָׂש ןייַר ןיִיַנ לאָז סאוָו רימ ,

 עֶנייֵא רֶמְכעמ ייוֵוְצ רּונ טאַהיִג טֶה ןֶבֶל נּוא .ריֵמ
 לֵחרְְפייֵהעֶג םֶה עֶרָרָנַא יִד צוא הֶאֵל ןְסייֵהעֶג טֶה
 לָחֶר גּוא לקְנּוט ןעוֶויִג ןיִגעֶז הָאל ןּופ ןיִגוא יד נּוא
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 אציו תשרפ

 .יַכֲאְלַמ הָנֵהְוו לָמיה ןיא זיִּב טְכייֵרְג ץיִּפָׁש

 , "שר טְנעֶרְפ ּפאָרַא רֶדיוִו ןָאייֵג נוא לָמיָה

 דס הניארו
 ךיז טֶה טאָנ נּוא דֹוכָּכַה אֵסַּכ םעֶד ןיִא סוִו
 םֶהָרְכַא יַהלֶא יי יִנֲא רמאיונ בעי וצ ןיווּב
 םְנאָועֶג םיִא ּוצ םֶה נּוא (קֶחָעִי יִהלאֵו ְךיִבָא

 םֶהָרְבַא רַמאָפ ןייַד ןּופ שאָנ רעֶד ןיִּב ְּךיִא
 לעב רעֶד טְגעֶרְפ קָחָצִי ןּופ טאָג רעֶד נּוא
 ןיִא םֶהָרְבַא רָטאָפ ןייַד טייֵטְׁש םָו םירּוטַה
 רָד טְנאָז רֶטאַּפ ןייַד טינ טייֵטְׁש קָחָצִי יֵּב
 רָּבֶא טיִנ ץּוריִּת ןייק ףֹורד םיִרּומַה לַעַּב
 בֹקֲעַי ץּוריִּתַא אוי ףֹורָד טְגאָז ליִרָסיִא יִּבַר

 קָחְצִי ןופ תֹוכָרְּב יֵד םֶד ןֵטְכְראָפעֶג ְּךיִז טֶה
 טאָה רֶע לייוַו ןְרעו םָיּוקְמ טיִנ םיִא ןְלעוֶו
 ןיִז ןיִא טֶה קָחצִי נּוא הָמְכָח טיִמ ןְמּונעֶג ייֵז
 טְגאָועֶג םאָנ טֶה ֹוזַאֹוָׂשע ןֵׁשְטְנעֶּב ּוצ טאַהעֶג
 רַמאַפ רָטְכעֶר ןייד זיא םֶהְרְבַא בקי ּוצ
 קֶחֶצִי ןֶׁשְטְנעֶּב טְלאוָועֶג םיִנ טאָה רֶע ןעֶד
 ןְשְטְנעֶּב טעוֶו רע םָד טְסיוִועֶג טֶה רע לייוו
 לאָז טאָנ טְנאָועֶג םֶהָרְבַא טאָה םּורָד וָׂשֵע
 טאַהעֶגיִיז ןיִא םֶה קָחְצִ רָּבֶ ןְׁשְטְנעֶּב קָחְצִי
 טְנאָז םּורָד בֹקֲעַי טיִנ נּוא וָׂשֵע ןֶׁשְטְנעֶּב ּוצ
 רֶטאָפ ןייַד זִיִא םֶהָרְבַא בֹקֲעַי ּוצ קּוסָּפ רָד
 ַמאָפ ןייֵא יוִו ריד ְךייַלְג טיִנ זיִא קָחְצִי רָּבֶא
 קָחְצִי יֵהֹלֲא טאָנ טְגאָז םּוראוָו טְגעֶרְפ י"שר
 ףֹוא ןְמאָנ ןייַז טיִנ ְּךאָד טְכאַד טאָנ רעֶמַא
 טעֶו רֶמאָט ןעֶד ןְּבעֶל ןייַז אייַּב קיִדצ ןייֵא
 קֶחֶצִי זיִא ץּוריּת רָד ןְרעוֶו טְכעֶלְׁש ְךאָנ רֶע
 ווהןיִא ץֶלַא ןיִסעֶזיִ זיא נּוא ןעוֶויִג דְנילְּב זיִא
 רֶד נּוא תַמ ןייַא יוֵו ְּךייֵלְג ןעוֶויִג רֶע זיִא ֹוזַא

 ּורָד ןאָטיִג ּפֶא םיִא ןופ ְּךיִז שֶה עֶרָה רֶצָנ
 ּוליִפֲא םיִא ףֹוא ןְמאָנ ןייַז טְכאַדעֶג טאָנ טֶה
 ָהיֶלֲע א הָּתַא רֶׁשֲאְקְרָאָהנ ןיִּבעֶל ןייֵעייֵב

 1 ּבקעי להוא
 ףֶרּוד זיִא בקֲעַי (וּב םיִדָרֹויְו םיִלֹוע םיִהֹלֲא יֵכֲאְלַמ ּהַנָה

 טעֶו ׁשָדְקִמַה תיִּב םֶר יוִו טֶרָא םֶד ְךרּוד ןְגְנאַנעֶג
 עטְראד,טאָה גוא ןעֶוטעֶג הָלִפְת ןעֶטְראָר רֶע טֶה ןייֵטְׁש
 ףֹוא טייטְׁש רֶמייֵלַא זַא תמָלָחיִג םיִא ְךיִ םֶה .טְגיִטְבעֶגעֶג

 ףד ךרּוד פארא נוא ףֹורַא ןעֶייִג טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ יִד גּוא
 טֶה גּוא ףאָלְׁש םֶד ןופ טְּפאַחעֶג ףיֹוא ְךיִז רֶע טאָה ,רֶטייֵל
 טיִג זיִא סע ויִא סאָר טְרָא גיִטְכְראָפַא ראַפ םאָָו טְגאָזעֶג
 ףאַפ ןָפְראַד ריִמ ,טאָג ןּופ ויֹוה סָד ויִא סאָד רּונ ׁשְרעֶדְנַא

 ףָע יו ְךיילְג עַמְׁשִמ זיא טְנאָגְג טֶה בֹקעי יוִו טיֹו ןייֵטְׁש
 םֹקֲעַי גּוא םיִא טְגעֶרְפ רֶע נּוא ַחּוּכיִוַא םעֶנייֵא טיִמ טאָה
 טְסְנאָז וד סו עָגיִזאָד םאָד טיִנ זיִא סע (הֶז ןיִא) טְרעֶפְנֶע
 ףֶד טְגאָו ,טאָג ןופ ןֹוהפד;זיִא סד, רּונ (םיהלֶא תיִּב םַא יִּכ)

 .ףגבוד
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 טְסְניִל וד םִו דר יד (ערלּו הָננְּתֶא ךֶל
 יָנייַד ּוצ נּוא ריִד ּוצ ןיִּבעֶגְּדיִא לעוֶו ריִא ףֹוא

 זיא הָנֶּתִמ ןייֵא רַּפ םוָו יישר שעעֶרְּפ רַדָניק
 ףֹורְד טְניִלּׁשְטְנעֶמַא םו דְרע ָלייֵא ריִפ יד
 טְלקִיוועֶג רֵדָננַאּוצ טֶה טאָנ זיִא ץּוריִּת רָד
 םיִא טֶה נּוא בֹקֲעַי רָטָנא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ץְנאג
 טעוֶו דְנאַל עֶצְנאַנ סאָד םַד טיִמ רָד ןְזיועֶג

 וזַא ןֵמעֶנ ּוצ ןייא רעֶדניק עֶניז ּוצ גְנירג ןיי
 ףֹורְד טְניִל רֶע סאָו דְרֹע לֶקיטְׁש םֶד אי
 רעֶדְניִק עֶנייַד (ץֶרֶאָה רֵּפֹעַּכ ּףעֶהְז הָיְהִע
 רֶרֵע רעֶד ןּופ ּבֹוטְׁש איִד איוִו ֹוזַא ןייַז ןֶלעוֶו
 ֹוַא טיִנ רֶע טְנאָז םּוראו יָיַהְּב רעֶד טגעֶרְּפ
 זיִא ץּוריִּת רֶד לָמיֵה םעֶד ןּופ ןְרעֶטְׁש יד יו

 רעֶד םּורָפ ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי ןעוֶו טְנייו םאָר
 טְכעֶלְׁש יח ןיִעֶזייֵזןעֶו רֵּבֶא טאָגייֵז טְּבייַה
 םֶד ּבֹוטְׁש יִד איוִו ֹוזַא גיִרְדיִנ ייֵז רֶע טְכאַמ
 טְגאָזעֶג םיִא ּוצ טֶה טאָג נּוא ףֹורְד טעֶרְטְועֶמ

 ּדל יִּתְרַּבִד רֶׁשֲא תַאנ ןאָמ ריד לע ְךיִא
 יישר טְגעֶרְפ טעֶריִג ריִד ּוצ ּבאָה ְּךיִא סו

 רֶעיֵרְפ טֶה טאָג סאָד טיִנ ְךאָד ןְניִפעֶג ריִמ
 ּבאָהְדיִא םוָו טְגאָז רע סו בקעַי טיִמ טעֶריִג

 ׁשְמייֵט זיִא ְךֶלֹזיִא ץּוריִּת רַד טעֶרְיִג ריד ּוצ

 טיִמ טעֶריִג ּבאָה ְךיא זַא ןעֶד ןְנעו טְנייד ןּופ
 אֵרְקָי קָחְצִיְּב יִּכ טְגאָועֶג ְךיִא ּבאָה םֶהְרָבַא
 ֶניי ןְּסייֵהןְלעֶז קָחֶציןופ לייֵַא עַל
 ְךיִא םוָו הָבָרְּב איד ןְּכאָה ןְלעוֶו נּוא רֶדְניק
 עֶלַא טיִנ נּוא רַדָניק עֶנייַד טְׁשְטְנעֶביִנ ּבאָה

 רשיה רפסי

 טאַהעֶג ּביִל טֶה בֹקֲעי נוא .ןייֵׁש רֶעיי ןעֶויִג זיִא
 יב ןניִר לעוו ךיִא ןֶבָל ּוצ טֶרָפְנע בֹקֲעַי נּוא .לַחָר
 זִא ןָבָל נּוא .לַחָר טְסייֵה םִו רָמֶכאָט ןייַד רַּפ ריִד
 וצ ןּבוהעֶג ןָא םיִא םֶה בֹקֲעַי יא .ןְאַטְַּׁב ףֹורְר
 איוו ראָי עֶרָדְנַא םֶד ןָמּוקעֶג יִא סֶע יוִו גוא ןעֶניִר
 רֶררבע ןֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא ןֶבָל יב ןְסעזיִג זיִא בֹקֲעַי
 - םֶרָרָנּוה .ריִפ ןעוינ טֶלַא זיִא רָבָע נּוא .חַלָׁש ןּופ ןּו
 סאָד טֶה בֹקֲעַיאיו נּוא ,ראָי גיִצְכעֶז גוא ריִפ נּוא
 טֶה נּוא טְרָעֹורְטיִג רֶעייֵז ףֹורָד בֹקֲעַי טה טְרעֶה רַה
 םיִא ףוא טאָה נּוא דָּפָקָה ןייֵא םיִא ףוא טְכאַמעֶג

 :געָמ ליפ טְנאָלְקעֶג
 בקעי להוא

 ליפ סאוָו טְרעֶפְנֶע ראַפ בֹקֲעַי טְלעֶפעֶג ריִמ ריִגֵמ רַנְּבּיר

 ןופ רֶגיִטְכְראָפ קימהיּב סד זיא םָװ רַּפ ןעֶנעֶרְפ םיִרְקַחָמ
 עֶצְנאַג יִר לּופ ויִא רֹובָּכ סְטאָג טְלעוֶו רֶד ןּופ רֶמְרֶע עֶלַא

 אציו תשרפ

 - יֵמֹולַּכהָכָרְּב יד ןְּבאָה ןלעוֶוקֶחצִיןיפ רֶדְניֵק

 2 " 2 ו 5

 - תניארו

 בקי ץקַיע ׁשְטְנעֶּביִג ןייַז טעוֶו בֹקֲעַי
 - ןיינןופ טְכאַועֶג ףֹוא ְּךיִז טֶה בֹקֲעַי (ותְָׁשִמ
 זיִא טאָנ ראוָו ראַפ טְנאָועֶג טֶה נּוא ףאָלְׁש
 - טְסּואְוועֶג טיִנּבאָה ְּךיִא נוא טְרֹוא םעֶד ןיִא
 - םיִניְךיִא טְלאָו ןעֶסיוִו ןעוֶויִג לאָז ְךיִא ןעֶד
 נּוא טְרֹוא גיִלייֵהַא וזַא ןיִא ןְפאָלְׁשיִנ ןעוֶויִ
 םֶד טְגאָזעֶג טֶה נוא ןֵטְכְראָפעג ְךיִז טֶה רֶע
 תֹולֵפָּת יד סו לָמיִה םעֶד ןּופ רֶעוט רַד זיִא
 ְנאַטְׁשעֶג ףוא זיִא בֹקֲעַי נוא ףֹורא אָ ןָאייֵנ
 ןייֵטְׁש םעֶד ןֵמּונעֶג טאָה נּוא איִרָפ רֶד ןיִא
 םיִא טֶה נוא ןּפאק ּוצ טְנייֵלעֶג טֶה רע סו
 םיִא ףֹוא טֶה נּוא הָבִצַמ ןייֵא רַפ טְכאַמעֶג
בֹקעַי נוא לֵמיֹוּב ןְסאָגעֶג

 7 ןאָטיִנ רָדְנַא םאָה 

 ְךיִמ טעֶו נּוא ריִמ טיִמ ןייַז טעֶוֶו טאָנ ןעוֶו
 רע איו ֹוזִא ייֵג ְךיִא םוָו געוֶו םעֶד ןיִא ןֶטיִה
 ןיימ ןייַז טאָנ טעֶו וזַא טְנאָועֶג ּוצ ריִמ םֶה
 םֶד ְּךיִז קיִׁש איוִו אָיָׁשקַא ןעֶמ טְנעֶרְפ טאָנ
 ןייַז ןיא ןייַז טעוֶו טאָנ ןעוֶו ןְנאָז לאָז בֹקֲעַי
 טאָנ ןייֵא ראַּפ ןְטְלאַה םיִא רֶע טעוֶו ףֶליֵה
 ןְטְלאַה טיִנ םיִא רע טעוֶו טיִנ יח ןעוֶו רֵּבֶא
 ְךיִז טֶה בֹקֲעַי זיִא ץּוריִּת רעֶד טאָנ ןייֵא רַּפ
 ןאָט תֹוריִבַעו'ח רע טעוֶו רָמאָט ןְטְכְראָפעֶג
 טֶה רֶע םִו םָד ןְטְלאַה טיִנ םיִא טאָנ טעוֶו
 ןעוו טְנאַזעֶג רֶע טאָה םּורְד טְנאָועֶג ּוצ םיִא
 ּוצ ריִמ םֶה רע םָו ןְטְלאַה ריִמ טעוֶו טאָנ
 םֶרֹוא םעֶד ףֹוא ןעֶניִד םיִא ְךיִא לעוֶו טְגאָועֶג

 גוא

 שורקה ה"לש
 םאָה רֶע נּוא (הֶּזַה םּקָמַה אָרֹונ הַמ רֶמאַֹּו אָרַײ)

 ךילְרעֶטְכְיִפ יו טְנאָז וא ןְקאָרְׁשרעֶר ְיִז
 עֶגיִלייַה יד ןיִא םֶד ןופ רָד ןְהעז ריִמ טרָא םֶר זיִא
 קעֶרָׁש נּוא טֶבְראָפ טיִמ ןייֵטְׁש ןעֶמ ףְראַר רָמְרָע
 טאָג רַּפ טְכְראַפ איִד נּוא טייֵקיְלייַה ּוא ןְרעֶמיִצ
 דייַר יֵרְזְנּוא נּוא ,םָלאַמאַד זְנּוא ייַּב ןייַ ּוצ ףְראַד
 ,ןָאוט ריִמ םֶו ץֶלַא ייַּב נוא ןְקְנאַרעֶג עֶרזנּוא גוא
 כ"היב ןיִא .ןיִלּוח תֹוחיִׁש טעֶר סאוָו רעד רָּביִראַד
 ןָניִואַד ןּופ טייֵצ רֶד ןיא טיִנ ּוליִפֲא ד"מהיּב רעֶרָא
 ןּופ טְכְראָפ םֶטאָנ ּפָא רֶע טיט ןיִנְעֶל ןּופ רעֶרָא
 ןעֶדייַר ּוצ רּוסיִא םעֶד ףוא ףיִסֹומ זיִא נּוא ְךיִז

 עגירביא

 .ןייַלַא טאָג ןּופזֹוהָר זיִא סאָר בֹקֲעַי טְרעֶפְנֶע רַפ ,טְלעוֶו
 זיִא גוא טאָטְׁש תּוכְלמַא ןיא ןעֶמּוקעֶג זיִא רעֶנייֵא לֶׁשֶמָל
 טֶה ןָרֶעֹומ עֶנייֵׁש יֵד ןעקוק ןָא לאָז רֶע ןְסאג ןיֵא ןְגְנאַגעֶג

 רע
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 ראָנ ןעֶניִד ְךֹוא םיִא ךיִא לעוֶו טיִנ ןעוֶו נּוא
 לֹוכָאָל םֶחָל יִל ןֵתָנָע טְרֹוא םעֶד ףֹוא טיִנ
 טֹורָּב ןיִּביִג ריִמ עוו טאָנ נוא (ׁשֹוּבְלַל דָנָבּו
 טְגעֶרְפ ןְדייֵלְק ּוצ ןָא דייֵלְקַא נוא ןיִסע ּוצ
 רע סאָד טְנאָזעֶג ּוצ טאָנ םיִא טֶה יוִו ישר
 טאָנ זיִא ץּוריִּת רעֶד טֹורָּב ןְּבעֶג םיִא טעוו

 םֶד ןְואָל רַּפ טיִנ ְּךיִד לעווו ְךיִא טְגאָזעֶג טֶה
 רעוֶו ןעֶד טֹורְּב ןֵּבעֶג ריד לעוֶו ךיא טְפייֵה
 טְזאָל רַּפ טְסייֵה רֶד טיִנ טֹורְּב ןייק ,טֶה םָע
 ּוצ טאָג טאָה איוִו טְגעֶרְפ לירָפיִא יִּבַר נוא
 רֶדייֵלק ןְּבעֶג םיא לאָז רע בֹקעַי ּוצ טְגאָזעֶג
 ןעֶו ץּוריִּתַא ףֹורְדםיִמָבֲח יִתָפִׁש רֶד טֶרָּפְנֲע
 םֹורָּב ןְּבאָה לאָז רעטְנאַועֶגּוצ םיִא םֶה טאָג
 ןעוֶויִ ןגניִרְרעֶג ןּופ רָד ןוש זיִא ֹוזַא ןיִסע ּוצ
 ןְדיֵלק וצ ןָא רֶדייֵלק ןְּבעֶג םיִא טעוֶו רע םֶד !

 ןייז ןַומ ְךאָד רע טעוֶו ֹוזַא טינ ןעוֶו םּוראוָו .
 ראַפ רעֶד ְךיִז ןָפֹוק ּוצ טֹורְּב ןּופ טְרָניִּמעֶנ
 טאָג ּבֹוא (יִדָמִע םיִהֹלַא הָיְהִי םִא) רֶדייֵלּק !
 רׂשעמְּּבעֶג םיִאָּדיִא לעוֶו ריִמ טיִמ ןייַז טעוֶו
 בקעַי נוא ןְּבעֶג רימ טעוֶו רע םִֹו ןִמיִלֲא ןּוּפ -
 עֶנייַז ןופ ּוליִפֲא ןעֶד ןעוֶויִג םִַיקמ ֹוזַא טֶה !
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 רימ ןְהעֶז הָלֵפְּ םֶבֹקֲַ ןּופ (לוכֲאָל םֶתָל יִל ןָּנ)

 טי ןיִלעּמְׁש ןֶרירפ ּצ .ךיִ ףְראַד נוא טייקְבייַב
 טאָה ּוניִבָא בֹקֲעַי גיִמייֵנ זיִא םָו םעֶד טיִמ גיִנייוו
 נּוא ,ןיִסֶע ּוצ םֹורָּב ראָנ טְגְנאַל רַפ טיִג רעֶמ ךוא צ

 ןְגאָרְט ּצ ריי ייֵא :
 הע ואת ימי בלעו םֶָל רֶמ

 טיי אוו ןופ רֶריִרְּב עֶנייֵמ ייֵזּוצ טְגאָנעֶג ==
 טְנעֶקיִג םיִנ ןֵמְריֵה יִד ְךאָד טֶה ּוניבֲא בֹקֲעַי ריִא
 םֶָד ריִמ ןְהעֶז ןּופ רעֶד רֶריִרְּב ןְפּורעֶג ייֵז טֶה נּוא -

 טיִמ ןייז ּוצ ףְראַד ןָשְמְנעֶמ עָלַא טיִמ דייֵר איד
 . :רֹובָּכ םִיַמ נּוא םַּתאַׁשרְנייַרְפ גּוא טייקְכיִלְביִל
 יִר טייַצ םיִנ ְךאָנ זיִא סֶע (הָנקַמַה ףַּסִאַה תַע אֹל)

 ַא ריִמ ןְהעֶז ןּופ רעֶד ןעֶלְמאַ ּוצ ןייַא ףאָׁש
 ןֶׁשְטְנעֶמ ןְרעֶרְנַא םעֶר בָױחֶמ זיִא ׁשְנעֶמ רעֶרעֶל
 ּוצ הָבֹוט הֶצֵע ןייֵא טיִנ ןאק רֶע סאוָו םעֶד ּוליִּפֲא
  ןְנעֶרְּב ּוצ ףורַא גע ןֶּבעֶר םעֶד ףוא נּוא ןְּבעֶג

 : טייקְכיִלְּביִל גוא טייקְביִלְר נייֵרְּפ טיִמ

 מ

 הס הניארו . אציו תשרפ

 ןנורְּב םעֶד אייַּב ןְנעֶז ףאָׁש ןּופ םֶדיֵרעֶׁשְּט
 נוא ןְנְורְּב םעֶד ףֹוא זיִא ןייֵטְׁש רָפֹורְנַא נּוא

 נוא ןְלמאַז ןייֵא ְךיִז ןָאט רֶכָטְפאַּפ עֶלַא
 ורְּב םעֶד ןּופ ןייֵטְׁש םעֶד ּפאָרַא ןְרנְלעוֶ
 םֶּתעדיַה םֶהָל רֶמאֹיוו ףאָש יִד ןָאקְניִרְט נּוא
 יֵד ּוצ טְגאָועֶג בקי טֶה (רֹוחָנ ןֶּב ןֶבָל תֶא
 רֹוחָנ ןיפ ןּוז םעֶד ןְבָל ריִא טְנעק רֶכָטְסאַּפ
 טָפּור םּוראוָויִנּוקְזַה רָד נּוא יִיַחָּב רָד טְגעֶרְפ
 זיִא רֶע רֹוחָנ ןּוּפ ןּוז רָד ןֶבֶל קּוסָּפ רֶד םיִא
 זיִא ץּוריִּת רַד לֵאּותִּב ןּופ ןּוז רָד ןעוֶויִג ְּךאָד
 םּורד ׁשְטְנעֶמ רֶטְכעֶלְׁשַא ןעוֶויִג זיִא לֵאּותְּב
 ְךאָנ ראָנ ןָפּורעֶג טיִנ םיא ְךאָנ ןֶבָל ְּךיִז טֶה
 גיקא איוְךייַלְג זיִא לקְנייֵא ןייֵא ןעֶד רֹוחָנ
 רָדּורְּב סְמָהרְבַא ןעוֶויִג זיִא רֹוחָנ לייַו ְּךֹוא
 ְךאָנ ןעוֶויִג סחימ ךיז עֶלַא אייז ןְּבאָה םּורְד
 םע הֶאָּב ֹוּתַּב לֵחָר הֵנֵהְוק הָחָּפְׁשִמ סֶמָהָרְבַא
 זיִא טעֶריג ןְּבאָה ייֵז יוִו םעֶד ןיִא נּוא (ןאצַה
 ןַה רֶּמאֹיַע ףאָׁש איד טיִמ ןְמּוקעֶג ןָא לַחָר
 איד ּוצ טְנאַועֶג בֹקעַי טאָה (לֹודָנ םֹויַה דֹוע
 םע םיֹורג נאט רעד ְּךאָנ זיא סע רֶכָטְסאַּפ
 ףאָׁש איד ןקְנעֶרְמ ּוצ ןָא טייֵצ טיִג ְּךאָנ זיִא
 םֹואטיִנֹויִא גאָט םעֶד ףוא ןגנּודעֶג רזִא טְנעֶז
 ויִא ףאָׁש יִרעֶייַא ׁשֶרָדְנַא םָד זיִא גאָט רעֶד
 םּורָד איִיֵז ןעֶלְמאַז ּוצ ןייַא טייַצ טיִנ ְּךֹוא
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 = = 2 וצ רע טְגעֶרְפ ץאַלאַּפ ןְטְפעֶפַא בוא םָניׁשַא ןְהעֶורעֶד רֶע

 רֶד ּויִא םאד םיִא ןעֶמ טְרעֶפנֶע ,ץאַלאַּפ רד.רעֶהעֶג ןְמעוֶו
 גּוא ףיה םּוצ ןְגְנאַגעֶג ּוצ רֶע זיִא .ָךֶלֶמ םעֶד ןּופ ץאַלאַּפ

 טְגעֶרְפ ץאַלאַּפ ןיִא אָר ןְנעז םירָדֲח עֶגיִצְנייֵא ּךֵסֵא טְהעֶז
 רעק רנמ סד םיא ןעמ םרעפנע טיר יב ןעֶנעֶו רעוֶו רָע
 רֶטָכיִגְיִמ םּוצ רעק ,רָדֵח סאָד נּוא ְךֶלֶמ ןּופ ראָטְקאָד םּוצ
 דח.םּוצ ןִמּיקעֶג זיִא רֶע זיִּב רֵׂש םּוצ רעק רַדֵח סאָד נּוא
 טֶה ריִא טְגאָז נּוא טְרעֶדְנּואווְרְפ ְךיִז רַע טֶה ְּךֶלֶכ םֶד ןּופ
 םּוצ רעק,קאַלאַּפ רֶצְנאַג רעֶד זַא טְגאָועֶג ריִרְפ ריֵמ ְךאָד
 םּוצ רעק רַדֵח סד רּונ זַא ריִמ ריִא טְגאָז דָנּוצַא נּוא ְךֶלֶמ

 זַא תָמֶא עקאמ ויִא סֶע טְרעֶפְנֶעעג .םיִא אייז ןְּבאָה .ּךֶלֶמ
 פא טאָה ְךֶלֶכ רעֶד רּונ ְךֶלֶמ םּוצ רעק ץאַלאַּפ רעֶד ראָג

 ןְרעֶג ןּופ רַדֵח ןייא רֶדְניּב ןֵכילְטיִא ,ןֶׁשְנעֶמ עֶנייזןְבעֶגעֶג
 סָא זיִא ןִיוִועֶג ריִד ןְּבאָה ריִמ סאוָו רֶדֵח סָד רּונ ןְגעוֶו רַׂש
 טיִנ םעֶד ןיִא ראָּמ רָנייֵק ,ןייַלַא ְךֶלֶמ םּוצ-רּונ טְרעֶדְנּועֶג

 ןעֶמיק ןײרַא לאָז ןעֶמ טְּפאַׁש ְךֶלֶמ רער זַא רונ ןייג ןיירַא
 םֶר רֹובָּכל םיִשּוּבִלַמ עֶעיִׁש ןֶעוט ןָא ׁשֶנעֶמ רֶד ךיִז ףְראַד
 רָר עקאט תָמָא ןָיָנַע רֶד זיִא סאָד .ןעֶמּוק ןייֵבַא גּוא ְךֶלֶמ
 ןעֶגעֶוֶו טסעֶר ןּופ טְלעֶוו עצְנאַג יִר לּוּפ זיִא טאָג ןּופ רֹובָּכ

 ריא ףיא ןְלאָז אייז ןְׁשְנעֶמ יד ּוצ ןְּבעֶגֶג דֶרֶע איד רֶע טֶה
 זיִא ק'מהיּב סד רּונ אָד ְךֹוא טאָג ויִא ייֵז ןָׁשיוִוְצ גוא ןָנאוו
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 נוא ןיִסאַפ טייג נוא ףאָׁש איד ןָא טְקנעֶרְמ
 רֶכָטְסאַּפ ִדירְּכ טְגָעֶּוזַא םּורְד טֶה בֹקֲעַי
 טיִמ ןְדייֵר ןינעק לאָז רע ןייֵג קעוֶוַא ןעֶלאַז
 ריִמ טְרָפְעיג םיא רָכָטְסאַּפ יִד ןֶּבאָה לַחָר
 טעוֶו םעזיִּב ןקְנירמ ןָא טיִנ ףאָש יד ןְנאַק
 ריִמ ןְלעוֶו רכעֶטְסאַּפ עֶלַא ןְלְמאַז ןייֵא ךיז
 רב םעֶד ןּופ ןייֵטְׁש םעֶד ןְָנלעוֶו ּפאָרַא
 זיא םעֶד ןיא ףאָש יד ןקנעֶרְמ ןָא ןְלעוֶו גּוא
 טיִמ ןֵנּורְּב םוצ טְניִהאָנ ץְנאַנ ןֵמּוקעֶג לֵחָר
 הֶאֵל זיִא םורד טְּבייַרְׁש יִנּוקְזַח רֶד ףאָׁש יִד
 טאַהעֶג טֶהיִז לייוַו ףאָׁש יד טיִמ ןְגְנאַנעֶג טיִנ
 דְניוִו רעֶד טאָׁשיִג ריִא טֶה ןעֶנֹוא עֶטְכעֶלְׁש
 רָמָלֲע זיִא הֶאָל לייוַו ְךֹוא דָלֹעֶפ םעֶד ןּופ
 ןְזאָל ּוצ ןאָמיִג ןָא דֹוכָּכ ריִא לֵחָר טֶה ןעוֶויִנ
 רעֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא םייַה רעֶד ןיִא ןעֶציִז איִז
 טְׁשיִקעֶג בֹקֲעַי איז טאָה םּורְד ְךֹוא ןיּבמר
 ְךֹוא םּורָד נּוא ןעוֶויִג ןייֵלק ְךאָנ זיא יִז לייוַו

 איז ןְואָל ּוצ טאַהעֶג טיִנ אָרֹומ ןייק ןֶבָל טֶה
 רַּפ ןעוֶויִג ןיילק ְךאָג זיִא יז לייוַו דְלעֶפ ןיִא
 לָחָר תֶא בֹקֲעַי הֶאָר רֶׁשֲאַּ יִהְיַק ןאמ ןייֵא

 (רֵאָּבַה יִּפ לעמ ןֵבָאָה תֶא לֶגָיַו בֹקעַי שֵניו

 ןּופ ףאָׁש ידנוא רֵדּורְּב סרְמּומ ןייז ןֶבֶל ןּופ
 נּוא טְנְהעֶניִג רע טָה רָדּורְּב םְרַמּומ ןייַז ןְבָל

 ערב םעֶד ןּפ ןייֵטְׁש םעֶד ןֵמּונעַג ּפאָרַא טָה
 רע ןעֶד לַחְר ראַפ טייקראטש ןייַז יו ּוצ
 איד יו ֹוזַא טְרָנְלעוֶויִג טיִנ ןייֵטְׁש םעֶד טָה
 ְךי ןְגֶלְפ אייז םד ןּוט ּוצ ןְנעֶלְפ רָכָטְסאַּפ
 ןייֵמְׁש םעֶד ןֵרְנְלעֶו ּוצ ּפאָרַאְלְמאַזייַא ןָײמ
 איד אייַּב טייֵמְׁש םּורָד נּוא ןֵנּורְּב םעֶד ןּופ

 נעלְּפ אייז ׁשְטייט זיִא םֶד ּולְלָנְו רָכָטְסאַּפ
 טְנעקְיג טיִנ םיִא ןעֶּבאָה ייֵז םּוראָו ןְרְגלעו
 רּבֶא ןעוֶויִג רעוֶוׁש רעֶייזזיִא רע;לייוו ןְנאָרְמ
 רַע ׁשְטייֵט זיִא סאָד לֵגָו טייֵטְׁש בֹקעַי ייַּב
 ןייֵמְׁש םעֶדטְקעֶריִג ףֹוא גוא טְקעֶלְּפְנַא טֶה

 קעי להוא
 ןייז ער ןְבאַמ לאָז רֶע ןְגעוֶו סְמאָג ןופ טְרעֶדְנּועֶג ּפָא
 טיִנ םֶה רַנייק זַא טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא אּיוִו ֹוזַא .טְראָד ןָמאָנ

 לֹוג ןֵהֹּכ רעֶד רינ םיִׁשָדָקיִׁשְדק ןיִא ןיג ןיירא טְראָטעֶּג
 (ּותָנְׁשִמ בֹקעֶי ץקִיו) קּיסַּפ רעַד טְגאָז סאָד רּוּפַּכ םִיי םיא
 אָרֹנ הַמ רֶמאֹיַ) ףאָלְׁש ןּופ טְּפאַחעֶג ףיוא ְךיִז טֶה בֹקֲעַי
 איו ֹוזִא ,זיִא סד טרָא גיִטָכָראַפַא ראַּפ סאָוָו (הֶּזַה םֹוקָמַה

 טְרָא סאָד ויִא סאוָו ראַפ ְךיִז טְרעֶדנּואװ ראַפ רעֶנייֵא

 הניארו אציו תשרפ
 .ןייֵא ףוא םָקֹעו ןעֶמ יוו ּוַא ןָתרְּב םעֶד ןּופ
 טְּבייַרְש יֵיחְּב רעֶד ואָלְג ןיֵא ןּופ ליִקעַד
 ןֶבָל לא ייֵרָד קּוסָּפ םעֶד ןיִא טייֵטְׁש םּורָד
 ןָבָל טְלאוָו בקעַי םֶד ונּוא ןָייוֵו ּוצ ֹומִא יִחֲא

 עֶנייַז ןקָנירְט ןָא ןאָטיִג טיִנ הָבֹוט ןייק עֶׁשֶרָה
 םֶרָמּומ ןייַז ןעוֶויג זיִא רֶע לייַַו ראָנ ףאָש
 ולֹוק תֶא אָׂשיַו לֵחָרָל בקי קַׁשָיַע רֵדּורְּב
 נּוא לַחָר ּוצ טְׁשיִקיִג טאָה בֹקֲעִי נּוא (ְךֶבָיַו
 טְנייוֵועֶג טאָה נּוא לוק ןייַז ןְּבֹוהיִג ףֹוא טֶה
 טטוָו איִז סאָד הָאּובְנּב ןְהעֶזיִנ טֶה רע לייוו
 לייַה רָד ןיִא ןיִרעוווןיִּבאָרְנאַּב טיִנ םיִא טיִמ
 .הָנָּתַמַא ריִא טאַהעֶג טיִנ טֶה רֶע לייוַוְךֹוא
 טְכעֶנק רָד רֶועֶילֲאטְגאֶועֶג טֶה רע ןְּבעֶג ּוצ
 וצ ןְּבעֶגיִג תֹונּתַמ עֶנייֵׁש טאָה םֶהֶרְבַא ןּופ
 זיִא ןֶּבעֶג ּוצ טיִג ראָנ ּבאָה ְךיִא נוא הקָבר
 בֹקֲעַי לאָז הֹקָבַר סאָד ְּךיִז טְקיִׁש יוִו הָׁשָק
 זיִא ץּוריִּת רָד טְׁשיִנ טיִמ ראָנ ןְקָיִׁש קעוֶוַא
 ראָנִּבעֶניִג טיִמ תֹונָּתִמ ליַּפ םיִא טָה הקָבר
 .טְגאָיעֶג ְךאָנ םיִא שֶה וָׂשֵע ןּופ ןּוז רֶד זפיִלֲא
 ןייַז ןּופ טאָּבעֶג רעֶד ְּךֶרֹוד םיִא ןיִנְנְראַה ּוצ
 - םעֶד ףֹוא טְּפאַחעֶג םיִא טֶה רֶע נּוא רֶמאָּפ
 . םָו ּוצ םעֶנ טְנאָועֶג םיִא ּוצ בֹקֲעַי טֶה געוֶו
 - טֹוט איוִו טְניִכעֶריִג ןייַז ְךיִא לעוֶו ּבאָה ְךיִא
 טְכאָה ּוד רֶמאָפ ןייַד רַפ ןְגאָז ןְגעֶק ּוטְסעוֶו
 ָהיֶבָאייִחֲאיִּכ לֵחְרָל בעי דניו ּתיִנְרַהעֶנְּךיִמ
 זיִא רע סֶד לַחַָר ּוצ טְנאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי (אוה
 ךיד ךיא ּבאָה םּורד רֶדּורְּב טְרְֶמאָפ ריִא
 יישר נּוא הָבֹורק ןייַמ טְסיִּב ּוד לייוַו טְׁשיִקעֶג
 ןייַד בוא טְנאַזעֶג ֹוזַא טאָה בֹקֲעַי טְּבייַרְׁש
 רָדּורְּב יז ְךיִא ןיִּב יאמר ןייֵא זיִא רָמאָפ

 רע ּבֹוא נוא תֹואָמַר טימ ןייֵג ְךֹוא ןאק ְךיִא
 יִז סוָז הקבר ןּופ ןּוז רַד ְּךיִא ןיִּב םּורָּפ זיִא
 לֵחָר זיא (ְךיִבֲאָל דַנִּתַו ץֶרֶּתַת םּורְּפ זיִא
 נוא רָמאָפ ריא ּוצ טְנאָועֶג םָה נּוא ןְגְנאַנעֶג
 נוא רֶמאָפ ריִא ּוצ טְנאַזעֶג לֵחָר טֶה םּורָד
 זעילַא זַא רֶמּומ ריִאּוצ טְנאָועֶג טֶה הֹקָבְר

 ןיא

 איד ףיוא לופ ְךאָד זיִא טאָג רעֶמְרֶע עֶלַא ןופ רֶגיִטְבָראַפ
 םַא יִּכ הִו ןיִא) ןייַלַא ְךיִנ טְרעֶּפְנֶע רע, גוא טְלעֶו עצְנאַג
 ןופ זֹוה םֶר ויִא סֶע רּונ םְרעֶדְנַא טיִנ זיִא סֶע (םיָהֹלֶא תיֵּב
 ןּפ ןייַז טעוֶו סָע סאוָו ןייַטְׁש אָד טעוֶו ק"מהיּב סאָד טאָג

 ןור ןעָכאַמ טְראָד לאָז רע; טְרעֶדְנּוזעֶג ּפָא ןעֶגעֶֶו םָטאָג

 {הָניְִׁש



 הניאצ

 ייַּב לייוַו קָחֶצִי ּוצ איִז ןְמעֶנ ּוצ ןָמּוקעֶג זיִא
 נוא ןְּבְראָטְׁשעֶג .רֶָטּומ איִד ןעוֶויִג זיִא לַחָר

 טְגאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי לייוַו טְּבייַרְׁש יִנקְוַח רֶד !
 לֵחְר טֶה םּורָד רֶדּורְּב םֶרֶטאָפ ריִא זיִא רֶע

 ןְמּוקעֶג זיא בֹורק ןייַד רֶטאָּפ ריִא ּוצ טְנאָזעֶג -
 לייוַו רֶמּומ רָד ּוצ טְנאָזעֶג טֶה הָקְבַר רֵּבִא

 ןייֵא רַּפ סאוָו ןּופ טְגאָועֶג טיִנ טאָה רֶזעיַלֶא -
 טֶה םּורָד טְקִיִשעֶג ןעֶראָו זיִא רע הָחָּפְׁשִמ !

 םֶה רֶועַיְלַא לייַו ְךֹוא רֶטּומ רָה טְנאָזעֶג איִז
 םֶד איֵז טֶה םּורְד ןיִּבעֶגיג גנְוריִצ ןייֵׁש ריִא -
 (ותאָרְקלְִבָל ץֶרָיַו) רֶטּומ רעד ּוצ טְנאָזעֶג
 ךיזטֶה רע ןעֶד םיִא ןנעקא ןְפאָלעֶג זיִא ןֶבָּל
 םֶהָרְבַא ןּופ טְכעֶגק רָד רעילֶא טְכאַרְטעֶג
 ןּכָׁש לָּכִמ טאַהעֶג ךיזטיִמ ןיִלְמעֶק ןְהעֶצ יֵטָה
 רעֶקןירטְלע יד ןּופ ןיילַא זיִא רֶע םָו בֹקֲעַי
 טֶה רֶע יו ניא ןְּבאָה דלעֶג ליפ יִאְדַוְּב רָע
 טְכאַרְטעֶג רע טֶה ןְהעֶזג שיִנ ןילמעק ןייק !
 ׁשֶה םּורָד ןְּבאָה רֶלעֶג ליִפ ְּךיִז ייַּב זּימ רֶש

 ייַּב טֶה רֶעּבֹוא ןְהעַז ּוצ טְנְלאַהעֶג םיִא רָש
 םיִאיייַבןְהעֶזיִג טיִנ טֶה רע יו נּוא רֶלעֶנ ְךיִז

 ְהעֶז ּוצ טְשיקעֶג םיִא רע טאָה רָלעֶג ןייֵק
 ליומ ןיִא בֹוט ןֵבָא ןייֵא טיִנ טאָה רֶע בוא
 רֶע טֶה םּורָד וָׂשֵע רפ ןְפאָלְטְנַא זיִא רע םָּדי ןְבֶלּו טְלייֵצ רֶד טֶה בֹקֲעַי (ֶבָלָל רֵּפַסָיי
 טְּבייֵרְׁש יִנּקְזַח רָד נוא טְכאַרְּבעֶג טיִנ ראָג

 הָכָרְּב ר טֶה רעוַא טְלייֵצ ְרַּד םיִא טֶה רֶש

 טְפְראַרעֶג טיִנ ךיד טְלאוָו ְךיִא טְגאָזעֶג םיִא וצ בל ָ (הָתָאיִרכו ימִ ךא בי ראי רְָכאָמ יי ְבעֶג םיִא לאָז ןבָ ְִּכ
 רֶמֹולְּכ ׁשייֵלַפ נוא ןייֵּב ןיימ טְסיִּב ּוד ראָנטיִנ

 ןייא ריִמ יב ץיִז םּורְד בֹורָק ןיימ טְסיִּב ּוד
 ןעוֶויִג טיִנ ְךֹוא זיִא ׁשֵדֹוח רעֶד נוא .ׁשֶרֹוח -

 איד טיִהיִנ םיִא טאָה רע טרָאינ טסּוז םּוא

 רפס 00
 טְסָניִדןייַז ןופ ראי עֶמְּביִז םֶד ןיֹוׁש זיִאסע איו נּוא

 רימ ּביִג םיִא ּוצ טְגאָזעֶג בֹקֲעַי טֶה ןֶבָל אייַּב =
 נוא .טְניִרעֶג ריִד ריִא רַּפ ּבאָה ְךיִא םָו ּבייוַו ןייֵמ
 איד טְלעֶמאַזיגְנייַא טאָה נּוא ןּוטיִג וזַא טאָה ןֶבָל

 יִ טייַצ לאָמ ןייֵא טְכאַמעֶג טֶה נוא םייַל טאָמְׂש -
 הָנּותֲח איִד טיִמ בֹקֲעַי זיִא ןְראוָועֶג טְכאַנ ּויִא םָע -

 ןֶבָל זיִא ןייַרא ּבּוטְׁש ןיִא ןֶבָל ּוצ ןְגְנאַנעֶג טיי
 עי ןיִגֶנ םונ טְכעֶל עָלַא ןָׁשאָל רַפ טֶה נּוא ןנאַעֶג

 א
 טא

 אציו תשרפ

 .רלענץיק טְכאָה יד לימי ||
 ֵנ

 וס הניארו

 טיִמ בקֲעַי זיא (םיִמָיׁשֶדֹוח ֹומֹע בֵׁשֵיַע ףאָׁש

 טיִנ םיִא טֶה ןֶכָל ןעֶד ׁשֶדֹוח ןייֵא ןָסעֶזיִג םיִא
 רֶע סאו ןעֶסיוִו טעֶוו רֶע ויִּב ןְֵניִד טְלאוָועֶג
 םֶר סֶע טְמּוקיוִו טְגעֶרְפ םעונ יִרְמִא רָד זיִא

 םִוְֶבָל ןּופ זֹוה ןיא ןְגנאַנעֶג ןייַרַא ויִא בקעַי
 ְךיִלְמעק יִד נּוא הֶרָז הָדֹוכַע טיִמ ןעוֶויִג זיִא
 ןיג ןיירַא טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה םֶהָרְכַא ןּופ
 הָרָו הָרֹוכֲע יד טֶה ןעֶמ זיִּב וה סְלַאּותְּב ןיִא
 ויִא ץּוריִּת רעֶד ןעֶטְראָד ןּופ טְמיֹורעֶנ םֹוא
 הֶאָל נוא לֵחָר ּבֹוא ןְסיוִו טְלאוָועֶג טֶה בֹקֲעַי
 ןייא ןיִא רֶע זיִא סאָד גּוא טיִנ זע ןייק יד
 רֶע טֶה ְּךאָנ רָד נּוא ןיִראוָויִג ראוָויִג ׁשֵדֹוח
 טייֵטְׁש םּורד זֹוה םעֶד ןּופ דייֵשעֶג ּפָא ְּךיִז
 םיִא טיִמ זיִא רֶע (םיִמָי ׁשֵדֹוח ֹומִע בֵׁשיַע
 יִחָא יִכַהְ) ׁשֶדֹוח ןייֵא ראָנ זיֹוה ןיִא ןיִסעֶזיִג
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ןֶכָל (םֶנִח יִנַתְרֲַעַו הָּתַא
 ּוטְסְלאָז רעֶדּורְּב ןייֵמ טְסיִּב ּוד לייוו בקֲעַי
 קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד .טָסּוז םּוא ןעֶניִד ְּךיִמ
 טֶה נוא ןעַויִג יִאָמַר ןייֵא זיא ןֶבָל טְּבייֵרְׁש
 ןעֶניִד ְּךיִמ טעֶו בֹקִעה ןעוֶו טְכאַרְטעֶג ְךיִ
 ראַפ ןְלאָצ ןְפְראַד טיִנ רֶע טעוֶו טְסּוז םּוא
 ןְלאָצ רֶפעּב םיִאְךיִא לעֶו םּורָד ןְדאָׁש ןייֵק
 עוו נּוא ןָקייֵה טיִנ םָנֵח רֵמֹוׁש ןייֵק לאָז רֶע
 ןָמ ריִּב רֶע םעֶוֶו ןָדאָׁש ןייֵא ןייַז טעֶו םֶע
 גאָז בֹקֲעַי ּוצ טְגאֶוֶג ןֶבָל טאָה םּורָד ןָלאָצ
 הֶאֵליִניֵי) טְלאָצעג ןייַד ןייַז לאָז סאוָו ריִמ
 ְךייוַו ןעֶֶויִג ןנעֶז הָאֵל ןּופ ןֵגֹוא יד נּוא (תֹוּכַר
 ןֵּב אָה םייַל יִד ןעֶד טְנייוַועֶג רעייז טֶה ױ לייוו

 ןּופ רַטְכאָט עַטְצְלֶע איד זיִא הֶאל טְגאעעֶג
 ןּופ ןוז ןֶטְצֶלֲע םעֶד וָׂשע;ןְמעֶנ איז טעֶו ןֶבֶל
 רָטְכאָט עֶטְסְנִּוי איִד זיִא לָחָר נּוא הֹקָבָר
 הקבר ןּופ ןוז ןָטְסְננּוי םעֶד בֹקֲעַי ןָמעֶג יִז טעוֶו
 טאָה איז ויִּב טְנייוַועֶג רעֶיִז הֶאְל טֶה םּורָד
 וזַא ןְנייו ליִּפ ןופ ןָנֹוא עֶטְכעֶלְׁש ןִמקַּב

 טביירש
 רשיה

 םִו ךאָנ ןֶבָל ּוצ טְנאָז בֹקֲעַי נוא ּבּומְׁש ןיִא ןעוֶויִג
 זיִא ֹוזַא טְנאָזעֶג ןֶבָל טֶה טְכיִל איד ּוטְסְׁשעֶל ראַפ

 רֵמְכאָמ יז ןמּנעֶג טֶה ןֶבָל נא גָהִָמרֶר נא יי
 בקי נּוא .בֹקֲעַי וצ טְכאַרְּבעֶג איִז טאָה נּוא הֶאֵל
 ןֶבָל נּוא .הָאֵל זיִא סע ּבֹוא טְסיוִועֶג טיִנ ראָג טֶה

 רֶמְכאָמ ןייזּוצ הֶפָלְו רומ טְסָניד יי ןְּכעגיִג טאָה
 טייל הָנּותֲח עֶלַא גּוא .דֹומ םֶתָניִד ןייֵא ראַפ האל

 איוו וה ןיא טְבאַנ רֶגיואָד רעֶד ןיִא ןֶמוקעֶג ןיִנעֶ
 .םבקעי



 הניאצ 132
 יׁשרטְּבייַרְׁש בֹוט קָבָד רֶד נואי"שרטְּבייַרְׁש
 לאָז הָרֹוּת איד םֶד ְךיִז טקיִׁש יו הָׂשּמ זיִא
 הָאֵל םֶר ןֶׁשְטְנעֶמ ןייֵא ןּופ דְנאַׁש יִד ןֶּביַרְׁש
 ישר טְּבייַרְׁש םּורָד ןֹורָסֲח ןייֵא טאַהעֶג טֶה
 ןעויִג זיִא הָאֵל סאָד זנּוא טְנאָז קּוסָּפ רעֶד
 סֹוא ןיִגֹוא יִריֵא טאָה איִז תֹוקֵדָצ עַסֹורְנַא
 ןּופ לֶרֹונ םעֶד ןיִא ןְלאַפ טיִנ לאָז יִז טְנייוַועֶג
 איד טְּבייַרְׁש לירָכיִא יִּבִר נּוא .עָׁשֶרָה וָׂשֵע
 ןֶגֹוא עֶנייֵׁש טֶה םוָו הֶלֵּכ ןייֵא טְגאָז אָרָמְנ
 ןְהעֶז טיִנ ףיונ ןעֶצְנאַג ריִא ןֹוׁש ןעֶמ ףֶראַד

 טאָה איִז ןעוֶו רָּבֶא םּומ ןייֵא טאָה איז ּבֹוא |

 ןהעֶז ףיג ןְצְנאַנ ריִא ןעֶמ ףְראַד ןֵגֹוא עֶזיֵּב
 ְךיִז טֶה םּורְד םּומ ןייֵא ְּךאָנ איִז טֶה רֶמאָט

 רָטאָפ ןיימ ןופ טאָּבעֶג םֶד טְכאַרְטעֶג בֹקֲעַי
 ְךיִא ןְסאָּבעֶג ריִמ ןֶּבאָה אייֵז סוָו רָטּומ נּוא

 ןֶבָל ןופ רֶטְכעֶמ איד ןּופ ּבייַַא ןְמעֶנ לאָז
 ןיימ לאָז םִע ןעוֶו נּוא ןְטְלאַה ְּךיִא זּומ סאָד

 ְךיִא טְלאוָו רֶטְכאָט עֶנייֵא יד ראָנ ןייַז שיִנ
 אָד זיִא םַע זַא טְנייַה רֵּבֶא ןָמעֶג טְזמעֶג איז
 לאָז סאוָו ְּךאָנ םּומ ןייֵא ןָא זיא איִז םוָו לֵחָר
 בֹקֲעי טֶה םּורָד םּומ ןייֵא טיִמ הֶאֵל ןְמעֶנְךיִא
 לֵחָרִּב םיִנָׁש עַבָׁש ְּךדֶבֵעַא ןֶבָל ּוצ טְגאָזעֶג
 ראָי ןְּביִז ןניד ךיד לעווו ךיא (הָנֵטִקַה ְּךֶּתּב
 יישר .עֶנייַלְק איִד לַחָר רֶמְכאָמ ןייַד ראַפ
 םֹורַא ֹוזַא טְזּומעֶג בקֲעַי טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש
 םֶד לאווָסייוֵו ריִמ ןֹוׁש ןעוֶו ןֶבָל טיִמ ןָרעֶר
 טֶה בֹקֲעַיראָנ רֶטְכאָט עטְסֶנִּיןייז זיִא לַחָר
 טאָה םּורָד יֵאְמַר ןייֵא זיא ןֶבָל םָד טְפיוועֶג
 נאָז םיִא לעוֶו ךיא ןעוֶו טְכאַרְמעֶג בקי ְךיִ
 ןיֵא ןֵמעֶנ רֶע טעוֶו לַחָר רפ ןְניִד לעוֶו ְךיִא
 טעֶיֶו ןּוא לֵחָר טְסייֵה סאָו דיֹומ עֶדְמערְּפ
 נאָז טְנּומעֶג רֶע טאָה םּורְד ןְּבעֶג ריִמ איז
 רֶע טאַהעֶנ אָרֹומ רֶע טֶה ְךֹוא רָטְכאָמ ןייַד
 יז םעוֶו נּוא לַחָר ןֶּבעֶג ןָמאָנ ןייֵא הֶאֵל טעוֶו
 עֶנייֵלק יִד טְגאָועֶג רע טֶה םּורָד ןָּבעֶנ םיִא
 םֶה רֶע ְפְלאָהעֶג טיִנ םיִאשֶה ץְלַא םֶד רָּכֶא

 תשרפ

 רפס

 ןקניְִמעֶג ניא ןְסעֶגיִגןְּבאָה נּוא ןעווג זיִא בֹקֲעַי
 ןגנּועֶג נוא טְצְנאַמעֶג ּוא ריירְפעֶג יז ןּבאָה גּוא
 .ןרעֶה לאָז בֲֹעַי זַא אָליִה אָליֵה טְגאָזעג ןֶּבאָה נּוא
 ןָאייַרְׁש ייֵז םִוו ןְנאַטְׁש ראַּפ טיִנ רֵּבָא טֶה בקֲעַי נּוא
 איר נּוא .גָהְנִמ ןייֵא וזַא זיִא סע טְנייֵמעֶג טֶה רַע
 טְכאַנ עֶצְנאַג ןייֵא טְגאָזעֶג וזַא ןֶּבאָה טייל הָנּותַח
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 הניארו איו
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְוַח רעֶד .ןְּבעֶגיִג הֶאָל ְךאָד םיִא

 לֵחָר ןְמעַנ םּורָד ליװ ְּךיִא טְגאָועֶג טֶה בֹקֲעַי
 םּוראָו עֶטְסְנעֶלק יִד זיִא איז לייוו

 ְךיא ןעוו

  ייַּב ּבאָה ְּךיִא ןְגאָזָׂשע טעֶו הֶאל ןְמעֶג לעוֶו
 הָכָרְּב יד נּוא הָרֹוכְּב יד ןָמּונעֶג קעוֶוַא םיִא
 רעןעֶד קעוַא ְךֹוא ּבייוו ןייַז ְּךיִא םעֶג טְנייַה
 טְּבייַרְׁש ְּךֹוא .םיִא ּוצ איֵז רעֶהיִג רֶטֶלֲע זיִא
 טעוֶו רע טְנאַועֶג בֹקֲעַי טֶה םּורד יִנּוקְזַח רָד
 טאָה רֶע לייוַו לַחָר רַּפ ראָי ןְּביִז ןְניִד םיִא
 םיא רע טעוֶו רֶעַנְייוַו רַּפ סָד טאַהעֶג אָרֹומ
 ייחְּב רָד נּוא .הָׁשִא עֶנייֵׁש ןייַא ֹוזַא ןֵּבעֶג שיִנ
 ראָי ןְּביִו טְגאָזעֶג םּורָד טֶה בֹקעַי טְּבייַרְׁש
 ןעוֶויִג טֶלַא ראָנ לאָמ טְסְנעֶד זיִא לֵחָר לייוו
 ויִּב ןָטְראוַו טְלאועֶג בֹקֲעַי טאָה ראָי ףֶניִפ
 ּוצ רעֶדניק ןייַ יּואָר לאָז איז ראי ףְלעְֶצ
 ןגיִל ריא ייַּב טְלאוָועֶגטינ טֶה רע ןעֶד ןְּבאָה
 מאי ןְּבאָה טיִנ ריק ןייק ןעק איז עוו
 - טְנאָזעֶג ןְבָל טֶה !ּךָל ּהָתֹוא יִּתִּת בֹוט ןֶבֶל
 יוִו ריִד ּוצ איִז ןֶּבעֶג ּוצ רֶסעֶּב ריִמ זיִא סֶע

 ויָניֵעְּב ּויְהִיַו ןיִרָדְנַא ןייֵא ּוצ איז ןָּבעֶג ּוצ
 ְּביִז יִד נּוא (ּהָתֹוא ֹותָבַהַאְּב םיִדָחַא:םיִמָיַּכ
 עֶניִצְנייַא איו ֹוזַא בֹקֲעַי ייַּב ןעוֶויִג ןְנעֶז ראָי
 זיִא טאַהעֶג ּביִל רעֶייַז איז טֶק/רֶע לייַו געָמ
 ןייֵא ּביִל טֶה רַנייֵא ןעוֶו זיִא רֶדֵס רֶד הָׁשק
 נאָט רַד נּוא הָעָׁש איד םֹורָנ םיִא זיִא הָׁשִא
 רֶע טייֵצ יד ןְמּוקעֶג רֶּביִא ןיִרעֶג טְלאָו רַע
 טייֵטְׁש םּוראָו נּוא ןְמעֶנ ןינעק ןֹוׁש איִז לאָז
 רעֶד געט עֶגיִצְנייֵא איו ֹוזַא ןעוֶויִג ןיִנעֶז ייֵ
 ראָי ןְּביִו יֵד ןעוֶו ןעוֶויִג זיא סאָד זיִא ץּוריִּת
 זַא טְכאַרעֶג בֹקֲעַי ְךיִזטֶה ןְגְנאַנעֶג םֹוא ןיִנעֶז
 טאָה רֶע לייַו ןעוֶויִנ גאָט ןֶּביִז ראָנ זיִא סָע
 ּכיִּתְׁשִא תֶא הָּבָה) טאַהעֶג ּביל רֶעִייז איִז
 טְנאָזעֶג טֶה בֹקֲַי (ְהיֵלֲא הָאֹובֲאְו ֵמָיּואְלָמ
 ןְגנאַנעֶג םֹוא זיִא םִע ןעֶד ּבייַו ןיימ ריִמ ּביִנ
 טְנעֶרפ ןָמּוק ריִא ּוצ ְּךיִא םאָל נּוא טייַצ יִד
 ְךיִלָטְנעֶפֹוא ֹוזַא בקֲעַי טאָה םּוראָו יישר

 טגאזעג
 רשיה

 ְךיִז רע םֶה ןְראוָויִג נאָמ זיִא סֶע יו נּוא .בֹקֲעַי רַּפ
 ,הָאֵל זיִא סֶר וַאְןְהעֶז רֶד רֶע טֶה ּבייַַו םּוצ טְרעֶקֶיְ
 אייֵז סאו ְךיִא ייֵמְׁש רַפ דנּוצַא טְגאָזעֶג ֿבֹקֲעַי טֶה

 האל ֶׁמייט ויִא אָליֵה ןעֶר אָליִה טְגאָזעֶג ןְּבאָה
 םיִא ּוצ םֶה נּוא ןֶבָל ּוצ ןְפּורעֶג ּוצ טֶה בֹקֲעַי נּוא
 באָה ְךיִא םוָו רַּפ .ןּוטיג ריֵמ ּוטְסאָה סו טְגאָזעֶג
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 רעֶד ּוליִפֲא ןְמּוק ריִא ּוצ ְךיִא םאָל טְנאועֶנ

 ןעֶנאָו טיִנ ְךֹוא סע טעוֶו ׁשְטְנעֶמ רָּמָסְנֲעַרְנ
 ןוש ןיִּב ְּךיִא טְגאָזעֶג טֶה רֶע זיִא ץּוריִּת רֶד
 ףלעוֶוְצז|ְראַד נּוא ראָי גיִצְכַאנוא רעֶיַפשְּלַא
 ןִמעֶנ ּוצ ּבייַוַא טייַצ ןוש זיִא ןְּבאָה רָדָניֵק

 רֶע טאָה םּורָד ןְּבאָה רֶדְניֵק ןנעק לאָז ְּךיִא !
 ןעֶויִנ ויִא הֶנוּב יי לייוַו הֶאֹוכֲאְו טְגאָועֶג
 םוָו טְגעֶרְּפ ן'ּבמר רֶד נוא .ןָּבאָה ּוצ רַדנּו

 םֶה רֶמּומ ןייַמ םוָו געֶמ יד טְנאַזעֶג בֹקֲעַי טֶה

 ןעֶגְנאַגעֶג םוא ןֹוׁש ןְגעֶז טְקִיִשעֶג קעוֶוַא ְּךיִמ -
 ראָי ןֶּביִז יד עֶׁשְטאָה לַחָר ריִמ ּביִנ םּורָד
 ּוצ םאָד טֶה םו ןְנְנאַנעֶג סֹוא טיִנ ּךאָנ ןיִנעֶז !

 םוא ןֹוש ןיִנעֶז נעֶט םֶרָמּומ איִד סאָו ןֶבָּל
 טיִנ ְךאָנ ןיִנעֶו ראָי ןְּביִז עֶנייַז ןעוֶו ןְגְנאַנעֶג
 ּואָלָמיִּכ ן'ּבמר רֶד טְנאָז םּורָד ןְגְנאַעֶג םֹוא
 זיִא ראי עֶטָּביִז סאָד זַא טֵׁשֶּפ רעֶד זיִא יִמָי

 טְסְנעֶמ ּוד ןֶּבָל ּוצ טְגאָזעֶג בקי טֶה ןְמּוקעֶג
 ְךיִא לעו ראָי ץְנאַנַא ןעֶד לֹחָר ןְּכעֶג ריִּמ
 טיִנ לעֶו גוא ןייַז ריִא אייַּב םיוִוֶג ְּךאָד !
 ְךיִא ָהיֶלֵא הָאֹובָאְו רֶעטְנאָז םּורָד ןפֹולְטְנַא
 רַפ איִז לעוֶו ְךיִא רָמֹולְּכ ריִא ּוצ ןְמּוק לעֶט .
 ןְפֹולְטְנַא טינ םיִועֶגְדיִא לעוֶו ֹוַאְזְמעֶגּבייַװַא
 טיק ׂשַעַיַו םֹוקָמַה יֵׁשְנַא לָּכ תֶא ןֶבָל ףֹוסָאָיע -

 עֶלַא טְלְמאַועֶג ןייֵא טאָה ןֶבָל נּוא (הָּתְׁשִמ !
 נּוא הָדּועְסַא טְכאַמעֶג מֶה נּוא טייל טאָמְׁש -
 נאָז םֹוא טיִנ טְלאָז ריִא טְגאָועֶג ייֵ וצ טֶה
 ןְּבעֶג טְכאַנ יד םיִא לעוֶו ְּךיִא םָד בֹקֲעַי ּוצ -
 ןֶבָל טאָה טְנאָזעֶג ּוצ םיִא אייז ןְּבאָה הֶאֵל !

 ריִא סאָד תֹונָּכְׁשַמ ריִמ טיִנ ייֵז ּוצ טְנאָזעֶג
 םיִא אייז ןְּבאָה ןעֶטְלאַה טְראוָו ריִמ טְלאָז
 טְצעֶז ראַפ ןֶבָל טֶה רֶדייֵלְק עֶרעֶייז ןְּבעֶגעֶג
 ןעוֶויִג דֵּבַכְמ ייֵז טָה נּוא ןייוִו רַּפ רֶהייֵלְק יד -

 ְךֵלייֵרְפ רֲעייז ןינעֶז ייֵז נוא עֶגיִרעֶייִז םֶד ןּופ !
 ןגנּועֶג טְכאַנ עֶצְנאַג איד ןְּבאָה נּוא ןְראוועֶג !
 רַפ ןְּבעֶנעֶג טיִמ רעֶד ןְּבאָה גּוא (אָלּוליִה)
 אָלּוליִה ןעֶד האל זיא םֶד זַא בֹּקֲעיּוצ ןייֵטְׁש .
 הֶאֵל ויִא איִז (הֶאֵל איִה)) רָמְרעוֶו ייוַוְצ זיִא -

 רפס
 ְךִמ ּוטְסאָה סאוָו ְךאָנ נּוא .לַחָר רַפ טְניִרעֶג ךיד
 ןְּבעֶגיג ריִמ טְסאָהּוד נּוא טֵרַא רֶד ףוא טראניִג ּפָא
 טוט ןעֶמ בֹקֲעַי ּוצ טְרעֶפְנעֶיַגטאָה ןֶבָל נּוא .הָאֵל
 יר רעירַּפ ןְכאַמ הָנּותֲח לאָז ןעֶמ זנּוא ייַּב ֹוזַא טיִנ

: 
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 ּו
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 רשי יה א
 ץ"י יי 0

 טְסְליוִו ּוד בוא דְנּוצַא נּוא יִמְצְלֶעאיִד רַּפ עמְּמֶנְנוי

 ּוכ הניארו אציו
 יִהיע ןְנאַטְׁש רַפ טיִנ סאָד טאָה בֹקֲעַי נּוא
 סיֶלַא הָתֹוא אֵבָיַוֹוּתִב הָאֵל תֶא חקָיַו בֵרֶעְב
 ןֶבָל טֶה טְכאַנ רעֶד ףוא ןעוֶויִג זיִא םָע גּוא
 טְכאַרְּבעֶג יִז טֶה נּוא האל רֶטְכאָטְייז ֵמּונעג
 נוא הָּפֶלְז טְסְניִד ןייַז ןֵמּונעֶג טֶה נּוא בֹקֲעַי ּוצ
 ריֹומ טְסְניִדַא רַפ הָאֵל ּוצ ןְּבעֶנעֶג איִז טֶה
 טְלעֶציִגיִא זיִא הָפָלְז סֶדְֲהעֶז לאָז בקֲעַי יֵדְּכ
 רע טעוֶו דיֹומ טְסְניִד עֶטְסֶננּוי יד זיִא יִז םִו
 ריִא םֶה ןעֶמ לייַו לַחָר סיוִועֶג ויִא םֶד ןְנייֵמ
 הָהָלַּב םּוראוָו דיֹומ טְסְניִד עטְסֶנְנּוי יד ןְבעֶגעֶג
 רֵקָוּבַב ִהְיע הָאְלּוצ רעֶהיִג טְסְניִד עֶרֶטְלעֶיְד
 ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא םַע זַא נּוא (הָאֵל איֵה הָנֵהְו
 זיִא סאָד זַא טְנעק רָה בֹקֲעַי טָה היִרְּפ רֶד
 .טעֶריִג רֶע טאָה טְכאַנ עֶצְנאַנַא רָּבֶא הֶאֵל
 זיִא איִז ּבֹוא טְנעֶק רֶד טיִנ טֶה נּוא ריִא טיִמ
 םיִנָמיִס טְרָפְנעיַג רָּביִא טֶה בֹקֲעַי ןעֶד הָאֵל
 זיִא יִז זַא ןֶסיוִו םעֶד ְּךְרֹוד לאָז רֶע לַחָר ּוצ
 .טְריִפ ןעֶמ םֶד ןְהעיג טֶה לַחָר יונ ןיִא לֵחָד
 דָנּוצַא טְכאַרְמעֶג ְּךיִז איִז טֶה םיִא ּוצ האל
 לייוַו ןְרעֶו טְמעֶׁש רַפ רַטְסעוֶוְׁש ןייַמ טעוֶו
 ריא איִז טֶה ןָסיוִו טיִנ םיִנָמיִס יד טעוֶו איז
 ּוצ ןיִנעק לאָז איִז םיִנָמיִס עֶלַא טְנאָועֶג םֹוא
 ןיא טְׁשְרֶע בֹקֲעַי טאָה םּורָד ןיִרָפְנֶע בֹקֲעַי
 רָּבֶא האל זיִא סאָד זַא טְנעק רַד איִרְּפ רָד
 זיִא םֶר זַאטְנייַמעֶג רע טֶה טְכאַנ עֶצְנאַג יִד
 .םיִנָמיִס יִד טְנאועֶג םיִא טֶה איִז לייַַו לֵהָר
 הָדֵמ ץֶלַא טְלאָצ טאָג םֶד טְּבייַרְׁש יֵיַהְּב רֶד
 לַחָר ּוצ טְקיִׁשעֶג טֶה בֹקעֶי ןעֶד הָדֵמ דֶננְ
 טקיׁש ןָתָחַא םֶָד ויִא רַדֹכ רָד יו ֹוזַא תֹונּתַמ
 אייז טֶה הֶלַּב רֶד ּוצ תֹונָּתַמ הָּפּוח רָד רַפ
 הֶאֵל ּוצ ןְּבעֶנעֶג ייֵז טאָה נוא ןָמּועג ּוצ ןֶבָל
 ןמָיְנִּב ןְמּוקעֶג םֹורַא ריִא ןּופ זיִא םּורָד נּוא
 רָרָיַרָּב יד םוָו טְנאָזעֶג םֹוא םיִנ ְךֹוא טֶה םוִו
 זיִא ןֵמְָנִּב ןּופ נּוא ףֵסֹוי טְפֹוק ראַפ ןעֶּבאָה
 -טְנאָועֶג םֹוא טיִגטֶה סוָו לּואָׁש ןְמּוקעֶג םֹורַא
 ְךֶלָמַא רַּפ טְּבְלאַועֶג םיִא טאָה לֵאּומְׁש סֶד
 רַּתְמִא ןָמּוקעֶג םֹורַא זיִא לּואָׁש ןּופ נּוא

 הכלמה
 0 רשיה

 ךאָנ ןעֶניִר ריִמ ּוטְסְלאָז לַחָר רֶטְסעֶוְׁש דיִא ןְמעֶנ
 ןְמּונעֶג טֶה נּוא ןּוטיִנ ֹוזַא טָהנֹקֲעַי נּוא ראָי ןיֵּביִ
 טאַהעֶג רָּביִל טאָה בֹקֲעַי נּוא ּבייַַא רַפ לַחָר ךוא

 רֶמְכאָט ןייַזּוצןְּבעגיִגשֶה ןֶבָלנּוא .הֶאל רֶרייֵא לַחָר
 יהָהּבןָסייֵהעֶג טאָה איִז נוא דומ טְסְניִַא לַחָר
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 ןּופ טְנאַועֶג םֹוא טיִנ טאָה איז םִוָז הֵּכְלַמַה
 םעֶד ְךְרֹוד נּוא זיִא איִז הָחָּפְׁשִמַא ראַפ סו
 רֶמאֹיַע םיִרּוּפ ןּופ הָלּואְנ יד ןֵמּוקעַג סֹורַאזיִא

 סאו ןֶבָל ּוצ טְגאָזעֶג בֹקַשְי טאָה (ֶבָל לֶא
 רַפ טְניִרעֶגְּךיִד ּבאָה ךיִא ןאָטיִג ריִמ ּוטְפאָה
 טְנאָז הָאֵל ןְּבעֶנעֶג ריִמ טְסאָה ּוד נּוא לֵחָר
 טאָטְׁש דֶזנּוא ןיִא טְריִּפעֶגטיִנטְרעוֶו סֶעְֶבָל
 עֶטְצִלֶע רֶד רַפ עטְסֶני יד ןָּבעֶג ּוצ םוא ּוצ
 איד ןיינ םֹוא זאָל ְךֹוא לָחָר טְסְליוִו ּוד בֹוא
 ךֹא לַחָר ןְּבעֶנ ריִד ְּךיִא לעוו ְּךאָו הָנּותַח
 הָחְמׂשייַא ןֶשיִמ ןיירא טיִנְדיִז לאָז סע יִדָּכ
 בַהֲאָיַו לַחָר לֵא םַנ אבָיו) עַרָדְנַא רעֶד ןיִא
 .לֵחָר ּוצ ןְמּוקעֶג רעזיִא (הָאָלַמ לַחָר תֶא םנ
 ,הָאל ןּופ טאַהעֶג ביל רעֶמ לֵחְרטֶה נּוא ךֹוא
 םייוַו םָד ,זיא רָדֵס רָד טֶּבייַּדְׁש ן'במר רַד

 ןעֶמ טאָה איו ןטְׁשְרֶע םוצ טְמעֶנ ןעֶמ סאוָו
 טאָה בֹקֲעַי נּוא דֶּבייוַו עֶרדָנַא יד ןופ רָּביִל
 יע טאָה םּוראָו הָאֵל ןֵמּונעֶג רעֶירפ ְּךאָד
 הָאֵל לייוו זיִא ץּוריִּת רֶד טאַהעֶג רָּביִל לֵחָר
 נּוא לַחָר רַטְסעֶוְׁש ריא ןיִא טְׁשְלעֶפעֶג טֶה
 טְזּומעֶנ טֶה יז ןֹוׁש ןעוֶו ןעֶד טְראַנעֶג םיִא טֶה
 איו טֶה בֹקֲעַי ּוצ ןייֵג ּוצ רֶטאָפ ריִא ןְנְלאָפ
 איִז נּוא הָאֵל זיא סד ןעֶנאָז טָפְראַדעֶג םיִא
 ְךייַלְגטְכאַמעֶג ְךיִז טֶה נּוא תֹואָמַר ןאָטיִג טֶה
 רנייַפ איִז בֹקֲעַי טֶה םּורד לֵהָר ויִא איז יו
 ראָנ ןֶּבעֶג טֶג טְלאועֶג ריִא טֶה גוא טאַהעֶג
 ןעוֶויִג זיִא הָנוְוַּכ ריִא סאָד טְסיוִועֶג טֶה טאָג

 קיִדַצ םּוצ ןְטְפעֶהַּב ְּךיִז לאָז איז ןּוטּוג ו
 טְמעֶראַּב רֶד ריִא רָּביִא ְּךיִז טאָנ טֶה םּורָד
 טְגאָז םּורָד רֶדָניק ןְּבעֶלעֶג דְלאַּב ריִא טֶה גוא
 טֶה טאָג (הָאֵל הָאּונְׂש יִּכ ַי אָרַיֵע קּוסַּפ רָד
 ריִא רע טֶה- דְנייֵפ רע טֶה הָאֵל םֶד ןְהעֶזיִ
 .ןְבאָה ּביִל הֶָאֵל לאָז רֵג ֵדָּכ ריק ןְכעֶגעֶג

 בקעי להוא
 .והָרקֲע סֵחָרְו הָמְחַר תֶא חַּתְַיַוהֶאל הֶאיְׂשיִּכ 'ה אֶרָיַ

 ףֹוא טאָג טֶה הָאָל דְניַפ טֶה בֹקֲַי זא ןְהעֶזָג טה טאג
 ןיִא לֵחָר נוא רָדְניִק ןְּבאָה לאָז איִז טְכאַרְמ ריִא טְנעֶפעעֶג

 זיִא סע .רֶדניק ןייק טאַהְג טיִנ טֶה איז הָרָע ןייא ןעוֶועֶג
 טְראָד ןעֶמ טאָה ליִמעֶטְׁש ןילקא ןעויג זיִא סֶע .לׁשמַא
 גּוא ְֶלֶמ ןּופ לַעְפאַּב םעֶד ָךֶרּוד םיִסָנְרּפ אייַרָד טְכאַמעֶג
 ןופ רֶנייֵא ייַז טְלאוָוְג טֶה רֶע םָו רֶנייֵא ןעַועֶג זיִא טְראָר
 טְלאוָוָג טיִנ רָּבֶא םיִא טאָה רַׂש רֶד נּוא םיִסָנרַּפ איירְד יִד
 טיִמ ָךֶלֶמ םּוצ ןיִראָפעֶג זיִא נּוא ןעוֶויעֶג ְבֵׁשֹיִמ ְךיִז רע טָה

 ראַפ ןְבאַמ םיִא לאָז רֶע זַא ןעֶמעֶּב םיִא לאָו נּוא הָנָּתַמַא
 צ =

 הניארו אציו תשרפ
 בֹקעַי סאָדוְּבייַרְׁש ן'ּבמר רָד נּוא יֵיַחְּב רָד
 ןינעקַא ראָנ טאַהעֶג דְנייַפ טיִנ הֶאֵל טאָה
 ןָא םאֶדְךיִז טאָה לָחָר ןּופ טְפאַׁשְּביִל םעֶד
 רֹוע ֹומִע דֹובֲעַיַע טְפאַׁש דְנייֵּפ איוִו ןְהעֶזְג
 טְניִרעֶג םיִא טֶה רֶע נּוא (תֹורֲחֲא םיִנָׁש עַבָׁש
 נא טְניִרעֶל קוָּפ רֶד ראָיןְּביִ ירְדִנַא ְךאָנ
 יד טאָה רֶע עֶׁשְטאָח בֹקֲעַי ןּופ תֹוקְדִצ םֶד
 ןֵכָל נוא לַחָר רַּפ טְניִרעֶג ראָי ְּביִז עֶטְׁשְרע
 הֶאְל ןְּבעֶנעֶג םיִא טֶה נא טְראַנעֶג םיִא טֶה
 - ךֹוא ראָי ןְּביִז עַטְׁשְרִמְנּוא איד ְּךאָד רֶע טֶה
 רַהַּתַנ עָטְׁשְרע יִד יו ֹוזַא הָנּומֲאָּב טְנירעֶג
 טֶה נּוא ןְנאָרְט ןְראוָו זיא איז נּוא (ןֵּב דֶלֵתַו
 טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁשייַחְּב רֶד .ןיז ןייַא ןניוועֶג
 ןְגאָרְט םעֶד ְךאָנ רֶלאּב ְזייו ּוצ דָלֵּתַו רַהַתַו
 טאַהעֶגיִז טֶה ןוז ןָכיִלְטיִא גוא ןְניוועֶג יז טֶָה
 יִמָינִּבץּוח םיִטָבְׁש עֶלַא ןעֶד םיִׁשָדֲח ןְביִז ּוצ
 םַעַּפַה) ראי ןְּביִו יד ןיִא ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג ןְגעֶז
 םעֶר טאָהעֶג טֶה הֶאֵל זַא (יַלַא יֵׁשיֵא הָוָלי
 ךיז טעוֶו לאָמ סָד טְגאָזעֶג איז טֶה ןּז ןְטירְד
 ןְהעֶועֶגטֶה יִז ןעֶד ןְטְפעֶהַּב ריִמ ּוצ ןאַמ ןייַמ
 רֶדְניִק ףְלעווצ ןְּבאָה טעוֶו בֹקֲעַי םֶד הָאּבְנַּ
 ףֹוא ןָא טמוק רֶּבייוַו ריִּפ טאָה רֶע נּוא
 הֶאֵל טֶה םּורָד רֵדניק ייד הָׁשִא רָכיִלְמיִא
 וועג רֶדְניִק קָלָח ןיימ ןֹוׁש ּבאָה ְךיִא טְגאָועֶג
 ןְטְפעֶהַּב ריִמ ּוצ ןאמ ןייֵמ ןֹוׁש ְךיִז טעוֶו וזַא
 ׁשְטייֵט זיא םד יֹול ןְפּורעֶג םיאאיו טֶה םּורְר
 יָנּוקְזַח רָד נּוא .יישר טְּבייֵרְש וזַא ןְטְפעֶהַּב
 הָׁשֲא ןייֵא ןעוֶו טְנאָז קָחֶצִי תֹורְלֹוּת רֶר נּוא
 עֶדייַב הֹוא אייֵז איז טְמעֶנ רדניק ייוֵוצ טֶה

 ניק עטירד סאד טאָה איז ןעוֶו רֵּבֶא טְנעֶה
 הָאֵל טאָה סָד ןְטְלאַה ןאַמ רָד סע וומ ֹוזַא
 ןיז ןֵטיִרְד םעֶד טאַהעֶג טֶה איז ןעוֶו טְגאָזעֶג
 ןטְפעֶהַּב ריִמ ּוצ ןאַּמ ץימ ןִומ ְּךיִז טעֶו טְגייַה

 וצ

 יד ןעֶוְג לכקִמ לָמ רַד טֶה .םיסָנרּפ אייר ר ןופ םָניֵא
 םַד ןּופ רַׂש םּיצ ריִּפאַּפַא ןְּבעֶגעֶג טיִמ םיא טֶה נּוא הָנֶּתַמ
 ררייֵא לייוַו רעֶד סנרַּפַא ראַפ ןְּבאַמ םיא לאָז רע ליִטעֶטְׁש

 טראָד ְךיז טֶה ְךֶלֶמ ןופ ריִּפאַּפ םֶד טיִמ ןְמּוקעג ןָא זיִא רֶע
 ןיֵא םיִסָנְרּפ אייַרְד איד רַׂש רֶעָד טאָה ליּבְלְּבַ ןְפאָרְטעֶג
 ןֵּיקְג ןָא זיִא רע יוִו .הָמיִפְּת רָד ןיִא ןְטייק.ןיִא ןָסאָלְׁשעֶג
 נא טְנייֵלעֶג רָּכיִא רַׂש רֶד טאָה ְךֶלֶמ ןּופ ריִּפאַּפ םָד טיִמ

 ייֵרְד יִד ןופ רֶנייא ןייז טְפעוֶו וד ןעֶנמ ֹוזַא לַעַוו ְךיִא טְגאָ

 עֶרא ןעֶּבאָה עֶרעֶזְנּוא תֹוהָמֶא איִר זיִא לַׁשְמַנ רעֶד .טְרָא



 תשרפ ףהניאצ

 טְּבייֵרְׁש ישר דֶניק עֶטיִרְד םֶד ןְטְלאַה ּוצ
 אָרָק ןֵּכ לע יול אייַּב טייֵטימ סִע ןוש ןעֶו
 טְסעֶד ןופ םיִטָבׁש עֶלַאייֵּכ יו טיִנ יִוֵל ֹומָׁש
 לייוַו טאַהעֶג רֶדָניִק ליִפ טיִנ רע; טֶה ןינעו
 בֹקֲעַיןעֶד םִיַרְצִמ ןיִא טּבְרַאעֶג טיִנ שָה רֶע
  ןֹורָא ןייַ ןְנאָרְט לאָוינֵל ןָסייֵהעֶג טיִנ טאָה
 ַגיֶלייֵה ןְנעֶו אייז טְנייֵמעֶג םִיַרְצִמ איד ןֶּבאָה

 נּוא טָּברַאעֶג טיִנ אייֵז טיִמ אייֵזְִבאָה םּורָד

 הָכְרִּב רעֶר ןיא ןעוֶויִג םיִנ אייז ןיִנעֶז םּורָד
 םֶד ץֹורְפִיְַכו הָּבְרִי ןֵּכ ֹותֹוא ּונֵי רֶׁשֲאַּכְו
 'אייֵז ןֵּבאָה םִיַרְצִמ איֵד םוָו רעֶמ ׁשְטייֵט ויִא

 ׁשאַהעֶג רֶדְניֵק רעֶמ ץְלַא יי ןְּבאָה טְנִייֵפעֶג
 םּורָד טָּכְרּאעֶג טיִנ ןּבאָה יַוֵל טֶבֵׁש רָּפֶא
 ֹומָׁש אָרֹקָנ טאַהעֶג רֶדֶניִק ליפ טיִנ ייֵז ןְּבאָה

 אייֵּב נוא יוֵל ןְמאֵנ ןייַז ןְפּורעֶג טֶה רֶע סו -
 ְפּורעֶג טֶ יִז אָרְקִּתַת טייֵמָׁש רֶדניֵק עֶלַא
 טְקיִׁשעֶג טאָה טאָנ לייַו זיִא םאָד ןְמאָנ ןיינ
 םֶָה נּוא ְךיִז רַּפ ןְגנעֶרְּב םיִא לאָז רע לֵאירְּבַנ

 ׁשֹודְקַה לי יול ְבעֶנעֶג ןְמאָנןייֵאןייֵלַא םיִא
 רֶעיִפ יִר טיִמ טְפעֶהַּב םיִא טאָה אּוה ָּךּורָּב
 םיִא לאָז ןעֶמ הָנּוהְּכ תֹונָּתַמ גיִצְנאַוְצ נּוא
 הָנּוהְּכ תֹונָּתַמ עֶרָדְנַא ְךאָנ גוא תֹונָּבְרִק ןֵּמעֶג
 טֶה ןיו ןְטְרִיַפ םעֶד טאַהעֶג טֶה הָּאָל זַא נּוא
 םֶנייַה (ַי תֶא הָדֹוא םֵעַּפַה) טְנאָועֶנ ןֹוׁש איז
 רעֶמ באָה ְךיִא לייַו טאָג ןְּבֹול ְךיִא לעוֶו
 ןְפּורעֶג םיִא יִז טֶה םּורָד קֶלֲח ןיימ ןופ רָּדְניק
 ִּכ לֵחָר אֶרֵּתַו ןֵּבֹול ׁשְטייַט זיִא םֶד הָדּוהְי
 יו (הָתֹוחֲאַּב לַחָר אֹנקְּתַו םֹקעַיְל הֶרָלָי אל
 ןייק ןְיוועֶג טיִנ טֶה איִז יו ןְהעֶויִנ טֶה לַחָה
 ןִא ןעוֶויִג אֵנְקִמ ְךִז איז טֶה בֹקֲעַי וצ רֶדָניִק
 טְּבייַרְׁש קָחֶצָי תֹודָלֹוּת רָד .רֵטְסעֶוׁש ריִאֹ

 יִד ייַּב ןעוֶויִג אנקמ טיִנ לֵַחַד ְּךיִז טֶה םּוהָד .
 טְכאַרְמעֶג ְךיִזטֶה איז לייוַו רֹרְנֹי עָּטְׁשִרֶע
 ףֹוא טעֶו ןְניוועֶג ריק ייֵרָד ראָנ ׁשֶה הָאֵל
 עֶלַא ןעֶד רֶדְניֵק אייֵרד ןייַז ךֹוא קָלֵח ןיימ
 רָּבִא רַדְניִק ייֵרְד ּוצ ןְּבאָה ןְלעוֶו רֶּבייַַורֶעִּפ
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 זיִא הֶרָׂש ,םַעט םָניִטְלאַהאַּבַא תַמָחַמ תֹורקָעןייַז טפראַדָּב
 ןיֵא תּלְָּת ןעוֶוג ָךיֹוא זיִא הָקָבְר הָרֹקֲע ןייֵא תֹלֵמָת עו
 טיִמ לֵחַר רֶּבייוַ אייוֵוְצ טאַהעֶג רָּבִא טֶה בֹקֲעַי רּונ הָרקע

 םיִמ טֶה איִז םּוראָו הָרְקִע יִד הָאֵל ןייז טְפְראַרָּב טָה הֶאּכ
 רָד םיִא אייַּב ןייַז לאָז איִז נוא טאַהעֶג הָנּותַח ריִרְּפ םיִא
 טאָה לֵחָר נּוא טאַהעֶג רָנייַפ הָאֵל טֶה רע;לייוַו רּונ רָקִע
 טאָג טָהרְקנע רֶר ןעוֶועֶג םיִא ייּב לַחָר זיִא טאַהעֶג ביִל רֶע
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 ריִפ ןֹוׁש טאָה הֶאֵל םִד ןְעֶזיִנ טֶה איז ןעוֶו
 ןעוֶויִג אנֹקִמ ןוש ריִא איז טֶה ןְניוועֶג רַרניק
 ישר נוא .קָלֲח ןְטְסעֶרָג םעֶד טאָה איו ןעֶד
 תֶאֵל סו ןעוֶויִנ אנקִמ טיִנ טֶה איו טְּבייַרְׁש
 ְךיִז טְקיִׁשעֶג םֶד ןעֶד ןְניועֶג רַדְניִק ליִפ טֶה
 ףֹורָד לאָז איִז תֹוקְדִצ ןייֵא ֹוזַא אייַּב טיִג
 עֶריִא ןיִא ןעוֶויִג אֵנקַמ טֶה יִז ראָנ ןייַז אֵנְקְמ
 האל טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טֶה איִז םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ
 אֵנֹקִמ ןעֶמ נעֶמ ףֹורד נוא ןייַז םּורְּפ רֶעייו זומ
 םִאְו םיִנָב יִל הָבָה בֹקֲעַי לֶא רֶמאֹּתַע ןייו
 בֹקֲעַי ּוצ טְנאַועֶג טֶה לֵחָר (יִכֹנָא הָתִמ ןיַא
 ְךייַלְנ ךיא זיִּב טיִנ ןעוֶו נּוא רֶדְניִק ריִמ ּביִנ
 רָמאָפ ןייַד טְנאָועֶג םיִא םֶה איִז טיֹוט איו
 לאָז איז הָקָבַר ףוא ןאָטיִנ הָלֵפָּת שֶה קָחְצִי
 ןּופ הָלִפְּת ךיֹוא ריִמ ףוא אוט רֶדְניק זּבאָה
 ןייק טאָה רֶניִא ןעוֶו ּפֶא ריִמ ןְנְרעֶל ןְנאַד
 ףַא רַחיַו טֹוט יו ְּךייַלְג רעזיא טי רֶדָניֵק
 (יִכֹנָא םיִהֹלֲא תַחַתַה רָמאֹיַו לֵחָרְב בקי
 טֶה נּוא לֵחָר ףוא ןְראוָועֶג זָגֹורְּב בקִעַי זיִא
 םאֶ;ןּופ טְרָא םעֶד ףֹוא ןעֶדְדיִא ןיִּב טְנאָועֶג

 ּוצ רֶרְניֵק ןְטיִמ ראַפ ריד ןּופ טאָה רע סָו
 הָלֵפָּת טאָה רָטאָפ ןייֵמ סאוָו סֶד נּוא ןֶּבאָה
 ןייק ןּופ טאָה רֶע לייוַנ הקבר ףֹוא ןאָטיִנ
 ְךיִא רָּכֲאטאַהעֶג טינ רַדָנק ןייק ּבייוַו רָדנַא
 שְנעֶרְּפ ן'ּבמר רָד נוא .הֶאָל ןּופ רֶדְניִק ּבאָה
 ןְרפְנעוַא לאָז בֹקֲעַי םֶדְּדיִו טקִיַׁש יוִו ףֹורָד
 ןייקךיא ליוו םּורְד הֶאֵל ןּופ רֶדְניִק טֶה רֶע
 ןָאוט םיִקיִדְצ יד לַחָר ףוא ןאָט טיִנ הָלֵפְּת
 ןְקאָז יֵז רֶּבייוַו עֶדְמעֶרְפ ףֹוא ּוליִפֲא הָלִפָּת
 ןְּבאָה עָׁשיִלא ּוא ּוהָילַא יוֵוֹוזַא ןְּכאָה רֶדְניִק
 ןֵלאָז יז רֵּביוַו עֶדְמעֶרְּפ ףֹוא ןאָטיִנ הָלִפְּת
 ןלעוֶו טיִנֹלאָז בקי ןֵּבָׁש לָּכִמ ןְּבאָה רֶדְניִק
 זיִא רָדיוִו נוא ּבייַו ּביִל ןייַז ףֹוא ןאָט הֶלֵפִּת
 לַהָר ףֹוא ןעוֶויִג ְנֹורְּב בֹקֲעַי זיִא םאוָו הָׁשָק
 אז ְךאַז עָטְכעֶר ןייֵא טְרעֶגַּב ְּךאָד טֶה איז
 הָלֵפְּת י ןָא טְמעֶנה'בקהטְכאַרְטעֶגךיז טֶה
 קב / בקעי
 םָד ףיי: הָרְקֲע ןייַא רֿפ לַחָר טְכאַמָנ טאָה גּוא ןֶטיִּב ראַפ
 הָאּונְׁש יִּכ 'ה ארי קּוסָּפ רעד טְגאָו סאָד ,הָאֵל ןופ טֶרָא

 לַחָר גּוא הֶאֵל רָנייֵפ טָה ֿבקֲעַי זַא ןְהעֶזעֶג טֶה טאָג (הָאָל
 ּףיֹוא רֶע טאָה (ּהָמְחַר תֶא חַּתָפיַַו רקָיַע רָד םיִא אייַּב זיִא

 לַחרו רֶרְניק ןעֶּבאָה לאָז הֶאֵּלזַא טְכאַרְג ריִא טְנעַפֶעֶג
 שֶרָצ םעֶד ףיוא הָרְקִע ןייֵא ןעוֶועֶג ויִא לַחָר גּוא (הָרְקִע

 {הֶאְל ןּופ
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 םֶדְּדֹוא טְגאָזׁשָרְרִמ רָד נּוא םיקירַצ יד ןופ
 לֵחְר טְסאָה ּוד בקעִי ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ
 רֵדְניִק עֶנייַד ךיז ןְלעֶווםּורָד טרָפְנעֶיְנטּונטיִג
 טֵׁשָּפ רעֶד ראָנ ןְקִיּב ןָומ ףֵסֹוי ןוז ריִא ּוצ
 ּוצ אָרֹומ ןייֵא טְכאַמעֶג טאָה לֵחָר ֹוזַא זיִא
 איִז טָה רֶע סָד טְסיוועֶג טֶה איִז לייוו בֹקֲעַי
 טעֶו איִז טְנאָועֶג איִז טאָה םּורָד ּביֵל רָעייֵ
 רֶדָניֵק ןייק טעֶו איז ןעוֶו רעצ רַפ ןְּבראַטְׁש
 ןיֵא נוא ןעֶטְסאַפ לאָז בֹקֲעַי יֵדּכ ןְּבאָה שיִנ
 טעוֶו יִז ויְּב טאָנ ּוצ ןָאייַרְׁש נּוא ןאָט ןָא קאַו
 ןעֶויִגוֹורְּב בֹקֲעַי זיא םּורָד רעֶדְניק ןְּכאָה
 םיִא טְכאַמ איִז טְכאַרְּטעֶג ְּךיִז טֶה רֶע ןעֶד
 יִז לייװ ןָאּומ הָלָפְּת לאָז רֶע יֵדָּכ אָרֹומ ןייֵא
 ןְּבאָה סיוועֶג איז טעוֶו הָלִפְּת ןייַזְּךְרֹוד טְנייַמ
 ןעֶד ְךיִא ןיִּב טְגאָועֶג רע טֶה םּורד ניא רָדְניִק
 ְךֶרֹוד טְסְלאָז ּוד םֶד טאָנ ןּופ טְרֹוא םעֶד ןיִא
 לַחָר טאָה ןְּבאָה רַדְניֵק םיוִועֶג הָלֵפְּת ןייַמ
 טאָה םֶהְרְבַא רֶמאָפ רֶטְלֶע ןייַד טְגאָנעֶג
 טאָנ ְךאָד טאָה נּוא רָגָה ןּופ רַדְניִק טאַהעֶג

 בֹקֲעַי םֶה הֶרָׂש ןּופ רֶדָיק ןְּבאָה ּוצ ןְמעֶּבעֶג
 ןיילַא טאָה הֶרָׂש רֶטּומ רֶטֵלֲעןייֵמ טְגאזעֶג
 טֶריִפעֶג ןייַרַא םֶהְרְבַא ּוצ דיֹומ טְסְניִד ריִא
 הנה רֶמאֹּתע ןְּבאָה רֶדְניֵק ריִא טיִמ לאָז רֶע
 טְגאָזעֶג לַחָר טאָה (ָהיֶלֵא אֹב הֶהָלִב יִתָמֲא
 ְךוא ריד ְּךיִא לעוֶו ירד ְךיִז טְנעו םִע ןעוֶו
 רֶמאָטְוּבאָה ּוצ רֶדְניִק ְּבעֶג דיֹומ טְסְניד ןייַמ
 יישר טְּבייַרְׁש ֹוַא ןְּבאָה רָדְניֵק ְךיִא לעוֶו
 ןיִא טְגאָועֶג טֶה לַחָר טְּבייַרְׁשיֵיַחּב רֶד גּוא
 םֶטאָנ ןּופ תֹוא ןייק אָד טיִנ זיא ןָמאָנ ןייַמ
 .םָמאָנ ןּופ אֵה ןייֵא אָד זיִא הָאֵל ייַּב נּוא ןָמאָנ
 ריד לעוֶו ְךיִא רַדְניִק איז טאָה םּורָד ןֵמאָנ
 ייוַוְצ םֶה איִז הָהֶלִּב דיֹומ טְסָניד ןיימ ןְּבעֶג
 םֶד ןְכאַמ טעוֶו אה ןייַא ןְמאָנ ריִא ןיִא ןיִהַה
 אֵה עֶרָדְנַא איד נּוא ןְּבאָה רֵדָניֵק טעוֶו איִז

 רַהַּתַע ןְּבאָה רֶדְניֵק לעַווְךיִא םָד ןְכאַמ טעוֶו
 ניִרנעֶגאָרְמ הָהְלַּביִא ןֵּב בֹקֲעַיְלדַלּתַוהְהֶלְּ
 רֶד ,ןוז ןייֵא בֹקֲעַי ּוצ ןְניוִועֶג טֶה נּוא ןְראוָועֶג
 ּוצ ןֵּב בקֲעַיְל טייֵמְׁש םּורָד טְּבייַרָׁש ןּכמר

 טאָה ןעוֶויִג תֹוחָפָׁש ןְנעֶז אייֵז עֶׁשְטאָח ןָייונ
 נּוא רֶדְניֵק עֶרעֶייִז טאַהעֶג ּביִל ּבֹקֲעַי ְךאָר
 םיִא טאָה איִז נּוא ןּוז עֶנייַז ןָפּורעֶג ייֵז טאָה

 נארט ְּךאָנ איז זיא ְךאָנ רַד נוא ןֶד ןָפּורעֶ
 לַחָר םיִא טֶה ןּוז ןייֵא טאַהעֶג טֶה נּוא ןְראוָועֶג

 הניארו

 .ןייַמ טֶה טאָנ ׁשְטיִיַמ זיִא םֶד יִָּתְפַנןִפּורעֶג
 סֶדןְהעֶויג טֶה הֶאֵל יו א ןֵמּנעג ןָא הָלֵפְּת
 בקעייצ ןְּבעֶנעֶג דיֹומ טְסְניִד ריִא טֶה לַחָר
 .בקֲעיוצ ןְּכעֶגעֶנדֹואדיֹומ טְסְניִד ריִא איִזטֶה
 הֶאֵל טֶה םּוראָו קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רֶד טְנעֶרְפ

 אציו

 ךאָד טאָה איז בֹקֲעַ וצ ןְּבעֶעֶג טְסְניִד איִד
 טֶה לֵחַר זיא ץּוריִּת רַד טאַהעֶג רָדְניֵק גּונעֶג
 .ןֶּבאָה לאָז טְסְניִד יִד יִדְּכ ןְּבעֶגעֶג טְפֶניִד יִד
 .ךוא תּוכָז םעֶד ְּךֶרֹוד לאָז לַחָר נּוא רֵדְניִק
 לע רֶלֵּתִו) טייֵטְׁש םּורָד נּוא רעֶדְניִק ןָּבאָה
 ׁשְטייַט זיִא סד (הָנָמַמ יִכֹנָא םַנ הָנָּבאְו יַּכְרִּב
 םעֶדְּדְרֹוד לאָזךיִא נואןְּבאָה רֶדְניִק לאָז איִז
 טייֵטְׁש הֶאָלייּב רֵּכֶא ןּבאה רֶדְניִקְּךֹוא תּוכְז
 . בֹקֲעַיִל הָחֹוא ןֵּתִּתַוּהְתֶחְפִׁש הָּפָלְז תֶא חקִּתַע
 - נּוא דיֹומ טְסְניד ריִא ןֵמּונעֶג טֶה איִז (הֶׁשאָל
 נוא ּבייַַו ןייֵא רַפ בֹקֲעַי ּוצ ןְּבעֶנעֶג איִז טאָה
 טָניִד יד (יֵּכְרַּב לַע דָלֵּתְו) טיִנ טייֵטְׁש סֶע
  טְלאָועֶגטֶה איו ראָנ ןְּבאָה רָדְניֵק לאָז דיֹומ
 . איו יוִו םּורָד נוא ןֶּבאָה רָדְניֵה רעֶמ לאָז איִז
 ; ויִא טאַהעֶג ןוז ןייֵא טֶה הָּפֶלִז סֶד ןְהעֶזיִג שֶה
 ּבאָה ךיא טְגאָיעֶג טֶה נא ןְראוָועֶג זָגֹורְּב איז
 דיֹומ רָד ןּופ רֶדְניִק ןֶּבאָה ּוצ טְנייֵמעֶג טיִנ
 םַּתְסַה ןִמ ןְּבאָה רֶדְניֵק רעֶמ לאָז ְךיִא ראָנ
 דָניֵק םָד נּוא טְקּיקעֶג טיִנ ריִמ ףֹוא טאָג טֶה
 םּורָ לֶוַמ ןייא ְּךְרֹוד ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג זיִא
 / לָומ שטייט זיא םֶד דֶנ ןְפּורעֶג םיִא איֵז טֶה
 / טֶהטאַהעֶגןיז ןְטְסְקעֶז םעֶד טֶה הָאָל יוִו נא
 ; ויִא סאָד ןּולָבְזןְּבעֶעֶג ןְמאָנ ןייֵא םיִא איז
 / םקעֶו ּבאָה ְּךיִא לייוַו ןעֶד גיִרְּבְראַה ׁשְטייֵט
 יב ניִרּבְראַה ןייַ ןאַמ ןייֵמ טעֶו וזַא רֶדניִק
 / סאָד טְגאָזעֶג טֶה הֶּאֵל לייוַו נּוא ןְכאַמ ריִמ
 . ןייֵאךרָוד ןְמּוקעֶג זיִא טְסְניד רֶד ןּופ ןּוז רֶד
 ! טאָנ איִז טאָה םּורָד טאָג ןּופ טיִנ נּוא לֶזַמ
 } עֶטְכעֶלְׁשַא ןְבעֶנעֶג ריִא טֶה נּוא טְפאָרְטְׁשעֶג
 / תֶמֶא ןיָיַד ְךּורָּבו טְגאָזעֶג איִז טאָה רֶטֶכאָפ
 } הָניִר ןְפּורעֶג רָטְכאָמ יִד איִז טֶה םּורָד נּוא
 } הָחְּפִׁש יַד הֶּפָלַז (הֶאֵל תַחְּפִׁש הָּפֶלִו רֵלֵּתַ
 / טיִנ טייֵטְׁש םּורְד נּוא ןְניוִעֶג טאָה האל ןּופ
 / ןעֶויִגגנוי זיִא איִז לייַו ןְגאָרְמ ןְראָוו זיִא איז
 נּוא טְנאַרְט איִז בֹוא טָנעק רַד טיִנ ןעֶמ טֶה
 ןעוֶו האל וצ ןְּכעֶנעֶג איז טאָה יִאְמרֲה ןֶבֶל
 / ןְגייִמ לאָז בקֲעַייִדְּכ ןֵמּועֶג איִז טאָה בֹקֲעַי
 ןייַו םֶד וימ טְלעֶציִנ םעֶד ןיִא זיִא הפֶלז ןעֶו
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 יִ ןְבּואָר נוא .לֵחָר רֶטְכאָמ עֶטְסִננוי או
 ץייַוו טייַנְׁש ןעֶמ םִו טייַצ רעֶד ןיִא ג יו

 ןְנּופעֶג טאָה נּוא (הָדָׂשַּב םיִאָדּוד א

 ּוצ טְכאַרְּבעֶג ייֵז טֶה נּוא דֶלעֶפ ןיא ְךֶלֶפּייו
 יַחְּב רעֶד נּוא ן'במר רעֶד .רָטּומ ןייַז הֶא

 ּביִנ טְנאָועֶג ריִא ּוצ לֵחָר טֶה ַחיֵר ןשּונַא ׁשז
 טאָה איז ןעֶד ןוז ןייַד ןּופ ְּךֵלְפייֵפ איד ר
 ןְראועֶגֹרְּב הֶאֵל יא ןְּבאָה רֶדְניק טְלאָועו

 ןאַמ ןייֵמ ןֶמּונעֶג ּוצ טְסאָה ּוד טְגאָזעֶג טֶה
 טאָה ְּךֹוא ךֶלְפייפ איד ןְמעֶנ וצ טֶסי
 ןניִל ריִד טיִמ רֶע לאָז םּורָד טְגאָזעֶג *
 טְלאָזעֶג טֶה רֶע עֶד ְקְייַפ יד רַפ טְּבאָ
 ריד סֶע ְּךיִא ּביִנ טְכאַנ איד ןְניִל ריִמ א
 טאָה איז לייוַו נא ְךֶלְפייֵפ יד רַפ טְלאָצ

 םעֶדופ רֶגעֶליִג םֶד ןָפֹוק רַּפ ּוצ ןעוֶוי
 ןניֵל ּוצ ןעוֶויִג הָכֹוז טיִנ איִז טֶה םּור

 (הָדָׂשַה ןמ בֹקֲענאֹבָיַע לייֵה רֶדְיִא

| 

( 

 םיִא ּוצ טאָה נּוא ןְנְנאַנעֶג ןְנעקַא םיִא האל
 ּבאָה ְךיִא ןעֶד ןֵמּוק ּוטְסְלאָז ריִמ ּוצ טְנאָ;

 זיִא ןּז ןייַמ ןּופ ְךֶלְפייֵפ איִד רַפ ןְגנודעֶנ
 טאָה איִז נוא טְכאַנ יִד ןְנעֶליִג ריִא יי
 רֶכְׂשְׂשִי ןְפּורעֶג םיִא טֶה נּוא ןּוז ןייֵא טו
 ְךיִא לייַו רַכְׂש ְּבעֶגעֶג ריִמ טֶה טאָג ה

 איִז טאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא בֹקֲעַי ןְגנּוד
 ןּולּובָז ןְפּורעֶג םיִא איִז טֶה ןּוזַא ְּךאָנ
 ּבאָה ְךיִא לייוַו ןעֶד נירָּבְראַה ׁשְטייֵט

 ןייַמ טעוֶו ֹוזַא רעֶּבייוַו עֶלַא ןּופ רֶדְניֵק
 רַחַאְע ריִמ אייַּב ניִרָּבְראַה ןייַז ןְכאַמ
 ןעֶניוִועֶג איִז טאָה ְּךאָנ רעֶד נוא (תַּבי
 ינּוקְזַח רָד .הָניִד ןְפּורעֶג איִז טֶה נּוא דֶמ
 ןְראָו זיִא איֵז טיִנ טייֵטְׁש 'םּורָד טֶּב
 טיִמ ןעוֶויִג זיִא איִז לייוַו הָניֵד טימ ןיִנ
 האל ויִא ץּוריִּתַא ְךאָנ נּוא גְנּוליוִוְצַא

 הָלֵפְּת טֶה איִז ראָנ ןּזַא ןְּבאָה טל
 טאָג נוא ןְּבאָה ןּוז םעֶד לאָז לַחָר םֶד
 יִזטֶה םּורָד נּוא טְרעֶהיִג ּוצ הֶלִפְּת ר

 ןֵדְּדיִז ןיִא טאָה הֶאָל לייַו הָניד ןּפּו
 םיִהֹלֲא רֹוּכזַיַע רֶמְכאָמ ןייא ןְּבאָה ּוצ
 לֵהָר ּוצ טְקנעֶדיִג טאָה טאָנ נּוא (לַחָה

 םֶה נּוא הֶאֵל טיִמ דֶסֶח ןאָטעֶג טֶה
 טֶה בקי ימי איד טְגָעֶג סֹוא ריִא
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 תשרפ:

 / סאוָו קְכעֶטייַרְק ןייֵא ןעוֶוגזיא םֶד ביי

 . ןיִא דְלעַפ םעֶד ןּופ ןְמּוקעֶג זיִא בֹקֲע

 טס וי הניאחח אציו

 סאָד ייֵז ְּךְרֹוד ןָסיוִו ּוצ טְרָפְנעיְג רָּביִא ריִא
 םֶד טְקנעֶריִג טאָג ריִא טֶה ְּךֹוא לֵחָר זיִא איז
 טאַהעֶג אָרֹומ טָה איִז טְנייוֵועֶג ץֶלַא םֶה איִז
 טאָה איֵז סאו ןּבעֶג טָנ ריִא טעֶוו בֹקֲעַי םָד
 סאָד ןְמעֶנ וָׂשע איז טעוֶו ֹוזַא טיִנ דְניק ןייֵק
 רִיַא טֶה נּוא ריִא ּוצ טקנעֶדִיִג טאָנ טֶה ץֶלַא
 םיִהלֲא ףַמאַע טְגאָזעֶג לַחָר טֶה ןזַא ןְּבעֶעֶג
 הָּפְרָח ןייֵמ ןאָטעֶג ןייַא טֶה טאָג (יִתָּפְרַה חַא
 .טָג ריִמ טעוֶו בֹקֲעַי טְנאָועֶג ןְּבאָה טייַל םָו
 טֶה םּורָד גּוא ןְמעֶגְךיִמ טעוֶו וָׂשֵע נּוא ןְּבעֶג
 ןייַא ׁשְטייַט זיִא םאֶר ףֵסֹוי ןָפּורעֶג םיִא איז

 טֶה הָׁשֲא ןייֵא ןעוֶו זיִא טֵׁשְּפַא ְּךאָנ .ןאָטעֶג
 טְגְנעֶה טּוט איִז םָו ןְדאָׁש עֶלַא ֹוזַא דְניִקַא
 זאָלְג םֶד ןְכאָרְּב ּוצ טֶה רעוֶו דְניֵק ןיִא ןָא איִז
 סֶד ןְגייַפ יִד ןְסעֶגיִג ףוא טֶה רעֶו דְניֵק םָד
 ,ןאָטיִג ּפָא הָּפְרָה יד ריִא ןופ טְרעווֶו ֹוזַא דְניִק
 רֶדֵמ רעֶד טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד נזא
 רָּבייַוַו ייוֵוָצ טאָה ׁשְטְנעֶמַא םֶד ןייַז טְנעֶלְפ
 איִז טֶה ןּוזַא טאַהעֶנ טֶה איִז זַא םּורָד ןְמּונעֶנ
 ףֵסֹוינ הָּפְרֶח ןייַמ ןאָטעֶג ּפָא טֶה טאָג טְגאָזעֶג

 .ןּזַאְּךאָנ ןְּבעֶג ריִמ לאָז טאָנ (רֶחַא ןֵּב יֵל
 ןְמעֶּבי ָנטיִנ ןוימ איו טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש י"שר

 ןְהעֶזיִג טאָה איִז לייוַו ןּז ןייַא ףֹוא ְךאָנ ראָנ
 ןְּבאָה ןּוז ףְלעוֶוְצ טעו בֹקֲעַי םאָד הֶאּוכְנַּב
 ּפָא טיִנ ןייֵמ זיִא ףילע ןעוֶויִג ןֹוׁש זיִא םִע נּוא
 ןְפעֶּביִנ איז טאָה םּורָד רֶנייֵא ראָנ ןְגנאַנעֶג
 רֶׁשֲאַּכ יִהְיַע ריִא ןּופ ןייַז לאָז רֶנייֵא רעֶד
 ְןניוועֶג םֶה לֵחָר יוִו נּוא (ףֶסֹוי תֶא לֵחָר הָדְלִי
 וזַא רָׁשֵע ןּופ ןֶסֶש רעֶד ןעוֶויִג זיִא רע ףֵסֹוי
 רַפ טאַהעֶג םיִנ אָרֹומ ןייק ןֹוש בֹקֲעַי טאָה
 רעֶד .םייֵהַא ןייֵנ טְלאועֶג טאָה נוא וָׂשֵע
 רֶד ףֵסֹוי זיִא םּורָד טְּבייַרְׁש קָהֶצִי תֹודְלֹוּת

 רֶעלייַװו רָריִרְּבעֶלַא ןּופ רעֶמ וָׂשֵע ןופ ןְטָׂש
 נוא ןיד םּוצ ןייַמָׁש וָׂשֵע טיִמ טְנעֶקִיִג טאָה
 זייַּב בֹקֲעַי רֶריִרְּב ןייַדּוטְסאָה םּוראָו ןְנֶרְפ
 זייַּב ריִמ טֶה רֶע ןְגאָז טעֶו רֶע ןעוֶו ןאָטעֶג
 הָרֹוכְּב ןייַמ ןָמּונעֶג קעוֶוַא טאָה רֶע ןאָטעֶג
 עֶנייַמ ןְרָפְנֲע ףֶסֹוי םיִא טעוֶו הָכָרְּב ןייֵמ נּוא
 ְּבאָה נוא ןאָטעֶגזייֵּב ְךֹוא ריִמ ןְּבאָה רֶדְיִרְּב
 ןאָטעֶג םֶטּוג ייֵז ּבאָה ְּךיִא נוא טְפֹוק רַּפ ְּךיִמ
 טיִנ םיִא ןְלעוֶו רָרָיִרְּב עֶניֵרְּביִא איד רֵּבֶא
 זייַּב רָדּורְּב ןייַד ּוטְסאָה םּוראוָו ןְגעֶרְפ ןְנעק
 ְךוא 2 א רעֶייו ןְּבאָה ייֵז ןעֶד ןאָטעֶג
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 הָנֶּתו טפֹוק רַפ םיִא ןְּבאָה נּוא ןאָמעֶג זייַּב
 וצ טְגאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי טיֵדָלְי תֶאְו יׁשָנ תֶא
 תּׁשָרןאןייג קעֶוַאטיִנ ריִדןופליוו ךיִא ןֵבָל
 רֵדְניִק עֶנייַמ נּוא רֶּבייוַו עֶנייַמ ריִמ ּביִג םּורָד

 ויָלֵא רֶמאֹיַע םייֵהַא ןייֵנ ריִמ לעוו ְךיִא נּוא
 יִנְרִביויּתְׁשִחנךיִֵעבןִחיִתאָצִמ אָנִאְנּבל
 ְךיִאּבוא טְגאָעֶג םיִא ּוצ ןֶבָל טֶה ְּךֶלְִֶּב ="
 ךידְדיִאשעֶּב ןְגוא עֶנייֵדןיא ןַח ןְּופעֶג ּבאָה
 טְבּורְפִנ באָה ךיאןעֶדְּביֵלְּב אָד טְפְלאָז ּוד
 איִד ריִמ טְקיִׁש טאָג םאָד ןְהעֶזיִג ּבאָה נּוא

 טְסיּב ּוד רעֶדייֵא ןעֶד ןְגעוו טְנייַד ןּופ הָכָרְּב
 ּבאָה נּוא טאַהעֶג ןּוז ןייקְךיִא ּבאָה ןְמּוקעֶג

 ףאָׁש איד טיִמ ןְקִׁש רָטְכאָט ןייֵא טְזּמעֶג
 ְךיִא ּבאָה ןְמּוקעֶג טְסיִּב ּוד יו נּוא דֶלעַּפ ןיִא

 יִא ןְנאוַו ןופ יִנוקְזַח רעֶד שְגעֶרְפ ןיז ןְניועֶג
 שיִנ ןּז ןייק רעֶיִרְפ טאָה ןֶבֶל םֶד ןְנְנּורְרעֶג
 ראָנ ןּוז טאַהעֶג אֹוי רע טֶה רָמאָט טאַהעֶג

 טְּומעֶג רֶע טֶה םורד ןעֶויִג ייֵלְקְךאָג עז יי
 ןעוֶו ליִרָפיֵא יִּב ר טְרָּפְנַא רֶטְכאָט יד ןְקיִׁש
 טְלאוָו עֶניֵלְקייליִפָא ְּבאָה ןיז ןעוֶויִג לאָז רֶע
 ןיִא טְקיִׁשעֶג ןעוֶויִג טיִג רעֶטְכאָט ןייק רע
 רָדֹוא הָהָלְּב טְקיִׁשעֶג טְלאוָו רֶע ראָנ דֶלעַפ
 טאַהעֶג טיִנ ןיז ןייֵק טֶה רֶע לייַו רָּבֶא הָּפְלִז
 טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה םּורְד רָטְכעֶט ןְנָׁשרִי ֹוזַא

 ףאָׁש איד הָנּומֶאָּב טעוֶו איִז ןעֶד רָּטְכאָטַא
 טיִנ טֶה נוא ןֵנְׁשרָי סע טעוֶו איז לייוַו ןֵסאַּפ
 ןיִנעֶז אייז לייוַו הָּפָלְז רָדֹוא הֶהֶלִּב טְקיִׁשעֶג
 שריי םורֶּבייוו םפייק דיק ןופ ןעוֶויִג
 .ףאָׁש איד ןְסאַּפ הָנומַאְּב טינ ייֵז ןְלעו טינ
 ןְבָליטֶה הָנְּתְַו יע ְךרֶכׂש הָבֵקִנ רֶמאֹיַ
 רֵכָׂש טְסְרעֶנּב ּוד סוָו נאָז בֹקֲעַי ּוצ טְנאַזעֶג

 ריִמ ייַּב טְסְלאָז ּוד ראָנִּבעֶג ריִד ְּךיִא לעוֶו
 ןֶבָל טְּבייֵרְׁש קָחְצִיתֹודָלֹּת רעֶד .ןְביילְּ
 וצנטְנאָזעג רֶע טֶה טאַהעֶג רֶמְכעָמ ְךאָנ טֶה
 ְּךיִא לעו הֶבקנ ןייֵא (ּךֶרָכְׂש הָבְקָנו בֹקֲעַי
 םיִא טֶה ריִמ אייַּב ןעֶיַד נּוא רַכְׂש ןֵּבעֶג ריד

 רֶּבייַוגונעֶג ןוש ּבאָה ְךיִא טרָפְנעיִ בקֲעַי
 טְגאָזעֶג טאָה בעי סֵלְנרג יִתֹוא ַי ְךֶרֶבָיע
 נוא טְניִרעֶג ְּךיִלְרֲע ְךיִד ּבאָה ְךיא ןֶבָל ּוצ
 נעֶו טְנייֵמ ןופ טְשְטעֶּביִג ְךיִד טאָה טאָנ
 סאו טְגאָועֶג ןבָל טֶה (ָל ןֵּתֶא הֶמ רֶמאֹיֵע
 טְסְניִד רֶטֶׁשְרֶע רֶד רַפ ןְּבֶג ריִד ּךיא לאָז
 ןֵתַה אל רֶמאֹיַע טְניִרעֶג ְּךיִמ טְסאָה ּוד םוִנ

 | .הניארו אציו תשרפ
 רָטְׁשִרֶע רֶד רַּפ טְגאָועֶג בֹקֲעַי טֶה (הָמּואְמ יִל
 ְךיִא ןעֶד ןֵּבעֶג טיִנ ראָג ריִמ ּוטְסְלאָז טְסֶניִד
 ּוד ּבֹוא ראָנ רֶּבייַַו יִד רַפ טְניִדעֶג ְּךיִד ּבאָה

 טיִמ ּוטְפְלאָז גיד ךיד ייַּב לאָז ְךיִא טְֶליוִו
 ןָאוט ּפָא טְסְלאָז נא ףאָש איִד וצ ןייֵג ריִמ
 ִטְלַפּוטְׁשעֶגעֶלַאנואעטְלְטייֵרעֶגעֶלַאייַןּופ
 אייז טְסְלאָז נוא עֶטְלעֶקעֶלְפיִג עֶלַא גוא
 רֶמייוו טעוֶו סאוָו סאָד נּוא רָדְנּוַּב ןֶלעֶטְׁש

 ןייֵמ ןייַז לאָז סאָד ןדינוו ןְראָּבעֶג עֶכְלעֶוַא
 ףאָש עֶניימ ןֶׁשיִוְצ :טְעֶו ּוד ןעֶו יא רַכְׂש
 יְִליִקעֶלְפיִנרְדֹואיִטְלִפּוטׁשיִנןייקטיננפעֶג
 ףאָׁש יִד ןיִא עֶמְלָטייֵרעֶג רֶדֹוא ןניִצ יד ןיִא
 אּורֵה םֹויַּב רַסָיַו ריִמ ייַּב ּתָבְנאַניִג סָד זיִא
 טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רֶד (םיִדּוקַעָה םיִׁשָיְּתַה תֶא
  טֶה בֹקֲעַי ןעֶד יִאְמַר רֶסֹורֶא ןעֶיִג יא ןֶבל
 איד ןָאוט ּפִא לאָז רֶע ןְמּונעֶג םֹוא טיִמ
 ןגיצ איד ןופ עֶטְלְטְנּּפעֶג גוא עֶטְליִקעֶלְּפעֶג
 יד ןאָטעֶג ּפָא טאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג זיִא ןֶבֶל נּוא
 ןאָמעֶג ּפָא ְךֹוא טאָה נוא ןְגיִצ יַד טיִמ קעָּכ
 טְלָטְניִּפעֶג ןעוֶויִ ןְנעֶו סו יד םיִדּוקעג ּוליִפֲא
 טאָה נוא םיִפ איר ףֹוא ןיִקעֶלְפ עֶסייוַו טיִמ
 ּוליִפָא ןעֶויג ןיִנעז סו יִד עֶלַא ןאָטעֶגּפָא ךֹוא
 יז טֶה נּוא (םיִמָי תֶׁשֹלְׁש ְּךֶרֶד םֶׂשָיע סייוו
 ףאָש יד ןופ טיי גאָט ייד ןְביִרְטעֶג קעֶוַא
 ףאָׁש איִד יֵרְּכ בֲֹעַיייּב ןְביִלְבעֶג ןיִנֶז םו
 ןייק ןְּבאָה ןינעק יִנ ןְלאָז בקי אייַּב סאוָו
 םעֶד רֶּביִא נּוא עֶמְליִקעֶלְפיִג א יִטְלָטְנּפעֶג
 ּומעָנ ְךֹוא קיִדַצ רעֶד בֹקֲעַי טאָה תֹואָמַר
 - ןיִקעֶטְׁש יִד טיִמ ןְבָל וצ תֹואָמַר לֶסיִּבַא ןָאוט
 טֶה בֹקֲעַי נּוא (הָנְבִל לקמ בֹקֲעַי ול חקִיו
 םֶה נּוא ץְלאָה םִייוַו ןופ ןיִקעֶטְׁשַא ןְמּונעֶג ְךיִז
 ףיא טֶה רֶע סאָד ןיִקעֶלְפ טְכאַמעֶג ייֵז ןיִא
 ןייַרַא יו טאָה נוא טְלייֵׁשעֶג םָא ייֵז רָטֵרֲע

 ; ףאָש איד אָז םיִטיִאָק יִד ןיִא טְלעֶטְשיִג
 ןְלאָז ףאָש יד יִדְּכ ןקנּורְט ןְטְראָד ןעֶנעֶלְפ
 ןְּבאָה ןעֶלאָז ניא ןְקעֶטְׁש איֵד ףֹוא ןקוק
 דירָפִה םיבָׂשְּכִהְק ְּךיִלָפֹעֶׁש עֶטְליִקעֶלְפעֶג
 | ןְראָּבעֶג ןְראוָו ןיִנעֶז םִִו ףאָׁש יד נּוא (בֹקֲעִיו
 רֶדְנּוזַּב דייֵׁשעֶג ּפָא בֹקֲעַי טֶה טְליִקעֶלְפעֶג
 ףאָׁש יִד יִדְּכ ףאָׁש יד רַפ ןאָמעֶג ייֵז טֶה נּוא
 ןניועֶג ְּךֹוא ןְּלאָז נּוא ןקּוק אייֵז ףֹוא לאָז
 , גוא (תֹורְׁשּוקְמַה ןאצַה) ףאָׁש עֶטְליִקעֶלְפעֶג

 ף
 ; איר ןינעק ןיִקעֶטְׁש ּוד טְלעֶטְׁשיִג טֶה בֹקֲעַי
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 .ךוא ןְלאָז אייֵז ֵדְּכ קְראַטְׁש ןיִנעֶז םוָו ףאָׁש
 אל ןאַצַה ףיִטֲעַהְבע ףאָש עֶקְראַטְׁש ןְניועֶג
 רֶע טֶה ףאָׁש עֶפאַלְׁש יד ןיִנעק נּוא (םיִׂשָי
 יִד נּוא (תֹוּבַר ןאצ ֹול יִהְיו) טְלעֶטְׁשיִנ טיִנ

 רעֶמ ףאָׁש יִד ןיִא בקי ייֵב ןעוֶויִג זיִא הֶכָרְּ
 אייז ןּופ טאָה רֶע נּוא ףאָׁש עֶרֶדֶנַא ןיִא איו

 * טְכעֶנְק נוא ןְלְמעֶק נּוא ןְלייִא ליפ טאַהעֶנ
 יִד איוִו טְרעֶהיִנ טאָה בקֲעַי נוא ןְטְסְניִד נּוא
 ןּופ ץֶלַא זיא םֶד טְלעֶמאַועֶג ןייא טֶה בקי םאָו ץטּגעֶצנאַנ םאָד אָ ןֶכָל ןופ רֶדיֵק
 בקֲעַי וצ ןֶיוַּב ְךיִז טֶה טאָנ נוא רֶמאָּפ רֶזנּוא
 דְנאַל ןייד ןיִא ייֵנ טְנאָזעֶג םיִא ּוצ טאָה נוא
 בקֲעַיטֶהןייַז ריִד טיִמ לע ְךיִא נוא ןיירַא
 דָלעֶפ ןיִא האל גוא לֵחָר ּוצ ןפּור טְקִיִׁשעֶג
 סאָד טְסייוֵו ריִא טְגאָזעֶג ייֵז טֶה גוא ןייַרַא

 נּוא טנידעֶג טְסְניִרע רֶטאַָפ רעייַא ּבאָה ְּךיִא !
 ראָנ לאָמ ןְהעֶצ טְשְלעֶּפיִג ריִמ ןיִא טֶה רָע
 (רַמאֹי הֹּכ םִאנ ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ טאָה טאָנ

 קֶחֶצִי תֹודְלֹוּת רֶד נוא ן'ּבמר רעֶד טְגעֶרְּפ -
 ׁשְטייַט זיִא םָד רמאֹי הֹּכ םִא טייֵטְׁש םּוראוָו

 ְךאָד טֶה בֹקֲעַי רעֶמָא ןְגאָז ֹוזַא טעוֶו רֶע
 ןייַטְׁש וצ ףְראַד ןעוֶויִנ זיִא סו םֶד טְלייֵצ רָה
 מאָה רע ןעוֶו שְטיימ זיִא םָד רַמָא הֹּכ םִא

 ןעוֶויִג זיִא ןֶבָל זיא ץּוריִּת רעֶד .טְגאָזעֶג ֹוזַא
 טעוֶו רֶע םָו טְפיוִועֶג טֶה רֶע יאמר רֶפֹורְנַא
 ןְבעֶג טֶאָנ םיִא טעֶו ןְמעֶנ םֹוא בֹקֲַי טיִמ
 ןְראוָויִ ןְגאָרְט ןיִנעֶז ףאָׁש איד רֶדייֵא םּורָד

 ןייר ןייַנ לאָז עֶטְלֶּפּוטְׁשעֶג טְנאָועֶג רֶע טאָה !
 טעוֶו טאָנ םָד טְנייִמעֶג טֶה רע ןעֶד טְלאָצעֶג !

 עֶטְלָּפּוטְׁשעֶג ןְּבעֶג יַאְרֵוְּב ןְנעוֶו בקי ןּופ
 ןנאַרְט ןיִלעוֶוייז ןעוֶו טְכאַרְמעֶג ְךיִז טֶה גוא
 עֶטְלָפּוטְׁשעֶג םֶד ןייַז הֶנֵׁשְמ ךיא לעווו ןְרעוֶו !

 ץֶלַא םאָד טאָה שאָנ נּוא ריִמ ּוצ ןייַז ןְלאָז
 מּונעֶג םֹוא טֶה ןֶבָל דֶלאַּב יו םּורְד טְּסיִועֶג

 הערב ׁשֹרְדְנַא טאָה נּוא עֶטְלפּוטְׁשעֶג ףֹוא
2 
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 ה"לש
 ׁשְטְנעֶמא ןעוֶו (הֵאָללּו ַחָרָל אָרְקיו בקי חֹלְׁשִיע -

 ,דָניועֶג זיוה ןייַז ןיפ םאַוְמֶע טְגְנאַל ראַּפ :
 טיִנ סאָד ראָמ נּוא ןעֶטיינ טיִנ ּוצאִד ייֵז רֶע ףְראַד -

 ,לַעַּב רעֶד זיִא רֶע ּוליִפֲא .טְלאוַועֶג טיִמ ןיִרעֶדאָּפ
 ּומ רע רָּבִא ראָנ ,ןְגָלאַפ םיִא ןומ ייֵז נּוא תַיַּבַה

 ביר ּוצ ןייֵא אייֵז ייֵר עַטּוג טיִמ ןיִּבעֶג היִמ ְךיִז |

 דְּכְךילנעֶמ טיי אי ןוצָר ןיי ןירעלְקְרעּוצ גּוא

 ע הניארו אציו תׂשרפ

 ןִנעֶו ףאָׁש איִד םֶד ןְּבעֶגיִג טאָנ טֶה טאַהעֶג
 ןופ הָעָד עֶרדנַא יד איו ֹזַא ןְראוָועֶג ןְנאָרְט
 רַמאֹי הֹּכ םִא קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד ןֶבֶל
 יד רָמֹולָּכ ןְגאַז ֹוזַאטעוֶו רע ןעוֶו ׁשְטייַט זיִא

 יז ןיא טֶה ןֶבָל איו וַא ןְניוועֶג ןְּבאָה ףאָׁש
 טְנאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי נּוא ןְנאַזּוצ ְךאָנ רֶד טאַהעֶג
 ריִמ טְסְלאָז ּוד (הָמּואְמ יִל ןֶּתַה אלנ ןֶבָל ּוצ
 רֶמֹולְּכ זיִא טְׁשיִנ םוָוְךאַז ןייֵא וזא ןְּבעֶג טיִנ
 ןייק זיִא םעֶד ןיא ןעֶד ךאַז עֶטְלייֵצעֶג ןייַא
 ןעֶמ סאָו ְּךאַז ןייֵא ֹוזַא ריִמ ּביִג טיִנ הָכָרְּב
 ךרוד ןייֵג ךרֹוד לעוֶו ךיא ּוניָּיַהְד טיִנ טְלייֵצ
 עֶלַא ןעֶטְראָד ןּופ ּפָא אּומ נּוא ףאָׁש עֶנייַד

 ןְראֶּבעֶג ןלעוֶו םיִו יד ּוא ףאָש עֶטְליִקעֶלְפעֶג
 טְלאָצעֶג ןייֵמ ןייַז לאָז עֶטְליִקעֶלְפעֶג ןעֶרעוֶו
 םיִא םֶה ֹוזַא טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רָד נּוא
 ּוצ ריִמ טְסעוֶו ּוד סאָו סאָד טְגאָזעֶג בקֲעַי

 זאָל םּורָד ןְּבעֶג טיִנ ריִמ ְךאָד ּוטְסעוֶו ןְגאָז
 ְּבאָה יי ְךיִא לעוֶו תֹומָהְּב עֶנייַד ןָטיִה ְּךיִמ
 םיִדּוּתַעָה הָנֵהְו םֹולֲחַּב אָרֶאְו) דְנאַה רֶד ?יִא
 ןיא ןְהעֶזיִג ּבאָה ְךיִא נּוא (ןאצַה לע םיִלֹועָה
 ןיִעֶז ףאָׁש יר ףוא ןְעייֵנ םוִו קעּב יִד םֹולָח
 טֶה ןְבָל עֶׁשְמאָח טְליִקעֶלְפעֶנ ניא טְלְטְנִפעֶג
 יֵטְליִקעֶלְפיִג א עֶטְלֶטְנּופעֶגעֶלַא רייֵׁשעֶגּפָא
 עֶכְלעֶוַא ןְּבאָה טי ןְלאָז ףאָׁש יֵד םָד ףאָׁש
 טְכאַרְּבעֶג דֶאָלַמ רֶדייֵזטֶה ןְנעוֶו טְסעֶד ןּופ
 ּוריִרְׁשְט יד ןיִא ןֶבֶל ןּופ ּודיִרעֶׁשְט רעֶד ןּופ
 (ךיִניֵע אָׂש יי ְּךַאָלַמ יַלֵא רֶמאֹיֵע בֹקֲעַי ןּופ
 טְגאָזעֶג ריֵמ ּוצ טֶה טאָג ןּופ ְּךָאְֶלַמ רֶד נּוא
 םוִו קעָּב איד העָז נּוא ןְגֹוא עֶנייֵד ףֹוא ּבֹוה

 וא טְליִקעֶלְפעֶג ןיִנעֶזףאָׁשיִד ףֹוא ףוא ןייַנ
 ןֶּבָלםיִו םֶד ןְהעֶזִגּבאָה ְךיִא ןעֶד טְלְטְניִפעג
 וצ ְךיִז טֶה סו טאָנ רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,ריִד טּומ
 םעֶד ןיא אייֵגדְוצַא לַא תיֵּב ןיִא ןזיִואַּב ריִד
 ,ןְראוועֶג ןְראָבעֶ ןְטְראָד טְסיִּב ּוד םִו דְנאַל
 ְךָאְלַמ רֶד טאָה םּוראוָו יִיַהְּב רעֶד טְגעֶרְפ

 סייהעג
 א שורקה
 ,טְכעֶריִג זיִא רע זַא ןייֵמְׁש ראַּפ ןייֵלַא ןעֶלאָז אייֵז
 בֹקֲעי ּצ ןְפיִהעֶג ןייַלַא טֶה ת"ישה םֶר ןְהעֶז ריִמ
 טְסעֶר ןּופ ןיִרעֶק ּוצ קירּוצ דְנאל רעֶמאָפ ןייַ ןיִא
 ןעֶויִג לֵדְַּׁשִמ ְךיִז טֶה ֿבקַעַי זַא ריִמ ןְּהעֶז ןיגעוו
 .לחָר ןעיּוְפ עֶייזןיִרעֶר ּוצ ןייַא נוא ןיִרעֶלְקְרֶע ּוצ
 ופ ןיִרעֶו הָצּרְמ צ רַד ןעֶלאָז יי יְּב אֵל גוא

 :ןְצְראַה ןְצְנאַג
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 ןְטְפעֶהַּב ףאָׁש יד יו ןקיק לאָז בֹקֲעַי ןֶסייהעֶג
 ןקוק טיִנ ראָט ןעֶמ ְךאָד טְגאָז אָרָמִנ יד ּךיִ
 רָדֹוא ןיִהַא טימ ןאָהַא ְּךיִז טְפעֶהּב םִע ןעוֶו
 זיִא ץּוריִּת רָד .רֶרעֶדְנַא רָד טיִמ הָמֵהְּב ןייֵא
 הָׁשָרַּפ רַד ןּופ ,םולָח ןיא ןעוֶויִג זיִא סע לייוו

 ְךיז ףְראד ׁשְטְנעֶמ ןייַא איו ּפֶא ריִמ ןְנְרעֶל
 עַטּונ טיִמ ׁשיִמְׁשַּת תַעַׁשְּב ןייַז ׁשֵדֵקְמ

 תֹומֵהְּב ּוליִפֲא םֶד ןְהעֶו רימ ןעֶד תֹובָׁשְחַמ
 סאוָו ְּךאָנ הֶבָׁשֲחַמ רֶעייֵ ְךאָנ ןְיועֶג ןְּבאָה
 ְּבאָה םָד ןְקעֶטְׁש יד ףוא טאַהעֶג ְּבאָה ייֵ
 טא םָדָא ׁשֵרקִי םָלֹועְל טְגאָזעֶג םיִמָכֲח עֶרְנוא

 לאָז ׁשְטְנעֶמ ןייֵאׁשיִמְׁשִּת תַעַׁשְּב ֹומְצַע תֶא
 נוא ׁשיִמְׁשַּת תֹעַׁשְּב תֹובְׁשֲחַמ עֶנייַז ןְגיִלייֵה
 עֶנייֵר יַאָדָוְּב ןָפְראַד רֶּבייוַו איד ןֵּכָׁש לָּכִמ
 סאָד ְּךיִז טְגעוֶויִג ליִפ ןעֶד ןְּבאָה תֹובָׁשֲחַמ
 הָאֵלְו לַחָר טאָה הֶבָׁשֲחַמ רעֶייֵז ןיִא דְניִק
 ןְפאָה ּוצ ןעֶד ריִמ ןְּבאָה בֹקֲעַי ּוצ טְגאָזעֶג
 וה םֶרָטאָפ רֶזְנּא ןיִא ןנָׁשְרִי ןְלעוֶו רימ םֶד
 (ּונפְסַּכ תֶא לֹוכָאםַנלַכאי ןּוזְּךאָד טֶה רֶע
 ןְסעֶגיִג ףוא ךוא ןְדאַנ רֶונּוא ְּךאָנ טאָה רֶע
 ןופ דייֵׁשעֶגּפָא וָנּוא טֶה טאָג םָו סָד טְרָאייִנ
 םּורְד םֶרָזְנּוא זיִא סאָד ץְמּוג םרְמאָפ רֶזְנּוא
 ויָנָב תֶא אָׂשִיַו םקָיו) ּומ ריד טְגאָז טאָנ םו
 נּוא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא בֹקֲעַי נּוא (ויִׁשָנ תֶאְו

 ְךאָנ רֶד נּוא רעירַפ רֶדָניֵק עֶנייַו ןֵמּונעֶג טֶה
 ןְמּנעֶג רעירפ טאָה וָׂשֵע רָּבֶא רֶּבייוַו עֶגיי
 לייוו רֶדָניֵק עֶנייַז ְךאַנ רעֶד נוא ףכייוו עֶנייַז

 זיִא הָנוַוַּכ ןייַז נּוא קיִדַצַא ןעוֶויִג זיִא בֹקֲעַי

 רֶדְניֵק יד ןיִנעֶז םּורָד ןְּבאָה ּוצ רַדְניק ןעוֶויִג
 וָׂשֵע רָּבֶא רֶּבייוַו איד ןּופ ןעוֶויִג רֶּביִל םיִא
 רֶדניִק ןּופ טיִנ רַּבייוַו ןְטְלאַהעֶג טֶה עֶׁשֶרָה
 םּורד ןיִגעוֶו ֹוּבִל תווַאּת ןוֿפ טְרָאייַנ ןיִגעוֶו
 רַדְניֵק איד ןּופ רֶּביִל רָּבייוַו איד םיִא ןיִנעֶנ
 תֹומְׁש תַׁשרַּפ ןיִא טְנעֶרְפ יִנּוקְזַח רעֶד נּוא
 תֶאְו ֹוּתְׁשִא תֶא הָׁשמ חקַיע טייטְׁש םּוראוָו
 נוא ּבייוַו סֶד ןְמּונעֶג רעֶירפ טֶה הָׂשמ ויָנָּ
 ךעירפ טֶה בקי נּוא .רָדניֵק איד ְךאָנ רעֶד
 רֶד רֵּבייוַו יד ְךאָנ רָד גּוא רַדָניק יד ןֵמּונעֶג
 ןיילק ןיִנעֶז הָשמ ןּופ רֵדָניֵק איִד זיִא ץּוריִּת
 ןְציז ןייֵלַא טְנעֶקיִג טיִנ ְךאָג ןְּבאָה אייֵז ןעוֶויִג
 טְצעֶויִג רעֶירְּפ רע טאָה לעֶזייֵא םעֶד ףֹוא
 ריִא טאָה נּוא לעֶזייֵא םעֶד ףזא ּבייוַו סאָד
 איד רֶּבֶא םֹוׁש ריא ןיִא רֶדָניֵק איד ןְּבעֶנעֶג

 הניארו אציו תשרפ
 ןְּבאָה ייֵז ןעֶווג סֹורָג ןיִנעֶז ֿבקעַי ןופ רֶדְניק
 םּורָד ןְלְמעַק וד ףֹוא ןְציִז טְנעֶקינ ןייֵלַא ןוש
 איד ףֹוא רָדְנוק יִד טְצעֶזיִג רֶעירּפ רֶע טֶה

 ץּריִּתַא ְּךאָנ .ְבייַו םֶד ְּךאָנ רָד נוא ןְלְמעק
 טאָה ןֶבָל רַפ ןְפאָלְטְנַא זיִא בֹקֲעַי לייוַו זיִא
 ְךאָנ םיִא טעֶו ןֶבָל ןעוֶו טאַהעֶג אָרֹומ רֶע
 ןְפאַח ןעֶטְׁשְרִמָנֲא םוצ טעוֶו רע ןְמעֶֶו ןְנָי
 איד רע טאָה םּורְד ןיִגְנְראַה רע טעוֶו םעֶד
 טעװ רָמאָט טְצעֶויִג ןְטָׁשְרְטְנּוא םּוצ רֶּכייוַו

 רעֶמ רֶטְכעֶמ עֶנייוףוא ןְּבאָה תֹונמֲחר ןֶכָל
 ןְגנאַנעֶג זיִא הָׁשֹמ רֶּמֶא ְּךַלְקיִנייֵא יִד ףֹוא יו
 םִיִאָנֹוש ליִּפ טֶה רֶע ןעֶד אֵנֹוׁש םעֶד ןינעקַא
 ּבייוַו םָד רע טֶה םּוחָד םִיַרְצִמ ןיִא טאַהעֶג
 רעירפ איז לאָז אָנֹוׁש רֶד סד טצעזיִג רעֶירּפ
 רֶׁשֲא םיִפָרִּתַה תֶא לֵחָר בֹוננִּתנ ןְניעֶנאַּב
 .ּפֶא יד ּהָבנַיִג קעוֶוַא טֶה לֵחָר נוא (ָהיִבָאָל
 ּפָא םיִא לאָז איִז יִדָּכ רָמאָפ ריִא ןּופ רֶמעֶנ
 נּוא .י"שר טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןְניִד זיע ןּופ ןְייוועֶג
 טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד נּוא יִנּוקְזִח רָד
 אייז יֵדְּכ רֶדְליִּב איד ּתְבְנְנעֶנ איִז טֶה םּורְדי

 רֶע ןעוֶו טאָנ ןייק טיִנ זיִא רע םֶד ןְגאָז ןְלאָז
 טְּבייַרְׁש םֶהְרָבא יִּבַר ןֵיִבְנִנ ְואָלעֶג ְךיִזטֶה
 ייַּב רֶדֶליִּב יד ןְמְלאַהַּב טיִנ לֶחָר טֶה םּורָד
 . ליפ ןעוֶויג ןְטְראָד זיִא םִע לייַו זוה ןיִא ןֶבָל
 טימ רֶדְניֵק ףיִלֲע נוא ןְדִייֵמ טסניד טְכעֶגק
 ןלעוֶו ייֵז טאַהעֶג אָרֹומ איִז טֶה םּורָד רֶדְננַא
 יִשיֵלְׁשַהֹויַּב ןֶבֶלָל דֵנּויַע טְלאַהַּב יִז יווְהעֶז
 ּוצ טְנאָועֶג ןְראוָו זיִא םִע נּוא (בֹקֲעַי הֵרָב יִּכ
 זיִא בֹקֲעַי .םאד גאָט ןעֶטיִרה םעֶד ןיִא ןֶבָל
 ןעוֶויִג טייוַז םיִא ןּופ זיִא בֹקֲעַי לייוַו ןְפאָלְטְנַא
 (םיִמָי תַעְבׁש ְּךֶרָדּויָרֲהַא ףודרַיע געט ייֵרָד
 בי ּופ געוֶו םעֶד טְגאָיעֶג ְּךאָנ םיִא ןֶבָל טֶה
 םיִחולׁש יד גאַנג ןִנֶז עֶט ייֵרְד ןעֶד געֶט
 לייוַו רֶד ןעֶפאָלְטְנַא זיִא בקי םֶד ןְנאָז םִיַא
 וַא ןְְנַנעֶג קעוֶוא געט ייֵרָד ְּךֹוא בקֲעַי זיִא

 ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רֶנייֵא ןעוֶויִנ טיי ייֵז ןיִנעֶו
 רֶע טֶה גאָט ןֶמָּביִו םעֶד ןיִא נּוא געֶט סֶקעֶז
 פִא ריִמ .ןְנְרעֶל ןעֶנאַר ןּופ טְפאַחעֶג בֹקֲעָי
 ןייֵג טְפְראַדעֶג טאָהבקַעַי םוָו געוו םעֶד םֶד
 יגאָמ ןייַא ןיֵא ןְגְנאַגעֶג ןֶבֶל זיִא גאָט ןֶּביִז ןיִא
 דְניִוְׁשעֶג זיִא ןֶבָל טְּבייֵרְׁש יִנקְזַח רעֶד
 םיִנָלְזנ איד ןּופ זיִא רֶדֵס רֶד יו וזַא ןגְנאַנעֶג
 ןְנאַנעֶג זיִא םקֲעַי רֶּבֶא דניוְִׁשעֶג ןָאייֵג םאוָו
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 תשרּפ הניאצ ײ
 טיִמ נּוא תֹומֵהְּב נּוא תֹוריִׁשֲע ליפ טיִמ

 ְגנאַנעֶגְךיִלְמאַּפ רֶעזיא םּורד ֶנּועֶג םֹורְנַא
 נּוא םֹולָח ןיא ןֶבֶל ּוצ ןְמּוקעֶנ טאָנ זיִא ֹוזַא
 - .ןופ ןְטיִהְךיִר טְסְלאָז יד טְגאָועֶג םיִא ּוצ טֶה
 םֶטּונ ןּופ (עֶר רע בוטמ) בֹקֲעַי טיִמ ןְדייַר ּוצ -
 םֶטּנּוליפֲא טְּבייֵרְׁש יישר .ץְמְכעֶלׁש ויָּב
 יד ןּופ םָמּונ םֶד ןעֶד ןְדייֵר טינ ְךֹוא רֶע לאָז
 הָמָלנ םיקידצ איד ּוצ טְכעֶלְׁש זיִא םיִעָׁשְר
 בֹקֲעַי ּוצ טְגאָזעֶג טֶה ןֶכָל (ַחֹורְבִל ָתאֵּבֶחַנ

 ןָפֹולְטְנַא ּוצ ןֶטְלאַהַּב ְּךיִד ּוטְסאָה םּוראָו
 ךיד טְלאוָו ְךיִא טְגאָועֶג טיִנ ריִמ טְסאָה נּוא
 נוא ןְקִיֹוּפ נּוא דייֵרְּפ טימ טְקִיִׁשעֶנ קעוַא
 גייֵמ שיק טְזאָלעֶגטיִנ ְךיִמ ּוטְסאָה םּוראָו

 ןיִא טְכאַמ ּבאָה ְךיִא (יִדָי לֵאָל ׁשִֶל רֶדְניֵק
 רֶד ראָנ וייַּב ְךייַא טיִמ ןאָמ ּוצ דָנאַה ןיימ .

 ןָא ןֶטְכעֶג ריִמ טאָה רָטאָפ רֶעֶייַא ןּופ טא
 זייּב ןייק ןאָט טיִנ ְךייא לאָז ְּךיִא טְגאָועֶג
 ןעוֶו טְגאָזעֶג טאָה ןֶבָל טְּבייֵרְׁש יִנּקְזַח רעֶד

 לאָז ְךיִא ןְגאָז ןָא ריִמ טְפְראַרעֶג טאָה טאָנ !
 ןניִרְד ריִא טנעק ןאָט טיִג זייֵּב ןייק ךייֵא
 ְךייַא ןאָט ּוצ ַחּכְּב ּבאָה ְּךיִא םֶד ןייֵטְׁש רַּפ
 טְגאָזעֶג שֶה ןֶּבָל (יִהֹלֶא תֶא ָתְבַנג הָמָל זייּב
 בֹקֲעַי טאָה טאָנ ןייֵמ ּתָבנַיִג ּומְסאָה םּוראָו .

 טאָג ןייַד ןְנופעֶג טְסעֶו ּוד ןְמעוֶו ייַּב טְגאָועֶג !
 טְּבייַרָׁש ישר .ןיִּבעֶל ןֶּבייַלְּב טיִנ לֵאָו רָד !
 : 4 ְָראָטְׁשעֶג לַחָר זיִא הָלָלְק רעֶד רֶּביִא םָד -

 רַפראָנ םֶר טְּבייַרְׁש ן"ּבמר רֶד'ויִל ּיִׁשָנ ךֶרָד ִּכ)
 עֶנייַרְמּוא רֶעייֵז ןיִא ןעֶיֹורַּפ איִר ןיִנעֶז ןעֶמיִיַצ = |
 אייַו טֶרָדְנּוזעֶג ּפָא נּוא טְרֶמייוַו רעֶר ןיִזעוויִג םייצ -

 ןיק טיִמ :ּוא ְךיִו ראַפ ביִטְׁשַא ןיִא ןייו ןיִעֶלַּפ
 תודָנ ךֹוא ייֵז ןְסייֵה םּורָד נּוא .ןָרייֵר טיִנ ןֵׁשְטְנעַמ

 עֶגיִטייצ רַּפ יִר לייוו עֶטְרעֶטייוַו רֶר טעֶטייֵדעֶּב 2
 יִר םַד טְרעֶלְק רֶד הָמכָח רֶעייֵז טימ ןְּבאָה םיִמָּכָח
 ךוה רֶד .ךיִלְרעֶׁש רעֶייִו זיא ןָאיורְּפ יִר ןּופ הָאָמּוּט

 קיזמ ןאק קיִלָּב רעֶייִז ּוליִּפַא נּוא .לֹומ רייז ןּופ
 ןְּבאָה וזַאנוא .ןְכאַמ קורר ןייאןְטְכעֶלְׁשַא גּוא .ןייַנ
 טיִמ ןיִזעוויג ריִהְוַמ נּוא טְגאַזעֶג םיִמָכֲח יִרָזנּוא ךוא
 רּכיִרָד .ןייֵג ּוצ ְךאָנ טיִנ ריִא ןָרייֵר וצ םיִנ הָדְנַא
 .וָבָל רעֶטאָפ ריִא ּוצ טְנאָזעֶג לַחָר ךוא טאָה
 גּוא ריִד ראַּפ ןייֵמְׁש ףוא ְךיִא ףְראַד ְךיִלְטְנעֶגייִא
 איִד טְציִא ּבאָה ְךיִא רֵּבָא ןעָׁשיִק רֶנעֶה עֶנייַד ריִד
 ןָא ןעֶריִר ןָא טיִנ ףְראַד ְךיִא נּוא טייצ ןָאיורְכ
 יֵדְּכ םֶרָא ןייֵמ ןופ ןייֵטְׁש ףוא טיִנ ףְראַד נּוא ריִד }

: 
 6 א הי- 1 ראי

 שורקה ה"לש

 הניארו אציו

 ַהָר סֶד טְסיוִועֶג טיִנ טֶה בֹּקֲעַי נוא געוֶו ןיִא
 (נו בֹקֲעַי לָהֹואָּב ֶבָל אבי ְּתְבִננעֶג ייֵז טֶה
 בקֲעַיןּופ טְלעֶציִנ ןיִא רעירפ ןְמּוקעֶג זיִא ןֶבָל
 רקָיע סאָד לַחְר ןּופ טְלעֶציִג סאָד זיִא םֶד
 םּורָד לֵחָר אייֵּב ןעוֶויִג זיִא בֹקֲעַי ןּופ גְנּונאוו
 ְךאָנ רָד נּוא טְכיִועֶג רעֶירפ ריִא ייֵּב רֶע טֶה
 ןיִא נוא האל ןּופ טְלעֶציִג ןיא ןְגְנאַנעֶג רֶע זיִא
 זיִא רֶע זַא נּוא הָּפֶלְו נּוא הָהָלְּב ןופ טְלעֶציִג
 זיִא הָאָל ןוֿפ טְלעֶציִג םעֶר ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא
 ןעֶד לֵחָר ןּופ טְלעֶציִג ןיִא ןְנְנאַנעֶג רֶדיוו רֶע
 אייֵז איִז טֶה רֶמאָמ טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טֶה רֶע
 ןייק ןיִא ןְנפעֶג טיִנ רָּבֶא טאָה רע ְּתָבְנַנעֶג
 ןְטְלאַהַּב רָדְליִּב איִד טֶה לַחָר נּוא טְלעֶציִג
 ְךיִז טֶה נּוא ליִמֲעק םעֶד ןּופ ןְׁשיִק םעֶד ןיִא
 ריִא ּוצ טְגאָועֶג טאָה נּוא אייֵז ףֹוא טְצעֶזיִנ

 ְךיִא ןאק הֶדָנ ןּופ טייֵצ יִד ּבאָה ְּךיִא רֶטאָפ
 ףאָלְׁש ןיִּב ךיא לייוַו ריד רַּפ ןייֵטְׁש ףֹוא טיִנ
 סאָד יַחְּב רָד נּוא ן'ּבמר רֶד טְּבייַרְׁש ָּךֹוא
 -ָמאָּפ ריִא ּוצ טְגאָועֶג טֶה לַחָר דְלאַּב איו
 ריִא ןּופ ןְגְנאַנעֶג קעוַא רע זיִא הָרְנַא זיִא אז
 ןופ ןְמיִה רעֶייִזְךיִז יֵז ןְנעֶלְפ ןְטייֵצ רַּפ ןעֶד
 יִד נּוא ריִא טיִמ ןֶדייֵר ּוצ טיִנ ּוליִּפֲא הָדְנַא

 ףֹוא ןְטעֶרְט טינ לאָז ןעֶמ ּךֹוא טְגאָז אָרָמְנ
 ָנֹורְּב בקֲעַי זיא (בֹקֲעַיְל רַחַיַע טירְט עֶריִא

 נּוא ןֶבָל טיִמ טְניִרקעֶג ךיז טֶה נּוא ןְראוָועֶג
 ריִמ ייַּב ּוטְסאָה סאוָו טְנאָזעֶג םיִא ּוצ טאָה

 ןופ

 אע

 גּוא .טירמ עֶנייַמ ףוא ןְמעֶרְמ טיִנ טְסְלאָז איִד
 ,טרפְנעג טינ ריא םֶה נּוא ןְגיוִוְׁשעֶג ךוא שֶה ןֶבָל
 ּוצ הֶדָנ הָׁשֹא ןייֵא טיִמ ןעוֶויִג רּוסֶא זיִא סֶע לייוַו
 גּוא רייז ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶי ךיִז ףְראַד םּורד .ןֶדייֵר
 עֶנייֵרְמּוא ריִא ןיִא איורפ ןייַז ןיפ ךיִז ןָמיִה רייז
 לאָז רע יֵדָּכ ןייֵז ּוצ קיִחְרַמ ְךיִלְגעֶמ טייַ יוִו טייַצ

 אֵרְמִנ איר .ןהיֵצ ףורַא םינ האס ם ןיק ְךיִז ףוא
 הָאְמּוט רֶר טיִמ הָרָנַא ןופ הָאָמּוט איד טְכייֵלְג רַפ
 הָאָמּוט איד סּרָנ איִו ןֶזייו ּצ רֶליִב ןְצְמעֶנא ןיפ

 ןּופ ןְמעֶנ סורַא ןּוֿפ רעֶד ריִמ ןיִנעֶק בֵגֲא
 יל םיִׁשָנךָרָר טְגאָזיִג טֶה יִז םֶו סֶר זַא רייַר סֶלָחָר
 ךיְִטְנעֶגייַא םֶה יז נוא טְגאָזעֶג ןעגיִל ןייק איִז טֶה
 רֶרְליֵּב ןְצעֶג איד ןיִנעֶז סאָד .םיִפָרָּת איִד טְנייֵמעֶג
 גּוא .הָרֵנֲא ןּופ הָאְמּוט איר יוִו אֵמָמ ןיִנעֶז עֶכְלעוֶו

 .טְריִרעֶג ןָא ייֵז ןָא ךיז טֶה איז לייַו אָמָט זיִא איז
 טְנייֵמעֶג טֶה נּוא ןְנאַמְׁש רַּפ טיִנ םָד טֶה ןֶבָל רָּבֶא

 :אֵמָמ ויִא ןייֵלַא איִז
/ 
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 ְךיד ְךיִא ּבאָה ראָי ניִצְנאַַוְצ םיִלַּכ עֶנייַד ןּופ
 רָטְכעמ ייוֵוְצ עֶנייַד רַּפ ראָי ןעֶצְרִיִּפ טְניִדעֶג
 נייַד נּוא ףאָׁש עֶנייַד ראַפ ראָי קעז גּוא
 עֶרֶעייז ןְפְראוָועֶג ּפָא טיִנ ןְּבאָה איד ןעֶניִצ
 רֶדֹוא ּבייֵלַא םוָו עֶטְקּוצ ראַּפ ןייֵא ְּךֵלעֶמְיִצ
 םינ ריד ְךיִא ּבאָה םֶד ןָפיִר וצ שֶה ףְלאָוַא
 רַּפ רעֶד ריִד ּבאָה ְךיִא טְרָאייַנ טְכאַרְּבעֶג
 ראַפ טְלאָצעֶג ןיימ טְסאָה ּוד נוא טְלאָצעֶג

 ראַפ ְךימ אה ךיִא עֶר לאָמ ןְהעֶצ ןְטיִּב
 עֶטְלַּפּוטְׁשעֶג יד רַפ ראָי סְקעֶו ףֹוא ןעֶגְנּוד
 ןְראָּבעֶג ןְראוָו טינ ראָי עט ֶׁשרֲע םֶר זיִא ףאָׁש

 ןְראוָו אוי זיִא סאוָו ראָו ףֶניפ איד ןיִא
 ראַפ לאָמ ייווְצ ראָי עֶלַא ּוטְסאָה וי
 ְּבאָה תֹומָהְּב עֶנייֵלק ןעֶד טְלאָצעֶגןיימ ןְטיִּב
 ףאָׁש איד דְלאַּב יו נּוא ראָי ןיִא לאמ ייווְצ
 שא ץלַא ּוטְסאָה יִדְנעֶנאָרְט ןְראוָו ןיִנעז
 ףֶניִפ יד ןיִא לאָמ ןְהעֶצ ּוטְסאָה ֹוַא טְגאָזעֶג
 ן'במר רעֶד .ץְלאָצעֶג ןיִימ ןֶטיִּב ראַפ ראָי
 ןֵכּוז ןסייֵהעֶג ןילַא ְךאָד טאָה בֹקֲעַי טְנעֶרְּפ
 ץּוריִּת רעֶד ןעוֶויִג גנורְּב רע זיא םּודאוָו נּוא
 ןופרֶנייֲא טֶה רֶמאָט טְנייֵמעֶג טֶה בֹקֲעַי זיִא

 איר ןְמּונעֶג רֵּבייוַו איִד ןּופ רָרֹוא רֶדְניֵק י
 סאָד ןְהעֶיַנ טֶה רע דְלאַּב יוִו רָּכֶא רָדְליִּב
 ְךאָועֶג ָנֹורְּב רֶע זיִא ןנּופעג טיִנ טאָה רע
 טסמוק ּוד טְנאזעֶג םיִא ּוצ טֶה נּוא םיִא ףוא

 ד

 נה טְנאָועֶג ןֵבָל טֶה לֹוּבִלִּב ןייַא ןָבאַמ

 אציו תשרפ

 + גט אט 4 א א

 - הניארו
 פְנייַמ ןיִנעֶז רָטְכעֶמ יד ינָּב םיִנָּבַהְו יֵתֹונָּ
 ייחְּב רַד .ןוז עֶניימ ןיִנֶז ןיז יִד נוא רֶטְכעֶט
 טאָה ןְבָל לֵאַָח ּוניִּבַר ןינעֶו ןּופ טְּבייַרְׁש
 ןעֶד : עֶניי יז ןיז איד םאָד טְנאָזעֶג יִל

 ךלְקיִניא יד רֶּבא ייַז א ז ןּופ ָה ןעֶמ סו
 ְךֹוא ןייַז טיִנ זיִא רֶמֶכעֶט ןופ טאָה ןעֶמ םוו
 מֶה ןייֵמ ןיִנעֶז ףאָׁש איד טְנאָועֶג טֶה רֶע םֶד
 רַפ יִיַז טֶה בֹקֲעַו ןעד טְגאָועֶג ןניל ךוא רֶע
 ָהָמיִרְָו ןֵבָא בֹקעַי חקיו) םיא אייַּב טְניִר
 טאָה נוא ןייֵמְׁשַא ןְמּונעֶג בקעי טֶה (הָכְצַמ
 טְנאַועֶגְ ָבֶלטֶה הָבִצֵמ ןייַא רַּפ ןפְראָועֶג אִז

 ןׁשיוִוצ תּודָע ןייא ןייז לאָז רֶנייֵטְׁש ןָפֹוה רֶד
 טיִנ וייֵּב ןייק ןֶרָדְנַא םעֶד לאָז רֶנייֵא םֶד 2
 ןְּבאָה סֶע (םיִהֹלֲא יֵמֲאְלַמ וב ּועְנְפִיַו ןאָט
 טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ איר בקֲעַי ןיא טְנעֶנעֶגב

 (םיִנֲחַמ אּוהַה םוקָמַה םֵׁש בֹקֲעַי ר
 .םעֶד ןופ ןְמאָנ םעֶד ןפּורעֶג טאָה בֹלֲַי נו
 אייווָצ ׁשְמייֵט זיִא סָד םִיָנֲחַמ טְרֹוא יא
 אייוְצ ןִהעזיִנ ןְטְראָד טאָה רֶע ןעֶד תֹונֲחַמ
 הָצּוח ןּופ םיִכ אל יד םיִכָאְלַמ ןופ תֹונֲחַמ
 ץינעֶרי ןיא זיִּב טייֵלַּב םיִא ןְּבאָה סו ץֶרָאָל
 ץֶרֶא ןימ םיכָאלַמ איד נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ

 ןיִא םיִא של וצ ןֵמּוקעג ןיִנעֶז םו לֵאְרָׂשִי -
 : ;ֵאָׂשִ ץֶרָא

 13 *י

 / .אציו תרטפה

 ןְפאָלְטְנַא זיִא ֿבקֲעַי נּוא (םָרֶא הֵרְׂש בֹקֲעַי חַרְבִי)
 ּוצ טְניִרעֶג טֶה נּוא םֶרָא רֶלֵעֶפ ןיִא ןְראָועֶג

 הֵׁשֲא ןייֵא ןיִגעוֶו ןופ נוא הֶׁשַא ןייֵא זיִגעוֶו ןופ ןָבִל
 םיִא ּבאָה ְךיִא נאו ףאָׁש איִד טיִהעֶג ג םיִא רע טֶה
 טאָנ טֶה איִבָנ ןייֵא ְךֶרֹוּד נּא ןֵמיִה טוּומעֶנ ןָטְראָד
 ְךֶרֹר נּוא םִיַרצִמ ןּופ לֵאָרשִי איר טָּכאַרְּבעֶג הוא
 ריִא טעֶּפְׁש דָנּוצַא נּוא טיִהעג ייֵז רֶע טֶה איִבְנַא
 רעֶר טֶה םִיַרָפָא (םִיַרָפֶא םיִעְכִה) םיִאיִבָנ איִד ןופ
 םיִאיבְג עֶנייֵז ןעוֶיג הָזַבְמ טֶה רע םוִו טאָנ ניִרעֶצ
 םָוט טּולְּב םֶד ןעֶר שיִנְרעֶטיִבַא םיִא ּוצ זיִא םַר נּוא
 טאָה רע 0 םעֶד ךרוד ןְסאָג ראַפ טאָה םָעְבָרְי
 פָא ןֶניִ לאָז םֶר לֵאָרְׂשִ ּוצ ןְגידניִו טְכאַמעֶג
 םיִא ףֹוא טייֵרְּפְׁש רַפ ןיִרעוֶו םעוֶו הָריַבֵע יר רֶטעֶג
 ּוצ ןעוֶויִג הָזַבְמ טאָה םַעָבָרָי סאָו הְַּרָח ןייַז ניא
 רַפ טְפאָרְטְׁשעֶג םיא טאָה רֶע סאָד ְךֶלֶּמַה המלְׁש
 ןירעק םּוא טאָנ טְנייַה םיִא טעוֶו םאֶר טייל ליִפ

 הֹמלְׁש ןופ ןאָטעֶג ץכעַלְׁש רעֶמ טָציַה טֶה רֶע ןעֶד
 סאו םִעָבְרִי זַא רעירַפ ןעֶד (תַתָר יַרְפֶא רֵּבַרְּכ)
 ןעוֶויִג אֵנקמ םֶה םִיַרְּפֶא טֶבֵׁש ןּופ םֹורַא יי רֶע
 ךֶלֵמ םעֶר טְּפאָרְטְשעֶג טֶה גּוא ןיִגעוֶו סְמאָג ןוֿפ
 ְךָלֶמ רָסורְגַא זיא רע לייוו שיִנְרָמיִצ טיִמ המלש
 ןּופ נּוא םיִא רַפ טאַהעֶג אָרומ רע טֶה םּורָד ןעוֶויִג
 ךֶרור טְּפאָרמְׁשעֶג ךאָד סיִא רֶע טֶה ןיִגעוו טְסעֶד
 נּוא ןיִרעַו ןֵּבוה רער ּוצ ןעוֶויִג הָכּוז רע ז טֶה םעֶד
 רע זַא ךאָנ רעֶד רָּבֶא לֵאְרְׂשִי רָּביִא ךֶלֶמַא ןייז ּוצ
 וצ טְניִרגיזעֶג טאָה נוא ןעֶויִג הָלּורְגִל הָלֹוע טֶה
 רֶע זיִא וַא לַעַּב טְסייֵה סאו טאָנּפָא םעֶד ןעֶניִר
 ןייַז ראָג ןָּמיֵנְׁש רַפ ןְראוָו זיִא םִע גוא ןָבְראַטְׁשעֶג

 סאָר רָנּוצַא גּוא (אּוטֲהַל ּופיִסֹוי הָּתַעְו) דֵנּוּועֶג זֹוה
 ְהעֶזיִג ץלַא םֶר ןֶּבאָה סאו אּוהְי ןּופ דְנּוזעֶג זוה
 אייז ּוצ ןֶּבאָה נּוא ןגירְניִז ּוצ ְךאָנ ןְרעֶמ אייֵז וא
 וַא רבי רייז ןופ טאָנ ּפָא עֶניִסאָנעֶג טְכאַמעֶג

 איו
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 לַעַּבַא ןופ הֵׂשֲעַמ איִר ןופ טְלאַטְׁשעֶג רֶעֶיַו
 קי ילְגֲע םֶדֶיִחְבו ֶרליֵב עֶלַא יִנעזהֶכאָלְפ

 סאוָו איד ןיִגאָז ְךַלֹומ טאָנ ּפָא רֶד ןּופ רֶניִדאַּב
 יּואָר ויִא רֶד טאָג ּפָא רֶר ּוצ רֶרֶנה ירא } וי

 טְכאַמיִגטֶה ןעֶמ םו רֶלאָגןופ רֶּבְלעקי ןֶשו
 טעוֶו םּורָד (רקּןֵנֲּכּויְִי כָל טאָג ּפָא ןיֵא
 ןְקָלאוָו רעֶד איו ּוזַא ןייַז אּוהְי ןּופ דֶנּזעֶג זֹוה ס

 וזַא נוא קעוַא דְלאַּב טייֵג םֶו איִרְּפ רעֶד |
 איוִו וזַא נוא קעוַא יִרְּפ ץֶנאַג טייֵג םִָו יט

 קעֶוַא איִז טְגאָרְמ טְניוֵו םֶדְומְׁש רעֶד םֶו א
 םורַא טייַג סוו ךיור איו וזַא נּוא רָאייַׁש ּםעֶר

 ןִּב ךיִא נּוא (ךיֶהֹלֲא י יִכֹנָאו) רֶטֶצְנעַּפ םע
 ןופ ןְגֹוצעֶג סוא ְךיִר טאָה סו טאָג ןייַד טאָג

 ּוטְסּומ' ריִמ ץּוח טאָנ ןייֵא :ּוא םִיַרְצִמ דְנאַלי
 נּוא ריִמ ץּוח אר טיִנ זיִא רָפְליִה ןייק) נוא ןָס
 ןייַז רַרֹומ ריִמ ןיִא טֶּפְּראַרעֶג טיִנ ּוטְסְלאָו

 ןיימ ןְּכעֶניִג ּבאָה טאָנ ְךיִא רב
 ןיא רֶּברִמ רעֶד ןיא ׁשיִנְְרעֶרַּב ןייַ ןֶׁשיוִוְצ
 ןניִפעֶג טיִנ ןְטְראָר ןעק ןעֶמ אָ ֶנאַל ן
 ײז זַא נוא (רעֶבְׂשִיו םֶהְיעְרמּכ) םֶסּולְג ןעָּמ
 טאָר ןיִנעז יז וו לֵאָׂשִי ץֶרֶא ןייק ןמּוקע
 ןְבאָה וזַא ןְראָועֶג טאז ןינעז נּוא א

 רעֶייו ןֶּבּוה רֶר ןְראוָו זיִא סע גּוא טעֶזיַג ןָא
 יִהָאָע ןֶּפעֶג רפ- טאָג ְךִיַמ איו ןְבאָה =

 אייֵו ּוצ ןייַז םאָנ ךיִא לעוו םּורָד (לֵַתָׁש ומַּכ םָה
 טְרעֶקאָל םָו טְרָפְמעֶלַא יו וזַא ּנּוא ּביֵלַא וו

 יב ּוצ קוק ייֵז ףוא ְךיִא לעַװ וזַא געוֶו םע
 וזַא ןיִנְגעֶגאַב ייֵו עו ךיִא (לּוּכַש בֹודָּכ םֵׁש

 טְפְראַו רַפ ר םִִו רעּב רֶגירְניִפְראָורַפ ןיי
 סאָר ןעֶסייַר ּוצ לעוֶו ְךיִא נּוא ןָׁשָטְנעֶמ ּתיִג
 סו רעֶּבַא איו וזַא ץֶראַה רעֶייז ןוֿפ ּגְנְוָסי
 ּוצ נוא טְסּורְּב רָד ןיִא ליִגעֶנ עֶנייַז ןייַרַא ט

 וזַא ןיִסֶע ףוא אייֵז לעוֶו נּוא ץְראַה ןיִא זיִּב ט
 ןיִלעוֶו רֶלעַפ םעֶר ןּופ תֹויַח יִד גוא ּבייל ןי

 טְסאָה לֵאָרׂשִי ּוד (לֵָרְׂשִיףתָחְַׁ)ןְטְלאַפְׁש
 טאָג ריִמ ןיֵא טְסאָה ּוד ןעֶד ְּבְראָר ראַפ ןייֵלַא

 ףֶליִה ןייַמ ןיִא ןעוֶויִג דְרֹומ ּוטְסאָה ֹוזַא ןעוֶויִג
 (אוֶּא ֶּּכְלַמ יִהָא) ןְפְלעֶה ריִמָּת ריִד גע סו
 יו ןְהעֶז ּוצ ןָטייַו רעֶר ןּופ ןיֵטְׁשלעוָו טאָּנ

 עא ןיא ןְפְלעֶה ריר לאָז רע, גּא ֶלֶמ ןייב

 סַעַּכ ןיא ויִא ףֶלֶמַא וַא .ָׁשמ יִּפ לע (ףגו לֵאָרָשִי הָבּׁש
 זיִא ןעוֶויִג דֵרֹומ ןֶּבאָה אייז לייַו הָניִדְמ ןייַז ףיֹוא

 םֶד רַפ ְךיִז ןְלעֶטְׁש אייֵז םיִציִלְמּו םיִמָכֲח עָֹורְג רַחוּב ןעֶז
 רָּבֶא .לֵחֹומ ייֵז זיִא נּוא םיִנָּפ אֵׂשֹונ ייֵז זיִא רעֶנ גוא ְךֶלֶמ

 טְשיִג רע ןעק ןייבָאויִנֲע ייֵא טֵרְפִּּו דֵרֹומ זיִא דיִחָא זַא
 םֶר רַפ ןעֶיִטְׁש ִָנ םיִרָמֹׁש יד רּביִא ֶלֶּמ םעֶד רַפ מו

 אציו תרטפה

 הדוהי ילשמ .

 בע הניאיו
 יד סו םיִמָפוש עֶנייד ןיִנעֶז איִו נּוא טעֶטְׁש עֶנייַד

 נּוא ךֶלָמ ןייֵא וָנא ּביִג טְנאָזעֶג טְסאָה לֵאָרְׂשִ
 ןְּבעֶגִג ריד ּבאָה ְךיִא יִַאְבֶלֶמ ףֶל ןֵא) ןְראַה
 ןְמעֶגוצ רֶריוִו יִא לע ּוא ןְראָצ ןיימ טיִמ ךֶלֶמַא
 זיִא סע; (םִיַרְפָא ןֹוֲע רּורָצ) ןְראָצ םּורָג ןייַמ טיִמ
 זיִא רנּוז ןייַז םִיַרְּפֶא ןּופ הָריִבֲע איד ןְדְנּּבעֶג ןייֵא
 יֵלְבָח) ןעֶויִג לָחומ טיִנ ייֵז ּבאָה ְךיִא םֶד ןְטְלאַהַּב
 ןיִרניוועֶג ןייֵא ןּופ ןיִגאָמייוִו איִד (ול ּואֹובְי הֶדֵלֹוי
 זַא ןוז רֶגיִלְק ןייק טינ זיא רֶע םיִא ּוצ ןִמּוק ןיִלעוֶו
 םיִא ףוא ןָמּוק טעוֶו הָרָצַא סאָד טייַצַא ןָמּוק טעוֶו
 יו ּוזַא ריִא ןיִא ןייֵטְׁשאַּב ןיִנעֶקטיִנ טעוֶו רע נּוא
 איו טְצעֶז ןעֶמ ןעוֶו ןייִטְׁשאַּב טיִנ ןעֶק הָׁשָא ןייֵא
 סאָר ןְמְראָר טְניועֶג איז סו לּוטְׁש ךורָּב רֶר ףוא
 ריִמָּת אייֵז זייַל טאָג ְךיא (םֶדּפָא לֹואְש דַיְמ) דְניֵק
 ןופ סֹוא ריִמָּת אייז וייל נּוא םֶנְהיֵג םעֶד ןּופ סוא

 יד ןָרייכ ריד ףוא ךיִא לעֶוו טְנייַה רֶבֶא טוט םעֶד
 ריד ףוא ןָרייֵנְׁש רַפ לעוֶו נוא טוט םעֶד ןּופ רייֵר
 ראַפ טעֶו הָטֶרֲח ןייא םֶנֵהיִג םעֶר ןופ הֶריזְג איִד
 ןייק לעוֶו ְךיִא סאָר ןָגוא עֶנייֵמ ןּופ ןיִרעוֶו ןְגְראָב
 םיִחַא ןיִּב אּוה יִּכ) זייַּב םעֶד ףוא ןָּבאָה טֹיָנ הָטָרֲח

 טְגיִרנּזעֶג טֶהםִירְפֶארֶריִא ןְטׁשְרֶעםוצ ןעֶר (איִרפִי
 זיִא רע דְמֹולְּכ רְירְּב יר ןְשיווְצ ןְפקאוַועֶג רע זיִא
 םייַטְש סֶעיוִו וזַא רֶדְרְּב ןייגןופ בּושָח רעֶמ ןעווויג
 זַא טְנייַה רָבָא (ּונָמִמ לֵרְגִי ןֹוּמִקַה ייֵחָא םָלּואְו)
 טעֶו וזַא רֶּכְלעֶיִנְרְליִג יד טיִמ טְגיִרנּזעֶג טֶה רֶע
 ,ףוא טעוֶו רע נוא טאָג ןופ םֶניו חֶרומ ןייֵא ןָמּוק
 לייַו קְראַטְׁש רעֶייִז זיא רע; םֶו רֶבְדַמ רֶר ןופ ןיינ
 טעֶו טְניוֵו רעֶד גּוא טיִנ םיִא טְלאַה רַפ ְךאַז ןייֵק
 ןָכאַמ בּורָח טעֶו נּוא לאוָק ןייַז ןיִנקְנרִט רַפ ןְבאַמ

 הֹורְצוא יד ןֶּבור קעוֶוַא טעוֶו גּוא ןָנּורְּב לאַוק ןיִיַ
 ןורְמוׁש (ןורְמּוׁש םֵׁשֲאָּק) םיִלַּכ עֶניִטְסּולְג עֶלַא ןופ
 ןיִא ןעוֶויִג רֵרֹומ טאָה איִז לייוו טְסיִו ןיִרעוו טעֶו
 ירֲעיֵז דְעֶוְׁש רָד ךֶרוד ןְלאַפ ןיִלעוו ייֵז טאָג ךיִא
 ןילעוֶו רֶביוו עֶגידניגאָרמ ירעיִז גוא רדניֵ עג

 :ןיִרעֶו ןְמְלאַּפְׁש ּוצ
 ּתָבּוׁשְּת תָּבַש םּוא ראָנ אֵצֵיַו תֶשרּפְךאָנרעֶהיִג הָדֹטְפַה איִד

 ןָא אָד ןעֶמ טְּבייה
 לֵאְִָׂייִ םוא ְךיִז רעק ָךָהלֲאְיירעָאָׂשִי הֶבׁש)

 ןְראוָו טֶסיִּב אּור ןעֶד טאָנ ןייַד טאָנ ּוצ
 הָבּוׁשְּת אּוט םּורד דֶנּוז עֶנייַד ְךֶרֹוד טְליִכֹורְטְׁשעֶג

 איד

 ףֶרּיד טְראָפ ְךֶלֶמ רֶד זַא טְפעֶרְמ סע זַא רונ .ךֶלֶמִה רעש
 םוצ הֶשַָּבַ ןְגְנאַל רֶד ריִחָ רָד ןעק לאָמְסְנעֶר טאָטְׁש יי
 ןאק לֶמיִה ןיִא זיא הָניִבְׁש יִר זַא ראָי ץְנאַנַא ֹוזִא .ְךֶלֶמ
 ןְנעֶז םיִרְמוׁש יִד לייוו ןָרעֶוו לֵּבקְתַג טְׁשיִנ דיִחָי תַליֵפְּתַא
 אָד ויִא ייֵ ןָשיוִוְצ לייוַנ םיִּבַר תַלַפְּת רּונ הָלֵפְּת יִד בֶּכִעְמ
 יד ויִא תיישע רֵּבֶא ת'ישה רַּפ ןַח אֵׂשֹונ ןְנעֶז םוָו םיִקָיְדַצ

 הניבש
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 סע סאָד סורְג רעֶייִז זיִא הָבּוׁשְּת ןְגאָו םיִמָבֵח איִד
 קוסָּפ ןיִא אָד יוִו וזַא רֹובָּכַה אֵסָּכ ןיִא זיִּב טְכייְֵג
 לֶא ּובּוׁשְו םיִרְבְר םֶכָמע חק יהֹלִא ײ 0 טייֵטְׁש
 ּוצ םּוא ְךיַא טרע ק גוא רייַר ְךיַא טיִמ ט עֶנ 0
 טְגאָז נּוא (בומ חקו ןוע אָּׂשִּת לָּבּויְלֲא 0 טאָג
 רַפ םעֶנ גּוא נו יִרנּוא עֶלַא נּוא ּביִג רַפ םיִא ּוא
 יז ְךאָנ זָנּוא ןָמּפְׁשַמ ּוצ םיִׂשֲעַמ עָטּוג ירזְנּוא ריד
 ןיִלעוֶו ריִמ גּוא (ּוניֵתָפְׂש םיִרָּפ הָמְלׁשְנּו ְךאַּנ
 איר ןְצְפעֶל ירזנּוא ןופ ייֵר ּבול איִד טיִמ ןְלאָצַּב
 נּוא ריִר ןייַז ביִרְקַמ טְלאָינ ןְבאָה ריִמ םִו ןְסקּוא
 טעוֶו רּוׁשַא נִיט רּוׁשַא) טאָנ ר טְגאָז ךוא
 טיִנ ריִמ ןיִלעוֶו רע ףוא גוא ןָפְלעֶה טיִנ ונ ּוא
 איו ןְרעֶגאַּב טיִנ רעָמ לע וו רימ רֶמולּכ ןְמייַר
 ןיִגעֶלְפ אייֵז סאוָו םִיַרְצִמ ןּופ 'נּוא רּוׁשַא ןופ ליה
 ןיִלעוֶו ריִמ נּוא יז ףוא ןְטייַר ּוצ דְרעַּפ ןקׁש זָנּוא
 ור טְנעֶה ירזָנּוא ןּופ םיִּבְרָא רֶד ּוצ ןְנאַז טיָנ רעֶמ
 טעוֶו ןייַלַא טאָג ריד ןיא טְרָאייַ טאָג רָזנּוא טְסיִּב
 טְמּוראַּב רֶר טְרעֶוְו ריִד ְךֶרּוד םָוגנּופאָה רֶנּא ןייַז
 איִר זַא ןיִגעוֶו םְטאָג ןּופ איִבָנ רָר טְגאָז םֹותָי רֶד
 םֶתָבּוׁשְמ אּפְרֶא) ריִמ רַּפ ןְגאָז וװַא ןיִלעוֶו לֵאְָׂשִי
 נוא טייקיִָליוִו רעֶיזןְלייֵה ְךיִא לעוֶו (הָבָרְנ םֵבֲהֹוא
 רֶמֹולְַּחּור ןְטְניִליואַּב ןייֵמ טיִמ ןְּבאָה ביל ייֵז לע
 בֵדֵנְמ ְךיִא לעו ּוצ רֶד יּואָר טי ןיִנעֶז יי יִׁשְטאָה
 ןיראָצ ןייַמ םּוראוָו יז ןְּבאָה ּביִל ּוצ ןְליִו ןייַמ ןייז
 לַמְּכ ָיְהֶ) לֵאָרְׂשִי ןּופ א םּוא ןָּבאָה ְךיִז טעֶֶו
 -לֵאָרְׂשיּוצ איוט יִװ זַא ייַז לעוֶו טאָג יא (לֵאָרְׂשִל
 איוט רעֶד נּוא זורַא שש וזַא ןָאולְּב םעֶוו רֶע נּוא
 אייֵז טעוֶו נּוא ןְלְצְראוָו ירעֶייז ןְגאָלְׁש ןְכאַמ טעֶו
 רֶמייֵּב יַד ןּפ ןְלֶצְראָו איִד איִ'ּזַא ןְסְקאוו ןְכאַמ
 (ייִתוקְנּוי ובלי םורְג יִנעֶז ייֵז םו רֶלאַַו םעֶד ןּופ

 . תניארו אציו תרטפה
  ןילעוֶו ריק עֶנייז רֶמּולְּכ ןייג ןיִלעוו ןְגייְַצ עֶגיי
 / לָמֹוּב םעֶד ןופ טייֵקְנוׁש םֶד יו וזַא נּוא ןְרעֶמ ךיִז
 / ןיִלעֶוו יֵז נּוא טייֵקְנּוׁש ןייַז ןייַז טעֶוֶו הָרינְמ רָד ןופ
 / תיַּב םעֶר ןּופ תֶרֹוטק יִר יו זַא ןְבאָה ַחיֵר ןָטּוגַא
  םייַלטְכאַמ רעלייַו ןונְְל טְסייֵה רע םִיו ׁשֶרֶקַּמַה
 / ןעֶמ םֶוו תֹונַּבְרַק יִד ְךֶרֹוד לֵאָרְׂשִי ןופ תּריִבֲע יִד
 " ןיִלעוֶו יז לבי יֵבָׁשֹוי ּובּוׁשָי) ביִרָקַמ םיִא ןיִא ויָא
  ןיִא ןיִסעֶזיִג רֶעירְפ ןיִנעֶעסאוָו איִד ןיִרעֶק םוא ְךיִז
 ןּופ ןיִנעֶז נּוא ׁשֶרֶקַמַה תיֵּב םעֶד ןּופ ןְמאָׁש םעֶד
 . רָריוִו טְנייַה ְךיִז ןיִלעוֶו יִד ןָראוָועֶג ןְביִרְמ רַּפ םיִא
 . םיִמ ןְרעֶג רעֶד ְךיִז ןיִלעוֶו אי ןיִרעֶק םוא .םיִא ּוצ
  גּוא קאָבְׁש ןייַוַא יוִו וזַא ןאולב ןיִלעֹוו נוא ןְראָק
 .. ןיִרעֶה ףֹוא טיִנ טעֶֶוץְמּוג רעֶייִז ןופ ׁשיִניִכְעַריִג סֶד
 םעֶר ןּופ ׁשיִניִכעֶריִג םֶד יו וזַא ןייַז טעוֶו סֶע נוא !

  ףוא ןֶמייֵמֹורְמ טיִמ ןיִזאָלְבעֶג טֶה ןעֶמ סו ןיִאָלְ
 : שֶרְקִמַה תיֵּב יִא ןעוֶיג ֵסנְמ טֶה ןעֶמ םוִו יו םעֶר
 ןגאָז טעוֶו םירפא זַא (םיִּבַצֲעַל דוע יִל הַמ םִיַרְפֶא
 / ײזטעו נוא רֶרֶליֵב יד ןניד ךאָנ ְךיִא לאָו סו ְךאָנ
 .- עני ןופ ןיִרָפנעע םיִא טאָג ךיִא לעֶו גיד יִנ ןייֵמ
 נער ׁשֹורְּבִּכיִנֲא)ןייפ ןייַז ןְהעֶז עוו נוא תֹורָצ
 ִרְפְקאָּב רֶגיִרְנעֶגייַוְצ ןייֵא וזַא ןייַזלעוֶו טאָנ ךיִא
 גוא רֶרֶע רעֶד ּוצ ךיִ ןְייֵּב ְגיוַוְצ עֶייז םאוָו םוב
 ְךיִמ טאָג ְךיִא  לעוֶו וזַא ייֵז ןיִא ןָא טְמעֶנ ׁשְטְנעֶמַא
 ָךאָדןיִרעוֶו טאָג ריִמ ןּופ לֵארׂשִי וצ ןְניִפעֶג .ןעֶואָל
 םטּוג ןייַד .ראָג 'רָמולָּ ניִפעֶג תוריּפ עֶנייַר עֶלַא
 (הָלֵאןֵביְוםֶכָח יִמ) ראָנ טאָג ריִמ ןּופ ְךאָד טְמּוק
 ןייטְש רַפ לאָז רע ךייֵא ֶשיווְצמְכֶח ןייֵא זיִא רעֶו
 לאָז נא רֶגיִדְנעֶמְׁש ראַפַא זִא רעֶו נוא ןָכאַז איִד
 איד ּוצ ץראַה ןייַ יִּבעֶג לאָז רע; ָמּולְב ןָסיוִו ייֵז

 ןכאז
 4 הדוהי ילשמ

 טְשיִנ זיִא הָעיִחְמ ןייק ניא- לָּפָּׁשַה םֶלֹוע םֶד ףיֹוא הָניִכָׁש
 קּוסָּפ רֶד טְגאָז םֶד .ןעּוּט הָבּוׁשְּת ְךיֹוא יִחָיַא ןעק קיסְּפִמ
 ןְנאוַו זיִּב (ָיְי דע) .הָבּוׁשְּת אּוט ריִחָי אּור .(לֵאָרְׂשִי הָבּוׁשנ
 טְסיִּב ּוּד לייוַו (ְךיֶנועַּבָתְלַׁשָּכ יִּכו ריד ןֵּבעֶג זיִא תיישה
 * תֶרַׂשע ןיִא יוִו טייֵצ עֶרעֶפעֶּב ןייֵק טיִנ ּוטְסאָה .תונֹוֲע טיִמ

 ; הָבּוׁשְּת יֵמְי
 םיִנָּתּוחְמ ייוַוְצ ('וגו םיִרָבָד םֶכָמע חק ױגו לֵאְרׂשִי הָבּׁשֹ

 טיִנ ןֵנעֶז הָּלּכ ןָתָח נוא ןעיִֶויִג ןֵּתַתְתַמ ְךיִז ןְּבאָה
 טֶה בֹוט םֹוי ףֹוא .ןְהעֶזג טיִנ ְךי ןְּבאָה גיא ייּב רֶד ןעוֶויִג
 ִנָתֶח םֶד .ןָחֶה םֶר ןְטעֶּב רַפ עֶטיִראַקַא הֵֶּכַה יבָא טֶקׁשָג
 ןעוֶויִג טיִנ לאָמ ןייק ייִא ןָתָח רָד זַא טְסּואוויִג טֶה רֶטאָפ
 םיִא טֶה ץרַא ְךֶרֶד תֹוכָלַה טיִנ סייוֵו נּוא .דְמעֶרְפ רֶד ןיִא
 ןיִא ןֶּתּוהְמ םֶָד ּוצ ןְמּוק טעֶוֶו רע זַא טְניִרעֶלְג רֶטאָפ רָד

 ףלעֶה טאָג גיי .ְְראָמ טוג ןְגאָז רע;לאָז ירְפ רעֶד
 רע לאָז ןייֵג קעוָוַא טעוֶו רע זַא .הָנעֶווָא ןָטּוג טֵכאַנ ייַב
 קנאַדַא ,דֶגֹווַג םיינ ןְראַפ קעוג םעד ייב .באמ ןֶפּוגַא ןְנאַז
 רע טָה ֹוזַא .טייקמוג רעֶייַא רַפ תיֵּב יִנְּב רעייַא טיִמ ְךייַא

 ךיִלְְנייַועֶג ןעוֶויג זיִא סע, ןגאוו ויִּב לאָמ ךסא ּהְרזחְג ךיז

 רע,יוװ .טְסאַּפ סע איו טראוָו סְכיִלְטיִא ןיִגאָז ּוצ לֹומ ןיִא
 תִּב יַנְּב עֶצְנאַג סָד נוא ןֵּתֹוחְמ םעֶד ּוצ ןמוקעג ןיירא זיִא
 ןְגְראָמ םּוג .ןָתָח רָד ןָא ְךיִז טָפּור ןְמּוקעֶג ןיגעקא םיִא ויִא

 .דְנּוועֶג טייז גאָט ןע ,ְסּוגַא דֶניוִוָא טונ ףָלעָה טאָג ןֶתּוחֶכ

 רעג טֶגאָז םּורַא םּוניִמ ןייֵא ןיִא הָבֹוט איד רַפ ְךייֵא קְנאַדַא

 ןָּתּוחְמ רֶד .טנאֹוועג ןעוֶויִג זיִא רע לייוַ עֶניִגייֵא סֶָד רֶטייוַו !

 עָגּושַמ זיִא רע.זא ןְהעֶײג טֶה רע; ןקַאָרְׁש רֶד ןְראוָועֶג זיִא
 סע וַא ֹוזַא .םיִאָנָּת יִד טיִמ םייֵהַא טְקִיִשעֶג ּפָא םיִא רֶע טֶה
 הָבּוׁשְּת ןאָט סיוִו רֶנייֵא זַא רוּפיִּב םֹויִו הָנָׁשַה שאֹר טְמּוק
 גּוא רַב ףֹוא הָטָרֲח רֶעֶירְפ .הָבּושְּתַה רָדָסֶּכ טיִנ רֶע טּוט
 .הָלָיְחְמּו .הָחיִלְס ףיא יּודיוִו נּוא ,אֵּבַהל ףֹוא אָּטַחַה תַביִוֲע
 םיִלֵהְּת ְךַסֵא טְגאָז םָנייֵא ןיִא ץֶלַא טּוט הָטֹוׁש רעֶד ראָנ
 .רָדֵסַא ןָא ּונְמַׁשָא נּוא אָּטַה לַע ּלאָמ עֶלַא גוא ןֹויִצ יִרֵעׁשְו
 (לֵאָרָׂשִי הָבּיׁש) ןאָמ ּוצ ףְראַד ןעֶמ ֹוזַא יִוו קּוסָּפ רָד טְנאָז
 גּוא (םיִרָבד םָכָמע ּותֹקְו ךאג רד הטָרָחּכאָה גּוא הֶׂשֲעַמּב
 יי תיישה טעָּבו וא הָּפ רֹּוּביִדְּב הֶדֵוְתִמ ְךיִז אייֵל

 ; הָחָיְלְּו הָליֵחְמ

 יִּב



 הניאצ הרטפה
 םיִרָשָי יִּכ) טאָג ּוצ ןיִרעֶק םוא ְךיִז לאָז נוא ןֶּבו
 ןעדםָּב ּלְשָּםיִעְשּופּוֶּבּוכְלִיםיִקיִרצ יב
 םיִקיִרצ יַד גּוא גיִטְראַּפ טְכעֶר ןיִנעֶז יִנעוו םטו
 טְליִכורְטְׁשעֶג ןיִרעֶו םיִעָׁשָר איֵד נוא יז ןיִא ןָאי

 ןיִא ,אייז יִא ןְגְנאַגעֶג טיִנ ןיִנעֶז יי לייו יז רוח
 םֶנּוְתַּכ) קּוסָפ םעֶר ףוא אֶרמִנ יד טְנאָז ןירדהנַע

 לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ רָכיִלָמיִא טְנאָז קָחְצִי יִּבַר
 נּוא טאָג ָּא ןייַז ןופ הָרָוצ ןייֵא טְכאַמעֶג ך
 רֶלאַּב איוִו נּוא לטייּב ןייֵא ןיִא ןְמְלאַהעֶג א
 טֶה ּוזַא טאָנ ּפָא םעֶד ןיִא טְנאַמ רעֶר יט מי

 טֶה גּוא לָטייַב ןייַ ןופ ןְמּונעֶג םֹורַא הָּרּוצ
 םיִלנַעםֶדָא ֵחְבּופ קּוסַּפםעֶד ףוא נּוא טֶׁש
 ּפָא םעָר ןּופ םיִנֲהּכ איִר קָחצִי יִּבַר טְנאָז
 טְלעֶגְליִפ ןֵלְוג ּוצ ןֵגּוא ירעייז ןיִּבעֶניִג בו
 םוו רֶּבְלעֶקאיִר ןְמּונעֶג ןֶּבאָה נּוא םיִריֵׁשֲע
 טְזאָלעֶג ייֵז ןְּבאָה גוא טאָנ ָּא ןייֵא רַּפ ניר

 ןופ הָרּוצ יִר טְלאָמעֶג םוא ןְּבאָה נּא ןֶהָנ ֶֶנ
 יטיראק ריז רפ טְלעֶמְׁשיִג ןְּבאָה גוא רע
 רעֶר נּוא טְנעֶק רֶד הָרּוצ יִד ּבְלעַק יֵר
 טְואָלעֶג םורַא רָּבְלעַק יִר םיִנֲהֹּכ איִד ןֵּב
 ןְפאָלעֶג ְךאָנ רּבָלעֶק איר ןינעֶז וזַא סאַּנ
 ןְּבאָה ייֵז ןעֶד טְקעֶליִג םיִא ןְּבאָה נּוא רֶׁשֹ
 ְּבעֶל ןְנאַטְׁשעֶג ויִא םו הָרּוצ יר זיִא םָד ט

 ֹוזַא רֶשֹוע רֶד איוִו ךייְֵג יִא יִ םָו יֵיִר
 וד ןְּבאָה ןְליוֵו רָבְלעֶק יִר טְנאָזעֶג םיִנֲהַּכ
 ְרעֶגאַּב ייֵ ןעֶר ייֵז רַפ ןָמְכעָׁש ןעֶזאָל ךיִד

 ןְבאָה םעֶד ְךֶֹוד נוא ןיִקעֶל ךיִר יז ןָאמ םּורָד

 שיִא ןייֵא רֶׁשֹוע ןייֵא (רגו םיִקירַצ 'וגו יו יֵכָרַר ּםיִרָש
 ןְמייֵרְג ןָא םיִא לאָז רע זַא ׁשֶמַׁש םעֶד ןְטעַּבַג טֶּה ט

 טְבאַנייֵּב םיִא ּוצ ןַמּוק 2 לאָז רע נוא גֹורֲתֶא ןייֵא ט
 רע נּוא םיעינַענ יִד טְכאַמ ןעֶמ ֹוזַא יוִו ןיִגְרעֶל םי

 םעֶד ּוצ ןֵמּוקעַג זיִא ׁשֶמַׁש רעֶד יּדיִלְרע ןְלאָצ
 ןיִגְרעֶל ּוצ סאוָו טיִמ טאַהעֶג טיִנ רֶע טֶה טְכאַג יי
 רע טאָה .ליש ןיִא ןעֶווג זיִא גֹורָתֶאְו בָלּול רֶד לי :

 ווַא עֶלעֶּביִצ ןייֵא שיִמ נוא ןיִקעֶמְׁש ןייֵא טיִמ טָניִרע
 רֶד איר רעד ןיִא טְכאַנ עֶצְנַנַא טְניִרעֶלִג יז
 טְגְנאַל רֶד םיִא טֶה ׁשֵמִׁש רעֶד לּוׁש ןיִא ןָמּוקעֶג
 וזַא יוִו טְסּואוועֶג טיִנ רֶעטֶה גֹורְתֶא םעֶד טיִמ בל
 .טְניִרעֶליִג ראָנ יז טאָה רע; לייוַו בָלול םעֶד :

 תשרפ - | ױ
 טאָה בקי (סינְפָל םיִכֲאְלַמ בֹקֲעַי חַלָש :

 וָׂשע רָרּורּב ייַז וצ םיִכָאָלַמ טקיִׁשעֶג
 רׁשיה רפס ו
 ןיִנעֶקַא םיִחּולׁש טְקיִׁשעֶג טאָה ֿבקֲעַי נּוא 8 2

 וצינ " | ,רייֵר עֶבייוו טיִמ ריש רֶגאַה םּוצְֹׂשָע ררּורְּבןיינ

 ע הניארו אציו
 סֶר םיִריִׁשֲע איד ןּופ ןֵמּונעֶג טְלעֶג ליִפ םיִנֲהּכ יֵר
 םעֶר (ןּוקִשִי םיִלְנַע םֶדָא יֵחְבּו) ׁשְטייֵמ איִד זיִא
 ןיִקעֶל ןאָמעֶג םיִא ןְּבאָה רֵּבְלעַק יד םִֶוןׁשְטְנעֶמ
 לאָז ןעֶמ ןָליוו רָבְלעַק יד טְנאָזעֶג םיִנֲהּכיִד ןְּבאָה
 בר אָמי ןיִא טאָ אָרָמִג איד ןָמְעׁש יי רַפ םיִא
 ְךאַו עֶסורְנַא זיִא הָבּוׁשָּת יִד טְגאָז ׁשיִקָל ןָּב ןֹועְמִׁש
 רֶר םוו תֹוריֵבֲע יִד טאָנ טְכאַמ הָבּוׁשְּת ךֶֹוד ןעֶד
 יז טאָה רע יו ְךיַלְנ ריִזֵמְּב ןאָטעֶג טֶה ׁשְטְנעֶמ
 ָהָלַׁשְב יִּב) טייֵטְׁש קּיסּפ ןיִא יו וזַא גְּוׁשְּב ןאָטעֶג
 עֶנייַד טימ ןְראוָועֶג טְליִכּרְמְׁשעֶג טֶסיִּב יד (ְֶנוַּב
 טְליִכֹורְטְׁשעֶג טְרעֶו רָנייֵא יו ּוזַא ןָרעֶג םּוא דֵנּוז
 טיִנ םע טְהעֶז רע סאוָו ְךאַז ןיֵא רֶּביִא טְלאַפ נּוא
 ןּופ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא טְגאָז ןעֶמ טְגאָז קָחְצייִּבַר
 קּליִח ןײַא איו העָז נּוא םּו יִרָמ רַּב הָּבַר .ןיִנעֶ
 יי ןעוֶו ןעֶר ןְׁשְטְנעֶמ ןְׁשיִוְצ נּוא טאָג שי זיִא
 םיִא ליוִו נּוא רֶבח ןייַז טיִמ ְךיִז טְגיִרְק ׁשְטְנעֶמ
 םעוֶו רֶע וו טימ טיִג רע טְסייַו זַא ןְטעֶּב רָּביִא
 טי רֶרָא טְלעֶג טיִמ בוא ןְמעֶּב רֶביִא ןעֶואָל ְךיִז
 ׁשְטְנעַמ ןייֵא ןעוֶווזַא טיִנֹזיִא טאָנ רָּכִא דייַר עֶמּוג
 ןָמעֶּביִג רֶּביִא רֶע טְרעוֶו םיִא ןיִגעֶקַא תֹוריֵבֲע טּוט
 ִ טייַטְׁש קוסָּפ ןיא אָר יו וזַא דייֵר עָשּונ טיִמ
 טּיג ךייַא טיִמ טְמעֶט (ַײ לֶא ּובּוׁשְו םיִרָבְד םֶכָמֲע
 0 זיִא םִע גּוא טאָג ּוצ הָבּוׁשְּת םּומ נּוא רייֵר
 ביִרְקַמ ףֹורָר טֶה נא ַחְֵּזִמ ןײֵא טָאוּבעֶג טֶה רָע יז
 הָמְלַׁשָנּו טייֵמְׁש קוסּפןיִ יו ּוזַ ןּבְרָק ןייֵא ןעֶוויִג
 עי ןְצְפעֶל ירָזנּיאזןּופ רייֵר איד ּוניֵתָפְׂש םיִרָּפ

  ןֵסְקֶא ןעוֶויִג בירקמ ןֶּבאָה ריִמ יו ְךייְֵנ ןיי

 הרוהי-ילשמ
 רע.זַא בָלּיל םעֶר טיִמ טְליִקאָׁשעֶג רע טֶה ןיִקעֶטְׁשַא טיִמ
 ןְראָועֶג יא ּפאָרַא רֶטעֶלְּב איד טיִמ ןְטְלאַהעֶג םיִא טאָה
 .ךיִא ׁשֶמֵׁש םעֶד ּוצ רע; א .לּיש ןיא רֶמְכעלִג סירגַא
 ןעֶמ זיִא גֹורְתֶא ןייֵא טיִמ בָלול ןייֵא טיִמ זַא טְנייֵמעֶג ּבאָה
 ןֹב ןייֵא ןעֶויִגזגיִׂשמ ְךיִא ּבאָה ףוס םיצ דֹובָּכ גיִׂשַמ
 דֹובָּכַא רַפ גֹורְתֶאְי בו ל רעד זיִא תָמֲאַּב ׁשָמַׁש רֶד טְגאָז
 זה רָּכֶא .ףֹורַא רֶטעֶלְּב איֵד טיִמ םיִא טְלאַה ןעֶמ זַא ראָנ
 יהָבָמ ןְראוָועֶג ּוְסיִּב רָביִרְד טְרעֶק רַפ ןְטְלאַהעֶג טְסאָה
 יִנעֶז הַמֲאַּב יי יֵבָרר םיִרׂשִי יֵּכו קּסָּפ ןּופ טֵָּׁפ רֶד זיִא םָד
 (םָּב כלי םיִקיִדצ יאֵנְּתִּב ראָנ םיִבֹוטְו םיִרָׁשִי ת"ישה יַּכְרַד

 (םָב ולָָּכי .םיעשופוו רָּבֶא ןאָמ ּוצ ֹוזַא יוִו ןָמייוֵו אייֵז לייוַו
 , לָשְבֶע יי ןיִרעוֶו תֹוצִמּו הָרֹוּת איִד רָּביִא ןיִרעק אייֵז לייוַו

 חלשיו
 עֶטְכעֶר ןעוֶויִג זיִא םִע טְּביירְׁש יֵיַחְּב רעֶד
 (םיִכָאְלַמַהּובּושָיַנ טייֵטְׁש סֶע ןעֶד םיִכָאְלַמ

 בקעי להוא
 הֹּכ רמאֵל ױגו ויָחָא וָׂשֵע לֶא ויָנָפְל םיִכָאָלַמ בקי חַלְׁשִיַע

 הָּתְע רע רָחַאְו יִּתרִג ןבל םע שעל יִנודֲא ומה

 יהיו 10
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 סע נוא טרעקָיג םוא ְךיִז ןְּבאָה םיִכָאְלַמ יד
 וָׂשֵע ּוצ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז אייֵז איוִו טיִנ טייֵטְׁש
 אייז ןיִנעֶז םיִכָאְלַמ ןעֶויִג ןיִנעֶו ייֵז לייוו ןעֶד

 ּוצ ןְמּוקעֶג דְלאַּב ןיִנעֶז נּוא וָׂשֵע ּוצ ןְגֹולפעֶג
 ןְנאַד ןּופ טְּבייֵרְׁש ליִרָפיִא יִּבִר נּוא ,בקֲעַי

 םיִכָאְלַמ עֶטְכעֶר זיִא םע.סאָד ןעֶמ טְסייוַ
 ינֹודֲאַל ןּורְמאֹת הֹּכ) טיימְׁש םִע ןעֶד ןעוֶויִג
 ראַה ןייֵמ ּוצ ןְנאָז ריִא טְלאָז ֹוזַא (ָׂשעָל
 דֹוכָּכ ןייֵא ֹוזַא בֹקֲעַי םיִא טֶה םּוראָָו נּוא וָׂשֵע
 רַׂש רֶד לייוַו ראָנ ןֵנֹוא יד רֶמְנּוא ןאָמעֶג ןָא
 םיִכָאְלַמ ִד ןעֶׁשיווְצ ןעֶוִ ְךֹוא זיִא וָׂשע ןּופ
 'טֶה רֶע ןעֶד ראה ןְפּורעֶג םיִא רֶע טֶה םּורְד

 וייַּב ןייֵק םיִא לאָז רַׂש רעֶד טאַהעֶג אָרֹומ

 ןְסייֵהעֶג טאָה רע (יּתרִג ןֶבָל םעג ןאָט טיִנ
 סאוָו ראַפ טיִנ ְּךיִמ טְסאָה ּוד וָׂשֵע ּוצ ןְגאָו

 ןיימ ןּופ תֹוכָרְּב איד ןעֶד ןֵּבאָה ּוצ דְנייַפ
 ןייַמ ןְראוָועֶג םָייקְמ טיִנ ריִמ ןיֵא ןיִנעֶז רֶטאָפ
 ןייַז לאָז ְּךיִא טְׁשְטְנעֶּבעֶג ְךיִמ טאָה רֶטאָפ
 טְנאוועֶג ןֶבָל אייַּב ּבאָה ְּךיִא נּוא ראַה ןייַא
 ןייֵא טיִנ נּוא ןעוֶויִג םיִאייֵּפ טְכעֶנְקַא ןיִּב ּוא
 לייוו (יִּתְרנ טְנאָזעֶג רֶע טֶה םּורָד נּוא ראַה
 יא טְרָדנּוה םֶקעֶו לאָצ רעֶד ןיִא טאָה סֶע
 טְסְלאָזוׂשעוצ טְגאָזיִנטֶה בֹקֲעַיןעֶד ןעֶצייֵדְד
 עֶׁשֶרָה ןֶכָל אייַּב ּבאָה ְּךיִא לי ןְנייֵמ שיִנ
 ןְטְלאַהעֶג טיִנ הָרֹוּת איד ְּךיִא ּבאָה טְנאוועֶג

 ייַמ לייוו ןָמּוק אייַּב ןינעק ְךימ ּוטְסעֶ ֹוזַא
 רשיה רפס

 ריִא ןְגאָז ּוצ וזַא םיִחּולׁש יִד ןָמאָּבנ םֶה נּוא (וציו
 ייד טְגאָזנ טֶה וזַא ןְגאָ ָׂשֵע רעֶה ןייֵמ ּוצ טְלאָז
 ןִטּכאַרְט טיִנ לאָז ָׂשֵע רעֶה ןייַמ . בֹקֲעַי טְכעֶגְק
 = .:םיקְמריֵמ ןיֵא זיִא הָמָרְּכ םֶרָפאָפ ןייַמ זַא
 ביִצְנאָחְצ טְניִרָג םיִא ּבאָה נּוא ןְבָלייֵּב עוו ןיֵּב ְךיִא
 נּוא טְראָגְג ּפָא לאָמ עֶלַא ְךיִמ טֶה ןֶבָל גּוא ראָי

 ּבאָה ְךיִא נּוא לאָמ ןְתעֶצ רֵכְׂש ןיימ ןָמיִב רַפ טאָה
 טאָה ה"ּב טאָנ נּוא ,רעֶוְׁש רעֶייִז טְניִרַג םיִא ײיַּב
 ּבאָה ְךיִא םָו טייֵקְניִריִמ ןיימ נוא ןייַפ ןייַמ ןְהעֶזְנ

 ְנייַה נּוא ןיִפְלאָהְג ריִמ רֶע טֶה ןֶבָל יב טאַהנ
 םאָד נּוא טְכעֶנְק נּוא ףאָׁש נּוא רֶדָניִר ךיִא ּבאָה
 ךיִא נּוא ןיִטְׁשְרָּניֵא ןּופ סח םעֶד ְֶרּוד ןעֶוונ זיִא
 טייל ןָניִפְג לאָז ךיִא יֵרְּכ ןָלייֵצ רעֶד םאֶר קיִׁש
 טינ לאָז רעֶה רעֶר יֵרְּבןיִנּוא עֶנייַב ןיִא טייֵקְניִלעֶג
 רימ ןָא זיִא רָמאָפ ןייֵמ ןּופ הֶכְרְּב איד זַא ןְניימ
 אּוצ .ןְגְנאַגְג ןְנעֶז םיִחּולָׁשיֵד נא .ןיִראָזנ םִיוקְמ
 ןּופ דָלעֶפ ףוס ןיִא ןָפאֶרְטִנ םיִא ןיִּבאָה נּוא וָׂשֵע

 םודא
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 .רָּביִא טְכאַמ ןְּבאָה ּוטְסעֶו ןְטְלאַה טיִנ הָדֹוּת
 | תֹוָצַמ גיירּת יֵד םֶד ריִד ְךיִא גאָז םּורָד םיִא
 . ןאצ רֹומֲחַו רֹוׁש יִל יִהְיַע טיִהעֶג ְךיִא ּבאָה
 נוא ןעֶסְקֹוא ּבאָה ְּךיִא נּוא (הָחָפְׁשְו רֶבעָו
 ןֵדייֵמ טְסְניִד נּוא טְכעֶנְק נּוא ףאָׁש נּוא ןְלְזייֵא
 , לַטִמ) ויִא רָטאָפ ןייֵמ ןּופ הָכָרְּב איִד נּוא
  ןופ איֹומ םעֶד ןּופ (ץֶרֶאָה יֵנֵמְׁשִמּו םִיַמָׁשַה
 רֶד ןּופ טייֵקיִטעֶפ םעֶד ןּופ נּוא לֶמיִה םעֶד
 . םעֶד ןּופ טיִנ זיִא ּבאָה ְךיִא םָו םָד נּוא דֶרֶע
 איד ןיִנעֶז ֹוזַא דְרֶע רעֶד ןּופ טיִנ נּוא לֶמיִה

 ןְראוָועֶג םִיּוקְמ טיִנ רֶמאָפ ןייֵמ ןּופ תֹוכָרְּב
 םִנאַמ הד םּורָד טְּבייַרְׁש ייַחְּב רד ,רימ ןיִא

 ְךאָנ רַד נּוא ןְלְייֵא נּוא ןְסְקְוא רעֶירְפ בֹקֲעַי
 קָחְצִי נּוא םֶהָרָבַא ייַּב ָנּוּפעֶג ריִמ נּוא ףאָׁש
 רעֶיַרְּפ טייֵטְׁש (רֹקָבּו ןאצ ֹול יִהְיַע טייֵטְׁש

| 
| 

 , רעֶד הָּמֵהְּב עֶטְסעֶּב יד זיא םֶד לייַו ףאָׁש
 , ןְנאַמ רֶד טְלאָועֶג טיִנ טֶה בֹקֲעַי זיִא ץּוריִּת
 , לעפ איד ְךֶרֹוד לייוַו ףאָׁש רעירְפ וָׂשֹע.רַּפ
 ייז ףוא ןאָמעֶג ןָא טאָה רע סאָו ףאָׁש ןּופ
  םֹוא רע טאָה דְנעֶה עֶנייַז ףוא :ּוא זְלאַה
 | רע טֶה םֹורָד קָחצִיייַּב תֹוכָרְּב יד טְראנעֶג
 וָשֵע יו םּורָד נוא טְנאַמ ירד טינ הייד יִד ןיִא ייֵז

 בקי ןֹוׁש טֶה ןְראוָועֶג םֹולָׁש םיִא טיִמ ויִא
  רוׁש ְּךאָנ רעֶד נּוא ןאצ טְנאַמ רעֶד רעֶיַרְפ
 - םֹקֲעַי טֶה םּורָד טְּבייַרׁש ׁשֶרְדָמ רֶד .רֹומֲחַ

 ,טגאועג בקעי טהוא

 ריִגַהָל הָחְלְׁשֶאָוהָחּפׁשְו דֶבָעְו ןאצ רֹומַחַו ר יֵל יהי
 רָרּורְּבןייַז ּוצ טְקיִׁשעֶג טֶה ֿבֹקעַי ְךיֶניֵעְּב ןַח אֹוצָמַל יִנֹודֲאַל
 ריִא טְגאָזעֶג ןָא ייֵזטֶה נא .ןָטעֶּב רּביִא םיִא לאָז רֶעוָׂשַע
 םיִמ טְנאֹוועֶג ּבאָה ְךיִא וָׂשֹע ראַה ןייֵמ ּוצ ןיִגאָז וזַא טְלאָז
 ּבאָה ְךיִא גּוא דָנּוצַא זיִּב טְמאָז רַפ ְךיִמ ּבָאָה נּוא ןָבָל
 וא ןְטְסְניִד נּוא טְכעֶנְק טיִמ ףאָׁש נּוא ןיִלְזיֵא גּוא ןְסְקֶוא

  עְפאַׁשַּביִלןְִפעֶג לאָז ךיִא ראַה ןיימ ּוצ ןָגאָזּוצ םָד קיש ךיִא
 ּוצ טְקיִׁשעֶג טֶה בֹקֲעַו ןיִגעֶרְפ םיִׁשָרָפְמ יִד ןָגֹוא עֶנייַד ןיִא
 םוִא ףוא ןייַז זָגֹרְּב טיִנ לאָז רֶע זַא ןְמעֶּב רָּביִא םיִאָֹׂשֵע
 םיִא רֶע ויִא טְשְטְנעֶבּג םוִא טֶה רֶטאָפ רעֶד סו םעֶד רַפ
 טיִמ ףאָׁשנוא ןָלְויִא טיִמ ןָפְקָנא טאָה רע וַא עַיַדֹומ ְּךאָנ
 ןיא ןייַז אֵנקְמ רעֶמ ּךאָנ ְךיִז רֶע טעוֶו ןָטְְניִד נוא טְכעֶנְק

 טעוֶו רע םִיראָָו ןייַז זְגֹורְּב רעֶמ םיִא ףֹוא טעֶֶו נּוא םיִא ,
 יָד סו הָכָרִּב רָד ןּופ ןֶמּוקעג םיִא זיִא סֶטּוג ליפ וזַא ןְהעֶז
 ףאַז איד ןיִרָפְנע רַּפ ּוצ ראָנ .טְשְטְנעֶּביִג םיִא טאָה רֶטאָפ
 ןיִא טאָנ ייַּב זַא ןּופ רעֶד טְסיִמְׁשעֶג רֶעיְרָפ ןֹוׁש ריִמ ןְּבאָה
 הָגָהִנַה ןייֵא נּוא םָניִּפ לע זיא הָנָהנַה ןיֵא .תֹוגָהְנַה ייוַוְצ אָד
 עֹבטַהְדַרָד ןופ הָנָהְנַה רֶה טיִמ גּוא עַכּמַה ְךֶרֶ יִפ לע זיִא
 םיִא טֶה רֶע רֶרייֵא םֶהָרְבַא טיִּמ ןעֶניִג גַהונ ְךיז טאָג טֶה

 / טשנעבינ ֹ
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 ףסֹוי טְנייֵמעֶג חי טאָה סאָד רֹוׁש טְנאֶועֶג
 וָׂשֵע ןּופ ןָטֶׂש רעֶד זיִא רֶע נוא רֹוׁש טְסייֵה
 ןייק םיִא רַפ טֶה רֶע סאָד יָׂשֵע ןעֶוייוו ּוצ
 ּונאָּב) ףֶליֵה ּוצףֵסֹוי טֶה רע לייוו טינ אָלֶמ

 אוצ מג ןיִנֶז ריִמ סָׂשֵע לֶא ךיחָא
 יִכָאְלַמ יִד טְּבייַרְׁש יישר וָׂשֵע רֵדּולְּב
 רֶע טְנאָזעֶג טְסאָה ּוד בֹקֲעַי ּוצ טְנאַזעֶג ןֶּב

 (ְךְאָרְקִל ְּךלֹוה םגְו) הָאֵנׂשןייז יִא ְּךאָּנ
 .ריֵד ןיִנעקַא ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ טייג רֶעי
 יִא וָׂשע ןּופ ְךֶאְלַמ רעֶד טְּבייַרְׁשיֵיַהָּב

 טייֵטְׁש םּורָד ףֶליֵה וצ ןְְנאַגעֶגׂשֶעטיִמ
 ְךאְלמ ןייַז רֶמֹולְּכ ְךֹוא ׁשְטייט זיִא םֶד
 (ומע ׁשיִא תֹואֵמ עַּבְרַאְו) םיִא טיִמ ְּךֹוא

 טיי

 ןְרָָנַא ןייַא לאָז רֶע ןאָטעֶג קְנאַּב םיִא
 נּוא יַיַחְּב רֶד .י"שר טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןיִנְנִר
 בֹקֲעַי דֹואָמ .בֹקעִי אָרָיַנ טְּבייַרְׁש יו

 ול צו יׂשֵע רַּפ ןְטְכְראָפעֶג רעֶיז די
 רַש םעֶד רָּביִא ןעוֶויִג גְנֶע םיִא זיִא םֶע!

 תֹורָלֹוּת רעֶד נּוא בַאֹוׁש ןֶבָא רָד וָש

 טְנאָז ׁשֶרְרָמ רעד (הָטיִלּפִל רָאָׁשִנַה הָנֲחַמֲה
 ׁשְנעַמ רֶר םֶד ּפָא ְנּוא טְניִרעֶג הָרֹּת איָד

 רשיה רפס 6

 ְךיִמ טאָה :ּוא ןּומָנ ךוא סאָר ריִמ טאה
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 רע ה"ּב טאָנ ּוצ הָלֵפְּת אּוט גּוא ,ןּומ טְסְלאָז
 : םיִא ןופ ןייַג ליִּצַמ ְךיֶד לאָנ = = |

 סאָו העָז נוא ןּופ רעֶד ןְמיוייֵז דְַּא נּוא ז 2
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 תלשיו תשרפ

 ,טְלאַה רֶע וָשעיא רֶערֵּבֶא רֶרורּב ןייַד

 שודקה ה"לש י

 ,ןֵגיִוְׁשִנ ראָג ףֹורד ּבאָה ְךיִא נּוא לאַמ ייווְצ
 לעֶוו נּוא ןְגעֶקַא םיִא ךיִא אייֵג דָנּוצַא נו

 םיִחּולְׁש יִר נּוא ליוו ץֶראַה ןייַמ איו וזַא
 רעֶד םיִא ןּבאָה נוא בֹקֲעַי אוצ ןָמּוקִנ קיִרּוצ ןיִנ

 נּוא  רָרּורְּב ןייר ּוצ ןָמּוקַנ ןיִנעֶז ריִמ זַא
 ןָאזָנּוא טְסאָה'ּוד םו רייֵר יַלַא טְגאָזִג םיִא ןֵּבּו

 גּוא טֶרָפָנְעַג וזַא נוא ֹוזַא זָנּוא םֶה וָׂשֵע נא ְנאָגַ
 .ריִד ןְגעקַא ןִׁשְטְנעֶמ טֶרָדָנּוה ריפ טימ טייג

 רע הניארו
 עֶמְטְכְראַפעֶגְךיז טֶה בקי ןְּביירְׁש קָחְצִי
 קְנאַּבםיִא טֶה סענוא ןְנְנְראַה טיִנ םיִא לאָז
 ויִא רֶטאָפ רֶד טְניִמעֶג טֶה רע ןעֶד ןאָטעֶ
 ןעוֶו טְגאָועֶג טאָה וָׂשֵע םּוראוָו ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןגְנְראַהְּךיִא לעוו ןְּבְראַטְׁש טעוֶו רָמאָפ ןייַמ
 קְנאַּב בֹקֲעַי טאָה םּורָד בֹקֲעַי רֶדּורְּב ןייַמ
 רֵּמַבְמ טיִנ רעֶטאָפ ןייַז טאָה רע םוָו ןאָשעֶג
 בקֲעַי (הָטיִלְפִל רַאְׁשנַה הָנֲחמַה הָיָהֶל ןעוֶויִ
 תֹונֲחַמ ייוֵוְצ ףֹוא טְלייַמ ּוצ קֶלאָפ ןייַז םאָה
 ןייַא ּוצ ןֵמּוק טעוו וָׂשֵע ןעוֶו טְנאָועֶג טֶה נּוא
 ןייַז טעוֶו ֹוזַא ןְגאָלְׁש רַד איִז טעוֶו נּוא הָנֲחַמ
 וצ ןָמּוק ןְלעוֶו ייֵז ןעֶוו נא ןְרעֶוו דיִמ קְלאָפ
 ןְלעוֶו ׁשיִרְפ ןייַז איִז טעוֶו הָנֲחַמ עֶרָדְנַא רֶד
 טְּבייַרְׁש ֹוזַא ייֵז ןינעקא ןְרעוֶו זינעק ךיז ייֵז
 ןיִנְרעֶל הָׁשרַּפ רָד ןּופ קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד
 םֶלֹועְלנטְנאז אָרָמְנ איִד סאוָו סאָד ּפָא ריִמ
 ׁשיִלְׁש עקרקְּב ׁשיִלְׁש ווָתֹועְמ םָדָא ׁשֵלַׁשְ
 לאָוׁשְטְנעֶמַא(ודָי תַחַּת ׁשיִלׁש אָיְטַמְקַרְפַּ
 ראַפ םִיקָלֲה אייֵרְד ףֹוא דְלעֶנ ןייַז ןְלייֵט ּוצ
 רָרְלעֶפ נּוא רֶוייד ןְפֹוק רע לאָז ׁשיִלָׁש ןייַא
 הָרֹוחְס ןְלְדְנאַה רֶע לאָז ׁשיִלְׁש ןייֵא טיִמ נוא
 דְנאַה רֶדְזיִא ןְטְלאַה רע לאָז ׁשיִלָׁש ןייֵא נוא
 ריִמ סאוָו ןיִגעוֶו םעטמ םעֶד ןּופ ְךֹוא זיִא םָד

 ןבאה

 טרָא ןייֵַא גּוא םֶניִנעֶמ ראַפ ץְנאַג ןייַג טיִנ לאָז
 ; ןיִטְלאַה
 בקעי להוא

 פאָה חָנָהְנַה רָד ּםיִמ נוא לֹּכַּב הָכָרְּב רעֶד טיִמ טְׁשְנעֶּביִג

 ידיו גּוא בֹקֲעַי וצ קָחְצִי גוא קָחְצִי טְׁשְנעֶביִג םָהָרְבַא
 ךילְנ טיג ןיִנעֶו תֹונָהְנַה עֶרייֵּב איִר נּוא ןייֵטְׁש רַפ ריִמאָל
 טימ ןְקיְלְגאַּב טיִנ ןעֶמ ןאָק עֶבָּט יִּפ לע ןּופ הָנָהְנַה איִד
 עלַא טְרָעֹורַג םָע ראָנ גאָט ייַווְצ רָדֹוא גאָט ןייֵא ןיִא לאָמַא
 רע, טְרעֶו םּורַא טייַצַא ןיִא ויִּב רֶסעֶרְג רֶע טְרעוֶו לאָמ

 ךיְִִיִלְג ןעֶמ ןאָק סַנ יִפ לַע ןּופ הָנָהְנַהאיִד רָּבֶא טְקיִלְגַּ
 ןאַמירָא ןייַא ןעוֶו לָׁשָמ ןייֵא זיִא סֶע הָעָׁש ןייֵא ןיִא ןיִרעוֶו
 ּואַפ נּוא רָדְנעֶל עֶמייוו ןיִא םייַה רָד ןּופ קעוָוא ְךיִז טְזאָל
 ויִא דֶלֵעָג ליפ טיִמ םייַהַא טְמּוק גּוא ראָו יִכְיֵלְטֶע ְךיִז טְמֹוז

 לַע ןָמיִקעֶג הָחֶלֶנַה יִר םיִא ַײֵא םַּמַה ןֵמ רַעַׁשְמ ךיִ ןעֶמ
 יֶלָסיּב ּוצ ּצאָה נּוא טְליִדְנאַהעֶג טאָה רֶע עַבָּטַה ְךֵרָד יִּפ

 - טאָה רערֶדָא רֶׁשֹוע ןייֵא' ןְראוָועֶג זיִא רֶע יב טְקְָלְגעֶג
 סאָר טְגייֵלעֶג דְנאַנ ּוצ טֶה נּוא טְניִד רַפ רֶע טֶה טָּבְרַאיִג

 טייַצ עֶצְרּיקַא ןיִא םייַהַא טְמּוק ןאַמּורָא רָד ןעו רָּבֶא דְלעֶג
 ןֵמ רֵעַׁשמ ְּךיִז ןעֶמ ויִא רָלעֶג ְךאַסַא םייֵהַא טְגְנעֶרְּב נּוא
 טאָה רֶע ּוניֵיֵה םַנ יִּפ לַע טְקִיַלְגאַּב טאָג םיִא טאָה םַּתֶסַה

 ןאַמּורָא ר זַאְךִזטְפעֶרט סֶעןעוֶו רֶּבֶא .הֶאיִצְמ ןייֵאןפעֶג
 סיִפָע טיִמ הָטּורְּפ ןייק טיִנ טֶה גּוא ראָי ליִפ ְךיָז טְמֹוז רָפ

 םייהא
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 םעֶו ְּךאַז ןייֵא ןיִא ןעוֶו ןעֶד ןֵּביִרְׁשעֶג ןְּבאָה
 עֶרָדנַא איר ןֶּבייַלְּב םיִא טעֶו ןְרעוֶו ןָא רֶע
 ןְגְנּורְרעֶג ְךֹוא םֶד זיִאקּוסַּפ םעֶד ןּופ נּוא ןָכאַז
 הָכָרְּבַה תֶא ּהֶּתִא יי וַצְל טייֵטְׁש םִע ןעֶד
 הָרֹוחְס ןייַד ןיִא טְנייֵמעֶג זיִא םָד (ּךיִמָפֲאַּב
 איר טְנייֵמעֶג זיִא סאָד (ְךיֶדָי חַלְּׁשִמ לָכְבּונ
 הָיָהע קּוסָּפ רעֶד זנּוא טְניִרעֶל ְּךֹוא ,רָדֶלעַפ

 טְמּוק םע ןעוֶו םֶדְוהָטיִלְפִל רֶאְׁשִנַה הָנֲחַמַה
 םֵטּונ טאָנ םעֶד ְךאָנ טְקִיִׁש לֵאָרְׂשִי ףֹוא וייֵּב
 טְלעוֶו רעֶד ףוא ןְלאָז אייז יֵדָּכ לֵאָרְׂשִי ּוצ

 טֶה בֹקֲעי (םיִדָסֲחַה לָּכִמ יִּתְנֹוטקֶ ןְּבייַלְּב
 עֶלַא ןּופ טְרָניִמעֶג ןְראָו ןיִּב ְךיִא טְגאָזעֶג
 טאַהיג םטּונ ליפ ןֹוש ּבאָהְדיִא רָמֹולְּכ ראָניִג
 ןֹוש ןיִּב ךיִא סאָר אָרֹומ ְךיִא ּבאָה טאָג ןּופ
 טאָג ּוליִּפֲא ןעוֶו דָסֶח ןייק טְרעוֶו טיִג רעֶמ
 ְךיִא ּבאָה ןאָט ּוצ סָטּוג טְנאָועֶנ ּוצ ריִמ טֶה
 ןאָמעֶג תֹוריֵבַע ליִפ ְּךיִא ּבאָה רֶמאָט אָרֹומ

 ראָנ ןעֶד (הָזַה ןֵדְרַיֵה תֶא יּתְרבֲע יִלְקַמְב יִּכ)
 ןְראָפעֶג רָּכיֵא יא ןיִּב ןיִקעֶטְׁש ןיימ טיִמ
 וָשֵע ראַפ ןָפאֶלְטְנַא ןיִּב ךיא ןעוֶו ןֵרִרַי םעֶד
 .תֹונֲחַמ ייוֵוְצ ּוצ ןָראוָועֶג ְּךיִא ןיִּב דְנּוצַא נּוא
 תֶא יִּתְרַבֲע יִלְקַמְב יִּכ טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדִמ רָד

 טְּבייַרְׁש יֵיַחִּב רָר םיִא רֶּביִא ןְגְנאַנעֶג רָּביִא
 ןְשְטְנעֶמ ןייֵא ןעוו ּפֶא רימ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ
 עֶטְכעֶלְׁש ןייַז ןְקנעֶדיִג רֶע לאָז לאוו טיי
 ןּבול םאָנ לֹאָו רע יִדָּכ גְנאַל ןּופ סאוָו טייֵצ

 שורקה ה"לש
 אָרֹומ טאה ּוניֵבָא בֹקֲעַי (םיִרָסְתַה לָּכַמ יִּתְנֹוטק)

 רע סאָו םיִרָסֲח ליפ יִר ְךֶרוד סָר טאַהְנ
 םיִבּוט םיִׂשֲעַמ יִר ןיִנעֶז טאָג ןּופ ןיִועוג לַּבִקְמ טֶה

 ריִנעֶלְק ןיִנעֶנ תויָכְו עֶגייַו נּוא ןיִראָוְנ רעֶגיִנייַו !
 לאָז םאָו נּוא ןיִנאָנ ןוׁש ריִמ ןיִלאָז סאָוו ןיִראוָויִ
 טְהעֶו רע זַא ןיִטְנאַרְטׁשְנעֶמ רֵגיִרְיִו רָכיִלְנעֶעֶגַא
 ןינעק סאָו .סֶמּונ לעיפ ַעיּפְׁשַמ םיִא זיִא טאָנ זַא
 ןייק ְךאָר ןיִּבאָה אייז ןיִטייֵטעֶּב תֹויבָז גיִנייוֵו ינייז

 רעמֶה ןיִזעוֶיג טְרעֶווסאַוְמַע ןיִנעֶז יֵז ּבֹוא טְרעוו
 ְךיו ןעֶמ ףְראַד תאָֹל ןיִסעֶגיִג ףוא גְנאַל ְךאָד ייֵז
 יֵסֹורְנ ןייק הוה םָלֹוע ןּופ נּוא ןייַז רעֶצְמ רעֶייז

 טאָה רֶע סאָו ץֶמּונ ןייַז ןּופ ןיִמעֶנ םיִנ ְךיִז הֶאְנַה
 נּוא םיִדָחֲח תֹּוליִמְנ נּוא הָקָרְצ ןאָט ראָנ רֶע לאָז

 רַשפֶא טְסְלֶמַר ןיִנוא עֶנייַז ןיִא לָפָׁש ןיינ לאָז
 :ןייַז הָכּוז ןול ןייַא ןיִנעֶקסאָוְטַע רע טעֶצ

 חלשיו תשרפ

: 

 הניארו

 =קעָי נוא ןְפְלאָהעֶג ןּופ רֶד םיִא טֶָה רֶע םוִו
 ִנַּכִהְו אבָי ןֶּפנ אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא טְגאָזעֶג שֶה
 נוא ןַמּוק וָׂשע טעוֶו רָמאָמ (םיִנָּב לַע םִא
 .דָדָניֵק יד טימ .רָטּומ איר ןְגאָלְׁש רֶר טעוֶו
 ,םּוראוָו טיִג אָרֹומ ןייק ךיִא ּבאָה רימ רַפ ןעֶד
 ןְסיִה ְךיִמ טעוו רֶע טְנאָזעֶג ּוצ ריִמ טֶה טאָנ
 ןעוֶו טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי נוא ןייִּב םעֶלַא ןופ
 טעֶֶו איו רֶדְניֵק עֶנייַמ ןְנְגְראַה טעוֶו וָׂשֵע
 .רימ טְסאָה ּוד םוָז הָכָרְּב איִר ןְרעוֶו םִיּוקִמ
 (םִיַה לֹוחְּכ ְךֵעְרְז תֶא יִּתְמַׂשְו טְגאָזעֶג ּוצ

 ,סאָד איו ֹוזַא רֶדָניק עֶנייַר ןְרעֶמ לעוֶו ְךיִא
 ,הָחנמ ֹודְיַּב אָּבַה ןמ  חקַיע םִי ןופ דְמאַו
 .םעֶד ןּופ ןְמּונעֶג טאָה רֶע נּוא (ויִחָא וָׂשֵעַל
 ּוצ הָנָּתִמ ןְייִא דְנאַה זייַז ןיִא ןְמּוקעֶג ויִא םִָו
 .םאָו תֹובֹומ םיִנָבֲא ּוניֵיַהְר יָׂשֹע רָדּורְּב ןייַז

 ,רעֶד .דְנאַה רֶד ְזיִא ייֵז טְגאָרְט ׁשְטְנעֶמ רֶר
 רע םֶד ןְּבייַרְׁש קֶחֶצִי תֹודְלֹוּת רֶר :ּוא יֵיַחְּב
 ,הָּבְראַפְׁש טְסייֵה םוִו לָגֹוּפַא טְקִיִׁשעֶג םיִא טֶה
 |וצ דְנעֶה איד ןיִא םיא ןְגאָרְט ןְראַה יד םָו
 טנעֶלְפ וָׂשֵע לייַו תֹויִח םיִא טיִמ ןעֶּפאַה
 .(םירְׂשֶע םיִׁשָיְתּו םִיַתאָמ םיִזע) .תֹויַח ןעֶּפאַח
 הֶר .קעָּב גיִצְנאַוְצ נּוא ןֵגיִצ טְרָדְנּוה אייווצ
 העירפ ןְגיִצ רֶע טאָה םּורְד טְּבייַרְׁש ייַחְּב
 הַפ רעירפ דיִמָּת ןָאייֵג יֵז לייוַו טְלעֶטׁשיִנ
 רעֶמ ןְּבאָה אייז לייַו ְּךֹוא נּוא תֹומֵהְּב עֶלַא
 חִע טְגאָז ְךאָנ רעֶד נּוא עֶרְדִנַא איו םיִדָכְ
 תֹומֵהְּב עֶלַא ןופ רֶסעֶּב יִנעֶזייֵזלייוַו ןילְמעק
 תֹורֹוהְמ תֹומָהְּב איד רע.טגאָז ְּךאָג רָד נּוא

 בקעי להוא
 א םַנ יִּפ לַע טְקיְלְגִּב םיִא טאָה טאָנ נּוא ןָמּוק וצ םייַהַא
 יװ טיִנ טְסייוַו רָנייֵק לייוו תֹוריִׁשַע םעֶד טיִמ םִייַהַא טְמּוק

 ךיז ןעמ יא טייֵצ יד ראנ טרָיִפעֶג םיא טימ ךיז טֶה סע ּוזַא

 ץֵבָטַהַךְרר יפ לַע ןָפְלאָהעֶג טאָג םיִא שֶה םַּתְסַה ןֵמ רַעַׁשְמ
 ּויַצ איד ראָנ טָּבראיַג טאָה רֶע רדֲא טְליִדְנאַהעֶג.טֶה רֶע

 םעֶד ןיִלייֵצ רֶר יײ;רעזּומ דְלעַג סֶד ןָמּוקנ ןּופ רֶר םיִא זיא
 מח רַפ טְראָד ְךיִז טֶה רעסוָנ םייַצ יִצְנאַנ יד זַא תַמָא

 ע.ןיִפְלאָהְג םיִא טֶה טאָג ראָג טְניִד רַפ טיִנ ראָג רע טֶה
 ה רֶע יו ֹוזַא ןאָמ טיִג ןעֶלאָז ןָׁשטְנעֶמ יִרְרנַא יֵרּכ סֵג יִּפ
 ייֵצ עֶגְנאַלַא ףיֹוא םייַה איר ןיִזאָל רַפ ןיִלאָז נוא ןאָטְג
 סָה טאָג סו סג םעֶר ףֹוא ןיִזאָל רַפ טיִנ ְךיִז ְלאָז ייֵז טְסיִזְמּוא

 ַּב ךיִז טֶה רע.ךֹוא בֹקֲעַי טימ זיִא יִכיֵלְמעג סֶדןאָמג םיִא
 יֵמ ןָגְנאַנְנ םֹורַא ויִא גּוא ראָי גיִצנאוַוְצ טְמאָז רַפ ןָבָל

 ןָוִג זיא וָׂשע וַא נּוא תֹומֲהָּב נּוא ףאָׁש טיִמ תֹוריִׁשע סֹורְנ

 יד טְקעֶו רֶר םיִא ןיִא ְךיז טֶָה תֹוריִׁשע.םעֶד ןּופ ןָראָוג
 ָנקעַי רֶׁשֹוע ןייא רפ סוָנ טְהעֶג רע לייט רעֶיְרפ ןּופ הֶאְיִׂש

 ןיא
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 ְךאָנ נּוא ,תֹואֵמְט תֹומֵהּב איִד ְּךאָנ רָה נו

 רעֶייז ךאָנ טְלעֶטְׁשיִנייֵז טֶה רָע זיִא ׁשֵׁשּפַא
 םיִׁשְרֲח ףֶניִפ ןְגאָרְט ןִיִצ ןעֶד ְּךאָנ ןְנאָרְט
 תֹורֹוהְט תֹומָהְּב נּוא םיִׁשָדֲח סקעֶזְןְלְמעק גוא
 ףיִלעוְצ ןְקְזייִא נוא דְרעֶפ נוא םיִׁשָדֲח ןיינ
 בֹקֲעְי טֶה רעירפ זיִא טׁשּפַא ְךאָנ .םיִׁשָדֲח
 ףֹוא ןְגיִצ וָׂשֵע ּוצ ןְנאַמ רעֶד טְלאוָועֶג טיִנ
 ןְקעוֶו רעֶד טיִנ לאָז רע יֵדָּכ ּבייֵה ןָא םעֶד
 הָכָרְּב יִד טֶה רֶע לייַו הֶאְנִש ןייק וָׂשע יב
 טֶה רֶע איו רֵּבֶא ךילעקיצ ְךֶרֹוד ןמּונעֶג ּוצ
 ּבאָה טְנייַה טְגאָזעֶג רֶע טאָה ןאָטעֶג הָלּפְּת

 רֶע טֶה םּורָד ריִד רַּפ טיָנ אָריִמ ןייק ך

 סאָד ןייוו וצ טְלעֶטְׁשיִג רירּפ ןעֶניִצ
 ֵמּנעֶגהָכְרִּב יִד ְךיִא ּבאָה ְּךיִלָקיִצ יד ּד

 ןלְייֵא טְקיִׁשעֶג רע טֶה ןָטָׁשְרָטְנּוא םוצ נוא
 טעוו ףֹוס םּוצ םֶד ןייוַו ּוצ רָכָליִפ עֶגנּוי נו

 בֵכֹורְו יִנענ טייֵטְׁש םיִא ייַּב םוָו ַחיִׁשָמ
 םּורָא ןייֵא (תֹונֹותַא ןֶּב רָיַע לַעְו רֹומֲחַה

 נּוא לְזייֵא ןייַא ףֹוא ןְטייֵר טעוֶו רֶע נּוא

 ןזיועֶג בֹקֲעַי טֶה ץְלַא םֶד ןֵכָליִפ גָנּויַא
 איד טיִמ ןֶריִפ ְךיִז טעוֶו םִע ֹוזַא יו וָׂש
 זיִא תֹומָהְּב עֶלַא ןּופ לאָצ איד גוא לַא

 םיִרּוטַה לַעַּב רֶד ,גיִצָפּופ נּוא טְרָדְנּוה
 םירשע םיִׁשָיְתּו םִיַהאֵמ םיִזעע םָּבי
 עֶלַא איִד (םירְׂשִע םיִליֵאְו םִיַהאָמ םִי
 ּוצ םימ ןייֵא טיִמ ףֹוס םּוצ ןיִנעֶז דָמ
 םיִא טאָה רֶע סאוָו תֹומֲהְּב עֶלַא סאָד
 טיִנ ןִנעֶז םוָו םּמ יֵלֲעַּב ןעוֶויִג ןיִנעֶז טקי
 םּורָד טְּבייַרְׁש יישר ..ןֶבְרק ןייֵא רֶּפ
 ןעוֶויִג זיִא םִע םיִרָכְז ליִפ איוִו טיִנ טי

 רעֶייז ךיז ןריפ אייֵז לייוו ןלמעק איד
 טיִנ ְךֹוא קּוסָּפ רַד טְלעֶמְׁש םּורד ת
 ןייֵא ּוצ ןעוֶויִג זיִא סע תֹובֹקִנ ליפ יוִו
 מָה םּורָד טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָה

 טְׁשְטְנעֶּבג םיִא טֶה רֶטאָפ רעד סו םעֶד ָךֶרֹד ןיִר
 ךֶרֶד יּפ לע בקי. ןופ הָחָלצַה יִדןעוֶוג טי יִא תֶמָ

 ילול) ןָבל ּוצ טְגאָזג טֶה בקֲעַייוו וזא םֶנ יִּפ לַע רּונ

 טאָג רֶד טיִנ ןעוויִנָּתְחְַׁש םֶַָר הֶּתַיְּ יִרְזּב בָא יתלִא
 ךיִמ ּוטְפְלאוָו ףליה ןיימ ןיא ןייַז ריִמ לאָז רֶטאָפ ןיימ
 תֹוריִׁשַע סאָד ְךיִז זיא ,ריִד ןּופ גירייַל טְקְִׁשִג קעוֶוַא ןעו
 ןייַז עַידומ טְפְראַדַּב בֹקֲעַי טָה םּורָד סַנ יִּפ לע.ראָנ ןע

 עַבֵּטַה ְךֵרד יִּפ לע ןעֶוג טיִג זיִא הָחָלְצִה יָד זַא ָׂשע
 וּפ לע; ןעוֶוַג זיִא סֶע ראָג רֶטאָפ םעֶד ןופ תֹוֶּרִּב יִד ְךֶד

  חלשיו תשרפ

 בקעי להוא

 6 ר אי רעש יא א ארט
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 הע הניארו

 םיִא ןְגאָז ןָא ּוצ וָׂשֵע ּוצ ןְויוַּב טיִנ טאָנ ְךיִ
 יו ֹוזַא זייַּב ןייק בֹקֲעַי ּוצ ןאָמ טיִנ לאָז רֶע
 ליוִו טאָג לייוַו ןֶבָל ּוצ ןְיווַּב ְּךיִז טאָה רֶע
 םּורָד ןייַז םּורָפ ןָלאָז בקעַייִנְּב יִד םֶד ןֶּבאָה
 - טיִנ לאָז רע וָׂשֵע וצ ןְטאָּב רַפ טיִנ טאָג טֶה
 אָרֹומ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי איד יִדְּכ זייֵּב ןייק ןאָט
 רעֶד טְנאָז ְּךאָנ ןייַז םּורְפ ןְלאָז נוא ןְּבאָה
 םיִכָאְלַמ איד ןְּבאָה םּורְד קָחְצִי תֹודָלֹוּת
 טיִנ םיִא ןעֶּבאָה נּוא בקי ןָפְראָועֶג קעֶוַא
 ןאָמ םִיַנ זייֵּב ןייק םיִא לֹאְז וֶׂשע םָד טיִהעג
 םיִקיִדַצ יד סֶד ןוָייו ּוצ ןאָטעֶג טאָנ טֶה םֶד
 ןניִפעֶג ֹוזַא נּוא םיִכָאָלַמ ןּופ .רֶמעֶרָנ ןיִנעֶ
 ןיֵא טיִמ ןְנאָלְׁשעֶג ְךיִז טאָה בֹקֲעַי םֶד ריִמ
 טְנעקיִג טיִנ םיִא טֶה ּךֶאָלַמ רֶד נא ְךאָלַמ
 יִדאלַמ םעֶד רָּביִא טְשְרעֶהיִגטֶה רֶע נוא ןאָט

 חַוָרְו) רֶכעֶטְסאַּפ איִד ּוצ טְנאַועֶג טֶה בֹקֲעַי -
 .ׁשיִנְַטייוַו רֶד ןייֵא (רֶרעֶזיִבּו רֶרעֶזיִּב ּומיִׂשָת
 ניא יִריִרעׁשְמ ןייֵא ןעָשיווצ ןאָמ ריִא טְלאָז
 םֶד ןָייִמ לאָז ָׂשעיֵדְּכ רֶרְדנַא רֶד ןעֶשיווְצ
 אייז ּוצ טאָה רֶע נוא אָד ןיִנעֶז תֹומהְּב ליִּפ
 םעוֶו ניא ןְגנעְֶּב ךְייַא טעוֶו וָׂשֵע ןעוֶו טְגאָנעֶג
 טְלאָז תֹומֵהְּב איד ןיִנעֶז סֶמעֶו ןיִעֶרְפ ְךייַא
 םאָד ויִא בֹקֲעַי טְכעֶנק ןייד ןופ ןעֶנאֶז ריִא
 וָׂשֲע ראַה םעָדּוצ הָנָעַמ ןייֵא טְקיִׁשעֶג ןְראוָו
 בֹוא נּוא זְנּוא רעֶמְנּוא ְּךֹוא טייֵג םקֲעַי נוא
 דְלאַּב ריַמ רע זיִא םּוראָו ןיִנעֶרְּפ םעוֶו וָׂשֵע
 טֶה רֶע ןְנאָז ריא טְלאָז ןנְנאַנעֶג ןיִנעקַא טיִנ
 הָנָּתַמ רעֶד טיִמ טעֶו רֶע טְכאַרְטעֶג ְּדיִז
 - נּוא וָׂשֵע ראַה רָזְנּוא ןּופ ןאָמ ּפָא וָנֹור םעֶד
 טְּבייַרְׁש ייַחְּב רַד .ןָמּוקְךֹוא רע טעוֶו ְךאָנ רָד
 ּומיִׂשָּת חַוָרְו טאָג ּוצ ןְטעֶּביִג סָד טֶה בֹקֲעַי

 תֹורָצ ןְמּוק טעוֶו םִע ןעוֶו רֶדֹע ןיֵבּו רֶדֹעןיֵּב
 רֶדנא ךרוד ןייז טיִנ יז ְלאָז לֵאָרָׂשִי ףֹוא
 ןּופ ׁשיִנְרעֶטייַװ רעֶד ןייֵא ןייַז לאָז םע;ראָנ

 ןייא

 ףאָג רע טֶָה ןָבָל יב ןעוֶו גזיִא רע ראָי ליפ יוִו הָיַארָהְו סג
 ןֶבָל םע) וָׂשֹע ּוצ ןיִלֹופאַּב ֿבקעַי טאָה סָד נּוא טאַהְג טיִנ
 ּבאָה נּוא ןָבָל טימ טנאווָג ּבאָה ְךיִא (הָּתע דע רַחֲאְו יִּתְרַג
 יִהְיַוו טְסיִזְמּוא ןעוֶוגזיא סע .נזא טֶרָדָנּוצַא זיִּב טְמאָּזִג ְךיִמ

 ןיִלְזיֵא טיִמ ןיִסקָא ּבאָה ְּךיִא םָו סֶָד ראָנ (רֹומֲחַו רֹוׁש יֵל
 ףֹוא ּוטְסְלאָז םּורָד סָנ יִּפ לע ראָנ זיִא סע}דָנּוצַא ןּופ זיא

 ְךיִמ טֶה רֶטאָפ רעד סו תֹוכָרְּב יִד רַפ ןייַז זָגֹורְּב טיִג ריִמ

 {ְשְטְנעּבִג
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 הָליַלַּב ןָל אּיהְונ רֶרֶדְנַא רֶל זיִּב הָרֶצ ןייֵא
 'איִד ניֵטְבעֶניִנ טאָה בקֲעַי נּוא (הָּנֲחַמַּב אּוהַה
 טְלעֶציִנ ןיִא טיִנ הָנֲחַמ רֶד ןיִא טְכאַנ עֶגיזאָד
 ןְמּיק טעֶו יָׂשע ןעוֶו טייֵרְו ןייַז לאָז רע יֵדְּכ
 ִתְׁש תֶא חקַיע טְכאַנ אייֵב ןְטְלאַה הָמָחָלִמ
 רֶׂשֶע דַחַא תֶאְו ויִתֹוהְפִׁש יִּתְׁש תֶאָו ויִׁשָנ
 רֶּבייַו ייווְצ ענייז ץְמּונעֶג טֶה רֶע נּוא סיִדָלי
 דיק ףיִלָע עֶנייֵז נא ןָטְסְניִד ייוֵוְצ עֶנייַז גוא
 רֶע טאָה ןֶבָל ןּופ ןְפאָלְטְנַא זיִא רע זַא גּוא
 ןֶבָל עוו יִדְּכ טְלעֶטְׁשיִג ןְְנּוא ןּופ רֶּבייוַו יִד
 נראה ןיִלעוֶו טעֶו נוא ןְטְנּוא ןּופ ןְמּוק טעוֶו
 נּוא .רָמְכעֶט עֶנייַז ןִנֶנעֶגַּב לאָז רֶערֶסעֶּב זיִא
 ןְגנאַנעֶג אָד ןיִנעֶז םּורד טְּבייַרְׁש ליִרָפיִא יִּבִר
 זיִא קֹוּבַי ךיימ רעֶד לייוו רעֶיִרְפ רכוינ יד

 אָרֹומ רֶדְניִק יד ןְּבאָה ןְראוָועֶג ןְטְלאַּפְׁשעֶג
 רָד ןעוֶו ןְניִפעֶנ ריִמ איוִו ֹוזַא ןייֵג ּוצ טאַהעֶג
 לֵאָרְׂשִי יד ןְבאָה ןְראוָועֶג ןְטְלאַּפְׁשעֶג זיִא םִי
 בֶדְניִמַע ןֶּב ןֹוׁשֲחַנ ויִּב ןייֵנ ּוצ טאַהעֶנ אָרֹומ
 םיִא טֶה טאָנ נּוא ןְגְנאַנעֶג ןייַרַא רעֶירּפ ויִא
 םֶנעֶרְפ "שר .רֵכָׂש ןִטּוג ןייא טְלאַצַּב רַּפ רֶר
 נּוא רֶדְניֵק ףיִלֵע עֶנייַז ראָנ טייֵטְׁש םּוראוָו
 טֶה בֹּקַעַי זיִא ץּוריִּת רֶד ןעוֶויִג זיִא יו הָניִד
 עֶׁשָרָה יִׂשֵע סד ןְטְסאק ןייא יִא ןְטְלאַהַּב איז
 ןמעֶג ןָלעוֶו איז טעו נּוא ןְהעֶז טיִנ איז לאָז
 טְפאָרְטְׁשעֶגטאָניִאטָהםּורְד נּואּבייַװַא רַּפ
 םּוראָו םָכָׁש ּוצ ןְמּונעֶג ןְראָָו זיִא איז סאָד

 רֶמאָט רָשע ּוצ ןֵּבעֶג ןעוֶויִג איִז לאָז רע ןעוֶו
 תַא רֹובֲעַיַע טְכאַמעֶג םּורָּפ םיִא איִז טְלאו
 ןייֵלַא רֶעיֶרֶּפ זיא בקעַי נּוא (קיּבַי רַבַעֵמ

 ןֶביִרְּפ ּוצ קֹוּבי ּךאַט םעֶד ןְראָפעֶג רָּביִא
 זֹוה ןייַז רע טאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא רָסאֵו סאָד
 (ּודֵבְּל בֹקֲעַי רַתָיַע טְריִּפעֶנ רָּביִא דִניִועֶג
 רע ןעֶד ןְּביִלְּבעֶג רֶּביִא ןייַלַא זיִא בֹקֲעַי נא

 שורקה ה"לש
 רֶר ןּופ ךיִמ עמעֶר סוָׂשֵע רַיְמ יִחָא דַיַמ אָנ יִנֵליִצַהַ

 רְנאַה רעֶד ןּופ רעֶדּורְּב ןייַמ ןּופ דֶנאַה
 םָד ריִט ןיִנְרעֶל ןיִנאַר ןּופ טְּבייַרׁש רַהוז רֶד .וָׂשִע
 רֶע לאָז ןייַז לֵלַפְתַמ סאַוְמֶע ףוא ליוִו ׁשְנעֶמַא ןעֶו
 טְשְניוִו רֶע סאָו ןעֶגאָז ׁשּוריִפְּב ץְנאַנ טעֶּביִג ןייַ
 דַיַמ ןיִועוֶויִג ׁשֶרֹופָמ טאָה בקֲעַי יװ ֹוזַא טאָנ ןּופ
 זיִא טאָנ ןיִמְכאַרְמ טיִנ ְךיִז לאָז נּוא .יׂשֵע ַיַמ יִחָא
 עֶנייֵמ םיִויִג ךאָד טְסייוו .נּוא . תֹובְבְל ןַחוּב ְךאָד

 ךיְִטייֵר גּוא ראָלְק ץֶלַא וּומ רָע ןייג ןעֶקנאַריִ

 יו רע טֶה ךילניִרְק עֶניילק יִסעג רֶפ טֶה
 ןיִנרעֶל ןְנאַד ןופ אייז ןְמעֶנּוצ טרעקִינ םּוא
 , בּוׁשָח רעייז זיִא טיקידצ ייַּב סאָר ּפָא ריִמ
 | עניילק ןּופ ןעֶ טי ןֶלזג ייֵז לייוַו דְלעֶג רעֶייז
 , טְרעֶקיִג םּוא בֹקֲעַיְךיִזטאָה ןיִנעוֶו ךילְניִרק
 , ךיִז טאָה .ןייֵלַא ןֶּביִלְּבעֶג זיִא רֶע ל"װ נּוא
 , בֹוטְׁשַא ויִּב טְליִגְנאַרעֶג םיִא טיִמ ְךָאְלַמַא
 , טאָה רֶע נּוא דרע רֶד ןופ ןְגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא
 | ןגראמ רעֶד ויִּב שְליְִנאַרעֶג םיִא שימ ךיז
 יא ְךְָלַמ רעֶד ןננאַעֶג ףוא זיִא ןיִרעֶטְׁש
 ץְלַא טאָה רֶע נּוא וָׂשעע ןופ רַש רעֶד ןעוֶויִג

 , לאָז רֶע סָד בֹקֲעַי ףֹוא הָריֵבע ןייֵא טְכּוועֶג

 אל יִּכ ארי מי ייַּב םָד ְךְרֹוד ןינעק םיִא
 . ןעק רע סאָד ןְהעֶיִג טאָה רֶע נוא (ול לֹוכָי
 הָריֵבע;ןייק טֶה רֶע לייוו ןֵמּוק ייַּב טיִנ םיִא
 .טְריִרעֶג ןָא רֶע טֶה (ֹוכיִרְי ףֵכְּב עַגיק טיִנ
 רעֶד רֶּביִא רֵמֹולְּכ ְּךיִד ןייַז ןּופ ןְלאַּב ןיִא
 , ץְמּונעֶג רֶטְסעוֶוְׁש אייוֵוְצ טֶה רֶע םָו הָריִבֲע
 , ,ןָנניוִוצַּב םיִא םיִּפִע טְנאַקעֶג רֶע טֶה םּורד
 ְךֶאָלַמ רעֶד יו טְּבייַרְׁש םיִרּומַה לַעַּב רעֶד
 ןְמיק אייּב טיִנ םיִא עק רֶע םֶד ןְהעֶזִנ טֶה
  ְךֶאָלַמ ןייא ןייז זומ סאָד טְכאַרְטעֶג רֶע ׁשֶה
 וצ טְגאָזֶג ֶה ּךֶאָלַמ רֶד יִנֵתָלִׁש רֶמאֹיֵע
  ןְראָוזיִא רֶעלייַו ןעֶד קעֶזַאְךיִמ קיִׁש בקֲעַי
 . רע טאָה םּורָד בֹקֲעַי ּוצ טאָנ ןּופ טקיִׁשעֶנ

 שר םֶבֹקֲעַי ןָא ןייֵג קעֶוַא טְלאָועֶג טיִנ
 ןיִרעֶטְׁש ןְְראָמ רעֶד ןעֶד (רֵחָּׁשַה הָלָע יִּכ
 | טְנאעֶג םיִא זצ בקי שֶה ןְְנאַגעֶג ףוא זיִא
 ְךֶאָלַמ רַד טֶהנאָט רַּפאָרֹומ ּוד טְסאָה םוָו

 .ךיִאבאָה ןְפאַׁשּב ןְראוָ יִּב ְךיִא רֶיו טְגָזעֶג
 דָנּוצַא נוא טאָנ רַפ טְנאָזעֶג טיִנ הָריִׁש ןייק

  רָד יו עֶנאָזּוצ הָרֵי ֶמּוקעֶג טייֵצ ןיימ זיִא
 קי טֶה יא ינ ףא וא רעֶטט ןנְראמ

 טרפנעיג

 רֶדעֶי לייַװ וזַא זיִא ןּופ רֶד םעמ רֶד נּוא ןיִדייֵר סֹוא

  איִר ןּופ ןיִרעוֶו םָע סאו הָלפָּת רעֶד ןּופ טְראוו
  ןיִטְלַפְׁש נּוא ןיִבוא ףורַא ןעייִג תויְתֹוא עֶגיִלייַה

 / :לעֶמיִה םעֶד ףֶרּוד

 קֶרּפ לוח ןיִא טְגאָז אָרְנאיִד דֵבָל בֹקֲעַי רַתָויע
 ּניִבָא בֹקֲעַי טְגאָזעֶג טֶה רֶועיִלֲא 'ר הָׁעָנַה דיִג

 וצ רֶּביִרַא ְךיִלְנִרְק עֶנייֵלְק ןילַא ןְּבילּבעֶג ויִא
 םיִקידְצ יד יב זַא ריִמ ןיִנרעֶל ןּופ רֶד נוא ןְגאָרְט
 רע עי יח רֶעייֵט וזַא סֶנעֶגייֵא רֶעייֵו זיִא

 ּי ייו 2 =
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 יב ןקיִׁש קעוֶוַא טיִנךי לעוֶ ְךיִא שֵרָפְנעיֶנ
 טְסְלאָז ּוד רֶמֹולְּכ ןֶׁשְְנעֶּב ךימ טְסעוֶו ּוד !

 ןייַמ םאוָו תֹוכָרְּב יד ףֹוא ןייַז םיִּכְסַמ ריִמ
 ְךֶאָלַמ רעֶד טֶה טְׁשְטְנעֶּביִנ ְךיִמ טֶה רָמאָפ -

 ור לייוַו לֵאָרְׂשִי ןייַ לאָז ןְמאָנ ןייד טְגאָועֶנ
 טימ נוא ןֶבָל נּוא וָׂשֵע טיִמ טְׁשְרעֶהיִג טְּפאָה -
 סאוָו בֹקֲעַי ןֵסייֵה טיִנ טְסְלאָז :ּוא םיִכָאְלַמ -

 טְסאָה ּוד רָמֹולְּכ ׁשְלאַפ ׁשְטייַט זיִא סאָד
 טְרֶעייַנ טייֵקְׁשְלאַפ טיִמ ןְמּונעֶג תֹוּכָרְּב יה 1
 ּוד טְוייוַו םאָד סאו ןְסייֵה ּוטְסְלאָז לֵאָרְׂשִי .
 טְפאַׁשְרעֶה טיִמ ןְמינעֶג תֹוכָרּב איִד טְּפאָה

 ש איד ףֹוא ןעוֶויִג םיִּכְסַמ טֶה ְּךָאְלַמ רעֶד נּוא

 (בֹקֲעַיְל תֶמֶא ןֵּתִּת) טייֵטְׁש םּורָד תֹוכָרְּב
 וָׂשֵע טיִמ ןאָטעֶג טֶה בֹקֲעַי םִו םָד רָמֹולָּכ
 תָמַאטימ ראָנ ןעוֶויג קֶלַא זיִא ןֶבָל טיִמ נוא
 הָרּוצ איד טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדֶמ רָד .תֹואָמָר ןָא
 אֵסְּכ םעֶד ןיִא טְציִרְקעֶג םֹוא זיִא בֹקֲעַי ןּופ !
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 הָרָרְׂשַא טְסאָה ּוד (םיִהֹלֲא םע ָתיִרְׂש יִּכִע
 יא זיִא הָרּוצ ןייַד ןעֶד טאָג טימ טָּפאַׁש
 רֶד טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רֶד .דֹובָּכַה אֵסְּכ םעֶד !
 (רַחְׁשַה הָלָעיִּכ) טְגאָזעֶג בֹקֲעַי וצ טֶה ְּךֶאְּלַּמ .

 ןיִרעֶטְׁש ןְגְראָמ רעֶד ןְגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא סֶע
 ןְּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק.ריִמ ראַפ ּוטְסְּפְראַד
 ןְטיֵל ּצ ןְּבאָה םיִכָאְלַמ גוא םיִדָׁשיִד ןעֶד
 געֶרְפיִג בקֲעַי טֶה טיִנ טְכאַמ ןייק גאָט ייַּב
 רעֶד טאָה ןְמאָנ ןייַד זיִא ֹוזַא יז ְךֶאְלַמ םוצ

 (יִמְׁשַל לֵאְׁשִּתהֶזהמֶל) שֶרָפְנֲעיניִא ךָאלַמ
 ְךֶאְלַמ ןייֵא ןְמאנ ןייֵמ ףֹוא ּוטְסְנעֶרְפ םּוראוָו ,
 רַפ םִו ןיִא ראָנ ןְמאָנ ןְטְצעֶזיִג ןייק טיִנ טֶה
 ,רֶע טאָה ןֶמאָנ ןייַא ֹוזַא טייֵג רֶע תֹוחיִלְׁשַא
 טְנאָזעֶג טאָה ְּךֶאְלַמ רֶד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד !
 ְךיז ןעֶליוִו ריֵמ ןְמענ יִרעֶזנּוא טיִנ ןעֶנאָז ריִּמ
 ןופ ןְכאַז ןָאוט ריִמ סאָד ןעֶכאַמ בּוׁשָח טיִנ
 .טאָביִ םטֶנןָאמ ריִמ ראָנ רָע יז

 יה רֶּביִרעֶר טי ַ ךיִָרֲעזיא רלעֶג רֶעייֵ יי
 (ומִע ׁשיִא קֵבָאֵיַ) םֶדְמעְרָפ ןָא ןָריֵר ּוצ ןָא ךיז יז
 ַא ריִמ ןְהעֶז ןעֶנאַד ןּופ טְגאָזעֶג טאָה קָחֶעִי 'ר
 : טכַאנ אייּב ןייֵג ןייַלַא טיִנ ףֶראַר םֶּכָח דיִמָלַּתַא

 קֶרּפ תֶּבַׁש ןיִא אָרָמְנ איִד (היִעָת יֵנְּפ תֶא ןסינ) -
 עֶליִפ קּוסּפ םעֶד ףוא טְגנערּב ןיִיְִרַמ הָמּ

 ֿבֹקֲעַי טְגאָזיִג טאָה ְבֵר םיִמָכֲח יִרְְּוא ןּוֿפ תֹועְיַל -
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 חלשיו תשרפ

 .טְנאָועֶג םיִא יצְךֶאְלַמ רעֶד טֶה םֶד רֹוּבָּכַה

 שורקה ה"לש

 וע הניארו

 נעֶרְפטְנאָעֶג טֶה ְךֶאלַמרד ןיִנאָז ליֵטַא נוא
 ךיד ּבאָה ְךיא לייוו ןעֶד םייַה ךיא איו טיִנ

 עֶמ הָפרֲחַא רימ זִא ןְמּוק יב טנעֶקִַנ טיִנ
 טְּביֵרְש ינּוקְזִח רֶד ןיִּב ְךיִא רעוֶו ָסיוִו לאָז
 טינ טְסֶפראַד וד טְנָזעֶ טאָ ְךְָלַמ רעֶד
 סו ןעֶמ ףְראַד םּוראָו עד ןְמאָנ ןיימ ןְסיוו
 ןינעק יז לאָז ןעֶמ םיִכָאָלַמ יד ןופ ןְמעֶנ יד
 ׁשְטְנעֶמ רד םִז ןּוט ןְלאָזייֵז תֹומֵׁש טיִמ ןְטייֵג
 תֹומָׁש ןָא ןְמּוקעֶגייֵּב ְךיִמ טְסאָה ּוד רָּבֶא ליוו
 טְנייֵׁשעֶג טֶה ןוז יד נּוא (ׁׂשֶמַׁשַה ֹול חַרָזיַע
 בֹקֲעַי ּוצ ראָנ ןעֶד טֶה ישר טגעֶרְּפ בֹקֲעַי ּוצ
 רעֶד ּוצ ְּךאָד טְנייֵׁש ןּוז איד ןּוז יד טְנייֵׁשעֶג
 םֶבקֲעַי ןּופ זיא ץּוריִּת רעֶד טְלעוֶו רעֶצְנאַג
 ריִא רַפ ןְנייַׁש ןְּבֹוהיִג ןָא ןּוז איד םֶה ןיִנעוֶו
 ןייַז ףֹוא ןְּבאָה הָאּופְרַא לאָז רע יֵדָּכ טייֵצ
 זיִא בֹקֲעַי ןעוֶו ריִמ ןְניִפעֶג ֹוזַא נּוא ןְקְניִה
 ןוז איד זיִא עַבָׁש רֵאְּב ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא
 ןיִנעוֶויִנייַז ןופ טייֵצ ריִא רַפ ןְגְנאַנעֶג רֶטְנּוא
 (הֶׁשִנַה דיִנ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו עְכאי אֹל ןֵּכ לַעַנ
 רטְנּוא םֶד ןיִסֶע טיִנ לֵאָרְׂשִי יד ןְלאָז םּורָד
 ןְמעֶנ םֹורא ןיִלעוֶו אייז זיִּב הָמָהְּבַא ןּופ ּבייַל
 ןָא בֹקֲַי טאָה ְךאְלַמ רעֶד לו ןִרָדֶא איד
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רֶד .הָׁשְנַה דיִנ ןיִא טְריִרעֶג
 ייֵזְתָסְנאקְַג ןְראוָועֶג לֵאָרְׂשִי יד ןיִנעֶז םּורְד
 אייז לייַַו ּבייֵל רֶטְנּוא סאָד ןיִסֶע טיִנ ןְלאָו

 נּוא רֶלעֶפ ןיִא ןייַזטְזאָלעֶג ןייַלַא בקי ןְבאָה
 רעֶד נּוא ןְראוָועֶג ןְנאַלְׁשעֶג םּורָד ויִא רֶע
 ְךֶָלַמ רֶד טֶה םורדטְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודְלֹוּת
 ןַומ ךיז לאָז רֶע בֹקֲעַי ּוצ ןְקְניִה טְכאַמיִנ
 יו סֹוא טְזייוַו רָנידיִקְניִהַא ןעֶד וָׂשֵע ּוצ ןְקיִּ
 הָצְרַא ּוחַּתְׁשִיַו טייֵטְׁש םּורד ְךיִז טְקיִּב רֶע
 איד זיִּב טְקיִּבעֶנ ְךיִז טֶה רֶע (םיִמֲעַּפ עַבֶׁש

 טְלעֶטְׁשיִנ טאָה בֹקֲעַי נוא לאָמ ןֶּביז דְרֶע
 הָּפָלִו נּוא רֶדְניִק עֶריא טיִמ הֶהָלִּב רעֶירְּפ
 רָדְניֵק עֶריִא טימ האל נא רֶדְנק עֶריִא שיִמ

 גוא

 טאָמְש איד רַפ תֹועַּבְִמ ןיִעוויג ןֵקִתְמ םֶה ּוניִבָא
 גּוא טְכאַמיִג עֶקְרעֶמ ןְטְראָר טֶה רֶע טְגאָ לֵאּומְש
 םיִשָרָפִמ יִד טְכאַמיִג רֶרעֶּב טֶה רֶע טְגאָ ןָָי 'ר
 םו םיִנֵפֹוא עֶניִריִׁש רַּפ ףוא תֹוׁשְרָד יִד ןיִרעֶלק רֶע

 רקיע רָר רעָּבֶא טְנייֵמיִ טיִמ רֶר ןיּבאה םיִמֲָח יִר
 ׁשְנעֶמרָה םֶד םִיַמָׁש תַאְר יא זיִא הְַָּכ ריז ןּופ
 אייֵרְר ןיא םלָׁשַא ןייז ּוצ ןייזלֵדַּפְשִמ ְךיִו ףְראַד

 איילרע
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 לייַו ןְטְׁשְרֶטְנּוא םּוצ ףֵסֹוי טיִמ לֵחָר נּוא
 טֶה םּורָד טאַהעֶג ּביִל רעֶייִז לֵחָר טֶה רֶע
 רַב אּוהו) ןְמְׁשְרָמנּוא םּוצ טְלעֶטְׁשיִנ יִז רֶע

 ןעֶד עֶלַא רפ ןְגְנאַנעֶגזיִא בקֲעַי נוא (םֶהיֵנְפִל
 רעירפ וָׂשע זאָל טְכאַרְמעֶג ְךיִז טאָה רֶע
 (ותאֶרְקלִׂשֲעְרִיעְטְלאַההָמֶהְלִמ ריִמשיִמ
 םיִא טֶה נּוא בֹקֲעַי ןינעקא ןְפאָלעֶג וָׂשעע זיִא
 טְנייוֵועֶג ןְּבאָה ייֵז נוא טְׁשיִקעֶג נוא טְוְלאַהעֶג

 (ןוּתְׁשּתַנ ןְהֵרְלִיְו הֶנֵה תֹוחָפְׁשַה שנת
 ירֲעיז םיִמ טְנְהעֶגיִג ןּבאָה ןְטְסְניִד איִד נא
 טֶהְּךאָנ רֶד נּוא טקיּבעֶג ךיז ןְּבאָה נּוא רֶדְניִק
 ְךיז ןְבאָה נוא רֶדְניֵק עֶריִא טיִמ הֶאַלשְנְהעֶניִג
 ּוֲהְַּׁשִּיַו לֵחָרְו ףֵסֹוי ׁשֵג רַחַאְו טְקיִּבעֶ
 נוא לֵחָר טיִמ ףסֹוי טְנְהעֶניִג טאָה ְּךאָנ רֶר
 םורר טְּכייַרְׁש ישר .טְקיִּבעֶנ ךיז ןעֶּבאָה
 רָדְניֵק איד רַּפ רַטּומ איִד עֶלַא ייַּב טייֵטְׁש
 איז לייוַו ריִא רַפ ףֵֶסֹוי טייֵטְׁש לֵחָר ייַּב נּוא
 טְלעֶטְׁש רַּפ ףסֹוי טֶה ןעוֶויִג ןייֵׁש רעֶייַז זיא
 ןְטְסיִלְנ טיִנ לאָז נּוא ןְהעֶו טיִנ איז לאָז וָׂשֵע םֶר
 הֶזַה הָנֲחַמַה לָּכ ְףֶל יִמ רֶמאֹיַע ןְמעֶנ ּוצ איו
 בֹקֲעַי ּוצ טגעֶרְפיִנ טֶה וָׂשֵע ׂ(יִּתְָׁנָפ רֶׁשֲא
 ּבאָה ךיא סאוָו הָנֲחַמ עֶצְנאַג איד זיא רעוֶו
 טְניִנעֶגְּב טֶה וָׂשע טְּבייֵרְׁש יישר .טְנינעֶנאַּב
 נאַלְׁשעֶג ןְּבאָה ייֵז נא םיִכָאְלַמ תֹוּתַּכ ליִפ
 םֶניִמעוֶו טְנעֶרְפיִנ אייֵז ןְּבאָה נּוא טייל עֶנייַ
 ןְבאָה םוָשע טרָפְנעיַנ אייֵז ןְּבאָה ריִא טְגעֶו
 ןְּבאָה אייז ןְנאַלְׁשעֶג רֶטייַו ייֵז םיִכָאְלַמ יד
 נוא ןוז םֶקָחְצִי ְךאָד זיִא רֶע טְגאָזעֶג איו

 שורקה ה"לש
 קּוסָפ םעֶד ןיִא זָמּורְמ ןיי יִכְלעְָו תֹומיְִׁש אייְֵרָע
 ןיִא ץְנאַג םלָׁש ןיִעוֶויִג זיִא רַע (םלָׁש בֹקֲעַי אביו
 יי ןיִא םַלָש ןיִגעֶמ רַפ ןייַז ןיא םִלָׁש רעֶּפְרעֶק ןייז
 תֹומיַלְׁש תֹומיִלְׁש ייְֵד ִר ןיִאייֵטְׁשַּב ןיִיִרְד הֶרֹּת
 יִטְסְכעֶה איִד נּוא סֶניִגייֵא ןופ תֹומיֵלְׁש ףּוג ןּופ
 אייֵלְרֶע אייֵרָד יִר נּוא ׁשֵפְנַה תּומיִלֶׁש זיִא תּומיֵלְׁש
 ירעייז טיִמ םיִמָכֲח יִרעְֶנּוא זַמִרְמ ןיִנעֶז תּומיִלְׁש
 יועֶויִג ןקַתְמ טֶה בֹקֲעַי םוםיִנּוקְּת יִד ןופ תֹׁשָרְר
 טְוייַוו םאָד רעֶרעֶּב טְכאַמִיַג טֶה רע טְגאָז ןָנָחוי 'ר

 ןייז לאָז ףוג רֶה רַּפְרע ןופ טייקְכיִלְנייר יד ףוא
 ןקֵתֶמ טאָה רֶע טְנאָז בַר ,תֹוריֵבַע עֶלַא ןּופ ןייַר
 ןֶּתַמּו אָּׂשַמ ףוא ַמַרְמ זיִאסאָר תועַּבְמַמ ןיִזעוֶויִג
 ןיִטְפעֶׁשיִג איִר ןיִגעֶמ רַפ ןּופ-תֹומיִלְׁש יִר ףוא נּוא
 לאָז םָע נּוא הָנּומֲאַּב ןייַז ןיִלאָז טְכאַמ ןעַמ יִבְלְעו

 איִד איו תֹואָמָר םיׁש ןייק יי טיִנ ןעֶניִרְד הָיֵלָת

 . חלשיו תשרפ

 נאַלְׁשעֶג ְּךאָד ייֵז ןְּבאָה לקִינייֵא םֶמָהְרְבַא
 רֵדּורְּב םֶבֹקַעַי זיִא רֶע טְגאזעֶג ייז ןְּבאָה יי
 נּוא ,אייֵז ןְגאָלָׁש ּוצ טְרעֶהיִנ ףֹוא אייז ןֶּבאָה
 יִדָוְנּוא ןופ טְנעֶז ריא טְנאַזעֶג אייֵז ּוצ ןֶּבאָה

 ריִד ּוצ ןייַז לאָז םִע (ּךֶל רֶׁשֲאְףֶל ִהְיִנ טייַל
 םיִּכְסַמ וָׂשֵע טאָה אָד ריִד ּוצ זיִא סע סאוָו
 בקי זיִא אָד נוא תֹוכָרְּב איד ףֹוא ןעוֶויִג
 םעֶד ןּופ נוא קָחְצִי ןופ ןְראָועֶג טְׁשְטְנעֶביִ
 ּוצ טְנאָועֶג טאָה בֹקֲעַי וָׂשע ןּופ נוא ְךאְלַמ

 ֵב) ןָמעֶנ וצ הֶנָּתַמ ןייֵמ שְסְפְראַד ּוד וָׂשֵע
 ןעֶד (םיִהֹלֲא יֵנְּפ תֹואָרִּכ ְךיְִּפ יִתיִאָר ןֵּכ לע
 ריִמ זיִא םיִנָּפןייַד ןְהעֶזיִג ּבאָה ְּךיִא לייו
 נּוא ְךָאָלַמ ןייַד ןְהעֶזיִג ּבאָהְּךיִא אי ְךייֵלְנ
 רע םַד וָׂשֵע ּוצ טְנאַמ רעֶד בֹקֲעַי טֶה םּורְד

 אָרֹומ לאָז ָׂשעיִדְּכ ְךֶאְלמ ןייַנ ןְהעֶזיִג טאָה
 .ןעֶו ןְטְכאַרְט ךיז לאָז נּוא םיִא ראַפ ןֶבאָה
 לעוֶו ןְראעֶג לּוציִנ ְךֶאָלמ ןייֵמ ןּופ זיא רֶע
 ַיַחְּב רעֶד .ןָאוט ןיִנעֶק טְׁשיִנ ראָג םיִא ְךיִא
 .ּוצ ןֵנֶפנַח געַמ ןעֶמ טְגאָז ןָנָחֹוי יִּבר טְּבייֵרְׁש
 טאָה בֹקֲעַי איוִו ֹוזַא ןיִגעֶוֶו אָרֹומ ןּופ עֶׁשֶרַא
 ןְהעֶו ןיִרעֶג ךיד טְלאָו ְךיִא וָׂשֵע ּוצ טְגאָזעֶג
 טאָה רֶע יִׁשְטאָח םיִהלֲא ְּךֶאְלַמַא יו ְּךייֵלְנ
 טאָה בֹקֲעַי וּוא טאַהעֶג דֶנייַפ רעִייז וָׂשֵע
 ְךיִא איו ֹוזַא (םיִהֹלֶא יִנְּפ תֹואָרְּכ) טְנייֵמעֶג
 טְנייֵמעֶג טֶהוָׂשֲעראָנ זע יִד ןְהעֶו ןיִרעֶג ןיִּב
 טאָה בעי (חֹקָיַו וּב רַצְפִיַע םאָנ איו ֹוזַא
 - ּוצ םיִא אייַּב רֶע םֶה וָׂשֹע ּוצ ןְמעֶּביִנ רֶעייו
 ְךיא טְגאָועֶג טֶָה וָׁשֵע נּוא הָנָּתַמ איד ןְמּונעֶג

 לעװ

 ןעֶמ יִכָלעו הָלֲאׁש יֵטְׁשָרֶע איד זַא טְגאָז אֶרָמִנ
 נד ּבוא ויִא טְלעוֶו רֶנעֶי ףוא ןיִׁשְנעֶמ םעֶד טְגעֶרְּפ
 רע.טְנאָז לֵאּומְׁש גּוא הָנּומַאַּב טְֶליִרְנאַהיִג טְסאָה
 =ה ךאוָּכַּכ! יו עמ ןייעטיִנ ןקהַמ םֶה
 יו הָרֹוּת טְניִרעֶל ןעֶמ יוִו רַטָרֶע יִד רֶטְרֶע עֶניִפָא
 ןיִא גוא הָנרָת ץּוחַּב תֹומְכָח ןעֶּביִֶׁשִנ טייֵטְׁש סֶע
 יִטָסָכעֶה איִד נּוא עָמיִרְר איִד טייֵטְׁשִּב הָרֹוּת איִד
 לייַו גּוא ׁשֵפָנַה תֹומיִלְׁש טְסייֵה עֶכיִלעֶו תֹומיֵלָׁש
 יירְ יַלַא ןיִ ןעֶמּוק לאָפ ןיועיִג יִא ּוניֵבָא בקי
 ראַפ תֹונקּת ןייַז ּוצ ןקַתָמ טָכּוזיִג רֶע טֶה תֹומיִלָׁש
 אּוצ ןעֶנאַק תֹומיִלָׁש יִד ּוצ ךוא ןיִלאז אייז יִרָדְנַא
 רֶרעֶי זַא פא ןּופ רָר ריֵמ ןיִנְרעֶל בַנַא נּוא .ןעֶמיִק
 הָוצִמ עֶסֹורְנַא רעֶייִז זיִא סעגּוא בִיּוחְמ זיִא ׁשֶנעֶמ
 רָע יוִנ טאָמְׁש רֶר ןופ ׁשיִנָפְרעֶרַּב ִד ןייַ ּוצ ןקַהְמ

 : ןאק רֶע טייַו איוִו טְנֹואוו
 אצתו

 צ .



 תשרפ

 ְךילְנןייג לע ְךיִא ןאָמ הָבֹוטַא ריד לע
 סאָד טְסייוַו ּוד טְגאָועֶג בקֲעַי טֶה ריד טיִמ
 םיִדָליַה יִּכ) ןייֵג טיִנ ריד טיִמ ְךייֵלְג ןעק ְךיִא

 ןיילק גוא ְּךייוו ןיִנעֶז רֶדְניֵק איד םֶד (םיִּכַר
 טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רעֶד .גנּוי ןיִנעֶז ףאָׁש יִד נוא
 בֹקֲעַיּוצ טְגאָזעֶג טֶה וָׂשע טייֵטְׁש ׁשֶרְדִמ ןיִא !

 0 םֹקֵעַי טֶהאָּבַה םֶלֹוע טיִמ ,ןְלייֵט ְּךיִז רִיִמאָּל

 גּוא ְךייו ןיִנעֶז רֶדְניֵק עֶנייַמ טְרעֶפְנעֶיִנ םיִא
 וי

 םיֹוא ןינעק טיִנ יי ןיִלעוֶו תֹוָצִמ ןיִא ףאַלְׁש
 םּורְד םֶניִג םעֶד ןופ םִיַרּוסְי איד ןייֵטְׁש
 םעֶנ רָמֹולְּכ (ודְבִע יִנְפִל יִנֹודֲא אָנ רָּמעָיְו
 הָלֲהְנִתֶא נא קָלֲח ןייַדּוצ הּזַה םֶלֹוע ןיִא ריד

 ןייג רדניק עֶנייַמ טיִמ לע ְךיִא נוא (יִַאְל

 (הָריִעַׂש ינְודֲא לֶא אֹובֲא רֶׁשֲא דַע) תּולָג ןיִא -
 ריִעֵׂש ןיק ראַה ןייֵמ ּוצ ןמּוק לעוֶו ְךיִא ויִּב

 יָשֲע ךיז טֶה (וּכְרַדְל יִׂשע אּוהַה םֹויַּב בָׁשיַע
 ּוצ גאָט ןְגיזאָד םעֶד ןיִא טְרעֶקִיִג םּוא ןייֵּלַא
 טְרָרְנוה ריִפ איִד רָּבֶא ריִעֵׂש ןייק געוֶו ןייַז
 טאנ נוא רשע ּפָא םיִא ןּופ ְךיִז ןְּבאָה ןאַמ .
 טאָה דוָד ןעוֶו רֵכָׂש רעִייִז טְלאָצַּב אייֵז טֶה
 ליִצַמ טאָג טֶה םֹודֶא ןּופ טייל יֵד ָּתיִנְרַהיִע

 בקֲעַי אביע ייֵז ןּופ ןאַמ טְרָדְנּוה ריּפ ןעוֶויִנ
 ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא בֹקֲעַי נּוא (םֶכָׁש ,ריִע םֵלָׁש !

 רֶע סאָד הָרֹוּת ןייַז טימ ץְנאַנ םָכְׁש טאָטְׁשי
 נוא ןֶבָל ייַּב הָרֹוּת ןייַז ןיִסעֶג רַּפ טיִנ טאָה
 רֶדיוִו םיִא זיִא םִע םֶד דֶלעֶג ןייַז טיִמ ץְנאַג
 הָנְּתַמ ןייֵא וָׂשֵע טֶה רֶע םוָו סֶד ןְמּוקעֶג ּוצ
 זיִא רֶע סאָד ףּונ ןייַז טיִמ ץְנאַג נּוא ןֶּבעֶגיִנ
 םיִא שאָה ְּךָאָלַמ רָה םו ןְראָועֶג טְלייֵהעֶג
 (הָדָׂשַה תֹקָלָח תֶא ןקיע קניה טְכאַמעֶג !
 םֶכְׁש ייַּב רֶלעַפ קיִטְׁשַא טְפֹוקעֶג טֶה בֹקֲעַי
 ,טאָנ ּוצֲחּבְזִמַא טָעֹוּבעֶג ףֹורָד טאָה נּוא

 הֶאֵל תַּב הָניֵד נּוא (הֶּאֵל תַּב הָניד אֵצֵּתַע
 טְנאָז םּורד טְּבייַרְׁש יישר ןְגְנאַנעֶג סֹורַא זיִא !
 ּוצ בֹקֲעַי תַּב טיִנ נּוא הֶאֵל תַּב קּוסַּפ רעֶד -
 ויַא ןיִרָאייַג םֹוא ןייַא ןעוֶויִג זיא איז םֶד ןְעייוֵו .

 וע הניארו חלשיו
 סורַא זיא הָאָל ןעֶד האל רָטּומ ריִא איו
 טְגאָועֶג םיִא טאָה נּוא בֹקֲעַי ןיִנעקַא ןְגְנאַנעֶג
 ְךיִד ּבאָה ךיִא ןעֶד ןְמּוק ּוטְסְלאָז ריִמ ּוצ
 נוא ןּוז ןייַמ ןּופ ְּךעֶלְפייֵפ איד ראַפ ןְגְנּודעֶג

 ןּופ רֶטְכעֶט איד ןיִא ןְהעֶז ןְגְנאַנעֶג זיא הָניִד
 רֹומֲח ןּופ ןּוז רֶד םֶכָׁש איז טֶה דְנאַל םעֶד
 ןנעֶליִג ריִא ייַב זיִא ןיא דְלאוַועֶג טיִמ ןְמּונעֶג
 טְפאָרְטְׁשיִנםּורְדויִא בֹקֲעַי טְּבייֵרְׁשיִיַחְּב רֶד
 ןְטְסאקַא ןיא הָעַד טאָה רֶע לייַו ןְראוָועֶג
 ּבייַוַא רַפ ןִמעֶנ טיִנ איִז לאָז יׂשֵע ןְטְלאַהַּב
 דיִמָּת טְציִז הָׁשֵא יד ןעֶוו טייֵטְׁש ׁשֶרֶדֶמ ןיִא
 ןופ דְניִז יד ףּוא רֵּפַכְמ איו זיִא זֹוה ריִא ןיִא
 טֶה ַחֵּבְוִמ רֶד איו ֹוזַא דְניִועֶג זֹוה ץְנאַנ ריִא
 רֵצְנאַנ רעֶד ןּופ דֶניִז איִד ףֹוא ןעֶוויִג רֵּפַכְמ

 ןפֶנְּכ ךֶּתְׁשֶאְנ טְגאָו קּוסְּפ רֶר יו ֹוזַא טְלעוֶו
 זַא ןייַז לאָז ּבייַו ןייַד אְּךֶתיִּב ִתָּכְרַיְב הָירֹוּפ
 נוא זֹוה ןיִא טְסְקאַוו סו קאָטְׁש ןייַװַא איו
 ןּופ םֹורא ךיז ןְהיִצ נּוא ןְסְקאוַו ןְגייוַוְצ עֶנייַנ
 ןֶציִז דיִמָּת ּבייוַו ןייַד לאָז ְךֹוא ֹוזַא זֹוה םעֶד
 ןייג ןְלאָז םוִו רֶדָניק ןְּבאָה לאָז נּוא זֹוה ןיִא
 יִליִתְׁשִּכְּךיִנְּב) הָרֹוּת ּוצ טְלעוֶו רֶדףֹוא סורַא
 ןייַא איו ֹוזַא ןייַז ןְלאָו רֵדָניִק עֶנייַד (םיתיז

 רֶמייֵּב עֶלַא רַמֹולְּכְןָטְריִּב לייַא ןּופ גְנּוצְנאַלְפ -
 לייַא ןייַא רֵּבֶ ןְייַוְצ עֶרְדָנַא ךיז יא ןָא ןְמעֶנ
 ןֶרָדְנַא ןייֵא ןָא טיִנְךיִז ןיִא טְמעֶנ םיוּב טְריִּב
 תֹועיִנְצַּב ןייַז ּבייוַו ןייַד לאָז ְךֹוא ֹוזַא גייַװְצ
 ןיִרָדְנַא ןייק ּוצ ןְטְפעֶהאַּב טיִנ ְךיִז לאָז נּוא
 רדָניֵק איד סאָד ןייַז הָכוז ּוטְסעוֶו ֹוזַא ןאַמ
 לֵמיֹוּב ןְיִלייֵה טיִמ ןיִרעוֶו שְרימְׁעֶג ןיִלעוֶו
 ןְטְריִּב לייֵא ּוצ ןְכעֶלְניִגייֵ ןיִנעֶז םּורְד ְּךֹוא
 תֹוריִּפ איֵד טְנאַרְטמ טרִיַּב לייַא ןייֵא יוִו ֹוזַא

 ויִא הָׁשֵא ןייֵא ןעֶו ךוא ֹוזַא םיִׁשָדֲח ןיינ
 ןייג רַדָניק עריא םֹוא איז טְנאָרְט תֹועיִנְצַּב
 טְכייֵלְג םּורְד ךֹוא דָנּזעֶג ןיִנעז יֵז ּוא םיִׁשָרֲח
 זַא ןעֶד ןֶטְריִּב לייַא וצ רֶדְניֵק יִד קּוסָּפ רֶד
 נוא רָמיֵּב ּבייַה ןָא ןיִא ןיִנעֶז ןֶטְריִּב לייֵא איו

 םוצ
 שורקה ה"לש :

 ןּופ רעֶטְכאָמ יִדי הָניִר נּוא (הֶאֵל תַּב הָניִר אֵצֵּתַו)
 ןעֶפְראַד .רעֶמיצְנֶע וחִּפ יד ןגנאגינ םודא וי

 רעֶר ןייֵנ ּוצ םורַא טיִנ ןייַז טיִהָג רעֶייִז נּוא רֶעייֵ
 ְךיִז טְניִפְג איִז ןעֶוו זיִא רעֶמיִצ ןֶעְורַפ יִר ןּופ רֹוכּכ

 ֹ טֶה םוָו יי ראָנ טיִנ נּוא זֹוה ןופ ןיִמָסְרעֶניִא יִד ןיִא :

 ךוא זּומ הָינּפַא ּוליִפֲא ןעֶמיִה יז ףְראַד ןאַמַא -

 טאָה סאָוו ןְהעֶז ריִמ איו ןייז געֶמְכיִו ראַּפ רֶעִייִ
 םּוניִבָא בקֲעַי ןיִועֶויִג זיִא יִכְלעוו הָניִד ןעֶפאָרְטיִג

 ְךיִז םֶה נּוא ןְגְנאַניִג םורַא זיִא איִז לייוַו רעֶטְכאָמ
 איו ןעֶרייֵה ןֹוׁש ריִמ ןעֶלאָז םאוו טְנייַה טיִהְג טיִנ

 : ןעֶטיִה ןוש ְךיִז ןיפראד רֶדְניִק יִרְזְנּוא טיי

 , יי יי שא
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 ּוצ רֵדְניִק יִד ְךֹוא ֹוזַא םיִז ייֵז ןיִנעֶז ףֹוס םּוצ
 םיִז רעֶייִז אייז ןיִנעֶז ןְמאָרְג נּוא םֹוא ןְסְקאוַו אייז ןעֶו רֶּכֶא רֶמיִּב רעֶייִ זיִא ןְהיֵצ רעֶד
 (וּתִא רֵּבַרְל בֹקֲעַי לֶא םָכָׁש יִבֲא דֹומָח אֵצָיַע
 ְגְנאַנעֶגםֹורַא זיִא םָכָׁש ןּופ רֶמאָפ רָד רֹומֲח
 טְּבייַרְׁש ׁשֶרְדִמ רעֶד בֹקֲעַי טיִמ ןֶדייֵר ּוצ
 ןיִּב ְךיִא נוא ןעֶוויִנ איִׂשָנ ןייֵא זיִא םֶהָרְבַא רָמאָּפ רֶטְלֲע ןייַד טְגאָועֶג םיִא טאָה רֹומֲח
 ןייֵא ּוצ רָטְכאָט ןייַד ּביִנ םורְד איִׂשָנַא ְךֹוא
 ןייַמ!טְרָפְנעֶיג םיִא בֹקֲעַי טֶה איִׂשָנַא ןּופ ןּוז

 יִא יו ֹוזַא רֹוׁש ןָסייֵהעֶג טֶה רָטאָפ רֶטֶלֲע
 םאוָו םֶהָרְבַא ץֶר רַקְּבַה לֶאְו טייֵטְׁש קּוסָפ
 ןיִא נּוא רֹומֲח טְסיִּב ּוד נּוא רוש טְסייֵה סָד

 . ףֹומֲחַבּו רֹוׁשְּבׁשֹורֲחַת אֹלנטייֵטְׁש הָרֹוּתרֶד
 סקֹוא ןייֵאטיִמ ןירעקא טינ טְסְלאָזּוד (סיָדְחַי
 וׁשְפַנקַּברַּתַת םֶנייֵא ןיֵא לְזייֵא ןייֵא טיִמ נּוא
 הָניִד ןיִא טְפעֶהַּב ְּךיִז טֶה םָכָׁש נּוא (הָניִדְּב
 לאָמ טְסֶנעֶד ויִא הָניֵד טְּביירְׁ יֵיֵחְּב רעֶד
 ןייַא ריִא םָכְׁש טאָה ראָו טֶכֵא ןעויִג טֶלַא
 וא טיִנ רֶדְלעֶפ ןייק טֶה רֶטאָפ ןייַד טעֶריִג
 ליפ ןעֶּבאָה ּוטְסעוֶו ןְמענ ְּךיִמ טְסעֶו ּוד זַא
 יד נּוא (הָדְׂשַה ןִמ ּואָּב בעי יִנְבּו) רָדְלעַּפ
 ,הָלעֶפ םעֶדןופ ןְמּוקעֶגְיִעֶז בקי ןופ רֶדָניֵק
 בֹקֲעַי ןופ רֶדְנִק יִד יוִו טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רֶד
 בה טאָה ןעמ םֶד ןראועג ראַועֶנ ןינעֶז
 רֶלאַּב אייז ןיִנעֶז ֹוזַא רֶטְסעוֶוְׁש רֶעֶייֵז ןעוֶויִג
 טְרָאֹורְטיִןְּבאָה נּוא דְלעֶפ םעֶד ןופ ןְמּוקעֶג
 רעֶד ּוצ ןְהעֶׁשיִג לאָז דְנאַׁש ןייֵא ֹוזַא סאָד
 ןעֶּבאָה לאָמ טְסְנעֶד ןעֶד בקי ןּופ רֶטְכאָט
 ןאָמעֶג טיִנ ְךאַו עֶזייֵּב ןייֵא ֹוזַא זעוע ּוליֵפֲא
 בקעי איוִו ןאַמ ןעֶבּוׁשֲח ןייֵא ֹוזַא ּוצ טֵרָפִּב
 עֶנייז ּוצ נּוא בֹקֲעַי וצ ןְמּוקעֶנ זיִא רֹומֲח נּוא
 רעיא טיִג טְנאַזעֶג אייֵז ּוצ טאָה נּוא רַדְניִק
 טְנאָזיִנ טֶה נּואּבייַוַא רַפ ןיז ןייַמ ּוצ רֶמֶכאָט
 ְךיִא לעוֶו הֶבּותְּכַא טְליוִו ריִא דְלעֶג ליפ יו

 יֵנְּב איִד ןְּבאָה (בקעי יֵנְּב ּונעיע ןְּבעֶג ְךייַא
 ןייַז רֹומֲח ּוצ נּוא םֶכָׁש ּוצ טְרָפְנעיֶג בקֲעַי
 הָּפְרַח םֹורָג רַפ ןעֶד טְפאַׁש גולק טימ רֶמאָּפ
 ןיִּבאָה םּורְד ןיִרָפְנֶע טְנעֶקיִנ טיִנ בֹקֲעַי טֶה
 בֹקֲעַייִנְּב יד גוא ןיִרעֶפְנֶע טְוומעֶג רֶדְניִק יִד
 תֹואָמִר ייֵז ןיִגעֶמ ריִמ טְכאַרְטעֶג ְּךיִז ןְּבאָה
 רָזנּוא טְניִנייֵר םּוא רַפ ןְּבאָה אייֵז לייוַו ןאָט
 ןְּבאָה בֹקעַי .ןּופ רֶדָניק איד נוא רָמְסעוֶוְׁש

  הלשי תשרפ

 יז בג בי א ן8

 - תניארו
 | םֶכיֵתֹנְּב תֶאְוטִכְל ּוניֵתֹונְּבתֶא ּונֵתָנְו טְנאָזעֶג
 /  ְךייַאּוצ רימ ןיִלעֶו רֶטְכעֶט יִרָזנּוא ּנָל חק
 ןְמעֶנ רימ ןיִלעוֶו רֶטְכעֶט יִרֲעייֵא נוא ןיִּבעֶג
 / ןֵּבאָה בֹקֲעַי יֵנְּב יִד טְּבייֵרְׁש ישר .זנּא ּוצ
 רָמְכעט יִרְָנּוא טְנאָועֶגֹוזַארֹומֲח נּואמָכְׁש ּוצ
 אליו רימ עֶכלעֶו ןּבעֶ יא ריִמ לע
  עֶכְלעו ןְמעֶנְדיִז ריִמ ןיִלעוֶו רֶטְכעֶמ יִרעֶייַא
 הָריִרְּב איִד ןייַז לאָז וְנּוא ּוצ נּוא ןְליוִו ריִמ
 יֵד ּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז רֹומֲח נוא םֶכָׁש זַא נּוא
 הָליִמ רֶד ףֹוא ייֵז ןְדָייִר ןָא ּוצ טייֵל טאָטְׁש
 ריִמ אייֵז ּוצ טְנאַועֶג טרעק רַפ אייז ןְּבאָה
 ןָליוֵו ריִמ רַטְכעֶט עֶכְלעוֶו ןיִּבעֶג ייֵז ןיִלעוֶו
 ןליוו ריִמ עֶכְלעוֶו ןְמעֶנ ריִמ ןיִלעוֶו ייֵז ןּופ נּוא
 ריִמאָל טְרָאייַנ הָריִרְּב יד ןייז טעוֶו זְנּוא ּוצ
 רַעַׁש יִאְצֹוי לָּכ רָכָז לָּכ ּולֹומָיע ןייַז לַמ ךיז
 ְׁשְטְנעֶמ עֶלַאְעַויִגלמ יז ןְבאָה יז נוא (ֹוריִע
 ןופ רָאֹוט םעֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז םוָו
 טייֵטְׁש םּורָדטְּבייַרְׁש יַנּוקְוִח רָד .טאָטְׁש רֶד
 . ןְנְנאַנעֶגְזיִנעֶז םִָו (וריע רַעַׁש יִאְצֹוי לָּכנ אָד

 ןיִא ןְמּוקעְג ןיִנעֶז םו עֶלַא (וריע רַּפַׁש יִאְּב
 םנייֵק טְזאָלעֶג טיִנ טאָה םָכָׁש לייוַו טאָמְׁש

 / לָּכנ םייֵטְׁש הָרָׂש ייַּב נּוא טאַטְׁש רעֶד ןּופ !

 . טייַניִג םיִא טֶה נּוא ןייֵג םֹורֵא םאַטְׁש צד ןּופ

 טיִנ זיִא םִע רֵּבֶא ןעוֶויִג לַמ ְּךיִז טֶה רֶע ויִּב
 .הֶרָׂש אייַּב רֶּבֶא ןְליוו ןָמוג רייז טימ ןעוֶיִ
  לֵמונזמּוקעֶג ןְליוו ןֵמּוג רעֶייז טיִמ עֶלַא ןיִנעֶז
 ָאָּב לָּב טייֵטְׁש םּורָד הֶרָׂש טיִמ ןייז דָסֶח
 םָתֹויְהַּב יִׁשיֵלְׁשַה םֹויַּב יִהָיַע ֹוריֵע רעש
 ןֶטיִרָד םעֶד ןיִא ןעוֶויִג זיִא םע גוא (םיִבֲאֹוּכ

 וֵלְו ןֹעמַׁש טֶה ףאַלְׁשןעֶויִ ינֶזייֵז זַא גאָט
 ףוא ןְמּוקעֶגןיִנֶז א ןיִדְרעֶוְׁש ירעיז ְמּונעֶג
 ןְנאָלְׁש רָה אייֵז ןְּבאָה נּוא רָכיִז טאָמְׁש רֶד
 דָלעֶג נוא ץְמּונ רעֶייַז ןְמּונעֶג ּוצ ןְּבאָה נּוא

 .ןְְנאַנעֶגקעֶַא ןינעֶז נוא רטְסעֶוְׁש רעֶייז נוא
 ןָמּוקעֶג אייֵז ןיִנעֶז םּורָד טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד
 / סאוָו םָד לייוו גאָמ ןֶטיִרְד םעֶד ןיִא ייֵז ףֹוא
 רעֶד גאָמְסְניִד ןעֶד ףאַלְׁש זיִא טיִרָדיִנ זיִא
 . ףאַלָׁש ְּךֹוא זיִא ְּךאוָו רעֶד ןּופ גאָט רֶטיִרָד
 ןייא בָרֹקֹע זיִא לֶוִמ ןייַז םּוראוָו ןְטייֵל ףֹוא
 סע םוָו םיַדאַמ ויִא ןיִרעֶטְׁש ןייַז נּוא םיִדָנֲע
 ידְָנּוא ןְּבאָה םּורָד נּוא טולָּב ףֹוא טְוייוַו
 טיִנ ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב ןיִא תֹודָמֲעַמ איִד םיִמָכֲח
 רָרזיא רע לייוו גאָטְנּוז םיִא ןְטְסאַפ ןְסייֵהעֶג

 רעדל = !



 ׁשיִנְפעֶׁשַּב ניִשְמעמ םעֶד ןֹופ נאָט רֶמיִר
 םיִא ןֶפאַׁשַּב ןראָועֶג זיִא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא

 םּורָד נאָמ רֶטיִרָד רֶה גאָטְנּז זיִא נאָטייֵרְּפ
 נּוא ףאַלְׁש גאָט םעֶד ןיִא ׁשְטְנעֶמ רעד ויִא
 תֶּבַ ִאְצֹומ םיִא םיִמָׂשְּב ריִמ ןיִקעֶמְׁש םּורָד
 ןקָיװק רֶד יצ יִדְּכ ןֶא ְךיִז טְּבייֵה גאָט ןעוֶו
 טְגעֶרְפ ן'ּבמר רֶד .ַחיֵר ןְטּונַאטיִמ הָמָׁשְניד
 לאָמ טְסְנעֶר טְּבייַרְׁש רֶע סאָו יישר ףוא
 תּוָז ְּךאָנ ןְנְנאַנעֶג ְךאָנ טיִנ ז"עוע איד ןיִנעֶז

 עֶלַא איֵד (וׂשֲע לֵאָה תֹובָעֹוּתַה לָּכ תֶא יִּכ
 טֵרָפְנִע ןאָמעֶג אייז ןְּבאָה טייקיַדְרעוֶו םּוא
 ןְטייֵצ םֶבלֲעַי ןיִא ץּוריִּתַא קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רֶד
 טיִנ זיִא םע לייוו ןעוֶויִג םּורָפ ז"עוע איר ןיִנעֶז
 ןיִנעֶו אייז סאָר לֹוּבַמ םעֶד ְּךאָנ ןעוֶויִג גְנאַּ'
 איד ןיִא רָּבֶא תינְז רּביִא ןְראוָועֶג ןְראָל רב
 ןעֶויִג גְנאַל ןוש זיִא ּוניֵּבַר הָשֹמ ןּופ ןְטייֵצ
 ןיא ןֵסעֶג רַפ ןֹוש ייֵז ןְּבאָה לּוּבַמ םעֶד ְּד ְךאָנ
 תּונְ ְּךאָנ א ְךאָנ ןיִנעֶו נוא לּוּבַמ םעֶד

 םּוראו ןעוֶויִג םּורְפ לאָמ טְסְנעֶר ןיִנעֶו ז"עוע
 ןעֶמ טאַהעֶג אָרֹומ קָחֶצִי נּוא םֶהָרְּבַא טאָק !

 ץּוריִּת רֶד ןְמעֶנ קעז טי רּבייוו ירעֶייז לאָז
 ןעֶויִג ןייֵׁש ןיִנעֶו הקבר נּוא הֶרָׂש יו ֹוזַא זיִא

 ןְּבאָהםורד טְלעוֶו ר ראָ יא יג ינ
 טֶה בע א םֶּתְרכע םאַהעֶנ א ||

 ןּופ רָציז : שי ןקניִטְׁש רַּפ ךימ טֶה נּוא
 ןְלְמאַז ןייֵא ךיז ןיִלעוֶו אייֵז ןעֶד דְנאַל | םעֶד
 בא ןְנאָלְׁש רעֶד ךימ ןיִלעוֶו נא ריִמ ףוא
 רשיה רפס 1
 ףיז ןָּבאָה יַרֹומֲא ןּופ םיִרָׂש ןֶּבִזיִלַא גּוא ּועַָּּקְתִמ
 עַכיִלְמֶע תֹלָיַח יִרעֶייז טיִמ טְלָמאְַג ןיַא 'ױ

 ִנֹולְּב טאַהיִנ ןְּבאָה יִלַא נּוא ןְׁשְטְנעֶמ רֶניֵשֹוּמ
 טיִמ ןטְלאַה הָמָחְלִמ ןמּוקְג ןיִנעֶו נּוא ןְרְרעֶוׁש
 בקֲעַי יו נּוא עַמְׁשִינ .רָרָניֵק עֶנייַז טיִמ נּוא בֹּקַעָו |
 ,ןָמְכְראַפיִג רֶעייֵז ְךיִז רֶע טֶה טְרעֶה רעֶד סד  טֶה |
 אוצ נּוא א ּוצ ר טֶה 1 נּוא קו

 ןעֶנעֶג רעֶטאָפ םּוצ ;שעאי טֶה הָדהְי גוא ןַעיו
 ןעד

 יו

 .יי טיי? ר יש 7 טא ר
 ערי יי שי : :

 : ו

 תלשיו תשרּפ

 ' טייֵטְׁשיִנעַנּכ יִרייַּב ְךאָד ןְיֶפעֶג ריִמ רעֶמַא

 רע{ 4 א

 רע הניארו
 ןְכאַמ ןעֶד ןעֶמ לאָז טֶרָפְנעיֶג םיִא רֶדניֵק יד
 ַיהְּב רֶד .הָנֹוז ןייַא יו ֹוזַא רֶמְפעוְׁש רֶוְנּוא
 ןְּבאָה בקי נב יד םוִו רַּתיִה םעֶד טְּבייֵרְׁש
 ןעוויִגזיִא םֶכָׁש טאָטְׁש יד ןְנְנראַה ּוצ טאַהעֶג
 רעֶמ תֹולְג נּוא תונו ןאָמעֶג ןְּבאָה אייֵז לייוו
 רָד ייֵז הָניֵד טֶה ְּךֹוא טְלעוֶו רֶצְנאַנ רֶד ןּופ
 ןיִלעֶו איי ןעוֶו טְנאַועג ןְּבאָה ייֵז םָד טְלייֵצ
 . םֹואייז ןיִלעוו הָליֵמ רֶד ןּופ ןיִרעוֶו טְלייֵהעֶג
 ְּבאָה בקי ןופ דֶניועֶג זוה עֶצְנאַנ םֶד ןינְגְרַה
 תינרהעג סֹוא טאָטְׁש עֶצְנאַנ יד יולְו ןֹועְמִׁש
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ (לַא תיֵּב הָלֲע םּוקנ
 לַא תיֵּב ןייק ףֹוא איינ נוא ףֹוא אייֵטְׁש בקֲעַי
 זיִא םֶד (םּוק) טייֵטְׁש םּורְר טְּבייַרְׁש ישר
 טְנאזיִג םיִא טֶה טאָג לייוַו ףֹוא ייֵטְׁש ׁשְטייַט
 וד םָו רֶרָנ ןייד טִמֹוזעֶג גּונעֶג ןֹוׁש טְסאָה ּוד
 םורָד יא ןֶּכְרַ יא ןנְנעֶרְּב וצ ןאָמעֶג טְסאָה
 זיִא הָניִד סאָד ןְראוָועֶג טְפאָרְמְׁשעֶג ּוטְסיִּב
 נּוא ףוא ייֵטְׁש םורד םֶכָׁש ּוצ ןְמּונעֶג ןְראוָו
 .ְּברק ןייר גְנעֶרְּב נּוא לַא תיֵּב ןייק אייֵנ
 ןעֶבֹוא ְךאָד טאָה "שר ינּוקְזִח רעֶד טְנעֶרְפ
 8 בקי ויִא םּורָד סֶד ןְּביִרְׁשעֶג
 הָניִד ןְּבעֶגיִג טיִנ טאָה רֶע לייַו ןֶראוָועֶנ
 א אָד נוא ןָכאַמ םּירָמ םיִא לאָז יִזוָׂשַע
 לייוו ןְראוָועֶג טְּפאָרְטְׁשעֶג זיִא רֶע םֶד יישר
 רעֶד ,ןְגְנעֶרְּב ּוצ טְמוזעֶג רֶדֵנ םעֶד טאָה רֶע
 םַרֹוג םיִא ןְּבאָה ןעֶכאַזעֶרייֵּב סֶר זיִא ץּוריִּת
 בקִעַי ןְראוָועֶגטְפאָרְטְׁשעֶג זיִא רע סֶד ןעוֶויִנ
 יַהֹלֲא תֶא יריסקנ רֶדָניֵק עֶנייֵזּוצ טְגאָועֶג טֶה
 = עֶרְמעֶרפ איד ְךייַא ןופ ּפָא טּוט (רֶָכֵנה
 ונָּבְרִק ןיינ בירקמ ןיינ ְּפְראַד ריִמ ןעֶד רֶטעֶג

} 8 
 4 שורקה ה"לש

 עדמערפ יד קעוֶוַאטּפאַׁש (רָכנַה יַהֹלַא:תֶא ּוריִסָה)
 ןייֵא אָר זיִא ןָנירד סאוָו ְךאַו .רעֶרעֶי רֶמעָנ

 עב 'עֶׁשְלאַפַא הלא הָבָנְנַא ּוניִיַהְד רּוסָא
 קאַּפ םָע סאוָו הָנּוגְמ רָבֶרַא ךוא ּוליִפֲא הָמּרַּכְ
 0 ךיַלְטְנעֶרָא ןיֵא נּוא ןיִפעֶג ְךיִז לאָז סע טיִנ
 בֹקֲעַי ןופ גוא רֶטעֶג עֶדְמעֶרַּפ ןָפּורעֶג ָא ןיִרעוו
 ןאָט הָבּׁשְּת ליוו ןעָמ ןעוֶו זַא ריִמ ןיִנְרעֶל ּוניֵבָא
 עֶרעֶזנּוא ןּופ ןעֶבאַז עָבְלעֶוַא ןְהעֶז ריִמ ןעֶפְראַר
 רָזיַה יִרעֶזנּוא גּוא ריִמ יֵדְּכ ןעֶפאַׁש קעוָוַא רעֶוייַה
 סע יו סְטְכעֶלְׁש םעֶלַא ןּופ ןייז ןייר ץְנאַנ ןעֶלאָז
 ןייב גּוא (שורק ףיִנֲחֹמ הֶיְהַו קוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש

 :ןיִז גיִלייֵה 1 רֶנאַל
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 וצ בירְקִמ ןיִנעֶז ריִמ םָד ןְנאָז טי ןעֶמ לאָז
 רַפ נּוא (םֶכיֵתֹולְמִׂש ּופיִלֲחַהְ רֶמעַג ּפָא יד
 איד םֹוא אּוט רָמֹולְּכ רֶדייֵלְק ירעֶייַא טייַּב
 תַהֵּת בֹקֲעַי םֶתֹוא ןֹומְמִיַע ז"ע יד ןּופ רֶדייֵלְק
 ןְטְלאַהַּב רֶמעֶג ּפָא איִד טאָה בֹקֲעַי (הָלֵאָה
 טיִנ אייֵז טֶה רע נּוא םֹוּב ןְדְניִל םעֶד רֶמְנּוא
 ויִא רע לייוַו םִי ןיא ןעֶפְראוַו ןייַרַא טְנעֶקינ
 םיִהלֶא תַּמַּח יִהָיַו םִי םעֶד ןּופ טיי ןעוֶויִ
 זיִא םע נּוא (םֶהיֵתֹוביִבְפ רֶׁשֲא םיִרעָה לע
 םעֶטְׁש איד ףֹוא טאָנ ןּופ טְכְראָפ יִד ןעוֶויִג
 טְנאָיעֶג ְךאָנ םיִנ ןֶּבאָה ייֵז נּוא ייֵז םּורַא סו
 טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רַד .בֹקָעַיַנְּב יד ְךאָנ
 ןעֶויג זְנֹורְּב ןיִנעֶז ייֵז םּורַא םִָו טעֶטְׁש איד
 גוא ןעוֶויִג לַמ ְךיִ ןְּבאָה ייֵז לייַו םֶכְׁש ףֹוא
 טאָג רעֶייַו ןְּבאָה נּוא ןְראוָועֶג םיִדּוהְי ןיִנעֶז
 ְךאָנ טיִנ אייז ןָּבאָה םּורָד ןָפְראוָועֶג קעווַא
 תַּתִח טייֵטְׁש םורד בֹקֲעַיינּב ידְךאָנ טְגאָיעֶג
 ירעיז ןופ טְסֶנְנַא יר ׁשְטייֵט זיִא םָד םיִהֹלָא
 םּורַא טעֶטׁש איד ףוא ןעוֶויִג זיִא רָטעֶג ּפָא
 זיִא סַע נּוא (הקבר תֹקְנְיִמ הֶרֹובְד תַמָּתַע
 הָהְבַר ןּופ ןיִרְנייֵז איִד הָרֹובְד ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןופ זוה ןיִא הָרֹובָד טְמּוק יוִו יישר טְגעֶרְפ
 טקיִׁשעֶג יִז טֶה הָקְבַר זיִא ץּוריּת רָד בקֲעַי
 איֵז ויִא םייֵהַא ןייֵנ לאָו בֹקֲעַי סאָד ןֶבָל ּוצ
 רֶע נוא בקי יב ןְּבְראָטְׁשעֶג נעוֶו םעֶר ףֹוא

 רשיה רפפ

 איר ןיִגעק ןְְנאַגיִג טְסָנּוז םּוא רעֶריִרְּביִנייַמ ןעֶ
 רֶטְסעֶוְׁ רזנּוא טעֶרְנֶׁשְגְרָד ּבאָה ייוכָׁש טאָמְׁש
 .םאָּבִג םֶטאָנ ףוא ןְראַפְג רָּביִא ןֶּבאָה גּוא הָניִד
 נּוא אָרֹומ ּומסאה םוו רֶטאַפ ןיימ דנּוצא נּוא הָּתַעַו

 נּוא רֶרירְּב עֶנייַמ ףוא ןיִנְרעֶצ ּוטְסְלאָז סאָו ְךאָנ
 רֶריֵרְּב יִנייַמ ּוצ ַחּכ ןיִּבעֶניִגטאָה סאָו טאָנ רעֶד

 יִפְלעֶה וָנּוא טעוו רֶר םָכָׁש טאָטְׁש יִד ןָמּקּצ ייַּב
 יו טיִמ ןאָמ ןיִלעוֶו ריִמ גּוא םיִנֲעַנְּכיִד ןייַ רַבֹונ
 טאָטְׁש רעֶר טיִמ ןאָטִג ןְּבאָה רֶריִרְּב ניי יִו וזַא
 ךיד ךיִא טעַּב רֶמאּפ ןייַמ דְנּוצַא נּוא הָּתִעְו ,םָכָׁש
 אּוט נוא םאָנ אּוצ ןָפאָה נּוא ןיִגייֵווְׁש טְסֶלאָז אּוד
 נּוא גוא ןיִפְלעֶה זְנּוא לאָז רֶע זַא םיִא ּוצ הָלִפָּת
 טֶה הָרּוהְי נּוא אֶרְקַיו .דֶנייַפ ִרְנּוא ןּופ ןיינ ליִּצַמ
 טאָה נּוא טְכעֶנק םֶרְמאָפ ןּופ טְכענָק ןייֵא ןֶפּורג
 סו ןֶעייֵטְׁש טייל יִד יו העְז נוא אייֵנ טְגאָזַנ םיִא

 טְכעֶנְק רֶד נוא יו .ןְמְלאַה הָמָחלִמ ןָמּוקנ ןיִגעז
 טאָה נוא ןֹוחיִס גְראַּב ןָפוא ןְגְנאַגיִג ףורַא זיִא

 טְכעֶמ רָר גוא .רֶלעַּפ ןָפּא ןֶעיטְׁש יִלַא ןְקעֶיִ

 הלשיו תשרפ

 סאָו טְכעֶנְקילַא נוא ןְבקֲעַי יב ןעוֶויִ ןיִנעֶו םאוָו

 א יא סע שש אש שא א

 : יי עי
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 7 הניארו
 16 ןְבאָרנּב םעֶד איי נא ןְּבאָרְנַּכ איז טֶה
 | חבר רָפּומ ןייז סאָד ןְראָועֶג ראָועֶג רֶע
 ַא טייטש ׁשֶרְדִמ ןיא .ןְבְראָמְׁשעֶג ךֹוא זיִא
 | טְגאָזיִנ טייל יִד ְּבאָה ןְבראָטְׁשעֶגיִא הָקְבַר
 / נוא דֶניִלְּב ויִא קָחְצִי נּוא טֹוט זיִא םֶהָרְבַא
  ןְּבארגַּב יז ןעק רעוֶו םֶרָא ןֶדַּפ ןיִא זיִא בֹקֲעַי
 איו םֶד ןְמְלעֶׁש איִז ןעֶמ טעוֶו ֹזַא וָׂשֵע ראָנ
 | איו ןעֶמ טאָה םּורד ןוז ןיִטְכעֶלְׁשַא ֹוזַא טֶה
 | קּוסָּפ רָד טֶה םּורָד נּוא טְכאַנ ייַּב ןֶּבאָרְנַּב
 | םּורָד נּוא טֹוט ריא טְלעֶמְׁשיִג םֹורַא טיִנ
 | זיִא רֶע סו טְרּוא סאָד ןָפּורעֶג בֹקֲעַי טאָה

 , םאָר (תיּוכָּב ןולַאנ ןְראועֶג ראָועֶג ןְטְראָד
 | םְנייֵועֶג טֶה רֶע ןעֶד ןֶעיוו ייוְצ ׁשְטייֵמ זיִא
 .איִו סאוָו נוא ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶטּומ ןייַז סו
 | הָׁשק ויא ןְראוָועֶג ןְכאָרְנאַּב דֹובָּכ ןָא זיִא
 | טְגאָועֶג סֹוא טיִנטֶה ןעֶמ םִו ןעֶד שְּפֶלעֶה סו
  ןְנייַמ טעוֶו ןעמ ןעוֶו ןְּבראָטְׁשעֶג זיִא איִז םֶד
  ןְטְלעֶׁש טיִנ איִז ןעֶד ןעֶמ טעוֶו טְּבעֶל איִז
 | מאֵהיִנ ןיז ןֵמְכעֶלְׁש ןייַא ֹוזַא טאָה איִז סאָד
 | (ׁשֵרֵח לֵלקָת אֹל) טייטְׁש סע זיִא ץּוריִּת רֶד
 | ןייַא ןְטְלעֶׁש טיִנ טְסְלאָו ּוד ׁשְטייַט זיִא םֶר
 | טייֵגְֶמֹוט ןייֵא ףוא נּוא טיִג טְרעֶה םִו ןְּבֹוט
 / טְנאָזיִנ סֹוא טיִנ ןעֶמ טֶָה םּורְד טיִנ קּוסָּפ רֶד

 (ותֹוא ְךֶרֶביֵע ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא הקָבִר סאָר
 ! םיִא טאָה נוא טְשְטְנעֶּביִנ בקֲעַי טאָה טאָנ

 | טסיירטעג

 .ףעייַורְלעֶפ ןיא ןעֶיִטְׁש יי זַאהָרּוהְי ּוצ טְנאָגנ טֶה
 | יִנייו ילַא ּוצ טְגאָזְנ טאָה הָדּוהְי נּוא רֶָמאִּיַו .ליִפ
 | םאָנֹטיִנ אָרֹומ ןייק טֶה גּוא ךייַא טְקְראַטְׁש רָרירָּב
 ( יֵלָּב םֶר טְמעֶנ נּוא ףוא טייַמְׁש נּוא זָנּוא טיִמ זיִא
 | םֶו איֵר טיִמ ןָטְלאַה הָמָחְלִמ ןיִלעו ריִמ נא ןַ
 | וָניא טעֶו ה"ּב טאנ נּוא ןאָטַנ וייֵּב ןייֵק ןְּבאָה ריִמ
  גוא ןְנאַטְׁשִנ ףוא ןיִנעֶז ייֵז נּוא ּומּוקָיו .ןיִפְלעֶה
 טְכעֶגְק יִלַא ניא ןַײז יֵלְּכ טיִמ טְרּוניִג ןָא ךיִו ְּבאָה

 אּוצ ןְמיִַג ןיִנעז ןֹורְבָח ןיִא קָחֶצִי יב ןעוֶיג ןיִנעֶז
 | ןינעֶז עֶלַא אייז נּוא ּוכְליו .ןייַ יִלְּכ טיִמ בֹקֲעַי
 ןעֶויִג ןיִנעֶנ יֵ נּוא םיִרָרְׂש איִר ןיִנעקַא ןְגְנאַגיִ
 זיִא בֹקֲעַי נוא ןָׁשְטְנעֶמ ףיִלעֶווְצ נּוא טְרָדְנּוה
 |  ןְּבאָה םֶכֹקֲעַי רֶרֶניק איִר נּוא . איו םיִמ ןְגְנאַגיִג
 / ןורְבָח ןייק קֶחֶצִי רֶטאָפ רֶמְלעֶרֶעֶיִז ּוצ טְקְׁשָ
 (  ןייַז ליִצַמ ייֵז לאָז רע,ה"ּב טאָג ןיִטעֶּב לאָז רֶע זַא
 || םאָנ נא ייֵז ףוא ןֶמּיקְג ןיִנעֶז םִו טיִנֵעַנְּב יִר ןופ
 / טשָעןיַַא רֶנעֶה יִרְונּא ןיֵא ןיִבעֶג יז לאָנ ה"ּב

 גוא



 בקעי ךְמִׁשֹנ תֹוליִבֲא ןייַז ףוא טְסיירְמעֶג

 ;י ְּךֶמִׁש דֹוע אֵרָקִי אֹל !

 הנואצ =

 (לֵאָרְׂשִי םִא יִּכ בֶק
 םָד בֹקֲעַי ןְפּורעֶג ןיִרעוֶו טיִנ לאָז ןְמאָנ ןייַד
 איִד טְסאָה ּוד סֶד טייקְׁשְלאַפ ׁשְטייַט זיִא !

 לֵאָרְׂשִי ראָגטייֵקְׁשְלאַפ טימ ןְמּונעֶג תֹוכָרְּב
 טְפאַׁשְרעֶה שטייט זיִא םֶר ץְמאָנ ייד ןייַז לאָז :

 ,טְכאַנ ויִּב גאָט ןָגיִבְלעֶנ

7, 

 רעֶד נוא ייַחְּב רֶד .ראַה ןייֵא טְסיִּב ּוד םָה

 בֹקֲעַי ןייַז טיִנ לאָז ןְמאָנ ןייַד ןּבייַרְׁש יִנּקוִח
 לֵאָרְׂיןְפּור ךיד ןעֶמלאָ ןְטייֵצּוצראָיילַא
 רֶלֵּתַו ןְמענ עֶרייֵּב ןְּבאָה טְסְלאָו ּוד ְךֹוא
 רעֶוְׁש זיִא לַחָר נוא ונָּתְרִלְּב ׁשֹקְּתַו לַחְר
 טְגאָועֶג ריִא וצ יִּכאִּב יִר םֶה ןְגְנאַנעֶג דֶניֵק ּוצ
 ןְּבאָה טְסעֶו ור ןְטְכְראַפ טיִנ ְךיִר טְסְּלאָז

 וו ןָכיְִטיִא טיִמ ןְנאָו םיִמָכֲח יָא ןיז ןייֵא
 ן= 8 נוא הָכֹקִנ ןיֵא ןְראָּבעֶ ןְראוָו זיִא בֹקֲעַיןו

4 
 4 תֹובקְנ ייוְצ ןְראָּבעֶג ןְראוָו זיִא ןִמָיְנִּב טיִּמ װ

 ייֵוְצ טיִמ הֵׂשֲעַמַא טְנעֶרְּב ָּבַרשְרֶהִמ ר
 רַפ ךיזןְּבאָה םֶז ַעֶׁשֹוהְייִּבַר ןופ םיִדיְִלַת
 אייז לאָז ןעֶמ רֶדייֵלק יִרָדְנַא ןיִא טְלעֶטְׁש
 טֶה ןֶּבֹילְגןרְדְנא ןייֵ ןְמעֶג ןָא טיִנ טעוֶו סֶע רעוֶו םיִדּהְי איד ןְננְראַה ּצ ןעֶויִנ רַֹנ ֶּכ עֶמ לייו םיִדּוְיןיִנעזייֵז םֶד ןינעק רָח ׂשו
 ְךיִא טְגאָזעֶג ייֵז ּוצ טֶה נּוא רֶנייֵא ןְנופעֶג ךֹו
 ןּבאָה ןיִנעוֶו סְטאָנ ןופ ׁשֶפָנ רֵמֹומ טיִךיֵא ריִא טְעֶז םּוראוָו נוא ְךייַא ריִא שְלעֶמְׁש ראַפ םִּוראוָו םיִּוהְי טְגֶז ריִא סאָד יי
 ייַלַא טיִנ ְךיִז ראָט ןעֶמ טְרָפְנעַנ םיִא איי
 ןינעק ריִמ טייַַו איוִו ריִמ ןָאוט םּורָד ןְטייֵמ
 רָד טֶה ןינעק רֶד טיִנ זְנּוא ןעֶמ טעֶֶו רָמאָּמי
 םיִּפִע ךייַא לעֶֶו ְךיִא טְנאָועֶג ייֵז ּוצ ׁשְטְנעֶמ

 לה עמ ריִמ ריִא טעֶו הֶרֹוּת רעֶייַא ןיא ןיִנעֶדְּפ

 רעֶד ןאָט טיִנ ךייַא ְךיִא לעֶו ֹוא ןיִרפְנֶע
 יי

 םיִא ּוצ םיִדיִמְלַּת איד ןְּבאָה טיִנ רֶדֹוא ןז : ןייֵא ןְּבאָה טעוֶו איֵז ןעוֶו רַעצ ריִא ןיִא םאָה טְפְלעֶה םִו יז יא ןְּבאָה טְסעֶֶו ּוד טיִנ ְךיִד טְכְראָפ טְגאָעֶג ריא יִּבאָּביִד טֶה ןְגנאגֶג ניק וצ רעֶוְׁש זיא לַחָרןעוו טְגָ קו
 ןְדייֵר רייֵר עֶטּוג ףְראַד יִבאָּב יִר טרָפְָעיג

 רפס

 ּוצ רֵכיִלְטיִא טְרעֶקנ םּוא ךיִז ןיִּבאָה דֶנייַפ יִד נּוא-
 רֶדְניִק יִר נּוא .גאָמ ןֵגיּבְלעֶו םעֶר ןיִא טאָטְׁש ןייַנ
 םעֶר דְנאַטְׁש רֶעייז ףוא ןיִנאַטְׁשג ןיִגעֶז בקֲעַי ןופ

 ְרְניֵק איִר זַא גּוא ּואְרִיַו
 אי"

 א א נ }

 חלשיו תשרפ

 יו

 טע הניארו
 ֵדְּכ רֶניֵק ּוצ רעוֶוְׁש טייֵג םוו הֶׁשֵא ןייֵא ּוצ
 רעֶד ּוצ ןָאייַרְּפ רֶד סיִּפִע טיִמ איִז לאָז איִז
 בקֲעַי נוא .נאָטייוַו ריִא ןיִא ּבייַל ריִא ןקִיווק
 תֶרֶפֶא ןּופ געוֶו םעֶד ףֹוא ןְּבאָרְנאַּב איִז טֶה
 דְנאַל רֹקֲא ןייֵא ראָנ ןעוֶויִנ טיִנ ןייֵמ זיִא םע
 ןְריִּפ טְלאָועֶג איִז טאָה רע נּוא תֶרפָא ןייֵק
 רֶניק ןּופ זיִא איִז לייוַו ראָנ ןייַרַא טאָמְׁש ןיִא
 ןְּבאָרְנאַּב איז רעטֶה םּורָד ןֶּבְראָטְׁשעֶג טעֶּכ
 הָבֵצֲמ ןייֵא טְלעֶטְׁשיִג טֶה נּוא געוֶו םעֶד ףֹוא
 סע טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד נּוא .רֵבָק ריִא ףֹוא
 , אייֵו לאָז ןעֶמ רֶּבייוַו איד ּוצ דֹובָּכ ןייֵא זיִא
 טְּבְראַטְׁש איז יוִו טְרֹוא םעֶד ףֹוא ןְּבאָרְנאַּב
 דֶלעַפ םעֶד רֶּביִא ןְריִפ טיִנאיִז לאָז ןעֶמ נּוא
 זיִא ןבּואר (הָהָלַּב תֶא בַּכָׁשִיַו ןבּואְר ּךֶלֵיֵע
 ַא ןעֶד הֶהְלְּב טיִמ ןְגעֶליִג זיִא נוא .ןְגנאַנעֶג
 ןייז ןְמּונעֶג בֹקֲעַי טאָה ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא לַחָר
 טְלעֶציִג ןיִא לֵחר ייַּב ןייֵַטְׁש טְגעֶלְפ םָו טעֶּב
 סאָד טֶה הָהְלּב ייַּב טְלעֶטְׁשיִנ סֶע טֶה גוא
 טעֶּב סאָר טאָה נּוא ןְסאָרְד רַּפ ןֵבּואְר ּוצ
 הָהְלַּב ּוצ טְנאָזעֶג טאָה נּוא ןָפְראועֶג םֹורַא
 איז לַחָר עֶמּימןיימ ּוצ ןייַ ְּךיֵלְנ טֶסְליוו ּוד
 ןייֵא םֶסיֵּב ּוד נּוא עֶטְניִראַה ןייֵא ןעֶויִג זיִא
 סאָד טְכעוֶוְׁש רַּפ טֶה רֶע לייַװ נּוא טְסְניִד
 קּוסָּפ רֶד טֶה םּורָר רֶטאָפ ןייַז ןּופ רֶגעֶליִג
 ןנעֶליִנהָהְלִּב ייַּב זיא רע יו ְּךייֵלְג ןֶּביִרְׁשעֶג
 רַפ ןֵבּואְר טאָה םּורָד טֶּביִיַהְׁש ןּבמר רֶד
 ְךיִז טאָה רע ןעֶר רֶנעֶליִג סאָד טְרעֶטְׁש
 ןֵמעֶג ףְראַד נוא רֹוכָּכַא ןיִּב ְּךיִא טְכאַרְטיִג
 נּוא ץְמּונ םרְטאפ ןייֵמ ןּופ םיִקָלֲח אייוְצ
 ריִמ טעֶו ןֵּבאָה רעֶדְניק ְּךאָנ טעֶוו רֶע ןעוֶו
 טְלַא ןֹוׁש זיִא הָאֵל נּוא ןָמּוק ןָא רעֶניִנייוֵ
 איו יי ןעק .הָּפָלז נא רֶדניק ןְּבאָה צ ןעֶויִ
 טֶה םּורְד ןְּבְראָטְׁשעֶג ןֹוש טייֵצ רָד ןיִא זיִא
 הָהְלִּב ןּופ רֶנעֶליִג םאָד טְרעֶטְׁש ראַפ רע
 םֶר טְרעֶהיִג טֶה בקי נּוא (לֵאְרְׂשִי עַמְׁשִיַע
 טְסעֶד ןּופ ןְפְראוָועֶג םֹורַא טעֶּב סֶד טֶה רֶע
 נּוא םיִא ףֹוא זֶנֹורְּב רעֶייִז טיִנ רע זיִא ןיִנעוֶו
 רֶדְניֵ עֶלַא רַּפ רֶעיַרְּפ טְלייֵצעֶג םיִא טאָה
 7 ישיה
 ירומָא ןּופ דֶנייַפ איד זַא ןְהעֶזיִנ ןעֶּבאָה ֿבֹקֲעַי ןופ
 ּוצ טְרעקג םּוא ְךיִז ייז ןְּבאָה ןְגְנאַגיִג קעֶוַא ןיִגעֶנ
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 רָדְניִק יד נּוא (רָׂשֵע םיִנָׁש בלעי יִנְּב ּויְהִיו
 קּוסָּפ רעֶד ףְלעוֶוְצ ןעוויִג ןיִנעֶז בקי ןּופ
 ןעוֶויִג םּורָפ ְךייֵלְג ןיִנעֶז אייז םֶד זְנּוא טְזייוו

 זָנּוא טְנאַז ְךֹוא טְניִדְניִועֶג טיִנ טֶה ןֵבּואָר ןעֶד |

 רֵדְניִק ןייק רעֶמ ןֹוׁש טֶה רע םֶד קּוסָּפ רֶד
 לָא בֹקֲעַי אבִיע ףְלעוֶוְצ ראָנ טאַהעֶג טיִנ
 בקֲעַי נוא שעַּברַאָה תַיְרק אֵרְמַמ ויִבָא קָחְצִי
 אֵרְמַמ ןייק קֶחֶצִי רֶטאָפ ןייַז ּוצ ןָמּוקעג זיִא
 רע סֶד טיִנ טייטש םּודָד נּוא עַּבְרַא תַיְרַק
 ןוש זיִא איִז לייוַו רָמּומ ןייַז ּוצ ןֵמּוקעֶג זיִא
 םֹורַא טיַנ ליוִו קּוסָּפ רעֶד ראָנ ןָּבְראָמְׁשעֶג
 ְביִרְׁשעֶג ןֵבוא ןְּבאָה ריִמ איו ֹוזַא ןיִלעֶמְׁש
 ותֹוא ּורְּבְקִיַנ ןְּבְראָמְׁשעֶג זיִא קָחֶצִי נּוא
 ןְּבאָרְנאַּב םיִא ןֶּבאָה אייֵז נּוא (בֹקֲעַו וָׂשֲע
 םּורָד טְּבייֵרְׁש יִנּוקְזַח רעֶד .בקֲעַי נּוא וָׂשֵע
 םיִא טֶה בֹקֲעַי לייוַו בֹקֲעַי רַּפ וָׂשֵע טיימְׁש
 אָרֹומ םיִא רַּפ טֶה רע ןעֶד ןאָטעֶג ןָא דֹובָּכ
 רֶטאָפ ןייַמ ןעוֶו טְנאָזעֶג םֶה רֶע לייַַו טאַהעֶג
 רָדּורְּב ןייַמ ןָגינְרַה ְךיִא לעוֶו ֶּבְראַטְׁש שעֶֶו
 ֹותֹוא ּודֵּבְקיִוַנ טייֵטְׁש םֶהָרָבַא ייַּב נוא בֹקֲעַי

 רֶעיִרְּפ קֶחֶצִי טייֵטְׁש (יִנְּב לֹאֵעמְׁשְִו קָחְצִי
 עַטְניִראַה איד הֶרֶׂש ןופ ןעוֶויִג זיִא רֶע לייוו

 וָׂשֵע .הָחָפִׁש איִד רֶנָה ןּופ ןעֹוֶויִג זיִא רֶע נו

 טְּבייַרְׁש "שר הָמָביִלֲהָא ּבייַװַא ןְמּונעֶג םֶה
 ּוא טייֵטְׁש תֹורְלֹוּת ןיִא םוִו תיִדּוהְי זיִא םָד
 ריא טֶה רֶע ראָנ הֶמְביִלֲהֶא ןָסייֵהעֶג טֶה איז
 איז סאָד ןֶזיוֵו ּוצ תידּוהי ןיִּבעֶגיִג ןְמאָנ ןייַא
 םידּוהי ןּופ תַד םעֶד טְלאַה נּוא םּירָפ זיִא

 תַמְׂשְּב תֶאְו) רֶטאָפ ןייַז ןְראַנ לאָז רע יֵדְּכ
 רֶע טאָה ּבייַו ןייַא ְּךאָנ נוא (לאֵעָמְׁשִי תַּב
 רֶטְכאָמ יד תַמְׂשִּב ןֶסייֵהעֶג טֶה איֵז ןָמּונעֶג
 אייַּב תֹודָלֹוּת ןיִא םּורָד נּוא לֹאֵעְמָׁשִי ןּופ
 איז רֶע טָפּור ןֶמּונעֶג איִז טֶה וָׂשֵע ןעוֶו םעֶד

 תרטפה
 רֶד ,הָירביע ןּופ תֹואיִבְנ סָר זיִא סֶד (הָיְדבּוע ןֹוזַח)
 םַר נּוא םֹודָא ףוא תֹואיִבְנ טְנאָזיִג רונ טֶה הָיְרַבֹוע
 טֶה םֹודָח יִמּורֲא רַגַא ןעוֶויִג זיא רע לייַװ ןעוֶויִג זיִא
 יגנעֶרְב ךיא לעֶו ןיילַא םיִמֹדֲאיִר ןופ טְגאָזיגטאָג

 הדוהי ילשמ
 יּפ לע (וגו םיִנֹגּב ףיּתתנ ן'טק; הֵנָה ױגו הָידבּוע ןֹוזֲה

 ןּוז ייְֵצ יִנייֵז ּוצ טְנאָלָג הָאָוֶצ טֶה רַׁשוע ןייֵא לָׁשָמ
 - םִָבְגיִצְנאַג יִר זַא רֹוּכָׁש ןײַא רָנייַא גוא רֶׁשָיְוםָּתַא רֶגייֵמ

 הניארו תלשיו
 ,אייֵרָד יד ןופ םָנייֵא זיִא םָד לייוַו תֹלֲחְמ ןָא
 .תֹוריֵבַע רֶעֶייִז לֵחֹומ אייז זיִא ןעֶמ םו ןְכאַו
 / ףֹוא טייַנ רַנייֵא ןעוֶו זיִא יִרָדְנַא סאָד נּוא
 . טְמעֶנ רַנייֵא ןעוֶו זיִאעֶטיִרְד םָד נּוא הָלּודְגִל
 , לייַו תַּלַחְמ איִז רֶע טְפּור םּורָד ּבייַו ןייֵא
 . תֹוריִבֲע עֶנייַז ןעוֶויִג לַחֹומ םיִא טאָה ןעֶמ
 ,עַנְמִת נוא (פילֲאָל ׁשֶגֶליִּפ הָתְיָה עַנְמִתָע
 . טְוייוַו סאָד וַּפיִלֲא ּוצ ׁשֶנְליִּפ ןייֵא ןעֶויִג זיִא
 . םיִרָׂש ןּופ ןעוֶויִג זיִא איז יִׁשְמאָח קּוסָּפ רָד
 . וַפיִלֲאֹוצ ןְטְּפעֶהַּב טְלאוָועֶג ּךאָדְּךיִז איִז טֶה
 : לייוו ׁשֶנֶליֵּפ ןייֵא יִׁשְמאָח םיִא אייב ןייַז ּוצ

 . םֶה רֶנייֵא נּוא םֶהָרְבַא ןּופ םֹורַא טְמּוק רֶע
 (רֶּבְרִמַּבםיִמַיַה תֶא אָצֶמ רֶׁשֲא) הֶנֲע ןָסייֵהעֶג
 ןֵלְייֵא לֹומ איד טְכאַרְטעֶג םֹוא טֶה רֶע םוִו
 . ןייֵא טְפעֶהַּב טאָה רע ןעֶד רָּבְדִמ רעֶד ןיֵא
 יי ןּופ זיִא דְרעֶפ ןּופ הֶכֹקַנ ןייֵא טיִמ לָזייִא
 . רע לייוַו ּוא לֵזייֵא לֹומ ןייַא ןְראוָו ןְראָבעֶג
 / םָכאַרְּביִנ רֲע טֶה םּורָד רֶזְמַמ ןייֵא ןעוֶויִג זיִא
 / יִד ןֶסייֵה םּורָד נּוא טְלעוֶו רָד ףֹוא םיִדָזְמַמ
 ; א טֶכְראַפ רעֶייז לייוַו םיִמָי ןְלְזייַא לֹומ
 ןעקּפאלק רֶעייֵז טּוראוָו ןֶשְטְנעֶמ ףֹוא םֹורנ
 טְנעֶרְפ יָניקְַח רעֶד .ןיִרעֶו טְלייֵה רַּפ טיִנ
 ןְמייֵצ יִד ןיִא ןְלְוייֵא סומ ןעֶויִג ְךאָד זיִא םִע

 | ןּופ טְסיִמ םָד טְגאָזעֶג טֶה ןעֶמ םֶד קָחְצִי ןּופ
 דְלעֶג רעֶמטְכאַמ קֶחְצִי ןּופ ןעֶלְזייֵא ליומ יד
 | רָד ְּךֶלַמיִבֲא ןּופ רָּבְליִו נּוא רֶלאָג םעֶד ןּופ
 . ןְלוייִא לֹומ ןעוֶויִגְךֹוא זיִא רֶעירפ זיִא ץּוריִּת
 . ןְרעֶדְנַא םּוצ סְנייֵא טְפעֶהַּב ְךיִז ןְּבאָה יו רּונ
 םיִמ לֶזיֵא ןייֵא טְּפעַהַּב רֶע טֶהְּדאָנ רָד נּוא
 טאָג סאָו הָכָרְּב יִד נּוא דְרעֶּפ ַא ןופ הָבְקְנַא
  ְּךיז ןעֶלאָז ןׁשיִניִפעֶׁשַּב עֶנייו טְׁשְטְנעֶּביִנ טֶה
 שיִניֵפעֶׁשַּב ןייֵא ֹוזַא ףֹוא ןעוֶויִנ טיֵנ זיִא ןְרעֶמ

 ; םיִניֵמ אייֵװְצ ןּופ םורַא טְמּוק םאוָו

 : חלשיו
 ; הָירְבּע ןעֶמוק זאָל ּונְיַהְר אייז ףוא ףאָרְטש ןייא
 גּוא בָאְחַא םיִעָׁשָר ייַוְצ ןָׁשיוִוָצ טְנאווְג טאָה סאו
 ןופ טְניִרעֶליִג ּפָא םיִנ טְראָפ ְךיִז טאָה נּוא לֶבְזיִא
 ןופ ןיִרעוֶו טְלאָצְג זאָל נוא םיִׂשִעמ יִייַּב יִרעֶיִ

 םודא

 יִד טיִמ קְנעֶׁש ןייַו איִד נּוא .רֹוּכִׁש םעֶד ּוצ הָרֹיחָפ יִד טיִמ

 "עהָּברדִא טְגעֶרְּפִג םיִא ןעֶמ טֶה . םַּת םעֶד יצ אָינַמְבַא
 םיִמ טרפְנעֶג רֶׁשֹוע רָד טֶה + טרעק רֵפ ןאָט טְפְראַדג טֶה
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 הניאצ

 םֹורָא ףוא תֹיָנערּופ ןיִגאָז רֶע זאָל רָמּולְּכ םוד
 נּוא קָחצי םיִקָידצ יי ןֶׁשיִוְצ טְנאוג טֶה רֶע םִו

 ִרעייז ןופ טְניִרעֶליִג ּפָא טיִנ ְךיִז טא ָה גיא הב |
 הֹּכ) הָיְרבוע ןּופ .תֹואיֵבְנ םֶד ויִא םֶד נּוא םיִש ַעַמ |

 טאָנ טְנאָזיִג טאָה וזַא (םֹודֲאָל םיִהֹלֶא ינֹרֲא רַמָא
 גוא .( תֵאָמ ונעֵמִׁש העומְׁש) םֹודָא ףֹוא ראה רעֶד

 טאָנ ןופ גְניִרעֶה ןייֵא טְרעֶהיִג ןֶּבאָה םיִאיבְנ ריִמ -
 ז"עע יִר ןׁשיְִצ טקִׁשיִ יִראָו זיִא ָחיִלָׁש ןיֵא גּוא
 םּוצ ריי ןְגאָז לאז גוא ןְלְמאֵז ןיַא ְךיִז ןיִלאָז ייֵז
 ןייטְׁש ףוא ךוא ןיִלעֶו ריִמ נּוא ףוא טייֵמְׁש יִרְדְנַא
 אוצ םודָא ןופ תּוכְלַמ םעֶד ףוא ןייֵג ריִמאָל גּוא
 יִּתַתָנ ןֹוטק הֵנְה) טאָג טְנאָז הָמָחְלִמ ןעֶטְל א
 ןיילְק ןיִּבעֶגיִג םֹודָא ְךיִר ּבאָה טאָג ךיִא (םִיֹוגַּב
 ןיַנ טאַהְג טיִנ טֶה םודָא ןעֶד ז"ע יִרְבּוע יִד ןׁשיוִוְצ
 אּוד הָמּוא ירְדְנַא ןייֵא ןופ ראָנ ןֹוׁשָלְו בַתָּכ ןיִגיֵא
 ןיא ןיִגניק טיִנ טְכאַמ ןעֶמ םֶר הָזּובְמ רֶעייֵ טֶסוב
 םֶד (*ךּואיִׁשִה ֶבֵל ןודו) ְךֶלֶמ ןֵכ דֶלֶמ ןייק ֹונלַמ

 ןעֶדייֵרּוצ םעֶרְג ןָא ְךיִד טֶה ץראה ןייַד ןופ תעָשְר
 ָׂשַע רֶד בֹקֲעַי ֶּורְב םֶניניא ןייַב ףוא ּוליִפָא זייַּב
 רֶע רֶמֹולְּכ ןיִטְׁש ןייֵא ןופ ןְמְלאַּפְׁ איִד ןיא טָאור

 רֶגייֵא וו ְךיילְג הוכָא תּוכְזןייַז ףוא ךיִז טְואָל רֵּפ
 ןייז ןייֵטְׁש ןייא ןופ ןְסְלאַּפְׁש איִד ןיִא ְךי טְלאַהַּב !

 רעוו ץְראַה ןייז ןיִא ְךיִו טְכאַרְמ רֶע ךוה זיִא גְנּוציִז
 טְגאז םּורְד דְרֹע רעֶד אּוצ ןיִרָדיִנ ןינעק ךיִמ טעוֶו
 (הָנָק םיִׂש םיִבָכֹוּכ ןיּב םִאְו רֶׁשָנַּכהיִּבְנַּת םִא) טאָפ
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 טְסעֶנ ןייַר אָט ףוא ןוׁש טְסעֶוו וד ןעוֶו נּוא רֶלֶדֶא -
 א עֶ עו טְסעֶר ןיפ ןיִרעֶמְׁש יִר שי

 ןעוֶו טאָנ טְגאָז וזַא ןיִרְריִנ ּפאָרַא טְראָד ןּופ ראד ,
 סו רעּבּר יִר ןעוֶו נּוא ריִר ףוא ןְמּוקְג ןיִנעֶ םיּבננ
 וטְסיִב איו ןָמּוקְנ ריִד ףוא ןיִנעֶז טְכאַנ אייַּב ר
 קעֶװַא ךאָד ןָּבאָה ייֵז ןעֶר ןָראָווְנ ןע תאָלָׁשְטִנַא ֹוזַא
 ּואָּב םיִרְצֹוּב םָא) טְלאַוְנ ןְּבאהייֵז ליִפ יִו תֶבַָיִג
 ןְבּורְמ ןייַו איִד ּפָא ןְמייֵר סו רֶסייַר פא ןעו ָל :
 רֶביִא ְךאָד ייֵז ןעֶטְלאָו ריִד ףוא ןעֶמּקְג ןעֶטְלאָו :
 ןעוו ןעֶד ןעֶּבֹורְמ ןייו ימְכעֶלְׁש איִד ריִד ּוצ טְאָלְג :

 לֵכָל רע טְזאָל ןעֶטְראָנ ןייַו יא ּפָא טְסייַר רעֶניֵא
 איָד רֵּבָא ןְּורְמ ןייַו יְעְֶׁ איָד רָביִא תֹוחָּפַה

 הרוהי ילשמ
 ןייַרַא טעֶוו תֹוריִׁשע יִצְנאַג סָד זַא ןייַז עוו ףֹוס רָד .הָּמְכָח ןקָארש רדְךיז רע ,ה הוה םֶלָֹע תֹוכֵרְּב ןְמּונִג טֶה בקעֶי-

 ןְגעֶמ רַפ םֶד ןֵרֶּביִׁש רַפ טעוֶו רע;לייַו םֶּת םעֶד ּוצ ןָמּוק
 טיִמ טאַּז ןייַז רע טעֶֶו לייַו רֶד ראָג . קְנעֶׁש ןיִא םיִא ייַּב
 וָׂשע ןְׁשְטְנעֶּב טְלאָווג קָתֶצִי טֶה ווא ,םיִנִָּל תֹוריִׁשַע םעֶד
 םעֶוו יָׂשע זַא דיִרָּת רֶׁשֲאַּכ טיִמ בֹקֲעַי נוא תֹוריִׁשֹע טיִמ
 וָׂשע נוא תֹוריִׁשֹע םֶד םיִא יַב ןְמעֶנ ּוצ בֹקֲעַי לאָז ןָגיְִגיִז
 רֶע לאָז םיִנָפְל לייװ רעֶד ראָנ ןָגיִרניִז יִאְרוְּב ְךאָד טעוֶו

 זַא טסּואו רֶד ְךיִנ טֶה קֶחֶצִו יט + הָּזַה םֶלֹוע תֹוכְרְּב ןֶּבאָה -
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 חלשיו תרטפה

 - ןייֵא איז וזַא ןְבייֵה ףֹוא ןוׁש ָךיֶר טְסעֶו אוד ןעוֶו -

 ּפ הניארו
 ריִד ןְּבאָה ןְמּוקעַג ןיִנעֶז םורָא ריד ףּוא םוָו רָּבֹור
 טְּבּוראַּב ץֶלַא ןְבאָהייֵז ןעֶד טואָלעֶג רָּביִא טיִנ ראָנ
 טְכּוזאַּב ןיִנעֶז יו (ויָנּופְצַמ ּועְבִנ ָׂשֵע וׂשְּפְחַנ ךיִא)
 אייז נוא וָׂשֵע ןופ רֶמְרעזיִנעֶגְראָּב רַּפ יַד ןְראָועֶג
 רע) ׁשיִנְמְלעֶהאַּב יִנייַ ןְראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ןיִנעֶז
 ןּופ טוב ןיִא ויִּב (ףֶתיִרּב יִשָנַא ףּוחָלִׁש) לֹובְנַה
 רֶנייַפ 0 ןמּוקעֶג ןיִנעֶז ןְטְראָד סאוָו דְנאַל ןייַד
 יָד ןֶּכאָה ןיִהַא זיִּב ריִד טיִמ ןְטְלאַה הָמְתִלְמ ּוצ
 תיִרְּב ֶרֹוּכ ריד טי ןְּבאָה םו טייל עֶנ ייד ןטיולַאַּב
 ְךיִד יז ןְּבאָה םעֶד טיִמ נוא ריִד ןְפְלעֶה ּוצ ןעוֶיִג
 יד ןָּבאָה נּוא הָמָחְלַמ רָד ןיא ןייֵג ּוצ טעֶריִג רֶּביִא
 ריִר טיִמ םֹולָׁש ןְּבאָה סאוָו טל איד ןמּוקעֶג יי
 לּובְנ םעֶד ףֹוא ןְמיִקעֶג ןיִנעֶז אייז זַא גּוא טאַהעֶג
 ּומיִׂשָי ףֶמֶחַל) טְרעֶקינ םּוא קיִר ּוצ ְךיִז אייז ןֶּבאָה
 ןיא ןאָמעֶג אייֵז ןְּבאָה טורָּב ןייַד (ְךיִּחַּפ רֹוָמ
 ןייד לײוו רֶמולְּכ טרוא ןייַד ףֹוא ריִד ּוצ גאָטייוו
 וא םורָּב ןיִסֶע ןיִּבעֶיִג יד טאָה בֹקֲעַ רֶדּורְּ
 הב ָׂשֵע ּוטְסאָה םעֶד ְךֶרוד ןֵיִל ןופ ץְכעֶקיגַא
 גאָטייוַו ןייֵא ריִד ּוצ זיִא םָד נּוא הֵרּוכּב יֵד ןעוֶויִג
 ושע ןיִא דְנאַטְׁש ראַפ ןייק אָד טי זיִא סע ןעוֶויִג
 עא םעֶד א ראָ רַ 5 םואָנ אּוהַה םויַּ אי

 מ ּוק עוו איז ףֹוא םאוָו .הָנירה רֶסורְג רֶד א
 םעֶד ןיִעוֶוןופ (הֶשי ףֶַכְּת בקי ףיִחָא סֵמֲַמ
 = טי 1 ישעי יה יו םֶע גנב
 ןיִרעֶֶו טְפעוֶו ּוד נּואדְנאַׁש ןייֵא ןיִקעֶד ּוצ ךיִר טעֶו
 םייִּב דָגָנַמ ףֶדֶמַע םויִּב) גיִּבייֵא ףֹוא ןְמיִנְׁש ראַפ
 טְסיִּב וד סאוָו גאָט םעֶד ןיִא (וליֵח םיִרז תֹבָׁש
 יִדְמעֶרְפ ִר וו גאט םעֶד|ןיִא ןיִנעֶקא ןיפ ןְנאַטְׁשעֶג
 רֶרּורְּב ןייַ ןופ רֶלעֶג נא םמּג ןייז ןְגְנאַפעֶג ןּבאָה
 ןירעומ יִנייַ ןיִא ןָמּוקעֶג ןיִנעֶז יִרְמעֶרַּפ גוא בקעַי
 וצ וצ םִיַלָׁשּורְי ףוא לרֹוג ןְפְאוועֶג ןְּבאָה גוא

 ןעליימ

 .רָּׂשֵע טעֶו ןָגיִרְניִו לאָז רע; ַחיִכְׁש טיִנ זיִא בקי םּראוָו
 רעד זיִא סַר .םיִנָּפִל ּוליִּפֶא ז'הועה תֹובֹוט ןּבאָה טיִנ ראָג
 טְנייַמְג ּבאָה ךיא (וגו ְךיִּתַתָנ ןוטק,הָנהְו קּוסָּפ ןּופ טֵׁשֶּפ

 ןּופ טְלאַּפְׁש ןיִא ןְטְלאַהַּב אוד טְסְגיִל ןייֵלְק טְסיִּב ּוד זַא
 סאוָו ךוה ֹוזַא רע.טְציִז ֹּתְבִׁש םֹורָמ) ףֹוס םּוצ .ןיילעֶפ

 + גְנציִנאַּב 'הַא טְכאַמְג םיִא ןֶכאָה םיִאָמֶח ירְנּוא
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 ומְסיִּב לאָמ טְתְנעֶר םיִקָלֲחוצ ךיִ יי יז ןעֶליימ
 טיִג טְסיִּב נּוא ןְטייֵת רעֶר ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג םודָא
 וְסיִּב םּורָר בקֲעַי ָדּוּבןייֵד ּוצ ןָפְלעֶה ןְמיִקעֶג
 אָרֵּת לֵאְע ידְמעֶרְּפ יר ןּופ רֶנייֵא יוִו םְניִכעֶריִג ךוא
 טְפְראַרעֶּבטיִנ טְסְלאָוּור נּוא (ורָכָנםֹויִּבךיִחָאסֹויְב

 רֶע םֶו גאָט ּםעֶר ןיִא בכֹקֲעַו רָרּורְב ןייַד ןיִא ןְהעֶו
 םעֶר ןּופ רֶנעֶה איִר ןיא טרָפְנעיג רָביִא ןְראָוזיִא
 ְךיִר טְסְלאוָו ּוד נּוא םיִא ןָפְלעֶה ּוצ טיִנ נּוא דְנייַפ
 ןיִא הָדּוהְי ןופ רֶרניִ יִר ףוא ןאיֵרְפ טְרעֶהיִג שיִנ
 ר נּוא ןְראוָועֶג ןְראָל רַּפ ןיִנעֶז אייז םִִו גאָט םעֶר
 ןּופ ןיִטעפְש לומ ןייַ ןָפורְג טְרעֶהיִג שיִנ טְסְלאָָו
 יז ףוא ןְמּוקעֶג יִא הֶרָצ ייַא םֶָר גאָמ םעֶר ןיִא ייֵז
 טיִנ טְסְלאוָו ּוד (םֶרֵא םייִּב ֹומַע רַעַׁשְּב אֹבָּת לֵא)
 ןיִא קֶלאָפ ןייֵמ ןּופ רָאומ םעֶר ּוצ ןָמּוק טְרעֶהיִג
 יַנ טסְלאוָו ּוד נּוא ְךאָרְּב רעֶייִז ןּופ גאָמ םעֶד
 ֿבקֲעי רָדּרְבןייַר ןּופ זייַּב םֶר ןיִא ןְהעֶז טְפְראַרעֶג
 טיִנ טְֶסְלאָז נּוא ְךאָרְּב ןייַז ןּופ .גאָמ םעֶר ןיִא
 גאָט םעֶד ןיא טו ןייַ ןיִא רֶנאַה ןייַד ןיִקעֶרְטׁש
 תֶא תיִרָבַהְל קֶרָּפַה לע דומֲעַּת לֵא) ְךאֶרְב ןייַז ןּופ
 ןייֵטְׁש ּוצ טְרעֶהיִג טיִנ טְסְלאָו ּוד נוא (יָמיֵלְּפ
 ןְטְראָר ןיִנעֶז רֶפֹולְטְנַא איר סאוָו ָךאָרְּב םעֶד ףוא
 טיִנ ןֵמְרֶאָר ּוטְסְלאוָו ןְראָועֶג ןְפאָלְטְנַא םױרַא
 רֵניִרְטְנַא איִר ןֶרייֵנְׁש רַפ ּוצ ןייֵמְׁש ּוצ טָּפְראַרעֶג
 םעֶר ןיִא רֶנייַפ יי ןּופ דְנעֶה יר ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 טְרָפְנעֶיַג רָּביִא טאָה םודַא ןעֶד הָרָצ ןיִיַו ןּופ גאָט
 סֶר גּוא רֶנייַפ יִרֲייִז ןּופ רְנעֶה יִר ןיִא לֵאָרְׂשִי יִר

 טְסְלאָו ּר ןעֶד ןאָמ ּצ טְרעֶהיִנ טיִנ ּוטְְלאוָו ץֶלַא
 (םִיוגַה לָּכלַע וי כֹורֵקיִּכ)ןָטְכאַרְמ ּוצ טְרעֶהיִג
 ראַפ ןופ גאָט הויָנֲעְרּוּפ רעֶד טְניִהאָנ זיִא סע םֶר
 וזַא ןאָטעֶג טְסאָה זד איוִו וזַא נוא ןָמיֵק וצ םאָג
 זיִא סאו גָנּולאָצַּב ןייַד ריִד ּוצ ןאָמעֶג ןיִרעוֶו טעוֶו
 ןייַד ףוא טְרעֶקִיַג םּוא ןיִרעֶו םעֶוֶו ריִד ּוצ יּואָר

 יו וזַא ןעֶד (ישְרק רַה לַע םֶתיִָׁש רֶׁשֲאַּכיִּכ) פאָק
 רָמּולְּכגראַּב ןָגיִלייַה ןייַמ ףוא ןקְנּורְטעֶג טֶה ריִא
 קאַלְׁש םעֶר ףוא טייֵרְפעֶג ְךייַאטאָה ריִא איִז וזַא
 רַעיי ְקְניִרְמ ִלַא ןיַלעֶו ֹוזַא ְראַּב ןָגיִלייַה ןיימ ןּופ

 תשרפ
 זיִא בקי סיִבָא יֵרנְמץֶרָאְּב בֹקֲעַי בֵשֵּיַ

 ןופ גנונאוו םעֶד ןּופ דְנאַל ןיִא ןיִסעֶזיִג
 תֶשֶרַּפ איִד טֶּבייֵרְשיְֵַּב רעֶד .ָמאָפ ןיי
 רעֶד ףוא זיִא קידצ רעֶד סאָד זנוא שְניִרעֶל

 רשיה רפס

 ןעוֶויִג טְלַא וי זיִא טייֵצ רעֶּבְלעֶזרעֶד ןיִא (תַעָּב)
 ֶניׁשַא ריז ןעוֶוִגזיִא נּוא רֶהאָי ןְהעֶצְכַא

 םִיְַצִמ ץְנאַג ןיִא ןעוֶויג םיִג יִא רֶגייֵׁשַאוזַא ןוׁשָרַפ
 ןיא

 "קרי 5 }

 הניארז תלשיו
 ןיִרעונוא ןקְניִרְמ ןיִלעֶֶוייֵז נוא תייֵנֲרוּפ ןּופ םוּכ
 ךיילג ןייַ ןיִלעוֶו נּוא טְליִמּוט רַּפ נּוא טְפאָטְׁש רַּפ
 הָמיַלְּפ הֶיְהִּת ןויִצ רַהבּו) ןעוויִג םיִנ ןיִנעֶו ייֵנ אי
 ןייַז טעֶוֶו ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףוא נּוא (שֶרֹוק הָיָהְו
 סאָר נּוא גיִלייֵה ןייַז םעוֶו סֶע גּוא גנּוניִרְטְנַא ןייֵא
 ןּופ רָּמיִג איד .ןנִׁשרִי ןילעוֶו ֿבקֲעַי ןּופ רניִזעֶג זוה
 תיֵּב הָיְהְו) ָּתָׁשְריג אייֵז ןֶּבאָה סאוָו ז"ע יִרָביִע יִר
 ןופ רֶניִועֶג זֹוה סאָד (הָכָהָל ףַסוי תיֵבּו ׁשֵא כֹקֲעַי
 ןּופ רֶניִועֶג זוה םֶד נּוא סאֵלְפ ןייַא ןייַג םעֶו ףֵסֹוי
 ראַפ איִיָז טעוו סֶע נוא אֹורָטֶׁש יו ןייַז עוו יִׂשֵע
 עוו םָע נּוא (ְׁשעתיֵבָל ריִרָש הֶיְהי אֹלו)ןיִנעֶרְ
 רֶניועֶג זוה םעֶר ןּפ גְנּביילְּב רָביִא ןייק ןייז יִנ
 סיוִועֶג םעוֶו םּורָר טעֶרְיִג םֶר טֶהטאָג ןעֶר יש. ןּופ
 ףֵאָרְׂשִי יר נּוא (וָשֲע רַה תֶא בֵגנה שרי וזַא ןייז
 ןיִלעוֶו לֵאָרׂשִי ץֶרָא ןּופ טייַז םורָד ןיא ןְציִז סאָו
 םורָר ףוא זיִא רע םוִו ָׂשֵע ןּופ גראַּב םעֶר ןָניׁשְרִי
 ןיא ןָציִז םאָו לֵאָרְשִי איִד נּוא לֵאָרְִי ץֶרָא טיי
 נּוא םיִּתְׁשלַּפ יד ןופ דְנאַל םֶד ןְנישְרִי ןיִלעוֶו לאָט

 - תא םִיַרְפֶא ןופ דְלעֶפ סאָר ןְניִשְרִי ןילעֶו ייֵ
 ןֵנֵׁשְרַי םעֶו ןיִמִיְנִּב םָבַש נּוא ןּורָמּוׁש ןּופ רֶלעָּפ
 םֶבֵׁש ּוצ טְרעֶקְיִנ רעֶירְּפ טֶה סוָו רֶעְלִג רֶנאַל םֶד
 ןּופ רֶמייַו ןיִמעֶג ּפָא טעוֶו הָׂשַנָמ םָבֵׁש נּוא הָשַנְמ
 תּולְנְו) טייַז חרֶזִמ ףוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ לּובְנ םעֶד
 ןְגיִזאָד םעֶד ןּופ תּולָג רַד נּוא (לֵארשי ַנְבִל הֶּזַה לֵחַה
 איד ןּופ רָמֹולָּכ לֵאָרְשִי ִנְב איִר ןופ ּיִא סאו לאָט

 ןיִא ןְראוָועֶג ןְּביִרְמ רַפ ןיִנעֶז סו םיִטָכְׁשַה תֶרֶשֲע
 ןיפ יִנָּביִרְמ רַפ איִד נּוא תַפְרֶצ זיִּב םיִנֲעַנַּכ דֶנאַל

 הָרּוהְי טֶבֵׁש זיִא םֶר דֶרֶּפָס ןיִא ןיִנעֶז סו םיִלָׁשּורְי
 זיִא םאָד דֶרֶּפִס ןייק ןְראָמעֶג ןְּביִרְפ רפ ןיִנעֶז םאָו
 ףוא ןיִנעֶז סו טעטש יד ןינֵׁשדִי ןילעווו יד אָיְמַפְסַא
 ןויִצ רַהְּב םיעְיִׁשומ ּולָעְו) לֵאָרְׂשיקֶרָא ןּופ טייַז םורָד
 רַפְלעֶה ןייֵג ףוא ןיִלעוֶו סע גּוא (וָׂשע רַה תֶא םּפָׁשִל
 ָשע גראַּב םעֶד ןֶטּפִשִמ ּוצ ןויִצ נְראַּב םעֶר ףֹוא
 ןאָמעֶגְוְּבאָה וָׂשֵע ןּופ רֶדָניִק יר םוִו יב םעֶר ראַפ
 (הָכּולְמַה יִיֵל הָתָָהְו) לאָמ םֶסְנעֶר נּוא לֵאָרׂשִי ּוצ

 ; הָבּולְמ יר טאָג ּוצ ןייַז טעֶו

 םשיו
 זיק טיִנ טאָה סֶח רַנ ןייַא איו ְּךייֵלְנ טְלעוֶו
 רֶע טְכאַרט ֹוזַא רָדְלעַפ ןייק נּוא סיִבֹורק
 ןיסע ךיז ןְמייֵרְג ןָא ּוצ נּוא ןייֵג םּורַא ּוצ ראָנ
 םעֶד ףֹוא ץְלַא טְכאַרְמ קידַצ רֶר ְךֹוא ֹוזַא

 == שורקה ה"לש
 ןְסעֶזיִג זיִא בֹקֲעַי נוא (ויִבָא ִרונִמ ץירֲאָּב ֿבֹקַעַי בֶׁשִי)

 ןעֶּבאָה ןְרעֶמְלִצ עֶנייַו איו רֶנאַל םעֶר ןיִא
 טְלאוָועג םֶהּוניִבָא בֹקֲעַיטְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רֶר ,טְנאועֶג

 .גיאור



 טא 5 יה" "האי טבע עי ר

 הניאצ ו
 געוֶו םעֶד ףֹוא וייּפְׁש ןָא ְּךיִז טייֵרְנ תא טױט
 רָד טְגאָז םֶד םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ איד ןיִנעֶז סאָד
 בקי ויִבָא יִרּונִמ ץֶרָאְּב בֹקֲעַי בֶׁשֵּיַו קּוסָּפ
 עֶניַ וו ֹוַא רַג ןיֵא יו דְנאַל ןיִא ןְסעֶויג זיִא
 ןעֶויִג ןיִנעֶז אייַו םאָד ןיִסעֶזיִגןיִנעֶז ןירָטְלֶע
 ןְּבאָה נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא םיִרָג איו ְּךייֵלג
 רֶנֶי ןיִא טְלעֶֶו רֶנעֶי ףֹוא טְכאַרְטעֶג קֶלַא
 ָׂשֵע ןופ טְלייֵצ רעֶד קּוסּפ רעד טֶה הֶרְדַּמ

 בֹקֲעַי וצ ןְמּוקעֶג זיִא רֶע יוִו רַצֹקְמ ויִא גּוא !
 ןְגנאַנ רעֶד זיִא אייֵז טיִמ םוִוְּדיִרֲאַמ רעז זיֵא !

 ןייֵא טריל ראַפ רֶנייַא לֶשָמ ןייא זיִא םָע
 תא ּפיִז ןייֵא רע םמעֶנ דְמאַו ןיִא לידעּפ -

 דְניִפעֶג רֶעאיוו נוא דְמאַו סאָד רָּביִא טֶּפיִו
 םָד רֶלאַּב קעוֶוַא רֶע טְפְדאַַו לירעֶּפ איד
 תֹודְלֹוּת הָלֵאנ לירעֶּפ איד טְמעֶנ נּוא דְמאָנ
 ןְהעֶׁשיִנ ןיִנעֶו םוָו ןְכאַו איד ןיִנעֶז סָר (בֹּקֲעַי -
 זיִא יִטְׁשְרֶע סאָר בֹקֲעַי ןופ רֶדְניֵק איד ּוצ -
 ראָי ןְהעֶצְּבײ ןעוֶויִנ טְלַא ויא ףַסֹוי ןעֶויִנ
 תיא ףאָׁש םֶרָטאָפ םעֶד טיִסאַּפעֶג רֶע טאָה

 חֶהֶלַּב ןּופ רֶדְניִק יִר טיִמ ןְנֹוצרעֶ) ןעֶויִג זַא

 - שיה רפס 0
 פִּי וי יא ףַסוי זַא טיי רָכְלעזרעֶדןּופ
 דער טְניִרעֶג ךוא טאָנ רֶע טאָה ןיִגעֶֶו טְסעֶד ןוֿפ
 עֶביהעֶגְפּוא יט ןיפ בייַ סד הָכילְ טֶה לײַט
 זיִא רָע זַא ןְהעֶויִג טאָה נּוא ףַסוי ּוצ ןעֶניוא עֶריא

 םיִא ּוצ טְסּולְנעֶג רֶעייֵז ץְראַה ריִא טאָה ןייֵׁש רָעייֵז
 ֶה ףסי רעֶכָא ןעֶריפְראַפ טְלאוָועֶג םיִא טֶה נא
 טאָה ףַסוי נּוא (ןַעַי) .ןיִרעֶה ּוצ איִז טְלאָועֶג םיָנ
 ןעֶרְייַר ּוצ רייֵמְראַּפ טְגאָז נּוא ריִא ּוצ טְרעֶפְנֲעִינ
 ראַה ןייַמ ּוצ ןָאוט סאָד ךיִא ןעָק וזַא איו ריָמ זצ -

 רֶע טאָה ןעֶדְנאַהְראַפ זיִא סֶע סאָו גְניִרְלַא ןעֶר
 ןיִא םיִא ייַּב ׁשְנעמ םּׁש ןייק נוא ריִמ ּוצ ןיִּבעֶגעֶנ
 ןייַז טְסיִּב ור ראָנ ריִמ ןופ רֶסעֶרְג טיִנ זיִא ּבּוטָש
 ךיא ךאָ} אֵּזַא ןָאוט ךיִא ןעֶק איו דֶנּוצַא נּוא ּבייֵט
 ןאַמ ןייַר ּוצ ךיוא נּוא טאָג ןיִגעֶקַא ןעֶניִדְניִו לאָו
 איר טְרעֶהעֶנּוצ טינ הָכיֵלְז טֶה ןיִנעֶמ טְסעֶד ןּוּפ
 איו .ןעֶרייֵר סיִא טיִמ טְגעֶלְפ נוא ףַסֹי ןּופ דיר
 סאָו ןַאוט טְצעֶיִנ ְךיִז טֶה נּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא ףֵּסוי
 ןעֶמּוקעֶג םיִא ּוצ הָכילְו זיִא ְפְראַדאַּב טאָה רָע
 טְנאָו גּוא דיילק ןייַז יַּב טְּפאַחעֶגְנָא סיִא טֶה נּוא

 טְכעֶר זיִא רייַר עֶנייַמ ןעֶרעֶה ּוצ ּוטְסְליוִו םיִא ּוצ
 - ףַסוי ויִא טייֵמעֶנ ןעֶרעֶוו ּוטְסעֶו םיִנ ּבוא נּוא

 ןופ ןעֶפילְטְנַא טְלאָוועֶג טאָה גיא ןְנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 דייֵלְק םעֶד אייּב ןעֶטְלאַהעֶגּוצ םיִא איו טאָה ריִא

 גוא אי : :י
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 (רעַנ אּוהְנ טְגאז קּוסּפ רעֶד נּוא הָּפָלְז נּוא
 ןעוֶויִג טיִנהָּפְרָח ןייק םיִא זיִא םּורָד רָמֹולְּ
 הָּפִלִז נּוא הָהֶלַּב ןופ רֶדְניֵק יד טימ ןייַז ּוצ
 נוי ןעוֶויִג ְּךאָנ זיִא רע לייוַו ףאָׁש איד אייַּב
 טְּבייַרְׁש "שר רָּבֶא .יִנּקְזִח רָד טְּבייַרְׁש ֹוזַא
 ןייֵא ןופ םיִׂשֲעַמ ןאָטעֶג טאָה רֶע רֵעַנ אּוהָו
 ְךיִז טֶה נּוא טְריִצעֶג ְךיִז טאָה רע דניק גֶתי
 טְנאוועֶג דיִמָּת טֶה נּוא ראָה יד טעֶלְניִג םֹוא
 עֶלַא ןעֶד הָּפְלִז ּוא הֶהְלִּב ןּופ רֶדְניִק יד ייֵּב
 גוא דייֵׁשעֶנ ּפָא אייז ןּופ ְךיִז ןְּבאָה רֶדְניֵק
 קידַצַה ףַסֹוי רֵּבֶא ןְטְלאַהעֶג נירְדיִנייַז ןֶּבאָה
 תֶא ףֵמֹוי אֵבָיַ) טְפֶעֶהַּב אייז טיִמ ךיז טאָה
 טֶה ףַסֹוי סו נּוא (םֶהיֵבֲא לֶא הָעָר םֶתֶּבִר
 רֶע טְנעֶלְפ האל ןּופ רדניק איד ןּופ ןְהעֶזיִ
 םּורָד טְּבייַרְׁש יישר .רָמאָּפ םעֶד ןְלייֵצ רָד
 יע םֶתָּבד תֶא ףסֹוי אֵבָיָו ףֵסֹוי ייֵּב טייֵטְׁש
 וא רֶטאָפ םּוצ דיי ירעִייז טְכאַרְּבעֶג טֶה
 (ץֶרֶאָה תַבד ּואיֵצֹויו) טייֵטְׁש םילְגַרְמ יד ייַב

 ףָנאַל םעֶד ןּופ דייר יד ןְנֹוצעֶג סֹוא ןָּבאָה ייֵז

 ףאָנטֶה רֶע קידַצ ןייַא ןעוֶויִנ זיִא ףֵסֹוי לייונ
 א שורקה ה"לש

 קיִלְנְנּוא סאָד ןעֶמּוקעֶג סיִא ףיוא זיא ןעֶציִז ניִאור
 ראַפ גּונעֶג טיִנ טְנאָזיִנ טֶה ף"ַּבְקַה לייוַו .ףֵסיי ןּופ
 עֶנעֶיטייֵרְגעֶגְנָא אייז רַּפ זיִא סע סאוָו סיִקיִדַצ יד

 איר .ןיִּבאָה ךיוא טְלעוֶו יִר ְאָנ יז ןעֶליִװ םֶלעֶוו
 ןיִמעֶג ןְצְראַה םּוצ ׁשְנעֶמ רֶרעֶנ ךיז ףְראַר רָטְרעֶו
 ּוניֵבָא בקֲעַי טְנאַקעֶג טאָה סֶר זַא ןָמְכאַרְמעֶּב נּוא

 ןָאיט ןיִשְנעֶמ עָביִלְנעוֶיִג ריִמ ןעֶלאָו סאָָוןעֶפעֶרְמ
 טאָנ זַא נּוא דֶניִז ןיִא ןעֶקָנּוטעֶגְנייַא ןיִנעֶז ריֵמ םִו
 ןעֶפְראַד ליִפיוִו הֶזַה סָלוע ןיפ ןעֶקָיִלְג יד זְנּוא טיִנ
 סָמּוג סָר זיִא .רָמאָמ ןיִטְכאַרְמ נּוא ןיִטְכְראַפ ריִמ
 הָעְרָל זָנּוא טְלעֶוו רעֶר ףיוא זְנּוא טיִג ןעֶמ סאוָו
 ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא קיִלְג ֶזנּוא ןְרעֶגעֶלְק ראַפ ּוצ
 טאָה טאָנ סאוָו סֶטּוג םעֶד ןּופ ריִמ ןעֶנּומ רָּביִרְד
 נּוא ןָאוט םיִרָסֲח תוליִמָנ נּוא חַקָרְצ ,ןיִּבעֶגיִנ זְנּוא
 רעֶר ןיִּבאָה הֶאְנֲה עֶניְִּביִא ןייק ןיִלאָז ריִמ ןעֶטיִה
 ןָכאָרְּב ּוצ גיִדְנעֶטְׁש ְךאָר לאָז ץְראַה רֶזְנּוא נּוא ןּופ
 םאָנ ןּופ ראָנ ןייַז לאָז ןעֶקְנאַרעֶג יֵרעֶזְנּוא נּוא ןייַ
 יֵרְוגֶמ טְראוָו סאָד זַא טְנאָז רַהֹוז רָד .ןֶטְכאַרְט ּוצ
 םיִבָסִמ רֹוגָמ ןּוׁשָל ןּופ ןעֶקעֶרׁש טְכְראָפ טייֵטעֶּב
 ףְראַד ׁשְנעֶמ רעֶד זַא ןּופ רעֶד וזַא זיִא הָנוְּכ איִר

 :ןעֶגְראָז ןיִא גוא ןעֶקעֶרָׁש ןיִא ןייַ גיִדְנעֶמְׁש
 גְנויַא איִו זיִא רֶע גּוא (הֶהָלְּב יֵנְּב תֶא רַעֵנ אּוחְו

 הָרֹוּת איִד ,הָהְלִּב ןופ רָרְניִק איִד טיָמ רֶניֵּק
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 ןייק טיִנ נּוא טְרעֶהיִנ טאָה רֶע סאו טְנאַזעֶג
 וצעֶג סוא ןְּבאָה םיִלָגַרְמ יִד רָּכֶא שְנעֶגיִל
 ףֵסֹוי נּוא ןְהעֶזיִג טיִנ ןעֶּכאָה ייֵז םוָו טְנעֶגיִל
 ןעֶר רֶריִרְּב עֶנייַו ןיִא ןעוֶויִג הוט ְּךיִז טאָה
 נוא היק ןייַא ןְלֹוק אייז ןעוֶו ןְהעֶזְנ ׁשֶה רֶע
 ייֵז ןיִסע ּבלאַק ניִדיּבעֶל ןייא ריא ןיִא ןָנִפעֶג

 םֶרטְסיוִועֶג טיִנ טֶה רע נּוא הָטיִחְׁש ןָא סֶע
 טְנאָועֶג רֶע טאָה םּורָד ןאָט ֹוזַא געָמ ןעֶמ
 ָךֹוא יַחַה ןִמ רֶכֵא ןיִסֶע אייֵז םָד רָמאָפ םּוצ

 טְכעֶנק תֹוחָּפְׁשַה נב יֵדּוצ ןָפּורעֶג ייֵז ןְּבאָה
 ףֵסֹוי נּוא תֹוחָפְׁש יֵנָּב ןעוֶויִג ןיִנעֶז אייֵז לייוַו

 ןֶפּור טיִנ םִנייֵק ראָט ןעֶמ םֶד טְנייֵמעֶג טֶה
 רֶעייז ןָלְְנאַה אייז םֶד ןְהעֶזיִג רע שֶה דֵבָע
 רֶע טֶה םרבִנ איִד ןּופ רָּבייַַו יִד טיִמ ליפ

 איד טיִמ רָׁשייק םיַא ןיִנעֶז ייֵז םָד טְנייֵמעֶג
 ףֵסֹוי זיא ןָכאַז אייֵרְד איד טיִמ נּוא רָּבייוַו

 טֶה רע םֶו םֶד ןְראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג ןייֵלַא
 ןייז ייַּב םּורָד יֵחַה ןִמ רָכָא ןיִסע ייֵז טְנאָוע
 ןייֵא טילוקעֶג רֶדיִרְּב איד ןְּבאָה ןֶפֹוק ראַּפ
 טּולְּב ןיִא דְמעָה סאָר ןקָנוט ןייֵא ּוצ יִלְקְיִצ
 = יה ןבור ײז םְגאָזעֶג טֶה רע סו םָד נּוא

 טָפֹוק ראַפ רע ויִא םּורָד טְכעֶנק תֹוחָפְׁשַה

 טֶה רע םוָו סֶד נּוא טְכעֶגק ןייֵא רַּפ ןְראוָועֶג
 ןייז טֶה םּורְד רֶׁשייֵק םיִא ןיִנעֶז אייֵז טְגאָזעֶג
 לֵאָרְׂשִי) ייַזהָּתַּפִמ טְלאוָויִג םיִא ּבייוַו םְראַה
 טאָה בקעַי נוא (ןיָנָּב לָּכִמ ףֵסֹוי תֶא בַהָא
 רַד רָדְניִק עֶלַא ןּופ רעֶמ ףֶמֹוי טאַהעֶג ּביֵל
 ףֵסֹוי ןְּבאָה רֵדיִרְּב עֶלַא טְּבייֵרָׁש יִנקְזִח
 םיִא ןְּבאָה הֶאֵל ןּופ רָדְניֵק יד טאַהעֶג דְנייַפ
 רעֶמ םיִא םָה רַסאַפ רַד לייַַו םאַהעֶג דְנייַפ
 ְךניֵק איד נּוא דָדְניִק עֶלַא ןּופ טאַהעֶג ּביִל

 רשיה רפס

 ןעֶסיִרעֶצ ףֵפוי טאָה ׁשעֶניִקעֶרְׁשְרעֶד תַמֲחַמ נּוא
 םאָה נּוא ןָטְלאַהעֶג טאָה הָניֵלְז םאוו דייַלְק סאָר
 נּוא דְנאַה רעד ןיִא ריִא אייַּב דייֵלָק םאָר טְואָלעֶג
 הָכיִלְז יו נּוא סאָג רעֶד ףוא םֹורַא ןעֶפאָלְטְנַא זיִא
 רייֵלְק סאָר ןעֶקיִרעֶצ טאָה ףסי זַא ןְהעֶזְרעֶד טאָה
 טאָה נּוא טֵּפאַשְנּולְק טיִמ ןָאּומעֶג הָביֵלְו טאָה
 טאָה נּוא רֶרייֵלְק עֶרֶעיימ איד יִז ןּופ ןָאומעַנּפָא
 ןיִּבעַנ טְנייֵלעֶג נּוא ףֵסֹוי ןּופ רייֵלָק םאָד ןעֶמּונעֶג
 איו רעֶגעֶליִג ריִא ףוא טְצעֶזעֶג ְךיִז טאָה גּוא ְךיִז
 ןעוֶויִג זיִא ּבּומְׁש ריִא ןיִא נּוא ןָסעֶזיִג רֶעיִרְפ זיִא איִז
 רעוא םֶהיענ יא או יה יענע

 אז

 בשיו תשרפ

 טאַהעֶג רֶייַפ םיִא ןְבאָה הָפְלִו א הֶהָלְּב ןופ
 ןּופ רֵדְניִק יֵד ףֹוא וייַּב רעֶריִנ טֶה רֶע לייוַו
 םּורָד ןעֶּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד נּוא י"שר נּוא הָאָל
 רָדניֵק יד ףֵסֹוי בקי תֹורְלֹוּת הָלֵא טייֵטְׁש
 עֶצְנאַנ סאָד לייוו ףֵסֹוי ןעוֶויִנ זיִא בקעַי ןּופ
 זיִא ןֶבָל אייַּב טְניִרעֶג טאָה בקי סאו ןָעד
 ףיא ןעוֶויִג זיא ףֵסֹוי נּוא לַחר ןיִגעֶֶו ןופ ןעֶויִנ
 טאַהיִג טְלאַטְׁשיִנ ןייֵא טֶה ףֵֹוי ְּךֹוא נּוא ןּוז
 עֶלַא ןּופ תֹולֲעַמ עֶלַא נּוא בֹקֲעַי איו ֹוזַא
 ןּופ הָרֹוכְּב יִר ףֵסֹוי ןיִא ןעוֶויִג זיִא רעֶדיִרְּב
 הָאּובְנ יר ףַסוי ּוצ ןְּבעֶגיִג ןְראוָו זיִא ןֵבּואְר
 םאֶה רֶע ןעֶד ףֵסֹוי ןיא ןעוֶויִג זיִא יִוֵל ןּופ
 ןייַז טעוֶו םִע םֶר הָאּובְנִּב הֹעְרַּפ ּוצ טְנאָועֶג
 זיִא הָדּוהְי ןּופ תוָכָלַמ סאָד :ּוא רֶנְנּוה ןייַא
 םיִלַׁשןייַא ןעוֶויִנ זיִא רע ןעֶד ףסֹוי ןיִא ןעוֶויִנ
 ןעֶֶויִג זיִא רָכְׂשָׁשְי ןּופ הָמָכָח יִד םִיַרְצִמ ןיִא
 ןֹובָנ ןיֵא) םיִא ייַּב טייֵטְׁש םִע ןעֶד ףֵסֹוי ןיִא
 םֶכָח ןייַא ֹוזַא אָד טיִנ זיִא סִע (ךֹומָּכ םֶכָחְו
 ןְפאָרְטעֶג ְּךיִז טאָה םע סוו ץְלַא נּוא ּוד יו
 טָהוָשע ףַסֹוי ּוצ ןְפאָרְטעֶג ְךיִז טֶה בֹקֲעַי ּוצ
 רָריִרְּב איד נּוא ןְניִגְראַה טְלאועֶג בֹקֲעַו
 איד ןְנינְראַה טְלאועֶג ךֹוא ףֵסֹויּוצ ןְּבאָה
 נּוא הָרקֲע ןייֵא ןעוֶויִג זיִא בקעַי ןּופ רָטּומ
 בֹקַעִי ףֵסֹוי ןּופ רַמּומ יד ןעוֶויִנ זיִא ְּךֹוא ֹוזַא

 יִד ףֵסֹוי ךֹוא ֹוזַא ָתְלַמיִג ןְראָּבעֶג ןעֶראָָו זיִא
 ןְגְנאַגעֶג רֶניִק ּוצ רעוְׁש זיִא בֹקעַי ןּופ רֶטּומ
 ןיִנעֶז בֹקעַי ּוצ ףֵֹוי ןּופ רָמּומ איִד ְךֹוא ֹזַא

 בקעֶי ףֵסֹוי ּוצְּךֹוא ּוזַא נּוא םיכָאַלמ ןֵמּוקעֶג
 ןֵמּונ םעֶלַא ּוצ ןָמּוקעֶג םֹולָח ןייֵא ְּךֶרֹוד זיִא
 יישר ףֹוא טנעֶרְפ ן'ּבמר רֶד .ףֶסֹוי ְךֹוא ֹוזַא
 איִד ףוא וייַּב טעֶריִג ראָנ טאָה ףֶמֹוי ןעֶו

 ףעדני
 עדניק שורקה ה"לש

 ןעוֶויִג זיִא הָוָנַע תדֵמ יִר סיורְג יו זָנוא טְלייֵצְרעֶר
 לֵחר ןיפ ןיוז רעֶר ןעוֶיִג זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ףסוי ייַב
 םיִא טאָה בֹקֲעַי נּוא בֹקֲעַי ןופ יֹורָפ עֶטְּביִלעֶג איד
 ןִגעוו טְסעֶר ןּופ רֵדניקעֶנייַעֶלַא ןופ טאַהיִג רָּביל
 טאָה נּוא טאַהיִנ הָואנ םּׁש ןייק ְךיִז ןיִא רֶע טאָה
 רֶד נּוא ,תֹוחָפְׁש יִד ןּופ רעֶדְניִק יִד ּוליֵּפֲא טְניִרעֶּב
 ןָאורְפ סְרְמאַפןייֵז (ויִבָיִׁשְ) רּביִראַרטְגאָ קוסָפ
 תֹוחָפְׁש ר ןָמְלאַהְעַג טינ יֵז טֶה ףסוי טְסייַה םֶד
 קיִרַּצַה ףָסוי ןופ נּוא ןָאיורְּפ עֶכיִלְקְריוִו ראַפ ראָנ
 סאָו זַא הָוְנַעָה תַַמ איד ןעֶנְרעֶל ְךיִז ריִמ ןיִפְראַד
 :יי רער היי ּומ רֶסעֶרְג זי ׁשֶנעֶמ רעֶד

 הׂשעו
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 תשרפ הניאצ :

 תֹוחָפְׁשַהיִּב יד ןּבאָה םּוראָו האל רָדְנֵ
 ראַפ ּוצ נּוא םיִא ןְנינְראַה ּוצ ןעֶויִנ םיִּכְסַמ
 ןֵבּואָר נּוא ריִפ ןעוֶויִג ןיִעֶז ייֵז ןעֶד םיא ןָּפֹוּק
 נּוא ףְניִּפ ויִא ןעוֶויִג םיִּכְסַמ טיִנ ְּךֹוא טאָה

 ְךיז ְךאָד אייֵז ןְּבאָה רֶטְסקעֶז רָד זיִא ףֵסֹוי
 רָדיֵרְּב עֶגיֵרְּביִא יד ןיִנעקַא ןירעוֶו טְנעֶקִיִנ

 םיִא ןֵּבאָה תֹוחָּפְׁשַה יִנְּב יִד זיִא ץּוריּת רָה
 אייֵז ףֹוא טאָה רֶע לייוַו טאַהעֶנ דָנייַפ ּךֹוא
 רעֶד טְּבייַרְׁש ְּךֹוא ֹוזַא נּואי דעֶריִג זייַּב ְּךֹוא
 ףֵסֹוי תֶא בַהָא לֵאָרְׂשיְע יִנּוקְזִח רָה נּוא יֵיַחַּב
 ףֵסֹוי טאַהעֶג ּביִל טֶה בקֲעַי נוא יָנָּב לָכִמ
 קָחֶצִי ֹוָלֹוּת רעֶד רֶדיִרְּב עַלַא ןּופ רעֶמ
 טְנאָז רֶנייֵא ןעוֶו זיִא רֶדֵס רעֶד טְּבייַרְׁש
 םּורָד ּביִל רַפ רעֶד םיִא ןעֶמ טאָה תֹוליִּכְר
 ֶה ףֵמֹוייִׁשְטאָה בֹקעַי ייַּב קּוסָפ רָה טְנאָז
 .טיִנ רַפְרָד םיִא רע טֶה טְנאַועֶג תֹוליֵּכְר םיִא
 (ול אּוה םיִנּוקָז ןָב יִּכ) טְרָאיינ טאַהעֶנ ּביִּפ

 הָרֹוּת רעֶד ןיִא גּולק ןעוֶויִג זיִא רע לייו
 איִד (םֶהיֵבֲא בַהָא ֹותֹוא יִּכ ויָחָא ּואריע

 ּוצ טֶה רֶטאָפ רָד םֶד ןְהעֶזיג ןְּבאָה רָדְיִרְּב
 גמאַהיִגדְנייַפ םיִא ייֵז ןְּבאָה םּורָד ּביל ףַסוי
 םאָד טְכעֶר זיִא קָחְצִי תֹודָלֹוּת רָד טְגעֶרְּפ
 םיִא ייֵז ןְלאָז ּביִל םיִא טֶה רֶטאָפ רֶד לייַו
 רשיה רפס 00
 הָכיִלְו איו נּוא דֶניִזעֶגְזיֹוה ריִא ןעפּור םייֵהַא לאָז

 יֵז ּוצ איִז טְגאָז דְניִזעֶגְויֹוח ריִא ןעֶהעֶז רעד טאָהי
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 רעֶגייֵ זַא ןְהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעֶד ןייַז רַבֹוע טְנייַק
 וֲע זיִא ְךיִא ראָנ ּבּוטְׁש ןיִא ןעֶדְנאַהְראַפ טיִנ יָא

 רייֵלק ייַיַב ןָמְלאַהעֶג ְךיִא ּבאָה ריִמ ּוצ ןָמּקעֶג
 לוק םורָנַא טיִמ ןעֶירְׁש ּוצ ןעּבֹהעֶגְנָא ּבאָה נּוא

 ּבֹוהעֶגְנָא ּבאָה ְךיִא זַא טְרעַהְרַד םאָה לֶצ
 אייַב ריי ןייז טְנאָלעֶג רעֶּביִא רע טאָה ןֶעירְׁש
 ,סאַג רעֶר בוא ןעֶראַועֶג ןעֶפאָלְטְנַא זיִא נּוא ריִּמ

 סאָר םיִא ןעֶּבאָה נּוא ראַה םּוצ ןעֶגְנאַגעֶג יִיז ןעֶנ
 םֹורָנ טיִמ ןעֶמּוקעֶג םייֵהַא רַפיִמּופ זיִא טְלייֵצרעֶב
 ףֹוא ןֶעייֵרְׁש ּוצ ןעֶּבֹוהעֶגְנָא ּבייוו סאָד טאָה סעַּכ
 ּוטְסאָה סאָוו ְךאָנ םיִא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה נּוא םיִא
 ְךיֶמ טֶה רֶע סאוָו טְכעֶנְקַא ּוזַא טְכאַרְּבעֶג ריִמ ּוצ
 טְרעֶהיִנ םֹוא טאה רַפיִטֹוּפ איו ,ןיִדְנעֶׁש טְלאָועֶג
 ןעֶגאָלְׁש ףֵסוי לאָז ןעֶמ ןְפייֵהעֶג רֶע טֶה דייַר איד
 רֶע טאָה ןעֶגאָלְׁשעֶג םיִא טאָה ןעֶמ תַַׁשְּב נוא
 טְנאַזעֶג טֶה נּוא טאָג ּוצ ןעֶגיֹוא עֶנייז ןְּבוהעֶגְפֹוא
 ַא ָמֶ וי אי ְךאָר טְפייו ּוד ראה ןייַמ טאָג

 טי }  , א 1

 םבפ הניארו בשיו

 רעֶד ניִדְלּוׁש ןעֶד רֶע זיִא סאָ ןֶּבאָה דְנייַפ
 ןעֶֶו טְנאַזעֶג ןְּבאָה רֶריֵרְּב איִד זיִא ץּוריִּת
 תֹוליֵכְרםעֶד ןופ ןֶטְּלאַה טיִנְלאָז רֶטאּפ רָוְנּוא
 טיִנ וָנּוא טְלאוָו ונּוא ףֹוא טְנאָז ףֵמֹוי םאוָו

 ןּביִלְּבעֶגראַנ ןיֵא ראָנטְלאוָו רֶעֶד טְראַהיִג
 םיִא טֶה רֶמאַפ רָוְנּוא םָד ריֵמ ןְהעֶז דְנּוצַא
 ריִמ ןְהעֶז ֹוזַא ןְדִייִר זייַּב םעֶד ְּךאָנ ּביִל רייז
 תֹוליֵכְר םעֶד ןּופ טְלאַה רָמאַפ רָנְנּוא סאָד
 ול הָׂשֲעַק טאַהיִנ דְנייַפ םיִא ייֵז ןְּבאָה םּורָד
 ְכאַמיִג םיִא טֶה רֶמאָפ רָד (םיִסַּפ תָנֹותְּכ
 רְמעָה םעֶד ןּופ נּוא ליִדְמעַה ןעֶדייז ןייֵא
 ןיִנְרעֶל ןנאד ןּופ ןְמּוקעֶג םיִא תֹורָצעֶלַא ןיִנעֶז

 ןייֵא טיִנ ראָמ ןעֶמ סאָד ּפָא םיִמָכֲח יִרָזְנּוא
 ןיִרָדְנַאמעֶד ןופ רָדייֵלק יִרְסעַּב ןְכאַמ דָניִק
 אייֵז ןֵׁשיוֵוְצ הָאְנֹק ןייק ןייַז טיִנ לאָז םע יֵדָּכ
 ,תֹורָצ עֶנייֵז ףֹוא טְזייוַו םיִסֵּפ טְראוָו םָד נּוא
 זיִא (ךימסכ יִד נוא ,רֵּפיִטֹוּפ זיִא (א'פ) איד
 נּוא םיִלאֵעמְׁשִי זיִא (דיוי) איִד נּוא ,םיִרֲחֹוס
 עֶלַא איד ּוצ רֶמֹולַּכ םיִנָיְדִמ זיִא (ם'מג יד
 ורְּבַד ּולְכַיאֹלְ ןָראוָועֶג טְפֹוק רַפ רֶע זיִא
 טיִנ ףֵסֹוי טיִמ ןְּבאָה רָדְיִרְּב איֵד (םֹולָׁשָל
 רָד טְּבייַרְׁש יישר .םֹולָׁש ּוצ ןְדייֵר טְנעֶקִיִ
 םיִקיִדַצ ןיִנעֶז רֶדיֵרְּב יד םֶד זְנּוא טְזייַו קּוסָּפ

 שח+ / " שוהקהה'לש
 ןיִא טגנעֶרְּב אָרָמְג איִד (םיִסַּפ תָנֹותְּכ ול הָׂשֲעָ

 טְגאָזעֶג טאָה הֶיְסַחָמ רַּב אָבָר (א"פ תָּבַׁש)
 לאָ ׁשֶנעֶמַא ,אָיְרּג רַּב אָמָח בר ןּפ ןעֶמָנ ןיִא
 טְסייָה םָר ֶרְניִעֶנייַ ןעֶׁשיוְצ ןעֶכאַמ יּונַש ןייק
 רֶנעֶשַא רעֶרָא ןיִּבעֶג רֶהֵמ ריק יי ּיִנ לאָז רֶע
 ְהעז ריִמ ,רעֶרניק עֶרעְנַא איד םִלַא ןְכאַמ רייֵלְק
 ייְַצ ןּופ טְכיוועֶג ןיִא ניי לָסיִבא רעֶּביִא םאָד
 יו רֶעֵמ ןיִפַּי ןיִבעֶגיִג טאָה בֹקֲעַי םאָו רֶלאָמ
 םיִא ןיִא יז רריִרְּבאיִד ןיִּבאָה ֶדְניִק עֶרעֶדְַא איִד
 םאַד ןָמּוקעֶג םיֹורַא זיִא ןּופ רַד נּוא ןעוֶויִג אֵנֹקְתַמ

 :ןָמּוק םִירְִמ ייֵק טְזומעֶג ןְבאָה ןרעֶטְלֶע ירעְֶנּוא
 טְנאַקיַגטיִ ןיִּבאָה ייֵז נּוא (םלָׁשָל וָּבַד ּולָכָי אֹלְו

 טֶּבייַרְׁש ישר ְךיֶלרָניירַּפ םיִא טיִמ ןעֶרייִר

 רָריִרְּב םּפַסֹוי טְלעֶראַט הָרְוּת איִד םאוָו םעֶד ןּופ
 ייֵז סאָר ,חַבָׁש רֶעייֵז נוא הָלעַמ רֶעייַז רימ ןעֶנְרעֶל
 בְלאַהַא טיִמ נּוא ןייַז ׁשְלאַפ טְנאַקַיִנ טיִנ ןיִּבאָה

 ןיִא לֶהאָמ ןייַא םיִא ייֵז ןיִּבאָה ןיִדִייַר םיִא טיִמ ליומ
 טיִנ ליױמ םעֶד טיִמ ייֵז ןיִּבאָה טאַהיִג דנייַפ ץְראַה
 זיִא סאָר נוא ןעֶדייַר ְךיֶלְרְנייֵרְפ םיִא םיִמ טְנאָקְיִ
 סאָד נּוא ץְראַה ּסאָד סאָד הָבֹוט הָדָמַא תֶמָּב

 :ןייַז ךַײלג ןעֶלאָז ליומ
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 םעֶדטיִמ ןְדִייֵר טְנעֶקיִג טיִנןְּבאָה גוא ןעוֶויִ
 ייֵז ןעוֶו נּוא זיִא ץְראַה ןיא יו ׁשְרְדְנַא ליֹומ
 ןְּבאָה ןְצְראַה ןיִא טאַהעֶג דְנייַפ םיִא ןָּבאָה
 םֹולָׁש טנעקיג טיִנ ְךֹוא לֹומ םעֶד טיִמ אייז
 דַנַיַו םֹולֲח ףֵסֹוי םֹולֲחַיע םיִא טיִמ ןְדייֵר

 ןייֵא ּתְמַלָחעֶג ףֶסֹוי ְךיז טֶה םִע נוא יָחאָל
 רָדיִרְּב עֶנייַזּוצ טְלייֵצ רד םיא רעזטִה םֹולָח
 ןעוו ןעֶּבאָה רֶנייֵּפ טיִנ םיִא ןעֶּלאָז אייז יֵדָּכ
 ןּופ זיִא סֶע ןעֶד ןיִרעוֶו ראַה ןייֵאּו טעֶו רֶע
 טְפאַׁשְּביִל םֶרֶמאפ ןייז ןיִגעוֶוּופ טיִנ נּוא טאָג
 זיִא םֹולָח רֶטֶׁשְרִע רָד טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רָד
 ןָא טיִנ רֶע טייֵטְׁש םּורָד ןעוֶויִג תָמָא טיִנ
 (םיִמּולֲא םיִמָלאְמ ּונְחַנֲא הֵנְק ןְּביִרְשעֶג
 ןיִא ןראק ןְּבראַנ ןְדָנּוּבעֶג ןְּבאָה רימ ןּונ נּוא
 זיִא נּוא ּבְראַנ ןיימ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא דְלעֶפ
 ְךי ןְּבאָה ןֶּבראַג ירעֶייַא נא ןייֵטְׁשןֵּביִלְּבעֶג
 וצ טְקיִּבעג ְךיז ןְּבאָה נא טְלְגניִרעֶג םּורַא
 יד טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תודָלֹוּת רָד .ּבְראַג ןייַמ
 טיִנְּדִז ןְּבאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג םּורַא ןיִנעֶז ןֶּבְראַג
 ןְבאָה ייֵז ראָנ ּבֵראַנ ןייַמ ּוצ ןְקיִּב טְלאועֶג
 ןיִנעֶזייֵזויִא טֵׁשִּפ ןייַא ְךאָנ ןקָיַּב טְוּומעֶג ְךיִז
 ןייַא יוִו ֹוזַא ּבְראַג ןייַמ םּורַא ןְגְנאַגעֶג םּורַא
 םיִא ןְנידַּב ּוצ ןְראַה םעֶד םּורַא טייֵנ טְכעֶנְג
 (םֶכיֵתֹומּולֲאהָניִבּוסְּתת זיִא טֵׁשַּפ ןייֵא ְךאַנ
 רָמֹולְּכ ןייַלק ןְראוָועֶג ןיִנעֶז ןְּבראַג ירעייַא
 םאוָו טייַצ רָד ןיא םד ןְזיִועֶג טֶה םֹולָח רַד
 ןְלְמאַוןייֵא טעוֶו סע}רעֶוו רֶנּה ןייַז טעֶו םַע
 ןיִרעוֶו טְלֹופ רַפ םַע טעוֶו ףֵסֹוי ץּוח ןְראַה
 ןְּבְראַנ טיִמ ןעֶויִנ םֹולָח רעֶד זיִא םּורָד נּוא
 ןיִלעוֶו ןְראָק ןיִגעוֶו ןּופ םאָד ןְזיוו ּוצ ןְראָק
 ול ּורְמאיֵע ףֵסֹוי ּוצ ןְקָיַּב רֶדֵירְּב איִד ְּךיִז
 רֶדיִרְּב יד ןְּבאָה יניֵלֲעָּדֹולְמִתךֹולמַה ויָחָא
 זָתא רָּביא ןְגיִניִק ןעֶד ּוטְסעֶוו טְגאָזעֶג םיִא ּוצ
 טייַטַּב םולָח רָד סָד טְכיוועג ןּבאָה ייֵנ ןעֶד

 רפס
 ְךיִא לאָז סאוָו ראַפ ְךאַז רעֶד ןּופ ןייַר ראָג ןיִּב ךיִא
 םיִעָׁשָר עֶגיִזאָר איִד ןּופ רֶנעֶה איִד ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש
 סאָוו רֶניֵק ןיײלקַא ּבּוטְש ןיֵא ןעֶויִגזיִא לייַורעֶר
 טְניפֶיְִפֹוא טאָג טֶה םיִׁשְרָח ףֶלָע ןעוֶויִג טא זיִא
 'טְנאָויִג טֶה רֶניִק סאָד נּוא דיק םעֶד ןּופ לֹומ סאָר
 ןְגאָלְׁשעֶג ןְּבאָה סאָו ןׁשְנעֶמ יִר ּוצ נּוא רַפיִטוּפ ּוצ
 טאה סאוו נּוא םיִא ריִא טְגאָלָׁש םאָו ראַפ ףֵסוי
 ןייג טְנעֶגיִל טְגאָו הָכיִלְז רעֶטּומ ןייַמ םיִא ּוצ ריִא

 ר הי יי יט

 הניארו בשיו
 טְּביירְ יחְּב רֶד יי ְךַלֶמ ןיֵא שעוֶו רע םֶד
 טאָה טאַהיִג דְנייֵּפ ףֵסֹוי ןְּבאָה ייֵז יִׁשְטאָה
 - טְוומעֶג ןְּבאָה אייֵז סאָד טְכאַמיִג טאָג ְּךאָד
 ּופיִסֹויו) םיִא ּוצ ןְנייֵל םוא ןֶמּוג ּוצ םֹולָח םעֶד
 (יִרָבְד לַעַו ויָתֹומֹולֲח לע ֹותֹוא אֹונָׂש דֹוע
 טאַהיִנ דְנייַפ רעֶמ ְּךאָנ םיִא ןֵּבאָה רֶריִרְּב יד
 טְנאָזיִגטֶה רֶע לייוַו נּוא תֹוזּולֲח יִנייַז רֶּביִא
 טְמיִרעֶּב ייֵז טיִמ ְּךיִז טֶה נּוא תֹומֹולֲח איִד
 .ּתְמֹולָחעֶגםֹולֶהזייֵא רֶדיוו םיִאְּדיִז טֶה סֶע נּוא
 םיאטֶה רֶע נּוא (יִחָא לֶאְוויִבֶא לֶא רֵּפַסָיַע
 רָדיִרְּב יִנייֵז ּוצ נּוא רֶמאֵפ ןייַז ּוצ טְלייֵצ רֶד
 ןיז איִד סָד ּתְמֹולָחעֶג םיִא ְּךִז טאָה םִע םָר
 ְךי ןקיִּב ןיִרעֶטְׁש ףיִלֲע נּוא הֶנְבִל איִד נּוא
 ןגיִרְשעֶג ןָא םיִא ןיִא רֶטאָפ רֶד טֶה םיִא ּוצ
 ְךיִא ןִמּוק ןעֶד ריִמ ןילעוֶו טְגאָעֶג טאָה :ּוא
 ןייַד ריד ראפ ךיִז ןְקָיַּב ּוצ רַמּומ ןייַד נּוא
 זיִא םּורָד ןֵּבְראָטְׁשעֶג ןֹוׁש ְּךאָד זיִא רָמּומ
 טְנאָזיִג בקֲעַי טֶה ץֶלַא סָד ּוא ןִגיִל םֹולָח רֶד
 ְּבאָה דְנייַפ טיִנ םיִא ןְלאָז רָדירְּב איד יֵדְּכ
 הָמָא ויִא םִע םאָד טְסיועֶג טֶה בֹקֲעַי רֶּבֶא
 סָד רֶטּומ רעֶד ףֹוא טְזייוַו וו הָנָבָל יִד נּוא
 ןְגוצעֶג ףֹוא םיִא טֶהיִז םוָו הֶהָלִּב ןעֶמ טְנייֵמ
 ןְנאָז םיִמָכֲח יִרָוְנּוא נּוא רֶמּומ ןייֵא איו ֹוַא
 ןְדְנאַה ראַפ זיִא םֹולָח ןֶכיִלְטיִא ןיִא סאָד
 .חָמָא ראָנויִא םֹולָח רָד יִׁשְטאָח טייֵקְׁשיִראַנ
 יִׁשְמאָה םֹולָח םעֶד ןיִא ןעֶויִנ זיִא ֹוזַא נּוא
 ירד טיִמ םָד רָּבֶא ןעוֶויִג תָמֲא ראָג זיִא רֶע
 טֶה בֹקֲעַי נוא ןעוֶויִג טייֵקְׁשיִראַנ זיִא רֶטּומ
 הֶאְנִׂש יִד טְלאָועֶג טֶה רע ראָנ טְסיוִועֶג םָד
 טֶהםּורָד םיִא ןּופ ןָכייֵר ּפָא רָדיִרְּב יִד ןּופ
 טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רַד .טְנאָנעֶג ֹוזַא רֶע
 ןְּבראַנ ןעוויִנ םֹולָח רַטְׁשָרֶע רעד זיִא םּורָד
 ןיִרעֶטְׁש ןעוֶויִג זיִא רַרְדנַא רעֶד נוא ןְראָק
 ןפק ןְמּוקעֶג יז ןיִנעֶז לאָמ יִטׁשְרֶע םֶד לייַו
 ןראק : רשיה

 ןֶשְנעֶמ איר יו נּוא ןֶעוויִג ְךאַז איד זיִא וזַא נוא ֹוזַא
 ניק עֶר ןופ יי עֶיִאָד איד טְרעֶהרעֶר ןעּבאָה
 רַניֵק סאָד נּוא טְרָדְנּואוורַאַפ רֶעייֵז ְיִז ייֵז ןעֶּבאָה
 ְךיִז טאָה רַפיִמוּפ נּוא ןעֶדְייַר ּוצ טְרעֶהיִג ףֹוא טאָה
 ןייז סאָו רייֵר עֶגיִזאָד איד ראַפ טְמעֶׁשראַפ רֶעייֵז
 ןעָׁשְנעֶמ איִר ּוצ טְגאָזעֶג נוא עֶר טאָה דֶניִק

 :ףסו ןעֶגאָלְ ּוצ ןעֶרעֶהְפּא לאו ןעֶמ זַא



 שי א

 הניאצ

 סאָד רֶּכֶא ןֶׁשְמְנעֶמ יֵטְסאָרְּפ יו ּזַא ןְראָק
 םו רֹובְּכ טיִמ ןְמּוקעֶג יי ןיִנעֶז לאָמ יִרָדְנַא
 ןיִנעֶזייֵז םֶד ןְויועֶג ןיִרעֶטְׁש איד ןְּבאָה סֶד
 ןיִא ףֵסֹוי טאָה םּורָד .נּוא ְךאַז יבּוׁשָח ןייַא

 ןְהעֶזיִג טיִנ הָנְבָל נוא ןיז איִד לאָמ ןיִמָׁשְרֲע
 רֶריֵרְּב איד ןיִנעֶז לאָמ יִמְׁשְרֶע סאָד לִי
 יִרָדְנַא םֶד רֶּבֶא םִירְצמ ןייק ןְמּוקעֶג ןייֵלַא
 נּוא רֶטאָפ רעֶד נוא ןְמּוקעג יִלַא ןיִנעֶז לאָמ
 טאָה םּוראָָו טְכעֶר ויִא טְנייַה נּוא הָהָלְּב
 םעֶד ראַּפ טְגאָועֶג םֹולָח ןיִרָדְנַא םעֶד ףֵמֹוײ

 רָטְׁשְרֶע רֶדֹלייוַו ןטְׁשְרֶע םעֶד טיִנ ּוא רָטאָפ
 םיִא ּוצ ְךיִ יִלעוֶו רֶיִרְּב יד םָד יו רנטֶה
 טייֵטְׁש םּורָד טְנאָז םַעֹונ יֵרְמִא רעֶד .ןקיִּב
 (יִתָמּולֲאֹלןייחִּתְׁשִּתַו םֹולָחְמְׁשְרֶע םעֶדייַּב
 ןייַמ ּוצ טְקיִּבעֶג ְךיִ ןְּבאָה ןֵּבְראַנ ירעייַא
 טייֵטְׁש םֹולָח ןיִרָדְיַא םעֶד אייַּב נּוא .ּבְראַנ

 סע גוא רימ ּוצ ךיִז ןקיַּב ייֵז (יִל םיִוֲחַּתְׁשִמע -

 ,ףאָש איִד ןּופ ןְּבאָה אייֵז ןעֶד ךֹוא ְּךיִז גוא

 םעֶד ייֵּב לייוו ןיִרעֶמְׁש ןייֵמ ּוצ טיִנ טייַמְׁש

 רָר טיִנ םיִא רֶדיִרְּב יד ןְּבאָה לאָמ ןָטֶׁשְרֶע
 אייז לייוַו טְקִיִּבעֶג ְךיִז ןֶּבאָה ייֵז ראָנ טְנאק -
 טייֵטְׁש םּורָד ןְראק ןְפֹוק טְּפְראַרעֶג ןְּבאָה -

 בְראַנייַמ ּוצ ןקֶיִּב ךייַא טעוֶו ריִא יִתָמּוֲאַל
 ןְּבאָהלאָמ יִרָדְנַא םֶד רֶּכֶא ןיִגעוֶו ןְראָק ןּופ
 םּורָד ףֵסֹוי זיִא סע סאָד טְסיוועֶג ןֹוׁש אייז -
 ןּופ ןקִיִּב ְךיִז טעוֶו ריִא יֵל םיֲִחַּתְׁשִמ טייטְׁש -

 איד זיִא ץּוריִת ןייֵא ְּךאָנ .ןיִנעוֶו דֹובָּכ ןייֵמ
 טְנעֶקיִנטיִנ רע טֶה לָמיִה ןיא ןיִנעֶז ןיִרעֶטְׁש
 רעֶד טיִנ זיִא םִע ןעֶד ןירעֶטְׁש ןייֵמ ּוצ ןיִגאָז
 םעֶד רֶּבֶא ויִא ןיִרעֶטְׁש ןייַז רֶכְלעַוו טְנעֶמ
 דְנאַה רעֶד ןיִא ןְטָלאַהעֶג טֶה רע סו ּבְראַנ
 טְנעֶקִיִג רֶע טֶה םּורד ּבְראַנ ןייַז םֶד טֶּמייַה
 (םֶהיֵבֲאןאצ תֶאתֹועָרלנ ּבֵראַנ ןייַמ ּוצ ןיִנאָז
 ףאָׁש םֶרָמאָּפ רעֶייז ןְסאַּפ ןְְנאַנעֶג ןְנעֶו איו

 שורקה ה"לש
 ןעֶד העְנ (ןאֹצַה םֹלָׁש תֶאְו ףיֶחַא םֹולָׁש תֶא הֵאְנ)

 ןעֶריִרְּפ םעֶד נּוא רעֶרירְּב עָנייַ ןּפ ןעֶדִרְפ
 ׁשְנעֶמַא סאָר ְנּוא טְנְרעֶל קּוסָּפ רעֶד ,ףאָׁש איִד ןּופ
 וה יי ןעֶגְראָזאַּב נא ןעֶטְכאַרְטאַּב רֶעיִרְפ ףְראַר
 רֶד נא ןעֶוייַּב םעֶלַא ןופ ןעֶטיִהְראַּפ ּוצ ייֵז דְניִעֶג
 טאָנ םאָו ןעֶנעֶמְראַפ ןיי ןְהעֶואַּב רֶע ףְראַד ְךאָנ
 ךוא ףְראַד ןעֶגעֶמְראַפ ןייז א ןעֶּבעֶגעֶג םיִא טאָה
 .ןיִא קָרְקִדְמ ןיִנעֶז םיִקיִרָצ לייוו ןייז רֶעייֵט םיִא ייַּב
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 טייַמָׁש םּורָד ןְסיו םֶרָטאָפ רֶעייזןָא ןְסעֶגיִ
 ּוצ תֶא טְראוָו םֶד טְלָטְניִפעֶג הָרֹוּת רעֶד ןיֵא
 ןּופ טְסאַּפעֶג ךֹא ְךיִ ןְבאָה אייֵז סאָד ןְזיוֵו
 זייַּב לעיִפ טיִמְרעֶד ןְּבאָה ייֵז נּוא ףאָׁש איד
 רֶעייז ןופ ןְסעֶגיִ ןָא ְךיז ןְּבאָה יז ןעֶד ןּוטעֶג
 רייז טְפֹוקְרעֶפ ןֶּבאָה נּוא ףאָׁש סְרעֶטאּפ
 (ףֵסֹוי לֶא לֵאָרְׂשִי רֶמאיע ףֵסֹוי רעֶדּורְּב
 רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ףֵסֹוי ּוצ טְנאָועֶג טאָה בֹקֲעַי

 ּוצ ןעֶקִיִׁש ךיד לעֶווְךיִא ייֵנ םֶכָׁש ןיִא ןְסאַּפ
 טְנאָועֶג ףֵסֹוי טֶה ןָאוט אייֵז סוָו ןְהעֶז ּוצ ייֵז
 טאָה ףֵסֹוי ׁשְאָה טיירְּבעֶגנָא ןיִּב ְךיִא ןונ
 דְנייַפ םיִא ןְּבאָה רָדיִרְּב איִד םָד טְסּואוועֶג
 טְסעֶד ןּופ ייֵז ּוצ ןייֵנ ּוצ הָנָּכְסַא זיִא םע נּוא

 .ןיִנעוֶו בָא דּּכיִכ ןּופ ןְגנאַגעֶג רֶע ויִא ןיִנעוֶו
 םיִא טאָה רֶע נּוא (ןֹורְבָח קָמעַמ ּוהֲחְלַׁשִיַע
 רָמּולְּכ ןֹורְבֲח לאָט םד ןּופ טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא
 סֵאָרְׂשִי איִד סאָד טְריִפעֶג יֹוזַא טאָה טאָנ
 ּוצ םִיַרְצִמ תּולָג ןיִא ןֵמּוק םעֶד ְךֶרּד ןְלאָז
 טאָה טאָנ סאוָו הֶצֵע עֶפעיִט יִד ןייַז םִיֵקְמ

 ןיִא ןְּבאָרנעֶּב זיִא רֶע םו םֶהָרְבַא ּוצ טְגאזעֶג
 תֹולָנ ןיִא ןייַ ןילעוֶו רֶדְניִק עֶנייז םֶד ןֹורָבח
 רֵּפַמ רעֶד נּוא .ראָי טְרעֶדְנּוד ריִפ םִיַרְצִמ

 גאָט םֶד ְךיִז ןְּבאָה אייֵז לייַו טּבייֵרְׁש רֶֶּיַ
 רעֶמ דְלעֶּפ םעֶד ןּופ ןְמּוק ּוצ טְניִטעֶּפְׁשְרעֶפ
 טאַהעֶג אָרֹומ בֹקֲעַי טָה םּורָד לאָמ עֶלַא יוִו
 הָמָחְלִמְִמּוקעֶג םָכָׁש ןּופ טייל יִד ןְנעֶז רֶמאָט
 טקיִׁשעֶג רֶע טאָה םּורָד אייֵז טיִמ ןעֶטְלאַה
 ןאַמַא טאָה (שיִא ּוהֵאָצְמִיַע .ןְרעוֶו ראוָויִנ
 ְךַאָלַמ רעֶד ןעוֶויִנ זיִא סאָד ףֵסֹוי ּוצ ןְנּופעֶנ
 וַא טְּבייֵרְׁש קָחְצִי תֹודְלֹוּת רעֶד לֵאיִרְבִנ
 ןעׁשְנעֶמ רע נערַפ ֹוזַא טעֶזְנאָלְּב ׁשֶנעֶמַא
 ןֶׁשְנעֶמ רעַּבָא געוָו םֶד ןְזיוו םיִא ןְלאָז ייֵז
 אָר נּוא אּוד טְסְכּוז סאוָו טיִנ םיִא ןעֶנעֶרפ
 ּוד טֶסְכּוז סאוָו ףֵסֹוי טְנעֶרפעֶג ןאמ רדטה

 ווא

 רעֶגיִנייוַו זיִא סאָו ףוא ּוליפֲא ןעֶמְפעֶׁשעֶג עֶרעייז
 ןעֶפְראַר טיִנ ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ הָטּורְפַא איוִו טְרעוֶו
 עֶריִרפּצ יִא סי נּוא עֶדְמעֶרְפןעֶריִרָאהָלילָח
 םיִא טאָה בֹקֲעַי סאוָו תּוחיַלְׁש םעֶד טיִמ ןעוֶויִג
 םאֶר ךיא ןיִּב אָד יִגנַה טְגאָזעֶג טאָה נּוא טְקִׁשעֶג
 רֶע יֵׁשְטאָח ,ןייֵג ּוצ יירּבעְֶָא ןיִּב ךיִא טְסייֵה
 טומ רער םיִא טְקעֶמְׁש םַע ַא ןעֶנאַמְׁש ראַפ טאָה
 טאָה רֶע סאָד רֶמאָּפ םעֶר טְגאָועֶג טיִנ טאָה נּוא

 ארומ
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 רעוא ְךאָלַמַא ןוָועֶג זיִא םעסֶד ןייַז זומ ֹוזַא
 רעֶדֶיַרְּב עֶנייַו ּוצ ןְרָהיִּפ טְלאוָועֶג םיִא טאָה
 טשְּפַא ְךאָנ .םִיַרְצִמ ןייק ןְמּוק לאָז רֶע ירְּכ
 ריִמ נאָז ןאַמ םַד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי זיִא
 רעירפ טאָה נוא ןְסאַּפ רעֶריַרְּב עֶנייֵמ ּואוו
 ןעֶסאַּפ ייֵז יוִו טְסייוֵו רע ּבֹוא טְנעֶרְּפעֶנ טיִנ
 זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה ףסֹוי םֶד ןייַז זומ ֹוזַא
 ּואוו םיוִועֶג טְסייוֵו רֶע סאוָו ְּךַאְלַמ ַא זיִא םָד
 ַא ןְגנּורְרעֶג זיִא ךוא .ןעֶקאַּפ רעֶריִרְּב עֶנייַ
 רעֶרָדְנַא ןייֵא טיִנ נּוא לֵאיִרְבִנ ןעֶויִג זיִא םֶָד
 נא ׁשיִא ּוהֲאְצְמִיַו טייֵטְׁש אָד ןעֶד ְךָאְלַמ
 םע איו ֹזַא ׁשיִא ןְפּורעֶג טְרעוֶו לֵאיִרְבִנ
 ּועָסָנ ׁשיִאָה רֶמאֹיֲע לֵאירְּבַנ ׁשיִאָהְו טייֵטְׁש
 רֶדָיֵרְּב עֶנייַד טְנאָועֶג טֶה ןאַמ רֶר נּוא (הָזִמ
 ישר טְגעֶרְפ ןעֶנאַד ןופ ןְגְנאַנעֶג קעוַא ןְנעֶנ
 ןנעֶו איוו טְנעֶרְפעֶג רּונ ְּךאָד םיִא טאָה ףֵסֹוי

 טְּפְראַדעֶג ףורָד םיִא רע טֶה רָדיִרְּב עַנייַמ
 טְרעֶפְנֶעעֶג ְךאָנ םיִא רע טֶה םּוראַו .ןְרעֶפְנַע
 ץּוריִּת רעֶד ןְנאַד ןּופ ןְגְנאַנעֶג קעוֶוַא ןְנעֶו ייֵנ
 עֶנייַד ּוצ טינ ייֵג טְנאַועֶג םיִא טאָה רע זיִא
 ןּופ ןְגיצעֶג קעוַא ןָּבאָה ייֵז םּוראָו רעֶדיִרְּב
 ןעֶד טְפאַשְרעֶרּורְב ןייַד ןופ רֶמֹולְּכ ןְנאַד
 טי ןְקיוו יז רָמֹולְּכ ףְלעוִצ טְּבעֶרְטעֶּב (הָ
 ְךיִד נוא ףֶלע רּונריִד טיִמ דָריִרְּב ףְלעוֶוְצ ןייַז
 טאָה ףסוי רָּבֶא ,רֶדּורְּבַא ריִפ םיִנ ייֵז ןְליוו
 וצ ןְנְנאַנעֶג ְּךאָד זיִא נּוא טְרעֶהעֶג טיִנ סאָד
 טֶה בֹקֲעַי הֶׁשַה זיִא .ןיִנעוֶו בָא דּוּביִּכ ןּופ ייֵז
 רָע זיִא םּוראַו נּוא ףֶמֹוי ּוצ טייֵלעֶּב ְךאָד
 רעֶמַא געוֶו םעֶד ןיִא ןְראָועֶג טְלָכיֹורְטְׁשעֶג
 רֶע ׁשְנעֶמ םעד ְךאָדטְפְלעֶה ןְטייֵלעֶּב סאָד
 רעד .געו ןיִא ןיִרעוֶו טְלָכיֹורְטְׁשעֶג טיִנ לאָז
 םָד טאַהעֶג העיַדְּב רּונ טֶה בֹקעַי זיא ץּוריִּת
 רע טאָה ףֹורָד נּוא םָָׁש ויִּב ןייֵג לֶז ףֵסֹוי
 ןגְנאַנעֶג רעֶטייוַו זיִא ףֹוי נּוא טייֵלעֶּב םיִא
 ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ םיִא ןְמייֵלעֶּב םָד טֶה םּורָד

 שורקה ה"לש :
 ןייַא הָליֵלֲח םיִא ןאק נוא הָאָנִׁש רֶעייֵז ראַפ אָרּומ
 אייַּב זיִא גיִלייֵה נּוא רֶעייֵט ֹוּזַא ןעֶפעֶרְּמ קיִלְגְנּוא
 טאָה רֶע סאָד לעֶּפאַּב טְרעֶמאָפ ןייַ ןעוֶויִג םיִא
 ןעֶליִ םְרעֶטאַפ םעֶד ןייַזׁשֶפַנ רַסֹומ טְלאָועֶג יז

 :ןָאומ ּוצ |
 רֶנעֶה עֶרֶעייֵז ןוֿפ םיִא םּוא (םֶדָימ ותֹוא ליִּצַה ןַעַמְל)

 שנעֶמַא ןעוֶוטְבייְַׁש ג"בלר רעֶר ,ןיִמעֶרּוצ == =

 הניארו בשיו תשרפ

 םֹקֲעַי סָד טְריִפעֶנ ֹוזַא טאָנ טאָה סאָד נוא

 ןְמּיק לאָז ףֵמֹו יִדְּכ ןָּבאָה הָניִרְּב ֹוזַא רּונלאָז
 איד (ותיִמַהַל ֹותֹוא ּולָּכנְתִיַע .םִיַרְצִמ ןייק
 ַּבאָה נא ןְטייֵמּוצ םיִא טֶכֵרְטִג ןְּבאָה רָדיִרְּב
 רֶנעָה עֶרעֶייִו טיִמ ןְטייֵט טְלאָועֶג טיִנ םיִא
 עֶזייֵּב טְצייֵרעֶגְנָא םיִא ףֹוא אייז ןֶּבאָה ֹוזַא
 םּורָד ןְּפְלאָהעֶג םיִא טֶה טאָנ רעֶּבָא דניה
 גּוא (והֵנרֲהַוּוכְל הָּתעְַכ טְנאָועֶג ייֵזןעֶּבאָה
 עֶוייַּב יד ןּופ ןְראוָועֶג לּוציִנ זיא רע וַא דִנּוצַא

 טְנאָזעֶגטאָנטְהּוזַא ןֶטייֵט םיִא ריִמ ןְלעֶו דֶניִה
 ןְהעֶז ןְלעוֶו ריִמ (ויָתֹומֹולֲח ּויְהִי הַמ הָאְרנְ
 פְנייַו רָמֹולְּכ תֹומֹולֲח עֶנייַז ןּופ ןייַז טעוֶו סו
 ןנעק טיִנ םיִא טעוֶו ריִא םָד ןעֶוייונ תֹומֹולֲח
 ְךייַא רעֶּביִאטיִלַׁשַא ןייו טעוֶו רע;רונ ןָאוט
 רע טֶה טְרעֶהְרעֶד סָד טֶה ןְבּואָר איו נוא
 םאֶה נוא אייז ןּופ ןייַז ליִצמ טְלאָוועֶג םיִא
 ןיִטייֵט טיִנ רימאֵל (ׁשֶפנ ּונָּכַנ אלנ טְנאָועֶג
 יפ ןְוייוַו טְלאָועֶגטָה ןְבּואְר גוא ישָפָנ ןייק
 יז יֵדָּכ דְנייַפ םיִא טֶה רֶע םָד רעדירב יד

 טְנאָזעֶג רע טֶה םּורָד הָּצֵע ןייַ ןְרעֶה ּוצ ןְלאָז
 טְקיִׁשעֶג רֶדְמעֶרְּפ ַא ןייַז לֶז רעֶנ ליפא ןעוֶו
 םּורד ׁשָּפְנַא ןְגעֶגְראַה ןְלאָז ריִמ טיִנְךיא ְּךיִז
 ריא (ומָד ּוכְּפׁשִּת לַאנ טְנאָועֶג טיִנ רֶע טֶה
 לֵא) רּונ טולּב ןייַז ןעֶסיִנְרעֶפ טיִנ טְלאָו
 ןייק ןופ טּולָּב ןייֵג טְסיִנְרעֶפ (םֶד ּוכְּפְׁשִּת
 נוא עֶּפאָרְטְׁש ְךייַא טעֶו טאָג ןעֶד ׁשְנעֶמ
 ןיימ ְךיִא רונ ּביִל ףֵסֹוי ּבאָה ךיא סָד טיִנ
 טְכאַרְטעֶנ ְּךיִז טֶה ןְבּואָר נוא הָבֹוט רֶעייֵא
  ןייֵמ טעוו ּזַא ןהיז רעֶטְסֶלֶע רעֶד ןיִּב ךיִא
 ּבאָה ךיא סאו ןייַו וָנֹורְּב רימ ףוא רֶמאָּפ
 רָד טְּבייֵרְׁש ֹוזַא יז ןיפ ןעוֶויִנ ליִּצַמ טיִנ םיִא
 ותֹוא ּוכיֵלְׁשַה) טְנאַזעֶנ םֶה ןְבּואָר נּוא ייַחְּב
 בּורְנַא ןיִא ןייַרַא םיִא טְפְראַו (רֹוּבַה ;ָא
 םעֶד ןיא ְךאָד ויִא סע שְנעֶרפ יִנּוקְוַח רעֶד
 ןָפְלאָהעֶג הֶצ;ןיי טֶהִו ְגְנאַלׁש ןעוֶוַּבּורְג

 רד

 ליוִו רֶע נּוא ְךאַז עֶטְכעֶלְׁשַא ןָאוט ּוצ ןעֶסאָלְׁשאַּב ןעֶנעֶז ןיִׁשְנעֶמ עֶרעֶרהעֶמ רעֶדָא רעֶנייֵא זַא טְהעֶו
 םיִמ ןעֶּבייֵהנָא טיִנ רֶע לאָז ןָמְלאַהְפֶא ןופ רעֶד יי
 ןאלפ ןעֶצְנאַג רֶעייֵ ןופ ןעֶגאָלְׁשּוצ ּפָא ייֵז לאָמַא
 ראג ןעֶנְלאַפ םיִנ םיִועֶג םיִא ןעֶלעֶואייֵ םּראָו
 גוא ןעֶרְיַפּוצְּפֶא ייֵז ןעֶביירּפ רֶע לאז סייוְכיִלְסיִּב(

 רימ ,לאָמ ןייִא טיִמ ןאַלְּפ ןעֶצְנאַג רֶעייֵ ןּופ טיִג
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 אהניאצ '

 ןיירַא םיִא ןְסייֵהעֶג טֶה ןְבּואְר ּויִא ץּוריִּת רָה
 אָד ןְנעֶז ןגְנאַלְׁש ןייק םֶו ּבּורְנַא ןיא ןָפרָאװ
 ןְלעוֶו רֶריִרְּב יִד ןעוֶו טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טֶק גוא
 ּוצ ןעֶמעֶנ םֹורַא םיִא ְךיִא לעוֶו ןייֵנ קעוֶוַא
 יִד רֶּבֶא רעֶטאָפ רעֶוְנּוא ּוצ םיִא ןְרעֶקְמּוא
 ּבּורְנ םֶד ןּופ ְּךאָנְרעֶד םיִא ןעֶּפאָה רעֶדִיַרְּב
 ןְפְראוָועֶג ןיירַא םיִא ןְּבאָה נוא ןָמּונעֶג םֹורַא
 ןֵבּואְר טייֵמְׁש םּורְד ןעֶגְנאַלְׁש ןופ ּבּורְנַא ןיִא
 ןְנּופעֶג טיִנ רֶע טֶה ּבּורְג םָד ּוצ ןְמּוקעֶג ויִא
 תֶא ףֵמֹוי תֶא ּוטיִׁשְפַיַע  ּבּורְנ ןיִא ףַּמֹוי
 ןייַ ןעֶגֹוצעֶגְּפָא ףפוי ןעֶּבאָה ייֵז נוא (וֹּתְנָתִּכ
 (הָרֹוּבַהֹותֹוא ּוכיִלְׁשִיןוהּוחקְיַע לֶדְמעָה חיל
 םיִא טאָה נוא ןעֶמּונעֶג םיִא טֶה ןֹועְמִׁש נוא

 קר רֹוּכַהְל ןײרא ּבּורְג ןיִא ןְפְראָועֶג ןיידַא
 גידייל ןעוֶויִג זיִא ּבּורְג רֶד נוא (םִיָמ ֹוּב ןיִא
 זיִא ןעוֶויִג טיִנ רעֶסאַוו ןייק םיִא ןיִא ויִא טָמ

 ןעֶויִג ויִא ּבורְג רעֶד טייֵטְׁש סֶע ןעוֶו הֶׁשִק
 רָקאַוו ןייֵק םָד לאוו ְךאָד ְךיִא סייוֵו ניִדיי

 ןיִא טייֵטְׁש ְּךאָנ סאוָו םיִא ןיִא ןעוֶויִנ טינ ז
 םיא נּוא ןעוֶויִג טיִנ זיִא רעֶסאוַו ןייק םִיָמ ֹונ
 ןייק זָנּוא טְזייַַו קּוסָּפ רעֶד זיִא ץּוריִּת רעק
 , ןְגְנאַלְׁש רָּבֶא .םיִא ןיִא ןעוֶויִג טינ ויִא רֶסֹא

 ןְּבאָה רֶדיִרְּב איִד רּונ םיִא ןיִא ןעוֶויִנ אוי זָא

 יא ןעוֶיִג ןְנעֶ יי עֶד ןנאלְׁש יד ןְתעֶנ שי
 ןיײרַא ןיִחַא םיִא אייז ןְּבאָה םּורָד רֶקעֶק יז
 יד ןְהעֶזיִג ןעֶטְלאוָו ייֵז ןעֶו רעֶּבָא ןְפְראוָועֶג
 ןְּפְראָועֶג ןיירַא טיִנ םיִא ייֵז ןעֶטעֶה ןְגְנאַלְׁש

 ןְמְלאוָו רֶמאֹוַוּבּורְנ םעֶד ןיא ןייז ןעוֶיִג אָ
 ייֵז ןעֶד ןיִהַא ןְפְראוָועֶג ןייַרַא טיִנ ףֵסֹוי אז

 ןְנאָלְׁשְרַר 6 יִהְּת לֵא ּוניִדָימ טְגאָועֶ ןָּפאָה
 נּוא טיִנ ריִמ ןְליוִו דְנעֶה עֶרעֶוְנּוא טיִמ םיִא

 ןְפאָלְטְנֶע ןְנעֶוןגנאַלְׁש יד טְּבייַרְׁש ְַּּמַכרִה
 ןעֶטְלאוָו רעֶדיִרְּב יִד ןעווו ןעֶד רֶכעֶל יִד ןיא
 ןְגנאַלְׁש אָ ויִא ּבּורְג םעֶד ןיִא סאָד ןְהעֶ{ִג
 אייז ןעֶטְלאָו ֹוזַא ףֵסֹוי ּוצ טינ ןָאוט תא
 ןְטְלאוָו ּוא קיִרצַא זיִא ףֵסֹוי םֶד ןְנאַטְׁשְנעֶּפ

 טְסּואוועֶג טאָה רֶע ןָאּומעֶנ טאָה ןְבּואְר יו ָהעָפ
 ףַֹוי ףיוא םַצִּכןיִא ןיִנעֶז רעֶריְִּב ֶגייַ טיי אוו
 ןְמייֵמ יצ םיִא ןְסאָלְׁשעֶּב ְךיִזןְּבאָה ייֵ טְסעֶּפ איו
 יז ןעֶגאָז ייֵז טעוֶו רֶע זַא ןעֶנאַטְׁשְראַפ רָע טאָה
 0 לָחֹומ םיִא גּוא ןעֶזאָל קעֶוַא אָנ ןיִפַֹי ןֶקאָז
, 
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 דפ * הניארו

 (םֶהָל לֹוכַאל ּובְׁשיֵע טפֹוקְרעֶפ טינ םיִא
 סֶע ּוצ ןְטייוו ןופ טְצעֶזיִג ךיז ןְּבאָה ייֵז נוא
 רֶעייֵו ןּופ ייֵרְׁשעֶג סאָד ןעֶרעֶה טיִנ ןְלאָז ייֵז
 םֶר ןופ םיִלאְֵמְׁשִי ןְמּוקעֶג ןְנעֶזֹוזַא רֶדּורְּב
 ְפיִרְט נּוא סְקאַווְגאָרְטְנְּבאָה ּואָעְלִגדְנאַל
 םִיַרְצִמ ןייק ןְגנאַנעְֶנעֶז נוא ןייוו ןָמְלַא סקאוו
 קּוסָּפ רעֶד זְנּוא טְנאָז םּורְד טְּבייַרְׁש יישר

 ןזייוווצ ןְגאָרְטעֶג ןְּבאָה םיִלאֹעָמְׁשִי יִד סאוָו
 ןנעֶלְפ םיִלֹאֵעָמְׁשִי יד ןֶד ףֵסֹוי ןּופ תּוכְו םָד
 רעַּבָא טְקְניִמְׁש סאָו הָרֹוחָס ןְגאָרְט ריִמָּת
 ןעֶּבאָה ייֵז סאָד ןעֶּפאָרְטעֶג ְּךיִז טֶה דנּוצַא
 ֵדְּכ ַחיֵר ןעֶטּוגַא טֶה סאוָו הָרֹוחְס ןְגאָרְטעֶג
 ןיִטְכעֶלְׁש ןייק ןְליִפ טיִנ לֶו ףֵסֹוי קיִדֵצ רָד
 וצ ןעֶּבאָה רעֶריִרְּב יִד סיִחָא ּועְמְׁשִיע ַחיִר
 ןעוֶויִג םיּכסמ ןְּבאָה נּוא הָדּוהְי וצ טְרעֶהעֶג
 אייז ןעֶד טְכעֶגְקַא ריִּפ םיִא ןעֶפֹוקְרעֶפ ּוצ

 ןיפְרַד םֶהֶרְבַא ןּופ רֶרָניִק יִד טְגאזעֶג ןְּבאָה
 עֶלַא וָנּוא ריִּפ רֶע עוו רֶמאָמ תּולְנ ןיִא ןייַו

 ןּופ רָדְניִק יד ןּופ ךֹוא זיִא רֶע ןעֶד ןְמּוקְּפֶא
 ישר (ףֵסֹוי .תֶא ּולֲעַיו ּוכְׁשְמַיַק םֶהָרְבַא

 ןנֹוצעֶג סֹורַא ףֵסֹויְּבאָה רָדְירְּב יד טְּבייֵרְׁש
 םיִלֵאעָמְׁשִו יִד ּוצ טְפֹוקְרעֶפ םיִא ןֶּבאָה נּוא

 יֵלֵאעָמְׁשִי יד ּוצ ףֵסֹוי ןעֶפיֹוקְרַּפ רֶדיִרְּב יד

 = = כב טי פאיען ר 3 יד

 םיִניָדְמ יֵד נּוא םיִנָיְרִמ ּוצ םיִלאֵעָמְׁשִי יִד נּוא
 - יָה רֶּכֶא םִיַרְצִמ ןייק שְפֹוקְרעֶּפ םִא ןְּבאָה

 ינוקוח

 רָביִרעֶד נוא ןֵגְלאָפ טיִנ םיוִועֶג םיִא יז ןיִלעוֶו ןייַ
 ייֵז טְגאָזיִג טאָה נוא ןעוֶויִג םַּכַחְתִמ ְּךיִז רֶע טאָה
 טּולְּב ןייק רָנעֶה עֶרֶעייֵז טימ ןייַלַא ראָנ ןיִלאָז

 יִפְראַו ןיירַא ּּורְנַא ןיִא םיִא ןיִלאָז נוא ןעֶסיִנְראַפ
 1 ש טא א ןיִלעֶו ןעֶּבְראַטְׁש ןיילַא ןעֶמְראָר םיִנעֶג רֶע טעוו

 טא יי 2
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 איִד יוִו זַא ןעֶּבייֵרְׁש יִיַחְּב רעֶד נֹוא יִנּוקְוִח
 ּבּורְג םעֶד ןּופ טְנְהאָנ ןְגְנאַגעֶג ןְגעֶז םיִנירֹמ
 ףֵסֹוי ןּוֿפ אייֵרְׁשעֶג סאָד טְרעֶהיִנ ןֶּבאָה גּוא
 םיִא ןעֶּבאָה נוא ןָנֹוציִנ םֹורַא םיִא ייֵז ןְּבאָה
 איִד נוא םיִלאֵעָמְׁשִי איִד ּוצ טְפֹוקְרעֶפ
 ריִפ קיִרּוצ ןעֶּבעֶניִג םיִא ןְּבאָה םיִלאֵעָמְׁשִי
 טימ םיִנָיְדִמ יד נּוא םיִנָיְדִמ יִד ּוצ ןודקּפַא
 ןייק טְפֹוקְרעֶפ םיִא ןעֶּבאָה םיִלאֵעָמְׁשִי יד
 ֹותֹוא ּורְכָמ םיִנָדְמַהְו) טייֵטְׁש םּורָד םִיַרְצִמ
 טְפֹוקְרעֶפ םיִא ןְּבאָה םיִנָיְדִמ יִד (רֵפיִטֹוּפְל
 ּוהָנְקִיו טייֵמְׁש ְךאָנ רעֶד גוא רַפיִטֹוּפ ּוצ
 טאָה רַפיִטֹוּפ (םיִלאֵעְמְׁשִיַה דַימ רַפיִטֹוּ
 רעֶד רּונ .םיִלאֹעָמְׁשִי איֵד ןּופ טְפֹוקעֶג םיִא
 טְפֹוקְרעֶּפ ייֵצ יִיְֵּךֶרּוד זיִא רַע זיִא ץּוריִּת
 ּוצ טְנאָועֶג טָה ףסֹוי סאו םָד נּוא ןעֶראוָועֶג
 רֶׁשֲאַע יי ּוצ ןְנעקרעֶד ןייַז יַּב רֶריִרְּב עֶנייז
 ְךיִמ טֶה ריִא סו (הָמְיָרְצִמ יִתֹוא םָּתְרַכְמ
 רע טאָה סאָד םִיַרְצִמ ןייֵק .טְּפֹוקְרעֶּפ
 ְךיִמ טאָה ריִא סאוָו םעֶד ְּךְהּוד טְנייֵמעֶג
 ְךיִא ןיִּב ןעֶפְראָועֶג ןייַרַא ּבּורָג איד ןיִא
 רעֶּכָא םִיַרְּצִמ ןייק טְּפֹוקְרעֶפ ןעֶראָו
 זיִא רֶע יִװ טְסּואוועֶג טיִנ ןְּבאָה רעֶדירְּב יִד
 טְרעֶקְיִנ םּואְךיִז טֶה ןֵבּואְר נּוא ןָמּוקעְג ןיִהַא

 ןיִא ףסֹוי ןְנּופעֶג טיִנ טֶה נּוא ּבּורְנ םעֶד ּוצ
 סאָד טְּכאַרְטעֶג רָהיֵרְּב עֶלַא ןעֶּבאָה ּבּורְנ
 טיִנ ןְּבאָה ייֵז ןעֶד ןְפעֶגיִג ףֹוא םיִא טֶה הָיַחַא
 םורַא םיִא ןְּבאָה םינָיְדִמ יִד סאָד טְסּואוועֶג
 טאָה רַפיִטֹוּפ זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ נּוא .ןעֶגֹוצעֶג

 רֶע טאֶה ןייֵׁש רעֶייִו זיִא ףסוי סאָד ןְהעֶועֶג
 רע טְכעֶגק ןייק טיִנ זיִא סד טְכאַרְּטעֶג ךיז
 םיִנָיְדִמ יֵד ּוצ טְגאָזעֶג רע טֶה ּתָבנַנעֶג ןייַז זּומ
 תְבָנעֶג טיִנ זיִא רע סאָד בָרֶעַא ריִמ טיִנ
 םּורָד םיִלאֹעָמְׁשִי יִד טְכאַרְּבעֶג ויִז ןעֶּבאָה
 דַיִמ רַפיִטֹוּפ ּוהְנקיְע קּוסַּפ רעֶד טְנאָו
 םיִא טאָה רַפיִטֹוּפ רֶָמֹולְּכ (םיִלאֹעָמְׁשִיַה

 ה"לש
 טֶה םעֶר ןיא ןיִרעוֶו אייֵרָפ םיִא ןופ אֶליֵמְמ ךאָר ייֵז
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ראָנ לאָז סֶע טְרעֶלְקעֶּב ְךיז רַע
 םייַוְכיִלְסיִּב םעֶד ְךאָנ רֶע םעֶו ןייֵג רָּגיִא םֶרָוטְׁש
 רעֶדָא ןְגאָלְׁשּוצ ָּא ןֵקְנאַרעֶג םעֶד ןּפ יז ןעֶבּורּפ
 נוא ּבּורָג ןּופ ןיִמעֶג םױרַא םיִא טעֶו ןייֵלַא רֶע

 הָדהְו נּוא ,ןעֶגְנעֶרְב קירּוצ רָטאָפ םּוצ םיִא טעֶט

 | הניארו בשײ תשרפ
 . בֶרָש ןעֶּבאָה םיִלאֵעָמְׁשִי יֵר לייוו טְפֹוקעֶג
 איד טְּבייַרְׁש ליִרָפיִא יִּבַר נוא .ןעֶועֶג
 . טְפֹוקעֶגןְּבאָה םיִנירַמ יִד טיִמ םיִלאֵעְמְׁשִי
 םיִלאֵַמְׁשִי איד ןעֶד רעֶריִרְּב יִד ןּופ ףסֹוי
 איד נּוא םיִא ריִפ דְלעֶנ ןעֶּבעֶנעֶנ ןעֶּבאָה
 םעֶד ןּופ ןָנֹוצעֶנ םֹורַא םיִא ןעֶּבאָה םיִנָיְדַמ
 ןעֶּבאָה ריִמ טְגאָועֶג םיִנָיְִמ יד ןעֶּבאָה ּבּורְנ
 עֶרעֶוְנּוא ןיֵא ויִא רע לייוַו ןעוֶועֶג הָכֹוז םיִא
 ןֶכייֵלְגְרעֶּפ טְנעֶקעֶג טיִנְךיִזייֵ ןּבאָה דעה
 ןייק ןעֶריִפ םיִא ריִמאָל טְגאָועֶג ןעֶּבאָה נא
 טְפֹוקְרעֶּפ ןְטְראָד םיִא ןעֶּבאָה :ּוא .םִיַרְצִמ
 ןֵרֹ רעֶייַז ןֵמּועְגּפָא ןְּבאָה םיִלאעְמְׁשִי יד
 ָמּנעֶג םיִנְָדִמ יֵד ןְּבאָה עֶיִרְּביִא סאָד גּוא
 םיִנָיְִמ יד טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹורָלֹוּת רעֶד נוא
 םיִלאֵעמְׁשִי איד ייַּב סְרעֶלְקעֶמ ןעוֶועֶג ןְנעֶז
 / ןעֶנֹוצעֶג םֹורַא ףֵסֹוי אייֵז ןעֶּבאָה םּורָד
 | ויִא רֶע סאָד ןעֶוייו ּוצ ּבּורָנ םעֶד ןּופ
 איִד םאָד זיִא רָדֵס רעֶד יוִו ֹוזַא ןייֵׁש רֶעייֵז

 . ןְפּוקְרעֶפ נוא הָרֹוחְס יִד ןעֶזייוַו םְרעֶלְקעֶמ
 ; קּוסּפ רָד טְגאָז םּורְד דֶנעֶה עֶרעֶייִז ןופ איִז
 ; נו ףֵסֹוי תֶא ּוכְׁשְמִּיַו ףנו םיְְִרִמ ּורְבעַיַע
 ; גוא ףֶסֹוי ןעֶנֹוצעְֶסֹורַא ןעֶּבאָה םיִנָיְדִמ איד
 . םיִלאֵעְמְׁשִי איד ּוצ טְפֹוקְרעֶּפ םיִא ןעֶּבאָה
 ; יד נוא םרָלְקעֶמ יד ןעוועֶג ְנעֶז ייֵז רַמֹולְּכ
  ּוצ טְפֹוקְרעֶפ רעֶדיוִו םיִא ןעֶּבאָה םיִנָיְדִמ
 ; םֶרָלְקעֶמ ןעוֶונְךיֹוא ןְנעֶז ייֵ רֶמֹולְּכ רַּפיִטוּפ
 א טְגאָועג ייֵזּוצ ןֶּבאָה םיִלאֵעְמְׁשִייִד ןעֶד
 -'וַא ןֶנּוא ּוצ םֶרֶלְקעֶמ ןעוועֶג טְנעֶז ריִא יו
 ןָפֹוקְרעֶפ ּוצוְנּוא טְּפְלעֶה נּוא סרֶלקעֶמ טייַז
 טֵשִּפַא ְּךאָנ .םיִׁשְרָפִמ יִד ןְּבייֵרְׁש ֹוזַא םיִא
 ןְּבעֶגיִג רֶלעֶג םיִא ריִפ ןֶּבאָה םיִלאֵעַמְׁשִי יִד
 . ןְסייֵו ריִמ םיִנָיְִמ יד ּוצ טְגאעֶג ןְּבאָה נּוא
 . ןעֶפֹוק ןְלעוֶו טיִנ ףֵסֹויןְלעוֶו םִיַרְצִמ יד םֶד
 ; וָאסֶד ןְניֵמ ייֵ עוו ּתְלאַמעֶג זיא רע לייַו
  םּורָד ןְּבאָה טיִנ רֶדְניֵק ןייק טעוֶו רֶע םּומַא

 : ןעבאה

 ?הנ וטרוהשאוקז-עקוהעטעטעירטאפ אביסעל לעד ראשי רירעיירערייירירייייררראיהדררירעדרעיפר ר רעשי--.ייי-י-יזישירירש

 שורקה
 / א געָו םר יא ןעֶנְנאַנעֶגםעֶר אָנ ךוא יִא
 ) יִנ םיִא ןעֶלאָז ייֵז טְלָעוּפעֶג ןיֹוׁש ייֵז אייֵּב טאָה

 טְשְרעֶּביִ םיִא לאָז ּבּורָג ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶאָל
 ףסוי זי טייקְנִטְכִאָפ אי רו נו ןעֶפקְראַפ

 :ןעֶראָועֶג לּוציְנ טוט ןופ



 הניאצ : : :

 עֶרעֶייַא ןיִא ףֵסֹוי טְמעֶנ טְגאָועֶג יֵז ןעֶּבאָּה
 טְפֹוקְרעֶפ נוא רעֶייַא ויִא רֶע יו ְךייֵלְג דְנעֶה
 ויִא סע םֶד ןעֶנאָו תודע ןְלעוו ריִמ נוא םיִא
 םיִלאֲעָמְׁשִי ריִמ ןעֶד ןעֶדיינְׁשעֶּב ּוצ גָתְנִמַא
 ְךאָד ןְּכאָה ריִמ נּוא הָליִמ תֹוָצִמ ְךֹוא ןְטְלאַה
 םיִנָדְמַהְו) קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורָד רעֶדְניֵק
 טְפֹוקְרעֶּפ םיִא ןְּבאָה םיִניְדִמ יִד (ותֹוא ּורְבָמ
 קּוסָּפ רעֶד טְנאָז ְּךאָנ רעֶד :ּוא רַפיִטֹוּפ ּוצ
 רַפיִמֹוּפ (םיִלאֵעָמְׁשִיַה דַיִמ רפיטופ ּוהֵנָקיֵע
 רָמֹולְּכ םיִלאֵעָמְׁשִייִד ןּופ טְפֹוקעֶג םיִא טֶה
 ןעועֶג ןְרעֶה עֶטְכעֶר יֵד ןְנעֶז םיִלאֹעְמְׁשִי יד
 ןעוֶויִנ ןְנעֶז םיִניְדִמ יִד נוא ףֶסֹוי ןְפֹוקְרעֶּפ ּוצ
 רָדיֵרְּב איד (ףֶסֶּכ םיִרְׂשֲעְּבנ םֶרָלָקעֶמ י
 טְכעוויִג ניִצְנאַווְצ ריִּפ טְפֹוקְרעֶפ םיִא ןֶּבאָּה
 טאָנןְּבייַרְׁשיִיְַּב רֶד נוא יִנוקְִח רֶה .רָּבִליֵג
 סאָו ףֵסֹוי טְפֹוקְרעֶפ טֶה ריִא טְנאָועֶג טָה
 רֵּבְליִו טְכעוֶויִ ניִצְנאוָוְצ ריִּפ רֹוכְּבַא זיִא רע
 םֹוא ריִא טְלאָז םּורָד םיִעָלְס ףֶניִּפ זיִא סָּד
 נּוא םיִָלְס ףֶניִפ ריִפ םיִרֹוכִּב עֶרעֶייַא שי
 רע טֶה ּבּורנ םֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןֵבּואְר יו

 סאָר טְגאָועֶג טֶה נּוא רָרייֵלק עֶנייֵזעֶסירעֶצ

 נוא ןָכאָטְש אּוצ סע} ןְּבאָה נוא לֵדְמעֶה יֵנעָריַז סָד ןֶמּונָּג

 טקְנּוטג ןיֵא לֶדְמעֶה סֶד ןֶּבאָהייֵז נּוא יֵלְקיצַא טָלֹוקִג ןּבא
 בקי רטאַפ םּוצ טְכאַרְּבג סע.ןְּבאָה נוא טולּב םעֶד
 ןעקרָרןנּופג ריִמ ןְּבאָה לֶרְמעֶה סֶר טְגאָזג םיִא ןְבאָה
 יז ןְּבאָה םיִא נוא ףֵסֹוי ןּוז ןייַר ןּופ לֶדְמעָה םָד זיִא סָד וצ
 טְגאָז טֶה טאָגׁשֶרְדָמ רֶר טְנאָ.טְבעֶגְ ןיײא רַמ טְפֹוק רַמ
 ילעִֶיִצ ןייֵא טיִמ רֶמאָפ ןייַר טְראַנְג םָא טְסאָה הָרּוהְי ר

 רָמָּת רּונָׁש ןייַד זַא רעֶוְׁש ָךיִא (אָנ רֵּבַה) טְגאָּזַג טְסאָה :

 ריִד טעוֶו איִז גוא יִלעקְיצַא םיִמ ןְראַנ םָא ְךֹוא יַד טעונ
 רע ןָנּוא טיִמ רע ןיז ייַחְצ טאַהג טֶה הָרּוהְי אָנ רֶּכַה) ןְגאָנ

 ויִא רֶע זַא + רֶמָּת ןָסייֵהְג טֶה איִז ּבייװ ןיֵא טאַהְג ׂשָּה |
 ףאָנ ..רָמָת ביי רָב יי ןְמּוגג נא טֶה בעט
 ןייא ןֶציז ןּבִלְִּג רֶמָת יא ןְֶּראָטְׁשִנ ְךֹא ןְניא וַא םעָר
 טֶה ףאָׁש ִד ןיִרעֶׁש ןְגְנאַגָג הָרּהְי זיִא םֹויַה ִהְַנ יהָּנֶמָלַא
 ןעֶמ טל רַפ ְךיִז טֶה גוא געוֶו םעֶד ףֹואטְצעֶזג רמת ְךיז
 רע ֶה ןְהעֶז רעֶד איִז ֶה הָרוהְי יו ןיִגעֶק רָד ׁשיִנ איז לאָג

 ְךיִא טְגאָזְג רֶע שה ןְּבעֶג ריִמ ּוטְסעֶֶו םִו טְגעֶרְפִג רָמָּת
 יּׁשַמ ןיֵא ריִמ ּביִגרָמֶּתטְגאָזיִלעקְְצ ןייא ןקַָׁש ריר לעוֶו
 ןְמּוקְג ריִא אּוצ זיא גוא ןֹּכְׁשַמ ןייא ןָּבעֶגִג ריִא רֶע טֶּה

 ױיִא הָרֹוהְי שֶה םעֶר ףאָנ ְראָוג תָרָּעְק ווא אז גּוא

 כשיו תשרפ

 טאָה ריִד ּוצ ןָמּוק לעוֶו ךיִא ןָא ְךיִד טייַרְג טְגאָוג ריִא ּוצ
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 יו נוא (אָב יִנֲא הָנָא יִנֲאַע אָד טיִנ יא דְניִק

 .ןעֶדְרְטאָפ ןייֵמ ּיצ ןָמּוק ןְנעֶק ְךיִא לעֶוו ֹוזַא
 ,רעֶטאָפ רֶד טעװ ןּוז רעֶטְסְלע רֶד ןיִּב ְךיִא
 טְּבייַרְׁשיִנּוקְִח רֶד ,ְגנעֶה ןָא ריִמ ןיִא םֶלַא
 עוו רֶטאַפ רָד סָד טאַהעֶנ אָרֹומ טֶה ןֵבּואָר

 איד לייו ןעֶגאַלְׁשְרעֶד םיִא טְסאָה ּוד ןְגאָז
 נּוא ריֵד ןּופ ןְמּונעֶג קעֶוְוַא ןֵראוָו זיִא הָרֹוכְּב
 ןְבּואָר זיִא יו נּוא ףֵסֹוי ּוצ ןָּבעֶגעֶג ןְראוָו זיִא

 ףֵסֹוי טְפֹוקְרעֶפ ןְּבאָה רֶרְירְּב יִד ןעוו ןעוועֶג
 ןעֶד רֶטאֶפ ןייַז טְניִרעֶּב גאָט םעֶד טאָה רֶע
 םעֶד טְניִדעֶּב ןּוז רעֶרעֶדְנַאַא טֶה נאָט עֶלַא
 .ןעוטעֶג הֶבּוׁשָּת נאָט םָד ְּךֹוא רע טָה רֶמאָפ

 |{ייז ןופ טעֶּב םֶד טְרעֶטְׁשְרעֶפ טֶה רֶע לייַו
  לעֶיצַאטְלּוקעֶ ְּבאָה רֶדירְּבידנוא רטאפ
  זצ ןְּבאָה ייֵז נּוא (םיִסַּפַה תֶנֹותְּכ תֶא ּוהָלַׁשיַע

 ףֶא ּולְּבְטִיַע לֶדְמעָה ןעֶדייז סאָד ןעֶכאָטְׁש
 . |םֶדטְקְנּוטעֶג ןייַא ןָּבאָה נּוא (םֶדַּב תֶנֹותֶּכַה

 םאָר ןְנייֵמ לאָז ןעֶמ יֵדָּכ שּולְּב ןיֵא לֵדֶמעֶה
  יִנּוקְזַח רעֶד ןעֶסיִרָצ םיִא טֶה הֹעָה הָיַחַא
 | אייז טְקיִׁשעֶג שטייט זיִא ּוחְלַׁשָיַ טְּבייַרְׁש

 ,םֶקיִׁשעג םיִלָׁשֲא ְךְרּוד לֶדְמעֶה םֶד ןעֶּגאָה
 בקעי להוא : ןער

 | רָד טֶה ןֹוכׁשמ םֶד ןְמעֶנ ּפָא לאָז ר ילעֶקְיִצ סאָד טְקׁשַג
 | ןופ ןְׁשְטְנעֶמ יד ןְּבאָה םֹויַהיִהְיַו .ןְנּופִג טיִנ איִז ַחִלְׁש
 עירֹומ ייֵז ןְּבאָה .תָרָּבּועְמ זיִא איִז זַא ןְהעֶז רָד טאַטְׁש ריִא
 איז גוא ןעווג הָנזִמ טֶה רַמֶּת רּונָׁש ןייַז זַא הָדּוהְי ּוצ ןעֶוֶוְג

 ןנעֶרְּב רַפ איֵז לאָז ןעֶמ טְגאָוג הָרּוהְי טאָה תֶרָּבּועְמ ויִא
 הָנְזמ ויִא ןֵהֹּכ תַּבִא זַא גּוא ןֵהֹּב תַּבַא ןעוֶוְג זיִא איִז םּוראוָו

 רַפ אּוצ ןָמּונִג םֹורַא איִז טֶה ןעֶמ זַא . הָפיֵרְׂש ריִא טְמּוק
 טְגאָזִג טֶה אָז נּוא ןֹוּכְׁשַמ סָד ןְמּונְג םורַא איִז טֶה ןְנעֶרְּב

 יִא ןיִּב םעֶד ןּופ ויִא םֶד ןֹוכׁשִמ סְמעוֶו ןעקרָד זאָג רָּכַה
 רעֶד טְגאָזְךאָג ,ןעווג הָדֹומ הָדּוהְי ֵק ןְראָווג תֶרֶבּועְמ
 ַתיִׁשָמ ןנּוק סורַא ףראַדַּב רֶמָּתְ טיִמ הָרּוהְי ןּופ זַא ׁשֶרֶרֶמ
 םִירצמ ןייק טרָדיִנְג טֶה ֵמֹוי גוא (הָמְיָרְצִמ רַרּוה ףֵמֹויו
 ןֵמּוק טְפְראַרְג טֶה בקי ׁשֶרֶדֶמ רֶָד טְגאָז .םיִנירִמ יֵד טיִמ
 ןיינ םִיקמ לאָז רעד ןיטייק טיִמ טיִואָקְג םַיַרְצִמ ןייק-
 טְנאָגְג טאָה טאָג ראָנ .םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזְג ּוצ טֶה טאָג סו

 ןויָזַּב טיִמ םִיַרְצִמ ןייק ןייג רעֶ,לאָז רֹוכְּב ןייַמ זיִא בֹקֲעַי
 םִיַרְצִמ ןייק ןָמּוק לאָז ףֵסֹוי זַא ןייַז בַבַפְמ לעוֶו ְךיִא ראָנ
 איִד לייוַו נוא םִיַרְצִמ ןייק ןָמּוק בקעַי אָליֵמְמ ןֹוׁש טעוֶו

 ָןֶוג בֵבַפְמ טאָג טֶה טאַהְג רֶנייַפ ףֵמֹויוצ ןְּבאָה רֶריֵרְּב
 רֶד נּוא םִיַרְצִמ ןייק ןְמּוק ףֵסֹוי לֶא רָריֵרְּב יִד ְּךֶרֹוד זַא
 זַא ןְגאָז ןעֶמ ןעק} אָליִמ + טְפֹוק רַפ הֶרּוהְי םיִא שֶה רֶקָיַע
 ןייַז טְפֹוק רַפ טאָה רֶע םָח הָלְוע ןייֵא ןאָטַג טֶה הָרּוהְי
 םעֶר ןאָטג הָרּוהְי טֶה תֶמווַּב רָּבֶא טְכעֶנק ןייֵא רַפ רָרּורּב
 יֵנׂש ןייז ןְלאָצַּב טְלאָנְג טאָנ םיִא טֶה טאָג ןופ ןֹוָר

 גייה
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 םאָד ןיילַא טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה אייז ןעֶד
 טעוו רֶמאָפ רֶד םּוראוָו ןְנאָרְמ ּוצ לֶדְמעַה

 ןְּבאָה ייֵ לייַו טְגְראַהעֶג םיִא ןְּבאָהייֵזןעֶנאָז
 םִע טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד נּוא ,טאַהעֶנ דְנייַפ םיִא

 לעֶדְמעֶה םֶד ןְּבאָה ייֵז םֶד ןייַ ןְנּורְרעֶג זימ
 טייֵמְׁש סע םּוראָו ַחיִלְׁשַא ְּךֶרּוד טְקִיִׁשעֶג

 םנּוו ןייַד זיִא םָר בֹוא (איֵה ְךֶנֵּב תַנֹותְּכַה
 םע ןְּבאָה רעֶדֶיַרְּב איד ּבֹוא נּוא לעֶדְמעֶה
 בוא ןעֶנאָז טְּפְראַרעֶג ייֵז ןְטְלאָו טְכאַרְּבעֶג
 סע םּוראוָו ףֶסֹוי ןּופ לעֶדְמעֶה םָד זיִא סֶע
 ןעֶנאָז ּוצ רעֶמאָפַא ריִּפ רֶדֵס רעֶד טי ויִא
 רעֶד לָדְמעֶה סאָד טאָה בֹקעַי נּוא םָנּוז ןייַד

 (ּוהְתָלְכֲא הָעָר הי טְגאָועֶג טֶה נּוא טְנעק
 רעֶד ןעֶסעֶגעֶג ףֹוא םיִא טאָה הָיַח עֶזייֵּב ַא
 סאָד הֶאּובָנִּב טְגאָזיִנ טָה רֶע טְגאָז ׁשֶרָדַמ
 ןייֵא ּוצ ןעֶכעֶלְניִנזיִא סאָו ּבייַו םֶרַפיִטֹוּפ
 ןיִכאַמ לּוּבִלב ןייַא םיִא ףיֹוא טעווו הָיַה עֶיֵּב
 הָסיִפְּת רעֶד ןיִא ריִא ְךֶרֹוד טעוֶו רֶע נּוא
 םיִמָי ֹונְּב לע לֵּבִאְתִיַע ןיִרעוֶו יִפְראָוויִג ייַרַא
 ןייַי ףיוא טְרעורְטעֶג םֶה בֹקֲעַי נוא (םיִּבַר

 בקעי להוא
 ָךֶרֹיד םוָו םעֶד רַפ חיִׁשָמ ןֶמּיק סורַא םיא ןּופ לאָז סע ּונֵיַה
 הָדּוהְי לייַװ ראָנ .טאָג ןופ ןֹוצָר רֶד ןְראָוְג ןאָטִג זיא םיִא

 ןׁשְמְנעֶמ רַפ םּוראָו דֹובָּכְךֶרֶדְּב םיִנ ןֹוצָרסְמאָג ןאָטג טֶה
 ןָרָדְנא םעֶר ןָפֹוק רַּפ לאָו רָרּורְּב ןייא ֹוזַא טְכעֶר טיִנ זיִא

 ךוא טְלאָצַּב טאָנ םיִא טֶה םּורָד .טְכעֶנְק ןייֵא רַּפ רָדּורַּב -
 ראָנ ַחיִׁשָמ ןָמּוק סֹורַא םיִא ןּופ לאָז סֶע .רֹובָּכ ךֵרָדְּב טיִנ

 ןייא זיִא םעי רּובָּב ְךֵרדְּב אֹלָׁש ייַז לאָז ןּופ רֶד הָׂשעַמ יִד
 זיִא ןּוז רַר נּוא ןּוז ןייַז טְכאַמְג הָנּיהֲח טֶה רֶׁשֹיע ןייֵא לָׁשָמ

 רָר זַא גָהְנִמ רעֶד ןעוֶוְג זיִא ןֶדְמַל ןייֵא נּוא םָכָח ןייֵא ןעֶוַג
 ןָנייַרק הָּפּוח רַד ןּופ גאָמ םעֶד ןיִא לאָז טאָטְׁש רָד ןּופ בָכ

 ןָפּור ףוא םיא לאָז ןעֶמ ּניִיַה .ּוניֵרומ רָד טיִמ ןָתָח םעֶד
 ןְּביִרְׁשג בָר רֶד םֶה ּונירֹומ ןּופ לּוטיט םָד טיִמ הָרֹוּת רעד ּוצ

 ןָהָח םעֶד דיבְָּל נּוא ריִבְנ ןָניִזאָד םעֶד רֹובָּכְל בָּתְבִמ ןייַא
 ןיֵא ןֶּביִרְׁשִנ רֶע טֶה ּוניֵרֹומ רָד םּורא גּוא ּוניֵרֹמ יִניֵׁש יֵר
 םֶר ןְנאַטְׁשַג זיִא ריִׁש םעֶד ןיִא נוא הָציִלְמ ןייַא טיִמ ריֵׁש
 ןָתָח םעֶד יִמ ריֵבְג םעֶר ןּופ רובָּכ םער טיִמ טייֵקְורְג
 ּוניֵרֹומ איִד טֶה רע; סו טְלעֶּפָנ בָר רעֶד טֶה טיִמ רֶד ראָנ
 ראַפ נּוא טְכעֶלְׁש נוא ריִפאַּכ סּואיֵמ רעֶייַז ףוא ןֶּביִרְׁשִג
 רֶמאָפ םעֶד ריִכָנ םּוצ טְקיִׁשָג ריִּפאַּפ סֶר טֶה נּוא טְריִמָׁש
 רעֶר ףיִרְּב םעֶד טאָה רע יו תַרָׁשְמ ןייַז טיִמ ןָתָח םעֶד ןּופ

 ויִא ףיִרְב רעֶד יװ דְנעֶה יִר ןיא תֶרָׁשִמ םעֶד יַּב ְּךאָנ ןְהעֶז
 םעֶר סאָד טאָה ןיִקעֶלְפ טיִמ ֹטְריִמְׁש רַפ נּוא םּואיֵמ רֶעייַז'
 םעֶד רע םָה ןָגעֶֶו טְסעֶר ןּופ ראָג ןיִסאָרְד רַפ רעייז ריִבְג
 רֵר בָר םעֶד טְלאָהג טיִנ טאָה רע םּוראָוו ןֶמּונָג ּוצ ףיִרְּב

 רעֶד רע. םֵה ףיַרְּב םעֶד טָגְוַפֶעֶג ףוא טֶה רֶפ יו ןיִנַרעֶצ
 ְּביִרְׁשָנ םיִא ףוא טה בֶר רָר דובַּכ ְסֹורְג ןיא רַפ סו ןְהָעֹ

 הניארו
 " ףאָיניִצְנאַווצ נּוא ייוֵוְצ רָמֹולְּכ נעֶמ ליִפ ןוז
 / ֹויִא רֶע לייַװ טְגיִדְניִז רַּפ רע טאָה סֶד נּוא
 ןיִא ןֶבָל ייַּב ראָי גיִצְנאָוְצ נּוא ייֵוְצ ןעוֶויִ
 דֵּבַכְמ טיִנ קָחֶצִי רעֶטאָפ ןייַו טאָה :ּוא געוֶו
 רַּפ טְניִרעֶג רַע טֶה ראָי ןעֶצְרעֶפ ןעֶד ןעֶויִג
 נּוא ףאָׁש יִד רַּפ ראָי םקעֶז נּוא רעֶּבייוַו יד
 ייַוְצ זיִא געוֶו ןיִא ןעוֶויִג רע זיִא ראָי אייַוְצ
 ָכָו ויָנָּב לָּכ ּומיקָיַע ראָי גיִצְנאוְצ נּוא
 ְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןיִנעֶז םִע נּוא (ֹומֲחִנָל ויָתֹונְּב
 ןְטְסייֵרְמּוצ רעֶטְכעֶמ עֶנייַז גיא ןיז עֶנייַ עֶלַא
 טְנייֵמ רעֶטְכעֶט עֶנייַו טְּבייַרְׁש ַיַחְּב רֶד .םיִא
 ישר רעֶּבָא רֶׁשֲא תַּב חַרֶס :ּוא הָניִד ןעֶמ

 ןעֶרֹוּבעֶג זיִא ןוז ןיִכָלְטיִא טימ טְּבייֵרְׁש
 ,איִו טֶה ןּז רַד נּוא רעֶטְכאָט ןייֵא ןעֶראַווִעְג
 ּוא הָדּוהְי יִּבַרטְנאָז ֹוזַא ּבייװַא רַּפ ןעֶמּונעֶג

 ןיפ רעֶדְניק סקעֶז יִד טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רעֶד
 םאו רעֶטְכעֶט איד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה הֶאֵל
 עַרעַדנַא איד טימ ןעֶראועֶג ןעֶראָּבעֶג ןיִנעז
 רדְניִק קעז עֶרעֶרְנַא איד נּוא רעֶדניִק םֶקעֶז
 זְראָּביִנ ןיִנעֶז סו רָטְכעֶט יד ןעֶמּונעֶג ןעֶבאָה

 ןעראוועג

 ראָנ רָּבִא ןְלעֶפְג רֶעייֵז םיא סדזיִא ריֵׁש םיִנייַׁש ּםעֶד טיִמ
 ריִבְג רעַד ְךֹיִז טאָה טיִנ גיִנייווְסֹוא ןופ תתא גיִנייווְניא ןּופ
 ןָארק טינ ראָנ בָר םעֶד טיִמ ְךיִז לאָז רֶע ןעֶוונ בֵׁשִייִמ
 םיִא רַפ ןייֵׁש רעַייז ;ְךיִז זיִא ףיִרְב םָד ןּופ ןָיְנע רער םִיראָָו

 רעיוַו וזִא ןְלאָצַּב םיִא לֵאָז רע טְכאַרְטג ְךיִז טָה רֶע ראָנ

 פֶא לאָז רע .טייצ איִד ןָמּקג זיִא םע ּנַָּה ןאָטְנ םיא טאָה
 ןָמּונִג רע טֶה םיִאטְמּוק סע יו ֹוזַא ׁשַחְר ןייַז בָר םעֶד ןְקיִׁש

 גּוא ץֶכאַמג ןייא ןָטְסעֶּב םעַר ןּופ נּוא ְךעֶקעֶלְקיִטְׁש ןייֵשַא
 ןייֵא ףֹוא םֶגייֵלג ףורַא סֶד טֶה גוא ְךֹוא ְךֶלְּבְרעֶק גיִצְנאָווְצ
 טקערג רָּביִא טאָה נּוא ןָטְריִמְׁש רפ ןיײַא .רָלעֶט םֶנְְָליִה
 טיש ג םָד טָה נּוא סיאימַא לָכיִטְׁשיַמ טְריִמׁש רַּפ ןייֵא טיִמ

 איו סיוְראָּב נּוא טיִקאַנ טייג רע סוָו לָגְנּי סּואימַא טיִמ

 רעָיײז ןְראוָוג בָר רָד זיִא טְכאַרְּבִּג םיא סָר טֶָה לֶגְנּי סאָד

 רע יו ןָמּונַג ּוצ סע רע טֶה ןְגעֶו טְסעֶר ןּופ ראָנ סעַּב ןיִא

 :ףעקָעל םעֶד ןְהעֶז רָד רֶע טֶה רָּפעַט םעֶד טקעֶרְג ףֹוא טֶָה
 ןְלעֶּפַג רעֶייז םיא סָד זיִא דְּלעֶג סאָר נּוא ץְכאַמג ןייַא טיִמ

 יכיֵלְטֶע ןיִא ןקּוק ּוצ ןָא סו ןעְֶג םָר יִא ןָסורְד ןּופ ראָג
 םָגאָז ריִבָג ּםעָר טיִמ בָר רַד טְניִגעַגַּב ְךיִז טָה םּירַא געֶט
 םֶה ריִא סָו טיִמ רֶד טנייַמָג ריִא טָה סו ריִבָג םּוצ בָר רָד

 = ּטְרָפְנִע רֶלעֶמ םֶנְרְְליִה ןטרֶיְמְׁש רַפ ןייֵא יזַא טקִישג ריִמ
 יטיבַא וזַא טְקִישַג ריִמ ריִא טָאָה סאָו רַּפ ריִבָג רעֶר םיִא
 ףייא ְךיִא ּבאָה םּורְד ריַּפאַּפ םּואיֵמ ןייֵא זא ףוא ּוניֵרֹומ

 ' טאָג ןעֶר םֶָה זיִא רָׁשְמִנ רֶר .ןאָטְג ריִמ םֵה ריִא יִװ ןאָטְג
 ןָמיִק ןפּוא ןֶרָדְנַא ןייַא טימ לאָז ףֵמֹוי זַא ןָכאָמ טְנאַקְג םיִג
 רֶנייפ רעֶייז םיא ןְּבאָה רֶרְיִרְּב איִר לייֵװ ראָנ םִיַרְצִמ ןייֵג
 לֵטַבְמ טְלאווַ ןֶּבאָה ייֵנ גוא תֹומֹולַח יִנייַ ןיִגעֶו טאַהְג

 ןייז

 בשיו



 שר 2 1

 יי רע או

 הנואצ
 יִּבַר נּוא הֶאֵל ןּופ רעֶדְניק יִד טיִמ ןעֶּדאוועֶג
 ןעֶּבאָה בֹקֲעַי ןּופ רעֶדְניִק.איִד טְנאָז הָיְמָחְנ

 רעֶד נּוא םיִנֲעַנְּכ איֵד ןּופ רעֶּבייוו ןעֶמּונעֶג
 רָה ויִא םִע ןעֶד רעֶטְכעֶמ אייֵז טַּפּור קּוסָּפ-

 ְךיֹוא ןעֶמ טָּפּור ּבייוַו סֶנּוז םעֶד םאָד רֶהֵּמ
 טאָה בקי נּוא (םֵחַנְתַהְל ןַאְמִיַו רעֶטְכאַט -

 גּוטְסייֵרְט ןייק ןעֶמעֶג ןָא טְלאָועֶג שיִנ
 טאָג םֶד ְךאָר טְנאָז אָרָמִג יֵד יישר שְנעֶרְּפ
 ןיִסעֶג רַפ ץיִרעֶוו לאָז תֶמַא םָד ןעוֶגרַֹוג טֶה
 ֹוזַא בֹקֲעַי טאָה םּוראָוְו נּוא ץְראַה םעֶד ןּופ
 זיִא הָריֵמ איִד זיִא ץּוריִּת רַד טְנייוועֶג ליִּפ !
 ְךאָד טֶה ףַסֹוי רעָּבָא ןעֶמֹוט ןייֵא ףֹוא ראָנ -

 ןְראוָועֶג ןיִסעֶנ רַּפ טיִנ רע זיא םּורָד טְּבעֶליִג
 גְנאַל בקֲעַי טאָה םּורָד נּוא ץֶראַה םעֶד ןּוּפ -

 ןייא ןיִא ןעֶו הָשק ויא םיא ףוא טְנייוועֶג
 ןיִא טאָה בֹקַעָי נּוא ןעֶמ טְסעֶג ראַפ ןעֶטֹוּמ-
 רַּפ טיִנ רע טֶה םּוראָוו ןעֶמעֶג רַּפ טיִנ ףֵסֹוי
 בֹקֲעַי ויִא ץּוריִּת רָד טְּבעֶל רע םֶד ןעֶנאַטְׁש !

 רע ראָנ טְּבעֶל רע םֶד ןעֶסֹוטְׁשעֶג ךיז טֶה
 הָסיִפָּת ןייֵא ןיִא ןיִיַז זומ רע טְכאַרְטעֶג טֶה

 טְנייוַועֶג רעֶייז רע טֶה םּורָד תֹורָצ ןיִא נּוא !
 לעֶו ְךיִא (הָלֹואְׁש לַכָא יִנְּב לֶא .דַרַא יִּכו

 . ןייַרַא ּבּורְנ ןיִא ויִּב ןּז ןייַמ ףוא ןעֶרורְמ !
 ןיִא זיִּב ןעֶסעֶג ראַפ טיִנ לעוו ְּךיִא .רֶמֹוּלְּכ
 ׁשְטייֵט זיִא הָלֹואָׁש רעֶדֹוא ןייַרַא טיֹוט -

 ריִמ טֶה טאָג טְנאָזעֶג טֶה בקי ןעֶד םנהיֵנ
 ןְבְראַטְׁש טיִנ טעֶו דְניִק ןייק םֶר טְגאָזעֶג ּוצ
 ןֶמיִס ןיימ ןייַו טעֶװ םֶר נּוא ןעֶּבעֶל ןיימ ייַּב
 טְנייַה נּוא םֶנְהיִג ןיִא ןייַז טיִנ לעוֶו ְךיִא םָר
 םֶר אָרֹומ ְּךיִא ּבאָה אָד טינ זיִא ףֵסֹוי ןעוֶו

 בַאֹוׁש ןֵבָא רעֶר ,םֶניִהג ןיא ןעֶמּוק לע ְךיִא
 טֵרָאֹורְטִנ ֹוזַא בֹקֲעַי טאָה םּורָד טְּבייַרְׁש -

 ןעֶויִג טְלַא טיִנְךאָנ זיִא רֶע לייַו ףַסוי ףּוא -
0 

 לאָז ייֵז ְךֶרֹוד זַא טְריפָג טאג טאה םּורָד תֹומֹולֲת יִנייַז ןייק

 ףע,לייוו םיִׁשָמ ןְמּיִק סורַא ףְראַרּב הָרּוהְי ןּופ לי טְלאָצַּב -

 או יי

 בקעי להוא

 רע סו הָדּוהְי ןּופ הָּצֵע יִד ְךיִז זיִא םִיַרְצִמ ןייק ןָמּוק ףַפֹוי
 טאָג ייַּב םִיְַצִמ ןייק ןְפֹוק רַפ ףֹי לָאז ןעמ זַא ןּבעֶגג טֶה
 בג ִדּב םִַרְּצִמןיִא ןייַז ףְראַד רֶע םּוראָוו ןְלעֶפִג רעיא
 סאָר ויִא ןֶגֹוא םֶניִׁשְטְנעֶמ ראַפ ראנ םִיַרְצִמ ןייֵק ןָמּוק לאָז
 םראגג ּפָא טאָה רע; םוָו רעמ ְךאָנ ןעוֶוג טְכעֶר טיִנ רעֶיינ
 םיִא טאָה נוא יִלעקְיְצַא ןּופ טּולְּב םעֶד טיִמ רֶטאָפ םעֶד
 ןּז ןייַר ןּופ זיִא לֶדְמעָה סָד ּבוא ןעק,רָד (אָנ רָּכַּה) טְגאָוְג
 ֹוזַא ְךֹוא םיִא טֶה נוא ןאָטג ּוזַא ְךֹוא טאָג םיִא טאָה םּורְד

 ופ הניארו בשיו תשרפ

 ןייק טיִנ ןעֶמטְפאָרְטְׁש ראָי גיִצְנאָוְצ ןייֵק
 רֶע טאָה ֹוזַא תֹוריִבֲע עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶׁשְנעֶמ
 םִרעֶטאָפ םעֶד רעֶּביִא ןעֶּבְראַטְׁש טְזּומעֶג
 רֶד טְרֶעֹורְמעֶנ ֹוזַא רע טֶה םּורָד תֹוריֵכֲע
 טיִנ בקֲעַי זיִא םּוראוָו טְנעֶרְּפ בֹוט קַבָד
 ןעֶצְרעֶפ איִר רעֶּביִא ןעֶראָועֶג טְפאָדְטְׁשעֶג
 ןּופ ׁשֶרֶדָּמַה תיֵּב ןיא ןעוויִג זיִא רֶע סו ראָי
 ןייז ןעֶויִג דֵּבַכְמ טיִנ טֶה נּוא רָּבֵעו םֵׁש
 איד זיא ץּוריּת רעֶד רעטומ נוא רעטאַפ
 רֶע טְלאוָועֶג ןעֶּבאָה רֶעטּומ נּוא רֶעטאָפ

 לחֹומ םיִא אייז ןעֶּבאָה הֶרֹוּת ןיִנרעֶל לאָז
 רֶע זיִא םּוראָו נא דֹובְּכ רֶעייֵז ןעֶויִג
 זיא רֶע סאָוו רַפ רֶד ןעֶראוָועֶג טפארמשענ
 רַמֹומ גּוא רֶמאַּפ יִד רהעָמַא ןֶבָל ייַּב ןעוֶויִג
 רעד ןייג ןיִהַא ןעֶסייֵהעֶג ְךאָד םיִא ןעֶּבאָה
 םיִא ְךאָנ דְלאַּב טאָה הָקְבִר זיִא ץּוריִּת
 רע נוא ןייֵג םיהַא לאָז רֶע הָרֹובְד טקיִׁשעֶג
 ענייַז ןעֶמעֶנ ּוצ ןֵבָל ןּופ זיֹוה ןיִא טְמֹוזעֶג טֶה
 ןזִראָוויִנ טְפאָרְטְׁשעֶג רע זיא םּורד רַטֶכְעַמ
 רעֶטאַפ רעֶטְלע רֶד נּוא (ויִבָא ֹותֹוא ְּךְבָיַו
 םֹקֲעַי ןופ רעֶצ םעֶד ףוא טְנייוועֶג טֶה קָחְצִי
 רעראָנ טְּבעֶל ףֶסֹוי םֶד טְסיוִעֶג טֶה רֶע ןעֶד
 טְנאָזיִג טאָנ טֶהְּדיֹוא ֹוזַא נּוא טְגאזיִג טיִנ טֶה

 טאָה רע ראָנ טְּבעֶל ףֵסֹוי םֶד ןיִמָיְנִּב ּוצ
 ןעוֶויִג הָכֹוז רֶע טֶה םּורָד נּואטְנאָזיִג סיֹוא טיִנ

 םֶה ןשֹוח ןיִא ןעֶסעֶזיִג זיִא םו ןייֵטְׁש ןייַז םָד
 ׁשֵי רעֶטְרעוֶו אייַוְצ זיִא םָד הַּפְׁשִי ןְסייֵהעֶג
 טְנאָזיִג םיֹוא טיִנ טֶה נּוא ליֹומ ןייֵא טֶה רעהַּפ
 דֵרָיַו אּורֵה תעָּב יֵהְיַו טְּבעֶל ףֵסֹוי סאָד
 ןעֶּבאָה רָריִרְּב יֵד יו נּוא (ויָחָא תַאֵמ הָדּוהְי

 ןעֶּבאָה רעֶטאָפ רעייֵז ןּופ רעצ םעֶד ןְהעֶזיִג
 הָלּורְג ןייַ ןּפ ןְפְראָועֶג ּפאָרַא הָרּוהְי אייֵז
 יָד טְסיִּב ּוד טְגאָועֶג םיִא ּוצ ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶד

 רטצלע

 םירצמ ןייק ןמיקג זיִא ףמי סוָו ןֹוצָר סְאָנ טְליִפ רֶד טֶה

 יִר זַא טרֶיַפָג טאָג טֶה ןֹויָזַּב ןייַא סָר זיא ןְׁשְטְנעֶמ רַּפ ְראָנ
 ְךאַו איִר ףָה ןְׁשְטְנעֶמ רַפ םּוראָוו ןֹויְִּבְּב ןייַז ךֹוא לאָז ְךאַז
 טְלאוָוְג סָר טאָנ םֶה תָמֵאַּב ראנ תּונְז יו הָּליֵלָח ןיווְג םֹוא

 הָרּוהְי ּוצ טְגאָזַג טאָנ טֶה םֶד ןְרעוֶו ןאָטג ֹוזַא לאָז סע זַא
 טיִמ רֶטאַפ ןייד טְראַנַג ּפָא טְסאָה אּור לייַװ רעֶוְׁש ְךיִא ;

 ןייד ךיר םעֶה (אָנ רֶּכַהְ) טְנאָזְג םיִא טְסאָה נוא יִלעֶקְיַצַא
 ריִד טעֶו איִז נּוא יִלעְקְיְצַא טיִמ ןָראַנ ּפָא ְךֹוא רֶמָּת רּונָׁש
 םיִא טאָה ןְגאַטְׁשִג ויִא רֶעֶיָרְפ יו ֹוזַא (אָנ רָּבַה) ןְגאָז ךוא

 : + הֶדָמ דָגָנְב הֶרְמ טְלאָצַּב טאָנ
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 טְגאָועֶג וָנּוא טְסאָה ּוד זְנּוא רעֶּביִא רֶטֶצְלָׁש
 ךיד ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶניִגְראַה טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ
 ריִמ ןעֶנאָז ןעֶויִג טְסְלאָז ּוד ןעוֶו טְגְלאַפעֶג
 ןעֶטְלאוָו רֶטאַפ םּוצ ןיִרעק םּוא םיִא ןעֶלאַו
 הָדּוהְי ְךיִז טֶה ֹוזַא טְגְלאָפעֶג ךיֹוא ְּךיִד ריִמ
 ןְמּונעֶג טֶה נּוא רעֶריִרְּב יד ןּופ רייֵׁשעֶג ּפָא
 ןּופ רֶטְכאָמ ןייֵא (יִנַענְּכ ׁשיִא תַּבִנ ּבייַװ ןייֵא
 ייֵרָד טאָהעֶג ריִא טיִמ טאָה נּוא רַחֹוס ןייא
 (ַי יניֵעַּב עַרהָדּוהְי רֹוכְּב רע יִהָינ רעֶדְניִה
 ןעוֶויִג זיִא הָדּוהְי ןּופ ןּוז רָמְצְלע רֶד רֶע נוא
 איִצֹומ טֶה רֶע ןעֶד ןעֶנֹוא סְמאָנ ןיִא טְכעֶלְׁש
 טְלאועֶג טיָנ טֶה נא ןעֶועוֶויִג הָלָטַבְל עַרָנ
 זיִא איז לייוו ןיִרעֶֶו ןעֶנאָרְמ לאָז ּבייַו ןייַו
 טיִנ טייֵקְנייֵׁש םָד לאָז איִז ןעוֶויִג ןייֵׁש רעייו

 ןּופ טייֵטעֶג טאָנ םיִא טאָה םּורָד ןיִרעֶוו ןָא
 איִצֹומ זיִא רעֶנייֵא ןעו ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַ
 זיִא םֶָד נּוא טייֵמעֶנ רֶע טְרעוֶו הָלֶמַבָל עַרָו
 טאָה ֹוזַא לּוּבַמַה רֹוד ןּופ הֶריִבעַיד ןעוֶויִג
 ןייַז םֵּבַיְמ ייז ןְנֹוא ןז ןייַז ּוצ טְנאָזיִג הָדּוהְי
 רעֶדְניִק ןעֶלעֶטְׁש ףיֹוא טְסְלאָז ּוד נּוא ּבייוַו
 ןעֶפּורעג ןיִרעוֶו ןעֶלאָזייֵו םֶד רֵדּורְּב ןייַד ּוצ
 טֶכרְטעג ןָנוא טֶה ןעֶמאָנ םֶרעֶדּורְּב ןייַד ףיֹוא
 אייֵז לאָז ןעֶמ נוא רעֶדְניק ןעֶּבאָה לאָז ְךיִא
 טֶה םּורָד ןעֶמאָנ םֶרֶעַרּורְּב ןייַמ ףיֹוא ןעֶפּור
 ןעֶנאָרְט לאָז איִז סֶד טְלאוָויִג טיִנ ְךיֹוא רע
 טאָה ֹוזַא טייֵמעֶנ ְּךיֹוא םיִא טאָג טֶה ןיִרעוֶו

 ןייא ץיִו רֶמָּת רּונְׁש ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג הָרּוהְי
 ןיִרעֶו םיֹורְג טעוֶו הָלִׁש ןּז ןייֵמ זיִּב הָנְמָלַא
 טיִנ טֶה רע רעֶּבָא ןייַז םֵּבַיָמ ְּךיִד רע טעוֶו
 לייַו הָלָׁש ּוצ איִז ןיִּבעֶג ּוצ העְיַדְּב טאַהעֶג
 ְּבְרֶטְׁשעֶג ןעֶנאַמ ייוֵוְצ ריִא ייַּב ןיֹוׁש זיִא םָע
 ןעֶמעֶנ טעוֶו איִז רעֶו טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טָה
 ןיִר רעֶד ויִא ֹוזַא נא ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶזומ טעוֶו

 שודקה ה"לש
 טאָה הָדּוהְי נּוא (יָנֲעַנְּכ ׁשיִא תַּב הָרּוהְי םָׁש אָרע

 רֶד ,יִנֲעַנְּכַא ןופ רעֶטְכאָּטַא ןְהעֶנעֶנ ןעֶמְראָד
 ףְראַרשְנעֶמַא זַא םיִמָכַח ירעְֶנּוא ָּא ןעֶגְרעֶל ןּופ

 :איִז טְהעֶז רֶע רֶרְייִא ּבייוַא ןייַז ׁשֵרֹקְמ םיָנ
 הֵׂשַעַמ יִד ןּופ ,טְסּואוועֶג טאָה ןְנּוא גּוא (ןָנֹוא עַד

 םיֹורְנ איו ןעֶמ טְהעֶז ןְנֹוא ןּופ נּוא ,רֶע ןּופ
 טאָה טאָג ,זיִא הָלָמַבְל עֶרְו איִצֹומ ןּופ אָטַח רַב
 ןְּבְראָטְׁשעֶג עֶרייֵב ןעֶגעֶז גּוא טְפאָרְמְׁשעֶג עֶרייּב ייֵצ
 ןּמ ראַפ ןעוֶיִגזיִא סאָר לְהאָוְכָא אָּמַח םעֶד ןּופ

 הניארו בשיו תשרפ

 ןעֶנאַמ ייוֵוְצ ןעֶּבְראַטְׁש הָׁשֵא ןייֵא ייַּב ןעוֶו
 רעד ןיִמעֶנ טיִנ ןאַמ ןעֶטיִרְד םעֶד איִז ראָט
 ְלאַּב הָדּורְי ריִא טְהםּוראָו טְנעֶרְּפ ן'במר
 יִּבעֶג טיִנ ריִא טעֶו רֶע סאָד טְגאָועֶג טיִנ
 ףיִא אייַּב ןעֶנעֶז ןעֶנאַמ אייוְצ לייַו הָלֵׁש
 םִיּוחְמ זיִא הָלַׁש זיִא ץּוריִּת רֶד ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 טאָה הָדּוהְי ראָנ איִז ןייַז םֵּביְמ ּוצ ןעוֶויִג
 עק נּוא ןייַלְק ְּךאָנ זיִא רֶע לייוַו טְכאַרְשעֶג
 רעטעֶוו רֶמאָט ןעֶּבאָה טיִנ רעֶרְניק ןייק ְּךאָג
 ְךיֹוא טעוו נּוא ןייַז הָלְמַבָל עַרָז איִצֹומ ְּךיֹוא
 רֶמָּת נוא רעֶדיִרְּב עֶנייַז יו ֹוזַא ןעֶּבְראַטְׁש
 .איז נּוא םיֹורְנ ןיֹוׁש זיִא הֶלֵׁש סד ןְהעֶועֶג טֶה
 ּפאָרַא איִז טֶהֹווא ןְמּונעֶג טיִנ םיִא ּוצ טְרעוֶו
 טֶה נוא רעדיילק הָנְמָלַא עֶריִא ןעֶפְראָועֶג
 םּורַא ְּךיִז טֶה נּוא רֶדייֵלְק עֶניׁש ןָאּוטעֶגְנָ
 ךיִז טאָה נּוא רֶעייֵלְׁש ןייֵא טיִמ טְלְקיִועֶג
 טָּפְראַדיִנטֶה הָדּוהְי סוֶו געווםעֶד ףֹואטְצעֶזיִג
 ּוצ ןעֶויִג ןיִרעֶג זיִא איִז םּוראָוו ןייֵג ןעֶטְראָד
 ייַפ זיִא הָדּוהְי נּוא הָדּוהְי ןּופ רֶדְניק ןעֶּבאָה
 יִא םֶד טְנייֵמעֶג טֶה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג ריִּפ ריִא
 איו לייוו טְנעֶק רָד טיִנ איִז טֶה נּוא הָנֹוז ןייא
 .ײ'שר טְּבייַרְׁש וזַא םיִנָּפ ריִא טְקעֶדעֶג ּוצ טֶה
 טְקעֶריִנ ּוצ טֶה איז זיִא שֵׁשִּפ ןייֵא ְךאָנ נּוא
 אז ןעֶד זיוה םֶרעוְש ריִא ןיִא םיִנָּפ ריִא
 טיִנ רע טאָה םּורָד הָעּונְצ ןייַא ןעוויִנ זיִא
 ימִה םּורָד רֶמָּת ןייַז לאָז םָד זַא טְכאַרְטעֶג
 ױיִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןופ טְגאָקעֶג טיִנ איז רֶע
 רעֶד ּוצ ןעֶנייוועֶג ךיז לאָז ׁשֶנעֶמַא סאָד ּפא
 .ןעֶמּוק טיִנ לאָז רע יִדְּכ םיִבֹורְק עֶנייַז ןענעק
 ּוצ טאָה הָרּוהְי נּוא ייֵז טיִמ הָריִבֲע ןייֵא ּוצ
 ְךיִא ןָא ְּךיִד טייֵרְג (אָנ הָבָהְ) טְגאָועֶג ריִא
 סאו טְגאָועֶג איִז טאָה ריִד טיִמ ןעֶניִל לעוֶו
 טְגאָועֶג הָדּוהְי טֶה רַפ רָד ןעֶּכעֶג ריִמ יִטְסעוֶו

 ךיא
 טְנאָז ראַפ טיִנ ראָג ןעֶנעֶו ַחֹנ יֵנָּב איד נוא הֶרֹוּת
 ןופ טאַהיִג ןיִּבאָה יי לייוַו ראָנ ,ףֹוראַד ןעֶראוָועֶג
 ייֵז טֶה אָמַח רָסֹורְנַא זיִא םֶד זַא הָלָּבִקְּב תובָא יִר
 הָמנְ הָמַּכ תַחַא לַע טְּפאָרְטְׁשעֶג רעֶּביִראַר טאָנ
 אי ןעוֶיִגלַּבקִמ ןיִּבאָה .ריִמ סאָו ריִמ ןעֶפְראַר
 לָּכִמ םֶּתְרַמָׁשִנְו) זְנּוא טְגאָזְראַפ איִז םאְוו הֶרֹוּת
 נּוא עֶכיִלְרעֶׁש עֶלַא ןופ ְךיִז ןעֶלאָו ריִמ (עֶר רֶבֶר
 אָּמַח םעֶדןופ ןייַ רֶהְנ נא ןעֶטיִה ןעֶכאַ עֶטְכעֶלְש

 :רּוהָרֲהַא רעֶרָא ןֹויעַרַא טיִמ ּוליִפֲא ל"ר
 שיאל
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 הניאצ
 איד ןופ עֶלעֶקיִצ ןיֵא ןעֶקיִׁש ריִר לעֶו ךיִא
 ןוּכׁשִמ ןייֵא ריִמ ּביִנ טְנאֶועֶג רֶמָּתטָה ףאָׁש
 ְךיִא לאָז ןֹוּכְׁשַמ ןייַא רַפ סאו הָדּוהְי טְנאָז
 סאָו ליִרעֶגניִפ ןייַד רֶמָּת טְנאָז ןיִבעֶג ריִד
 נּוא ןיִקעֶטְׁש ןייַד נּוא טימ רָד ּתְסיֵמֲתַח איר
 ְךיד טאָה איז ןעֶד תיִציִצ טיִמ דייֵלְק ןייַד
 דייֵלְק םֶד ןעֶמעֶנ ןָא טעוֶו רע ןעוֶו טְכאַרְעֶג
 ןעֶנאָלְׁש תיִציִצ יַד םיִא ןעֶלעוֶו תיִציִצ טיִמ
 ןְפאָרְטעֶג ְךיִז טֶה םִע יִֹוזַא נפ ןייַו ףיֹוא
 טֶרָָנּה ריִפעֶבעֶגִהָנֹוןייא טֶה רעֶנייֵאסֶד
 ּוצ זיִא רֶע איו נּוא רַכָׂש ריִא ראַפ ןעֶדְלּונ

 נאַלְׁשעֶג תיִציִצ יד םיִא ןְּבאָה ןעֶמּוקיִג ריִא -

 טייֵטְׁש םּורָר -

 דייֵׁשעֶג ּפָא ְּךיִז טֶה רע זיִּב םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא

 ִד ןוּכְׁשַמְּב ןעֶמּונעֶג טֶה רֶמָּת נּוא ריִא ןּופ
 טיִנ זיִא הָנְוַּכ ריִא םֶד ןעֶזייוו ּוצ ןעֶכאַז ייֵרְר
 םִו עֶמּורְפ ןייא יו ֹוזַא ראָנ הָנֹוז ןייא יו ֹוזַא
 איֵז טֶה םּורָד ןיִׁשּודיקְו הָּפּוח ןְּבאָה ףְראַד
 ןּופ טְרֹוא םעֶד ףֹוא ןעֶמּונעֶג ליִרְגְניִּפ סאָד
 ןעֶגְנאַטְׁש יִד רַפ ןיִקעֶטְׁש םעֶד געִא ןיִׁשּודק
 קעָד ןייֵא רַפ תיִלֵט םעֶד נא הָּפּוח רָד ּוׁ
 ןעֶמ םֶד גַהְנִמ רעֶד ְךאָנ זיִא זַנְכְׁשַא ןיִא גוש
 תיִציִצ טיִמ תיִלֵט ןייֵא ןּופ הָּפּוח ןייֵא טְכאַמּפ

 הָדּוהְי נּוא (ול רַהֵּתַו ָהיֶלֵא אביו ּהָל ןֵּתַיַוע
 טיִמ ןיִנעֶלעֶג זיִא נוא ןְּבעֶגיִגְקִלַא םֶד ריִא טֶה
 נּוא םיִא ּוצ ןְנאָרְמ .ןעֶראָו זיִא איִז נּוא ריִא

 טאַהעֶנ טאָה איז (ול רַהֵּתוו
 זיִא רֶמָּת נּוא ויִא רֶע יוִו םיִקיֵדצ עֶכְלעֶזַא
 עֶריִא ןָאּוטעֶגְנָא טאָה :ּוא ּםייֵהַא ןעֶגְנאַגיִג
 טקִיִׁשעֶג טֶה הָדּוהְי נּוא תֹונָמְלַא ןּופ רֶדייֵל
 ןּופ תֹונָּכְׁשַמ איֵד ןיִמעֶנ ּוצ ּפָא יַלעקיִצ םֶד
 הָרּוהְיל דַנּיו ןעֶנּופיִנ טיִנ יִז טֶָה ןעֶמ נּוא ריִא
 הָרָה הֵנֵה םִנו ְךֶחֶלַּכ רֶמָּת הָתְנְו רמאל
 הָדּוהְי ּוצ טְגאָזיִג ןעֶראָוְו זיִא םִע נּוא (םיִנּונְוַל
 זיִא איִז נּוא ןעוֶויִג הֵנֵזְמ טֶה רֶמָּת ריִנָׁש ןייַדו
 יז ןעָמ זאָל טְנאָזיִג הָרּוהְי שֶה ןְנאָרְט ןיִראוָוו
 יד ןעֶויִג זיִא איז טְּבייַרְׁש יישר ןיִנעֶרְּב רַּפ
 ןֵהֹּכַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע םאָו םֵׁש ןּופ רָּטְכאָט

 ֹוֿפ הניארו ֿבשיו תשרפ

 ןעוֶועֶג ןֵד ןְמייֵצְראַפ ןעֶמ שֶה ןַהֹּכ תַּבַא נוא
 רַד טְּבייַרְׁש ןּבמר רֶד .ןעֶנעֶרְּבְראַפ טיִמ
 ןייֵא ןעוֶו תֹוניִדְמ לייֵטַא ןיִא ןעוֶועֶג זיִא רָדֵס
 ןיִא ןאַמ ריִא יִז ןעֶמ םיִג הֵנוְמ זיא ׁשיִא תֶׁשֲא
 רֶע םאֶוו ןָאּוט ריִא טיִמ לאָז רֶע דְנעֶה איִד
 תֶׁשֲא ןייֵא יו ְּךייֵלְנ ןעוֶועֶג זיִא רֶמָּת נּוא ליוִו
 ןייַו םֵּבַיְמ טְפְראַרעֶנ איִז טֶה הָלֵׁש ןעֶד ׁשיִא
 איה) ןְנעֶרְּבְראַפ ןֶסייֵהעֶג איִז רֶע טֶה םּורָד
 ּוצ ןעֶגֹוצעֶנְסֹוא ןעֶראָו זיִא איִז (תאֵאּומ

 ריִא וצ טְקיִׁשעֶג טאָה איִז נּוא ןעֶנעֶרְּבְראַפ

 ןעֶנעֶו ןעֶכאַו ייֵרְד איִד סאוָו םעֶד ּוצ רעוֶוְׁש

 איו ןעֶד ןעֶנארְמ ןעֶראָו ְךיִא ןיִּב םיִא ןּופ
 ויִא ןייַז הָדֹומ הָדּוהְי טעוֶו טְכאַרְטעֶג ְּךיִזטֶה
 רעֶסעֶּב ְךיִמ ןעֶמ לאָו טיִנ ּבֹוא נּוא טּוג
 ןייַו ׁשַיַבְמ םיִא לאָז ְּךיִא ייֵא ןעֶנעֶרְּבְראַפ
 ׁשֶנעֶמַא סאָד ּפָא םיִמָכָח יִד ןֵנְרעֶל ןְנאַד ןּופ
 רַעיי ןיִ ןְפְראוו ןיירַא ןְזאָל רֶסעַּב ְךיִז לאָנ
 עֶר ןייַז ׁשיַבְמ ןְרעֶרְנַא םעֶד לאָז רֶע ייֵא
 ְסייֵהעֶגטיִנ טֶה הָדּוהְי טְּכייַרׁש םיִרּומַה לַעַּב
 ְבייֵצַא ריִא לאָז ןעֶמ ראָנ ןנעֶרְּבְראַפ רֶמָּת
 םֶד ןָמיִסַא ראַפ םיִנָּפ םָד ףֹוא ןעֶנעֶרְּבְסֹוא
 טְגאָועֶג טֶה רָמָּת אָנ רָּכַהנ הָנֹוזַא זיִא איִז

 ןקעָמְׁש רַד נּוא םֶתֹוח רֶד ןֵמעַו ןּופ ןעקרעֶד
 נּוא טְנעֶקְרַד הָדּוהְי טֶה ,זיִא תיִלַט רֶד נּוא
 םֶכעֶרעֶג זיִא איז (יִנְמִמ הָקְדְצַנ טְגאָועֶג טֶה
 ןעֶראָו איִז זיִא ריִמ ןּופ דייֵר עֶריא טיִמ

 טֶהֹמאָנ ןּופ לֹוק תַּבַא טְּבייַרְׁש יישר ,ןְגאָרְמ
 הָדּוהְי סאָד טְלאָועג וזַא ּבאָה ְּךיִא טְגאָזעֶג
 ריִא ןּופ ןְלאָז םִע יִדְּכ רֶמָּת ייַּב ןעֶגיִל לאָז
 תפּונְצַא ןעוֶויִזיִא יז לייַו ןֵמּוק םֹורַא םיִקיִדַצ
 יא ןּופ לאָז םּורָד זיֹוה םֶרעוְׁש ריִא ןיִא
 רעֶד .לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיוִוְצ םיִכָלַמ ןעֶמּוק םֹורַא
 איִזׁשְמייַמ זיִא (יִנָמִמ הֹקָדָענ טָּבייַרְׁש ן'ּבמר
 יִא הָעֵד ןייֵמ ןעֶד ריִמ ןּופ רעֶטְכעֶרעֶג ויִא
 ןעֶד םּבִי ןּופ הָוְצַמ יִד ןייַז ּוצ םִיקָמ ןעוֶועֶג
 םֵּבַיְמ טֶה בֹורקַא זַא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֵדֵּס רָד
 טְּבייַרׁש ְּךֹוא ֹוזַא נּוא רעֶוְׁשַא ּוליִּפֲא ןעוֶועֶג

 רר
 שודקה ה"לש

 ןאַמ םעֶר ןּופ (הָרָה יִכֹנָא ול הָלֶא רֶׁשֲא ׁשיִאָלְע
 ךיִא ןיִב ןעֶרעֶהעֶג ןעֶכאַז איר ןעֶבְלעוֶו ּוצ

 רעֶּביִל ןעֶגאז םיִמָכֲח ִרעֶזְנּא ,ןעֶראועֶג ןעֶגאָרְמ
 יִפְראוו ןייֵרַא ןעֶנאָל ְךיִ לאָז רֶע ןיִׁשְנעֶמ םעֶד זיִא
 ֵייִבְמ םעֶנייֵא לאו רֶע רעֶרייֵא ןיִבֹוא ְךְקאַקַא ןיִא

/ 

 איז טאָה ןעֶמ םאֶוו רֶמָּת זַא ןְהעֶז ריִמ ,םיִּברָב יי
 טְלאָועֶג טיִנ טאָה נּוא ןעֶנעֶרְּב ראַפ טֶריִפעֶג ןיוש
 ְךז טאָה גוא הֶרהְי רעש נא ןינ קיט

 -  -ןעֶגערְּב ראַפ ןעֶואָל טְלאָועֶג רעֶסעֶּג
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 טיִנ הָדּוהְי ןעֶמ טֶה םּורָד סאָד ינּוקְוִח רעֶד
 טיִמ ןעוֶועֶג הָנַוְמ טֶה רֶש סאוָו טְנעֶרְּבְראַפ
 טאַהעֶג רֵרניק ןייק שֶ איו לייַוןעֶד ריש ןייַ
 זיִא ֹוזַא ןייַז םֵּבַיְמ טְנעֶמעֶג איז רֶע טאָה
 טְנאָז ץּוריִּתַא ְךאָנ ןעֶוועֶג רֶדָס רֶד םָלאַמאַד
 ןעֶוועֶג הָלּותְּבַא ְּךאָנ זיִא רָמָּת לי יִנּוקְזִח רָד
 ּבייוַו סְרעֶדְניִק איד ןעֶועֶג טיִנ ְּךאָנ אי זיִא
 טֵׁשָּפַא ְּךאָנ ,ןעֶמעֶנ טְנעֶמעֶג איִו רֶע טֶה םּורָד
 ויִא רֶמָת (יֵנָמִמ הקָדְצנ יִנוקְזִח רעֶד טְנאָז
 רימ ןופ ןְּבאָה רֶדְניֵק ליוו איִז ןעֶד טְכעֶרעֶג
 ךֹוא הָלֶׁש טעֶו רֶמאָט אָרֹומ טאָה איז נּוא
 ןייק איִז טעֶװ רעֶרְיַרְּב עֶנייַז איוִו ןַאוט ֹוזַא
 (יִנָמִמ הָקָדֶצנ זיִא טְשִּפַא ְךאָנ ,ןֶּבאָה רֶדְניֵק
 םּוראו טְכעֶרעֶג ןּבייַלְּב איִז זּומ ריֵמ ְךֶרֹוד
 טעוֶו ןְניִקְסִּפ םעֶּפע ריִא ףֹוא לעוֶו ְךיִא ןעוֶו
 דוע ףֵסָי אלע ןייַז ְּךֹוא ריִמ ףֹוא קַפְּפ רֶד
 ןְפאָלְׁשאַּבטיִנזיימאיַזטֶה הָרּוהְי נּוא (הָּתעַדָל
 טייֵט איִז םאָד טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה רֶע ןעֶד
 איִז לייוַו טְמעֶׁשעֶג ְךיִז רֶע טֶה ךֹוא ןעֶנאַמ
 יִנּוקְוִח רָד טְּכייֵרְׁש ֹוזַא רּונְׁש ןייַז ןעֶוועֶג זיִא
 םֶה ןעֶּבייַה יד נוא (ּהָנֶמִבְּב םיִמֹואָת הֵנֵהְש
 ריִא ןיִא גְניִליִוְצַא טֶה איז זַא טְגאָזעֶג ריִא
 רֶנאַה ןייַז ןְנֹוצעֶגְסֹוא טֶה דְניִק ןייֵא נוא ְךיֹוּב
 םֶדאָּפ ןֶטּורַא ןְדְנּוּבעֶגְנָא םיִא ןעֶּכייֵה יד טֶה
 טעֶו רע רֹוכְּב רָד זיִא רֶע םֶד ןְמיִסַא ראַפ
 סֹורַא זיִא ְּךאָנ רֶד ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ ןייֵג סֹורַא
 ץֶרַּפ ןְפּורעֶג םיִא ןעֶמ טֶה רדורְּב ןייַז ןְנאַנעֶג
 טֶה רֶע.רָמֹולְּב ןעֶקְראטְׁש ׁשְטייֵט זיִא סאָד
 ְךאָנ רָד רָדּורְּב ןייַז רָּביִא טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז
 ןעוֶועֶג זיִא סאו דְניֵק םאָד ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ויִא
 ָפּורעֶג םיִא ןעֶמ טֶה םֶדאָפ ןעַמֹור םָד טיִמ
 טֶה םָע לייו ןעֶנייֵׁש ׁשְטייֵט זיִא סאָד חֵרָו
 ףֶסֹויְו םֶדאָּפ רָמֹור רֶד טְנייֵׁשעֶג םיִא ףֹוא
 ןייק ןְמּוקעֶג זיִא .ףֵסֹוי נּוא (הָמְיַרְּצִמ .דַרּוה

 .םאְו ץֶלַא נּוא רַפיִשֹוּפ ןּופ זיֹוה ןיִא םִיַרְצִמ

 דְנאַה ןייַז ןיִא טְקיִלְנעֶג טֶה ןָאוטעֶג טֶה רֶע
 טאָה ראַה ןייַז נוא (וּתִא ַי יִּכ ויָנֹודֲא אָרָי
 טְּבייֵרְׁש יישר םיִא טיִמ זיִא טאָג םֶָד ןְהעֶזעֶג
 .איו ןְהעֶזעֶג טֶה ראַה רַד טְנייֵמעֶג זיא םאָד
 ףשכמא איו ֹוזַא דעֶרעֶג לֹומ ןייז טיִמ ץֶלַא רֶע טֶה ןעֶגְנאַנעֶג זיִא ףסֹוי איוִו זיִא טְׁשִּפַא ְךאָנ טאָג ןופ ןְמאָנ םָד ץלַא טְנאָמְרָד ףֶסֹוי
 םיִפְׁשַכְמ גיִנייו ןעֶד ןְנעֶז טְנאַועֶג ראַה ןייַז טֶה

 יי יאיר עי, א יי יי יד טיי יי יי יא

 יא ,.הניאוו- בשיו תשרפ
 טאָה ֹוזַא ףּוׁשיִּכ טְסּוט ּוד סאוָו םִיַרְצִמ ןיִא
 רָע איו ףֵסֹוי ייֵּב ןְקְלאוָוַא טְלעֶטְׁשעֶג טאָג
 ןגנאַגעֶגְךאָנ םיִא ןְקְלאוָו רד זיא ןְְנאַגעֶג זיִא
 םיִא טיִמ זיא טאָנ םֶד ןְהעֶועֶג ראַה רָד טֶה
 רניִעֶגְזיֹוה ןייַז ראָנ רֶּביִא טְצעֶזעֶג םיִא רֶע טֶה
 טְשְנעֶּבעֶג טאָה טאָנ נוא תֹורְצֹוא עֶנייַז נּוא
 נוא ףסוי ןעֶנעוֶו ןּופ ראַה םעֶד ןּופ זֹוה םאָד
 טיִמ טְואָלְראַפ םיִא ףֹוא ְךיִז טֶה ראַה רעֶד
 דָלעֶפ ןיִא נּוא זוה ןיִא טאָה רע סאוָו ץֶלַא
 ןֹוּבְׁשֶח ןייק םיִא ןופ לאָמ ןייק טאָה נּוא
 - טאָג שאָד ןהעֶועֶג טאָה רֶע לייוו ןעֶמּונעֶגְּפָא
 סאו סאָד טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רֶד ,םיא טיִמ זיִא
 טְזייוַו סאָד (הֵדָּׂשַבּו תִיַּבַּב) טְגאָז קּוסָּפ רעֶד
 רַפיִטֹוּפ ןּופ זֹוה ןיִא ןעֶוועֶג זיִא ףֵסֹוי זַא

 םיִׁשָדֲח סקעֶו טייֵּבְרַא ןעֶמ יו ֹוזַא ראי ןייֵא
 רָד נּוא זֹוה ןיִא םיִׁשָרֲח םְקעֶז נּוא דְלעֶּפ ןיִא
 הָסיִפְּת ןיִא ראָי ףְלעֶוְצ ןעווועֶג רֶע זיִא ְּךאָנ
 רַע טְניִז טְרָעֹודעֶג טאָה ראָי ןעֶצייֵרְד ןעֶד
 טיִלַׁשַא זיִא רֶע זיִּב רֶמאפ ןייַז ןּופ קעוֶוַא זיִא
 ןייַז טְלאָועֶג ראָנ טאָה ףֶסֹוי נּוא ןעֶראוָועֶג
 איד איו ֹוזַא רַפיִמֹוּפ ןּופ זֹוה ןיִא ראָי ףֶלֶע

 לע יא םד ןעֶזיוועג ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְׁש ףֶלֶע
 טֶה רע לייוו ראָנ ןייַז טיִלַׁשַא רע טעוֶו ראָי
 זַא םיִקְׁשַמַה רַׂש םעֶד ףֹוא טְנאָלְראַפ ךיז
 םיא הערַּפ ראַפ ןעֶנאַמְרעֶד םיִא טעֶו רָע
 ךיז טֶה נוא הָסיֵפְּת רֶד ןּופ ןעֶמעֶנּוצ םֹורַא
 םיִא טעֶו רֶע םָד טאָנ ףֹוא טְואָלְראַפ טיִנ
 ןיא ןעוועֶג ראָיייוְצ ְךאָנ רעזיִאםּורָד ןְפְלעֶה
 , (לֵפֹוא אּוה רֶׁשֲא םָחְלַה םִא ִּכ) הָסיִפָּת רֶד
 ןעֶּמעֶנעֶג ץֶלַא טֶה ראַה רעד טְּבייֵרְׁש יישר
 ּבייַַו סאָד טיִנ ראָנ ףֵסֹוי ןּופ דְנאַה רֶד ןיִא
 איד ןעֶּבייֵרְׁש יִנּוקְזַח רעֶד נּוא ן'במר רעֶד

 טֹורְּב רעֶייֵזןעֶריְִנֶא יִדּוהְ ןייק זאָל םִיַרְצִמ
 איו ֹוזַא ןייֵר םוא ראַפ ייֵז ןעֶטְלאַה ייֵז ןעֶד
 םִירְצִמַה ןּולָכּוי אל יִּכנ טייֵטְׁש ץקמ ןיִא

 ןענעק םִיַרְצִמ יד (םֶחֶל םיִרְבעָה תֶא לֹוכֲא
 טייֵטְׁש םּורָד טֹורָּב םידּוהְי טימ ןעֶסע טיִנ

 רעד ןיא ןעֶּבעֶנעֶג ראה רעֶד טֶה ץֶלַא םאָד
 רע טאָה טֹורָּבסאָד ראָנ ףֵמֹוי ןּופ דְנאַה

 קֶחֶצִי תֹורָלֹוּת רֶד .דְנאַה ןיי יִא ןְּבענעֶג טיִנ
 ףֹוא ׁשְטיימ זיִא (דָיְּב חיִלְצִמ ַײע טְּבייֵרְׁש
 ןעוועֶגזיִא טְנייֵלעֶג ְנאַח ןייַז טֶה ףֵסֹוי סאוָו
 דר טְּבייֵרְׁש טֵׁשְפַא ְךאָנ ןעֶניִרְד לזִמ םֹורְג

 תודלוה
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 רֵחֹוסַא סאָד זיִא רֶדֵס רעֶד קָחְצִי תֹורְלֹוּת
 ֵדְּכ ןְטְלאַהסֹוא הֶרֹוחְס ןייַ ןעֶמייֵצ ּוצ ּּמ
 טאָה ףֵסֹוי רעֶּבא ריִא ןיִא ןעֶניוִועֶג לאָז רָע
 ןּופ זיִא הָרֹוחְס ןייַו סאָר לֶומ םֹורְנ טאַהעֶג
 רֶד טְּביירְׁש טֵׁשִּפַא ְּךאָנ ,ןְגנאַגעֶג דְנאַה רָה
 רד (לֵכֹוא אּוה רֶׁשֲא םָחְלַה םִא יִּכ) ןיבמר
 ןּופ סעֶּפִע לאו ףֵסֹוי םֶד ןְנּופעֶגטיִנ טֶה ראַה
 ּומ ׁשְנעֶמַא סאָו טֹורְּב ראָנ ןעֶמעֶנ םעֶנייז
 ְךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג ְךאָנ טיִנ זיִא רֶע נּוא ןעֶסע
 םעֶדְלַא טאַהעֶג טאָה רע עֶׁשְטאָה םיִנּונֲעַּה
 רֶע זיִא אייֵרְטעֶג וזַא דְנאַה ןייַז ןיִא םָמּונ
 נּוא (רַאֹוּת הֵפָי ףֵסֹוי יִהָיַע ראַה םָד ןעֶועֶג

 םעֶד ךרֹוד נּוא ןעועֶג ןייֵׁש רעֶייִז זיִא ףֵּסוי
 טימ ןעֶגיִל טלאָועֶג ּבייַו םֶרַפיִטֹוּפ טאָה

 ְהעֶועֶג טֶה ףֵמֹוי טְּבייַרְׁש ׁשְרְדִמ רֶד םי
 ךיִז רֶע טֶה בּוׁשָח םיִא טְלאַה ראַה רֶד םָנ
 רֶטאָפ ןייַד טְנאָזעֶג טאָג טֶה ןעֶריִצ ןֶּבֹוהעֶגְפָא
 ףֹוא לעוֶו ְךיִא ךיד טְפרֶיִצ ּוד נּוא טרֶעֹורָפ
 איז םאָד ּבייַו םֶנעֶראָה ןייַד ןעֶצייֵרְנָא רד
 טְסעֶֶו ּוד נּוא ןעֶניִל ןעֶלעוֶו רִיַד טיִמ עו
 רֶמאֹּתַ .הָסיִפְּת רֶד ןיִא ןעֶמּוק םעֶד ְּךְרֹוד
 ּבייַו םֶנעֶראַה ןייַז טְנאָזעֶג םֶה (יִמֹע הָבָּכְׁש
 (יִנֹודֲא תֶׁשֲא לֶא רֶמאֹיַו ןַאְמִיַע ריִמ טימ ניָּ
 ּוצ טְנאָועֶג טאָה נּוא טְלאוָועֶג טיִנ רע טאָה
 לאָמ עָלַא ויִא ראה ןייֵמ ּבייוַו םִנעֶראַה ןיז
 ריִד אייַּב ְךיִא לאָו יו ריִד אייַּב ְךיִלָנע ָװ 2ֶג

 רֶד טְגאָז םּורָד טְּבייַרְׁש ןּבמר רַד ענק
 זיִא איז עֶׁשְטאָה ןִזיוו ּוצ ויָנֹודֲא תֶׁשֲא קּוסָּפ
 טְוּומעֶג טֶהףֵסֹוי נּוא ּבייוו סְנעֶראַה ןייַז ןעֶיל

 ְךאַז רעֶד ןיא רעֶּבָא ןְּבאָה אָרֹומ ריִא ראַּפ
 ראָנ טאַהעֶג אָרְומ ןייק ריִא ראַּפ רֶע טאָה
 סאָד ׁשְרְדֶמַא טְגְנעֶרְּב יִיַחְּב רָד ,טאָג ראַּפ
 טְלאַטְׁשעֶג םד ןְזיוִואַּב ףֶסֹוי ּוצ ְּךיַו טֶה םָע
 עֶנייַד טְנאָועֶג םיִא טאָה נּוא רָטאָּפ ןייַז ןופ
 טְציִרְקעֶגסֹוא ןייַ ןעֶלעוו ןעֶמעֶנ סְרעֶדיִרְּב
 טעוֶו רע ןעוֶו לֹודָנ ןַהּכ ןּופ דייַלְק םעֶד ףֹוא
 רֵבֹוע טְסעוֶו ּוד בֹוא נוא תֹונָּבְרַק ןייַז בירקמ
 םֹוא ןייַנ טיִנ ןעֶמאָנ ןייַד טעֶו תּונְו ףֹוא ןיינ

 שש
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 ןיִא זיִא רֶע נּוא (ּוּתְכאַלָמ הוׂשֲעַל הֶתַַּה אבי
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 בשיו תשרפ

 שורקה ה"לש

 טיִנ לאָז נּוא טְּבעֶל רֶע ןֵמָו לָּכןָאּוט ּוצ תֹצַמ נּוא  הֶרֹוּת טייֵטעַּב וּתְכאַלְמ טְראוָו סאָר טְנאָז רַהֹוז : רֶר ,ןָאוט טייֵּבְרַא ןייַז ןעֶגְנאַגעֶג ןייַרַא זיוה = | }
 טייֵבְרַא עֶצְנאַנ יִר טייֵמְׁשעֶּב ןעֶניִרר לייַנתֹוצַמ נּוא

 חפ הניארו
 טיַנ רֶע טאָה םּורָד אייז ןעֶׁשיוִוְצ טְציִרְקעֶג

 קֶחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד ,ריִא טיִמ ןעֶניִל טְלאוָועֶג
 ּתְׁשַא ָּתַא רֶׁשֲאַּב ְּךְתֹוא םִא יִּכ) טְּבייֵרְׁש
 םֶה ראַה ןייַמ טְנאַזעֶג טֶה ףֵֶסֹוי טׁשֶּפ רָד ויִא
 ןעוו ךיד ּוליִפֲא דְנאַה ןייֵמ ןיא ןְּבעֶעֶג ץֶלַא
 ןְמּוק ּוטְוּומ גְניִריִצ נוא רדיילק טְסְפְראַד ּוד
 ְּבעֶנ ּוצ דְנאַה רֶד ןיִא ּבאָה ְּךיִא נּוא ריִמ ּוצ
 ןייז טְסיִּב ּוד סאוָו סאָד ראָנ טיִנ רעֶדָא ריִד
 טיִנ ְךיִא ןיִּב סאָד םיִא טיִמ ןעֶגיִל ּוצ ּבייװ
 ןֶּבייֵרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד :וא יַיַחְּב רעֶד
 ּבייוו סְנעֶראַה ןייַז םֶד ןעֶנעוֶו ׁשֶרֶדִמ םעֶד ןּופ
 ייַּב טיִנ ּוטְסְליוִו םּוראוַו םיִא ּוצ טְנאזעֶג טֶה
 טֶה .אָד ׁשְנעֶמ ןייק ְךאָד זיִא םִע ןעֶגיִל ריִמ
 נּוא תֹונְמָלַא עֶרעֶייַא טְרעֶפְנעיֶג ריִא ףֵסֹוי
 וד ןֵּכׁש לֵּכִמ ונּוא ּוצ רּוסָא ןעֶנעֶז תֹולּותְּב
 יֵתאָטָהֶע ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא טְסיִּב ּוד סאוָו
 ינּוקְזִח-רד .טאָנ ּוצְניִדְיִו לעוֶו ְךיִא (םיִהֹלאֵל
 סע טְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָה איִז סאָד טְּבייֵרְׁש

 טְסייֵו טאָג טְגאָועֶג רֶע טֶה אָד טיִנ רֶנייֵק זיִא
 טְנאַזעֶג ריִאטֶה ףֵסֹוי טְּביירְׁש יישרנּוא ץֶלַא
 ןעֶדְמעֶרְפַא טימ ןעֶטאָּבְראַפ ךוא זיִא ְךייַא
 טֶה ףֵסֹוי נּוא (ּהָלְצֶא בֵּכְׁשִל ןעֶניל ּוצ ןאַמ
 טְלעוֶו רד ףֹוא ריא טימ ןעֶניִל טְלאָועֶג םיִנ
 טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןייַז טיִנ ריִא טיִמ לאָז רָע

 רַד ׁשיִא תֶׁשֵא ןייֵא ייַּב טְניִל םע רעֶו ןעֶד
 טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד .םֶנֵהיֵג ןיִא ריִא טיִמ טְמּוק
 טְלעוֶו רֶד ףוא ןְדְנאַהיְןאַפ זיִא םיִָמֲאָנ ייֵרְד
 םֶנייַו ןופ רַׂשֲעַמ טְכעֶר טיִנ םוָו תִיַּבַה לַעַּבַא
 זיִא נוא ּבייַו ןייק טאָה סאָו ׁשְנעֶמַא נוא
 נּוא הָנוְמ טיִנ ייֵז טיִמ זיִא נּוא תֹונֹוו ןֶׁשיוִוְצ
 ןְטְלאַהאַּב ּוצ דְלעֶג םיִא טיִנ ןעֶמ ןעוֶו ִנָע ןייֵא
 ףַסֹוי ְּךיֹוא ֹוזַא .ּפָא רֶדיוו םִע טיִנ רע נּוא
 ןעוֶועֶג זיִא נוא ראָי ןעֶצְּביִז ןעֶוֶועֶג טְלַא זיִא
 ןֶמֵאַנַא ןעוֶויִג זיִא נּוא םִיַרְצִמ ןיִא תונוז ןְׁשיוִוְצ
 םִראַה ןייַז נוא טְריִרעֶגְנָא טיִנ אייֵז טֶה נּוא
 םייַװַא איִרָּפ רָד ןיֵא טְריִצעֶג םיִא טֶה ּבייוו
 עֶרעֶדְנַא סאָר טְכאַנ רעֶד ףֹוא :נּוא דְמעָה
 ןָנָל ריִא ייַּב לאָז רֶע ָּתיִפְנַחעֶג םיִא טֶה נּוא

 ןער

 ףְראַ םירָד טל רעֶד ףיוא ןעֶׁשְנעֶמ םעָר ןופ
 הָרָתָּב ןייַז ּוצ קֵסֹיע ןעֶקְהאַטָׁש ְךיִז ׁשְנעֶמ רעֶר

 ..!םיִּבְרא יי יִא ןייזְךאַנְׁש גוא לופ
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 איז םַד ןְרעֶטְׁש יד ףוא ןְהעֶועֶג טֶה איז ןעֶד
 ןְרעֶטְׁש יִר רֶּבֶא ןְּבאָה רֶדְניק ףֵסֹוי ןּופ טעוֶו
 טעוֶו רעֶטְכאָט ריִא ןּופ םאָד ןעֶויוִעֶג ןְּבאָה
 טְנעֶרעֶלעֶג טאָה ףֵסֹיןעֶד ןְּבאָה רַדניק רֶע
 טֶה נּוא יַח לֵא תַנּומָא רֶטְכאָט סְראַה םעֶד
 (וגו םֹויַהְּכ יִהָיַע ןעֶמּונעֶג ּכייַװַא ראַפ איז
 םִירָצמ יִד ייַּב ןעוֶועֶג זיִא םע טְּבייַרְׁש ישר
 רעֶייז ןיִא ןעֶנְנאַנעֶג עֶלַא ןעֶנעֶז גאָט רעֶייַפַא
 טאַקעֶג ַחֹּכ ןייק טֶה איִז נּוא ןייַרַא זֹוה טעֶּב
 זיִא טְנייַה טְכאַרְמעֶג ְךיִז טֶה איז ןעֶד ןייֵגּוצ
 םיִאּוצ טֶה נּוא ןעֶדִייר ּוצ רֶּביִא ףֵסֹוי טייֵצ
 םיִא טֶה נּוא אָד טיִנ רָנייֵק זיִא טְנייַה טְנאָועֶג
 טְנאָזעֶג שֶה גּוא דיילק ןייַ אייּב שְפאַחעֶגְָא
 (ּדדָיְּב ֹודְנִּב בֹועַיַע ןעֶניִל רימ טיִמ טְנּומ ּור
 דְנאַה ריִא ןיִא דייַלְק םָד טְואָלעֶג ףֵּסֹוי טֶה
 ןעֶד סאַנ רעֶד ףֹוא ןעֶפאָלעֶג םֹורַא זיִא נּוא
 איז נוא םיִא ןיא טְנעֶרְּבעֶג טֶה עֶרָה רֶצָי רָד
 ייַּב ןעֶניִל ּוצ טעֶרעֶג רָּביִא רּועיֵׁש .םיִא טֶה
 רֶדֵחַא ןיִא ןיילַא ןעוֶועֶג ןעֶנעז ייֵז לייַו ריִא
 יַיַחְּב רעֶד ,ןעֶפאָלעֶג םֹורַא רע זיִא םּורָד
 ףַסֹוי ןּופ תֹוקָדְּצַא ןעוֶועֶג זיִא סאָד טְּבייֵרְש
 ּבייַו םְראַה ןייַז דובָּכ ןָאּוטעֶגְנָא טֶה רֶע םָר
 ןְסיִרעֶגסֹוא טיִנ ריִא ייַּב רָדְייַלְק יִד טֶה נּוא
 םורַאזיִא ףֵכֹוי םֶד ןְהעֶזעֶג טֶה איִז איוִו ּוא
 יניקזח רֶד ּּתְתיִּב יֵשְנֲאָל אָרְקִתַת ןעוֶפאָלעֶג
 דְניזעֶגוֹוה ריִא ּוצ ןעֶפּורעֶג טֶה איִז טְּבייַרְׁש
 ןָאוטעֶגסֹוא טאָה ףֵסֹוי טְנאַועֶג ייֵז טאָה גּוא
 דְלאַועֶג טיִמ טְלאַועֶג טֶה נּוא רֶרייֵלְק עֶניינ
 םָד טְרעֶהעֶג טֶה רֶע יו נּוא ןעֶניִל ריִמ אייַּב
 רֶדייֵלְק עֶייַז טְואָלעֶג רֶע טֶה אייֵרְׁש ְךיִא
 רֶד זַא נּוא ןעֶפאָלעֶג םֹורַא זיִא נּוא ריִמ ייַּב
 ןעֶגעֶלעֶג ריִא טיִמ זיִא נּוא ןְמּוקעֶנ זיִא ראַה
 עַכְלעֶזַא (הָלֵאְה םיִרָבְדַּכ טְגאָועֶג איִז טֶה
 איו נוא טְכעֶנְק ןייד ןָאּוטעֶג ריִמ טֶה ןָכאַז
 םֹורַא רע זיא ןעֶייֵרְׁש ּצ ןֵּבֹוהעֶגְָא ּבאָה ְךיִא
 טֶה ןעֶמ (רֵהֹוסַה תיֵּב לָא ּוהְֵּתַו) ןעֶּפאָלעֶג
 יִנּוקְזַח רעֶד הָסיֵפְּת רעֶד ןיִא ןְּבעֶגעֶג ףֵסֹוי
 ּתָנרַהעֶג טיִנ םיִא ןעֶמ טאָה םּורָד טְּבייַרְׁש
 אֵרָמִג יד נוא ןעוֶועֶג תּודֵע ןייק ויִא םע לייַװ
 ןיִטְפְׁשִמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג ףֵסֹוי טֶה ןעֶמ טְגאָו
 טְלעֶטְׁשְראַּפ ְךיִז לֵאירְבִנ ְּךֶאְלַמ רעֶד טֶה
 ליִו ןעֶמ ןעוֶו טְנאָזעֶג טאָה נּוא רַׂשֲא ראַפ
 - ירורט ריא טעו סאו שעערפעֶ איז רע ,ןעֶמ לאָז זיִא טְכעֶרעֶג רעֶו ןעֶרעֶו ראָזעֶג

 בשיו תשרפ

 ר שא ייבי יי

 הניארו

 רעֶדייֵלְק עֶריִא ןעוֶו רעֶדייֵלק איד ןעֶגנעֶרְּב
 רֵלאַועֶג טיִמ טְלאוָועֶג רע טֶה ןְסיִרעֶצ ןעֶגעֶז
 ןעֶנעֶז רדָייַלק עֶנייַז ּבֹוא גוא ןעֶניִל ריִא ייֵב
 טיִמ דְלאַועֶג טיִמ טְלאָועֶג איִז טֶה ןְסיִרעֶצ
 רֵדייֵלק עֶנייַו םֶד ןְנּופעֶג ןעֶמ טֶה ןעֶגיִל םיִא
 טְכאַמעֶג ןייַר םיִא יז ןְּבאָה ןעֶסיִרעֶצ ןעֶגעֶז
 ןייַר ראָנ טעֶוו רע ןעֶו טְגאָועֶג ןֶּבאָה ייֵז ראָנ
 ןעֶמ ןעֶד הָּפְרָחַא ןייַז הָׁשִא רֶד טעֶו םֹורַא
 ןְציִז רֶע ּואָל םּורד הָנֹוזַא זיא איז ןְגאָז טעוֶו
 טְכעֶר ןְּבאָה םיִרָמֹוּכ יִד לייַו נּוא הָסיִפְּת ןיִא
 טֹרְּב גונְגןְּבעֶנֶג ףֵמֹוייֵז טאָה ְּתְקְַּפעֶג
 יִהָינ ןְראוָועֶג טיִלַׁשַא זיִא רֶעזַא רעֶגְנּוה ןיִא
 טְצעֶועֶג ףֵסֹוי טאָה ןעֶמ (רֵהֹוסַה תיִבְּב םָׁש
 ןעֶנעֶלְפ ןעֶראַה אוו ןֵטְראָד הָסיִּפָּת רָד ןיִא
 תֶא יי יִהָית ויִא גיִטְכעֶל ץְנאַנ איו ןעֶציִז ּוצ
 רָד ןיִא ףֵסֹוי טימ ןעוֶועֶג זיִא טאָג נּוא (ףֵמֹוי
 עֶגיואָד ידְּךאָנ (הָלֵאָה םיִרָבְדַה רַחַאהָסיִפְּת
 םֶד טְכאַמעֶנ טֶה ּבייַו םֶרַפיִטֹוּפ סאָו דייֵר
 ּןאָמָח) ףסוי ןּופ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה טייַל איד
 רעֶד סאָד טְכאַמעֶג טאָנ טאָה וגו הָקְׁשַמ

 רעקעֶּב םעד טימ םִיַרְצִמ ְךֶלֶמ ןּופ רֶקְנעֶׁש
 ְךֶלֶמ םּוצ ראַה רעֶייֵז ּוצ טְניִדְניִז ראַפ ןְּבאָה
 ראַפ ןְלאָז נא ייֵז ןופ ןְייר ןְלאָז טייל יֵדּכ
 ןְּבעֶעֶג ייֵז טֶה ְּךֶלֶמ רֶד נּוא ףַסֹוי ןיִא ןָמעֶג

 טְגיִרְניִזעֶג רעֶייז טיִנ טאָה רֶע לייַו ןְראוָועֶג
 רָכעּב ןייז ןיִא ןְראוָועֶג ְנּופעֶג זיִא ניִלְפַא ןעֶד
 ןעֶטיִה ּפָא טיִנ ןּופ רֶד ְּךיִז ןעק ןעֶמ סֶז ןייוו
 ןְלאַפעֶג ןייַרַא ויִא סַע םֶד ןייַז ןעֶק םִע גּוא
 רֶד ןיִא ןעוועֶג זיִא רֶע ןעוֶו רָכעָּב םעֶד ןיִא
 רֶהֵעָמ טֶה רַקעֶּב רֶד רָּבִא ְּךֶלֶמ ןּופ דְנאַה

 דֵרע קיִטְׁשַא ןְנּופעֶג טֶה ןעֶמ ןעֶד טְגעֶדְניִעֶג
 ןְמיִה ּפָא ןּופ רֵדְּךיִז ןאָק ןעֶמ סאוָו טֹורְּב ןיִא

 ןְרעֶה ייֵוְצ יד נּוא ןעֶגְנאָהעֶג םיִא ןעֶמ טאָה
 ףֵסֹוי יו הָסיִפָּת רעֶד ןיִא טְצעֶועֶג ןעֶמ טֶה
 הָסיֵפָּת רעֶד ןּופ רעֶה רעֶד נּוא ןְסעֶועֶג זיִא
 ןעֶניִדאַּב ייֵז לאָז רֶע ףֵסֹוי ףֹוא ןְלֹופאַּב טֶה

 הָסיִפְּת רעד ןיִא ראָיַא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז נּוא
 ףֹוא םֹולֲחַא ּתְמֹולָחְנ ְּךיִז טֶה ןְרעֶה איד נּוא
 נּוא טייֵטאַּב םֹולָח םֶרָבַח םעֶד סאוָו נוא ְּךיִז

 םֶנִהְ איִרְפ רֶד ןיִא ייֵזּוצ ןֵמּוקעֶג ויִא ףֵסֹוי
 טאָה גירורְט ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייז נּוא (םיִפָעֹוו

 אייֵרְּפ זיִא רֵקְנעֶׁש רֶד ראָנ הָסיִפְּת רָד ןיִא

 ָ{כאה
 ריר ישי יי
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 ּתְמֹולָחְג ְנּא ְּךיִז טֶה םִע טְגאָועג יֵז ןעֶּבאָה
 ןְדָייִׁשעֶּבּוצ טיִנ םיִא טֶה רָנייֵק נוא םולָחַא

 טְּבייֵרְׁשֹזַא הָסיִפְּת רָד ןיִא ןעֶגעֶז ריִמ לייַ
 םֶד ריִמ טְנאָז טְנאָועֶג ףֵסֹוי טֶה ,יִנּוקְִח רָה
 לע ְךיִא םֶד ןעֶּבעֶג טאָג טעוֶו רֶמאָמ םֹולָח
 רֵקנעֶׁש ןייוַו רעֶד טֶה ןְָיִׁשעֶּב ןעֶנעֶק םיִא
 ןייַװַא םֶד ּתְמֹולָחַנ ריִמ ְךיִו טֶה םִע טְנאָועֶג
 ןייוַו םעֶד ןיִא נּוא ריִמ ראַפ טייֵמָׁש קאָטְׁש !
 ןעֶּבאָה יי נא ןעֶגיְַצ אייר ןעֶנעֶ קאָמְׁש

 ןְראוָועֶג גיִטְראַפ דְלאַּב ויִא םעגוא טְטיִלְּבעֶג
 רֶכעְּב םֶד ןמּועֶג ּבאָה ְךיִא נוא ןְּביֹורְט ןיַו
 טְׁשעוְקעֶג סֹוא םיִא ןיא ּבאָה נּוא ְּךֶלֶמ ןּופ
 ּבעֶנעֶג רֶכעֶּב םֶד ּבאָה נא ןְּביֹורְמ ןייוַו יד
 ;אָזעֶג ףסֹוי טֶה הערַּבןּופ דְנאַה רֶד ףֹוא
 ְךאָנ ןעֶד געֶמ יירד ןעֶנעֶז ןעֶנייַוְצ ייֵרְד איד
 ןְמעֶנ קירּוצ הערַּפ ְּךיִד טעוֶו געט ייֵרְד ןיִא
 םיִא ייַּב רֶקְנעֶׁשַא ןייַז טְסעו ּוד נוא ְךיִז וצ
 ןְקְעֶרעֶגְךיִמ טְסְלאָזּוד ראָנ רער יו וזַא
 ְךאַמ נּוא ןָאוט דֵסָח ריִמ טיִמ טְסֶּלאָז גוא .
 םֹונָנ יִּכ) הָסיִפְּת רעד ןופ .ןעֶהיִצְסיֹוא ְךיִמ

 םֶד ןּופ ְּתָבננעֶג ןעֶראוָו ןיִּב ְךיִא ןעֶד ׂיִּתְּבַג
 = : טיִנ ְךיַז טֶה רֶע לייוו נוא םידּוהְי ןּופ רֶנא

 יא רֶע םֶד םִירְִמ ְׁשיוְצ ְנָזּוצ טְמעֶׁשעֶ
 רֶע טאָה םּורד םיִדּוהְי ןּופ דְנאַל םעֶד ןו

 ץֶרֶא ןיא ןעֶרעוֶו וצ ןעֶּבאָרְנאַּב ןעוֶועֶג הָכֹוז
 ןייַו טְגאָועֶג טיִנ טאָה הָׁשֹמ רעֶּבָא לֵאָרְׂשִי
 רָמְכעֶמ יד טייֵטְׁש קּוסָּפ נּוא ייִו ֹוזַא דְנאַל
 טאָה (יֵרְצִמ שיא) טְנאַועֶג ןְּבאָה ֹורְתִי ןּופ
 4 טיִנ ְּךיִז טאָה הָׁשמ נוא ןעוֶועֶג ליִצַמ זָנּוא

+= 
 יִדּוהְיַא זיִא רֶע סאָד ןענעק רעֶד טְזאָלעֶג !

 ןעֶּבאָרְנאַּב ןעוֶועֶג הָכֹוז טיִנ רֶע טאָה םורד

 ןֶויִג לֵחומ ןיוש ְךיִא ּבאָה לֵאָרְשִי ןּופ דֶניִז
 יש יז ְךאָד ְךיִא ףְראד רֶני רעֶדְרעֶפ רעֶד ףוא נּוא
 לָּכִמ ףֹוראַר אייֵז ןיִלאָצ ּוצ גידייל ןיִרעקְמּוא טיִנ

 םּורָדטְגיְִניִזעֶג רעֶמ ְךאָנ ןעֶּבאָה איי סאָד ןֵּׁש |
 (קיִרֵצ ףֶמָּכב םֶרכִמ לַע) ןעֶפאָרְטׁש אייֵ ךיִא לעֶז||
 דַחֹוׁש ןּופ רְלעֶג ראַּפ ןָפֹוקְראַפ םיִנײד עֶרֶעייֵז לייַו

 םעֶד נוא ןיד ןיִא טְכעֶריִג זיִא סאָו ןטְכעֶרעֶג םעֶד||
 לאָז רֶעיֵרָּכןעֶייַּב ּוצ יי ןעֶגיינ ןייבָא ןופ טֶּפְׁשִמ
 עשיו טָה רֶע םאָוו רֶלעֶפ יז ןעֶפיוקְראַפ ןעָפיִמ}

 בי 1
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 טפ הניארו בשיו תשרפ

 םיִפאָה רַׂש אֵרָיַע לֵאְרְׂשִי ץֶרא ןיא ןעֶרעוֶו ּוצ
 ןְהעֶועֶג טֶה רעֶקעֶּב רעֶד נּוא (רֶתֶּפ בֹוט יִּכ
 .םֹולָח םעֶד רייֵׁשאַּב טונ טאָה ףֵסֹוי סאָד
 טֶה ׁשיִנעֶרְייִׁשאַּב סָד לייַַו טְּבייַרְׁש יישר
 טעוֶו רעֶקְנעֶׁש רעֶד סאָד ּתְמֹולֲחַנ םיִא ְךיִז
 לֶא רֶמאֹיֵע םֹולָׁשְּב הָמיִפְּת רעֶד ןּופ סֹורַא
 ףֵסֹוי ּוצ טְנאָועֶג רעקעֶּב רעֶד טאָה (ףֵסֹוי
 ייֵָד גאָרְט ךיִא סאָד ּתְמֹולָחִנ ְךיִז טֶה ריִמ
 םעֶד ןיא נּוא ּפאק ןייַמ ףֹוא טֹורְּב ּבָראק
 וייַּפְׁש ןעֶסע עֶטּוג עֶלַא זיא ּבראַקִטְׁשְרעֶּבייֵא
 טאָה ,ּופ רעֶד טסע לעֶנֹוּפַא נּוא ְּךֶלֶמ ןּופ

 ייֵרְד ןעֶנעֶז ּבראק ייֵרְד איד טְרעֶפְנעיִג ףֵסֹוי
 הֹעְרַּפ ְךיִד טעוֶו געט ייֵרְד ןיא ְךאָנ ןעֶד געט
 ןייד ןעֶסֶע ןָלעוֶו לֶנייַפ יד נוא ןעֶגְנעֶה ןָסייֵה
 ןעוויִג זיִא סֶע נּוא טיִׁשיִלְׁשַה םֹויַּב יִהָיו) ׁשייֵלְפ
 גאָט רֶד ןעוֶועֶג זיִא םַד גאָט ןעֶטיִרָד םָד ןיִא
 רֶע טאָה ןעֶראַעֶג ּךַלֶמ ויִא הֹעְרַּפ םאוָו
 טְכעֶנְק עֶנייַז ראַפ הָדּועְס עֶסֹורְנַא טְכאַמעֶג
 נּוא טְנאַמ רֶד ְּךֹוא ןְרעֶה ייוֵוְצ איִד טֶה נּוא

 .ןְטְשרע ןייַז ּוצ טְרעקעג םּוא רֵקְנעֶׁש םֶד טֶה
 רֶע טאָה רעקעֶּב םעֶד נּוא טָּפאַש הָרָרְׂש

 םיִקְׁשַמַה רַש רַכָז אֹלְט ןעֶגְנעֶה ןעֶסייֵהעֶג
 םיִקְׁשַמַה רַׂש רעֶד נּוא (ּוהֲחְּכְׁשִּיַו ףֵסֹוי תֶא
 טֶה ףֵסֹוי סאוָו םֶטּוג םֶד טְקְנעֶדעֶג טיִנ טֶה
 ןעֶמּונ ּוצ םֹולָח ןייז טֶה רע םֶד ןָאּוטעֶג םיִא
 ץְמּונ רַּפ רָד םיִא לאָז רע סָד טְנייֵלעֶג סֹוא
 נּוא ןעֶסעֶג ראַפ םיִא טֶה רע;טְרֶעיינ ןָאומ
 רַׂש םָד ףֹוא טְזאָל ראַפ ְךיִז טָה ףֵסֹוי לייוַו
 ןעֶסעֶועֶג רֶגְנעֶל ראָי ייֵוְצ רֶע ויִא םיִקְׁשַמַה
 םֶנייֵק ףא ְּךיז ןעֶמ לאָז םּורָד הָמיפְּת רָד ןיִא

 :טאָנ ףֹוא ראָנ ןעֶואָל ראַפ טיִנ

 בשיו תרמפה : ו
 ןיִא ויִא רֶע לייַו נּוא םיִנָּיר איִר ןּופ רעֶרְלעֶפ איִר אייֵרָד ףוא טְנאָזעֶג טאָנ טאָה ּוזַא (י רַמָא הֹּ) :

 רֶלעֶג גיִנייוַו ראַפ רֶלעֶּפ סאָד ןַײַד רעֶד טְפיֹוק טֹונַא

 ןעֶיִלְׁשוצ יז ןעֶלאָז יי יֵדְּכ סאָר ייֵז ןָאוט םּרָד
 קיסְפמ טיִנ לאָז ֶלעָּפ רעֶדְנַא ןייק רעֶרלעֶּפ עֶרֶעייו
 עֶטְכעֶלְׁש עֶבְלעֶוַא ןעֶעֶזייֵ נּוא יי ןעשיוִוְצ ןייז
 סאו (םיִלֵד ׁשאֹרְּב ץֶרֶא רַּפֲע לַע םיִפָאֹׁשַה) טייל
 רהיִא ףֹא ןעֶהעֶג סאָו דֶרֶע רעֶד ףוא ןעֶטְסּולְ
 איד ףוא ץֶלַא ןָמְכאַרְמ גוא יז ןעֶטְסּולְג ןעֶמְראָר
 יז ןעֶלאָז ייֵז וזַא איו טייל עֶמיִרָא איֵר ןיפ פעֶק
 איִר נּוא ןעֶּבאָה אייז סאָוו ןעֶמעֶנּוצ גּוא ןֶלְאַּב
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 געֶו ןעֶכייֵלְג םעֶר ןּופ קעֶוַא ןעֶנייֵג שייל עּפאַלְׁ
 אְרומ רֶעייזןעֶגעוו ןופ גע ןעֶמּורְקַ ןיִא ןייג ּוצ
 הָרֵעַנןייא ּצ ןעֶהעֶג רעֶטאָפ ןייַז םיִמ ןְהאָזַא גוא
 ןגיִייהןיימ יִכעֶוְשְראַפ ּוצ ןעֶגעֶו ןופ הָסְראָמַה
 רֶריֵלְק עְָּנְּכְׁשַמעֶג ףֹוא נּוא (םיִרָגָּב לַצְו)ןעֶמאָנ
 ןְכאַמ יז ֶמֹלְּכ ןָא ךיז ןעֶגְהעֶל גוא יז יי ןעֶניי
 ייֵז ןעֶמעֶנ ְּךאַנ רעֶד נּוא טייַל עֶמיִרָא אייַּב תֹובֹוח
 ראַפ ּוא תונָנְׁשַמ ראַפ רעֶרייֵלְק עֶרֶעייֵז קעֶוַא

 ןענְהעֶל נוא ןעֶמעֶּב עֶרֶעייז ףוא אייז ןעֶטיירפׁש
 ןעֶסֶע אייז סאוָו תֹודּועָס איִד ייֵב אייז ףֹוא ןָא ְךיִז
 נּוא םיִלּולִג תַרֹובֲע רעֶד ןּופ תֹוחִּבְזִמ עֶלַא אייֵּב
 ןופ זיוה םעֶד ןיִא אייז ןעֶקָגיִרְמ ןייַוןֶּתִסְנקעֶג
 עֶמיִָא יד ןעֶסְנק יי רָמּולָּכ םיִלּולַג תַרֹובֲע רֶעייֵז
 ראַפרעֶר ןעֶקָניִרְט ּוא רלעֶג ןעֶּבעֶג ןעֶלאָזייֵז טייל
 ְךיִא נּוא (םֶהיֵנְפִמ ירומֲאָה תֶא יִּתְדַמְִׁה ִכנאָ) ןיינ
 זַא םָוו ייֵז ראַפ ןּופ יַרומַא םעֶד טְגיִליִטְראַפ ּבאָה
 שי עי ייבי עכט ןופ ךימ וי"

 רָמייֵּב ןעֶרָניִל איד יו קְראַטְׁש ןעוֶועֶג זיִא רֶע גו
 ןעֶבֹוא ןּופ תוריּפ עֶנייַז טְגיִליִטְראַפ ּבאָה ְךיִא נּוא
 נייג נּוא לעֶמיִה םעֶר ןּופ םיִרָׂש איר ןעֶנעֶז םאָד

 םיִרּבִג עֶנייז ןעֶנעֶז סאָר ןעֶטְנּא ןּופ ןעֶלְצְראָ
 ('ינו םֶכְתֶא יִתיִלֲעָה יִכֹנָאְו) דֶרֶָע רֶר ףוא ןעֶנעֶ סאו
 םִיַרְצִמ רֶנאַל ןּופ טְכאַרְּבעֶגְפוא ךייַא ּבאָה ְךיִא נּוא

 עי יי רעדן יי = בי יא
 ְךיִא נּוא (םיִקֲאַו) ירומַא ןּופ דְנאַל סאָד ןעֶניִׁשְרַי וצ
 נּוא םיִאיבְנ ןָהז עֶרֶעייֵא ןּופ טְלעֶטְׁשעֶגְפוא באָה
 רָמֹילְּכ רייֵׁשעגְפֶא ןייז ּוצ טייל עֶגְּי עֶרעֶייַא ןופ
 טְלעוֶו ֶר ןּפ ןייַ דייֵׁשעֶגְפָא ןעֶלאָז יי ןעֶגְרעֶל יצ
 תאז ןיֵא ףַאַה) הָרָוּת רעֶד ןיִא ןייַז קסֹיע ןעֶלאָז נוא

 ןשיוצ |יענ םינ ְךוִא םָה ןעֶד יא טַאָרְשי יֵנְבִּ
 ןעֶגעֶקייַל סאָר ןער,ריִא טְנעֶק טאָג טְגאָנ לֵאָרְִׂי
 סי ר רו יא םע ןעמ ןעמעב חא היָנ זיִא םִצ
 ר יט ןפומעג ריא םָאָה סאו נא ןעֶועֶנ א
 איר ןעֶקְנּורְמעֶגְנָא טאָה ריִא נּוא (ּוקְׁשַּתַו) הָבֹוט
 נוא ןייַז רוּכיִׁש ןעֶלאָז אייז יֵדָּכ ןיײװ טיִמ םיִריִזָנ

 ראָמ רּּכִשַא ןעֶר ןעֶנְרעֶל ןעֶנעֶק טיִנ ךיא ןעֶלאָנ
 רהיֵא םאָה םיִאיִבְנ איִד ףוא נּוא ןעֶנעֶקְסַּפ טינ
 תֹואיִבְנ ןייק זֶנּוא טְלאָז רהיֵא ןעֶנאָז ּוצ ןעֶמאַּבעֶג
 ןעֶכאַמ גְנֶע טאָנ ְךיִא לעוֶו (יִכנָא הֵּנָה) םּורר ,ןעֶגאָז
 ןעֶגאָו רעֶר ןעֶגְנֶע טּוט סֶע יוִו ֹוזַא ךייַא רעֶטְנּוא

* 

 הרוהי ילשמ

 םֶכיֵלֲע דֹוקפֶא ןֵּכ סַע יגו תֹוחְּפִׁשַמ לָּכִמ יִתָעַדָי םָבְתֶא קרַנ
 רֶחֶּפַמַא טאַהעֶג ןעֶּבאָה םיִרֲח'ס איי לֶׁשָמ יִּפ לעזרגו

 ןייַז רּונ דָלעֶג לעֶסיִּבַא טיִּמ טְלעֶדְנאַהעֶג טֶה רעַנייֵא רּונ

 רקְסִמ ןֶסֹורְנַא טאַהעֶג טאָה רעֶרעֶרְנַא רעֶד נוא .סְנעֶגייֵא
 רַחֹוס רעניילק רעֶד זיִא לאָמנייֵא .רֶלעֶג רֶמעְרְפ ןּופ רּונ

 אָינְכַ יא יא ןְרָפעֶג ןייַבַא רעיא ריִרַָא ףיא ןְראָפעֶג

 הניאוו ֿבשיו תופפה
 / סאָו אָּׂשַמ רָד ןעֶנעו ןעֶּבְראַג טיִמ לּופ זיִא סאוָו
 / ןעֶרעוֶו ןעֶרולראַפ טעֶוו סֶע נוא (דַבָאְו) זיִא םיִא ףֹוא

 - טעֶװ רֶע סאָד ןעֶגְניִרג םעֶד ןּופ גְניִפולְטְנַא סאָר
 רֵקְראַטְׁש רַד נּוא ןעֶּפולְטְנַא ּוצ ןיֵהַא יוִו ןעֶּבאָה טיִנ

 הָמָחֶלַמ רָד ןיא ַחֹּכ ןייזןעֶקְראַטׁש ןעֶנעֶק טינ םעוֶו
 ּבייל ןייז ןעֶנְיַרְטְנַא ןעֶנעק טיִנ טעֶוֶו רֹוּבִג רָד נּוא

 = י-ה

 זיִא םאָ רֶר נּוא הָמָחְלִמ לָר ןיִא ןייֵטְׁשאַּב ןעֶנעֶק
 ןעֶכאַמ ןעֶנעֶק טיִנ םעוֶו סיִפ עֶנייַז םיִמ גָניִרְג

 ןייַג סאָו רֶר נּוא (ובל ץיִמַאְו) ּבייל ןייז ןעֶנִרְטְנַא
 טְקאַנ טעֶו םיִֹוּבג יד ןעֶֶשיוִוְצ קְראַטְׁש זיִא ץְראַה
 ,םאָג טְגאָז וזַא גאָט ןעֶגיואָר םעֶד ןיִא ןעֶפילְטְַא
 עֵגיואָר יד ּוצ טְרעֶה (ֶ רָב רֶׁשֲא רָבְרַ תֶא ּעְמִׁש)
 לֵאָרְשִייַנּב ךייַא ףוא רעֶרעֶג טאָה טאָג סאו ְךאַז

 / םיִנטעו רעֶטְלאַה ןעֶגּוּב רעֶד נּוא (תֶׁשַקַה שֵפֹּתְ)

 - ךיִא סאָו הָחָפָׁשִמ רעֶצְנאַנ רֶר ףוא טאָג טְגאָז וזַא
 ןעֶגאָזּוצ ְךיִא רייַר םִיַרְצִמ רֶנאַל ןּופ טְכאַרְּבעג ּבאָה
 רֶהֵָמ טאַהעֶג ּביל ךיִא ּבאָה ךיַא ראָג (םֶכְתֶא קַר)
 םאָה ריִא נּוא רֶרֶע רעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא ןּופ

 ףוא ןעֶקְנעֶרעֶג ְךיִא לעוֶוםּורָד ,ןעוֶויִג דַרֹומ ריִמ ןיִא
 ייֵז ףֹוא ךייַא ןעֶלאַצעֶּב וצ רֵניִז עֶרֶעייֵא עֶלַא ךייַא

 אייֵז לייַו לֵאָרָׂשִי וצ טאָג רעֶטייוַו טְפאָרְטְׁש סאָר
 ןעֶגז ּוצ תואיִבָנ םיִאיִבָנ איר טְרעֶו ראַפ ןעֶּבאָה

 ןעֶסאנוצ ןֶשְנעֶמ ייַוְצ ןעֶד ןעֶהעֶג (ּוכְלֵיַה) טְגאָז נּוא
 רָמ לב .טְלייֵצעג ןעֶראָו םיִ ןעֶגעֶג יי עוו געוֶו ןיִא
 םייַּצַא ןעֶויִג עַבוק טיִנ רֶעיִרְפ ְךיִז ןעֶּבאָה ייז ןעֶו
 םיִאיַבְנ איד ןעֶד ןעֶנאָז וזַא ,םָרָא םעֶד ןיִא ןייַנ ּוצ
 ריִמ ןיפ םְפאַׁשעֶג ןעֶראָו םיִנ ןעֶנעֶז ייֵ ןעֶו סיִפָע
 ,ןעֶנאָז תואיִבָנ ןייק אייֵז ןעֶלאָז איו םּורָר טאָנ
 רֶלאַווןיִא ּביַַא ןֶעיירְׁש ןעֶד טּוט (הִיְרַא גַאׁשיַה
 יִא רֶרֵס רעֶר ןעֶד גְנּוקּוצ ראַפ ןייק טאָה רֶע ןעֶו
 הָמֵהַּבַא טְּפאַח רֶע ןעֶרייס ןִעִייְִׁש ּוצ ּבייֵלַא ןּופ טיִנ
 טאָנ ףוא טייַג סאָר נּוא ןעֶסֶע ּוצ הָיַחַא רעֶרָא
 סאָר נוא ּבייֵלַא וצ טְנעֶכעֶלְגעֶג זיִא לוק ןייַז סאוָו
 שֵריקַה ַחּורַא ןעֶמּוק ןעֶד טעֶוֶו קּוסָּפ רעֶר טְנייַמ
 ףאַזַא ןעֶרייַר ּוצ םיִאיבָנ איד ןוֿפ רעֶלייַמ איר ןיִא

 םויִנְגריּפ ףאָר ןעֶו ןעֶזייב ּוצ ןעֶגעוֶו טעֶנייַז ןופ
 םעוו !ןֵּתִיַה) רעֶדָא טאָג ןּופ ןעֶראוַועֶג רַזְנִנ טיִנ זיִא

 גָנּונאו זיו ןופ לוק ןייַז ביי רעֶגְנייַא ןעֶּבעֶג ןעֶד
 הָיַהַא רעֶדָא הָמֵהְּבַא ןעֶגְניוְצאַּב טיִנ טאָה רֶע ןעוֶו
 ןעּכעֶג א ער םעֶע ןעפ טְנייַמ סאָר ןעַפַע ּוצ

1 

 טְנייֵלעֶג יז טאָה נּוא רֶרעֶפ יַד טְנאַּפְׁשעֶגַסּוא טאָה נּוא
 נוא ףיא ביִא טקעוֶו נּוא אָיְנַסַבַא לַעַּב רֶר טְמּוק .ןעֶפאָלְׁש

 ןייַרַא ףְראדעַּב אָד םּוראוָו ןְגאוָו ןייַד סֹורַא םעֶנ םיִא טְגאָז

 סאוָוְראַפ טְקְנעֶרְקעֶג רעֶייִז םיִא טֶה .רַהֹוס רֶסֹורְגַא ןעֶראָפ

 טייֵצַא ןיִא .רַּוסןעֶסֹורְג םעֶר ּביל ּוצ ןעֶטעֶרְטְפא ּומ רֶע
 ֲֵעַּב ֵד גּוא ןעֶראָוועֶג םעֶרָא רַחֹוס רֶמֹורג רעֶד זיִא םּורַא

 תובוח
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 יו 6 8 הרי
 יו יז טא

 הניאצ

 ךייַא טֶה רֶע ןעוו תוריִזַנ עֶוייֵּב ןעֶרְייִר ּוצ לוק ןיינ

 ןעֶלאַפ ןעֶד םעוֶו (לֹּפִּתַה) דֶניִזַא ןיִא טְּפאַחעֶנ טיִנ
 ןייק ןעוֶו רֶרֶע רעֶד ןּופ ץעֶנ רעֶד ןיִא לעֶנּפַא

 ןעֶר זיִא רָמולְּכ ץעֶנ רעֶד ןיִא טיִנ ויִא גְניִלָכרֶש
 טְלאָז נוא תֹוריֵבֲע ןָאוט טְלאָז ריִא סאָד ְךיִלְנעֶמ

 (הָלֲעיה) רעֶדָא ,ראַפ רעֶד ןעֶּבאָה ְניִלְכורטׁשןייֵק
 לאָז גוא דֶרָע רער ןּופ ץענַא ןְהעֶגפוא ןעֶד טעֶװ
 רֶדֵס רעֶר ןעֶר לעֶגופ ןייק ןעֶגְניווְצאַּב ןעֶּבאָה טיִנ
 ץעֶג רעֶר ןיִא טְּפאַחעג טְרעוֶו לעֶגפ רעֶד ןעוֶוזיִא
 ףוא רֶע טְבייַה םּורְר רהיִא ןיפ ןעֶּכולְמְנַא רֶע לז
 ןעֶלעֶו ,ךיִא ווַא טֶרֶא ריִא ןּופ ץענ איד לעֶפוּבַא
 ןעֶלעֶו נוא לָמיִה םוצ ןְהעֶגְפֹוא רֶניֵ עֶרָעייא ןעֶד
 םִא) ןעֶלְכורְמׁש ןעֶכאַמ גיא ןעֶגניִוְצאַּב םיִנ יא
 עזאָלְבעֶג ןעֶר טעוֶו רעֶרָא (ריִָּב רֶפֹוׁש עּקִֶּי
 סאוָו רעֶהעֶז םעֶד ןּופ טאָטְׁש ןיִא רֵּפוׁש ןעֶרעֶפ

 רֶפֹׁש םעֶר טיִמ ןעֶזאָלְּב לאָז רֶע טְלעֶטְׁשעֶג זיִא
 ראַפ ןעֶמיִה ְךיז ןעֶלאָז ייֵז קְלאָּפ סאָר ןעֶגאָזְנָא ּוּצ
 ןיִא רֶפׁש ןעֶזאָלְּבעֶג עֶר טְרעֶו אונ רֶנייַפ םעֶט
 זיִא סאָד ןְרעֶטיִצ טיִנ לאָז קָלאָפ טאָר גּוא טאָמָׁש

 ךייַא ןעֶליוִו ייֵז םאָוו םיִאיִבְנ איד ןּופ רייֵר איִד ףוא : ןרעֶמיִצ ךוא רהיִא טְרעֶהעֶג ֹוזַא ,טיִנ םיוִועֶג ְךאָי

 ריִעָּב הֶעָר הָיְהִּת םִא) זייַּב ןּופ ןעֶניִָטנֶא ןעֶּכאַש
 ןיא וייַּב ןעֶדְנאַהְראַפ ןעֶד זיִא רעֶדא (הָׂשָע אֹל ה
 ךוא םּרָר ,ןָאומ םיָנ סאָד לאָז טאָנ נּוא טאָּמְׁש
 יו ריִא טְלאָז זיַּב ןעֶמּוק ךיַא ּוצ טו םִע ןעֶ

 טאָה ריִא לייַו ןָאּומעֶג ְךייַא סֶע טאָה טאָנ ם
 םיִהלֲא יי הֶׂשְֵי אלי םיִאיבָנ עֶנייַזטְְלאָּפעֶג

 ןְדייֵס ְךאַז ןייק טיִנ טּוט ראַה רעֶד טאָג ןעֶד
 איִר טְכעֶגְק עֶנייַז ּוצ רֹוס םֶר הָלֵגְמ רֶעיִרְּפ זי
 ןעֶרעֶה ּוצ טְרעֶקעֶג אייֵז ריִא טְלאָו םּורָ םי
 זייַּב םעֶר ןופ ןעֶראוָועֶג לּוציִנ ןעוֶויִג ריִא טֶל

 (אֵבָנִי אֹל יִמ רָּבִד םיִהָלַא יי אָריַי אל יִמ גַאָׁש ה
 וזַא ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק לאָז רעֶו טייֵרׁש ּבייֵלַא
 אייז םיִאיֵבָנ איד ּוצ רעֶר רעֶה רעֶד טאָנ ןעוֶו
 תואּובְנ ןייק ןעֶד לאָז רעֶו ןעֶגאָז תואּובָנ }

 קּוסָּפ םעֶד ףוא אָמוי ןיִא טְגאָז אָרָמְנ איר ,ןעֶנא
 ׁשְנעֶמַא ןעוֶוטְגאָז סיר (לֵאָרשייעְׁשִפהָשלָׁשלַע)
 טאָנ ְךאָד םיִא זיִא לאָמ אייֵרָד הָריבָע ןייֵא טוט
 טיִנ טאָג םיִא ויָא לאָמ עֶרְרעֶפ סאָר רעֶּבָא לַחֹומ
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 עֶטּוג עֶנייַז ןעֶּבאָה הָסֵיְָּת ןיֵא טְצעֶועֶג םיִא ןְּבאָה תובֹוח
 םעֶר ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז גוא תֹובָדָנ ןעוֶועֶג ץּבקַמ דְנייֵרְּפ
 איד טְלייֵצְרעֶד ייֵז רע;טֶה ,הָבָדְנַא ןעֶמעֶנ רַחֹוּ םעֶנייֵלְק
 נוא ףוס ןייַז טְסּואוועֶג ּבאָה ְךיֶא טְגאָזעֶג טֶה גוא הָׂשֲעַּמ
 ֹזַא דְלעַג דְמעַרַפ טיִנ טֶה רע סאָָו ּבייִׁשה טְקְנאַרעֶג טֶה

 זֹולֲעַי רַעָייצע לָּכּונְנַי זָאנ לֹודָגַה ןיִדַה םֹייְּב אֹכָל ריָתָעָּל
 אָביִּב) סאָוְראַפ ןעֶירפ ְךיִז םיִאָרבִנ עֶלַא ןְלעֶו וגו ידָׂש

: 

 ?.ש

 תרטפה

 הרוהי ילשמ

 צ הניאיו בשיו
 אל הָעַבְרַא לַעְו) טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ּוזַא לַחֹומ
 םיִא ְךיִא לעוֶו הָרָע עֶדְרעֶפ רעֶד ףוא ,(ּנָביִׁשֲא
 םעֶר ףיא ןיִלּוח ןיִא נאז אֵרָמְנ איד ,ןייַז לֵחֹומ טיִנ
 טֶה רעֶה רעֶמֹורְנַא (אָרָיי אֹל ימ גַאָׁש הָיְרַא) קוסָּפ

 זיִא טאָג רַעייַא הֶיְננֲח ןָּב ַעְׁשֹוהְי 'ר ּוצ טְגאָזעֶג
 םאָר זיִא ׁשּודיִחַא ראַפ סאוָו ּבייֵלַא ּוצ טְניִכעֶלְגעֶג
 ךעֶפְנעיִג םיִא ַעֶׁשוהְי 'ר טֶה ּביֵלַאְְגרַה רָטייֵרַא
 םעֶד ּוצ ראָנ ּבייֵל רֶזְנּוא ּוצ טְניִכעֶלְניִג םיִנ זיִא רֶע
 ּוצ רעָה רעֶד טָה יִעְלֶא דְלאַוו ןָסֹורְנ םעֶד ןּופ ּבייַל
 טֶה ,ּבייַל םעֶד ןעֶנייַו ריִמ טְסּומ ּוד טְנאָזעֶג םיִא
 ןּבוהעֶגנָא בייַ רֶרךיִז טֶה ןָאּוטעֶג הָלְפּת ַעֶשֹוהְי 'ר
 נּוא רעֶה םעֶד ראַפ ןעֶמּוקּוצ טרָא ןייַז ןּופ ןעֶריִרּוצ
 רָע טֶה טיי לייַמ טֶרָדנּוה רֶעיִפ ןעוֶויִג זיִא רֶע זַא
 לִפַמ רֶּביַתָרָּיעְמ עֶלַא ןָּבאָה ןָאּטעגיְֵׁשעֶגַא
 ןעֶנעֶנ טאָמְׁש רער ןּופ רעֶנייַה עֶלַא גּוא ןעֶויִג
 טֶרָָּו ייֵרָד ןָמּוקעֶג זיא רֶע זַא נוא ןְלאַפעֶגְניַא
 ייֵרשעֶגא ְךאָנ רֶע טאָה םאָמׁש רָּד ןּופ טייַװ ליימ
 ָשְנעֶמ ייַּב ןייֵצ איִר ןְלאַּפעֶג םורַא ןעֶנעֶו ןָאּוטעֶג
 ןְלאַפעֶג ּפאָרַא לּוטְׁש ןייַז ןּופ זיִא רעֶה רעֶד גּוא
 לאָז רֶע חָלֵפָּת אּומ ַעֶשֹוהְי 'ר ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טֶה
 ןאיענהע-ה עט אט ר יה טשעט טו א ךז
 לאָמ ןייֵא ,טְרעֶקעֶנְמּוא קיִרּוצ ּבייֵל רעֶד ְךיִז טֶה
 ןְהעֶז ליִו ְךיִא עְשֹוהְי 'ר ּוצ טְנאָזעֶג רעֶה רָד טֶה
 ְךיִא םּוק טְגאָויִג םיִא ּוצ ַעֶׁשֹוהְי 'ר טֶה טאָנ רֶעייֵא
 ראַפ טֶלעֶטְׁשעֶג םיִא טֶה נּוא ןעֶזייוֵו םיִא ריִד לעוֶו
 ןיִא הֵעָו םיִא ּוצ טְנאָז נּוא וּומַּת תַפּוקְּת ןיִא ןּוז רֶד
 ןעכ רעה וצ רע נשר =איּוטסעֶו ןז רֶד
 םיִא ּוצ ַעָׁשֹוהְי 'ר םֶה ,ןּוז רֶד ןיִא ןעקיק טיָנ ןאק
 רֶניִרעֶּב עֶנייַז ןופ רֶניִרעֶּב ןייַא זיִא ןּוז איד טְגאָזיִג
 מאָנ ;טְסְליוִו יו ןְהעֶז טיִנ ריִא ןיִא טְסְנעֶק ּוד נּוא
 .ַעֶשוהְי'ר ּוצ טְנאָזיִג רעֶה רֶד טֶה לאָמא ןְהעֶז ןייֵלַא
 מאָה טאָנ רֶעייַא ראַפ הָדּועְסַא ןעֶכאַמ לִיַו ְךיִא
 ןעֶנעֶק טיִנ טְסעֶוֶו ּוד טְנאַזעֶג םיִא ּוצ ַעֶׁשֹוהְי 'ר
 ןּופ טְסעוו יד ְךיִז אייַּב תֹולָיַח ליִּפ טאָה רֶע לייַו
 א ןעמכע  ןיר יין קט ןענעװ םֶרָעיד
 ְךי רֶע טֶה םִַי םעֶד ייַּב םֶרָא ןייֵא ְךאַמ נּוא אייֵג
 בּיקעֶג זיִא רעֶמאָו ןופ םיש ךֶח סעֶז ןעוֶויִגַחיִרְּטַמ
 ןײדַא םִי ןיִא טְצייֵלְפְראַפ ץְלַא טאָה נוא ןעֶגעֶרַא
 ןופ םיִׁשָרַה סקעֶנ ןעֶויִג ַחיִרְּטַמ רֶיֵנ יז רע טָה

 רטניול

 ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶטְּפְׁשִמ טעוֶו היישה לייַו ץֶרֶאָה טֹוּפְׁשִל
 עֶלא גּוא תֹוחֹוּכ עֶלַא ןעֶמּינעֶג ןעֶמאַזּוצ טֶה רע סאיָוְראַפ

 ,לָש ומַא ייֵז רעֶּביִאְועוֶועֶג זיִא נא םיִאיִרְּב עֶלַא ןּופ תֹודֵמ
 סַארְׂשִי יֵר ּוצ טְגאָז ת'ישה קּוסַּפ ןּופ ׁטֵׁשִּפ רעֶר זיִא סאָר
 טיִמ ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייֵמ טאָה ריִא נּוא רעֶנייֵר טְנעֶז ריִא לייוַו

 ףייא ףייא ְךיִא לעוֶו רעּביִרְר םיִקלמִע עֶלַא איִח תֹודָמ
 ג ֹניָעעֶרעֶיא ןעֶלעֶּפעֶּב
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 רֶניֵוַא ןעֶמּיקעֶג זיִא הֶרּועָס יד ןטייְֵנּוְנֶא רָמְניִו
 טֶה ןייַרַא םִי ןיִא ןעֶגאָרְטעֶג קעוַא םאָד טֶה נּוא
 טֶה םֶר זיִא סאוָו ַעֶׁשוהְי 'ר ּוצ טְגעֶרְּפעֶג רעֶה רֶר

 רעֶרעֶקְפּוא יִר ןעֶגעֶז םֶר טְרעֶפְנֶעיִגםיִא ַׁשֹוהְי 'ר

 הניארו בשיו תרטפה
 ראַפ טֶרָא ןייֵא ןעֶכאַמ ןייֵר טאָנ ראַפ ןְהעֶג סאוָו
 לעוֶו וזַא זיִא סֶע ןעוֶו טְגאָועֶג רעֶה רעֶר טֶה םיִא
  והָרּעסַ ןְאַמ ןעֶגעֶו טיי ןופ ןעֶנעֶ טינ ךיִא

 ,ץקמ תשרפ
 ןעֶועֶג זיִא סע נּוא (םיִמָי םִיַתָנְׁש ץקמ יִהְיַע

 ויִא ףֵסֹוי סאָו ראָי ייֵוְצ ףֹוס ןיִא
 ְךִו טאָה רע; לייוַו ןעֶראָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג
 ְךיִז טֶה םיִקְׁשַמַה רַש םעֶד ףֹוא טְואָלְרעֶפ
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְוִח רָד םֹולָחַא ּתְמֹולָחעֶג הְֹרַּפ
 רע ןעד ןְראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג רָע זיִא םּורָד
 יז ֹוזַא םיִטָבָׁש ףְלעוֶוְצ ןְּבאָה טְלאָזעֶג טֶה
 טֶה נּוא ןְרֹולְרעֶּפ ןְהעֶצ רֶע טֶה רֶטאָפ ןייַ
 זיִא םּורְד ְךֹוא נּוא ייוַוְצ רּונ םאַהעֶג טיִנ ןייֵמ

 ןיִא ראָי ןְהעֶצ ןייַז ּוצ ןְראועֶג ררְַמִנ םיִא ףוא
 םֶה רֶע לייוֵו ראָי ייֵוְצ ְּךאָנ נּוא הָסיֵפְּת רָד
 ְךאָנ םיִקְׁשַמַה רַׂש םֶד ףֹוא טְאָלְרעֶפ ְךיִ
 סאָד םֹולָחַא ּתְמֹולְחעַג הְֹרַּפ ְּךיִז טֵה םעֶד
 הָּד נוא ײהב הד ְךייַט םעֶד ייֵּב טייַטְׁש רֶע

 טְנאַמְרָד טיִנֹזיִא םּורְד ןְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת
 םִיַרְצִמ ְּךֶלֶמ הֹערַּפ הָׁשָרַּפ רעֶצְנאַנ רָד ןיִא
 ְךייֵט םעֶד ךְרּוד ןעֶועֶג זיִא הֶלָּפַמ ןייַ לייַ
 ןעוֶועֶג זיִא תֹוּכַמ ןְהעֶצ יד ןּופ עֶטְׁשְרע יַד ןָר
 זיִא נּוא ןְגאָלְׁשעֶג ןְראוָו זיִא ְּךייֵט רעֶד סאָד
 םֶר טְנאַמְרָד רעֶגדְלאַּב רֵּבֶא טּולָּב ןְראוָועֶג
 ייַּב טייֵמָׁש ןאַד ןְרעו טיִלַׁש ַא לאָז ףֵסֹוי
 (םִיַרְצִמְּדַלְמ העְרַּפ ַנְפלּודְמעְּבוְּדוא הֹעְרַּפ
 טְכאַמעֶנ טאָה גוא ְּךֶלֶמַא זיִא רע רֶמֹולְּכ
 וָנּוא טְוייוֵו קּוסָּפ רֶד נּוא ,טיִלַׁשַא ריִפ ףֵסֹוי
 לייַװ טאַהעֶג םויקַא םֶה םִיַרְצִמ תּוכְלַמ סָר
 ֵלְמִאַז ןייא לֶז ןעֶמ ןְּבעגעֶג הָּצעַא שֶה ףֵסֹוי

 רפס

 זַא םעֶר ךאָנ טייֵצ עֶגיִּבְלעֶז איִר ןיֵא אּוהַה תֵעָּב
 טְלאוָועֶג ה"ב טאָג םֶה ןּבְראָטְׁשעֶג זיִא קָחְצִי

 טְלעוֶו רְֶנאַג רעֶר ףוא רֶגְניִהַא ןייַ לאָז סֶע זַא
 ןופ ְךֶלֶמ רֶר הֹעְרַּפ זיִא טייֵצ רֶּבְלעֶו רעֶד ןיִא נּוא
 ְמֹולְחֶג םיִא ךיִז טֶה לּוטִׁש רֶר ףוא ןְפעֶזעֶג םִירְצִמ
 ןיִועֶגְסּוא םיִא ְךיִז טאָה םולָח ןייַא ,תֹומולֲח ליִּפ
 סּוליִנ ְךייט ןּופ ןעֶמְראָּב םעֶר אייַּב טייֵמְׁש רֶע זַא
 עֶנייֵׁש ןעֶּביִז ְךייַט ןופ סױרַא טיינ סֶע זַא טְהעֶז נּוא

 ןעֶנעֶז ךאָנ רעֶד נּוא טעֶּפ ךוא ןעֶגעֶז נּוא היק
 ןעֶּכאָה נוא הק עֶרעֶנאָמ ןעֶביִז ןעֶגְנאַנעֶגְפּא

 . טיִנ טייֵמְׁש םּורָד נּוא רַגְנּוד םָד ףֹוא ןְראָק
 . םַד ייַּב ןְנאַטְׁשעֶג זיִא רע (רֹואְיַה תַפְׂש לענ
 / רע (רֹואָיַה לע) רּונ ְּךייַמ םעֶד ןּופ ןְטְראָּב
 טאָה נּוא טאָנַא ריִפ טְכאַמעֶנ ְּךיִי טאָה
 רָמֹולְּכ ְךייֵט םֶד רֶּביִא זיִא רע םֶד טְגאָזעֶג
 - טאַהעֶנ טָהרעֶפאוָו נּואןְפאַׁשעֶּב םיִא טֶה רֶע
 . רע סאָד ּתְמֹולָחעֶג םיִא ְּךיִז טֶה סֶד ןיִז ןיִא
 - ירָד טאָה טאָנ נּוא ְךייַט םָד רָּביִא טייֵטְׁש
 / טְכאַמעֶגטֶה נּוא תֹומֹולֲח טיִמ העְרַּפ ןְקאָרְׁש
 ןֵסיוו טיִנ ןְלאָז יז םָד ןְראַנְראַפ םיִמָכָח עֶנייֵ
 ןִמּוק לאָז ףֵסֹוי יֵדָּכ טייֵטעֶּב םֹולָח רֶד סאוָו
 טיִלַׁש א לאָז נּוא םֹולָח םעֶד נאָז לאָז נּוא
 םֶד םֹולָח ןיֵא ןְהעֶזעֶג טאָה הֹׂעְרַּפ נּוא ןְרעוֶו
 ְךייַמ םַד ןּופ ןְגְנאַנעֶג סורַא ןעֶנעֶז היק ןעֶּביִז
 טְסאַּפעֶנ ְךיִז ןְּבאָה נּוא דְנּוועֶג נּוא טעֶּפ ץְנאַנ

 ןעֶּביִו ןעֶנעֶו ְּךאָנְרָד נּוא ןעֶטְראָּב םעֶר ײַפ
 - ריי ןעֶנעז ניא ןְננאַנעֶג ףֹוא עֶרעֶנאָמ היק
  ןְּבאָה היק עֶרעֶגאָמ ןעֶּביזיר ניא ןעֶועֶג ראד
 סע נּיא היק עֶטעָּפ ןעֶּביִז יִד ןְגנּולְשעֶג ןייַא
 ןעֶנעֶז יז בֹוא ןעֶנאַקְרעֶר ּוצ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא
 ְךיִז טאָה הֹעְרַּפ נּוא .ְךֹוּב רעֶייִז ןיִא ןְמּוקעֶג

 ןעֶפאָלְׁשְטְנֶע רעֶדיוו זיִא נּוא טְּפאַחעֶג ףֹוא
 איוִו תְמֹולָחעֶג םיִא רָדיוו ךיִז טאָה ןְראוָועֶג
 נוא עַלּופ יֹורְמִׁשַא ףֹוא ןעיינ ןעֶגְנאַז ןעֶּביִ
 ףוא ןעֶנעֶז ןעְֶנאַז עֶטְכעֶלְׁש ןעֶּביִו נוא עַמּונ
 ןננאַו ֶטְכעֶלְׁש ןעֶּביִויִד גוא ייֵז ְךאָנ ןְגנאַנעֶג
 קא רשיה

 חק עֶרעֶגאָמ יד נוא היק עֶטעפ יר ןעֶגנּיְׁשנניֵא
 ְךאָנ רָד נּוא רֶעיִרַפ יו טְלאַטְשעֶנַא טאַהעֶג ןָּבאָה
 . תֹעְרַּפ נּוא ,ףאָלְׁש ןופ טָּפאַחעֶגְפּוא ְךיִז הֹעְרַּפ טֶה
 .םָה סֶע נּוא ןְראוָועג ןְפאָלְׁשְִנַא לאָמַא ְךאָנ זיִא
 זַא טְהעֶז נּוא םולָחַא ּתְמּולָחעַג רעֶטייַו םיִא ְךיִ
 רֶעייֵז גאַז ןיֵא ןּופ ןָסְקאוַו ןְראָק טיִמ ןְגְנאַז ןעָּביִ
 ןְנעֶז -ןאָנ רָר נּוא עֶמּונַא נּוא עֶלּופָא נּוא עֶנייֵׁשַא

 עֶניר רֶהעז גאַז ןעּביזערעֶרְנַא טְצאָרפשעֶג סירַא
 עֶטּג ןעֶּביִ ר ְגנּלְׁשעֶגְַ ןְּבאָה נּוא עֶגיִרייֵל גוא
 שֶה ען זיִא סֶע יוִו נא ןְגְנאַז עֶלּופ גוא

 { טיי



 עֶנְנאַו עֶלופ ןעֶּביִו יִד ןעֶגְנלְׁשעֶג ןייא ןְּבאָה
 ְךיִו טֶה העְרַּפ נּוא (םֹולֲח הֵנֵהְו הֹעָרַּפ ץקיע

 זיִא סע םאד ןְהעֶועֶג טֶה נּוא טְּפאַחעֶג ףֹוא
 רעֶד ְרָיִׁשעֶּב םיִא ףְראַד ןעֶמ נּוא םֹולָחַא
 םעֶד ייַּב טיִנ טייֵמְׁש םּוראוָו טְגעֶרְּפ יִנּוקְוח
 ְךאָד טֶה רע (םֹולֲח הָנֵהְע םֹולָח ןעֶטְׁשְרֶע

 ןְדיֵׁשעֶב טְפְראַרעֶג ְךֹוא םֹולָח ןֶטָׁשְרֶע םָּד
 סאוָו םֹולָח רעֶטְׁשְרֶע רעֶד זיִא ץּוריִּת רעד
 עֶרָדנַא יִד ןְסעֶגעֶג ףוא ןְּבאָה היק עֶרעֶנאָמיִד
 לייַו ןעוֶועֶג ׁשּודיִחַא ֹוזַא טיִנ םיִא זיִא ּםאָה

 ןְּבאָה ןעֶגְנאַזרָּבֶא רעֶלייֵמ ןעֶּבאָה היק איד
 ׁשּודיִחַא רעייִז םיִא זיִא רעליימ ןייק טיִנ

 יד ןעֶנְנולְשעֶג ןייֵא ןעֶּבאָה אייֵו סאָו ןעוֶועֶנ
 רעד ְךיִז הֹעְרַּפ טֶה םּורָד ןעֶגְנאַז עֶרעֶדְנַא
 םע נּוא (וחּור םָעּפַּתַו רֵקָוּבַּב יִהָינ ןעֶקאָרְׁשי
 ןְראוָו הֹעְרַּפ זיִא היִרְפ רעֶד ןיֵא ןעוֶועֶג זיִא
 םיִא ןיִא טאָה םּוטָא ןייַז ּוא ןעקאַרְׁשְרעֶד
 טאָה םּורָד טְּבייֵרְׁש יֵיַחְּב רעֶד ,טְפאַּלְקעֶג
 רצֶנְדַכּובְנ נּוא םֹולָח םָד ןְסעֶגְרעֶפ טיִנ הְֹרַּפ
 לאָזהעֶרַּפלייוו םֹולָח םֶד ןְסעֶנְרעֶּפ אֹוי טֶה
 יִד לאָז נּוא םֹולָח םעֶד ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעוֶועֶנ
 רַׂש רד טְלאָו וזַא םֹולָח םֶד ןְנעֶרְפ םיִמָכֲח
 ןעֶד ףסֹוי ּוצ טְנאַמְרעֶד טיִנ ראָג =

| 
| 
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 רּונ טְסייוֵו ףסוי טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טְלאָו רֶע
 ןייֵלַא םֹולָח םעֶד רֵּבא ןְדָייִׁשעֶּב ּוצ םולָחַא
 טאָנ טאָה םּורָד טיִנ רע טְסייוֵו ןעֶנאָז ּוצ
 םֶד ןְפעֶנְרעֶּפ טיִנ טֶה תֹעְרַּפ סאָד טְכאַמעג
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 תֹומֹולֲח יֵד תַמֲהַמ םּוטָא רֶד טְּפאַלְקעֶג הֹעְרַּפ ןיִא
 עלַא ןעֶפּור טְואָלעֶג נוא טְלייֵאעֶג םֶה ְךֶלֶמ רָד נּואי

 ןָמוקעֶג עֶלַא יי ןעֶגעֶז םיִמָכֲח עֶלַא גוא םיִמּוטְרַ
 הערּפ נּוא הֹעְרַּפ ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג ְיִז ןֶּבאָה גוא
 ןעֶמאזוצ עָלַא יי ְרעֶפְטְנֶע תֹומֹולֲח יד ייֵזטְלייֵצְרָּד

 נּוא ןָּבעֶל גיִּבייֵא לאָז ְךֶלֶמ רֶר הֹעְרַּפ ּוצ ןְגאָז נּוא !
 ּור סאָוו ,תֹומֹולֲח יִר ןּופ ׁשֶניֶרייֵׁשעֶּב סאָד זיִא ּוזַא
 זַא םאָר טייַטאַּב היק עֶמּוג ןעֶּביִו ןְהעווִג טְּפאָה
 גּוא רמְכעֶט ןעֶּביז ןָרְהאָי ףוס ןיִא ןְּבאָה טְסעֶוו ּוד
 היק עֶרעֶגאָמ ןעֶּביִו איִד זַא ןְהעֶזיִג טְסאָה ּוד סאָו
 זַאטייֵשאַּב היק עָמּג עֶּבי ר ֵנּולְׁשעְֶנייֵא ןְּבאָה
 סאָו סאָר גוא ןְּבעֶל ןיי יַב ןָבְראַטְׁש ןעֶלעו יי
 טייַמאַּב ןעֶגְנאַז עָמיג ןעֶּביִ ִר ןְהעֶועֶג טְסאָה ּוד
 עֶגייד ןופ ףיס ןיִא םעֶטֶׁש ןעֶּביִז ןֶעֹוּב טְסעוֶו ּוד זַא
 עֶגיִריֵלןעֶּביִז ןְהעֶנעֶג טְסאָה וד םנ םֶד נו ןֶרָהאָי
 גאַז עֶטּג ןעֶּביִ ר ןעֶגְנְלּוׁשעֶגְנייא ןְּבאָח ןעגְנאַז

 יא {
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 . שטר

 אצ הניארו

 ןְגאָז טְלאָוועֶג טיִנ טֶה רֵענְדַכּובְנ נּוא םֹולָח
 ְךיִא ןעוֶו טְכאַרְטעֶג ְךיז טֶה רע םֹולָח םעֶד
 ליפ ןעֶמּק ןְלעוֶו ֹזַא ןְגאָז םֹולָח םעֶד לעוֶו
 ׁשְרעֶדְנַא רעֶכיִלְמיִא םיַא ןְלעוֶו נּוא םיִמָכֲח
 םערעֶכנעו ןָסיוִו טינ ּךיִא לעוֶו ןעֶדייֵׁשעֶּב
 נאָז טיִנ םֹולָה םֶד ְּךיִא ליוִו םּורָד תָמֶא זיִא
 םָד ןעֶגאָז ריִמ טעו םִע םֶכָח רעֶכְלעוֶו נּוא
 וזַא ןעֶדייֵׁשעֶּב יַאָרַוְּב םיִא ןעֶק רעֶד םֹולָח
 קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד נּוא ינּוקְזִח רָד טְּבייַרְׁש
 רָד טְנאָז טׁשּפַא ְּךאָנ םעונ יִרְמִא רעֶד נּוא
 םֹולָח רֶד םעֶננ יֵרְמִא רָד נּוא קָחְצִיתֹודָלֹוּת
 ְךאָנ ןייַז םעוֶו םָסֶד ןעועֶג זיִא רֵצָנְרַכּובְנ ןופ
 םיִא לאָז לֵאְיַָד ןעוו םּורָד ראָי דְנעֶזֹוט ליפ
 טְּבֹולְנעֶג טיִנ רֵצנְרַכּובְנ טְלאוָו ןְרייֵׁשעֶּב רּונ
 םָךוַא סע. טְגאָז רעו טְגאָזעֶג טְלאוָו רֶע ןעֶד
 טְסיוִועֶג טֶה רע ןעוֶו טְנייַה רעֶּבָא תָמָא זיִא
 ןֹוׁש רֶע טֶה ּתְמֹולָחעֶג םיִא ְךיִז טֶה סע סאוָו
 רָּבֶא תֶמָא ְךֹוא זיִא ןְדָיׁשעֶּב םֶד טְּבֹולְנעֶג
 רע םֶד ןעֶויִועֶג טֶה הֹערַּפ ןּופ םֹולָח רעֶד
 םֶד ןּופ ןעֶמ ןעק טייֵצ עַצְרּוקַא ןיִא ןייַז טעוֶו
 בֹוא תַמַא זיִא םִע ּבֹוא ןעֶסיוִו ךֹוא דייֵׁשעֶּב
 טיִנ הֹעְרַּפ טֶה םּורְד ןָמּוק דְלאַּב טעו סֶע
 תֹודְלֹוּת רַד טְגעֶרְּפ ְךאָנ ,םֹולָח םֶד ןָתעֶגְרעֶּפ
 ןְטייֵמ ןְסייֵהעֶג טיִנ העָרַּפ טֶה םּוראוָו קָחֶצִי
 דייֵׁשעֶּב םָד טיַנ םיִא ןְּבאָה םאוָו םיִמָכֲח יִד
 טְנְראַהעֶג טֶה רֵצנְרַכּובְנ נּוא טְגאָזעֶג טְכעֶר
 טיִנ םֹולָח םעֶד ןעֶּבאָה םאוָו םיִמָכָח עֶנייַ

 טסואוועג
 רשיה

 ןֶעֹוּב טְסעו ּוד סאוָו טעֶטְׁש ןעֶּביִז יִד זַא טייַטאַּב

 נּוא ,געָמ עֶנייד ןּופ ףוס ןיֵא ןעֶרעֶו בּורָח ןעֶלעֶו
 טעֶריִנְסּוא ןֶּבאָה םיִמָכֲח יִד נּוא םיִמּוטְרַח איִד יו

 הָמְכָח ןייַז טימ ןְנאַטְשְראַפ העָרַפ םֶה דייֵר עֶרֶעייֵ
 םֶה ,תֹומֹולֲח יִד ןעוֶויִג רֵתֹוּפ םּוג םיִנ ןֶּבאָה יז זַא
 ריִמ ּוצ ריִא רעֶר סאוָו ְךאָנ טְנאָזעֶג ייֵז ּוצ הֶעְרַּפ
 תֹומֹולֲח יִד ןְרָיִׁשעֶּב טּוג ריִמ ריִא טעוֶו טייֵקְׁשְלאַפ
 ןעֶרעֶוו טייֵמעֶג ריִא טעֶו טיִנ ּבֹוא נּוא טֶכעֶר זיִא

 רעֶוֶו ןָפּורֲסֹוא לאָז ןעֶמ זַא ןְפאָּבעֶג םֶה הֹעְרַּפ גוא

 ןָמּוק טיִנ טעֶו גּוא תֹומולֲח ןייז רֵתֹוּפ ןעֶק סֶע
 עוו תֹומֹולֲח עֶנייַז ףוא תּוכְלַמ םָד ןייַז םֹולָח רַתֹוּפ
 םֹולָח רֵתֹופ אָי טעוֶו סֶע רֵבְלעוו נּוא ןעֶרעווו טייָטעֶג
 ןְלעֶפעֶג תּוכְלמ םעד לאָז סע זַא תּוכלַמ עֶר ןייז

 תּוכְלַט ןּופ ןָרעווו ןְּבעֶגעֶג ׁשְנעֶמ ןְגיִואָד םעֶר טעֶו
 :ןיִרעֶגאַּכ טעֶנ רֶע סאָו
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 רעֶד ןְנאָז וצ רעֶווְׁש זיִא סָד סאוָו טְסּואוועֶנ
 ןְּבאָה רַעֲנְרכּובְנ ןּופ םיִמָכָח יִד זיִא ץּוריַּת
 םיֲִתַּכ יִד ןְגעֶגְראַה ּוצ ןְּבעֶגעֶג הָצִע ןייַא םיִא

 ןְטְלאוָו ּתנָראַהעֶג טיִנ ייֵז טְלאוָו רע;ןעוֶו נּוא |
 םיִרּוא יִד ְּךֶרּוד םֹולָח םעֶד טְנאָועֶג םיִא ייֵז
 רָּביִא טְגאָזעֶג רַעְנְדַכּוכְנ טֶה םּורָד םיִמּוּתְ
 םּורָד טעֶגְראַהעֶג םיִנֲהֹּכ יִד ְּךיִא ּבאָה ְּךייַא
 טיִנ בֹוא נּוא םֹולָח םָד ןְנאָז ריִמ ריִא טְלאָז
 רַׂש רעֶד .ןעֶנעֶגְראַה ןֶסייֵה ךייַא ְּךיִא לעוֶו
 םָד נּוא ריִמ הֹעְרַּפּוצ טְנאַזעֶג טֶה םיִקָׁשַמַה
 רעֶד ןיִא ּתְמֹולָחעַג םֹולָחַא ְּךיִז טֶה רעֶקעֶּב
 ןעֶועֶג זָנּוא טיִמ ויִא ןעֶמְראָד נוא תָסיִפָּת
 גוי ַא (םיִחָּבַטַה רַׂשָל רֵכֵע יִרְבִע רעע
 טְנאָז יישר רֶטְסְנייֵמ טְכעֶׁש םּוצ טְכעֶנְקַא
 םעֶר טיִמ יטיִנ זיִא םיִעָׁשָר יֵד ןּופ הָבֹוט יִד
 טאָה םיִקְׁשַמֲה רַׂש רעֶד ןעֶד ץְראַה ןעֶצְנאַג
 ןְהיֵצ סֹוא ּוצ ןָאומ הָבֹומ ַא ףֵסֹוי טְלאוָועֶג
 רע טְנאַועֶג רֶע טאָה הָסיִפְּת רעֶד ןּופ םיִא
 רֶע נּוא הָרָרְׂשַא ריִפ םיִנ גוט נּוא גנּוי זיִא
 ןֹוׁשָל רעֶזְנּוא טיִנ זאק נוא יִדּוהָיַא גָנּוי זיִא
 יַּבןֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש סֶע נּוא טְכעֶנְקַא זיִא נּוא
 .ןייַז םינ רעֶה ןייֵק ראָט טְכעֶנְקַא םֶד זָנּוא
 טאָה םיִקְׁשַמַה רַׂש רֶד טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רָד
 ןְרעוו טיִלׁשַא טעֶו ףֵסֹוי ןעוֶו טאַהעֶג אְרֹומ
 טאָה רע םֶו ןייַז ָנֹורְּב םיִא ףֹוא רע טעוֶו
 םּורָד הָסיִפּת ןיִא ןֶציִו טְזאָלעֶג גְנאַל ֹוזַא םיִא
 טׁשִּפַא ְךאָנ ,רעֶרעֶנ וייַּב םיִא ףֹוא רֶע טֶה
 רַׂש רעֶד טאָה םּורָד יִנּוקְזַח רעֶד טְּבייַרְׁש
 רע לייוװ ףֵסֹוי ףוא דעֶרעֶנ זייַּפ םיִקָׁשַמַה
 ןיינ וָנֹורְּב טעֶוו הֹעְרַּפ םָד טאַהעֶג אָרֹומ םֶה
 רֶד ןיִא ןְציִ ןְזאָל ןאַמ ןָבּוׁשְחא ֹזַא לֶז ןעֶמ
 טְּבייֵרְׁש קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד רָּכֶא הָסיֵפְּת
 אֵקָוַד טֶה םיִקָׁשַמַה רַׂש רֶד סֶד טְרעֶקְרעֶּפ
 לאז רע ןָאּומ הָבֹוטַא ףֵמֹוי ּוצ טְלאָועֶג
 ּוצ טְנאַועֶג רע טאָה םּורְד ןְרעוֶו טיִלַׁשַא

 גנוי ייי

 שירקה ה"לש
 ןאַמְרעֶר רֶניִז עֶנייֵמ (םויַה ריִּבְַ יִנֲאיַאָמח תֶאֹ)

 ירְצִמַא ןעוֶויִנ זיִא םיִקָׁשַמַה רַׂש רָד טְנייַה ְךיִא
 ןְליֵצְרַד ּוצ טּונ םיִנ זיִא םָע זַא טְסּואוועֶג רֶע טֶה
 רַאַפ ּףאָנ םֶרָפִּב נּוא ןנ בטייצ ראכ םיִאָפֶח עַנייֵ
 ןְפאֶרְטְׁשעֶּב ריִּפאַד םיִא ןאק רעֶכְלעוֶו ניִנעֶק ןייַז
 ָךיִז העְרַּפ ּיִלּוצ רֶע טאָה ןעֶנעֶו טְסעֶד ןּופ נּוא
 = חֶמַּכ תַחַא לַע ןָגאַמְרעֶר ּוצ רֶיִז עֶנייֵ ןְסאָלְשעֶּב

 הניארו ץקמ

 . ןעֶר איִבָנ ַא נוא םֶכָח ַא זיא ףֵסֹוי רעֶד הֹעָרַּפ
 תֹומָכָח ליִפ ןייק טאָה בּוא גְנּי ְךאָנ זיִא רֶע
 , עֶריִׁשעֶּב ּוצ םֹולָח ַא טְסייוַו נּוא טְניִרעֶלעֶג טיָנ
 , טְסעֶוו אּוד ּביֹוא גּוא איִּבִנ א ןייז רע, זימ ּױזַא
 / רֶע סאָר ריִר ְךיִא גאָו םֶׁשַכְמ ַא זיִא רע ןיִנאָז
 ןעֶטאָּבְרעֶפ זיא אייז אייַּב סאָו יִרּוהְי א זיִא
 . ןּופ זיִא רע ןיִגאָו טְסעֶו אּוד ּביֹוא נּוא ףּוׁשיִּב
 ,ריִר ְּךיִא גאז תֹומְכָח ץעֶנְרעֶל סאָו םיִרָׂש איִד
 .ןעֶנאָו טְסעֶו אּוד ּביֹוא נּוא טְכעֶנְק ַא זיִא רֶע
 .תֹומְכָח טְניִרעֶל סאוָו רעֶהַא אייַּב ןעוֶועֶג זיִא-רַע

 , טְכעֶׁש םָד יב ןעוֶועֶג ויִא רֶע ריִד ְּךיִא גאָז
 םיִנ תומכָח ןייק טאָה רע סאָו רעֶטְסְנייַמ
 יוִו ֹוזַא (הָיָה ןֵּכ ּונָל רַתָּפ רֶׁשֲאַּכ) טְגְרעֶלעֶנ
 .ׁשֶרְדֶמ רֶד ןעֶועֶג זיִא ֹוזַא דייֵשעֶּב טֶה רֶע
 .ראַפ ןְמּוקעֶג זיִא הָשֲא ןייַא טְּבייֵרְׁש יתָּבַר
 .ּבאָה ךיא טְנאָועֶג טאָה :ּוא רֶועְיַלַא יִּבַר
 ,זיױה ןיימ ןופ ןְקָלאַּבַא םֶד םֹולָח ןיִא ןְהעֶנעֶג
 , ריִא ּוצ רע טאָה ןעֶפאָרְּבעֶג ןייַא ְּךיִז טאָה
 טעֶו רע נּוא ןּוזַא ןֶּבאָה טְסעוֶו ּוד טְגאָועֶג
 ,לאָמ טֶרָדְנַא ןייַא ןעוֶועֶג זיִא ֹוזַא נּוא ןעֶּבעֶל
 יִּבַר ןּופ ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב ןיִא ןעֶמּוקעֶג איו זיִא
 יִּבַר ויִא ןְגעֶרְפ ּוצ םֹולָחַא ֹוזַא ְךֹוא רֶועֶיְלַא

 טְנאָועֶג םיִריִמְלַּת יִד ןְּבאָה ןוועֶג טיִג רֶועיַלֲא
 .טְגאָועֶנ ייֵז יִז טֶה םֹולָח ןייַד וָנּוא גאָו ריִא ּוצ
 ןקְלאַּב רעֶד יו ּתְמֹולָתעָנ ריִמ ְּךיִז טֶה סֶע
 / ריִא ייֵו ןעֶּבאָה ןְראָועֶג ןעֶכאָרְּבעֶג ןייֵא זיִא
 . ןָא יו טֶה ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו ןאַמ ןייֵר טְגאָועֶג
 ,ןָא ְךֶעילַא יִּבַר זיא ןעֶנייַװ ּוצ ןעֶּבֹוהעֶג
 ,יִד טְנייוֵו םּוראוָו טְגעֶרְפעֶנ טֶה נּוא ןְמּוקעֶג
 ןְּבאָה ריִמ טְגאָזעֶג םיִדיִמְלִּת יִד ןְּבאָה הָׁשא
 טעֶו ןאַמ ריִא סאָד םֹולָחַא רייֵׁשעֶּב ריִא
 ,םֶה ריִא טְגאָזעֶג רֶועֶיְלָא יִּכַר טֶה ןֵּבְראַטְׁש
 .ןעייֵג תֹומֹולֲח עֶלַא ןעֶד טְגְראַהעֶג ןאַמ ריִא
 ןֹוזַא יי רייׁשעְּב ןעֶמ יו ֹוזַא ליֹומ םעֶד ְּךאָנ
 טייֵַטְׁש קּוסָּפ ןיֵא יונ ֹוזַא םִיּוקְמ ייֵז ןעֶרעוֶו

 יהיו :

 ,תוריֵכֲע עֶנייַז וא ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי אָ ףְראָד הָמֵּבְו
 .?ףוא ְךיז טְמיִראַּבְרעֶר רעֶכְלעוֶו טאָג ראפ ןְליֵצְרָד
 ֶּבַמּו רֶניִז עֶנייַז ףוא הָרומ ְךי ויִא סאָו ןעֶרעֶי
 רֶע נּוא ןעֶגעֶו םְטאָנ ןּופ סאָר טּוט רֶע ןעו ןֵכֶׁש
 ,רְהעָמ טיָנ נּוא ןָאוט ּוצ הָנּוׁשְּת תֶמֶאָּב טְנייַמ

 .?ןעֶגִרגו ּוצ
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 רע יו ֹוזַא הָיָה ןֵּכ ּונָל רַתָּפ רֶׁשֲאַּכ יִהָיַע

 רֵתֹופ ןיֵאְ ןעוֶועֶג זיִא ֹוזַא דייֵׁשעַּב זנּוא טֶה
 טְנעֶקעֶג טיִנ ייֵז טֶה רעֶנייֵק (הֹעֵרַּפָל םֶתֹוא
 ןייַז ןיא םיִא לאָז םִע הֹעְרַּפ יצ ןעֶדייֵׁשעֶּב
 םיִא ךינ טאָה םָע ןעֶד ןייג ןייַרַא ץְראַה
 ׁשיִנעֶדייֵׁשַּב םעֶד טיִמ םֹולָח רעֶד ּתְמּולֲחיִג
 סאָר נּוא םֹולָח םעֶר טְקְנעֶדיִנ טאָה רע נוא
 םיִמָכֲח יֵד נּוא ןיִסעֶג רַפ רע טֶה ׁשיִנעֶדייַׁשַּב
 ןעֶּבאָה טעוו רע סאָר טְנאָזיִנ םיִא ןעֶּבאָה
 רע טעֶװ רַטְכעֶמ ןעֶּביִז נּוא רֶטְכעֶט ןעֶּביִ
 ןָא טיִנ ץֶלַא סאָד טאָה רֶע רֶּכֶא ןיִּבאָרְגַּב
 טְפאַלְקִ ץֶלַא םיִא טֶה ץֶראַה םָד לִי ןיִמּנַג
 ןְנעֶרְפ קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד ווא ייַחְּב רעֶד
 ּוצ טְכיווְנ טיִנ םיִמָכֲח איד ןעֶּבאָה םּוראוָו
 גּוא רֶנְנּוה ףֹוא ןְמיִסַא זיִא היק יֵד םָד ןיִנאָז
 איִד נּוא ןעֶמ טרקא ייֵז טיִמ ןעֶד טייקטאז
 טאָג ויִא ץּוריּת רַד ןְראַק ְּךאָד ןינֶז ןיִגנאַ
 לאָז ףֵסֹוייֵדְּכ ןיִראַנ רַפ טְכאַמיִנ ייֵז טאָה
 ּוהּוציִריו) םֹולָח םעֶד ןעֶגאָז לאָז נּוא ןעֶמּוקי

 סֹורַא טְכאַמיִנ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ (רֹוּבַה ןֵמ
 יֵרָנּוא ןיִנְרעֶל ןּופ רָד ּבּורְנ םעֶד ןּופ ןיִפֹופ
 ןייֵא דְלאַּב טְמּוק הָרָצַא ןּופ םָד ּפָא םיִמָכַה
 ןעֶמ טאָה ּבּורָג םעֶד ןּופ דֶלאַּב ןעֶד הָלּואְנ
 ףֵלֲחָיַו הַלֵנְיו טיִלַׁש ןייַא רַּפ טְכאַמיִנ םיִא
 טֶה נּוא טְלאָניִג ּפָא ְּךיִז טֶה רע (ויָתֹולְמִׂש
 א

 (ָהיֶמָכַה לָּב תֶאְו םִיַרְצִמ יֵמּוטְרַח לָּב תֶא אָרְקיַו חַלְׁשע

 ִיְַצִמ ןּופ םיִמָכֲח עַלַא ןָפּור טְקיִשעֶג טאָה הערַּפ == }
 ר ןיֵאו טייֵּב םֹולָחןייַז סאָו ןעֶגאָז םיִא ןעֶלאָזאּונ
 יי ׁשֶרְרָמ רֶד טְגאָו ןעוֶויִג רַתוּפ טיִנ םיִא םֶה רנייק (ּותֹוא !
 ןיא ןְגְנאַגעֶג ןייַרַא טיִָנ םיִא ויִא סע ראָנ רייֵׁשַּב אֹוי ןְּבאָה '

 וד םִו היק יִטעֶפ ֶּביִו איִר טְגאָזעג ןְּבאָה ייֵז ןיִרעֶלא אי!
 ןעֶּביִו ןְּבאָה טְסעוֶו ּוד זַא טייַטַּב םֹולָח ןיִא ןְהעֶזיִג טָּפאָה
 טְסעוֶו ּור זַא ןְטייֵטַּב ןעֶגְנאַז עֶטּוג ןעֶּביִז איד גּוא רֵטָּכעֶּמ

 ףֵמֹי רָּבֶא ןְלעֶפיִג טיִנ םיִא םֶר זיִא תֹוניִדְמ ןָּבִו ןְמענ ןײַא
 ןְּביִז יִר טיִמ היק יטעפ ןֶּביִז יד זַא ןעוֶויִג םֹולָח רַתֹוּפ טאָה |

 עֶריִגאָמ ןֶּביִו איִד נּוא ןעֶראָי עֶמאַז ןּביִז ףֹא ןֶמייטַּב ןֵגְנאַז
 רגְנּיה ןּביִזףֹא ןְטייֵטַּב ןָגנאַזעֶטְכעֶלׁש ןּבװ איד םיִמ הק !
 ייְֵׁש רַפ ּצ ןֶּבעֶג םֶר לעוֶוךיִא .ןָלעֶפיִג הְֹרַּפזיִא סָּד ראָי !
 בא טאַהעֶג טאָה רֶע ךלֶמןייֵא וויג זיא עגלָׁשָמִא טיִמ |
 ןייַמ טְכאַרְטעַג ֹוזַא ְךיִז ךֶלֶמ רעֶד םָה רַגּולק ןייק טיִנ דיֵחָנ !
 טייֵמְׁש ראַפ רע גּוא ריִמ ְךאָנ ןְגיִניק ןְּבייֵלּב ךיִז טעוֶו ןֶהּוז !

 גוא ןעוֶיג בשיימ ְךיִז רע,טאָה תֹומָבֲח םוׁש ןייֵק טיִנ ראָב

 ְגיִרעֶל ןעֶמ סו רֶנאַל טייַַא ןיִא טְקׁשעֶג קעווַא םיִא טֶה !
 יב ראָי הָמַּכ ןעוֶויִג טְראָד דיִחָי ןָּב רָד זיִא תֹומָכָח טְראָד !

 טְקיִשעֶג רעֶטֶהסעד ְךאָנ תֹומָכָח ליפ טְגירעֶליְִךיזטָה רֶעָע
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 ץקמ תשרֿפ

 בקעי להוא

 בצש הניארוו
 יַׁשְמאָה טְּבייַרְׁש יישר רַדייֵלְק יִנייַז ןָטיִּב ַפ

 ןיֹוׁש םיִא טעֶו ןעֶמ סֶד טְסיויִג טיִנ טֶה רָע
 ְךאָד רע.טאָה ןיִזאָל סיֹורַא הָסיֵפְּת רֶה ןּופ

 .ןיִגעוו תּוכָלַמַה דֹובָּכ ןּופ טְלאָניִג ּפָא ְּךיִ

 ,םולָח םעֶד ןהֹעְרַּפ רֶתֹוּפ זיא ףסוי איו

 טְרעֶהיִנּבאָה ְךיִא ףֶסֹוי ּוצ טְנאָזיִג טֶה הֹעְרַּפ
 רַפ אּוד סאָד (ותֹוא רֹוּתּפִל םֹולֲח עַמְׁשִּתנ
 ףֵסֹויטֶה םיִא ןְדָייִׁשאַּב ּוצ םֹולָחַא טְסייֵטְׁש

 טרָאייַנ ןייַמ טיִנ זיִא הָמְכָח יִד טֶרָפְנעֶיֶג םיִא
 לאָז טאָנ (הֹעָרַּפ םֹולָׁש תֶא הָנֵעַי םיִהֹלֲאַג
 ןּופ ליומ ןייֵמ ןיִא רעֶפְנִע ןייֵא ןֵקִיִש ּוצ ריִמ
 לאָז ךיִא סאָד הֹעְרּפ ןּופ םֹולָׁש םעֶד ןיִנעוֶו
 רָד .טייטַּב םֹולָח רֶד סאָו ןיִגאָז ןיִנעֶק ריד

 יחב
 רעֶד טֶה ןָמעֶנ םייַהַא ןֹּוש םיִא לאָז רֶע ףירְּבַא ְרֶטאָפ םּוצ

 טְנאָקעֶג ןֹּוׁש טאָה רע; םּוראוָו ןָמינעֶג םייַהַא םיִא רֶטאָפ

 ךֶלֶמ רֶר טֶה ןְמּוקעֶג םייַהַא זיִא רע זַא תֹימְכָח אייֵלְרעֶלַא
 איד טיִמ ןְראַה עֶנייֵז עַלא ראַפ הָדּועְס עֶסֹורְגַא טְּבאַמעֶג

 טְלאוָועֶג ןְראַה איד ןּופ רֶנייֵא טֶה הָרועְפ רֶד ךאָנ םיִצֵע
 טְניִרעֶליִג םֹואָדיִוטֶה רע םוָו תֹומְכָח יד ְֶלֶמ ןָּב םעֶר ןוֶוירְפ
 סֹוא ךיד ּוטְסאָה תֹומְכָהַא רַפ סאוָו רַׂש רעֶד םיִא טְגעֶרָפ

 הָריִדְמ תֹומְכָח ןאק ְךיִא ךֶָמ ןֶּב רָד םיִא טְרָפְנע טְנירעֶליִג
 לָרָגְניִפַא רַׂש רֶד טְמעֶנ תֹומָכָח יִרָדְנַא ְךאָנ נא ןְנוּבְׁשֶח נּוא
 ןָג םּוצ טְגאָז נּוא דְנאַה איִד ּוצ טְכאַמ נּוא דְנאַה רָד ןיִא

 ןָא םיִא רע טֶה דְנאַה רֶד ןיִא טְלאַה ְךיִא וָו ןעֶק רֶד דֶלֶמ
 סו) לֵלָּכ םעֶד טימ טְכאַרְטַּב ְךיִז טֶה נּוא דְנאַה יד ןֵמּינעֶג
 ןיִא טְסאָה ּוד םיִא ּוצ טְגאָז נּוא טְניִרעֶליִג םיִא טאָה ןעֶמ
 ְךיִז טֶה לֹוה ּויִא גיִנייוַוְניִא נּוא ךאז עֶָגיִכיִלאַקַא דְנאַה רָד
 עֶקאַט זיִא סע םיִא טְנאָז נוא טְרעֶדְניוַו ראַפ רַׂש רעֶד

 סו ריִמ גאָז ראָנ לֹוה ויִא גיִנייְַניִא נוא ְךאַז עָגיִכיִלאַקַא

 לַלְּב רעד ְךֵלֶמ ןֶּב רעֶד םיִא טְגאָז זיא ְךאַו עֶגיִביִלאַק איד
 ויִא ְךאַז איר ּוצ ןעֶמיוִו לאַז ןעֶמ ראָנ זיִא הָמָכָה רעֶד ןּופ
 טיִנ רעֶדָא לֹוה זיִא סע בֹוא גיִכיִקֲע ריִפ רעֶדא גיִכיִלאַק

 םיג ןעֶמ ןעק;זיא םֶר ןיִמַא רַּפ סאוָו ןעֶמיוִו לאָז ןעֶמ רָּבֶא
 ןסיוו
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 ְּבאָה קְלאָפ ןייַז נוא תֹעְרּפ טְּבייַרׁשיֵיַחְנ
 ְךרֹוד טְריִפעֶג שְרעֶוו טְלעַוו יֵד םֶד טְנייֵמיִנ
 טאָנ טיִנ םֹולָׁשְו סח נוא ןיִרעֶטְׁש ןעֶּביִז יד
 םֶד טְנייֵמעֶג רֶע טֶה םּורָד טְלעו יִד טְריִּפ
 ןיִלעֶו ןיִרעֶטְׁש ןיִּביז יד ןיזייו ןגנאַז ןֵּביִז יד
 ףֵסֹוי טֶה םּורָד רֶגְנּוה נּוא טייקימעֶז ןיִכאַמ

 םעֶד ןיִרְפְנֶע טעוֶו טאָג טְגאָויִג ןיִטְׁשְרֶע םּוצ
 טיִנ טְסְלאָז אּוד רֶמֹולְּכ הֹעְרַּפ ןּופ םֹולָׁש
 סעטְרָאיינ ןָאוט ןיִרעֶטְׁש יַד םֶד ןְטְכאַרְט
 ןייַז טְגאָזיִג טֶה הֹעָרַּפ .טאָנ ןּופ ץֶלַא טְמּוק
 היק ןיִּביז ןהעֶזיִג טֶה רֶעסֶד ףֶסֹוי רַפ םֹולָח
 ׁשייֵלַפ טעֶפ (רַאֹוּת תֹופיִו רָׂשָּב תֹואיִרְּבנ
 טְגעֶרפ יֵיַחְּב רעֶד .טְלאַטְׁשיִג ןייֵׁשַא גוא
 םולָח םעֶד טֶההֹעְרַּפ םָד אָד טייֵטְׁש םּוראוָו
 טייֵטְׁש ןיִבֹוא איו ףֶסֹוי ּוצ טְגאָזיִג ׁשֶרָדְנַא
 טאָה ףֵסֹוי ןיִנאָז םיִמָכָח יִד זיִא ץּוריִּת רֶד
 ןְהעֶויִנ טיִנ טְסאָה אּוד הֹעְרַּפ ּוצ טְנאַויִג
 תֹופִינ טְרָאייַנ (רַאֹוּת תֹופיִו רָׂשָּב תֹואיִרְּב
 טֶה ןעֶכאַז ְּךאָנ נּוא (רָׂשָּב תֹואיִרְבּו הָאְרַמ
 ׁשְרעֶדְנַא טְסאָה ּוד הֹעְרַּפ ּוצ טְנאָזיִג ףֵסֹוי
 טֶה נּוא טְרעֶדְניוִו רַּפ הֹעְרַּפ ְּךיִז טֶה ןְהעֶזיִנ

 שודקה ה"לש
 ךיִא טיִנ (הֹעָרַּפ םֹלָׁש תֶא הֶנֲעַי םיִהֹלֲא יֵרֲעָלּב)

 הֹעְרַּפ ראַפ זיִא טּוג סאָו טְזייוַו טאָג ראָנ

 קיִרצַה ףֹו יו ןקְרעֶמאַּב א ןְטְכאַרְטאַּב ןעֶק ןעֶמ
 רָגיִלייֵה ןייַז נּוא םאָנ ּוצ ןֶדְנּוּבעֶג ּוצ ןעוֶויִג זיִא
 זַא ליֹומ ןיֵא םיִא ייַּב ןעוָויִג גיִרְנעֶמְׁש זיִא ןֶמאָנ
 ןייק טְלאַועֶג טיִנ ְךיִז רֶע טֶה הֹעְרַּפ ראַּפ ּוליִפֲא
 נּוא םאָוְמֶע טייֵטְׁשְראַפ רֶע זַא ןעֶמעֶנ רֹובָּכ םּוׁש

 יב ךיִא טְסייֵה סאָד טאָנ ןָא ןְגְנאָהעֶגְנָא ץֶלַא טֶה
 זיִא סאָו נּוא ְךיִא ןיִּב רעוֶו טעֶצאַנְזעֶג טיִנ ראָג

 הניארו ץקמ תשרפ

 ןייַמ ןיִא ןעוֶויִנ ןעֶד ּוטְסיִּב טְגאָזיִנ םיִא ּוצ
 טייֵטְׁש םּורָד ץֶלַא טְסייוַו אּוד סאוָו םֹולָח
 עַירֹוה יִרֲחַאנ טְנאָזיִג טֶה הֹעְרַּפ םָד רֶטייוו
 טֶהטאֶנ רֶמֹולָּכ (תאו לָּכ תֶא ְּךֶתֹוא םיִהֹלֲא
 ּתְמֹולָחיִג ְךִו טֶה ריִמ םָוו ְסיוַו טְואָליִג ְךיד
 ןּופ םֹולָח רעֶד (אּוה דָחֶא הֹעְרַּפ םֹולֲחְנ
 לייוַו ןְנייִמ טיִנ טְסְלאָז ּוד םֶנייֵא זיִא הערַּפ
 רעֶד גוא היק ןעֶּביִז ּתְמֹולָיִנ ְּךיִו טאָה ריד
 סע תֹומֹולֲח ייֵוְצ םֶד זיִא ןעֶגְנאַז ןעֶּביִז ְךאָנ
 ןֶּביִו םֶד טְוייַו טאָנ נּוא םֹולָח ןייֵא ראָנ זיִא
 יד נוא ןיִגְנאַז יֵלּוּפ ןֶּביִז איִד נּוא היִק יִטעֶפ
 ןעֶגְנאַז יִניִדייֵל ןעֶּביִז יר נּוא היק יִזייֵב ןעֶּביִז

 ןייז טעֶו ראי עַמּוג ןעֶּביִו יֵד ְךאָנ םָד ןעֶוייוַו
 ּוד סאו םָד נּוא ראָי ןֶּביִז רָגּוה סיֹורְג ןייֵא
 םאָד םֹולָח םעֶד ןְהעֶזיִנ לאָמ אייִוְצ טְסאָה
 רעֶד ןאָט דְלאַּב םֶד טעֶוֶו טאָנ סאָד טְוייוַ
 ייווְצ ְךֹוא ְךאָד זיִא ףֵוי ייַּב טְגעֶרְפ יִנּוקְזִח
 זיִא םּוראָוְו רָדיִרְּב איֵד ףֹוא ןעֶויִג תֹומֹולֲח
 ףֵסֹויייֵּב זיִא ץּוריִּת רֶד ןעֶוויִג דֶלאַּב טיִנ םָט
 ייַּב רֶּבֶא טְכאַנ ןייֵא ןיִא ןעוֶויִג טיִנ םִע ויִא
 ןייא ןיִא תֹומֹולֲח עֶדייֵּב ןעוֶויִנ זיִא תֹעָרַּפ

 טכַאנ

 - םאָו לעֶסיִּב סאָר גּוא םיִנְטְנעֶק ןייַמ גּיא ןְּבעֶל ןייַמ
 ןּופ רעֶד טאָג ןּופ ראָנ ְךיִא ּבאָה ןעֶסיוִו ןאק ְךיִא
 ןּופְראַד רימ זַא ןעֶמעֶנ ּפאָרַא רָסּומַא ְךיִז ריִמ ןעֶנאַק
 ןָאומ ריִמ סאו ץֶלַא ייַּב טאָנ ןעֶּבול נּוא ןעֶקְנאַד
 םיִא ּוצ ראָנ זַא ןייֵמְׁשְראַּפ ןעֶפְראַד נּוא ןָפאַשְנייֵא
 יד טייֵקְראַטְׁש יד נּוא טְפאַרק יִד טְרעֶהיִג ןייֵלַא
 רֶגיִלייֵה ןייַז ראָנ נּוא הָמָכָח איד נּוא טְפאַׁשְרעֶה

 :םָלעֶו רעֶר ףוא טְׁשְרעֶה ןעֶליוו

 בקעי להוא
 ש יז ןעֶמ ןעק ןיִגעוֶו טְסעֶר ןופ רַׂש רֶד םיִא טְגאָז ןָסיוו
 לֵלְּבִא ןָא ויִא ְךאַז איִד םֶו ןייֵטְׁש רַפ גוא ןייַ רֶעַׁשִמ ןייֵלַא
 טְגאָז גיא ְךיִז טְכאַרְטַּב נּוא לעֶסִיִּבַא ףֶלֶמ ןֶּב רעֶר טייֵטְׁש
 גיבילאק זיִא ןייֵמְׁש לֶהיִמ ןייֵא םּוראָוו ןייֵטְׁש לֶהיֵמַא םיִא

 ןיוואַּב ןעֶגאָז םעֶד טיִמ רע טאָה טימ רעֶד ןיִא לֹוה נּוא

 זיִא רע עקאמ תֶמָא .ךיִז גוא טֶה רע; םוָו לָכׂש ןָשיִראַ ןייַ
 רַפ ןייַלַא לאָז רע.רּבֶא הָמְכָח רעֶד ןופ ללְּכ ןיִא טְגיִרעֶליִג
 ןָכייֵלְג ּוצ רָסעֶּב זיִא ְךאַז איד סאָוָו ּוצ לֶכֵׂש ןייֵז טיִמ ןייֵמְׁש

 זיִא סָר םּוראוָו טיִנ דְנאַטְׁש רַפ ןייק ןֹוׁש רֶע טאָה ּוצ רעֶד

 םֶד ןיִא טיִנ ןיילַא ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ לֵכֵׂש םעֶד ןיֵא טְנעוֶויג
 םִיְַצִמ יִמְכַח איִר ויִא לֵׁשְמִנ עֶר .דּומיִל םעֶד ןּופ לֶכֵׂש
 גיִלְדעוֶו םֹולָח םעֶד הֹעְרַּפ ּוצ ןֶדייֵׁשַּב ּוצ טְסיוִועֶג ןְּבאָה

 ַא טְסיִמְׁשעֶג ןְּבאָה ריִמ אי ֹוזַא הָמָכָח ר ןּופ לַלִּכ םעֶד
 ָיִז איד ּונְַה .ללְּכ יִּפ לַע טְניִרעֶליִג ראָג זיִא הָמָכָח איד

 גוא רַמְכעמ ןֶּביִז ףיא יו אַז עֶטּוג ביז איֵד טיִמ היק
 .םעֶר טיִמ ןְניִכעֶרַּב טְפראַדַּב ןְּבאָה אייֵז ראָנ תֹונידְמ ןָּביִז
 רֶפעַּב זיִא סע ןְבייֵלְג ּוצ רֶעַּב ויִא ְךאַז איִד סאוָו ּוצ לֵכֵׂש

 ֵגְנאַז עָטּו ןֶּבִז איד טיִמ היק עטיג ןְּביִז איד ןעֶכייֵלְגּוצ
 םעֶנעֶגייֵא רייז טיִמ ןוׁש ייזןְּבאָה םֶד ראָו עֶטאַזןְּביִז ּוצ
 ןייַא טיִנ הֹערּפ ּוצ זיא םּורד ןעֶנְיִכעֶרַּב טְנאקעֶג טיִנ לָכֵׂש

 . םֶו לֶכׂש ןייַז טיִמ סָד טאָה ףֵסֹוי ראָנ דייַר יִרְעייֵז ןָגְנאַגעֶג
 - עֶניַנ הֹעְרַּפ טֶה םּורָד טֶניִכעֶרַּב אוי ןּבעֶגיִג םיִא טֶה טאָג

  ןְמּונעֶג ןָא רייֵר
 / טאָה ףפֹי (הֹעְרַּפ תֶא הָאְרָה הָׂשֹוע םיִהְלֲאָה רֶׁשֲא תֵ

 עֶנעֶגייֵא סאָד ןאָמ ליוִו טאָג סאוָו הָעְרַּפ ּוצ טְגאָזעֶג
 םְוייַו ןָגְנאַז עֶמּוג ןֶּביִז איד זָמְרַּב טיִנ הֹעְרַּפ ּוצ רֶע טְוייוו
 גוא ראָי ןֶּכיִז איד ןיִא ןייַז םעוֶו סו הָאּובְּת רָטּוג רעֶד ףֹוא
 טְלאַטְׁשעֶג םעֶנייִׁש םעֶד ףֹוא טְוייוַו היק עֶטּוג ןֶּביִז איִד
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 טֶה ףֵסֹוי ןִמּוקעֶגרֶלאַּב ייֵז ןיִנעֶזּורְד טְכאַנ -
 (םֶכָהְו ןֹובָנ שיִא הֹעְרַּפ אָרָי הָּתְעִו טְנאָזיִג !

 ןייִא ןיִּבֹולְק םֹוא ןְהעֶז הֹעָרַּפ לאָז דְנּוצַא
 ןְנאָק לאו םֶו ןאַמ ןְגיְִנאַטְׁש רֵּפ נוא ןָנּולְק
 סעסוֶו נּוא טֹורְּב נּוניִנ טיִמ דְנאַל םֶד ןֶריִּפ
 רֶע נוא ןָפֹוק רַּפ ןעֶמ לאָז ןְּבייַלְּב רּביִאֹטעֶ
 םָדטּוט ןעֶמ םֶוו ןָסיוִו ּוצ םֶכָח ןייֵא ןייַז לאָז
 נּוא ןיִרעֶו טְלֹופ רַפ טינ ןְלאָז תֹואּובְּת איד
 םעֶד רֶּביִ ןְכאַמ ןיִׁשְטְנעֶמ םעֶד לאָז הׂעְרַּפ
 םֶד ןעֶלְמאַז ןייַא לאָז רֶע נא םִיַרְצִמ דְנאַל
 םעֶד ןּופ רֶצֹוא םעֶד ןיִא רעֶּבֶליִו נּוא דְלאָנ
 העְרַּפ (םיִדיֵקְּפ דֵקפִיו הֹעְרַּפ הֶׂשֲעַע ְךלָמ
 ׁשְטְנעֶמ רֶה נּוא ןָכאַמ ׁשְטְנעֶמ ןייַא װַא לאָז
 ןְלְמאז ןייא ּוצ (םיִדיִקְפִ ןיִצעֶז רֶטייו לאָז
 גּוא (םִיַרְצִמ ץֵרֶא תֶא ׁשֵמֲחְוו ןְראָק
 ןייא ןיִּבעֶג הָאּובְּת ןייַו ןופ לאָז רעֶכיִלְטיִא
 ְךלֶמ םעֶד ןּופ רֶצֹוא םעֶד ןיִא קָלֵח טפיפ
 ןייֵא ןיִּבעֶג רעֶירְפ טְגעֶלְפ ןעֶמ יֵׁשְטאָמ -
 ןְּבעֶג ןעֶמ ףְראַד דְנּוצַא רֶּבֶא קָלח טְנהעֶצ !
 טיִנ ןעֶלאָז טייל איִד יֵדְּכ קָלָח טְּפיִפ ןייֵא -
 ץֶרֶא לֶכְּב רֶּב ּורְּבְצִיְק רגְנּה ןיִא ןֶּבְראַמְׁש -

 ןְראָק ןיִלְמאַו ןייַא לאָז ןעֶמ נּוא (םִיַרְצִּמ
 הֶצֵע יִד זיִא םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד ןיִא
 נוא הֹעְרַּפ ןופ ןעֶנֹוא איֵד ןיִא ןילעֶּפיִנ לאו ! 

 טְגאָזיִג הֹעְרַּפ טֶה ןיִראַה יד ןּופ ןנֹוא יד ןיִא
 (וּב םיהֹלָא ַחּור רֶׁשֲא ׁשיִא הָוָּכ אָצְמִנַּהִז
 איד םִוו ׁשְשְנעֶמ ןייֵא וַא ןעֶניִפְג ּוצ ןעֶד יא

 ןיּבמר רעֶד .םיִא ןיִא ֹזיִא טאָנ ןּופ הָאּובְנ !
 ןייא דְנייַפ ןיִּבאָה םִיַרצִמ יִד לייוו טְּבייַרְׁש

 רֶעייז ןיִא ןָא טריר יֵדּוהְי ןייֵא ןעוֶנ יִדּוהְי
 להוא

 ןעֶראָו עֶטּג בי יד ןיא ןְּבאָה ןיִלעוֶו שיִנעֶפעֶַּׁב עָלַא טו
 טֶה רֶניֵא וָמָרָב ְגאָועֶג ןְּבאָה םִירְצִמ ימְכַח איָד איו טוָצ

 נּוא רֶמְכעָט ןֶּביִ ןְּבאָה טעוֶו רע;זַא טייוַו סע} זַא טְגאָזעֶג ּו

 ביז ןְמעֶנ ןייֵא טעוֶו רֶע זַא טְגאָועֶג טאָה רֶרעִֶנא רעד
 ןייִא ןעֶרֹול רַפ טֶה רֶנייֵא איוִו וזַא לָׁשָמַא זיִא 6

 ןֶניִגעֶגְּב ,טְבּוז גּוא ץראַה רֶטיִּבַא טיִמ םּורַא רֶע טייג ְךאַז

 יא וטְסאָה רֶמאָט םיִא טְגאָז רעֶד עֶטְנעֶקאַּב ֶנייַנ יִא = -
 ראַפ ּוד טְסאָה רֶמאָמ םיִא טְגאָז רֶד נּוא ןעֶרול רַפ קְראַּמ
 וויג ויִא ֶגּולְק ןייֵא רֶגעֶליִג םֶד ףֹוא םייַה רֶה יא ןעֶרֹול . -
 ןייֵא ראָג ּוד טְסאָה רֶמאָמ םיִא ּוצ טְגאָז נּוא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ = -

 איד ןייַרַא ראָנ גייל ןעֶרֹול ראַפ טיִנ ראָג טְסאָה ּוד תֹועָט |

 א יד עק; ירא שקר יא ר
 עֶביֵלְמעֶג סר .טְגיילעֶג ןייַַא טְסאָה ּוד יז זַא טְסְכּוז ּוד סוָנ

 םירְצִ יֵמְבָח איִד הְֹרַּפ ןופ םֹולָח םעֶד טיִמ ןעֶניג וָא = -

 נצ הניארו ץקמ תשרפ ש

 יו הֹעְרַּפ םֶה אֵמָמ םיִא ייֵז ןעֶטְלאַה שּורְּב
 ןייַםיִּכְסַמ טיִנ ןְלעוֶו םִירְצִמ יִד טְכאַרְטיִנ
 םּורָד ְךֶלֶמָל יִנֵׁש ןייֵא ראפ ףסֹוי ןָכאַמ ּוצ
 םִיַרְצִמ יִד ןְׁשיוִוְצ סָד ןיִנאָז טְנּומיִג רֶע טֶה
 טאָה הֹעְרַּפ .םֶכָח ןייַא ֹוזַא טיִנ ןעֶמ טְניִפיִג
 ָףֶתֹוא םיִהֹלֲא עַיַדֹוה יִרֲחַאע ףֵסֹוי ּוצ טְנאָזיִ
 ָץְלַא סאָד ריִד טֶה טאָג לייַַו (תאז לָּכ תֶא
 ןייק ןעֶדְנאַה ראַפ טיִנ זיִא ןעֶסיוִו טְזאָליִג
 ןייַז ּוטְסְלאָז םּורָד ריד ןּופ םֶכָח רעֶרְסעֶרְג
 טּומ העָרַּפ נּוא קְלאַפ ןייַמ רעֶּביִא ראַה ןייֵא
 ןייז ןּופ ּתיִמְתַח ןעֶמ סאוו ליִרְנְניִּפ סאָד ּפֶא
 ףֵסֹוי ןּופ דְנאַה רֶד ףֹוא סֶע טיִג נּוא דְנאַה
 יד ראָנ טיִלַׁש ןייא ןייַז טְסְלאָז ּוד טְנאָז נּוא
 ןּופ ןיִּבאָה רעֶמ ךיא לאָז לּוטְׁש עֶכיִלְיִנק
 ךיז טאָה הֹעָרַּפ טְּבייַרְׁש יִנּוקְוִח רעֶד .ריִד
 ריִמאָט ןעֶביִרְּפ ףֵסֹוי לעֶוו ְךיִא טְכאַרְטיִג
 רע ראָנ ׁשיִנעֶדְייִׁשַּב םָד תֶמָא טיִנ רֶע טְנאָז
 םּורָד הָמיִפָּת רעֶד ןּופ ןיִכאַמ ןייֵר ְּךיִז לו
 נּוא הָרָרְׂש ןייַא ראַפ ןיִכאַמ םיִא ְּךיִא לעוֶו
 רֶע טעֶו תֶמֶא טיִנ ויִא ׁשיִנְדייֵׁשַּב םָד ּבֹוא
 רע לייַו ןעֶמעֶנ ןָא טיִנ טְּפאַׁש הָרָרָׂש איד
 בֶהְוַה ריִבָר םֶׂשָי ןיִּבייַלְּב טיִנ ריִא ייַּב טעוֶו
 יֵנָדְלּוג ןייֵא ןאָמיִג טֶה הֹעְרַּפ נּוא (וראָוְצ לַע
 םיִא טאָה נּוא זְלאַה ןייַז ףֹוא דְנאַּב וְלאַה
 ןיִנאוָו טייַר ןיִרָהְנַא םעֶד ןיֵא ןְטייֵר טְכאַמיִנ
 םֶד םיִא רַפ ןְנירְׁשיִנ טה ןעֶמ נּוא םיִא ןּופ
 ּוצ טְנאָזיִנ טֶה הֹעְרַּפ ,טיִלַׁש רֵגנּוי רֶד טייַר
 ןָא (ֹודָי תֶא ׁשיִא םירָי אל ְךיֶלעְלַב) ףֵסֹוי
 דְרעֶווְׁש ןייֵק ןיִמעֶנ טיִנ רֶנייֵק לאָז ןָסיִו ןייַד
 םעֶד ןיִפּוריִנ טאָה הֹעְרַּפ נּוא דְנאַה ןייַז ןיִא
 ןימאנ בקעי
 שיִמ הֹעְרַּפ ןּופ םֹולָח םעֶד ןייַז רֵתֹוּפ ּוצ טְכּוזעֶג ןְּבאָה

 ייז טימ ןְהעֶטג טֶה ףסֹי רֶגּולַק רעֶד ראָנ ְךאַז רֶדְמערְפַא
 עֶניִגייֵא סאָד ןְהעֶזיִג טאָה הֹעְרַּפ סאָוָו םֹולָח רעֶד זַא לֶכֵׂש

 ראָייִמעֶפ ןָּבִ ןיִנעֶז ןעֶגְנאַז עג ןְּביז איִד ןייַז ףְראַרעֶּב
 תומֵהָּב איֵד םיִמ ןָׁשְטְנעֶמ איד ןיִלעוֶו היק יִטעֶפ ןֶּביִז איִד
 עֶטְכעֶלׁשןֶּיִו יִר גוא ןעֶראָי עֶטאַז איד ןיא ןייֵׁש ןָניוו םֹוא
 זַא ןְטיירעֶּב הי עֶרעֶנאָמ אי גוא ראָי רָגנּוה ןיִנעֶזןגְנאַ
 טְכעֶלְׁש ןעֶויונ םֹוא ןיִלעוֶו תֹומַהְּב איר טיִמ ןָׁשְנעֶמ איִד
 יִא ןְהעֶויִג טֶה רע;םוִו עֶבְיִלְעֶג סֶד ןעֶראָו רֶגָּוה איד ןיִא
 רֶע סיִו ְךאז רעֶד טימ יוֵו וזַא ןייַז טעוֶו עֶכיִלְמעֶג םָר םולָח
 יב טְביועֶג רֶע טֶה ןעֶרְול ראַפ טֶה רע זַא טְנייֵמעֶג טֶה

 ר איוִו טְגאָזעֶג םיִא שֶה נוא ןְמּוקעֶג רֶנּולְק רעֶד זיִא םֶע
 ! ְךאַז אי טגיִל טְראָד ְךאַז איִד טְגייֵלְעָג ייַרַא טְפאָה
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 ׁשְטייֵט ויִא םֶד ַחָנעַּפ תַנְפֶצ ףֵסֹוי ןופ ןיִמאָנ
 איו וזַא ןעֶכאַזיִנעֶנְראָּב רַּפ טְקעֶלְפְנַא רָע
 (עֶרפיִטֹוּפ תַּב תַנְסֶא תֶא ֹול ןֵּתִיַל איִבָנ ןייֵא
 איִד תַנְסֶא ןְּבעֶגיִג םיִא טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד נּוא
 נּוא ּבייוַו ןייֵא רַפ עַרָפיִטֹוּפ ןּופ רעֶמְכאָט
 רע לייוו עַרָפיִטֹוּפ ןיִסייֵהיִג רֶע טאָה םּורָד
 רעֶּד .ז"ע רעֶד ּוצ רָּבְלעק טְּפאַמְׁשיִנ טאָה
 איד ןְמּוניִג םּורָד טָה ףֵֶסֹוי טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח
 זיִא רֶע םֶד ןעֶזייוו ּוצ עַרָפיִטֹוּפ ןּופ רֶמֶכאָט
 טְלאוטְסְנּוזםּוראָוו ןיִנעֶליִנ טיִנ ּבייוַו ןייַז ייַּב
 ךֹוא .רֶטֶכאָט ריִא ןיִמעֶנ טְראָטיִנ טיִנ רָע

 תֶנְסֶא םֶד יֵיַחְּב רֶר נּוא יִנוקְוִח רָד טְּבייַרְׁש
 םֶה איז םָו הָניִד ןּופ רֶטֶכאָט יד ןעוֶויִג זיִא
 איִו רֶדיִרְּב איִד ןעֶּבאָה םֶכְָׁש טיִמ טאַהיִנ
 ריִא בקֲעַי טֶה הָּפְרָח רַּפ ןעֶנְנְראַה טְלאָויִנ

 ןִּכּורְׁשיִנ ןָא טֶה נוא עימק ןייֵא ןיִגְנאָהְג ףוא
 ןְסיוִו לאָז ןיִמעֶנ איִז טעֶוו סֶע רעֶֶו ריִא ןיא
 טֶה נּוא בֹקעַי טיִמ ןֵּתַחֲתִמ ְּךיִו זיִא רע םָד
 ךיז טה איז נּוא זֹוה ןייַו ןּופ ןיִּבירְמ רַּפ איז
 ָסייֵהיִנ ִז טֶה םּורְד רַנְרעֶד ןֶׁשיִוצ ןְטְלאַהּב
 ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל ףואזיִא ןיִראָד ןייַא לייַו תַנְסֶא
 טְכאַרְּביִג יִז טֶה לֵאיִרְבַנ ְךֶאְלַמ רֶד נּוא הָנָס
 ןופ ּבייוַו םֶד איו טֶה עַרָפיִטֹוּפ ןּופ זֹוה ןיִא
 ןְטְלאַהיִנ איז טה :ּוא ןיִגֹוציִנ ףֹוא עַרְּכיִטֹוּפ
 םֹורַא זיִא ףוי זַא נוא רעֶטְּכאַמ ןייא רַפ
 םִיַרְצִמ ףֹוא ןְגְנאַניִ
 עֶכיִלְטיִא נּוא טייֵקְנֹוׁש ןייַז ןְהעֶו ּוצ רעֶּבייַוו
 תַנְסֶא גּוא גניִריִצ ןְפְראָויִנ םיִא טאָה הָׁשִא
 םיִא איֵז טֶה ןֵּפְראַו ּוצ םִו טאַהיִג טיִנ טֶה
 ליקיִנייֵא סֶד זיִא איז םֶד ןָּפְראָוויִג עימק יד
 ןייֵא רַפ ןעֶמּוניִנ איז רֶע טאָה ֹוזַא בֹקֲעַי ןּופ

 ןייק ןְמּוקיִנ זיִא בֹקעַי וַא ְּךאָנ רֶר גוא ּבייַו
 רעוֶו טְנעֶרְפיִנ םיִא רֶע טֶה ףֵסֹוי ּוצ םִיַרָצִמ
 ַטיַמק יד ןעֶזיוִועֶג םיִא רע טָה רָדָניִק יד ןעֶנעֶז
 ריעָה הֵדְׂש לָכאֹנ ןֶּביִרְׁשעֶג טֶה בֹקֲעַי סאָו

 רעֶד ןּופ ןֶמּונעֶג טֶה ןעֶמ (ָהיָהֹוביִבְס רֶׁשֲא
 ןעֶמ גּוא ןָסְקאַועֶג טֶה ןראק םֶד סאו דֶרָע

 שורקה ה"לש

 (בָעָָה תַנָׁש אֹוכָּת םֶרָמִּבםיִנְּב יֵנְׁש לי ףפויָל
 ייווְצ ןָראָוועֶג ןָרֹוּבעֶג ןעֶנעֶז ףֵהֹוי ּוצ נּוא

 עֶר ןופ ,ןָמּוקעֶג זיא ראָי רֶגנּוה רֶר רֶרייֵא ןְהיֵז
 טייַצ רֵגְנּוחַא ןיא םאָד ּפָא םיִמָכָח יִ ןְנְרעֶל קּוסָּפ
 ןיינ םיִמ ןְּבעֶל ּוצ ןְמאַנּוצ ןְׁשְנעֶמ םעֶר רּוסֶא זיִא

 הניארו ץקמ !

 טְליופְרּפ טיִנ לאָז םִע ןיִראָק ןיֵא טְׁשיִמָג טֶה
 אבָּת םֶרָמִּב םיִנָּב יִנָׁש רֵלּיי ףֵסֹייְלנ ןיִרעוֶו
 ןְראָּביִג ןיִראָוו זיִא ףסוּוצ גוא (בֵעָרָה תַנְׁש
 רֵגְנּוה רָה ןעֶראָוְו זיִא סֶע רָדייֵא רַדְניק ייֵוְצ
 ןייק טיִמ ןעֶמ ראָמ רָגְנּוהַא זיִא סֶע ןעוֶו ןעֶד
 רעֶדניִק ןייֵק טֶה ףֵסֹוי עֶׁשְטאָח ןעֶגיִל ּבייוו
 געֶמ רֶדְניִק ןייק טאָה םָע רעוֶו נּוא טאָהעֶג

 םאָוְו טייַל יִד ןּופ רַעֵצ םעד ןהעֶזיִג טאָה ףֵסֹוי
 טְראָמיִג טיִנ רֶע טָה םּורד ןֶעייֵרְׁש גוא ןעֶנייוֵ
 ןייק טֵה רֶע ןעֶוו יליִפַא ןעֶניִל ּבייוו ןייַז טיִמ
 טאָה יִיֵל טְנעֶרפ יִנּוקְזַה רעֶד . טאַהיִג רָדְניִק
 ןעֶד רֵגְנּוה ןיִא טְנֹואוויִג ּבייוַו םעֶד טיִמ ְּךאָד
 ןּופ רַעיט ןיִא ןיִראָּבעֶג ןיִראָוו זיִא דָבָכֹוי
 ןמּוקג ןעֶנייַז יז ןעוֶו ןְרֶעֹומ יד ןשיווצ םירצמ
 ףֵסֹוי זיִא ץּוריִּת רָד . רעֶגְנּוה ןיִא םיַרְצִמ ןייֵק

 ' ראַנ ןעֶגיִל ּביײוװ ןייז טיִמ ְּךיֹוא רעֶגְנּוהַא ןיִא!

  טֵסיאווְנ טֶה רֶע לייַו ןְדייִׁשְּפָא ְךיִז טזּומִג טֶה
 רטאפ ןייז ןּופ נּוא רֶדיִרַּב עֶנייזוּופ רעֶצ םעֶד .

 םטּוג ןיא ןעֶנייֵז יז םד ןהעֶזיִג טייל רעֶּבָא
 ןופ ְךיִז רֶע טאָה םּורד ּפָא טיִנ יז טייג סֶע

 ּפָא ןעוֶועֶג בִיּוחִמ טיִנ רע זיִא ףסוי ןּופ רַעַצ

 ףְראַד ןעֶנעֶו דיִחָיַא ןּופ לייוו ְךיזןעֶדייֵׁש ּוצ
 בֹוט קָבָד רעֶד נוא .ןךָייִׁש ּפָא טיִנ ךיז ןעֶמ
 םאָד ראָנ טאַהעֶנ טִח ףֵסֹוי סאָד טְּבייֵרְׁש

 םַד ןְהעעֶג ּוצ טִה נא דְנאַה רָד ןיא ןְראָק { עלַא ןגנאניג ןיִנעקַא ןיִנעֶז

 ץֶלַא (וׂשַעַּפ םֶכָל רַמאֹי רֶׁשֲא לָּכו ןְָייִׁשּפֶא
 ןַאוט ריֵא טָלאָז ןעֶנאָז ְךייַא טעוֶו ףֵסֹוי סאוָו
 רֵגנּוה רַד נוא +!רָאָה נְפ לָּכ לע הָיָה בערָהְע
 ּוא טייל עֶמיִרָא איד ןיִא רעֶירַּפ ןעוֶועֶג זיִא
 בָעְרָה קַוָחָיע טייל עֶכייֵר יד ןיִא ְּךאָג רעֶד
 ְךיִז טאָה רעֶגְנּוה רעַד נּוא (םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב

 ייֵנ םוו ןעֶד םִיַרְצִמ דֶנאַל ןיִא טְקְראַטְׁשעֶג
 ןייק טאֵהָעַג טי ייֵז ןעֶּבאָה ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה
 רֵּבַש ׁשֵי יִּכ בקעַי אָרָיו ְךֹוּב ןיִא טעֶז
 זיִא םִע םֶר ןְהעֶזעֶג טֶה בקי גוא (םִיַרְעִמְּב

 ,- אר

 רעֶרעֶי זַא טְגאָזעֶג יז ןְּבאָה לַּלּכְֵרְַּב נא בייַ
 רּוּבִצ םעֶר טיִמ ןייַז ּוצ רעצִמ ךיז בָיּוחְמ זיִא ׁשְנעֶמ

 ןעֶו תּרָצ עֶרֶעייַז עַלַא ןיִא ןֵמענ ּוצ לייֵטַא נּוא
 ןופ טְסייֵק נוא .שונ ץְנאַנ זיִא ןיילַא םיִא ּולֲִּא

 / םעֶד ןנעוו ןּופ ווא דייֵשיִנַּפֶא טינּבייוו ןייז

 - טְנּומעַג ְּךיִו רֶע טֶה םּורָד טייל ןופ ייֵרְׁשעֶג :



 הניאצ

 טֵּפְראַדְג טְלאווו םַע ,םִיַרְצִמ ןיִא ןְראק אָר
 ןְהעֶועֶג טֶה רָע רּונ טְרעֶהיִג טה רַע ןייֵטְש
 םִיַרְצִמ ןיִא גְּונְּפאָהַא טֲח רַע סד הָאּובְנִּב
 גנונְפאָהׂשְטיישְךואזיִא רָבֶׁשטְראַווטָדְןעֶד
 בקֲעַיטִהוואָרְתִּתִה הָמָל יָנָבָל בקֲעירמאיע
 ריִא טְלאַז םּוראו רעֶדְניִק עֶנייַז ּוצ טְנאָ
 ןייק ןייֵג טי טְליוִו נּוא ןעֶרעֶנאַמְרעֶפ ךיִז
 ךאָנ .ישר טְּבייַרְש וזַא ןְראק ְךאַנםיַרְצִמ
 ךייַא ריִא טְלאַז םּוראָוו יישר טְנאָז טשּפַא
 טה ריִא יִׁשְמאֶחְןעֶד טאַז טְנעֶז ריִא םֶדְייַו
 טייל ןּופ ריִא טְפְראַד ןְראַק גּונעֶג ךאָנ
 וזַא ןּוא ןְראָק ְּךאַנ םִיַרְצִמ ןייֵק ןיינ ןְנעוו
 ַיַהְּב רעֶד נא .יִנּקְוַח רעֶד טֶּבייַרְׁש ףוא
 טֶה בקֲעִי לֵאָננֲח ּוניֵּבַר ןְגעֶוֶו ןּוּפ טֶּביַרְׁש
 .ריִא טְלאָז םּוראוו רָדְניִק עֶנייַז ּוצ טְנאְָו
 ןופ ּפֶא ךייַא רייִׁש םָנייֵא ןיִא ןְהעֶוג ר
 בקֲעי ביי רֶׁש ןיּבמר רֶד נּוא רעֶרְנַא ןיֵא
 ןְהעֶוג ןֶרעוֶו ריִא טְלאָז םּוראָו טְנאג יָה
 רַד .ןְראָק ְךאַנ ןייֵג טיִנ  טליוִו ריִא ןּוא אָד
 ריִא טְנאָזעֶג יז טאָה רָע טְּביירְׁש ׁשֶררֶמ
 םֶד רֶעֹוטןייַא ןיִא עֶלַא ןייננירַאשיִנְלאָז
 לייַוןּבעֶג טיִנטֵרָה ןיצ ןייק יא לאָז עֶמ
 ּודְריו) טייַל עֶנייֵׁש נּוא םיִרֹוּבִג שְנעֶז ריִא
 ףֵסֹוי ןּופ רֶריִרְּב יִד ןּוא (הֶרָׂשֲע ףֶסֹוייָחֲאי
 יִד רע טְנאָז םּורָד נּוא ןְהעֶצ טְרָדיְִג ןעֶנעֶז

 רֶרְניִק יִד טיִנ טְנאָז ןּוא ףֶסֹוי ןּופ רֶדיִרְ
 טאַהעֶג הֵטָרֲח ןְּבאָה יו פרונ בֹקֲעַי ןּו |
 רעייֵז טְפֹוקְראַפ ןְּבאָה יז םאוו םעֶד ףואי
 ןְלעוֶו ריִמ טְנאַוג ןֶּבאָה ןּוא ףֶסֹוי רֶדּורְּב
 ריִמ ּבֹוא דְלעֶג ליפ ראפ ןיִזייֵל םִֹוא םיִא
 יז טְּבייַרָׁ ייַחְּב רֶד .ןעֶניִפעֶג םיִא ןְלעֶוֶװ
 ןעֶנעק ןְלאָז ייֵז ןְהעֶצ ןעֶננאנג םּורְד ןעֶנעֶז

 יז לאָז טאָנ סאָד ןִיָנמ טיִמ ןאַט הָלַּפְ
 ן"במר רֶד ןּוא ףֵסֹוי רָדּורַּב רָעייֵז ןקיִׁשּוצ :

 לייװ רָדיִרְּב ןְהעֶצ ְנאַןעֶגעֶ יי טְביימ

 רָּד ,רֶשֶרעֶה רָד זיִא ףֵמֹוי נּוא 6 אּוה ימיו
 יַתֹובָׁשֲהַמ אל יַּכנ ןָמאָנ סְמאָנ ןיִא טְנאָז איִבנ

 עַרֶעייֵא טיִנ עז ןקנאַדְג עֶניימ ןעַד (םֶכיֵתֹבְשֶחַּמ
 רֶע םיִלָבֲה לֵב ה ןְנעֶז ןֵקְאַדְנ עַביִלָׁשְנעֶמ יִד ןֵקְנאַבְג
 ,טֶכאַמ רֶע סו נוא טֶכֲאַרְט רֶע סאָו טי ראָנ סיי
 יִ ךאַ ִד רֶדֶא יִד זַאׁשְנעֶמ רֶר טְנייַמ לאָמ לפי
 ָךֹואָנּוא הָעְרַא ראָג סיֹואְהיָז טו !טְנאָלְג ;וא הָבֹוטְל םיִא

 ץקמ תשרפ

 שורקז ה "לׁש 0

 יט : א עא
 יז ראו עא ש ר

 דצ הניארו

 טְשְרַמ רָד ןֶרעוו םִיּוקָמ טָּפְראַדְג מֶה סַע
 יא ּוצ ְּךיִז ןְלאָז ןיילא רֶריִרְּב יִד םָד םֹולֲח
 יִמִינְּב םַד ןְהעֶזְג טֶה ה ףֵסֹוי יו נּוא ןעֶקיַּב
 טֵכאַרְטְנ ְךיִז רָע טָה יז טיִמ אָד שיִנ זיִא
 ןְלאֵז סֶע ןֶרעֶו םִיּוקְמ זּומ םֹולָח רֶד םָד
 ךאַנֹיִא םִע עו א ןְקיִּב רָריִרְּבףֶלֶק ךיִז
 טיִנ ךיִא ףֶראַד אָד רֶריִרְּב ףֶּלִע ןייֵק טיִנ
 רַע טֶה םּורָד נּוא ףֶסֹוי ןיֵּב ךיִא םֶד ןְגאַז
 ןְלאָז ייֵז יֵדְּכ לּוּבִלְּבא ןעֶפְראַווג ייֵז ףוא
 רֶד רֶדיִרְּב ףֶלַע ןייַז ּוצ ןיִמינִּב ןעֶגְניַרַּב
 רֶד נּוא ןייֵג קעוֶוַא לאָז םֹולָח רעֶטְׁשֶרָש
 ןעוֶו םּוראָוו ןְמּוק ךֹוא לאָז םֹולֲח רֶרעֶדְנַא
 עֶנייַז רֶע טְלאַוו ןעֶנייֵמ טיִנ םָד לאָז ףֶפֹוי
 נּוא ןעוֶוג רַעַצִמ טינ רְמאָפ ןייַז נוא רֶריִרָּב

 ןייז וצ ףיִרְּבַא טְקיִׁשְנ ןעֶוֶועֶג טְלאוו רַע -
 ְךאַנטַּבעֶל רע = םיִא ןְטְסייֵרְטּוצ רֶמאַפ
 זיִא בקֲעי יו ןעֶד םִיַרְצִמ ןיִא רַׂשֲא זיִא ג
 נּוא געוו גאָט םקעֶז ןעוֶועֶג ראָנ זיִא עו
 ךאָד טְלאָוו לייַמ דֵנזוט ןייַז לאָז םַעּוליִּפֲא
 רַמאפ ןייַז ּוצ טְקיִׁשעג ןעוווְג ףיִרַּבַא ףֶסֹוי
 ןּופ רֶטאַפ ןיי ןְהיֵצ א ּוצ טֵּבעֶל רָע םָר
 םֹולָח רד ןְהעֶזְג טֶה רֶע רֶאָנ נטייֵקְרַטיֹורַמ
 טיִמ רֶמאַפ ןייז סאָד ןְרעוֶו םִיּוקְמ ףְראַד
 םֶר ןיא ןְקיֵּב םיִא ּוצ ְךיִז ןְלאָו רֶדיִרְּב עֶנייַ
 לייַו ראָנ דְנאַל רֶשייֵז יִא ךיִלְנעֶמ טי זיִא
 םַד ןָא טייֵמׁש םִיַרְצִמ ןיִא טיִלֵׁשַא ןיֵּב ְךיִא
 ךיִמ ןָלעווֶו יֵזּוא ןְקיִּב ריִמ ּוצ ְּךיִ ןְלאָז יֵז
 סאָד ןְהעֶזְג טֶה רָע טֵרְּפַּב ןעֶנעק רֶד יִנ
 תֹוניִדְמ עֶלַא נּוא רעֶגְנּוה רַסֹורְַא זיִא םַק
 ָךֹותַּב לֵאָרׂשִיינְּב ּואֹובָיו) םיִא ּוצ ןֶמּוק ןְזּמ
 ֶמּוקַנְנעֶז בקֲעי ןּופ רֶדְניִק יד נוא (םיִאָּבַה
 יז ןעֶד ןְמּוקעג ןְנעֶז םאוו טייל יִד ןְשיווְצ
 ןיצ ןייק ייז לאָז ןעֶמ טְלעֶשש רַפ ְךיִ ןבאָה
 (קֶרָאָה לַעטיִלׁשַהאּוהףֶסֹויווְביִנשיִנעֶרָה
 םֶד רָּביִא רֶניִמְלעֶוונַא ןעוֶוֶג זיִא ףֶסֹוי נוא

 רנאל

 נּוא הָעָרַא םָנייֵא טּוט רֶע טְנייַמ רֶע ,טְרעֶקְרַפ ֹוזַא

 םיִטָבְׁש יִד ןּופ ןְהעֶז ריִמ ,הָבֹוט ןייַז ראָנ זיִא סאָד
 ןּוא ףֵסֹי ןופ ןיִרעוו רוטַּפ טְלאָונןיִּבאָה עָבְלעוו
 זיִא סָד דאָרְגנּוא טְפיֹיקְרַפ טְכעֶנְקַא רַּפיֵא ןֵּב אַה

 הָלֹוע לאָז ז וא ןְרעֶוו סיֹורְג לאָז רָע זַא הָּבֶסַא ןעיו
 טיִמ ןייַז ץְנאַג ראָנ ריִמ ןְזיִמ רָּכיִראַד ןייז הָלּודְְל
 .ןְליוו ןיײ ראַפ ךיינ לֵמַבָמ לי ךֶנּוא גּוא טאָג
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 רעֶד ןְראָק טְפֹוקְרַּפ טֶה רע םִיַרָצִמ דְנאל
 ןְראָק ןיילַא םּורָד טֶה רֶע טְּבייֵרְׁש ןיבמר
 תֹורְצֹוא עֶלַא ןְסייֵהעֶג טֶה רֶע ןעֶד טפֹוקְרַפ
 ןיילַא רע;טָה רָצֹוא ןייֵא ןיִא ראָנ ןְסיִלְׁשּוצ
 ןייַַא םיִא ּיצ ןְלאָז רֶדירְּב יד יֵדְּכ טְפֹוקְרַּפ
 ָמּונעֶג ןייֵלַא .דְלעֶג סאָד טֶה רֶע ןעֶד ןָמּוק
 טְנאָז טֵׁשַּפַא ְךאָנ נּוא דְנאַה םְניִכעֶלְטיִא ןופ
 טְפֹוקְרַּפ טיִנ טאָה ןייֵלַא ףֵסֹוי ץּבמר רעֶד
 םיִדיֵקְּפ יד ןעֶלֹופאַּב טֶה רֶע ראָנ ןְראָק ןייק
 רָצֹוא ןיִרעֶרְנּוְּמַא דְנאַל ןיִכעֶלְטיִא ןיִא ןְלאָנ
 בֹקֲעַי ןּופ רֶדְניִק איר נּוא ןְכאַמ הָאּובּת ןּופ
 ןַעֵנְּכ ְנאַל ןעֶצְנאַג ןופ טְקיִׁשעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶ
 רֶצֹוא ןייֵא ְךֹוא דְנאַל רעֶייִז ןיִא לֹאָו ןעֶמ
 איו (םֶריִּכַיַו ויָחֶא תֶא ףֵסֹוי אֵרָיע ןעֶכאַמ
 ייֵז רֶע טֶה רָדירְּב עֶנייַז ןְהעֶז רֶד טֶה ףֵסֹוי
 ןְלאָז ייֵז םָד טאַהעֶג אָרֹומ טֶה נּוא טְנעֶקְרָד
 ןָאּוטעֶגְנָא רֶע טאָה ןעֶנעֶקְרָר טיִנ ךוא םיִא
 ּוצ טֶה נּוא ּפאק ןייַז ףֹוא לָמיִה ׁשיִקְרעֶטַא
 ןייַו ןופ לייֵטַא נוא ןיִרעֶטְׁש םעֶד טְקעֶרעֶג
 רעֶרעֶג רעֶדִירְּב עֶנייֵז טיִמ טאָה נוא םיִנָּפ
 ייֵז טְנעֶרְּפ נּוא זָנֹור טיִמ נּוא דייֵר עֶטְראַה
 ריִמ טְנאועֶג ייֵז ןעֶּבאָה ריִא טְגעֶז ןעֶנאַו ןּופ
 םֶכעַר ןֹוׁש ייֵז רֶע טֶה ןַעַנְּכ דְנאַל ןּופ ןעֶגעֶז
 םּורְד רֶדיִרְּב עֶנייַז ןעֶנעֶז םאָד זַא טְנעקרָד
 (ויִחָא תֶא ףֶסֹוי רֵּכַיַע לאָמַא ְּךאָנ טייֵטְׁש
 רֶד ,טְנעֶקְרַד טְכעֶר ייֵז רע שֶה טְנייַה סאָד
 ְנעֶקרַד טְכעֶר ייֵז טֶה רֶע טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח
 ְךיז ןעֶפּור ייֵז סאָד טְרעֶהעֶג טאָה רע לייַו
 ףֵסֹוי נּוא ןעֶמעֶנ איִד טיִמ עֶרעֶדְנַא םע םֶנייֵא
 זיִא רֶע סאָד ןעֶנאַז ּוצ טאַהעֶג אָרֹומ ייֵז טֶה
 יא ןפֹולְטְַא רֶריִרְב יִד ןעֶלעֶו רֶמאָט ףֵסֹוי
 ןְמּוק קיִרּוצ טינ ןֹוש ןעֶלעוו נּוא טְלעו רָד
 םאָד טְכאַרְמעֶג רֶע טָה םּורָד רֶטאָפ םּוצ

 (ּוהּוריִּכָה אל םֶהָנ ןיִמְִנִּב ןגנעֶרְּב ןעֶלאָז ייֵ
 טְנעֶקְרד טיִנ םיִא ןעֶּבאָה רָדיֵרְּב איִד גּוא
 טְרעֶּב טאַהעֶנ גְנאַל ןּופ ןֹוש ןעֶּבאָה ייֵז לייוַו

 טְראָב ןייֵק לאָמ טְסְנעֶד ְךאָנ טֶה ףֵמֹוי רֶּכֶא
 ֹוזַא טְראַּבַא אָי רֶע טאָה טְנייַה נּוא טאַהעֶג
 לייוַו טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רַד נּוא "שר טְּבייַרְׁש
 ןְלעֶו רֶריִרְּב יִד םֶד טְכעֶרעֶג ְךיו טֶה ףֹוי
 טקּוקעֶנ ּוצ טְכעֶר ךיִז רע;טאָה םּורָד ןְמּוק
 ןְּבאָה רָדיִרְּב יִד רעֶּבָא טְנעקרד ייֵז טֶה גּוא
 הָרָרְׂשַא ֹוזַא לאָז ףֵסֹוי סֶד טְכעֶרעֶג טיִנּךי

 ץקמ תשרפ
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 הניארו
 נוא טְקּוקעֶנ ּוצ טיִנ ךיִז ייֵז ןְּבאָה םּורָד ןייַ
 ןעֶּבאָה
 ןעֶמאָנ ןְרעֶדְנַא ןייֵא טֶה ףסֹוי לייַו טְּבייֵרְׁש
 טיִנ םיִא ייֵז ןְּבאָה םּורָד ַחֵנעַּפ תַנְפֶצ טאַהעֶג
 ןעֶמעֶנ עַטְלַא איד ןְּבאָה ייֵז רעֶּבָא טְנעקרר
 גּוא טְנעקרַד אָי ייֵז רע טאָה םּורְר טאַהעֶג
 דְנעֶה איִד ןיֵא םיִא ןעֶנעֶו רעֶדיִרְּב עֶנייֵז זַא

 טְמיִראַּב רעֶד ְּךיַו רֶע טֶה ןעֶלאַפעֶג ןייַרַא
 ףֵסֹוי זַא רָּכִא רֶדּורְּבַא איו ֹוזַא ייִז רעֶּביִא

 ןְּבאָה ןעֶלאַפעֶג ןיירַא דְנעֶה עֶרעֶייִו ןיִא זיִא
  ְּךיז ןעֶמיִראַּב רעֶד ּוצ טְנעֶקרִר טיִנ םיִא יי

 .ינּוקְוִח רעֶד נּוא טְנעֶקְרעֶר טיִנ םיִא

 - ןעֶּבאָה נּוא רָדּורְּבַא ףֹוא יו ֹוזַא םיִא רָּביִא

 (תֹומֹולֲחַה תֶא ףֵסֹוי רֹוּכְזיע טְפֹוקְרַפ םיִא
 רֶדיֵרְּב איד סאָד ןְהעֶועֶג טֶה ףֵסֹוי איוִו נּוא
 טְכאַרְמעֶג ְּךיִז רע טאָה םיִא ּוצ ְךיִז ןעֶקִיּב
 . םֶר תֹומֹולֲח יִד ןעֶרעֶו םִיּוקְמ ןעֶלעוֶו טְנייה
 .רָמאֹיֲ ןְקיִּב ריִמ יו ְךיז ןָלאָז רֶדיִרְּבעֶנייֵמ
 ; ייֵז ּוצ טֶה ףֵסֹוי נּוא (םֶּתַא םיִלָנַרְמ םֶהיֵלֲא
 סאָר ןְהעֶזְסוא ּוצ ןְמּוקעֶג טְנעֶז ריִא טְגאָזעֶג
 / "שר ךֹוא נוא טְּבייַרְׁש ׁשֶרְדֶמ רעֶד .דְנאַל
  טאָה ףֵמֹוי םֶד יֵיַחְּב רֶד נוא יִנוקְזִח רֶד נּוא
 ןייק ןעֶואָל ןײרַא טינ לאָז ןעֶמ זַא ןעֶלֹופאַּב
 ראַפ טעֶוו ןעֶמ זיִּב רֶעט ןייק ןיִא ׁשֶנעֶמ
 ןְמאָנ םרעֶטאָפ ןייַז נוא ןְמאָנ ןייַז ןעֶּבייֵרְׁש
 עֶלַא נּוא ויִא רֶע טאָטְׁשַא ראַפ םו ןּופ נּוא

 ןעֶננעֶרְּב םיִרְמֹוׁש איִד ןעֶנעֶלְפ טְכאַנ ראַפ
 .זיִא סע רעֶו ןעֶסיוִו ּוצ ףֶסֹוי ּוצ ןעֶמעֶנ איִד
 רֶדֵניק יֵד זַא נּוא ןייַרַא טאָטְׁש ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 ןיירַא אייַו ןעֶנעֶו ןעֶמּוקעג ןעֶנעֶו בֹקֲעַי ןּופ

: 

 . רָעֹוט ןְרעֶדְנּואַּבַא ןיא רעֶכילְטיִא ןעֶגְנאַגעֶ
 םִרָטאפ ןייַז וא ןְמאֶנ ןייַז ןֶּבירְׁשְראַפ טֶה נּוא
 טֶכֵרְּבעֶג ףֵסֹויוצ ןעֶמ טֶה טְכאַנ רַפ ּוא ןֶמאָנ
 טיִמ בקֲעַיןופ רֶדְניִק ןְהעֶצ ןּופ רעֶכיִב ןְהעֶצ
 ןְמאָּבעֶג ףֵסֹוי טֶה דְלאַּב ֹזא ןעֶמעֶנ עֶרֶעייֵז
 .הָאּובָּת ןּופ תֹורְצֹוא עֶלַאוְסיִלְׁשְראַפ לאָזְןעֶמ
 . נּוא ןעֶואָל רעֶּביִא םעֶנייֵא ראָנ לאָז ןעֶמ נּוא
  ןְּבעֶגיִגְךּּב םֶד רֶצֹוא ןּופ דיקְּפ םֶד טֶה ףֵסֹוי
 ןְלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ יִד ןעוֶו טְגאַועֶג םיִא ּוצ טֶה נּוא
 ,גוא ןעֶקיִׁש ריִמ ּוצ ייֵז ּוטְסְלאָז ריֵד ּוצ ןְמּוק
 . ןעֶמּוק ייֵז נּוא געֶמ אייֵרָד טְראַו דיִקַּפ רֶד
 ןּופ םירוּבג ןְהעֶצ ןעֶמּונעֶג ףֵסֹוי טֶה ֹוזַא טיִנ
 .נּוא ןעֶכוו ייֵז טְסייֵה נוא הערַּפ ןּופ זיֹוה םָד

 כי
 אייז

 ֹ יי יש
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 ,ּוצ ףסֹוי טֶה ףַמֹי ּוצ טְּכאַרְבעֶ יז ןעֶּכאָה /
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 טְנעֶז ריִא םיִלָגַרְמ טְנעֶז ריִא טְנאָועֶג איו
 ןיֵא דְנאַל םֶד ןאק ןעֶמ יו ןְהעֶוסֹא ןְמּוקעֶּנ
 ןײרַא ןעֶריֹוט ןְעֶצ ןיֵא טְגעֶז ריִא ןעד ןְמעֶנ
 ןֵמּונעֶג טֶה ףסֹוי טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רֶד ְגְנאַגעֶג
 נּוא טְּפאַלְקעֶג םיִא ףֹוא טאָה נּוא רעֶּכעֶּבַא/

 ריִא סאָד טְנאָז רעֶכעֶּב ןייֵמ טְגאָועֶג טאָה
 רֶמאפ ְנּוא טְנאָועֶגייֵז ןְּבאָה םיִלְנְרְמטְנעֶז
 ןייג ןיירַא טיִנ ןְלאָז ריִמ ןעֶלֹופאַּב ונּוא טֶה
 ריִא טאָה סאוָו ףֶסֹוי טְנאָז רעֶיֹוט ןייֵא ןיִא

 טְרעֶפְנעיִ יז ןְּבאָה קְראַמ םָד ףֹוא ןָאּוטעֶנ
 ןְטְראָד רימ ןְּבאָה ןירולְרּפ םיִּפע ןְּבאָה ריּמ
 טְנאָז רָכעֶּב רעֶד רֶדיוִו ףֵסֹוי טְנאָז טֶכּוזעֶנ

 םֶכָׁש טאָטְׁש יֵד ןְבאָה ְךייא ןּופ ייוֵוְצ םֶד ריִמ
 ןקאָרְׁשִרָד דְלאַּב ייֵז ןעֶנעזֹוזַא ָּתְנְרַהעֶגסֹוא
 רֶריֵרְּב ףֶלעוֶוְצ ןעֶנעֶז רימ ןְגאָז נוא ןְראוָועֶג
 ןְראָק ְּךאָנ טְקיִׁשעֶג זנּוא רֶטאֶּפ רעֶזנּוא טֶה
 םֶד ּךרוד עוו ןיִא םיִנְָזנ ליפ ויא םִע לייוו
 טְלאָו ןייַז קְראַטְׁש ןְלאָז רימ ןעו נוא רוה
 קָחְצִי תֹורָלֹוּת רעֶד ;ןעֶועֶג גּונעֶג ְּךֹוא אייַוְצ

 ןעֶועֶג סאָד זיִא רעפְנֶע ןייֵא רַפ םִו טְגעֶּרְפ
 םיִלָנַרְמ ןעֶנעֶזייֵז טְגאָועֶג טֶה ףֵסֹוי םו ףֹורּו
 רֶטאָפ ןייֵא ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ טְגאָועג ייֵז ןעֶּבאָה
 טְקיׁשעֶג יו טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ייֵזזיִא ץּוריִּתרָד
 ןעקִיִש רֶרָניִק עֶנייז עֶלַא לאָז רֶטאָּפַא םֶד ְךיִז

 ראָנ טְלאוָו רֶע םיִלָנַרְמ רּפ הֶנְּכִק ןייֵא ןיִא

 ְךיִא ּבאָה םּורָד (םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבַד רֶׁשֲא אּוחֹח
 ןעֶד םיִלְנַרְמ טְנעֶז ריִא סאָד טְנאָזעֶג ךײַא
 ןייֵק וצ טיִנ ךיז ןעֶׁשיִזְצ ןעֶמעֶנ םיִלָנְרְּמ

 אָרֹומ ןְּבאָה ייֵז םּוראָו ןעֶשְנעֶמ ןעֶדְמעֶר
 טעוֶו ןעֶמ ניא ןעֶּפאַח םיִא ןעֶמ טעװ רָמא

 ףֹוא ןְגאָזסֹוא רֶע טעֶוו ןָאּוטְנֶא םיִרּוסְי ּםוִא |
 וְלאַה םָד טעוֶו רָדּורְּבַא רֶּבֶא עֶיֵרְביִא איד |

 טי עֶניִרְּביא איִד ףוא טעֶו גוא .ןעֶלעֶמְׁש
 רֶריֵרְּב יִד לייַ זיִא טֵׁשָּפא ְּךאָנ .ןעֶנאָזטֹוא

 דָחֶאָהוםֹיַה ּוניִבָא תֶא ןָטֶקַהְ) טְגאועג ןְּבאָה
 רֶטאַפ ְךָזנּוא אייּב זיִא רֶנייֵלְק רעֶד ניֵא ||
 קיִדַצַא ןייַז זּומ רע טְנאָועֶג ףֵסֹוי טֶה םּורָד |

 ּוצ לָנַרַמ ןייק רֶמאפ םֶד טְגְלאָפעֶג טֶה נּוא
 טינ טְגְלאַּפ גּוא םיִצַל טְנעֶז ריִא נוא ןייַז
 םיִלְנַרְמ ןייק טְלאָז ריִא ןעֶד רֶמאָפ רֶעייַא
 םֶד (הערַּפ יֵחו ןְמּוקעֶג ְךֹוא רֶע טְלאוָו ןייַז
 בֹוא הֹערַּפ ןופ ןעֶּבעֶל םעֶר ייּב ךיִא רעֶווְש

 טעאריע העי. ריר =

 ץקמ תשרפ

 .טְנאָועֶג אייז ּוצ ףֵסֹוי טאָה טְקיִׁשעֶג םעֶני
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 ריִא זַא ראָנ ןייֵג סֹורַא ןעֶנאַד ןּופ טעוֶו ריִא

 רָדּורְּב ןעֶיילְק רייַא ןעֶגְנעֶרְּב רעֶהַא טעוֶו
 רָע טֶה ןעֶרעוֶוְש טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעוֶו נּוא
 ףסֹי זיִא טׁשִּפַא ְךאָנ הֹעְרַּפייֵב ןעֶראווְׁשעֶג
 ףֵסֹוי ןֵניִפעֶג טעוֶו ריִא ןעוֶו טְגעֶרְפעג ייֵז טֶה
 טעֶו רֶלעֶג ליפ ןָלעוו םיִא .רַּפ טעו ןעֶמ גוא
 ריִמ רָדיִרְּב איִד ןעֶנאֶז ןעֶוייֵלסֹוא םיִא ריִא
 ןעֶמ דְלעֶג ליִפיוִו ראַּפ ןעֶוייֵלסֹוא םיִא ןָלעוֶו
 טעוֶו ןעֶמ ּבֹוא נּוא ףֶסֹוי טְנאָז ןעֶלעֶו טעוֶו
 ריִא טעוֶו סאָוו ןעֶּבעֶג ךייַא םיִא ןעֶלעוו טיִנ
 ולאה ךָזְּא ןעֶּבעֶג ןעֶלעוֶו ריִמ יי ןעֶגאָז ןָאומ
 רֶׁשֲא אּוה) ףֵסֹוי טְגאָז דְלאַּב וזַא ראַפ רעֶד

 ְךייַא ְךאָד ְךיִא ּבאָה םאָד (םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבִד
 ַַחְּב רעֶד .םיִלָגַרְמ שְגעֶז ריִא סאָד טְגאָועֶג
 לאָמ עֶטְׁשרֶע םד טֶה רע סאו םֶד טְּבייֵרְׁש
 ; םֶד ןייֵג םֹורַא טי ןָלאָז ייֵז םָד ןעֶראווְׁשעֶג

 ןעֶלאָז ייֵז טְרֶעיינ ןייַג םֹורַא ןְלאָז עֶלַא טיִנ
 ףֵסֹוי טְנאָז ןּכְׁשַמַא ראַּפ םעֶנייֵא ןעֶואָל
 ןייִא ְךייַא ןּופ טְקִיִׁש {דָחֶא םָּכִמ ּוחָלׁשֹ
 רעֶייַא ןיִמינִּב ןעֶגְנעֶרְּב לאָז רע רעֶדורְּב
 .הָסיִפְּת ןיִא טְציִז ריִא נּוא דֶדְורְּב םעֶנייֵלְק
 ריִמ ןעֶלעוו ֹוזַא ןעֶננעֶרְּב םיִא טעֶוו ןעֶמ זיִּב
 טֶה רע;נוא םיִלָנַרְמ ןייק טְנעֶז ריא םֶד ןְהעַז
 .  ןיִא נּוא טְצעֶועֶג הָמיִפֵּת רעֶד ןיא עֶלַא אייז
 .גוא ןעֶמּוקעֶג ייֵז ּוצ ףֵסֹוי זיִא גאָט ןעֶטיִרָד
 םּורָד טאָנ ראַפ ְּךיִמ טְכְראָפ ְּךיִא טְנאָז
 ּוצ טייַנ עֶלַא ריִא נוא ןעֶציִז םעֶנייֵא טְזאָל
 טְגנעֶרְּב וא ןראק םֶד ןְגנעֶרְּב רֶטאּפ רעייַא
 ּוׂשֲעיֵע ריִמ ּוצ רֵדּורְּב םֶנייֵלְק רעֶייַא רעֶהַא
 טְּבייֵרְׁ ַיחּב רָד ,ןָאוטעג ֹזַא יי ןְּבאָה ֵכ
 עֶלַא טייֵרְּבעגְנָא ןעֶנעֶז ריִמטְנאָזעג ןְבאָה ייֵז
 םֶּתְאַמ חקְיַע טְסְליווּוד ןעֶכְלעוֶו רֶדְנאַנַא טיִמ
 ןועְמִׁש ןְמּנעֶגייֵז ןּופ ףֵמֹי טֶה (ןעְמִׁש תֶא
 ראַפ ןעֶדְנּוּבעֶג םיִא טָה נּוא (ותֹוא רֹוסָאִיַע

 וו רעֶּבֶא ייֵז ןעֶקעֶרְׁש רֶד וצ ןעֶגֹוא עֶרְטייז
 רע טֶה ןעֶגְנאַנעֶג קעֶוַא ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב איד
 ןעֶּבעֶגעֶג םיִא טאָה נוא ןעֶדְנּוּבעֶג ףיֹוא םיִא
 ןָמּונעֶג רֶע טֶה םּורָד נּוא ןעֶקְניִרְמ נּוא ןעֶסֶע
 דְנעֶה עֶנייַו טיִמ םיא םֶה ןֹועְמִׁש ּלייוַו ןֹועְמִׁש
 זיִא טֵׁשֶפַא ְךאָנ ןעֶפְראוָועֶג ןייַרא ּבּורָג ןיִא
 .םיִא ןעֶדָייֵׁש ּוצ ּפֶא טְכאַרְמעֶגְךיִז טאָה רֶע
 גּוא 'םיִרֹוּכִנ אייֵוְצ ןעֶנעֶז איִיַו לייַו יִוֵל ןּופ

 ןבאה
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 םָכָׁש טאָטְׁש עֶצְנאַג איִד ְּתְנִרַהעֶג םֹוא ןְּכאָה
 טיִנ ְךֹוא םיִא ןְלאָז ייֵז טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טֶה
 םֶה ףֵסֹוי טְּבייַרְׁש יִנוקְזַח רֶד גוא .ןיִנעֶנְרַה
 ויִא רע לייַו ןְבּואְר ןעֶמעֶנ ּוצ טאַהעֶג הָעָיַּב
 ןעוֶו זיִא רַדֵּס רַד גּוא רָדּורְּב רעֶטְצְלַע רֶד
 םעֶד ןעֶמ טְמעֶנ גיִדְלּוש ןעֶנעֶז הָתּורְבַחַא
 טְלאָז ריִא טְגאָועֶג שֶה ןְבּואָר ראָנ ןעֶטְצְַע
 ְךֹוא טאָה רע נּוא טּולְּב ןייק ןעֶסיִנְראַפ טיִנ
 ְּבאָה רֶרְיֵרְּב עֶנייַז טיִמ ןֵבּואְר יוִו טְרעֶהעֶג
 טְפֹוקְרַּפ םיִא טֶָה ןעֶמ סאוָו טאַהעֶג הָטְרֲח
 יַהְּב רָד .ּןֵבּואָר ןעֶמּונעֶג טיִנ רע טֶה םּורָד
 רעֶּבָא (ןֹועְמִׁש תֶא םֶּתַאַמ חקָיַ) טְּבייַרְׁש
 ןעֶּבעֶג טְלאוָועֶג םעֶנייֵק ןעֶּבאָה רָדָיִרְּב איד
 איד (ּונְחִנֶא םיִמָׁשֲא לָבָאְנ ןוּכְׁשַמַא ראַּפ

 גיְִלּש ןעֶנעֶז ריִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב -
 רֶזָנוא ןּופ תֹורָצ יִד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה ריִמ לי
 ןיִא ןְפְראוָועֶג םיִא ןעֶּבאָה ריִמ זַא רעֶדּורְּב
 ןעֶלאָז רימ ןעֶמעֶּבעֶג וָנּוא טֶה רע גּוא ּבּורְנ
 ּוצ טיִנ םיִא ןעֶּבאָה ריִמ נּוא ןעֶזאָל םיִא
 רֶד םיִקיִדצ יִד טְּבייַרְׁש ייַחְּב רֶד ,טרעֶהעֶג
 הָבּוׁשְּת ןָאוט גּוא תֹוריֵבַע עֶרָעייֵז ןעֶנעק
 ןעֶּבאָה ייֵז םֶד ןעֶגְנִרְרעֶג זיִא ןעֶנאַד ןּופ נּוא
 ןיִא םיִא ןֵּבאָה ייֵז ראָנ טְפֹוקְראַפ טיִנ םיִא
 טיִנ ייֵז ןְטְלאוָו טְסְנאָז ןעֶד ןעֶפְראוָועֶג ּבּורְג
 םיִא ןְטְלאָו ייֵז זיִּב הָבּוׁשְּת ןָאוט טְנעֶקעֶג
 טְנעֶרְפ קָחְצִי תֹורְלֹוּת רָד ,טְייַלעֶגסֹוא טיִנ
 ןעוֶו ןָאּוטעֶג הָבּוׁשְּת ןייק ייֵז ןעֶּבאָה םּוראוָו
 איו נּוא הָסיֵפָּת רעֶד ןיִא ןעֶסעֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵד
 הָבּוׁשְּת יי ןְּבאָה טְואָלעֶג םֹורַא יו טֶה ןעֶמ
 טְגאָועֶנ טֶה ףֵסֹוי לייוַו זיִא ץּוריִּת רֶד .ןָאּוטעֶג
 ןָאומּוצ ןָא ְךייַא טאָנ ראַפ אָרֹומ ּבאָה ְךיִא
 זעע ןייֵא זיִא רֶע טְנאָועֶג ייֵז ןעֶּבאָה תֹורָצ
 רִיִמ נוא זְנּוא רעֶּביִא ְךיִז טְמיִראַּב רעֶד נּוא

 ודקה ה"לש
 נז ךיְִטְנעֶגייֵ ןְגאָז אייֵז ינְַנֲא םיִמִׁשֲא לבא

 רֶעייֵ ןְּבאָה רֶדיִרְּב םפַמוי גִדלּוש ןייֵלַא ריִמ
 ןְּבאָה נּוא ןעוֶויִג הְֵָתִמ ןֶּבאָה גוא טְליִפעֶג רָלּוׁש
 ריִמ ןעֶנְרעֶל ןּופ רעֶד גוא ,טְרעלְקְרֶע דֶי עֶרֶעיי
 וליִפֶא ןרעֶלקרע רֶיִז איד ידיו ןיִא ףראד ןעֶמ סאָד
 רָניִז יִד גיִטייֵנ טיִנ זיִא סֶע זַא טְנאָז םאו םעֶד ְךאָנ
 סֶע נּוא רֶקעָּב ויִא סֶע זַא ריִּמ ןהעֶז ,ןייז וצ ׁשֶרֹופָמ
 איו ןייַז ּוצ ׁשָרופְמ ראָלק דֶניִז איִד רֶהעֶמ טְקָריִו

 ריִמ טְגאָזעֶגןְּבאָה נוא ןָאּוטעֶגןְּבאָה רֶריִרְּבםֶפַמֹו
 ְהעֶיגןְּבאָה דימ רֶדורְב נא ןָנעֶקעֶגיְִלּׁש ןָגעֶנ

 ץקמ תשרפ

 טיִמ ןגיִדְניִו טיִנ טְלאָז ריִא םֶד טְגאָועֶג ךייַא

 תֹורְצ טְנייועגןעוֶועֶגטיִנזיִא רֶע םֶד ןְייוו

 4 הניארו

 ףעוְנּוא ןעֶועֶג זיִא ףֵסֹוי נוא םיִדּוהְי ןעֶגעֶז
 טְמיִראַּב רָד טיִנ ְךיז ןְּבאָה ריִמ נּוא רֶדּורְּב
 .אֵלֲה רֹמאֵל םֶתֹוא ןְבּואָר ןעִיע םיִא רעֶּביִא
 (דֶלִַּב ּואְטַהָּת לַא רֹמאֵל םֶכיֵלֲא יִּתְרַמָא
 באָה ְךיִא רֶדירְב עֶנייַזּוצ טְגאָעֶגןֵבואָר טֶה

 טְנְלאַפעֶג טיִנ ךימ טאָה ריִא נּוא דְניִק םָד
 נּוא טְשְראַפעֶנ טּולְּב ןייז דְרעֶֶו טְנייַה גּוא
 טינ לְנעֶה איד טיִמ םיִא ןֶּבאָה ריִמ עֶׁשְטאָה
 .ןעֶּבאָה ריִמ יו ְךיילְג טאָג ייַּב ויִא ָָנרַהעֶג
 ריִמ לייַו ָּתְנְראַה רָד דְנעֶה איִד טיִמ םיִא

 דעֶרעֶג ייֵז ןעֶּבאָה ץֶלַא סאָד נוא ןעֶדייַל ּוצ
 .טְסיִוועֶג טיִנ ןעֶּבאָה נּוא ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל ףֹוא
  ןֹוׁשָל טייֵטָׁש ראַפ נוא ףֵסֹוי זיִא רֶע סאָד
 טֶה ףֵסֹוי ןעֶד (םֶתֹוניֵּב ץיִלְמַה יִּכנ ׁשֶדֹוקַה
  ןְׁשיוִוְצ ץילַמַא רַּפ טְלעֶטְׁשעֶג הֶׁשֹנְמ ןוז ןייז
 | טיִמ טֶה רֶע זַא רֶרָירְּב עֶנייַז ןֶׁשיוִוְצ נּוא םיִא
 , ףֵסֹוי סֶד טְנייֵמעֶג ייֵז ןְּבאָה םּורָד דעֶרעֶג ייֵז
 , ףֵֹוי יו נּוא ׁשֵדֹוקַה ןֹוׁשָל טיִנ טייֵטְׁש רַּפ

 . הָמָרָח ןְּבאָה רֶדיֵרְּב עֶניַיַו םָד טְרעֶהעֶג טֶה
 טְרעקעג קעזַא ְּךיִז רע טֶה ןָפֹוקְרַפ ןייַז ףֹוא
 םֶהיֵלַּכ תֶאּואְלַמָיַ) טְנייוועֶג טֶה נּוא ייֵז ןּופ
 ןעֶליִפְנָא לאָז ןעֶמ ןְסייֵהעֶג טאָה ףֵסֹוי (רֶּב
 ןעֶמ נוא סאָמַא ןָא ןְראָק טימ םיִלָּכ עֶרעֶיי
 ןעֶגייֵל ןראק םֶד רֶטְנּוא דָלעֶג םאָד ייֵז לאָז
 ירעֶרְנַא םֶד רֶּבֶא ןופ רֶד ןְסיוִו טינ ןְלאָז ייֵ
 | רֶּבְליו סֶד ןְרעֶק םּואייז ןְסייֵהְג ףֵסֹוי טֶה לאָמ
 | ייֵז טֶה נוא ןּופ רֶד ןעֶסיוִו אוי ןעֶלאָז ייֵז נּוא

 | ןָזיו ּוצ געוו םָד ףֹוא וייַּפְׁש ןעֶּבעֶג ןְסייֵהעֶג
 : ןְלאָז ייֵז ראָנ דָנייַפ טיִנ ייֵז םֶה הח םאֶד ייֵז

 | סקֵׂש תֶאדָחָאָה ַּתְּפִיַע רֵדּורְּב רֶעייֵזןְְנעֶרְּב
 קאז ןייַז טְניִפַעעֶג געוֶו םָד ףֹוא טֶה יֵוֵל נּוא

 | ש : וצ

  וָנּוא ייַב ְמעֶּבעֶג יז טֶה רֶע יו נּוא קיִלְגְנּוא ןייַ
 | ריִמ ןָגְרעֶל ךֹוא ,טְרעֶהעֶג טיִנ םיִא ןְּבאָה ריִמ גוא

 ןקיט א יש עשיה
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 םֶד ןְהעֶז רָד טֶה נּוא לֶזייֵא ןייַז ןָמֶע ןְּבעֶג ּוצ
 רָד רֶדיִרְּב עֶלַא ךיז ןעֶּבאָה קא ןיִא רֶלעֶג
 טאָ זְנּוא טֶה סֶװ טְנאָועֶג ןְּבאָה נּוא ןקאַרְׁש

 עֶרעֶוְנּוא ןיִא זיִא דלעֶג רעֶזְנּוא סאָד ןָאּוטעֶנ !

 ניא רֶמאָפ רעֶייז ּוצ ןְמּוקעֶגןעֶנעֶז ייֵז נוא קעז
 רד טאָה טְלייֵצ רָד םיִא ץְלַא סאָד ןעֶּבאָה

 ףֵמֹוי טייֵטעֶג ְךיִמ טֶה ריִא טְנאָועֶג רֶמאָפ
 נוא אָר טיִנ ְךֹוא זיִא ןֹועְמִׁש נוא אָד טיִנ זיִא
 טֶה רֶע ןעֶד ןיִמעֶנ וצ ְךֹוא ריא טְליוִו ןיִמִינִּב
 ּוצ טְפֹוקְראַפ ןֶּבאָה ייֵז םֶד ןעוֶועֶג דֶׁשֹוח ייֵז
 טֶה ןעֶּפֹוק רַפ ְךוא ןיִמִיְּב ןעֶליוו נא ןֹועְמִׁש
 עֶנייֵמ (תיִמָּת יב יֵנְׁש תֶאְנ טְרעֶּפנֶעיִנ ְּבּואְד
 ְךיִא בֹוא ןעֶטייט ּוטְסְלאָז רעֶדְניִק אייווְצ
 ףֹוא םיִא ּביִנ ןיִמיְנּב ןעֶגְנעֶרְּב טיִנ ריד לע
 ּור טרעֶפְנעיִנ םיִא בֹקֲעַי טאָה דנעָה עֶנייֵמ
 טינ טעֶו ןיִמִיְנּב ןעוו הָמֹוׁש רֹוכְּבַא טְסיִב
 םוא ְךֹוא ְּךֶלְקינייַא עֶנייֵמ ְךאָנְךיִא לאָז | יז

 ןֵבּאָר ְּבייֵרְׁש קָחֶצִי תֹדָלוּת רֶד .רָדְניק {
 עֶנייֵמ ןעֶטייֵמ טְסְלאָז ּוד טְנאָועֶג םּורְד טֶק

 ןעֶרעֶפְנַע םיִא טעֶו בֲֹעַי ּבֹוא יִדָּכ רֶדְניֵק :
 רע טעוֶו ְּךֹוא רֵדְניִק עֶניימ ְךאָד ןעֶנעֶו אייז
 רדּורְּב ןייֵמ ְךֹוא ְךאָד זיִא ןיִמיְנּב ןְרעֶּפְנעּםּוִא
 רָדּורְּב ןייַא ןעֶד לקיָנייֵא ןייַא ןופ רֶטֶנֶהעֶנ זיִא
 נוא ןֹוׁשאֵרָּב ןושאר זיִא ןְרעֶדְנַא םעֶד טיִמי
 ןעֶנעֶז רֶטאַפ רָטְלֶע םעֶד טיִמ לקִיְנייֵא ןײַא
 ְהעֶז םַּתְסַה ןמ ְךיִא לעוֶו םורד יִנׁשַּב ןֹוׁשאְרי

 דייַר יד טאָה בקֲעַי רָּבֶא ןיִמָיְנִּב ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ
 ןייַו וצ טְנאָזעֶג הָדה י טאָה טְרעֶהעֶג ּוצ שיִנ
 זיִא ןייֵג זָנּוא טיִמ טעֶו יִמְָנַ בֹוא רעֶטאָפ
 רָדָא ןְּבייַלְּב ןעֶטְראָד טעוֶו רֶע בֹוא קָפָּטַא

 יִמְָנִּב ןעוֶו רעֶּבא ןעֶמּוק םייַהַא טעו רֶע
 ןייק ְךאָנ ריִמ ןענעק ןייֵג טיִנ זָנּוא טיִמ טעוֶו
 ראַפ עֶלַא םיוִועֶג ריִמ עֶלעֶט וזַא ןייֵג .

 ןְגיִצַא ן'בקֲעַי ןָאוטעֶגְנָא טֶה הֹקְּבִר ,הָדֵמ דָגַנְּכ הר
 ם'בקֲעַי ןֵּכאָה רֶּביִרְר ןעֶראַנ ּוצ רָסאַפ םָר לעַּפ :

 םּולָּב ןיִא לֶדָמעָה עֶניִרייז סֶפַהוי ןקְנומעֶגְנייַא רֶָניֵק |
 טֶה בקֲעַי ,ןניִקייַלְראַפ ּוצ ףֵסֹוי נוא ןְראַנּעפֶא םיִא

 קְראַמְׁש ְךיִז טָה קָחֶצָי רֶסאָפ ןייַז זַא ןעוֶויִג םַרונ |

 ןקאָרְשְרִד קְראַטְׁש ךּוא ְךיִז רֶע טֶהרָּבירְד ,ןקאָרְׁשְרָד
 ףֵסוי טְכאַרְבעֶג םיִא ןְּבאָה רֶדֵניֵק עֶנייַז תֵעַׁשְּב
 ַה טְגאָועֶג ןָּבאָה נּוא לרמעֶה ן
 זו
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 , בוא ןעֶקְרָד אָנ רָּנַה

 אייר, יישר אייר שא אי

 וצ הניארו .  ץקמ תשרפ

 ןיִמִיְנִּב זַא רָפעֶּב זיִא םּורָד ןֶּבְראַמְׁש רֶגְנּוד
 ּתָדּודְי (ּונָבְרֶעַא יֵכנָאנ ןייג זָנּוא טיִמ אוי לאָז
 ּוצ בֵרָע ריֵד ןיִּב ְךיִא בֹקֲעַי ּוצ טְנאָזעֶג טֶה
 ריִד רַפ ןֶלע 2 םיִא נוא ןיִמִינַּב ןעְֶנעֶרְּב
 עֶנייֵמ ְלַא גר ןייז ְךיִא לעוֶו טינ ּבֹוא נּוא

 ןֵטְלאָו שְמֹועֶג טינ ןְטְלאָו ריִמ ןעוֶו נוא גנ
 רעֶד = םעֶנ ןראק לאָמ ייווְצ ןיֹוׁש ריִמ
 רֵגְנּוה ןטיִלעֶג ןֵּבא ןָּבאָה רֶדָירְּב יד טְּביירְׁש ייַחְּב
 רֶָסֶאָּפ רעֶיז ןיִא ןע ירְשעֶגנָ טיִנ ןְּבאָה גּוא
 ןְּבאָה ייֵז טְרָאינ ןיִמִינִּב ןעֶּבעֶג ייֵז לאָז רֵע

 ְסייֵעֶג יי טֶהןיײלַא טאפ רָב טְראַזעֶג
 ףֶניִפ טֶה בקֲעַי נוא ְךיִז טיִמ ןיִמָיְנִּב ןעֶמעֶנ
 טְמעֶנעֶטְׁשרע םֶר רַדְניִק יד טְגאָועֶגְנָא ןְכאַז
 ןייוַו ןעֶטּונ נּוא תֹוריֵּפ ןּופ הָנְּתַמ עֶנייֵׁשַא טיִמ
 טְמעֶנ נּוא םיִרָצִמ ןּופ ראַה םֶד ןייַזּוצ דֵּבַּכִמ
 זיִא רֶמאָמ רעֶירַּפ איונ דְלעֶנ לעֶּפאָט טיִמ
 טיִמ טְמעֶנ גּוא ,ןְראָק ןעֶראוָועֶג רעֶרעֶייִט
 עְרעֶייִא ןיִא ןְנּופעֶג טָה ריִא סאוָו דְלעֶג סָד
 םֶמענ נּוא ןְסעֶנ רַּפ ירְצִמ רָד טה רֶמאָט קעז
 טּומ ּוא ןיִמָינִּב רעֶדּורְּב רעיא ךייא טימ
 ןְּבעֶג ְּךייַא לאָז טאָנ נּוא (יִדׁש לֵאו) הָלפְּת
 ןְשְנעֶמ םעֶד ראַפ ןַה נוא טייֵקְמיִראַּב רעֶד
 חַלֶׁשו טְצעֶועֶג ויִא ןראק םעֶד רָּביִא סאוָו
 ָךייַא לאָז רֶע נוא (רֵחַא םֶּכיִחַא חֶא םֶכָל
 ירד ןּופ ןעֶזאָל סיֹורַא רֵדּורְּב ןְרעֶדְנַא רעייַא
 םּורָד נּוא ןֹועְמִׁש טְנייֵמעֶג זיִא סאָד הָסיִפְּת
 רע לייוַו ןֹועְמִׁש טעֶרעֶג םֹורַא טיִנ רֶע טֶה
 ְתָנִרַהעֶג טֶה רע סאוָו טאַהעֶג דְנייַּפ םיִא טָה
 ןעֶועֶג לאָז רע ןעוֶו נּוא םָּכׁש טאָטְׁש איֵד

 ןיִמָיְנִּב טְקיִׁשעֶג טיִנ רע טְלאָו ןראק ןֵּבאָה
 - ןיִא ןעֶציו ןֹועְמִׁש טְואָלעֶג רֶסעֶּב טְלאָו רע
 יישר ;ּוא ן'ּבמר רֶד טְּבייֵרְׁש ֹוזַא הָיֵפְּת רָד
 טְנייֵמעֶג רע טאָה (םֶכיֵחֲא תֶאנ טְּבייֵרְׁש
 רֶע ףֹסֹוי טְנייֵמעֶג רֶע םֶה (רֵחַא) נּוא ןֹועְמִׁש

 םאה שורקה
 ראַפְרעֶד נּוא ןָהּוז ןייַר ןּופ = סאָד זיִא סאָר
 ןְקאָרְׁשְרִדְריִז םֶה נּואןְראוָועֶגטְפאָרְמְׁשעֶגהָרּוהָיַיִא
 ' ןעקרד אָנ רָכַה ןְגאָז טְקיִׁשעֶג םיִא טֶה רֶמָּת 'תַעַׁשָּ
 עֶטְשִרֶעיִר וויג עו יוֵל נּוא ןועֶמִׁש םיִנָמיִס איד
 ןעֶר ןְמייֵמ ּוצ ףַסוי ןְּבעֶגעֶג הָצֵע יִד ןֶּבאָה סאָו
 ויַחָא לָא ׁשיִא ּורְמאֹי) קּוסָּפ רֶד וָמִרְמ זיִא ייֵז ףוא
 ּוצ םְגאָזעֶג םֶה רֶנייֵא נּוא (אָּב תּומולֲחַה לַעַּב הֵנִה
 ויִא ןְהעֶזעֶג תֹומֹולֲח יר םֶה סו רֶד העְז רֶרּורְּב יי

 קב

 אי 4 * טו א
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 ךאָנ רע טְּבעֶל רָמאָמ טְכאַרְמעֶג ְךיִז טאָה
 לאָז רע;טאָנ ןְמעֶּבעֶג ְךֹוא םיִא ףֹוא רֶע טֶה
 ןעֶנעֶז רֶדָיַרְּב איִד זַא נּוא ןעֶקיִש םֹורַא םיִא
 (יִמָינִּב תֶא םֶּתִא ףֵסֹוי אָרִיַע ףֵסֹויּוצ ןְמּוקעֶג
 רע טאָה ןיִמִיָנִּב יז טיִמ ןְהעֶועֶג ףֵסֹוי טאָה
 הָנּומְמ ןעוֶועֶג זיִא םָו דיקָּפ ןייַז ּוצ טְגאנעֶג
 זֹוה ןייַמ ןיא טייל יד גְנעֶרְּב זֹוה ןייַז רעֶּביִא
 ןעֶלֹוק לאָז הָׁשַנְמ סאָד ןעֶסייֵהעֶג טאָה נּוא
 טיִנ ןעֶסֶע בֹקֲעַי ןּופ רֶדְניִק יִד ןעֶד .הָמָהְּבַא
 םֹורַא ןְרעֶדָא יד ןָסייֵהעֶג טֶה נוא הָטיִחָׁש ןָא
 םיִדּוהְי ןּופ רֶדֵס רֶד יו ֹוזַא ׁשייֵלָפ ןּופ ןעֶמעַג
 ןעֶד (םִיָרָהְצִּב םיִׁשָנֲאָה ּולְכאייִּתִא ִּכ) זיִא
 ןֶטיִמ ןיא ןעֶסֶע ןֶׁשְנעֶמ יד ןעֶלעוֶו ריִמ טיִמ
 (ףֵסֹוי תיֵּב ּואָבּוה יִּכ םיִׁשָנֲאָה ּואְרִיע גאָט

 לייוַו ןָטְכְראָפעֶג ְךיִ ןְּבאָה ןָׁשְנעֶמ איד נּוא
 ףֵסֹוי ןּופ זֹוה נּוא טְכאַרְּבעֶנ ןעֶראו ןעֶגעֶז ייֵז

 ןעֶלאז םיִחָרֹוא םֶד רֶדֵס רָד טיִנ זיִא םע}ןעֶד
 ְּבאָה םּורָד זוה ןיִא ףֵמֹוי אייֵּב ןייֵטְׁש ןייַא
 םעֶד רעֶּביִא ןייַז סיוִועֶג וּומ םעטְנייֵמעֶג ייֵז
 ןראק רֶזנוא ןיִא ןְנּופעֶג ןְּבאָה ריִמ םָװ דְלעֶג
 טיִמ טְכעֶנְק ראפ ןעֶמעֶנ זנּוא ליוו רע; נּוא
 םֶדּוצ טְגאָזֶג ןָּבאָה ייֵז נוא ןְלְייֵא עֶרעֶזנּוא
 ףֵסֹוי ןּופ זֹוה םָד רֵּביִא הָנּומְמ ןעוועֶג זיִא םִו

 טְפֹוקעֶג ריִרָפ אָד ןְּבאָה ריִמ ְּךיִד ןְטעֶּב ריִמ
 גיִרָּבְראַה םָד ףֹוא ןְמּוקעֶג רימ ןעֶנעֶז ןראָק
 ןיִא רָכיֵלְטיִא רֶלעֶג םֶד ןעֶנּפעֶג ריִמ ןְּבאָה
 דְלעֶנ סאָד ריִמ ןעֶּבאָה דְנּוצַא נּוא קאַז ןייַ
 ןָפֹוק ּוצ דֶלעֶנ רָדְנא ְךֹוא נּוא טְרעקִינ םּוא
 ןָאּומעֶג טֶה סע רעוֶו טיִנ ןְסייווֵו ריִמ נּוא ןראק

 הָנּומְמ רעֶד טֶה קעז עֶרעֶזנּוא ןיִא דֶלעֶג םָד
 טאָנ רעֶייַא טינ ְךייַא טֶכְראַפ טְנאַועֶג ייֵז ּוצ -

 ְךייַא טֶה ןְרעֶמְלע עֶרעֶיִא ןּופ טאָג רָד גּוא
 םֶד רַּפ רֶלעֶג רעֶייַא רֶּבֶא דְלעֶג םֶד ןְּבעֶגעֶג

 ה"לש

 ןיִא םֹּפָּת ְּביִלּבעֶג ןועְמִׁש זיִא רֶּביִרעֶר ןְמּוקעֶג
 ןניִפעֶג ּוצ קעֶרְׁש יִד טאַהעֶג םֶה יוֵל נּוא םִיַרְצִמ
 ףוא טְגאָז ישר איוִו ןעֶד רֶלעֶג םֶד קאֵז ןייַז ןיִא
 טְניִפֶעיִג טֶה רָנייֵא רֶד נּוא (ֹוקֵׂש תֶא דָחֶאָה חַּתִפִיו)

 רנייא ןְּביִלְבעֶג זיִא םוויוֵל ןעוֶיג זיִא םֶר קאז יי
 טֶראָו ןָגיִּבְלעֶו םעֶד טיִמ נּוא גּוז ןָּב ןייַז ןּופ ןייֵלַא
 נּוא ףַסֹוי ןְגעק ןָאוט ּוצ ןְגְנאַפעֶגְנָא טֶה רֶע סאָו
 רָנּוצַא ְךיִז רַע טֶה(תֹומֹולֲחַה לַעַּב הֵנִהטְנאָזעֶגטֶה
 = 8 (יִּתְחַּתְמַאְּב אּוההַנָה) טְגאָועֶג טֶה נּואְןעוֶויִג הָדֵוְתַמ

 הניארו ץקמ תשרפ

 טֶה רע גוא דְנאַה ןיימ ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא ןראק
 (הָחְנִמַה תֶא ּוניֵכָיו) ןֹועְמִׁש ןְנֹוצעֶגסוא ייֵז וצ
 איר טייֵרְּבעֶגְָא ןייֵׁש קְנאַנ ןעֶּבאָה אייֵז נוא
 זיִא ףֵסֹוי איו נּוא ףסוי ּוצ ןעֶּבעֶנ ּוצ הָנָּתַמ
 הָנָתִמ רדטיִמ טְקיִּבעֶג ְךיִז יֵ ןְּבאָה ןֵמּוקעֶג
 בֹוא טְנעֶרְפעֶנ אייז רע טאָה ףֵסֹוי ןעֶנעקַא
 טְרעֶפְנעֶיְג ייֵז ןְּבאָה דָנּוזעֶג זיִא רֶמאָפ רייז
 טקִיִּבעֶג רֶדיוו ְךיז ןְּבאָה נּוא דְנּועֶג זיִא רֶע
 םְרעֶטאָּפ רעֶניִז ףֹוא טְגעֶרְפ רֶע לייַו םיִאּוצ
 ןייז ןיִמָינִּב ןְהעֶז רֶד טֶה ףֵסֹוי יוִו ּוא דָנּועֶג
 זיִא טְנעֶרְפיִג רֶע טֶה רֶמּומ ןייַז ןּופ רֶדּורְּב
 טֶה ריִא סאוָו רֶדּורְּב רֶנייֵלְק רעֶייַא סאָד
 טֶה רֶע זיִא סד טרעֶפְנעֶיְנ ייֵ ןְּבאָה טְגאָועֶג
 ןעֶניִלעֶז טייל ְּךיִר לאָז טאָג טְגאָועֶג ףֵמֹוי
 טְמיִראַּב רעֶד רעֶייִז ְךיִז טאָה נּוא ןּז ןייַמ
 נּוא ןעֶנייַו טְלאוָועֶג טֶה נוא ןיִמיְנִּב רעֶביִא
 רעֶמאַק רעֶדְנּועֶּבַא ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרַא זיִא
 טְשיווַעגּפָא טֶה נּוא טְנייוועֶג ןְטְראָד טֶה נּוא
 טאָה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא נּוא םיִנָּפ םֶָד
 רָדָנּוזאַּב םיִא ּוצ ןעֶטייֵרְג ׁשיִט ּוצ ןָסייֵהעֶג
 איד ּוצ נוא רעֶדְנּואַּב רעֶדיַרְּב איד ּוצ נּוא
 יֵד ןעֶד רֵדְנּוזאַּב דְניִועֶג זיֹוה ןייַז ןּופ םִיַרְצִמ
 לייַו טֹורְּב יֵדּוהְי ןייק טיִמ טיִנ ןעֶסע םִיַרְצִמ
 ןעֶניִר םִיַרְצִמ יד נּוא ףאָׁש ןעֶסֶע םיִדּוהְי יִד
 ֹותָרֹוכְבַּכ רֹוכְּבַה ויָנָפָל ּובְׁשִיע ףאָש ּוצ
 ןעֶמּונעֶג טאָה ףֵסֹוי נּוא ותְריעְצַּכ ריעְצַהְ
 טְּפאַלְקעֶג טֶה נּוא דְנאַה ןיִא רעֶכעֶּב םעֶד
 רָכְׂשָׂשִי הָדְוהְי יִוֵל ןֹועְמִׁש ןֵבּואְר טְנאָז נּוא
 ּוצ ְךייַא טְצעֶז רעֶמּומ ןייַא ןּופ ןעֶנעֶז ןּולּובְ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע זַא נּוא עֶלַא ֹוזַא נוא ןעֶמאַז
 רעֶטּומ ןייק טְסאָה ּוד רעֶיטְנאָז ןיִמְָנִּב ּוצ
 רימ ןְּבעג ְּךיִד ץעֶז רָמּומ ןייק ּבאָה ְּךיִא נּוא
 ךיז רֵדירְּב איד ןעֶּבאָה (םיִׁשָנֲאָה ּוהְמְחיֵע

 רפ
 שורקה

 םיִמ ןעוֶויִנ הָדְֹהִכ ְךיִ ןְכאָה רֶריַרְּב עֶלַא ךוא גוא
 ריִא ןְּבאָה ייֵ ןיִכָלעוֶו טיִמ טְראוָו ןניִּבְלעֶז םעֶד
 וי ַמאַּפ רשיו טי "אה יז ןְגְנאַנעֶּב אה
 ןָפעֶג ריֵמ ןֶּבאָה סאָר (ּונאָצִמ תאז) לְרְמעָה םָד
 עֶגיִרָעֹורְמ רֶעייֵז ןיִא טְגאָועֶג ייֵז ןְּבאָה ראַפ רֶר נּוא
 יִו טְסייֵה סאָד (ּונָל םיִהֹלֲא הֶׂשֵע תאז הַמ) עֶגאַל
 יםיַמ ןָאּומעֶג ןָּבאָה ריִמ סאָו הָריִבֲע איר זיִא סֹורֵג

 .- .ּגתאוטְראָו םעֶר
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 הנואצ
 טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד .טְרעֶרְניוו רַפ
 ןייֵא רַפ סו ןּופ טְרעֶדְניוִו רֿפ ְּךיִז ןְּבאָה יז
 נא טיִמ טיִנ ְסִע רֶע ןעֶד ויִא רע הָּמּוא
 (תֹואְׂשַמ אָׂשיַע םִיַרְצִמ יד טיִמטיִנְּדֹוא גּוא
 ןעֶּבעֶנעֶג רָרּורְּב ןיִּכעֶלְטיִא טאָה ֵפֹוי גּוא

 ףֶניֵפ ְּבעֶגעֶג רֶע טֶה ןיִמָיְנִּב וצ נוא תֹונָתַמ
 ןייֵא נּוא רֶדירְּב יִד יוִו ֹוזִא קֶלָח ןייֵא תֹונּתַמ
 םיִקָלֲח ייֵוְצ נוא ןעֶּבעֶנעֶג תַנְסֶא טאָה קלי
 ורְכְִׁיַוְּּׁשִיַע ןְּבעֶגעֶג ִיַרפֶאְ הֶַׂנְמןּבאָה
 ןְקָנּורְטְרַּפ ןְראוָו ןעֶנעֶז רֶדֵירְּב יד נּוא (ֹומע

 רֶע ןָאּוטעֶג רֶדנַא טֶה ףֵסֹוי ןעֶד ףֵסֹוי טיִמ
 ןְהעֶז טעֶו רֶע זיִּב ןעקְנירט ןייוַו ןייק לאָנ
 רֶמאָפ ןייַז בֹוא ןְסיוִו טעוֶו נוא רֶדָיִרְּב עֶנייז
 טֶה ןעֶראָועֶג ראָועֶג זיא רֶע זַא נּוא טְּבעֶל
 ְךֹא ןְּבאָה רֶריֵרְּב יד :ּא ןייַו ןקָנּורְטעֶג רֶע
 ייוו ןייק ןְקְניִרְט טיִנ ןעֶלאָז ייֵז ןָאזטעֶג רָהנַא
 ויִא ףֵסֹוי יו ןעֶרעֶו ראָועֶג ןעֶלעוֶו אייז זִיִּב

 איו טְסיוועֶג טיִנ ְךאָנ ןעֶּבאָה איי עֶׁשְטאָח
 ייֵז לי ןְקְנּורְטעֶג ְךאָד יי ןְּבאָה ויִא ףֵּמֹוי
 יו ןייק ןעֶלעוֶוייֵז ןעוו טאַהעֶג אָרומ ןּבאָה

 םיִזעֶג ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶנאָז ֵתֹוי טעוֶו ןעֶקָניִרְש
 ןעקְניִרְט ּוצ ןייוַו אָרֹומ ןעֶּבאָה נּוא םיִּנַרּמ
 םּורָד ןְדִייֵר םֹוא טיִנ םיִּפע ְךִז ןְלאָז יי יֵדָּפ
 ןייַו ןעֶקנּורְטעג יז ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶו הָנִָּמ ןּופ
 טאָה ףֵסֹוי נּוא (ותיֵּב לע רֶׁשֲא תֶא וַצְיַק

 לאָז רע זֹוה ןייַ רֶּביִא זיִא םִו םָד ןֶמאָּבעֶנ
 ליִּפ יוִו ןְראָק טימ םיִלֵּכ עֶרֶעייֵז ןעֶליִּפןָא/
 דְלעֶג רעֶייַ ןופ רעֶמ ןעֶנאַרְט רֶד ןעֶנעֶק ייֵז
 קאַזןייַ יִא דֶלעֶגןייַז ןיִכעֶלְטיִא לאָז ןעֶמ נּוא
 ףֶסֹוי לייוו ןעֶנאָז ייֵז לאָז ןעֶמ נוא ןְניַל ןייבַא
 םּורָד םיִלְגרִמ ראַפ ןעוֶועֶג רֵׁשֹוח ְּךייַא טֶה
 סאָד דְלעֶג םעֶד טיִמ רֶּביִא ךייַא רֶע טעֶּב-
 נוא ןבמר רעֶד ייַז לַחֹומ םיִא טְלאָז יא
 רֶלעֶג םָד לאָז ןעֶמ ןעוווןעֶּבייְֵׁש ייַחְּב רעֶד
 וזַא ןגייל ןייַרַא קעז יד ןיִא ןעֶסיוו רֶעִייֵ ןָא

 ןעֶנאָז טְנעֶקעֶג ייֵז ןְמְלאוָו ֹוזַא רֶכעֶּב םָד יו
 טְרֶעיינתָבננעֶג טיִנ רָכעַּב םָד ןְּבאָה יז םֶד

 רעֶנוא ןָא ןְמּוקעֶג קעֶז עֶרעֶזנּוא ןיִא ויִא םִע !
 ןיִא ןעֶּבאָה ריִמ סו דְלעֶג םֶד יוִו ֹוזַא ןעֶקיוִו

 עֶרעֶזְנּוא ןיא זיִא סע גּוא ןְּבעֶגעֶג דְנאַה ןייַד !

 רָכעֶּב םָד ןעֶמעֶנ ןָסייֵהעֶג טֶה ףֵסֹוי נּוא קעז !
 םיִא לאָז ןעֶמ נּוא םיִא ןּופ טְקְניִרְפ רע םוָו !

 יקח רעד ,ןיִמָּכןופ קא ןיא ןְייל ןייַדַא
 בי
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 רַכעֶּב םַד ןעֶמייֵהעֶג רֶע טֶה םּורָד טְּבייֵרְׁש
 רֶע לייַת ןיִינּב ןופ קא ןיִא ןעֶגייל ןייֵרַא
 רָדיֵרְּב איִד ןְּבאָה רָמאָט טְכאַרְמעֶג טאָה
 ןיִמָיְנִּב ויִא רע ןעֶגאָז נּוא ןעֶדְמעֶרְפַא ןְמּונעֶג
 ןייַרַא רֶפעֶּב םָד םיִא ןְסייֵהעֶג רֶע טֶה םּורָד
 םיִא ראַּפ וָלאַה רֶעייֵ ןְלעֶו ייֵז ןעוו ןעֶגייֵל
 רֹוא רֵקֹוּבַה) ןיִמָיְנִּב םיִועֶג םֶד זיִא ןְלעֶטְׁש
 ןעֶראוועֶג גאָמ זיִא םִע זָא (ּחָלָׁש םיִׁשנֲאָהְ
 ןְנאַד ןּופ ,טְקיִׁשעֶג קעֶווַא ןְׁשְנעֶמ יִד ןעֶמ טֶה
 לאָז ןעֶמ סאָד ּפָא םיִמָכֲח עֶרעֶנּא ןעֶגְרעֶל
 ןֹוׁש זיִא סע זַא טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןייג םֹורַא
 זַא טאָטְׁש ןיִא ןייֵג ןייַרַא לאָז ןעֶמ נּוא גאָט
 ןעֶׁשְנעֶמ יד (יקיִחְרַה אל) גאָט ְּךאָנ זיִא סע
 רד ןופ ןעגְנאַנעֶג קעֶוַא טייַו טיִנ ְּךאָנ ןעֶנעֶז
 ֵדְּכ ןעֶגאָו ְךאָנ ןעֶסייֵהעֶג ףָסֹוי טֶה טאָמְׁש
 םּוא טייַװ ןּופ ןייַז חיִרְּטַמ טיִנ ייֵז לאָז ןעֶמ
 םּוראוָו ןעֶנאָז ייֵז לאָז ןעֶמ :ּוא ייֵז ןעֶרעֶק ּוצ
 סוָו םָמּונ םעֶד רַפ זייַּב טְלאָצאַּב ריִא טֶה
 רָכעַּב םֶד ןעֶניִבְנַ וצ ןָאּוטעֶג ְךְייַא םֶה ןעֶמ
 ראוָו ראַפ (וּב יִנֹודֲא הָּתְׁשִי רֶׁשֲא הָז אֹלֲהנ
 טְקְניִרְט ראַה ןיימ סאָו רָכֹעֶּב רָד זיִא סֶד
 ׁשיִמ ןּופ סיִּפִע טְמעֶנ םִע רעֶוֶו נּוא םיִא טיִמ
 ׁשֵחַנ אּוהְע הָהיִמ ביָיַח זיִא טיִלַׁש םעֶד ןּופ
 ףּוׁשיִּכ םיִא טיִמ טּוט רע נּוא (וּב ׁשֵחַנְ
 ןּבכמר רעֶד .ּביִל רעֶייז םיִא רע זיִא םּורָד
 ןייַמ טְנאָזעֶג טֶה רעֶגאָי ְךאָנ רעֶד טְּבייֵרְׁש
 יי ןְּבאָה םיּפְׁשַכְמ איד טְגעֶרְפעֶג טֶה ראַה
 טֶה םורד ְךייַא ייַּב זיִא רָכֹעַּב רעֶד טְגאָזעֶג
 רֶדיֵרְּב יִד ןְּבאָה .ןגאי ְךאָנ ןֶסייֵהעֶגְךיַא רֶע
 ןעֶלאָז ריִמ סאָד ְּךיִז טְקיִׁשעֶג יוִו טְרעֶפנֶעיִ
 ןעֶד רָכעֶּב םעֶד ןעֶניִבְנִנ ּוצ .ְךאַזַא וזַא ןָאוט
 יִרעְֶנּוא ןיִא ןְנופעֶגןְּבאָה ריִמ סו דְלעֶג םאָד
 .ּוא ריִד ּוצ טְרעֶקעֶג םּוא ריִמ ןעֶּבאָה קעֶז
 רְלאָנ ראַה ןייַד ןופ ןעֶניִבְננ ריִמ ןעֶלאָז יו
 טְסעוֶו ּוד ןעֶמעוֶו ייַּב םּורָד רעֶּבְליִז רעֶדָא
 טייֵטעֶג ןעֶרעוֶו לאָז רָד רָכעַּב םעֶד ןְניפעֶג
 ראה ןייַדּוצ טְכעֶנק ןייַ ןלעוֶו עֶלַא ריִמ נוא
 ןעוֶו תֶמָא זיִא סַע טְגאָזעֶג רֶנאָי ְּךאָנ רָד טֶה
 ףראַד הָביֵנְנַא הָתּורְבַחַא ייֵּב דְניִּפעֶג ןעֶמ
 לעוֶו ְךיִא רּונ טְכעֶנק רַּפ ןעֶמעֶנ עֶלַא יי ןעֶמ
 הָביננןייֵמ לעו ְךיִא יו ןָאֹוט רָסָח ְךייַא טיִמ
 טעֶוֶו ריִא נּוא טְכעֶנקַא ןייַז טעוֶו רֶד ןְגיִפעֶנ
 ןבמר רֶד נּוא רֶמאָפ רעֶייַא ּוצ םֹולָׁשְל ןייג
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 ןעוֶו טְנאָועֶג רֶריֵרְּב איִד ןְּבאָה ֹוזַא טְּבייַרְׁש
 הָתּורְבַחַא ןּופ םנייֵא ייַּב הֶָביִגְנַא דְניִפעֶג ןעֶמ
 טיִנ ןופ רֶד ןְּבאָה ייֵז ןעוו רּוטָּפ עֶלַא ןעֶנעֶז
 ןעוו רֶדָירְּב ןְהעֶצ ןעֶנעֶז ריִמ ראָנ .טְסיוִועֶג

 ןְלעוֶו ןעֶניִפעֶג הָביִגְנ יד םָנייֵא ייַּב טֶסעו ּוד !
 טְכעֶנְק ראַפ ןעֶּכעֶג רעֶטְנוא עֶלַא ְךיִז ריִמ
 ןֵּכ םֶכיִרְּבַדְּכ) טְגאָועֶג רעֶגאָי ךאָנ 'רָד טֶה
 ןעוֶו טְגאָז ריִא איו ֹוזַא תֶמֶא זיִא םִע (אוה
 ְךֹוא ךייַא ְּךיִא לו םּורָד רּוטּפ עֶלַא ןעֶנעֶז הָחּורְבַחַא ןּופ םָנייֵא ייַּפ הֶביגְנַא דניִּפעֶג ןעֶמ
 ְךיִא סאו םעֶד ייַּב ראָנ ןעֶכאַמ רּיטָּפ עֶלַא
 מעג ְךיִא לעוֶו םעֶד הֶבינְג יד ןעֶנִפעֶג לעוֶו
 ןֹוטְקַבּו לַחַה לֹודנַּב ׂשֵּפַרָיַע טְכעֶנְקַא ראַפ
 ןעֶביזּוצ ןְבוהעֶגְנָא רֶנאָי ְךאָנ רֶד טֶה (הָלּכ
 טְואָלעֶג םֹואטֶה נּוא רָדּורְּב ןֶטְצְלֶע םָד ייַּב
 רעֶד טינ ןעֶלאָז ייֵז יִדּכ ןֵמְסְעַלְק םעֶ ייּב
 רֶכעָּב םָד טְגייֵלעֶג ןייַרַא טֶה רע םֶד ןינעק
 ןְראוָו זיִא רֶכעֶּב רָד נוא ןיִמָיְנִּב ןופ קאַז ןיִא
 רֶדָירַּב יד ןְּבאָה ןיִמָיְנִב ןּופ קאַז ןיא ןנפעֶג
 גוא ןְנאַלְׁשעֶג םיִא ןְּבאָה נּוא טְמעֶׁש רַּפ ְךיִז
 ןֵרֹוּבעֶג טְסיִּב ּור טְנאָועֶג םיִא ּוצ ןעֶּבאָה
 לַחָר רַטימ ןייַד ןעֶד בננַא ןייז ּוצ ןְראָועֶג
 נּוא רעֶדְליִּב איד ןֶבָל ייַּב ּתיֵבְננעֶג ּךֹוא טֶה
 טְסוזמּוא ןעוֶויִג דֵׁשֹוח םיִא ןְּבאָה אייֵז לייַו
 קימהיב סאָד סֶד ןעוויִג הָכֹוז רע טֶה םּורְד
 דנאַל קֶלֵח ןיי ןיִא שעֶוּבעֶג ןעֶראוָו זיִא
 טְכעֶלְׁש טֶה ריִא (םָהיֵׂשֲע רֶׁשֲא םָתֹועְרָהו
 רֶׁשֲא םֵנּונֲחנֲא םַג ִנֹודֲאל םיִדָבֲע ּוגָנַה ןאָטעג
 טֶכעֶנְק ןייַז ןעֶלעוֶו עֶלַא ריִמ (ונו אָצְמִנ
 ייַּב טֶה ןעֶמ םו רד ךיֹוא נּוא רֶאָה ןייַמ ּוצ
 תֹודָלֹוּת רָד טְנעֶרְּפ .רֶכעֶּב םעֶד ןְנּופעֶג םיִא
 רָד ןְנאָז טְּפְראַרעֶג ְּךאָנ יז ןְכאָה םִח קַח
 טעוֶו רָכעֶּב םֶד ןְנפעֶג םיִא ייַּב טֶה ןעֶמ םִָז
 רֶד ןייז ׁשֶרָדְנַא ןעֶד ןעק טְכעֶנקַא ןייַנ ךֹוא
 טְּפאָרְמְׁש םָד טְגאֶועֶג ןְּבאָה ייֵז זיִא ץּוריִּת
 רַּפ ּוצ טְניִדְניעֶג ןְּבאָה ריִמ לייוַו טאָג זְנּוא
 טְכעֶנַק ןייַ עֶלַא רימ ןיִלעוֶו םּורָד ףֶסֹוי ןָּפֹוק
 טאָה ןעֶמ םוָו רעֶד ּוליִפֲא ריִמ ֹויַא שיִנ נּוא
 םינזיִא רֶע םֶו ןעֶנּופעֶג רָכעֶּב םָד םיִא ייֵּב
 טעוֶו רָד ףֵסֹוי ןּופ ןעֶפֹוק רַּפ םָד ייַּב ןעוֶויִג
 טְנאָועֶגייֵז ְּבאָה םּורָד נּוא טְכעֶנְקַא ןייַז ְךֹוא
 ןְּבאָה ריִמ סאוָו ְךֹוא רימ רֶמֹולְּכ ּונְחֹנֲא םַג
 רָכעֶּב םעֶד טיִמ ןאָטעֶג טיִג הֶרָיַבע ןייֵק

 : - תניארו ץקמ
 םֶתֹולְמִׂשּועַרַקַיע טְכעְֶק ייַזְֹוארימ ןילעוו
 פייוו רדיילק עֶרעֶייִז ןֶסיִרעֶצ ןְּבאָה יז נוא

 ןןלאָז רֶטאָפ רעֶייֵז םָד ןעוֶויִג םֶרֹוג ןְּבאָה ייֵז
 ן/םּורד ףֵסֹוי ןיִנעוֶו ןּופ רֶדייֵלק עֶנייַז ןָסייֵרעֶצ
 ָךֹוא ןעֶלאָז אייֵז טְפאָרְטְׁשעֶג טאָג ייֵז טאָה
 םֶה סֶוו ןיִמְִנִּב נּוא רֶדייֵלְק עֶרֶעייז ןָסייֵרעֶצ
 |רע טאָה רדָיילק עֶנייַז ןעֶסיִרעֶצ טְפֹווְמּוא
 ןְמּוקעְג םֹורַא זיִא םיִא ןּופ סאָד ןעוויִנ הָכֹוז

 תֹוכָלַמ יִֵדְנִּב ןיֵא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא סאָו יֵכָדְרֶמ
 ְךאָנ רעֶד נּוא ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ןופ ןְטייֵצ איִד ןיִא
 םֵרֹוגטֶה רֶע לייַו נּוא הָּׁשִנְמ ןעוֶויִג זיִא רֶנאָי
 עֶרֶעייֵ ןְסיִרעֶצ ןֶּבאָה רָדיִרְּב יִד םֶד ןעֶויִג
 ןְפיִרעֶצ ןְראָו הָלֲחַנ ןייַז זיִא םּורָד רֶרייֵלְק
 ןֵמּונעֶג ּבֶלֹאַה טאָה רֶע סאָד טְלייֵמ ּוצ נּוא
 לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא ּבְלאַה נּוא ןְדרִיטייַז רֶד ןּופ
 ןיִנֶז רֶדיֵרְּב איד נּוא (הָצְרֶצ ויָנְפֶל ּולְּפִיַע
 ןיִמָיְנִּב יא דָרֶע רעֶד ּוצ ףסֹוי רַפ ןֶלאַפעֶג
 םֶד ןְראָועֶג םִיּוקְמ זיִא םֶד ןְלאַּפעֶג ְךֹוא זיִא
 םיִא וצ טְקיִּבעגְךז ְּבאָה רָריֵרְּב ףֶלֶע עֶלַא
 המכ ןֶייִועֶג ןְּבאָה ןיִרעֶטְׁש ףֶלֹע יִד יו וזַא
 םָד ףֹוא ןְנאָז ריִמ ןְלאָז םוָו (ינֹודַאל רַמאֹנ

 עֶרעֶזנּא ןיִא ןֵמּוקעֶג זיִא שאו דֶלעֶג ןְטָׁשְרֶע
 (קֶדֵטְצִנ הַמּו רַּבַדְנ הַמִנ ןְסיוו רָזנּוא ןָא קעז
 רָכעֶּב םָד ףֹוא ןֶדייֵר דְנּוצַא ריִמ ןעֶלאָז םוָו
 ןָפאָרְמְׁש ּוצ טְרֹוא ןייֵא ןְנּוּפעֶג דנּוצַא טֶה טאָג
 םָאֹוש ןָבָא רָד תֹוריֵבֲע עֶרעֶזְנּוא ףוא ָנּוא

 קעֶוַא טְלאוָועֶג ףֵסֹוי טאָה םּוראוָו טְנעֶרְּפ
 ןייז רעֶצְמ ּוצ ןיִמָיְנִּב ןָא רֶריִרְּב עֶנייַז ןקיש
 טְנאָזעֶג טיִנ רֶע טֶָה םּוראָו נּוא רֶמאָּפ םָד
 ףֵמֹוי זיִא ץּוריִּת רָד ףֵסֹוי זיִא רע םָד דֶלאַּב
 םֹקֲעַי ּוצ רעוְׁש זיִא סע םָד טְסיוִועֶג םאָה
 ץֶרֶאָל ץּוח ןייק לֵאָרְשִיְְרָא ןופ ןייֵגּוצ םורַא
 טְלאָועֶג טיִנ רָע טאָה םּורָד םִיַרְצִמ ןייק
 ְךֵרֹוד םִיַרְצִמ ןייק ןְמּוק לאָז כֹקֲעַי םֶד ןָכאַמ
 טְניִרעֶצ רעֶד םיִא טאָה הָדּוהְי זַא ראָנ םיִא
 רעֶד טְוומעֶג ְּךיִז רֶע טֶה דייֵר עֶמְראַה טיִמ
 ןייק ןְמּוקעֶג םעֶד ְּךְרֹוד זיִא בֹקֲעַי נוא ןיִנעק
 ןּופ זיִא םָד טְכאַרמעֶג ףסֹוי טֶה אָד םִיַרְצִמ
 םֶה בֹקֲעַי נּוא גיִדָלּוׁש טיִנ ןיִּב ְךיִא נוא טאָג
 רֶע בוא טאָנ ןיִא טְגעֶרְפיִג ןָא רעֶירפ ְיִז
 טְגאָועֶג םיִא טאָג טֶה םִיַרְצִמ ןייק ןייג לאָז
 ךיד טְסְלאָז ּוד (הָמיַרְצִמ הָדְרַמ אָריִּת לַאנ
 גּוא יי ןייק ןְרעֶדיִנ ּוצ ןעֶטְכְראַפ םיִנ

 א א א עי א



 הניא |
 ייוֵוְצ בעי ּוצ ןְסיוִו טְואָלעֶג טיִנ טאָה טא !
 םִיַרְצִמ ןיִא זיִא ףֵמֹוי םֶד ראָי גיִצְנאַוְצ גו/
 םָד ןּופ טייצ יד ןעוֶויִג טיִנ ְּךאָנ זיִא םִע ןע!

 םּורָד טְּכעֶליִנ שֶה קָחְצִי לייוַו םִיַרְצִמ תּל
 םִיַרְצִמ ןייק ןְמּוק טְפְראַרעֶג טיִנ בקי ט|
 רָּביִא סאָד טְסיוועֶג ְךֹוא ףָמֹוי טֶה סֶד נו

 םּורְד םִיַרְצִמ ןייק ןְמּוק טיִנ בקי ןעק קָחֶצְו
 םֹולָׁשַה) רֶדְיִרְּב עֶנייֵז טְגעֶרְפיִנ רֶע טאז/

 ְךאָנ טְּבעֶל ׁשְטייַט זיִא םאָד קה םֶּכיְִ
 טֶה ףֵמֹוי זַא ןעֶד קָחְצִי רֶטאָפ רֶטְלֶע רָע
 םיִלָנַרְמ ןיִנֶז ייֵז םֶר רֶדיִרְּב עֶנייַז ּוצ טְגאָוע(ק

 ןופ םֹורַא ןְמּוק אייֵז סאָד טְגאָועֶג ייֵז ְּבאָז

 םּורְד קָחְצִי נוא םֶהָרְבַא ןּופ טייֵל עֶביִׁשְ
 רֶמְלֲערייֵאְדאָנ טְּבעֶל טְגֶרְפיִנייַזרֶעטז|

 םולָׁש) טְרָפְנעיג םיִא ייזְבאָה קָחצִירָמא
 ױ
 ךיִז טאָה ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש (םֹלֲח הֵנֵהְו הֹמלְׁש קי :

 ראַפ טאָה נּוא ףאָלְׁש ןייַז ןופ טְפאַחעֶגּפיוא | 
 ךיֹוא רֶע טאָה תָמָא ויִא םֹלָח ןייַז סאָד ןְנאַטׁשְ

 ןְמּיקעֶג רעזיִא םּורָר טְגאָז רע םאָו ןעֶנאַטׁשְרעֶצ
 םעֶד ראַּפ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טֶה נּוא םִיַלָשּרְי ןײװ|
 תולוע ןעוֶויִג ביִרְקַמ טֶה גּוא טאָג ןּופ ׁשֶרּוקַה ןְֹ|
 הָדּועְסַא טְכאַמעֶג הָחְמִׂש ראַּפ טֶה נּוא םיִמָלְׁש וו |

 ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע לייוַנ טְכעֶנק עֶנייֵ על
 תונו םיִׁשָניֵּתְׁש הָנאֹבָּת זָא) תֶמַא זיִא םולָח רֶד םז|
 יא ןעֶועֶג זיִא הֹמלָש ןעֶו םֶלאָמאַד (ךלֶמה לֶו

 םעֶד ראַפ תונוז רֶּכייַו ייוצ ןְמּוקעֶג ןְנעֶז םִַּלָׁשּוח
 ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג יז ןעֶּבאָה גוא טֵּפְשִמ םוצ

 ּבאָה ְךיִא נּוא זיוה ןייֵא ןיִא ןעֶציִז הָׁשִא יִד נּוא ְךיִז רעֶה ןייַמ ךיר טעּב ְךיִא טְגאָזעֶג הָׂשָא ןיֵאטֶה םוו
 םעֶד ןעוועֶג זיִא סֶע גוא זיֹוה ןיִא ןְניוִועֶג ריִא טיִש
 ָףֹוא הָׂשֲא יִד טאָה ןעֶניוִועֶג ןיימ ןופ גאָט ןעֶמיר"
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 ילשמ 0

 טאָה ְךֶלֶמַב תֹמלְׁש (ױגו תֹונוז םיִׁשָנ םִיַּתְׁש הָנאֹכָּת
 ןְגיִּבעֶל םֶד ןופ זיִא רֶמימ עֶבְלעוֶו הָמָכָח טיִמ ןנוועּב

 רעֶר ויִא תָמֵאְּב ריק ןְמיט םעֶד ןּופ עַכְלעוֶו גּוא .דֶי
 טאָה דָניִק ןָמֹוט םעֶד ןּופ הָׁשִא יד זַא קּוסָּפ םעֶד ןּופ טֵׁשֶפ

 טְכאַמעֶג טאָה נוא ךֶלֶמ םעֶד ראַפ ןעֶנֲעַמ ּצ ןעֶּב'העֶגְנָא
 ןָמּונעֶג םֹורַא ריִא ייַּב טֶה יִז זַא הָשֵא עֶרֶדֶנַא יִד לֹוּבְלִּבאְ

 סש ןיִא טְגייֵלעֶג ןײרַא ריִא טֶה ניא .דְניִקעגיִדְּבעֶל םֶּד
 ןעֶנעֶג רונ זיִא הָנוַּכ ריִא יטקְיַרְדְרעֶד שֶה יִז םוָו ריק םָב

 רִניֵק גיִדְּבעֶלַא טאָה הָּתְרָבֲח איד סאוָו ראַפ הֶאְנק תַמָחַמ
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 עֶקאַמ ויִא ֶקֶמ םעֶד ראַפ נוא רֶניק דְמעַרפַא ןעוֶוִראָה
 רגיֵק.ריִ טיִמרֶניק ןָידְבעֶל םעֶדןופ הא יד ןעֶנאַטְׁשעּג
 ו 4

 תשרפ

 תרמפה

 .טְלאוָוֶג טיִנ יִז טאָה תָמֶאָּבּו .דְניק טֹוטַא ןְּבאָה ְךיִא לאָז

 חצ הניארו ץקמ

 בעֶל רֶמאפ רֶונוא סִחּונְדֹועּניִבֲָל ףדְבעל
 רֶטאָפ רֶטֶלֶע רָד סֶד ןייֵטְׁש רַּפ לאָז רֶע ְּךאָנ
 טְלאָועֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז ןעֶד טיִנ ןיֹוׁש טְּבעֶל
 ןנאד ןופ ןְגאָ ְךֵלְרִיׁשַּב הָרוׂשְּב ֶויִּב ןייֵק
 לאָז הָרֹוׂשְּב ֶזיֵּב ןיֵא םָד ּפָא רימ ןיְִרעֶל
 יו ווַא טְקעֶדַּב ראָנ ןְנאָ ְךֶלְרייֵׁשַּב טיִנ ןעֶמ
 טְגעֶרְפיִנ םֶה אי ִּבַר טייֵטְׁש אָרָמֶג רֶד ןיִא
 טְנאָזעֶג רֶע טאָה רֶטאָפ ןיימ טְּבעֶל בַר ּוצ

 ןייֵמְׁש ראַפ לאָז רע יֵדְּכ טְּבעֶל רָמּומ ןייַד
 יל הָליִלָח רֶמאֹיַע טיִנ טְּבעֶל רֶטאָפ ןייַז םֶד
 םֶד הָליִלָח טְגאָועֶג ףֵסֹוי טֶה (תאז תֹוׂשֲעַמ

 ראָנ טְכעֶנק ראַפ ןֶמעֶג עֶלַא ְךייַא לאָז ְךיִא
 ןְנופעֶג רֶכעֶּב םעֶד טאָה ןעֶמ סאוָו םעֶד ייֵּב
 םֹולָׁשְל טייג ריִא נוא טְכעֶנק ןייַא ןייַז לאָז רָד

 {רָמאָפ רעייַא ּוצ

 ץיקמ

 ןייֵק זייה ןיִא ןיײלַא ראָנ ןעֶנעֶז ריִמ נוא ןעֶניועֶג
 נוא ייוֵוְצ ריִמ רּונ זיוה ןיִא אָד טיִנ זיִא רֶרְמעֶרְּפ
 טְכאַנ ייַּב הָׁשֵא רֶד ןיפ ןוז רֶד ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא םָע
 זַא ףאָלְׁש ןיִא םיִא ףוא טְגייֵלעֶג ְךִיַז םֶה איִז לייַו
 ּוצ טאָה נוא טְכאַנ רעֶר יב ןעֶנאַטְׁשעֶגְפוא יִז זיִא

 ןעֶפאָלְׁשעֶג ןיּב ךיִא נוא ריִמ ןופ ןוז ןיימ ןָמּונעֶג
 ריִא נּוא םוׁש ריִא ןיִא טְגייֵלעֶג דָניִק םֶד םֶה יִז נּוא
 ןיִּב ְךיִא נּוא םוׁש ןייַמ ןיִא טְנייֵלעֶג יִז טֶה ןּוז ןֶמּומ

 ןיז ןייַמ ןעֶגייַ ןָא ּוצ היִרְפ רע ןיִא ןְנאַטְׁשעֶגְפּוא
 ףיִכ ְךיִא ּבאָה טומ ויִא רע םָד ןְהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה
 ְךיִא סאָו ןוז ןייַמ טיִנ םֶר זיִא טקּוקעֶגּוצ םיִא ּוצ

 זיִא םע טְנאָזעֶג הָׁשָא עֶרָדְנַא יִד טֶה ,ןְניועֶג ּבאָה
 רֶגיְּבעֶל רֶר זיִא ןּוז ןיימ רּונ טְסְנאָז יִד יו וזַא טיִנ
 סע טְגאָו הָשֲא יִר נוא רָמּוט רעֶד זיִא ןוז ןייַד נּוא
 ןיימ נּוא רָמּומ רעֶד זיִא ןּוז ןייַד רונ זַא טיִנ זיִא
 יִר טְגאָזעג ְֶָלֵמ רעֶד טֶה רעֶגידְכעֶל רעֶד זיִא ןיז

 השא
 א הרוהי

 םֵרְיֵז ןופ ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה ּךֶלֶמ רעֶד .דְנאַה רעֶד ףֹוא
 חאו) תֹונֲעַט איִר ּתְרָוַחֹעָג רֵּביִא רע;טאָה רעֶּביִרְד תֹונֲעַט !

 ףאָרְמ ְךיִא סאוָו דָניִק םָד (יֵחַה יִנָּב) טְגאָז הָשִא יִד (תֶרֶמֹוא

 םֶד זא ריִא ייַּב ןעוֶועֶג זיִא הָנעט רקָנע.רעֶד לייוו ןיימ זיִא
 דְניק ןייַד זיִא (תַמַה בו אָליֵמַמּו ריא זיִא דְניק עֶגיִדְיעֶל
 (תַמַה ּךֵנְב יִּכ אלנ טְסְנאָו ּוד גּוא (תֶרֶמֹיא תאזיק עֶמֹוט םֶד
 ריִא ייַּב ןעוֶועֶג ויִא םָד נוא עֶטֹיט סאָד ויִא דָניִק ןייד ןייֵג

 יִא (יחַה ינְּו אָליִמְמּו רָע רעֶד נוא הָנְעַמ עָטׁשְרֶע יִד
 ןעֶוייַנעֶב טְלאוָועֶג ְךֶלֶמ רעֶה טֶה .רֶניִק עֶגיִרְבעֶלםָר ןייַמ -

 ןיײֵא טְמעֶנ רע.טְגאָז תָמָא רעֶד זיִא םאָר זַא הָיֲאַרַא טיִמ
 ןעֶדיִנְשיצ ןעֶסייֵהעֶג עקאמ תעׁשְרִמ יִד טאָה וגו דְרעוְש

 ! תֶמָָאםעֶד ןְהעֶועֶג עֶלַא ןעֶּבאָה

 ?א 1 4 עק

 = ר א עא גיי א ר



 הניאצ 196

 יז ןייַ גוא ןייַמ זיא ןּזרגיִדְּבעֶל רער טְגאָז הֶׁשֵא
 רֶד ויִא ןּוז ןייַד טְנאָז הָׁשִא יִד גּוא רָמֹוט רעֶד זיִא
 ןעֶנאַד ןּופ רעֶגיִרְּבעֶל רעֶר ויִא ןּוז ןיימ גוא רָמֹומ

 רעֶּביִא ףְראַד ןיַ רעֶכיִלְטיִא סֶר ּפָא רִמ ןְנְרעֶל
 ייֵז ליוִו רעיא םיִניד יֵלֲעַּביִד ןּופ תֹונֲעַמ יִד ןְדָייֵר
 טייטְׁשְרעֶפ רע;סאָר יז ןעֶייו ּוצ קָמְּפ םעֶד ןְגאָ
 ךאָנ ןעֶנעֶקְִּפ טְכעֶר יז םעוֶו נּוא תֹונֲעַמ עֶרֶעייֵ
 טְנאָזעֶג ְךֶלֶמ רעֶד טאָה וזַא ,ְךאָנ תֹונֲעַט עֶרֶעייֵז

 ןייֵא טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה דְרעֶוְׁש ַא ריִמ טְגנערְּ
 ּוצ טְגאָזעֶג ְךֶלֶמ רעֶר טֶה ְךֶלֶמ םעֶד ראַפ דְרעְֶש

 בְלאַה םיִקָלָח ייֵוְצ ףוא ניק ֶגיִרְבעֶל םֶר רינָׁש !
 יֵר טֶה רֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ ּבֶלאַה נּוא הָׁשֵא ןייֵא ּוצ
 טְגאָזעֶג רעֶגיִדְּבעֶל רעֶר זיִא ןּוז ריִא סאָו הָׁשִא

 רער ריִא טְציִהְרעֶד ןְראוָו זיִא םע;לייוַו ךָלֶמ םּוצ
 ְךיִא טְגאָזעֶג טאָה יִז נּוא ןּוז ריִא ףוא טייקְמְראַּב

 ריק עֶגירְּבעֶל סאָר ריִא טיִנ רעֶה ןיימ ְךיִד טעֶּב
 הָׁשא עֶרָדְנַא יִד נּוא ןֶטייֵט טיִנ םיִא טְלאָז ריִא גוא
 רע;לאָז ריִר ּוצ םיִנ נּוא ריָמ ּוצ טיִנ טְגאָזעֶג טֶה
 גּוא טְרעֶּפְנֶעעָג ךֶלֶמ רער טאָה םיִא ריי ּצ ןייַ
 ריִא נּוא דניק עֶגיִדְּבעֶל םֶָר ריִא טיָנ טְגאָזעֶג טֶה

 רעֶר רֶטּומןייַ זיִא סאָד ןעֶד ןְמייֵמ טיִנ םֶד טְלאָנ
 םעֶד ןּפ ןעֶמּוקעֶג זיִא לוק תַּב ןיֵא טְגאָז ׁשֶרְרַמ
 ןעֶד רעֶמּומ ןיִיַז זיִא סאָר טְנאָזעֶג טאָה נוא לָמיֵה

 לֵאְָׂשִילַּכ ּועְמׁשִי) תיִקְִּפעֶג טְבעֶר טֶה הֹמלָׁש
 לֵאָרׂשִי לָּכ נּוא (ְךֶלֶמָה טפָׁש רֶׁשֲא טָּפְׁשִמַה תֶא

 תשרפ
 טְנְהעֶנְנ טֶה הָרּורְי נוא (הָדּורְי ויָלֵא ׁשניע

 ןְליִטְׁש ּוצ דייַר עֶכייוַו טיִמ ףֵסֹוי ּוצ
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא ןעֶראָצ ןייַז םיִא
 ןְרעק דייֵר עֶכייַו (הָּמַח ביִׁשַמ ְּךַר הָנֲעַמִע
 ףֵמֹויּוצ טְגאָזיִג טֶה רע נּוא ןֶראָצ םעֶד םּוא
 ייֵמְׁש ןְלעוו רֶמייַו אָד סאָוו דייַר עֶלַא יד
 ןְמיִראַּב רעֶד ייֵז רֶּביִא ְּךיִו לאָז ףֵמֹוייֵדְּכ
 טָּפְׁשִמ ּוצ טייֵרְניִנ ןָא ְּךיִז טאָה הָדּוהְי נּוא
 טֶה םּורָד הָמָחְלִמ ּוצ נּוא דייֵר עֶמּונ ּוצ נּוא
 ץֶלַא ּוטְסעֶוו ריִמ ןיִא סיָנֹודֲא יִּבִנ טְנאָזיִג רֶע
 רָדֹוא דייַר עֶכייו רָדֹוא שָּפְׁשִמ רָדֹוא ןניִפיִג
 ןייטׁשּב ןיִנעֶק טיִנ ְךֹוא ּוטְסעֶו הָמָחְלִמ

 רשיה רפס

 ןֵהעֶז רעֶד טֶה הָרּוהְי איוִו נּוא (הָרּוהְי ויִלֵא שגיוו
 טאָה ייֵז ּוצ אָט םָה ףֵָמְ יִנֵׁש רעֶר םֶו

 טעֶּב ְךיִא טְגאָוְג טֶה נּוא ףָמֹוי ּוצ טְנעֶנְנ הָרּוהְי
 רֶד סאו ןעֶרעֶה ּוצ לאָז ראַה רעֶר זַא ןְראָה םעֶד
 רייֵר טְרעֶפְנֶעיִג םיִא ףֵסֹוי טֶה ןֶרייֵר טעֶט טְנעֶנְק

 הניארו ץקמ תרטפה
 ךלֶמ רעֶר סאָו טּפְׁשִמ םאָר טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה
  ןְטְכְראַפעֶגְקְראַטְׁש ךז ייֵז ןעֶּבאָה טפְׁשִמעֶג טאָה
 - ַאיִר סאָד ןְהעֶועֶנ ןָּבאָה אִיז ןעֶד ְךֶלֶמ םעֶד ראַפ
 / םָּפְׁשִמ ןָאוט ּוצ םיִא ןיִא זיִא טאָג ןּופ הָמְכָח
 - ּוליִפָא וייַּב ןָאוט ּוצ טאַהעֶג אָרומ ןֶּבאָה ייֵז נוא
 - רע.טְכאַרְטעֶג יז ןּבאָה יֵ ןעֶד ׁשיִנְְרָּבְראַפ ןיִא
 . אייֵּב יו ֹזַא הָמָכָח טיִמ ןְרעֶוֶו ראוָועֶג סאָד טעוֶו

 ןעֶועֶג ּיִא הֹמלְׁש ְָלָמ רֶעֶר גּוא רעֶּבייַוייוצ יִד
 ְהעועג ןְּבאָה יי זַא ןעֶר לֵאְִָׂילָּכ רֶּניִא ךֶלֶמַא
 הָכּולְמ יי טיִמ טייַרְפעֶג ךיז יי ןְּבאָה הָמִכָ ןייַ
 בייַ סֶז הָרטּפַה רעֶר ןּופ א ןעֶמ טְנְרעֶל ףוא
 ןעֶסייַהעֶג טאָה הָׁשִאיִר ןעֶר תֹועַר עגְניִרְג ןְּבאָה

 יִנֵמֲחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר טֶּבייַרָׁש בוט רַחֹוׁש ׁשֶרֶדֶמ
 רע תּומָכָח טעֶריַנ טאָה הֹמֹלְׁש ןּופ לומ םֶר טְגאָז
 טעֶו ןיִרַא וזַא סֶר טְסיוועֶג טֶה טאָג טְגאָזעֶג טֶה
 טֶה םּירָד רֶדְניִקיַיַוְצ נּוא רֶּבייַו ייוְצ טיִמ ןעֶמּוק
 טיִמ נוא ןְנוא ייוֵוְצ טיִמ ןָפאַׁשעֶּב ׁשְנעֶמ םעֶר רע
 םיִפ ייוֵוְצ נּוא רֶכעֶל זאָנ ייוֵוְצ טיִמ נּוא ןעֶרוא ייֵוְצ
 םּורר ןעֶלייֵמ ּצ ְךייַלְג ןעֶנעֶק,םיִא לאָז ןעֶמ יֵדְּכ
 עֶכיְִטיִא ןעֶנעֶק ריא טעוֶו ןאַר די םֶד טְקאַהעֶצ

 :ןעֶּבעֶג קלח ןָכייֵלְגַא הֶׁשָא

 שניו
 הָרּודְי זיִא טֵׁשַּפ ןייֵא ְךאָנ נוא ריִמ ןעֶנעֶקַא
 איד ןייַז זאָל ריִמ ןיא יֵנֹודֲא יִּב טְנאָזיִנ טֶה
 ןייַז ףֹוא לעֶו ְּךיִא רָכעֶּב םעֶד ןּופ הָריִבֲע
 טֶסעוֶו אּוד ּבֹוא נּוא ןייַז טְכעֶנְק ןייַא טְרֹוא

 ןָא םיִא רַּפ ְּךיִמ ְּךיִא םעֶנ םּוראָו ןיִנעֶרְפ
 תֵא בֵרֲע ךֶדְכִע יִּכ) רָדיֵרְּב עֶלַא ןופ ןייֵמ
 בֵרֶע רֶמאֶפ ןייַמ ּוצ ּבאָה ְּךיִא לייוַו (רענה

 יִּכ) םייֵהַא םיִא ןיִנְנעֶרְּב ּוצ םיִא רַפ ןעוֶויִג
 ןעֶגֹוא עֶנייֵמ ןיִא טְכיִּב אּוד (תֹעְרַּפְּכ ְךֹומָכ
 ּור ויִא םַׁשָּפ ןייֵא ְךאָנ הֹעָרַּפ יוִו ֹוזַא בּוׁשָח

 ודּבֹוא ןיִמָינִּב רָּביֵא ןירעווו ןְגאָלְׁשעֶג טְסעוֶו
 ןיִראוָו זיִא הֹעְרַּפ יוִו ֹוזַא ןיִטְלאַה םיִא טְסעוֶו

 ןנאלשעג

 םְגאָזָג םיִא ּוצ הָדּוהְי שֶה ןֶרעֶה ּוצ לעוו ְךיִא נּוא
 ןׁשְרע;םוצ ןָמּוקעֶגןיִנֶזריִמ זַא תַצַשְּב ראָו רַפ
 םוא רַּפ טְכאַמָג ְנּוא ּוטְסאָה ריִר ייַּב ןְראָק ןעֶפֹוק
 נא ןֵננעֶרְב ןָסיֵהְג ְנּא טְקאָה גוא םֶרָעָּפְׁש
 יד ּוצ טְכארְבִ םיִא ריִמ ןָּכאָה רֶדּורְּב מס

 גוא :
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 יִא ןְטְלאַהיִנ הֶרָׂש טֶה רע לייוַוןינאָלְׁשיִ
 עֶרֹוצִמ ְךֹוא ּוטְסעוֶו ֹוזַא ןעֶראָוויִג עֶרֹוצִמ רֶע

 ׁשֶיַה רֹמאֵל ויָדָבַע תֶא לֵאָׁש יִנֹודֲאַל ןיִרעוֶו
 טְנעֶרְפיִנ זְנּוא טְסאָה ּוד (חָא ֹוא בָא םֶכָלי

 רָדּורְּב ןייֵא רָדֹוא רֶאָפ ןייֵא ןֶּבאָה ריִמ ּבֹוא

 ןִמעֶג רעֶטְכאָט ןייֵא ריֵד ייּב טְלאוָיִג ןעֶד
 רימ ןְּבאָה טְנעֶרְפיִנ זְנּוא טְסאָה ּוד לייוו נּוא
 ןייֵא ןְּבאָה ריִמ סֶד טְגאָויִנ תָּמִא םעֶד ריִד
 נּוא רָדּורְּב םיִנייֵלְק ןייֵא נּוא רֶמאַפ ןֶמְלַא
 תַׁשְרַּפ ןיִא נּוא .ןּבְראָטְׁשיִג זיִא רֶרּורְּב ןייַא
 רֵפ ןְראָו זיִא רע טְגאָויִנ אייֵז ןעֶּבאָה ץֵקִּמ
 ןעוֶו טאַהיִנ אְרָומ ייֵז ןְּבאָה אָד ראָנ ןֶראָּל
 טעֶו ןְראָל רַּפ ןְראָָו זיִא רֶע ןגאָז ןְלעֶו יי
 רעֶהַא םיִא טְגְנעֶרְּב נּוא םיִאטְכּוז ןְנאָז ףֵמֹוי
 ראָוויִג ןיִנעֶז ריִמ טְנאָזיִג אייז ןְּבאָה םּורְד
 ןעֶּבְראָטְׁשיִנ זיִא רָדּורְּב רעֶד סאָד ןיִראָויִנ
 םִנייֵלְק רֶעייַא רעֶהַא טְגְנעֶרְּב טְנאָויִגּוטְּסאָה
 רעֶד ןעוו טְרָפְנעיִג ריִד ריִמ ןְּבאָה רֶדּורְּב
 ןייַו ןעק רֶטאפ ןייַ ןּופ ןייג קעוֶוַא טעוֶו גָנּו"
 נוא ןֶּבְראַמְׁש רעצ רַּפ לאָז רֶמאָפ רֶד םֶד
 ריִא טְנאָזיִג זְנּוא וצ ּוטְסאָה ְּךֹוא גְנּי רעֶד
 רעֶייַא ּבֹוא םיִנָּפ ןייַמ ןְהעֶו רעֶמ טיִנ טְלאָו
 נוא ךיַא טיִמ ןייַז טיִנ טעוֶו רָרּורְּב רָניילְק
 עי
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 תשרפ

 .ריִמ ןְּבאָהןנעֶרְפ טְפְראַריגונּוא ּוטְסאָה םֶו

 טצ הניארו שגיו

 נוא רֶמאַפ רֶונּוא ּוצ ןעֶמּוקיִנ ןיִנעֶז ריִמ זַא
 רֶונּוא טֶה טְלייֵצ רַד ץֶלַא סאָר םיִא ןֶּבאָה
 יִּכ) לאוו טְסייוֵו ריִא טְנאָזיִנ זְנּוא ּוצ רֶמאָפ
 ביי טְסּביִל ןיימ םָד טיִּתָׁשַא יִל הָדָלְי םִיַנָׁש
 רָדְניִק ייוֵוְצ ראָנ טאַהיִנ טיִנ רעֶמ טֶה לֵחָר
 נּוא אָר טיִנ זיִא ףֵמֹוי נּוא ןיִמָיָנְּב נוא ףֵֶסֹוי
 ּודארקע ןיִמעֶנ ּוצ ְךֹוא ןיִמִינּב טעֶוו ריִאּבֹוא
 ןְפעֶרְט סיִּפִע הָליֵלֲח טעוֶו רֶמאָט נּוא (ןֹוסֶא
 לייַו רֵדּורְּב ןייַז ּוצ איוו ֹוזַא נעוֶו םעֶד ףֹוא
 ךיִא לעוֶו עוו ןיִא ןייֵגּוצ טְנאֹויִג טיִנ זיִא רֶע
 ויִא ןיִמיְנִּב זַא םּוראָו ןיִּבְראַטְׁש רעֶצ ראַפ
 ףֹוא םיִא טימ ְךיִמ ְךיִא טְסייֵרְט ריִמ ייַּב

 ריִא ןעֶו נּוא רֶדְורְּב ןייַז ףֹוא נּוא רֶָמּומ ןייַז
 םֶל ןייַזְךייַלְג ריִמ טעוֶו ןְריִל רַפ ןיִמָיְנִּב טעוֶו
 .ןָּבְראָטְׁשיִנ גאָמ ןייא ןיִא ייֵרָד עַלַא ןינעֶז ייֵ
 ףֵסֹויּוצ טְגאָזיִג טֶה הָרּוהְי טְּבייַרְׁשַיַחְּב רֶד
 טאָה רֶע ןעֶד רעֶטאָפ ןיימ ראַפ ְּךיִד טיִה
 איד ןעֶמּוניִג טֶה איִז םו לַחָר ּוצ ןיִטְלאָׁשיִג
 ְּבְראָטְׁשיִנ גע ןיִא איִז יא ןֶבָל ןופ רֶרֶליִּב
 זיִא ןיִמָינִּב נוא ןְטְלעֶׁש ךֹוא ְךיִד רֶע טעוֶו
 טָאֹוּביִנ טעֶו ׁשֶרֶקִמַה תיִּב רֶד םֶד ניִלייֵה
 סורַא זְנּוא םיִאּביִג םּורְד קֶלַח ןייז ןיִא ןרעוֶו
 ּבאָה ּךיִא ןעֶד (רענה תֶא בֵרֹע ּףֶרֶבע יִּכנ
 עו נא םיִ ערב ןעֶיִג בר םיא ר

 רשיה רפס

 ָנּוא ףֹוא לּוּבְלַּב ןייַא רֶטייַו עֶטְסְכאַמ רנּוצא נוא
 זנּוא לאָז ראַה רֶר זַא ןְרעֶה םעֶר ךיִא םעָּב דֶנּוצַא
 טיִמ ןייג ןְלעֶוו ריִמ גּוא רָרּורְּב רזנּוא ןְרעק םּוא
 רַפ ריִמ ןְלעו טיִנ ּבוא גּוא רֶמאָפ רֶזנּוא ּוצ דיִרְּפ
 הָרּוהְי ּוצ טְרָפְנעַיְג טֶה ףֵסוי גּוא .םִיַרְצִמ ןָשְסיו
 ןָא םְסְרעֶר נוא ליומ טיִרְּב ןייַד עֶטְסְניִפֶע םאוָו
 ךיִא זַא טְּבעֶל הער יו זַא ְךיִא רעֶוְׁש אָרהָעְנכַה
 ןְטְלאַה הָמָחְלַמ ןלאָו םיִרוּבג עֶנייַמ זַא ןָסייֵה לעוָו
 ןעֶקְניִרְּט רֶד רֶריֵרְּב עֶנייֵד טיִמ עֶטְסעֶו ךייא םיִס
 יֵ ןּופ רעֶכָלְטיִא סאוָו ץֶכעֶייֵּפְׁש ריי ןיִא ןְהעֶו
 טְגאָזְג רָמייַו םֶה רֶע גוא ןאָמ אייַפְׁש ןֵא טעֶ
 טיִנ ליוִו ךיִא זַא תורע ןייֵא זיִא טאָג ףַמֹוי ּוצ
 זַא טעֶּב ְךיִא גּוא (ְךרֹובָּכ רַרָה) ןְטְלאַה הָמָחְלִמ
 ןלעֶו ריִמ גּוא רֶרּורָּב ֶונּוא ןיִּבעֶג ּפָא טְסְלאָז ּוה
 םיִא ּוצ טעג רמת טֶה ףכוי א יי יי
 . טְסעוֶו ּוד ּוליִפֲא טְגאָזְנ גְנאַל ןוש ריִד ּבאָה ְךיִא

 ןָבֹוהְנ ןָא םֶה ףֵסֹוי נּוא רֶרּורְּב ןייַד ןָמעֶנ ּפָא טיִנ
 יד ּוטְסעוֶו םיק ףסוי טְגאָזְג טאָה נא ןְרייר ּוצ
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 טְנאָזג וזַא טֶה ףַתוי יו נּוא רֶריִרָּב ֶגייַד יִמ ןְהעֶז
 גוא ןיֵהַא טְקוקָג ןָא םּרַא רָריִרְּב יד ְךיִ ןֶּבאָה
 גוא ןעֶמּוק ןָא טעװ ףַסוי טיִנאַוו ןּופ ןְהעֶז ּוצ רעֶהַא

 ןקּק ריִא טְפְראַרַּב םווְךאָנ טְגאָזְגייֵזּוצ םֶה ףָהֹי
 ריִא סו ףסוי ןיִּב ְךיִא ראָו רַפ רעֶהַא גוא ןיִהַא
 זאָל דָנּוצַא נוא םִיַרְצִמ ןייק טּפֹוק רַפ ְךיִמ טֶה

 טֶה ריִא םֶו ןְגּוא יֵרעייַא ןיִא ןאָמ קְנאַּב טיִנ ְךייא
 טאָנ טֶה גְניִרעֶג רָר ןייא ּוצ ןעֶר טפוק רַּפ ְךיִמ
 טְרעֶה רָר םֶדְוֶּבאָה יי יו ּוא רעֶהַא טֶקיׁשָג ְךיִמ
 ָךאָנ זיִא הָרּוהְי גוא ןְראָוג ןקאָרְׁש רֶר ייֵז ןְגעז
 רֶר טאָה ןיִמינַּב איו גּוא ןְראָווג ןְקאָרְׁש רֶד ןייֵמ
 ּוצ ןְפאָלעֶג ּוצ ןיֵמינְּב ויִא רייֵר עֶגיִזאָד יִר טְרעֶה
 יִר יִװ נּוא םָנייַוְג נּוא טְוְלאַהְג םיִא טֶָה נּוא ףֵסֹוי
 ףוא ןְלאַפָג ךוא יי ןנענ ןְהעֶז רֶד םֶד ןְּבָה רֶריִרְּ

 ְּבאָה עֶלַא נוא .טְנייווְג ךוא ןְּכאָה נּוא זְלאה םֶּפַסוי .
 טְרעֶהְג זיִא ְךאַז יִד גּוא רייֵרְפִנ רעֶייז ןְמאַז ּוצ ְךיִז
 יִנעֶז טייל יִר זַא העְרַפ ןּופ זוה םעֶר ןיִא ןְראָויִ
 יִר ןְלעֶפְג לאוו רֶעֶייז םיִא זיִא ףֵסֹוי ןּופ רֶריִרְּב יִד
 נּוא תֹורָרְׂש עֶניִיַז טְקִיִׁשְג טאָה הֹעְרַּפ נּוא .ְךאַו

 םירובג
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 ְךיִא לעוֶו םיִמָיַה לֵּכ יִבָאְל יִתאָמָחק שיִנ
 עֶרייֵּב ןּופ רֶמאָפ ןייַמ ּוצ טְניִדְניִז ראַפ ןייו
 אָּבַה םֶלֹוע ןּופ נּוא הָזַה םֶלֹוע ןּופ ןיִטְלעוֶו
 סאָד רָכעָּב ןייַמ ןיא העז ךיִא ףֵמֹוי טֶרָפְנֶע
 םּוראָו טְּפיֹוק רַפ ףעֶדּורְּב ןייֵא טאָה ריִא
 איו נּוא ןעוֶויִג בַרֶע טיִנ םיִא ראַפ ּוטְכאָה
 יִלָּתְפַנ ּוצ רֶע טְנאָז טְרעֶהיִנ םָד טֶה הָדּוהְי
 זיִא ןְסאָנ נּוא ןיִקְראַמ ליִּפ יו העָז גּוא אייֵנ
 סע טְגאָז נוא ןמוקיג יִלָתפִנ זיא םִיַרְצִמ ןיִא
 טְגאָז ןיִקְראַמ ףְלעֶוְצ ןעֶדְנאַה ראַפ זיִא
 נוא ןיִקְראַמ ייֵרָד ריִמ ףֹוא םעֶנ ךיא הָדּוהְי
 יד ןעֶנאָז קְראַמ ןייֵא רעֶכיִלְטיִא טְמעֶנ ריִא
 םִיַרְצמ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו הָדּוהְי ּוצ רעֶדיִרְּב
 עֶצְנאַג יד טְסאָהּודיוװְךיילְנ זיִא ןְכאַמ בּורָה !

 ןיִבעֶל עֶלַא יו ןעֶד טְכאַמיִנ םּורָח טְלעוֶו
 ןְּבֹוהיִג ןָא רֶדיוֵו ְּךיִז הָדּוהְי טֶה םִיַרְּצִמ ןּופ
 טְסיִּב אּוד טְנאָז נּוא  ףסֹוי טיִמ ןיִניִרְק ּוצ
 לּובְּלִּב ןייֵא טיִמ בֹוה ןָא םעֶד ןּופ ןעֶמּוקיִנ
 נּוא םיִלְנַרְמ ןיִנעֶז ריִמ טְנאָזיִג טְכאָה נּוא
 םעֶד ןְּבאָה ריִמ טְגאָויִנ ּוטְסאָה ְּךאָנ רעֶד
 רָמאּפ ןייַמייֵּב ְךיִא רעֶווׁש אָד ּתְבְנַניִנ רֶכעֶּב
 םאָד הֹעְרַּפ ייַּב ןְראווְׁשיִג טְסאָה ּוד יו ֹוזַא
 טּולְּב טיִמ ןֶּבַראַפ דְלאַּב םִיַרְצִמ לעֶו ְּךיִא
 םֶרָּבְראַפ גְנאַל ןיֹוש טְנעֶז ריִא ףֵסֹוי טְנאָז
 ךוא ףֶסֹוי ןיפ דְמֹעָה סאָד טאָה ריִא ןעֶד
 םּוצ טְנאָזיִג טאָה נּוא םֹולָּב ןיִא טְּבְראַפיִג
 ןְּפעֶגיִג ףוא םיִא טֶה הֵעָר הֶיַח ןייֵא רֶטאָפ
 רָדיִרְּב עַלַא ןְּבאָה דעֶריִג םָד טֶה רע יו נּוא
 ןְכאַמ בּורָח םיִרָצִמ לאָז ןעֶמ ןעוֶויִג םיִּכְַמ

 ףשיה רפפ

 עֶנייַז טימ ןָאייֵרְפ ְךיִז ןָלאָז ייֵז זַא ףמוי ּוצ םיִרֹוּכִ
 לֶאו רֶע זַא ףַסֹוי ּוצ טקיִׁשָנ טֶה הְֹרַּפ נּוא רֶריִרְּב
 ןייק ןְראָפ םֹורַא ןָלאָז ייֵז זַא רֶריֵרְּב עֶנייַז ןְגאָז
 רֶריֵרְּב עֶנייַז ּוצ ןיִּבעֶג ףֵסֹוי לאָז ךֹוא גּוא םִיַרְצִמ

 ֶנייפ ןְרייֵלְק ןָא ְביִלְיִא לאָז נוא תֹונָּתַמ ֵסּורְ
 טֶרָדְנּוה ייֵרְד ןָכיִּלְטיִא ּוצ ןָּבעֶג לאָו נּוא רֶרייֵלְק

 יִד ןאָמ ןָא ןָסייֵהג יז טֶה ףֵסי נּוא רֶּבְליֵו קיִטׁש
 נּוא העְרַּפ רַּפ טֶכאַרְּבָג יִיַו טֶה גּוא רֶרייֵלְק עַמּוג
 זַא נוא ףָכֹוי ןּופ רֶריִרְּב יה ןְהעֶל רֶד םָה העְרַּפ יו

 עֶניֵׁש רֶעייֵז נוא םִיַרֹוּכַנ עֶסֹורְג עָלַא ןיִנעֶו יי
 .ןעֶייִג נוא העְרַּפ ןּופ ןְגְנאַגְג קעווַא יי ןיִנעֶג ְךאָנ רָה נּוא טיירְפעֶג ריז ףֹורָד יז רֶע םֶה ןְשְטְנעֶמ

פ רֶעייֵז ּוצ ןֵעַנְּכ ַנאַל םּוצ
 ,ּ+רָמאַּ

 ץ הניארו שגיו תשרפ
 , םכאַמעֶג ְךיזטָה נוא ןְטְבְראָפעֶגְּיו ףסֹויטֶה
 . ןלאָז עַל ןְסייֵהיִג טֶה גוא ייֵז ּוצ ןיִנעק רַד
 !ייִדְּכןְּייְֵּב ןילאָז רָדיִרְּב יד ראָנ ןייֵג םֹורֵא
 . איד ראַפ ןיִרעֶו טְמעֶׁש ראַפ טינ ןיִלאָו ייֵז
 ,ּוצ נוא טְפֹוק רַּפ םיִא ןֶּבאָה ייֵז סו םִיַרְצִמ
  רֶע םאד ןייַ הָּפְרֶח ןייֵא ךֹוא םֶר טעוֶו םיִא
 . םִיַרְצִמ יד ןיִלעוֶו ְךֹוא רֶדיֵרְּב יִכְלעֶוַא טֶה
 רֶע טֶה ְךֹוא םִיַרְצִמ ןיִא ןינאוו ייֵז ןעֶזאָל טיִנ
 הערּפ ןּופ םיִרָׂש ליִּפ לייַו ןייֵג סורַא ןְסייֵהעֶג
 טיִנ ייֵז טֶה רע;נוא ןיִמִינִּ רּפ ןְטעֶביִג ןְּבאָה
 ןְסייֵהיִגעֶלַא רֶע טֶה םּורָד ןְגאָז רַפ טְגעֶקיִג
 ףֵסֹוי טְנאָז יֵנְמֲחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבר .ןייֵנ סֹורַא
 .טֶה רע;םוִו ןעוֶויִג הֶנּכִס ֶסֹורְג ןיֵא ןיא זיִא
 ןייק טאָה רע; איו ןייֵג םֹורַא עֶלַא ןְסייֵהיִג
 רַד םיִא ייֵז ןיִלעוֶו רֶמאָט טאַהיִג טיִנ אָרֹומ
 טי ןּופ רֶד טְלאָו ׁשְטְנעֶמ ןייק נוא ןיִננְראַה
 וצ טֶה ףַמֹוי טְּביַרְׁש ׁשֶרֶדֶמ רעֶד .טְסיוזיִ
  ןיִמָיְנִּב ןופ רֶהירְּב רֶד טְנאָז ריִא טְנאָזִגייֵז
 ןעֶזייוו ְךייַא םיִא לעֶו ךיִא ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 יד ךיז ןְּבאָה ףֵסֹי ןְפּר ןיִּבֹהיִנ ןָא טֶה נוא
 נאָז ןְטייַז עֶלַא ףֹוא טְקּוקעֶג םּורַא רָדיִרְּב
 ןיִּב ְּךיִא םּורַא ְּדייֵא ריִא טקּוק סאָוו ףסֹוי
 ןיִרְפְנַע טְנעקִינ טינ רֶָריִרְּב יֵד ןְּבאָה ףֵסֹו
 הָריֵבֲע רעֶייַ ןעֶזיוויִגייֵז טֶה רע זַא ףֹסֹוי ּוצ
 טייל יד טעֶו טאָג ןעוֶו ןידה םֹויָלןֵּכֶׁש לֶּכִמ
 ֵאְדַוְּבייֵ ןְלעֶוו תֹוריבע יִרעֶייִז זיו םֹורַא
 טְּביַרְׁשקחְצִי תֹורְלֹוּת רֶד.ןיִרְפְנֶ ןינעק טינ
 ןייֵמ ְּךאָנ טְּבעֶל טְגאָויִג ףֵסֹוי טאָה םּורָד
 ןֹוׁש םיִא ןְּבאָה רֶריִרְּב יִד עֶׁשְטאָה רֶטאּפ

 גנאל
 שודקה ה"לש |

 רֶריֵרְּב עֶנייז נוא (ותוא תֹונֲעַל ויָחֶא ּולְכָי אֹלָו
 הָּבַ שֶררֶמ יא ְרָפְִנֲע טְנעֶקְיגטיִנ םיִא ןְכאָה

 ראַפ זָנּוא זיִא ייֵֵו יֹוא ,אֵלְרְרַּב ןֵהּכ אָּבַא 'ר טְגאָז
 ָנּוא זיִא ייוֵו יֹוא .(ןיִרַה םֹוי) טְכיִרעֶג סָד גאָט םעֶד
 ויִא ףַסֹוי ,(הָחָכֹוּתַה םֹוי) ףאָרְמְׁש רֶד גאָט םעֶד רַפ

 ןּופ נוא רֶריִרְּב עֶנייֵרֶמְנּוא רַטְסננּי רעֶר ןיִעֶויִג
 טְנאָקעֶג טיִנרֶיֵרְירְְלג עֶיי ןָכאָה יגעוֶוטְסעֶד
 טעוֶו ה"ּבקה זַא ןייַז טעוֶו יו טְנייה .ןרֶפְטִנַע םיִא
 ןְרעֶי נּוא ןְפאָרְטְׁש רְֶנּואַּב ןְרעֶי טעֶו נוא ןָמּוק
 ֵחיֶבֹוא) טייֵטְש סעע יו ןְטְלאַה ראָפ םיִאָטֲח עֶנייֵ
 עֶנייר נוא ןְפאָרְטְׁש ְךיִד לעוֶו ךיא (ףיָניְֵלהָבְרֶֶאו

 :ןָקעֶמְׁש ןָעא עָעיִר רַפ םיִׂשֲעַמ
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 ףֵסֹוי ראָנ טְּבעֶל רָטאָפ רֶד םֶד טְגאָיִ גנאי
 אָרֹומ ןְלעוֶו רֶריֵרְּב איִד טְכאַרְטיִג ְךיִז טֶז
 ןְּבאָה ייֵ לייוַו ןיִנְראַה טי ייֵז לאָז ְךיִאןְּבאָ
 ןייַמ טְנאָזיִג ייֵז רע;טֶה םּורָד טְפֹוק רַּפ ךיז

 עֶׁשְרָה וָׂשע ּוליִפא ןעֶד ְּךאָנ טְּכעֶל טא
 בקעיּוצ ןאָמ וייֵּב ןייק טְלאוָויִג טינ ךֹוא טֶז/
 טיִנ םיִא לאָז רֶע ֵדָּכ טְּבעֶליִנ שה קָחֶצִ זַע/
 ֵאְדוְּב ךייַא לעֶו ְךיִא ןֵּכֶׁש לָּכִמ ןייז רע
 יו ןְהעֶזיִג טֶה רֶע יו נוא ןאָמ טיִנ וייַּב ןייקו

 וצ רע טאָה ןיִקאָרְׁש רָד ןיִרעֶוו רָהיִרְּב =!
 :טְגאָזִג ייֵ |

 +רעֶריְרְּב איד ּוצ ְךיִז םִנעק רעד ףםוי איו
 א

 ְךיִב טאָה טאָג ןעֶד טיִנ ְּךייַא טְקעֶרְש
 נוא ןיִרעֶנרַד ְךייַא לאָז ְּךיִא רעֶהַא טְקיִׁשעֶו

 רא) םִיַרְצִמ ןייק טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טֶה רוִא
 ריא ןעֶד ןייַטְׁש רַּפ ריִא טְנעק סֶד נוא
 טאָנ נוא טְכעֶנק ןייַא רַּפ טְפֹוק רַּפ ךי
 םִיַרְצִמ ןיִא טיִלַׁש ןייֵא רַּפטְכאַמיִנ ךי

 רעייַא ףֵסֹי ןיִּב ְךיִא טְנאָזיִנ שֶה רֶע טֶּבי

 טֹוט ןיִא ויִּב טֶה כֹקַעַי וא ןיִטְלעֶׁש טיִג יי
 רַּפ םיִא ןֶּכאָה רֶהיִרְב איִד םֶד טְסיוויִג שיִנ

 .ייַחְּב רעֶד .טְגעֶניִג םיִא ּוצ רָדיִרְּב יִד |

 ק הניארו שגיו
 יחִיַו תֶׁשָרַּפ ןיא ןיִלעוֶו ריִמ איו ֹוזַא טְפֹוק
 ךֹוא ן'במר רעֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא נוא ןעֶּבייַרְׁש

 ןְפוק רַפ םעֶד ןּופ ןְסיוִו לאָז בֹקֲַי ןעווו ןעֶד
 ףֵסֹוי םֶד טֹוט םעֶד רַפ ןְמאָּביִג בקֲעַי טְלאו
 רעֶיַרְּפ ףֵסֹוי טֶה םּורָד נּוא ןייַז לֵחֹומ ייֵז לאָז
 זיִא רע םָד רָמאָּפ םעֶד ןעֶמיוִו טְזאָליִג טיִנ
 ְטְלעֶׁש טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ןְרוָויִג טְפֹוק רַּפ
 םֶרֵח ןייֵא ןְּבאָה ייֵז לייַו ְךֹוא נּוא רֶדיִרְּב יד
 גוא ןעֶנאָז םֹוא טיִנ םאֶר לאָז ןעֶמ ןעֶּכעֶגיִג
 םֶרֵח םעֶד ייַּב ןעוֶויִג טיִנ זיִא ףֵסֹוי עֶׁשְטאָח
 לייוַו ןעֶטְלאַה טְזּומיִנ םיִא .ְךאָד רֶע טאָה
 ּורֲהמנ ןְּבעֶניִג םָרֵח םיִא ןֶּבאָה רֶדיִרְּב ןְהעֶצ
 ּוצ דְלאַּב טייַנ טְנאָז ףֵמֹוי (יִבָא לא ּולֲעַ
 ְךיִמ טאָה טאָנ סאָד טְנאָז נּוא רֶטאַּפ דָזְנּוא
 םוק נּוא םִיַרְצִמ ןיִא ראַה ןייא רּפ טְכאַמיִנ
 ןְטְסעֶּב ןיִא ןיִצעֶז ְךיִד לעוֶו ְךיִא נוא דְלעַנ
 ףֵסֹוי טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד .ןָׁשֹוג זיִא םֶד דְנאַל
 ןעֶציו ןלעוֶו טינ טעװ בֹקֲעַי םֶד טְסיוויִג טֶה
 טְגאָזיִג רֶע טֶה םּורָד טאָטְׁש הָכּולְמ רֶד ןיִא

 ִּתְלַּכְלַכְו ןֶׁשֹוג ןיִא ןיִצעֶז םיִא טעֶו רָע
 ְךיִד לעֶו ךיִא נוא זשֶרְוִּת ןֶּכ םָׁש ּךְתֹוא

 טְמּורָא רַּפ ּוטְסעֶוו רֶמאָט ןעֶזיֵפְׁש ןְטְראָד
 ףֵסֹוי טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש ןּבמר רֶד .ןָרעוו

 נא ןַענּכ דְנאַל ןיִא רָּמאָּפ ןייַזטְויֵּפׁשיִג טיִנ
 לייוו ץֶרֶאְל הָצּוח ןייק ןייג ןֶסייֵהיִג םיִא טֶה
 .איד טיִמ ְךֵלֶמ רעֶד טאַהיִג אָרֹומ טאָה רֶע

 ןעֶכאַמ תֹורְצֹוא לו רֶע ןעֶנאָז ןְלעֶו םיִדָׂש
 הֵנִהָע ןיֵהַא סֹורַא טעֶו נא ןענְּכ דֶנאֹל ןיִא
 יִרעֶייַא ףןיִמָינִּב יִחָא יֵניְֵו תֹואֹור םֶכיֵניִע
 ןעֶד רֵדּורְּב רעֶניֵא ןיִּב ְּךיִא םָד ןְהעֶז ןעֶגֹוא
 ןֹוׁשְל ְךייַא םיִמ דיי נּוא ּתיִלֵמיִנ ןיִּב ְךיִא

 עֶלַא טאָה רֶע ןיִמִיְנַּב יִחָא יִניֵעע ׁשֶדֹוקֲה
 ְךיִא יו וזַא ןעֶזייוו ּוצ רֶדְננַ ןָכיְִניִג רֶדיִרְּב
 רע ןעֶד ןיִמָיְנִּב ףוא טיִנ הֶאָנִׂש ןייק .ּבאָה
 ּבאָה ֹוזַא ןְפֹוק רַּפ ןייַמ אייַּב ןעוויִג טיִנ זיִא
 . רעֶד .הָאְנַׂש ןייק טיִנ ְךֹוא ךייַא ףֹוא ְךיִא
 איִד ּוצ טְנאָזיִג טאה ףַמֹוי ׁשְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח
 רֶטאָּפ רעֶייַא ּוצ טְליוִו ריִא ּבֹוא דעֶרְירְּב
 טאָה ריִא לייו ּבעֶל ְּךיִא םִאָד ןעֶנאָז טיִנ
 ןיִמִִנּב זאָל ןעֶגאָו טיִנ טְלאָז ריִא ןְראווָׁשיִג
 תֹורָלֹוּת רֶד ,ןְראווְׁשיִנטיִנטֶה רֶע םו ןעֶנאָז
 ד ןְמיִס ןייַא ראַפ רֶע טאָה םוָו טְנעֶרְפ קָחֶצִי

 ןעק,שעׁשְדֹוקַה ןֹוׁשָל רעֶר רע םֶד טְגאָזיִ
 וער '
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 ּׁשְל ןינעק ,םִיַרְצמ ליִפ סאָד ןייַז טיִנ ןעֶד
 טייֵנטְנאָזיִג טֶה ףֶסֹוי זיִא ץּוריִּת רֶָד ׁשֶדֹוקַה
 רעֶהַא ןעֶמּוק לאָז רֶע רֶמאָפ רעֶזְנּוא ןעֶנאַז
 נּוא רֶגְנּוה ןייַז ראָי ףֶניִפ ְךאָנ טעוֶו םע ןעֶד
 ןְהעֶו ריִא טְנעֶק ןיִּבֹולְנ טיִנ טְליוִו ריִא ּבֹוא
 ְךיִז טֶה סו םֹולָח רֶד סֶד ןְגֹוא יִרעייַא טימ

 ְךִז ןקיִּב ןְראָק דְנּוּב ףֶלֶע ּתְמֹולְחיִג ריִמ
 ףֶלֶע איד סאָד ןוָיויִג טֶה םָד נּוא ריִמ ּוצ
 םּורָד נּוא ןיִקיִּב רימ ּוצ ְךיִז ןיִלעוֶו רָדיִרְּב
 ריִא יִדְּכ ןיִמִינִּב ןְגְעֶרְּב ןְסייֵהיִג ְךיִא ּבאָה
 ויִא םע נא ןְקָיְּב רימ ּוצ ְךיִז עֶלַא טְלאָז
 םוָו סאָד ןְסיוִו ריִא טנעק ןעֶגיִרְד ןעוֶויִג וזַא
 ןייַז רגנּוה ראָי ףֶניֵפ ְּךאָנ טעוו םִע ןאָז ְּךיִא
 יֵּפ יִּכ) קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סֶד תַמָא ְּךֹוא זיִא
 ראפ טנעק ריִא רָמֹולְּכ (םֶכיֵלֲא רֵּבַדְמַה
 םּורָד תֶמָא זיִא טְנאָז לֹומ ןיימ סאוָו ןייֵטְׁש
 םיִא לעוו ְךיִא ריִמ ּוצ רֶטאפ ןייֵמ טְננעֶרְּב
 טאָה ףֵסֹוי טְּבייַרְׁש ליִרָסיֵא יִּבַר ןעֶיֵּפְׁש
 ךיִא רֶמֹולְּכ (יָח יִבָא דֹועַהףֵסֹוי יִנֲא טְנאָזיִג
 רֶמאָפ ןייַמ ּבֹוא טיִנ סייַוְךיִאְּדאָנ ּבעֶל ףֵסֹוי
 לאָז רע ןעוֶוןעֶד הָאּובְנ ןייז טיִמ ְךאָנ טְּבעֶל
 זַא טְסיוִויִג רֶע טְלאוָו הָאּובְנ ןייַז טיִמ ןיִּבעֶל
 ויחָא ןיִמָיְנַּב יַראָוַצ לעלוּפיע ְךאָנ ּבעֶל ְךיִא
 ןְלאַה םעֶד ףוא ןְלאַפיִנ זיִא ףֵסֹוי נּוא (ְךְבֵיַו
 לייַװ טְנייוַויִג םֶה :ּוא ןיִמָיְנִּב רֶדּורְּב ןיִיַ ןּופ
 יִא טָאֹוּביִנ ןייַ ןְלעוֶו םיִׁשָרְקְמַה תיֵּב ייוְצ
 נוא ןְרעֶוו בּורָח ןְלעוֶו נּוא ןיִמִיְנַּב ןּופ דְנאַל
 ןַּכְׁשִמ ףֹוא וְלאַהְייַז ףֹוא טְנייַויִג טֶה ןיִמינַּ
 ףֵסֹוי ןּופ דנאל ןיִא ןְנאַטְׁשיִנ זיא סו הֹליִׁש
 טְׁשיִקיִג טֶה ףֵסֹוי נא ןְראָויִג בּורָח זיִא נּוא
 רע סאָד יז ןעֶייוו ּוצ רֶדְיִרְּב עֶנייַז עֶלַא ּוצ
 עמְׁשִנ לֹוקַהְט םיִנ הֶאָנִׂש ןייק ייֵז ףֹוא טֶה
 טְרעֶהיִנ ןֶראָוו זיִא לוק סֶד נּוא (הֹעְרַּפ תיֵּב
 ףֵסֹוי ןּופ רֶריֵרָּב יִד םָד הֹעְרַּפ ןּופ זֹוה ןיִא
 איִד טיִמ הֹעְרַּפ ְךיִז טאָה וזַא ןֵמּוקיִנ ןיִנעֶז
 ְךִז ייז ְּבאָה רעֶהַא זיִּב ןעֶד דייֵרְפעֶג םיִרָׂש
 ןייא זיִא ףסֹוי טְנייֵמיִג ןְּבאָה אייֵז טְמעֶׁשיִנ
 רעֶּביִא ןְראוָוִנ שיִלַׁש ןייֵא זיִא נוא .טְכעֶגק

 שורקה ה"לש
 טְשיִקעֶג טֶה רעוא םֶהיֵלֲךְֵיויתָאלְכָל שני

 טְנייַועֶג ייֵז ףוא טֶה גּוא רֶריִרְּב עֶנייֵז עֶלַא
 ןייַז ּוצ לֵחֹומ בִִיחִמ ןיִנעֶז ריִמ טייוַו איוִו טְהעֶז
 ףוא נוא ןְמְראָוו ןייִא רַפ םוָו טיִמ .םיִאָנׂש יְֵָנּוא

 הניארו שגיו
 - רָמאָפ ןיִבּוׁשָח ןייֵא נּוא רֶריִרְּב יִבּוׁשָח טֶה ְּו רע םָר ןְהעֶויִג ןְּבאָה ייֵז יוִו טְנייַה ירָּבֶא ייֵז
 - (םֶכָריעְּב תֶא ּונֵעשנ ןְלעֶפיִנ לאוו אייֵז זיִא
 / עֶניד ּוצ גאז ףֶסֹוי ּוצ טְנאָזיִנ טאָה הֹעְרַּפ
 . תֹומֵהְּב ִרעֶייַז ןיִדאָל ןָא ןעֶלאָז ייֵז רֶריֵרְּ
 - ןענָּכ דְנאַל ןיִא ןייֵג ןיִלאָז נּוא הָאּובְּת טיִמ
 / ןייֵא ויִא ףֵסֹוי םֶד טְסיוויִג טאָה הֹערַּפ ןעֶד
 ירא | = ןקָיִש טיִ ןייֵלַא טעוֶו רע ןְמֶאָנ ןייֵא נוא ויָנָע

 - נוא הָאֹובִּת ןיִמעֶנ ְסייֵהיִנ העֶרַּפ שֶה םּורְד
 - ןְגעֶרְּב ןסייֵהיִג טֶה נוא ןענַּכ רֶנאַלןיִא ןְקיִׁש
 - םִיַרְצִמ ןייק דֶיזינ זֹוה םעֶד טיִמ רֶשאֶּפ םעֶד
 - ןיִסֶעטעוו ריִא נוא (ץֶרָאָה בֵלַח תֶא ּולָכִאְק
 - ןגאָז םיִמָכֲח יד ,דְנאַל םעֶד ןּופ ּוטְסעֶּב םֶד
 ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִ יד ןעוו טְנאָזיִג תֹואּובְנ טֶה רֶע
 םֶד ןְנדייֵל םֹוא יז ןְלעֶוְיִרעֶוו טְזייֵליִג םֹוא
 םֶהָל ןֵּתִיַוו םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ּוטְסעֶּב
 ןייֵא ןֵּבעֶגיִג ייֵז םֶה ףסֹוי נּוא (תֹולְנֲע ףֵסֹוי
 ויִא רע םֶד ןְּבייֵלְג לאָז רֶע בֹקֲעַי ּוצ ןְמיִס
 רֶע טֶה טייֵלאַּב םיִא טֶה רע; ןעוֶו ןעֶד ףֵסֹוי
 הָוְצִמ עֶסֹורְג ןיֵא זיִא םַע םָד טְניִרעֶליִג םיִא
 טְרעוו םעֶד ְךֶרֹוד ןעֶד ןְייֵלאַּבּוצ חַרֹוא ןייֵא
 געוֶו םעֶד ףֹוא םיִנָלְוג ןּופ לּוציִנ חַרֹוא רָד
 טְניִפיִנ ןעֶמ עוו טְנאָזיִג הָרֹוּת יד טֶה םּורָד
 ןיִנעֶז םִװ טייל יד ןעֶלאָז געוו ןיִא גַרֹוה ןייֵא
 הָרָפּכ ןיֵא רַפ ּבלאק ןייא ןגנעַרְּב טְניִהאָנ
 ןְלאָזנּוא ןקאַה ּפָא פאק םעֶד םיִא ןְלאָז נּוא
 ןעֶסאָג רַּפ טיִנ שּולְּב םֶד ןּבאָה ריִמ ןיִנאָ
 ןְּבאָה נּוא טייֵלאַּב חַרֹואםעֶד ןְּבאָה ריִמ ןעֶד
 ְגאָז םּורָד געוֶו םעֶד ףֹוא טֹורָּב ןְּבעֶגיִג םיִא

 טֶה ףסֹוי (תֹולְנַע ףסֹוי םֶהָל ןֵּתיוו קּוסָּפ רֶד
 טְקִיִשיִג טֶה רע;רֶמֹולְּכ רָּבְלעַק ןיִּבעֶגיִג יז
 םיִא טֶה רע; סאָד ןְמיִס ןייֵא רָטאָפ ןייַז ּוצ
 ,רֶע ןעוֶוהָפּורֲע הָלְנֲע ןּפ ןיד םעֶד טְניִרעֶליִג
 , םָלּוכְלנ ייֵׁשעֶג רָדְנַנַא ןּופ םיִאטיִמ ְּךיִז טֶה
 ןְכיֵלְטיִא ּוצ (תֹולָמָׂש תֹופיֵלֲח ׁשיִאְל ןֵתְנ
 אייז לייוו רָדייֵלְק ןיִּבעֶגיִ ףסֹוי טֶה רָדּורְּב

 רעֶכעֶּב םעֶד רֶּביִא רֶלייֵלְק עֶרעייִז ןּבאָה
 יו יא ןייג טְמעׁשעֶג יז יז ןְּבאָה ןֶסיִרעֶצ

 ןמינבלו

 ראַפ םּורְד רַפ רֶזְנּוא רימ ןַפְראַד ליִּפעֶנ ןָגיִטָכיִר
 גּוא רֶעייז םיִא ןיגעק ןְּבאָה רֶריִרְּב םֶּפַסוי .ןָסעֶג
 םָה ןיִגעֶו טְסעֶד ןּופ גּוא טְגיִרְניִזעֶג קְראַטְׁש רֶעייֵז

 :טְנייועֶגייֵז ףוא טֶה רֶע גוא טְשיִקעֶג ייז רֶע
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 הניאצ

 ּוצ נוא (ףֶסֶּכ תֹואֵמ ׁשֹלָׁש ןַתָנ ןיִמְינַבלּוע
 קיִטְׁש טְרָדְנּהיייַרְד ןיִּבעֶניִג ףֵסֹוי שֶה ןיִמִיְנִּב !

 רפ םעֶד ייַּב ןעוֶויִג טיִנ זיִא רֶע לייוו רֶּבְליִז
 רֶע טֶה רֶריִרְּב איִד ּוצ נוא ףֶסֹוי ןופ ןעַּפּוק
 רעַּבא .ּתָסְנִקִיְנ ייֵז טֶה רע ןעֶד ןְּבעֶניִנ טיִנ

 רע טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹורָלֹוּת רעֶד !
 רעלייוורֶּבְליִז קיִטְׁש טְרָדִנּה ייֵרד ְּבעגיִ
 ןעֶכאַו עֶזייֵּב אייֵרְד רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ףֹוא טֶה
 ןעוֶויִגזיִא ןיֵד רָד נּוא רֶמאָּפ םעֶד רַּפ טעֶריִג
 ףְראַד רָהֲח ןייַז ףֹוא וייַּב דעָר רעֶנייֵא ןעוֶו
 טֶה רע; נּוא רֶּבְליִו קיִטְׁש טְרָדְנוה ןיִּבעֶג רֶש
 ןֶּבאָה ייֵז לייוו רָדיִרְּב יִד ּוצ ןְּבעֶגיִג טינ םֶד ו

 ןיִמִיְנִּבּוצ ןְּבעֶגיִג טֶה רע גּוא טְפֹוק רַּפ םיִא !
 ןֵסיִרעֶצ טאָה רע ליוו סְנייֵא רֶדייֵלק ףְניִפ י

 ןעֶויִגזיִא רֶע לייוו םִנייֵא נּוא רעֶדייֵלק עֶנייַז

 לייוַו םְנייֵא נּוא רעֶטּומ ןייֵא ןּופ רָרּורְּב ןייַנ
 נּוא טְנייֵלְג ןייַרַא רָכעּב םעֶד םיִא טֶה רָע
 רַּפ ייוֵוְצ נּוא טְכאַמיִנ בֶנֵג ןייֵא רַּפ םיִא טֶה
 טְכאַמיג בֶננ ןייֵא רַפ םיִא טֶה רע ליײװ לֶּפִּכ
 טְּבייַרְׁשֹוזַא לָפַּכ טְלאָצְנ םיִארע טֶה םּורָד -
 תֹודָלֹוּת רעֶד נוא יַחְּב רֶד נּוא .יֵנּוקְוַח רֶדי
 איִד טיִמ ןעֶזיוִוְנ טאָה ףֵמֹוי טּבייֵרְׁש קֶחֶצִי
 םֹורַא טעוֶו יִמְָנִּב ןופ סאָד רעֶדייֵלְק ףֶניִּפ

 ףֶניַפ ןיא ןייֵג םֹורַא שעוֶו םוָו יֵכָדְרָמ ןעֶמּוּק
 גּוא ׁשֹורְוְׁשַחַא ְּךֶלֶמ םעֶד רַפ תּוכְּלַמ יֵדְנִּב
 * זייַפְש טיִמ ןְלְיֵא ןְהעֶצ טְקִיִׁשעֶג טֶה ףסֹי

 בקעי להוא 0
 ָנַ יִהֹוא םֶּתרַבְמ ִּכ םֶכיניעְב רַחו לֵאְו ּובְצֲּת לַא הָּתַע
 טְגאָנעַג טֶה ֵסֹי (םֶכיֵגְפִל םיִהֹלֲאיִנַחְלְׁש הָוְַמִל יִּכ = י
 לאָז סע גוא ןיִרָעֹורְט טיִנ ריִא טְלאָז דְנּוצַא רֶדיִרְּב איִד ּוצ -

 טְפֹוק רַפ רעֶהַא ְךיִמ טֶה ריִא סו גיִסאָרָד רַפ ןייַ טיִנ ָךיֵא
 ןיִגעוֶו גָנּורעֶנ רֶד ןייֵא ןּופ טְקְיִׁשעֶג ְךיִמ טֶה טאָג םּוראָש

 טאַהעֶג טאָה רֹׂש רחירג ןייֵא לָׁשְמִא זיִא סע יךייֵא רַפ ּוצ !
 ץירקא טְכאַמעג םיִא ףֹא ְךיִז טֶה סע; נוא ןייֵטְׁשןיִרעיטַא
 לַעַּב עֶסֹורְג טיִמ ןְטְלאַהעֶג הֶּצֵע ןייֵא רַׁש רעֶד ְךיז טאָה
 םעֶד ןעק ןעֶמ ּבֹוא תֹובֹוט םיִנָבֲא ןֶטייֵּבְרַא סאוָו תֹוּכאָלְּמ

 ןעֶמ ּוליִפֲא טְגאָזעֶג םיִא ּוצ אייז ןְּבאָה ןְְכעֶר ראַּפ ןייֵטְׁש
 סעויִב ןעּבייֵלּב ץירק רֶד ץֶלַא טעוֶו ןְטְבעֶר רַפ םיִא טעוֶנ !

 טְגאָזעֶג טֶה נּוא םֶכָחַא הָכאָלְמ לעב רָסֹורְגייֵא ןמּוקעֶג זיִא
 ְךאָנויא ןייֵטְׁש רֶד ןּבעֶג הָּצֵע ןייֵא ריר לעוֶוךיִא רֵׂש םּוצ
 רֶרעֶיַט ְךאָנ טעוֶו ר ראָנ ןייֵמְׁש רֶרֲעייַטַא ְךֹוא .דְנּוצא
 טימ תֹורּוצ עֶנייֵׁש ןְצירְק םֹוא םיִא ףֹוא לעוֶו ְךיִא זַא ןיִרעֶמ

 םיִא ףֹא ןְמאָנ ןייַ ןֶציִרְק ֹוא לע ְךיִא גוא ןֵמּולְּ יִרֲיט
 ןּופ ןייַז טעוֶו הָכָּלִמ ּביה ןָא ןייַמ זַא ןעֶסיוו טְסְלאָז נוא
 ןְמעֶג קעֶוא ְךיִז טעֶו ץיִרק םעֶר ןּופ םּוראָָו ץיִרָק םעֶד
 תֶמֹדְּב ְךאָנ גוא ןיִגעוֶוןמילְּ יִ ןופ ןְמאָרְׁש טי יד ןוֶא
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 אק הניארו
 גּוא ןייַו ןעֶטְלַא ןעֶמּוג נוא רעֶמאָפ ןייַז ּוצ
 נּוא זיא טלעוו רֶד ןיִא סו וייַּפְׁש ייֵלְרעֶלַא
 ּוצ ןְגְנאַניִג ןְנעֶז רֶדיֵרְּב עֶלַא נּוא תֹוריִּפ עֶמּונ
 טיִמ ןְננאַנעֶג זיִא הָרּוחְי נוא רעֶמאָפ רעֶייֵז
 וצ ןעוֶויִנ בַרע םיִא רַפ טֶה רֶע לייַו ןיִמָיְנִּ
 םֶרֵח ְּךיִו ףֹוא ףֹורָד טֶה גּוא םיִא ןְגְעֶרְּב
 םֶרֵח םעֶד רֶּביִא טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רֶד .ןְמּניִג
 ןיִא טעֶּורְג טיִנ הָדּוהְי ןּופ רעֶנייֵּב יד ןְּבאָה
 םיִא טאָה רע עֶׁשְמאָה ראָי ניִצְרעֶפ ןורָא
 ןייק טְּפְראַרעֶג טיִנ טֶה רע לייַו טְכאַרְּבעֶג
 ףֵסֹוי םיִא טעֶו רֶמאָט ןְמעַנ ְּךיִז ףֹוא םָרָח
 טְפאָרְטְׁשְנ רע זיִא םּורָד ןעֶואָל ןְלעֶו שיִנ
 וונָרִּת לַאנ טְנאָויִנ ייֵז ּוצ םֶה ףֵסֹוי ,ןְראוָויג
 ףֹוא ןעֶטְכְראַפ טיִנ ְךייַא טְלאָז ריִא ְּךֶרָדַּב
 נּוא םָטּונ ליפ טְריִפ ריִא עֶׁשְטאָה עוו םעֶד
 ליֵפַחיִכָׁש ְךאָד זיִא טייַצ רָגנּוד ןייַא זיִא םִע

 ןעֶּבאָה אָרֹומ ןייק ְּךאָד ריא טְפְראַד הָליוְ
 ןעֶמ טֶה ריִמ רַפ נוא ְךייַא קיִׁש ְךיִא לייוו

 ייֵז ּוצ רֶע טאָה ְךֹוא ןעֶטיִיז עֶלַא ןיִא אָרֹומ
 םעֶד ףֹוא ןְגיִרק טינ ְּךייַא טְלאָז ריִא טְגאְָ
 ור ןעֶגאָז ןעֶרָדְנַא םעֶד לאָז רעֶנייֵא םֶד געוֶו
 נּוא ףָסֹוי ףוא עֶרֶה ןֹוׁשָל רעֶרעֶג טְסאָה
 ְךוא םיִא ןעֶפֹוק רַפ ּוצ ןעוועֶג םֵרָוג טְסאָה
 ראַפ טיִנְךי ןעֶלאָז ייֵז טְנאָועֶג ייֵז רַע שֶה
 ןֶנאָלְב טיִנ ןעֶלאָז יי ֵרְּכ געֶו ןיִא ןעֶנְרעֶל
 .םקֵעַי טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש םעעֹונ יִרְמִא רעֶד

 אייז

 ְךיִא וַא הָלֲעַמ ןייֵא ּוצ ןיִרעֶו ְּךאָנ רֶד טעֶו ןֹורָפַח רֶד גּוא
 םעֶד א .ןְמּולְּב איר טיִמ תֹורּוצ איִד ןעֶציִרְק סיֹוא לעוֶו
 םּוראָו מי ןּופ הֶריִבְמ איד ןעֶמעֶג וִִא גְנאַג םעֶנעֶגייֵ
 יא םִיַרְצִמ ןייֵק טֶפֹוק רַּפ םיִא טאָה ןעֶמ סאוָו םעֶד ְךָרֹוד
 ןײק ץמּוק ןְלאָז רֵדָניִק עֶגייז טיִמ בֹקֲעַי זַא הָּביִס יד ןעוֶועֶג
 ןיִרָעֹורְט טיִנ טְלאָז ריִא טְגאָזעֶג אייֵז ףֵסֹוי טאָה םָד םִיַרְצִמ
 ךיִמ טאָה טאָג םּוראָו רעֶהַא טפֹוק רַפ ְךיִמ טאָה ריִא םִָו
 ַא ןֶטְכאַרְט טינ טְלאָז ריִא ְךיַא ןעֶרעֶנ רעֶר ּוצ טְקַׁשעֶג
 ךאָנ רעֶד ןֹורָסִחַא הָלֵחָּת רעֶד ןּופ ןעוֶועֶג יִא ןָפֹק רַפ םֶד
 ויִא יִרעִייז םיִׂשעמ יר ּונייה .ןּוקיּת ןייֵא ןְראוָועֶג רָּבֶא זיִא
 ראָנ ןָפֹיא ןעֶמְכעֶלְׁש ןייֵא ףֹוא ףֵמֹוי טיִמ ןעוֶועֶג תַּליחְּת
 הָבֹוט ןייֵא ןְראָועֶג ןּופ רַד זיִא טְריִפעֶג טאָג טֶה ְךאָנ רֶד
 םֶּתְהַלָׁש םֶּתַא אֹל) טְגאָזעֶג ְךאָנ אייֵז ּוצ ףֵמֹוי טאָה םּורָד
 םוראָָו רעַהַא םֹקִיִׁשעֶג ְךיִמ םאָה ריִא טיִנ (הָנַה יִתֹוא

 םאָג טֶה הָלְחּת רֶד ןּופ זַא טייֵטְׁש רַפ גּוא טֶהעֶז רָביֵלְטיִא
 ריִא ראָג ןעֶמּוק סֹורֵא הֶבֹוט ןייֵא לאָז סע זַא טְרָיִפעֶג ֹוזַא
 ןעוֶועֶג זיִא טאָג ייּב רֵּבֲא ןֹוָסֲחַא זיִא םָע זַא טְנייַמעֶג טֶה

 { הָלַמןייֵא ןָא חַלְחְת ןּופ
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 טינְּדִז ןעֶלאָז יי ןעֶגאָז ָא טְפְראַרעֶגטינ יי
 ייֵק ְךאָנ ןְּבאָה ייֵ לייַו גע ןיִא ןעֶנְרעֶל רַּפ
 טיִנ אָליֵמְמ אייֵז ןעֶלעוֶו טאַהעֶג טיִנ ןְראָק
 ןיִא חמק ןיִא םיִא ןְגאָז םיִמָּכָהיִדיוו וזַא ןְנְרעֶל
 טיִנ זיִא טֹורְּב ןייֵק אָד טיִנ זיִא םע זַא הָרֹוּת
 ףֶֹוי ןעֶנאָו םיִמָכֲה לייֵמַא נּוא הֶרָוּת ןייֵק אָד

 ןיִא ןעֶנרעֶל טעֶוֶו ריִא ןעוֶו טְנאָנעֶג ןָא ייֵז טֶה
 ןייק ןעֶדייִר טיִנ ןעֶטיִמ ןיִא ריִא טְלאָז געוֶו
 רֶנייֵׁשַא רַפ סאו ןעֶגאָז ּוצ םיִלֵטְּב םיִרָבִד
 זיִא םָד דְלעֶפ ןייֵׁשַא רַּפ םוָו זיִא םֶד םיֹוּב
 רבְרַּבּוקְסעֶתִּת לַא אָרָמִג איִד טְנייֵמ סאָד
 ןייק ןעֶנְרעֶל ןעֶטיִמ ןיא טְלאָו ריִא הָכָלֲה
 טְניִרעֶל טְרָאינ ןעֶדייר טיִנ םיִלֵטְּב םיִרָבְד
 לאָז ייֵ טְגאָזעֶג ףֶסֹויייֵז טֶה ךֹוא .טְצְניִרֶע
 יִד קעוֶוַא טְמעֶנ םֶד לייו ןייֵג דְניוְׁשעֶג טיִנ
 טְכאַרְטעֶג טֶה ףֵמֹי ןעֶד ןעֶגוא יִד ןּופ טְכיִל
 עֶטּונַא רָטאָפ םעֶד ןעֶפֹול םיוועֶג ןעֶלעו ייֵז
 טְגאָועֶג ןָא םֶד ייֵז רעֶ;טֶה םּורָד ןעֶגאָז הָרּוׂשְּ
 בקעַי ּוצ טְנאַועֶג ןֶּבאָה רַדְניֵק איד איוִו נוא
 ןיִא טיִלַׁשַא זיִא רע גוא טְּבעֶל ףֵסֹוי סאָד
 ןייז ןעֶטיִּב רפ ןראו זיִא (ֹּבִל גְפָיַק םִיַרְצִמ
 ןעַּבייֵלְג טְלאוָועֶג טיִנייַז טֶה רע נוא ץְראַה
 ןּופ ןְמיִס םָד טְגאָועֶג םיִא ןּבאָה ייֵז איוִו נוא
 ייַּב טְניִרעֶלעֶג םיִא טֶה רע סאוָו הֶרְוּת רֶד
 יִחְּתַו טְּבייֵלְנעֶג ייֵז רע טֶה ןעֶטייֵלאַּב םעֶד
 רעֶדיוִו טאָה םִע נוא (םֶהיֵבֲא בקֲעַי ַחּור
 איד ןעֶד בֹקֲעַי ףֹוא הָאּובָנ איד טעּורעֶג
 טְסיוִועֶג טיִנ טאָה רֶע סאָו טייַצ עֶצְנאַנ
 ּפִא םיִא ןּופ הֶאּובְנ איִד ְּךיִז טאָה ףֵסֹוי ןּופ
 נּוא אייוֵוְצ סאָד ןְהעֶז ריִמ איוִו ֹוזַא ןאָמעֶג
 .םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶויִנ ףֵסֹוי זיִא ראָי ניִצְנאַוְצ
 בקֵעַי ןופ טייוו ןעוֶויִג געֶט ףֶניִפ ראָנ זיִא נוא
 טְּבייַרְׁש וזַא םיִא ןּופ טְסיוִועֶג טיִג טֶה רֶע נוא
 זיִא סע (יִח יִנְּב ףֵסֹוי דֹוע בַרֹל אָמּוחְנִּת רֶד
 לאָז רֶע עוו טְּבעֶל ןוז ןייֵמ סאָד ּּנעָג ריִמ
 רָד טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןייַז טיָנ םיִלָׁש ןייק ּוליִּפֲא

 עַבָׁש רֵאְּב ןייק ןְגֹוצעֶג טֶה בקעי גּוא יִנּוקְוח
 טֶה נּוא .(קָחֶצִי ויִבָא יֵהֹלאֵל םיִחָבְז חַּבְִיַע
 ןייו ןּופ טאָנ םעֶד ּוצ תֹונָּבְרַק טְכאַרְּבעֶג

 םֶר פָא רימ ןיִנְרעֶל ןְנאד ןפ קֶחְִי רֶמאָפ
 ןופ יי ּבבְמ רעֶמ רֶמאָּפםעֶדְבֶּחמ זיאעֶמ
 איד ייַּב בֹקֲעַי שֶה םּורָד רֶטאָפ רֶמְלֲע םַד
 נוא קָחֶצִי רֶטאָפ יז טְנאַמ רעֶד תֹובְרִג
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 . יִנֹקח רעֶד םֶהָרְבַא רָמאָפ רָטְלֶע ןייַו יִנ
 תֹונָּבְרִק טָכאַרְּבעֶג בֹקֲעַי טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש
 טאָה קָחֶצִי רֶמאָּפ ןייַז לייוַו עבָׁש רֵאְּב ןיִא
 רעֶד םּורָד טְכאַרְּבעֶג תֹונְָּרֶק ןְטְראָד ךֹוא
 םּורָד נּוא םֶהָרְבַא טיִנ נּוא קָחֶצִי רֶע טְנאַמ
 םֶה רֶע לייַו תֹונָּבְרִק טְכאַרְּבעֶג בֹקֲעַי טֶה
 תּולָג ןיא ןייַ ןיִלעוֶו רֵדְניֵק עֶנייַז םֶד ןְהעֶוג
 טְכאַרְּבעֶג תֹונָּבְרִק רע טאָה םּורָד םִיַרְצִמ
 רָסָח לאָז טאָנ סאָד ןעוֶויִג לֵלַּפְתִמ טֶה גּוא
 טֶה טאָג נוא תּולָגןיא רָדְניִק עֶייַז טיִמ ןאָט

 טְגאָזעֶג םיִא ּוצ טאָג טֶה דְנאַל דְמעֶרְפַא ןיִא
 תילָג ןיִא ןייַנ ןיִלעוֶו רַדניֵק עֶנייַד אוי ןעוֶו
 אייז ּבאָה ְךיִא סאָוו ןעֶּבאָה ְּךאָד ייֵז ןיִלעֶו
 ּוצ תֹולָנ ןיִא ןיִרעוֶו ןיִלעוֶו ייֵז םֶד טְנאָזעֶג ּוצ
 יִכָֹאָו ּףֶמִע דֶרַא יִּכנָא) קֶלאָפ םֹורְג ןייֵא
 ריִד טיִמ לעֶוֶו ְּךיִא נוא (הלע םַנ ךֶלֲעַא
 ףוא ךיד לעוֶו ְךיִא נוא םִיַרְצִמ ןייק ןְרעֶדיִ
 סוא רֵדְניֵק עֶנייַד לעוֶו ְךיִא רֶמּולְּכ ןנְעֶרְּב
 ּוצ םיִא רע טֶה ְּךיֹוא נוא ןְטראָד ןּופ ןעֶייל
 ןיִא ןירעוֶו ןְּבאָרְנַּב טעוֶו רֶע סאָד טְנאָזעֶג
 םג ְךֶלֲעע שייֵטְׁש םּורְד נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 ךוא ןיִלעוֶו םיִטָבְׁש ףֶלעוֶוְצ יד רֶמֹולְּכ (הולֲע
 יא ןיִרעוֶו ןְּבאָרנַּבּוצ ןירעו טְכאַרְּבעֶג ףֹוא
 גְנעֶרְּב ְךאָנ רָד ייֵז לעוֶוךיִא נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 םֶר (יִכֹנָא) טייֵטְׁש םּורָד נוא אָּבַה םֶכֹוע ּוצ
 לֵּבַקְמ ןיִלעֶו לֵאָרְׂשִי איִד סו תּוכְוִּב טְוייוו
 ןָא ְךיִז ןְּבייֵה סאוָו תֹורְּבִרַה תֶרֶׂשֲע איד ןייַז
 ןייג ףֹוא ּזצ ןייַז הָכֹוז ייֵז ןיִלעֶֶו (יִכֹנָאנ טיִמ
 וזַא נוא אָּבַה םֶלֹוע ּוצ נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 תּולָנ ןיִא לֵאָרְׂשִי יד טיִמ ןעֶויִ זיִא טאָג יו
 ןיִא ייֵז טיִמ ןעוֶויִג רֶע זיִא ְךֹוא ֹוַא םִיַרְצִמ
 טייַצ עֶלַא ְנּוא ןֶטיִה ּוצ ְךֹוא נּוא לֵבָּב תֹולָנ
 ןיִא לֵאָרְׂשִי יֵד טימ ןעוֶויִג זיִא טאָנ לייוַו נּוא
 םְקעֶו ןראוָועֶג תֹוׁשָפְנניִצַּביִז ןּופ זיִא םִיַרְצִמ

 טרערנוה '
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 ןייֵא טְּביירְ יֵיַחְּב רֶד ןאמ דָניזֹוט טרהנוה
 טייַל יִד ןָּבאָה ּתיִׁשָרַדעג לאָמ ןייֵא טֶה בה '

 לייֵטַאנוא הָׁשָרד יד ןיִרעֶה וצ טְסּולְנעֶג טיִנ
 ףֹוא טְלאוָועֶג אייֵז רֶע טאָה ןְפאָלְׁענ ןינעֶז

 ןעוֶויִג זיִא םִיַרְצִמ ןיִא םְגאָועֶג רֶע טֶה קעז :

 טְרָדְנּוה םֹקעֶז ןְגיוִועֶג טאָה םאָו הָׁשֵא ןייַא !
 עֶלַא ךיז ןְּבאָה לאָמ ןייֵא ןיִא רָדְניִק דְניזוש

 הָׁשא יד זיִא רעֶוו ןיִגעֶרְפ גּוא טְּפאַחעֶג ףֹוא -
 יָׁשמ ןְגיוועֶג טֶה איִז םאָו דֶבָכֹוי רע טְגאָז
 םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ עֶנייַז טיִמ ןְנאוועֶג טאָה םוָו

 ןיִנעֶו סאָד ןאַמ דְניִווט טְרָדְנּוה םֵקעֶז ןינעּקַא
 נוא (ְךיֶניִש לַע ֹודָי תיִׁשָו ףסֹויע לֵאָרְׂשִי לָּכ

 ןעֶנֹוא עֶנייַד ףֹוא דְנעֶה עֶנייַז ןאָט טעוֶו ףֶּוי
 ּוצ טְנאָועֶג וצ טֶה טאָנ טְּביירְׁש יִנּוקְוַה רֶד

 רע ןעוֶו ןְּבעֶל ְךאָנ טעוֶו ףֶסֹוי סאָד בֹּקֲעי
 ףוא דְנעֶה עֶנייַז אָט טעֶֶו נוא ןֵּבְראַמְׁש
 ןָמֹוט ןייֵא םָד זיִא רָדֵס רָד יוִו ֹוזַא ןְגֹוא 3

 םע ןְראוָו ןֵגֹוא איד ּוצ ןעֶמ טְכאַמ ןָׁשֶט
 ןעֶֹוא איד ןְטְלאַה ןעֶּפָא לאָז רֶע הָלּכִמ
 ףֵסֹוי סאָד טְנאַועֶג ּוצ בֹקֲעַי טאָה טאָנ

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק דֹובָּכ טיִמ ןגאָרְט םיִא
 םֹקֲעַי נּוא (םָׁשּוכְר תֶאְו םֶהיֵנְקִמ תֶא ּוח
 תֹומָהָּב עֶרעֶייִז ןֵמּונעֶג ןָּבאָה רָדָניִק עֶנייַז

 ץֶרֶאְןיא ןְניועֶג ןְּבאָה ייֵז םוָו םֶטּוג רֶעייֵ
 ןְגיוִועֶג טֶה רע םוָו סֶטּוג סאָד רָּבָא לֶא |

 וָשֲעיצ ןְּבעֶגעֶג קעוֶוַא רע טֶה םֶרָא ןדּפ
 ןעֶנֶז תֹובָא איִד סאוָו לייֵה קֶלֲח ןייַז
 רָלעֶג סאָד טְגאָזעֶג טֶה בֹקעַי עֶד ןְּבאָר
 מָה רע נּוא ביל טיִנ ריִמ זיִא ץֶרָאָל ץוח
 דלאָג ןופ ןָפֹוה ןְסֹורְנַא וָׂשֵע רַפ טְלעֶט

 רַפ סאָד םעֶג וָׂשֵע ּוצ טְנאָז נוא רָּבִליִו נוא
 בלי ייַּב עֶׁשְמאָה לייֵה רעד ןיִא קָלֵח
 איו ֹוזַא רֶלעֶג ןייַז ןעוֶועֶג רעייט רעֶייִז

 טְרעֶקְיִג םּוא ְּךיִז טֶה רע םֶד .ןעֶניפעֶג
 רַּפ טֶה רע םוּךעֶלְניִרְק עֶניילְק ןעֶנעוֶו ןּופ
 רֶׁשְּכ זַא ןייַז ּוצ ֹוזַא ףְראַד סע נוא ןעֶמעֶנ
 רעֶוְׁש טְמּוק סע לייװ ןייַז רעייט לאָז רֶלעֶג
 טְניִכעֶר קּוסָּפ רָד (תיִנענְּכַה ןֶּב לּואָׁשְו ןָא
 ןּוּב רֶדְניֵק יד טְגאָז נּוא בֹקֲעַי ןּופ רֶדְניק יד
 ןָיֵהעֶג טֶה ןֹועְמִׁש ןופ יז ןייֵא נוא ןועְמׁש
 יז רעֶד ןעֶמ טְנייֵמ סָד תיִנֵענְּכַה ןּב לּואְׁש
 םֶכָׁש יב ןְגעֶלעֶג ןראוָו זיִא איז םוָו הָניִד ןּופ
 טאָה הָניִד ןעֶד יִנָנְּבַא ןעֶועֶג זיִא 'רֶע 1
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 םֶכָׁש ןּופ זֹוה םֶד ןּופ ןייֵג סורַא טְלאוָועֶג טיִנ
 ןְמעֶג ןעֶלעֶו טיִנ ןאַמ ןייק איִז טעוֶו רֶמאָט
 טעוֶו רֶע ּפָד ןְראווְׁשעֶנּוצ ריִא ןֹועְמִׁש טאָה
 ןעֶועֶג םִָיקְמ טֶה נּוא ּבייַװַא רפ ןעֶמעֶנ איז

 נוא לּואָׁש ןּוזַא טאַהעֶג ריִא טיִמ טאָה גוא -
 רע טֶה רֶטְסעֶווְשַא ןעוֶועֶג זיִא איִז עַׁשְטאָה
 רָדּורְּכ ןיִכעֶלְטיִא טיִמ ןעֶד ןָמּונעֶג ּךאָד איִז
 נּוא הָבַָנַא גְניִיווְצַא ןעֶרֹוּכעֶג ןעֶראָו זיִא
 קּוסָּפ רַד ,ּבייוַוַא ראַפ ןעֶמּונעֶג איז טֶה רֶע
 איד ןעֶּבאָה ייֵז סאָד ְךֶלֶרייֵׁשאַּב טיִנ טְנאָז
 :טְנאָז רע ראָנ רֶּבייוַו ראַפ ןְמּונעֶג עֶגְניִליווְצ

 .+ָׁשֹונ ןייק ןָאייג רַדְניֵק איד טיִמ בֹקִעַי
 יז יז

 עי

 ןעֶרֹוּבעג ןְראוָו ןעֶנעֶז םו םִיַרְצִמ ןייק בֹקֲעַי
 ןופ רֶדְניֵק איד ןּופ רָּבייַַו איד ץּוח םיִא ןפ
 רָּבייַו איד םֶד ןייֵמְׁש ראַפ לאז ןעֶמ בֹקֲעַי

 נּוא בֹקֲעַי ןופ ןעֶרְוּבעֶג ןעֶראָו ךֹוא ןעֶנעֶז ;
 גניִליוְִצ יי ןעֶמּונעֶג טאָה ןּוז רעֶכיִלְטיִא
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֹוׁשָפְנ עַלַא .גוא ּבייַוַא ראַפ
 נּוא ןייַא ןעוֶועֶג זיִא בקֲעַי טיִמ נּוא גיִעְּביִ
 ניִצְּביִז םִירצמ ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ֹוזַא נּוא גיִצְּביִ
 וזַא נּוא ייֵז רָּביִא ןעוֶועֶג ויִא הָׁשֹמ נוא םיִנְֵז
 איִד נוא תֹומּוא גיִצְּביִז טְלעוו רָד ףֹוא זיִא
 םּורַא םיִכָאְלַמ גיִצְּביִז זיִא ֹוזַא נוא לֵאָרְׂשִי
 עֶלַא ייֵז רָּביִא זיִא טאנ נוא דֹובָּכַה אֵסַּכ םָד
 ְבייֵרְׁש יִנּוקְזַח רֶד (ֶנֹואְו רע.הָדָוהְי יֵנְבּונ
 ןעֶנעֶז סאו (ְנֹואְו רע) רע טְניִכעֶד םּורָד
 םִיַרְצִמ ןייֵק ןְמּוקעֶג זיִא ןעֶמ ייֵא ןְּבְראַמְׁשעֶג
 רֵדְניֵק עַלַא םֶד ןעוֶועֶג םֵרֹוג שֶה הָדּוהי לייוו
 רֶע ןעֶוו ןעֶד תּולָג ןיִא ןְמּוק ןעֶלאָז בקי ןּופ
 ןְלאָז רֶדְירְּב יִד םֶד ןעֶואָל ןעוֶועֶג טיִנ לאָז

 ףפ
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 ןייק ןְמּוקעֶג טיִנ ייז ןְמְלאָו ןעֶפֹוק רַפ ףסֹוי
 רֶמאָּפ םָד טְכאַמעֶג ְךֹוא טֶה רֶע נּוא םִיַרְצִמ
 ןעוֶו ּוליִפֲא טְנאָועֶג טאָנ טֶה םּורָד גיִרֹורְמ
 טעֶו הָחְמֹׂש ןיִא ןייַז טעוֶו בֹקֲעַי רָטאָּפ ןייַד
 ןעֶנעֶז םִו רֶדְניֵק עֶנייַד ןעֶנאַמ רֶד ריִד ןעֶמ
 גירֹורְמ ןייַז טְסְלאָז ּוד יִדְּכ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג

 לֵחְר ןופ רֶדְניֵק יִד (בֹקֲעַי תֶׁשֲא לֵחָר יֵנְּ
 רע טְנאָז עֶלַא אייַּב נּוא בֹקֲעַי ןּופ ּבייַו םֶד
 טֶה רֶע לייוו לֵחָר ייַּב ראָנ בֹקֲעַי תֶׁשֲא טינ
 רעֶּבייוַו עֶלַא ןופ טאַהעֶג ּביִל רֶהעָמ איז
 ןעֶנעֶז תֹוׁשָפָנ עֶלַא (ׁשֵׂשְו םיִׁשָׁש ׁשֶּפַנ לָּכנ
 אָד טייֵטְׁש םּורָד גיִצְכעֶז נּוא םקעַז ןעוֶועֶנ
 ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶנייַז טיִמ בֹקֲעַי לייַו ׁשֶפָנ
 רעֶד ייֵז טָּפּור םּורְד טאָנ ןייֵא ראָנ טְניִדעֶג
 עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז רַמֹולְּכ ביי ןייֵא ׁשֶפָנ קּוסָּפ
 ('נו חַלָׁש הָדְוהְי תֶאְו ּכייַל ןייֵא יו ְּךייֵלְ
 לאָז רֶע הָדְוהְי טְקיִׁשעֶג רעֶירְּפ טאָה בֹקֲעַי
 טיִנ לאָז רֶע ןֵׁשּוג ןייק עו םעֶד ןעֶוייו םיִא
 םִיַרְצִמ טאָטְׁש רָד רעֶּביִא ןייֵג ןעֶּפְראַדאַּב
 טְּבייַרְׁש יישר נּוא .יִנּוקְזִח רָד טְּבייֵרְׁש ֹוזַא
 ןעֶכּוז ּוצ סֹוא טְקיִׁשעֶג רעֶירּפ םיִא טֶה רֶע
 - ֹוסֲאִיע ןְנְרעֶל ּוצ הֵרְוּת יוִו טְרֹוא ןייֵא םיִא
 טייר ןייז ןיילַא טֶה ףֵסֹוי נּוא ((ּתְבַּכְרַמ ףֵסֹוי

 ןייז ןעֶנעֶקַא ןייֵג ּוצ טְנאַפְׁשעֶגְניִא ןעֶנאוָו
 ןעֶּבאָה טייל ייֵוְצ טְנאָז הָדּוהְי יִּכַר .רָטאָפ
 טיִנ טֶה ׁשְנעֶמ ןייק םוָו דֹובָּכ םֹורָנ טאַהעֶג
 זיִא ףֵמֹוי ןעו ןעֶד בֹקעַי זיא רעֶנייֵא טאַהעֶג
 ןּופ םיִרָׂש עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶקַא םיִא
 םֹורָג טיִמ ןְגְנאַנעֶג ןְגעקַא ְךֹוא םיִא םִיַרְצִמ
 הָׁשֹמ םֶד ֹורָתִי זיִא רעֶרעֶדְנַא רַד נוא דֹובָּכ
 ְךֹוא רֶע םֶה ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶקַא םיִא זיִא ּוניֵּבַר
 (ְךבָיו ויָראְוַצ לַע לֹוּפִיַע טאַהעֶג דֹובָּכ םֹורָנ

 שודקה ה"לש

 ראָפ רַע טֶה הָרּוְי נּוא ((ינפָל חַלָׁש הָדּוהְי תֶאְו
 האק רקצו הָנאו ׁשֶרְרַּכ רעד טקישענ הי

 םיִא ראַפ לאָז רע םיִא רַפ טְקיִׁשעֶג הָרּוהְי ןּוז ןייז !

 ןָּפְראָד ןּופ םָו .ןָכאַמ ןיֵנְרעֶל םּוצ זֹוהַאִיַרְצַמ ןיִא
 ּוצ תֹורֹוהָל טייֵמְׁש סֶע איו הָרֹוּת ןייֵג םורַא לאָז
 ןָמעֶג םֹורַא ריֵמ ןָפְראַד ׁשֵרָד םעֶד ןּופ .ןיִנְרעֶל
 טְפעֶׁשיִנַא טְבאַמ ׁשְנעּמַא ןעוֶו סָר לֵּכְׂשַה רָסּומַא
 ןיַז םעלאָז אַ עֶסיוועֶגַא סאַוְמע;טּוט רֶע רעֶרָא
 ש יי = ןיקּתַא רַפ םִֶוןְְכאַרמְּבּוצ יי ְקְנאַרעֶג עֶטְׁשִרֶע

 גוא .אֵרוּבַה רובָּכִל ןְכאֵמ ןֶגיִרְד ןינעק,רֶע טעֶו

"= 
 | הניא*יו שגיו תשרפ

 / וְלאַה סְרְמאָפ ןיייַז ףֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא ףֵסֹוי נּוא
 . ןייַז ףֹוא זיִא בֹקֲעַי רעֶּבָא טְנייוֵועֶג טאָה נּוא
 - עַמְׁש תַאיֵרָק טֶה רע לייַו ןְלאַפעֶג טיִנ זְלאַה
 ןעֶנייֵל ּוצ ןעוֶועֶג טייַצ יד זיִא סע ןעֶד טְנייֵלעֶג
 מֶה רע לייוַו טְנייֵלעֶג טיִנ טֶה ףֵסֹוי רעֶּבֶא
 .גוא בָא רֹוּבִּכ ןּופ הָוְצִמ רעֶד ןיא ןְטְלאַהעֶג
 רּוטּפ רע זיִא םּורָד ןְגְנאַנעֶג ןְגעקַא םיִא זיִא
 טְּצייֵרְׁש ןיּבמר רָד נּוא ש'ק תַוְצִמ ןּופ ןעוֶועֶג

 - ףֹוא ןְלאַפעֶג ויִא ףֶסֹוי םֶד ןייַז טינ ןעק םִע
  ְּךֶרָד ןייק זיא סע ןעֶד וָלאַה םִרעֶטאֶפ םעֶד
 טְפְראַראַּב ְּךיִז טְלאוָו רֶע טרעיינ טינ ץֶרָא
 רעֶד ראָנ אֵרְומ טיִמ רֶטאָפ ןעֶנעֶקַא ןעֶקְיִּב
 וָלאַה םָד ףוא ןעֶלאַפעֶג זיִא בֹקֲעַי זיִא טֵׁשְּפ
 בקעַי גּוא (דֹוע ויראוַצ לע ְךְבָי) ףֵסֹוי ןּופ
 רע יו ֹוזַא וְלאַה ןייַז ףוא טְנייוֵועֶג ְּךאָנ טֶה
 ןעֶרֹול רַּפ םיִא ןּופ זיִא רֶע זַא טְנייוֵועֶג טֶה
 טְנייוֵועֶג הָחְמִׂש סֹורְנ רַּפ רֶע טֶה אָד ןְראוָועֶג
 טייל עֶטְלַא איד ןּופ זיִא רָדֵס רעֶד יו ֹוזַא
 ןיִא נוא תֹורָצ עֶרֶעייֵז ןיא ןעֶנייוִו אייֵז םאָד
 ףֵמֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי .תֹוחָמִׂש עֶרֶעייֵ
 ןייא ראָנ טְנייַה לעוֶו ךיא (סעֶּפַה הָתּומָא)
 לעוֶו ְךיִא טְנייֵמעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶּבראַטְׁש לאָמ
 רעֶד ףוא לאָמְנייֵא ןעֶּבְראַמְׁש לאָמ אייוַוְצ
 סָד טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא לאָמ ןייֵא נּוא טְלעוֶו
 ְךיִד ּבאָה ְּךיִא לייוַו ןָפאָרְטְׁש ְּךיִמ טעֶו טאָנ
 יסאָד ןעוֶועֶג םֵרֹונ ּבאָה נּוא טְקיִׁשעֶג קעוַא
 הָניִכְׁש יֵד נּוא ןעֶראָועֶג ָּתְגָרַהעֶג טְסיִּב ּוד
 לו טְנייה רֵּבֶא ןאָטעג ּפָא ריִמ ןּפ ְךיִז טֶה
 ןְּבְראַטְׁש לאָמ ןייַא ראָנ ְךיִא לעוֶו טְסְּבעֶל ּוד
 רָד רָּבִא יישר טְּבייֵרְׁש ֹוזַא טְלעוֶו רָד ןּופ
 טְגאָועֶג טאָה בֹקֲעַי טְּבייַרְׁש קֶחְצִי תֹורְלֹוּת
 ןיִב ןֶּבעֶל ןְעֶז ןעֶועֶג טיִנ ְךיִד לאָז ְךיִא ןעוֶו

 ךיא

 .הָכָׁשְנ ןיירפ ןְפאַש ןּופ רֶר ןאָק ןֶצְטּנ ןייֵא רַפ םו
 יד לאָז זֹוהַא ןָאֹוּב ּוצ הָכֹוז זיִא רֶנייֵא ןעוֶו לָׁשָמָל
 ןֵמְראָר ןיַנעק לאָז רע ןיז םיא איֵּב אַז עטֶׁשָרָע
 ָנְרעֶל םּוצ ןְניוִואַד םּוצ רֶדָח רֶרְנּזַּבִא ְךיִז רַפ ןָּבאָה
 ןְבאַמ רֶע,לאָז ְךאָנ רעֶר .ןְכאַז עֶכְלעֶזא ְךאָנ נא
 רֶנּוא איו ֹוזַא אייֵּבעֶג עֶצְנאַנ איר רַּפ ןאַלְּפ םעֶר
 ןגנַגעֶג יא רֶע ראם ןאָמעֶג טֶה בֹקֲעַי רֶמאָפ
 ןיֵא םיִא רַפ טְקיִשעֶג הָדּוהְי רַע םֶה םִיַרְצִמ ןייֵק

 !ןנְרעֶל םיצ ןעֶכאַמ ּוצ טְרָא



 תשרפ הניאצ
 ןְבְראָטְׁשעֶג יו ְךיילְג ןָא גנאַל ןופ ןֹוׁש ְךיִא
 ןעֶכאָטְׁש ּוצ דְמעָה םָד ריִמ טאָה ןעֶמ טְניִז
 ְּבעֶל ךיד העְז ְךיִא זַא טְנייַה רּבֶא טְכאַרּבְ
 ָבְראַטְׁש טְׁשְרֶע לעֶו נוא ְךֹוא ְךיִא בעל ֹוזַא
 הָריֵנאְו הָלֲעֲאַנ ןעֶמּוק שעֶֶו טייצ ןייֵמ ןעוֶו
 גאז ןייג לעֶו ְךיִא טְנאֶזְג טֶה ףָסֹוי (העְרַפְּל
 רֶריֵרְּב עֶייַמ נוא רֶטאָפ ןייַמ םָד הֹעְרַּפ ּוצ !

 ןיִנֶרְפ ְךייֵא טעֶו רֶע ןעֶו נוא ןְמּקעֶגןנעֶז
 ריִא טְלאָז טְנעֶז ריִא תֹוכאָלְמ יֵלֲעַּבַא רַּפ םָז -
 איו ֹוזַא דְלעֶּפ ןיִא ףאָׁש טְסאַּפ ריִא ןעֶנאָז -
 םֶר טְאָז נא .ןעווינ ןעגעֶ ןִרעֶמְלֶע ירעַיוא !
 סיִּפַע טייַצ טיִנ ריִא טֶה ףאָׁש ליִּפ טֶה רִיָא -
 הָׁשִמֲה חקָל ויָחא הצקמ ןאָט ּוצ םֶדָדְנַא +
 ענייַ ןּופ ףֶניִפ ןֵמּונְג טֶה ףמֹוי נּוא (םיִׁשָנֲא -
 נּוא הֹעְרַּפ רַפ טְלעֶטְׁשִנ ייֵז טֶה נּוא רָדיִרָּב -
 וֵל נוא ןֹעְמִׁש נוא ןֵבּואָר ןְמּונְנ טֶה ףֵמֹוי
 ןעוֶויִג ןעֶנעֶו ייֵז םִו רָמְׂשֶׂשִי נּוא ןיִמָיְנִּב נּוא
 םוו טְגעֶרְפִנ הֹעְרַּפ ייֵז טֶה עֶטְסְפאַלְׁש איד -
 ייֵזןְבאָה ריא טְגעֶז תֹוכאָלְמ יֵלֲעַּב ןייֵא רַּפ

 ןֵמּוקְג ןְנעֶז ריִמ נּוא ףאָׁש ןְסאַּפ ריִמ טְגאָזִנ
 ןיִא עֶׁשאַּפ ןייק;אָד טיִנ זיִא םע לייוַו רעהַא
 דנאַל ןיִא ןָציִז זְנּוא זאָל םּורָד ןענְּכ דִנאַּל !

 רֶריֵרְּב ענייַד ףסֹוי ּוצ טְנאזג הֹעְרַּפטֶה ןָׁשֹונ
 דְנאַל ןיִא ןעֶציִז ןעֶואָל רָניוג זה רעייַז טיִּמ .
 לאוו זיִא ריד יו ץעֶזַּב רֶשאּפ ןייַד נוא ןׁשֹונ
 אָדֹזיִא ייֵז ֶׁשיוִוְצ טְסייוֵו ּוד ּבֹוא נּוא ןְלעֶפיִג !
 רָּביִא ןעֶכאַמ ייֵז ּוטְסְלאָז טייַל עקִראַטְׁש !

 ןיִא ןעֶמ טְסאַּפ ףאָׁש איִד ןעֶד ףאָׁש עֶנייֵמ
 ןעֶמ ףְראַד ןְנעֶז תֹועָר תֹויַח יו רָּבְדִמ רָח
 ןעֶלאָז ייֵז ּוצ רֶד ןׁשְטְנעֶמ עֶקְראַטׁש ןְּבאָה
 רֶטאָפ ןייַז טְכאַרְּבִנ טֶה ףֵסֹוי נוא ןֶמיִה ייֵז
 טאָה (הֹעְרַּפ תֶא בֹקֲעַי ְּךֶרֶבָיע הֹעָרַּפ רַּפ
 הֹעְרַּפ טֶה הֹעְרַּפ ּוצ טְגעֶרְפִנ םֹולָׁש בֹקֲעַי
 םיִא בֹקֲעַי טֶה ּוטְסיִּב טְלַא יוִו טְגעֶרְפִנ םיִא -

 תֹורָצ רַפ ראָנ טֶלַא טיִנ ןיִּב ְּךיִא טְרָפְנֶעיג
 ןְרְטלֶע עֶנייַמ עֶלַא נוא טְלַא םֹוא ְךיִא ויי

 עֶלַא ןיֵּב ךיִא ראָנ ריִמ ןּוּפ ןעוֶויִג רֶׁשְלֶע ןנעו
 טאָטְׁש ןייַא ןופ אייֵג נא ררַג ןייֵא געֶמ עֶניימ
 טיִנ סֶטּונ ןייק ראָנ ּבאָה נּוא רֶרָדְנַא רֶד ןיִא
 טְגאָזְנ טֶה טאָג טְּביֵרְׁשיִנּוקְזַח רָד .טאַהְק
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 גק הניארו שגיו
 ָשֵע ןּופ ןעוֶויִג ליִצַמ ְךיִד ּבאָה ְךיִא בֹקֲעַי וצ
 ריִד ּבאָה נּוא םֶכָׁש ןּופ נּוא .ןֶבָל ןּופ נּוא
 אּוד טְסְנאָז אּוד נוא ףֶסֹוי נּוא הָניִד ןְּבעֶגיִג
 םּורָד טאַהְג ןְראָי גיִנייו נּוא עֶזייֵּב טְסאָה
 ראָיניִפייַרְד נוא היתה ןָרָניִמ ריר ְךיִא לעֶו

 איד רַפ ןיִרְטְלִע עֶנייד ןּופ ןעֶראָי איד ןּופ
 טְסאָה ּוד סו רֶטְרעֶו ניִסייַרְד נּוא אייֵרְד

 םֶד ּפָא ריִמ ןְנְרעֶל ןְנאַד ןּופ .רעֶריִגגיִרְּביִא
 םע ןעוו ּוליִפֲא ןיִּבֹול טאָנ רעֶהיִג ׁשְטְנעֶמַא
 ןינעקא ְּךאָד רע לאָז לֹואוו טיִנ םיִא טייֵנ
 ,הָבֹוטְל ץֶלַא טּוט טאָנ ןעֶד ןָדייֵר טיִנ טאָנ
 טאָה בֹקֲעַי לייַַו טְּבייַרְׁש םעונ יֵרָמִא רעֶד
 רנְנּוה םעֶד רָּביִא ןייַז ראָנ טעוֶו רֶע טְנאַזְנ
 רעֶדיוִו רֶע טעֶו ְּךאָנ רעֶד נּוא םִיַרְצִמ ןיִא

 םיִא הערַּפ טֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןייג
 ְךיִז טְכְכעֶר ּוד םָד ּוטְסיִּב טְלֶא יוִו טְנעֶרְפִנ
 ךיז ןיִרעֶק םּא ּוצ נוא ןיִּבעֶל ּוצ לעֶיַפ ְּךאָנ
 רָד נּוא .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייֵק רֶגְנּוה םעֶד ְּךאָנ
 ייַּב ןעֶויִנ זיִא הֹעְרַּפ רעֶד טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדָמ
 נוא םיִא ּוצ ןְמּוקעֶגזיִא םֶהָרְבַא זַא ְּךֶלֶמיִבֲא
 נּוא ריִט עֶגיִרְדיִנַא ןעווויִג זיִא ְּךֶלָמיִבֲא אייּב
 ריִמ רַד רֶּביִא ןעֶנאַטְׁשִג ויִא טאָנ ּפָא ןייֵא
 ריִמ רֶד ןיִא ןְְנאַנְג ןייַרַא זיִא םִע רעוֶו נּוא
 ְךיז טאָה נּוא ןעֶנייֵּב ןַא ְּךיִז טְזּומְג רֶע טאָה
 םֶהָרָבַא ןעוֶו רֵּבֶא טאָנ ּפָא םעֶד ּוצ טְקיִּבִנ
 ריִמ איִד ְךיִז טאָה ןייֵג ןייַרַא טְפְראַדָג טֶה
 ןַא ןְפְראַד טיִנ ְךיִז לאָז רֶע יֵרָּכןְּבֹוהְג ףֹוא
 ריִמַא ֹוזַא ןעוֶויְִךֹוא זיִא הֹעַרּפ ייֵּב נּוא נייֵּב
 טּפְראַדְנ טֶה בֹקֲעַי עו נּוא טאָנּפָא ןייא טיִמ
 םּורָד ןֵּבֹוהָג ףֹוא ריִט יִד ְּךיִז טֶה ןייֵג ןייַרַא
 םֶלַאזיִא רֶע ליפ יוִו טְנעֶרְּפִנ הֹעְרַּפ םיִא טֶה
 לייַו םֶהָרְבַא זיִא רע טְנייַמְג טאָה רֶע ןעֶד
 ְךַרָבָיַנ ןֵּבֹוהַג ףֹוא םיִא רַּפ ְּךיִז טֶה ריִט יִד
 טְשְנעֶּביִג טאָה בֹקֲעַי נּוא (הֹעְרַּפ תֶא בֹקֲעַי
 ןיִנעֶר ןייֵק טייג םִיַרְצִמ ןיִא לייוו הֹעְרַּפ וצ

 םיִא רֶע טֶה רֶדְלעֶפ יִד ןקָניַרְט ןָא ּוצ טינ
 ףֹוא לאָז םֹוליִנ ְךייַמ רעֶד סאָד טְׁשְטְנעֶּביִג
 איד ןעֶקניִרְט ןָא לאָז נּוא םיִא ןעֶנעקא ןייג
 סיָהָא תֶאְוְיַבָא תֶא ףֶסֹוי לַּכְַכִיַ רֶדְלעֶפ
 עֶנייַז נּוא רָמאָפ ןייַז טְזייֵּפְׁשֶנ טֶה ףֵסֹוי נּוא

 רדירב

 יו טֶרָנְרֶע ייֵז טֶה רעז טְּביַרְׁש י"שר .טיורְּב טיִמ  ןייַזטְרעֶנְרע טֶה ףמוי נּוא (ויִבָא תֶא ףֵמֹוי לֵּכְלַכָיע
 ריק עֶרעייז טיִמרֶיִרְב עי נא רֶמָפ

 3 הי
 4 5 א 4 : צ ֹע

 ישר נּוא טְפְראַדַּב טאָה רֶניְזעֶג זֹוה רעֶייִז ליִפ
 טניימ |
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 גּונָג טיִמ דְניִועֶנ זֹוה רעֶייז ראָנ נּוא רָדיִרָּב
 ייֵז םֶד רדְניִק עֶנייֵלק איִד רּפ ּוליִפֲא טֹורָּב
 נּוא (ףֵסֹוי טקליו טֹורְּב ליִּפ ןְלקעֶרְּב ּוצ
 םעֶד ןּופ רֶלעֶג םֶד ןְּביִלְקִנ ףונ ּוצ טֶה ףֶסֹי
 םעֶד רַפ ןעַנְּכ דְנאַל ןּופ נּוא םִיַרְצִמ דנאל
 סאָד טאָה :ּוא טְפוקעֶג ןְּבאָה ייֵז םָו ןְראָק
 הֹעְרַּפ ןופ רֶצֹוא םעֶד ןיא טְכאַרְּבעֶג רֶלעֶג
 סאָד טְואָלְג םֹוא ייֵז ייֵּב ְּךיִז טֶה סֶע זַא נּוא
 ןעֶּבאָה נוא ףסֹוי ּוצ ןָמּוקעֶג ייֵז ןעֶנעֶו רֶלעֶג
 ְךיז שֶה ְךֶלעֶג םֶד ןעֶד טֹורְּב זנוא ּביִנ טְנאָז
 ןּבְראַמְׁש ריִמ ןְלאָז םּוראָוו נּוא טְזאָלְנ םֹוא
 יִרעֶייַא טיִנ ףֵסֹוי טְגאָז ןעֶגֹוא עֶנייֵד ראַפ
 טֶה תֹומֲהְּב עֶרעֶייִ ןְּבעֶגיִג ייֵז ןְּבאָה תֹומֲהֶּב
 עַרעֶייז רַפ ראָי ץְנאַנַא םֹורָּב ןְּבעֶגיִג ףֵסֹויייֵ
 םֶד טְואָלְג םֹוא ְךיִז טֶה םִע זַא נּוא תֹומֵהְּב
 טֶה נּוא רָדְלעֶפ עֶרעֶייִז ןֵמּונג ףֵסֹוי טֶה ראָי
 ןּבמר רעֶד .רָדֶלעֶפ יִד רַּפ שֹורִּב ןְּבעֶגיִג ייֵז
 םִע טְגאָוג םירצמ ייִד ןְּבאָה םּורָד שְּבייֵרְׁש
 דְנאַל ןיִא רֶלעֶג סאָד טְזאָלְנ םֹוא ְךיִז טאָה
 ייֵז ּוצ טאָה סו ןֵעַנְּכ דְנאַל ןיִא נּוא םִיַרצִמ
 דְנאַל ןיִא טְזאָלְג םֹוא ְּךיִז טאָה סֶע םִו םָד
 טֶה סע ףָסוי ּוצ טְנאַזנ ןְּבאָה ייֵז ראָנ ןַעַנְּכ
 רֶדְנעֶל עֶלַא ןיא רֶלעֶג םֶד טְזאָלְגםֹוא ןֹוׁש ְךיִז
 םּורָד ןעֶפיק טי ןְראָק ןייק רַנייֵק ןוש טעוֶו
 ןִהָל טְכּוזְמּוא ןֵּבְראַטְׁש ריִמ ןעֶלאָז םּוראוָו
 ּביִג ףַסֹוי ּוצ טְגאָָג ןֶּבאָה םִיַרְּצִמ איִד 6עַרָז
 ניא רֶרְלעֶפ עֶרעֶזנּא ןְעייֵז ריִמ ןֵלעֶו ןראק
 ראָי ףֶניִפ ְךאָנ םֶָד טְגאָזְג טֶּת ףֵסֹוי עֶׁשְטאָה
 ןינעק טיִנ טעֶו ןעֶמ סאָד רעֶגְנּיה ןיייַז טעוֶו
 אייז רע טאָה דְנּוצַא נוא ןעייִז נוא ןְרעקַא
 ןעֶמ טעֶו ֹוזַא ןעֶייִז ּוצ ףוא ןְראָק ןעֶּבעֶגיִג
 איִבָנ רַטְכעֶר ןייק טינ זיִא ףֵסֹוי םֶד ןעֶנאָז
 םִיַנְצִמ ןייק ןְמּוקָג זיִא בֹקֲעַנ זיִא ץּוריִּת רָד

 רשיה רפס
 טאפ ייַוטְכאַרְּבעֶג ףֵמֹי טֶה טייַצ רעֶד ןיִא (תֶעָּ)

 םיִא ּוצ טְקיִּבעֶג ְךיז טֶה בקֲעַי ניא הֹעְרַּפ רַּפ
 ןְגְנאַנעֶג קעֶווַא ויִא גּוא טְשְנעֶּבעֶג םיִא טאָה נּוא
 ְיִו ןעֶּכאָה רעֶרְניק עֶנייַנ טיִמ בֹקֲעַו גּוא םיִא ןּופ
 ןּופ רֶנאוָניֵא עֶלַא נוא ןָׁשֹוג דְנאַל ןיִא טְצעֶזאַּב
 גּוא רָדָלעֶפ עֶרעֶייז ףֵסֹויּוצ טְפוק רַפ ןָּבאָה םִיַרְצִמ
 ידָּכ טאַהעֶג ןְּבאָה אייז סאוָו גֶניִרְלַא גּוא תֹומֵהְּב
 ןֶּביִלְקעֶג טֶה ףמֹוי נוא ןְראָק ןעֶּכעֶג ייֵז לאָז רֶע
 תובֹוט םיִנָבֲא ייֵלְרעֶלַא גּוא רָּבְליז גוא רֶלאָג ליפ

 א

 זִא הָכָרְּב איד םָר טְגאְָג העְרַּפ ןופ םיִרָׂש
 טְּבייֵרׁש ןיבמר רֶה .בֹקֲעַי ןְגעֶו ןופ ןמּוקעֶג
 וצ ןְּבֹוהְ ןָא ןְּבאָה ןְּבְראָטְׁשְג זיִא בֹקֲעי זַא
 איד ןליִּפ רעֶד ּוצ רֶננּוה ראָו ףֶניִפיִד ןיינ
 רָד ןעוֶו רֵּבֶא טְנאָזְג טֶה ףֵסֹוי םֶו ראָיןְּביִ
 יד ויִא טְלעֶו רָד ףֹוא ןעוֶויִג ויִא בקי קיִדצ
 הָנקְ) טְלעוֶו רָד ףֹוא םיִא טיִמ ןעֶווִג הֶכָרְּב
 .טְכעֶנְק רַּפ ונְוא ףֹוק טְגאָוְג ןְּבאָה ייֵז (ּונָתֹוא
 רעֶטייוו טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש ןּבמר רָד

 / יד לייַװ טְפֹוקְג רָדְלעֶּפ יד ראָנ טֶה רֶע םֶד
 ןעֶפֹוק איו לאָז ףֶמֹוי טְלאָוג ןְּבאָה םִיַרְצִמ
 איִד נּוא הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶניד ּוצ טְכעֶנק ראַפ
 שה עֶנייַ יי ןְלאָזייֵז ןְּפֹוק רֶע לאָז רָדְלעֶּפ
 רָדָלעֶפ איר ׁשֶרָדְנַא לעוֶו ְּךיִא טְגאָזג ףֶסֹוי
 טָפֹוק רַּפ ןייַז טעֶוו ריִא ּבֹוא ראָנ ןעֶפֹוק טיִג

 טייֵטְׁש םּורָד ייֵזןְטיִבְרַא ּוצ רֶדְלעֶפ יִד ּוצ
 / .טָפֹוקעֶג רָרְלעֶּפ יִד רקָיע םעֶד טֶה רע סֶד
 םִנאַזְג םָה ףֵסֹוי נּוא רָדְלעֶפ איִד ּוצ ייֵז נּוא

 ןייַא ןעֶּבעֶנ טְפְראַרעֶג ראָנ ְךייַא טְלאָוו ְךיִא
 .םיִקָלֲח רעֶיְּפ נוא ןיִסע ףֹוא קָלֵח טְפְניִפ
 יַד טיִמ ריִא לייַװ הֹעָרַּפ ּוצ ןְּבעֶג ריִא טְלאָז
 ְךיַא טיִמ לע ְךיִא ראָנ עֶנייַ גע רֶרְלעֶפ
 םפְניֵפ ןייֵא ְךיַא ןופ לעֶו נוא ןאָמ דָָח
 טְלאָז םיִקָלֲח רעיפ נוא הֹעַרַּפ ּוצ ןְמעֶג קָלֲח
 םיִּתַּב יֵלעַּבטְנעֶז ריִא יִוְדייֵלְנ ְּךיִז ןְמעֶנ ריִא
 ןעֶנ גִּביֵא טְלאָז ריִא ראָנ רֶהָלעֶפ יד ןיֵא
 ףֵסֹוי נּוא רֶדֶלעֶפ יִד ןְטייֵּבְרַא ּוצ העְרַּפ ּוצ
 ןְבייֵלְּב טעֶו רָכיִלְטיִא ןעוֶו טאַהְג אָרֹומ טֶה
 טייַצ עֶגְנאַל ןייֵא ןיִא טעוֶו ֹוַא דָלעֶפ ןייַז ייֵב
 םעוֶו רָכיִלְמיִא נוא ןעֶרעו ןֶסעֶנ רַפ ְּךאַז יִד

 ןֵלעֶו טיִנ טעֶװ נוא רֶלעַפ ןיַו זיִא סֶע ןְגאָו
 יבעג :

 ן שודקה ה"לש
 - תֹורְתֹומ ןייק טיִנ רֶּבֶא .גיִטייַנ ןעוֶויִג זיִא םָע ליפ יו ףאָנ ןֵּבעֶגעֶג ייֵז םֶה רֶע .ןְגאָז ּוצ טיִמ רָד טְנייֵמ -

 ָךיִזלאָז רֶע סאָד ןֶרעֶו ראַפ רָסומַא זיִא סאָר נּוא
  ןְבעֶלןייַזּוצ גיִמייֵגטֶה רֶע סוָו םעֶד טי ןְגיִנעֶגעֶּג
 ּוניֵבָא בקֲעַי נּוא ,תֹורְהֹומ ןייק ןֶכּוז טיִנ לאָז נּוא

 םִיַרְצִמ ְךאָנ רֶדָניֵק עֶנייַז טקיִׁשעֶג שֶה רֶע תַעַׁשְּב
 ּורְבֶׁשְוהָמָׁש ּודְר) טְגאָזעֶג רֶע טֶה הָאֹובְּכ ןָפֹוק ּוצ
 ןְּבעֶל רֶזְנּוא םּוא טְראָד טפוק טייַג (הָיְחְַו םֶׁשִמ ּונָל

 ;תֹורְהֹומ ןייק טיִנ רָּכא ןֶמְלאַה רֶד ּוצ

' 
: 



 תשרפ הניאצ
 ףסֹוי יי טָה הְָרַּּוצ קָלַחטְפנּ יי ןְבעֶג
 עֶרְדנַא רעֶד ןיִא טאָטְׁש ןייֵא ןּופ ןְטיִּב רַּפ
 ןייז אייב ְּבייֵלְּב םינ לאָז רעֶביִלְטיִא יִדָּכ

 רשיה רֿפפ

 םעֶר ןעֶּבעֶגעֶג ןופ רעֶר לייֵמ םעֶניילְקַא טאָה נוא
 ַע טָה עֶגיִרְּביִא םאָד גּוא רֶדָיְרְּב איִד נוא רָטאָפ

 ןְגְנאַגעֶגְסֹוא ֹויִא םִע יו נּוא .העְרַּפ ּוצ ןְּבעֶגעֶג ַּפָא

 יצ ןְּבּוהעֶגְָא ןעֶמ טֶת רוח ןופ רֶהא עב איו
 ראַפ ןעֶועֶג זיִא םִע יוִו וזא ןעֶריינְׁש ּוצ נּוא ןֶעייֵז
 ראָג םִיַרְצִמ ןיִא ןְסעֶזעֶג זיִא ףֵסֹוי נּוא רֶגָנּוה םעֶד

 טְרעֶהעֶג ּצ ןְּבאָה דְנאַל עַצְנאַג םֶד נוא ְךילְעֶּביִז
 רְֶניִק עני טיִמ בקֲעַי נוא טְנאָזעֶג טֶה ףַסֹז טאָ
 ןראָזעֶג טא זיִא בקי נו שני סֶע נעֶז
 יב ןֶעֶיְִגעז סֹיןופ רֶדניק יד השֵנְמנּוא םִירּפָאי

 נּוא עוו מאָג ןנְרֶל ּוצ בֹקֲעַי רֶמאָפ רֶטֶלָע ֶעי
 ויש ןיִא טְרעֶמיִג ךיִנ טֶה בֹקֲעַ ןופ דֶניִעֶגוה

 סְמאָנ ןעוֶויִג זיִא סֶע גּוא (רמאֵל ילַא ַײ רַּבָד
 םעֶנ םֶרָא ןָּב ּוד ןְנאָז ּוצ לאַקָוֶחִי ריִמ ּוצ דייַה
 ריִּפ איִד ףֹוא םיִא ףֹוא ּביֵרְׁש נּוא ץְלאָהַא
 זיִא םֶד (יִריִבֲח לֵאָׂשִי יֵנְבִלְו הָדּוהְיַל) רֶּמ
 יֵד ּוצ גּוא הָרּוהְי ָבָׁש ּוצ זיִאץְלאה רעֶד ׁש

 םו יִמִינּבטֶבֵׁש ויִא םֶר םיִרֵבֲח עֶנייַ לֵאָר
 תּוכְלַמַא ןייַז ּוצ הָרֹוהְי טֶבָׁש ּוצ ןעוֶויִג רַּבַחְּמ

 םיִא ףוא ּביִרְׁש גּוא ץֶלאָה ןיִררִנַא םעֶר םעֶנ
 תיֵּב לָכְוםִיַרְפֶא ץע.ףסֹויָל) רַמְרעֶו ןּבי יד
 ףַסוי ּוצ זיִא ץְלאָה רֶד רֶמֹולְּכ (ויָריֵבֲח לֶא
 ּוצ נוא ףֵסֹוי ןופ םֹורַא טְמּוק םִוָו םִיַָּפֶא ּוצ ּונ

 ןְּבאָה ייֵז םָו םיִרבֲח עניו םיִטָבׁש ןייג יִר
 תּוכָלַמ רֶדָנּווַּבא ןייַז ּוצ ןעוֶויִג רֵּבַחָמ םיִא ט
 תּוכָלַמ םֶר טְרעו םּורְד ןיִמַיְנִבּו הָרּוהְי ט
 רֶעיֵז לייוַו םִיַרָפֶא ףֹוא ןְפּוריִג ןָא םיִטָבְׁשַה

 ןופ ןֶפּקַג סודא ויִא םֶבָנ ןָּב םעָבְבָי ךפ יי
 ילשמ

 (יוגו ףֵמוי ץַע תֶא חקול יִנָא הֵנֵה ַי רַמָא הֹּכ םֶהָיְלֲא
 ןּב חיִׁשָמ ןָמּוק טעוֶו רֶעיִרָפ זַא ןְגאָז םיִמָּבַח ערְּוא = }
 טעֶו נוא םיִטָבְׁשַה תֶרֶׂשֲע יד רָּביִא ְךֶלֶמ ןייַז טעֶװ גּוא ףַסֹו
 ףונ ּוצ יז ןיִלעֶוו יִדוי נּוא .גֹונָמּו גיג טימ ןְטְלאַה הָמָהְּלִּמ

 דוד ןָּב חיִׁשְמ ןְמּוק םעוֶו ְךאָנ רֶד .לָגָד יז רֶטָנּוא ןְלְמאַנ
 לָשָמ רָטֶׁשרעֶו רֶד זיִא סאָר .ְךֶלֶמַא אייֵז א ןייַז טעוֶו גּוא
 לייַו (סיריִבֲ לֵאָרְִי ינְִלְו הָדוהְיַל ױגו דֶחֶא ץֵעָךָל חק
 ןיִנעֶנ סאוָו ןיִמְִנבּו הָדּהְי ייַ רֵּכַחְִמ יז ןילעוֶו רֶעיְִּפ
 ןעֶמאַזאַּב ןיִנעֶז נוא ןֹוׁשאֵר תַיַּב ןּופ ןְראוָועֶג ןּביִרְט ראַּפ-
 ּוצ ְךיִ ןיִלעווו םיִמָיַה תיִרֵחֲאָבּו .הָלּואָג איד ּוצ ןעֶפאָה גּואי

 יד } = ןיימממל רֶבְֵמ ןיִגעֶנ םָנםיִטָבְׁשַה תֶרָׂשֲעאיִד ןָמּוק ףוג

 0: ; 0 עא האש קי ָ

 דק הניארו שגיו
 איד טאָה ןעֶמ (םיִנֲהֹּכל קֹוח יִּכנ דלעֶּפ
 ןּופ ׁשיִמ םעֶד ןופ טֹורְּב ןֶּבעֶגיִג םיִרְמֹוּכ

 :ְךֶלֶמ םעֶד
 .שורקה הילש

 ןּופ רָדָלעַפ יִד רונ (הָנק אל םיִנֲהֹּכַה תַמָדַא קר)

 טְזייוו םָר טְפֹוקעֶג ּפַא טיִנ רֶע טֶה רֶטֶסיִרְּפ יִד
 ּוצ ראַּכקְנאד בֵיױחִמ זיִא ׁשֵנעֶמ רֶרעֶי זַא זַנּוא

 הָבֹוטלַכקִמ טֶה רַע ןְמעוןּפ ןְׁשְנעמ ןָרעֶי ןיי
 םיִללִגע ןייא יא יי ףיזןעק רע עו
 ןֶשַנעֶמ ןייק ןיגעק ןייַז הָבֹוט יּופָּכ טינ ראָט ןעֶמ

 ֵּפְׁשִמ סףסֹוי םָר ןְגָזםיִמָבֲח יד .טְלעֶורָד ןיִא
 איד ראַפ ןֵמּוקעָנ זיא ביי סֶרָפיִמֹוּפ ןְגעוֶו
 יִר טְנאָק רֶד ייֵז ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ רֶמֶסיִרַּפ
 הֶּביִרְד ןעוֶויִג ותּוכְזִּב ָךֶּפַהָמ ןֵּבאָה נּוא טייֵהְראָו

 טֶה נּוא רֶטְסירְּפ יֵד ןעוֶויִנ ראַּבִקְנאַד ףֵסֹוי זיִא
 :טייצ רֶגְנּוה רעֶד ןיִא םָנֹוׁש רַּפ ייֵז

 שגיו תרטפה

 רֶנייא רֶצָלעַה יד ןְהעֶניִג נּוא (בֶרָקְ) םִיפֶא טֶבֵׁש
 יו ןעֶנייוַו םֹוא ריִד ְךיִז ןְלאָז ייֵז נּוא ןיִרְדְנַא םּוצ

 ןיִרעװ םֶנֵא ְֶרֹוד ןְלעְֶו ייֵז גּוא ץֶלאָה קיִטׁש ןייֵא
 ןייד ןּופ טייל יִד זַא גּוא דְנאַה ןייַד ןיִא ץֶלאָה ןייֵא

 עָגיואָר יר ןְמייֵטּב םִו ןיִגעֶרְפ ךיד ןיִלעֶו קָלאַפ
 ְךיִא ראַה רֶד טאָג טְגאָזְג םֶה ֹוזַא ייֵז ּוצ גאָז ןֶבאַז

 רעֶר ןיִא זיִא םוִו ףמֹי ןּופ ץֶלאָה סאָר ןְמעֶנ לו
 יַנייֵז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָכְׁש יִד נּוא םִיַרְפֶא ןופ דָנאַה

 ןּופ ץְלאָה םעֶב ףיא ןְּעֶג יֵנ לעו גוא םיִריֵבֲח
 נּוא ץֶלאָה ןייַא וצ ןְכאַמ ייֵז לעֶוו נּוא הָדּוהְי טֶבֵׁש

 יי רָמּלְּכ דֶנאַה ןיימ ןיִא ץְלאָה ןייא ןיי ןְלעו ייֵ
 םיִכָלְמייְֵצ .ףוא ןייַ טְלייֵטִג םיִנ רעֶמ ןֹוׁש ןָלעֶ
 ייֵז ףֹוא ןָּבייַרְׁש ףֹוא םְסעוֶו ּוד םוו רֶצְלעָה יד נּוא

 ּבַר) קְלאָפ ןייַ ןופ ןיִגּוא יִר ןיִא ןיינןְלאָזדייֵר יִד
 םֶה ווַא ייֵזּוצ רייֵר נּוא (םיִהֹלֲא ַי רַמָא הֹּכ םֶהיֵלֲא
 נב יִד ןֵמעֶנ םֹורַא לע ְךיִא ראַה רָד טאָג טְנאָזג
 לארשי הרוהי

 טעוֶו רע וו ףֵמֹיי ןֵּב ַיִׁשָמ לָגָד רֶטְנּוא םיִמָדְנַהְו םיִדָבֹואָה
 ףֵמיליֵֵׁשַ לָׁשָמ רֶד ויִא םֶד םיִחָרָג עַלַא יד ןְמעֶג ףינ ּוצ
 וצ ןיִלעוֶו ְךאָנ רעֶד (ויָריִבֲ לֵאָרְִׂי יֵּב לָכָּוםִַרְפֶא ץֵע
 ןייַז רֶטְנּוא ןייַז ָףֹוא לאָז ןיִמָיְנִבּו הָדּוהְי יֵנָּב איד ןָמּוק ףּב

 יד ּךרֹד קְלאָפ ןייַא ןייַז עֶרייב ןיִלעֶו נּוא הלָׁשְמִמּו טֶבֵׁש
 םֶתיא בֵרֹקָנ) ןְיוואַּב טעוֶו ת'ישה סאוָו תֹואָלִּפַנְו םיִסיִנ
 הָרּוהְי נּוא םיִטָבְׁשַה תֶרֶׂשֲע איד עֶלַא נּוא (רָחֶא לֶא דָהֶא

 םֶתֹוא יִּתַהָנְו ןעֶמאַזאַּב ןייַז בֵרקְתִמ יז ןיִלעוֶו ןיִמיגבּו
 יז רּבְַחִמ ְךיִז אייז ןיִלעֶו ךאָנ רעֶד (הָדּוהְי ץַע תֶא ויָלָע

 ,ג דָור תיִּב הֹוכְלַמ לֶגֶר םעֶד רֶטְנּוא לאָמַא ְךאָנ
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 יהא ןְְאַגג ןיִנעֶז ייֵז םָז איִ ןשיוִצ ןופ לֵָׂשִי
 נוא םּורַא ןּופ ןְלְמאַוְנַא יז לעו נּוא תּולָג ןיִא
 יִתיִׂשָעו רֶרֶע רעֶייז וצ ןְגְנעֶרְּב ייֵז לעו נּוא םּורַא
 ןְכאַמ יִיַז לעֶו ְךיִא נּוא (ץֶרָאָּב רֶחֶא יֹונְל םֶתֹוא
 נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ גְרעֶּב יִר ףוא דְנאַל ןיִא קְלאַפ ןייֵא ּוצ
 ךאָנ יי טי ןלעוֶ ייֵ ניא ןייַייֵז ּוצ םעֶודֶלֶמ ןיֵא
 ןיִרעֶו טְלייֵמ ּוצ םיִנ ןְלעֶוו נּוא רֵקָלעֶּפ ייֵוְצ ּוצ
 רוע ּואְמַמִי אֹלְו) גיִּביֵא זיִּב םיִבָלְמ ייֵוָצ ּוצ ְךאָנ
 רעֶמ ְךיִז ןְלעֶוו ייֵז נּוא (םֶהיֵצּוקּוׁשָּבּו םֶהיֵלּולַנְּב
 גּואז'ע עֶגיִרְרעֶוו םּוא יִרֲעייז םיִמ ןייַז אֵמַמִמ טיִנ
 ןְפלעֶה ייֵז לעוֶו ְךיִא נּוא םיעָׁשפ יִרֲעיז עֶלַא טיִמ
 ןיא טְגיִרְניזג ןְּבאָה יז םָו גְנּוציִזיִרעייז עֶלַא ןּופ
 (רו יֵרְבִעָ) טאָנ ןייַא ייֵז ּוצ ןייַז לעֶוו ְךיִא נּוא ייֵז
 אייז רֶביִא ְךֶלֶמַא ןייז טעוֶו רַוָד טְכעַנָק ןייַמ נּוא
 ןיִא גּוא עֶלַא ייֵז ּוצ ןייַז טעֶו ְךֶמְסאַּפ ןייֵא גּוא
 ץעֶזִג עֶנִייַמ נוא ןייַג ייֵז ןְלעַו םיִטָּפְׁשַמ עֶנייֵמ

 אייז גוא (ּובְׁשָיו ןאָמ ַײז ןְלעוו נו ןָטיִה יז ןלעו
 ּוצ םיִא ּבאָה ְךיִא סו דָנאַל םעֶד ףֹוא ןֶציִז ןָלעֶו

 ידיו תשרפ
 יִלָׁשַמ ןיִא טְנאָזְךֶלֶמַה המלְׁש (בקֲעי
 טיִנ םִע רעוֶו (םיִיַח הֹקָדְצ חַרֹואְּבנ

 סאָד םיִוָנ זיִא סֶד נּוא גְנאַל טְּבעֶל הֹקָרְצ

 איר ןיִא ןָא טְגְנעֶה ןְּבעֶל םֶניׁשְטְנעֶמ םעֶד
 ןייֵא טֶה רָנייֵא ןעוֶו תֹולָזַמ ןיִא נּוא ןירעֶטְׁש
 טְּבעֶל טיִנּביֹוא נּוא גְנאַל רֶע טְּבעֶל לֶּנַמ טי

 רָּביִא זיִא הקָדצ איִד רֵּבֶא גְנאַל טיֵנ רֶע
 םֶד טְנייוַו לֶזִמ םֶד ּוליִפֲא ןעוֶו תֹולְּוַמ עֶלַא

 טיִנ רע זַא ןְּבעֶל ליִּפ טיִנ טעוֶו ׁשְטְנעֶמ רֶד
 ירֵזוא ןְּבאָה םּורְד גְנאַל רע טְּבעֶל הֹקָדְצ
 איֵז םֹורָנ זיא הָקָדְצ יד םֶד טְנאָזעֶג םיִמָכֲח
 זיִא איִז רָמֹולָּכ דֹובָּכַה אֵסַּכ ןיֵא זיִּב טְכייֵרְג
 ןניִפעֶג ֹוזַא נוא תֹולָזַמ עֶלַא רֶּביִא רעֶכעַה
 טיִנ ןוׁש טאָה בקֲעַי סָד הָׁשְרַּפ רֶד ןיא ריִמ

 רפס

 ִיַרְצִמ ֶנאַל ןיִא טְּבעֶליִגטֶה בקי נּוא (בקעייחָיע
 טָלֵא לאָמְסְנעֶד זיִא בֹקֲעַי גּוא ראָי ןְֶּביִ

 בע רָד ןיִא ראָי גִצְרעֶפ גוא ןֶּביזטֶרְָנּוה ןעווג
 ַא ןֵסיֵהְג םֶה גוא ןְראָוג ףאַלְׁש בקֲעַי זיִא טייֵצ
 ףֵֹוי זיִא םִיַרְצִמ ןּופ ףמוי ןיז ןייַז ןָפּור לאָז ןעֶמ
 ןוז ןייַז ּוצ טְנאזְג טאָה בֹּקֲעַי נּוא .םיִא ּוצ ןָמּוקָנ

 יא ןְּבְראַטְׁש לע ךיא זְרְניק עָנייַז ּוצ נּוא ףַמֹ
 ןְרעֶק רֶריו ךייַא טעֶו נוא ןְקְנעֶריִג ךייַא טעֶו טאָנ
 רָע זַא ןְראוָׁשְג טֶה טאָג יִמ וזַא ןַעַנְּכ דְנאַל םּוצ

 הניארו שגיו תרטפה

 נּוא ףוס ןייא ןָא הָלֲחַנ ןייֵא םיִא ןּבעֶג ּוצ טְנאָג
 יִרעייַא סאָו דְנאַל םֶד זיִא סאָר נּוא לּובְג ןייֵא ןָא
  ןיא צי לע ייֵו נוא ןְסעֶיִג ןָגיִרְ ןֵעז ןירטְלֶ
 םֶרָניִק יֵרעֶייַז ּוא רָדְניֵק יִרעֶייִז נּוא ייֵז דְנאַל םעֶד
 ןייַז םעֶו רדִָה טְכעֶגְק ןייֵמ נוא גיּביא זיִּב ריק
 רַפ לעֶווו ךיִא נּוא (יִּתַרָכו) גיִּבייַאזיִּב ייֵז ּוצ ראַהַא
 סאָר םֹולָש ןּופ תיִרָּב .תֹותיִרָּכ ןייא ייֵז ּוצ ןָריִינְׁש
 תּותיִרְּכ רֵניִבייֵא ןייֵא גּוא ןְּבאָה םֹלָש ןָלעֶו יי
 ןְּבעֶג יז לעֶו ְךיִא נּוא ייֵזטיִמ ןייַז םִע טעֶוו תיִרְּב
 ןֶּבעֶג לעֶו נּוא ןיִרעֶמ ייֵז לעֶוו נּוא טָרוא רֶעִייִז ףֹוא
 נּכשַמ הָיְהִו ניִּבייֵא זיִּב ייֵז ןׁשיִוְצ ׁשֶרֶקִמ ןייַמ
 ְךיִא נּוא ייֵז ףוא ןייַז טעוֶו הָניִבְׁשןייַמ נּוא (םֶהיֵלֲע
 ּוצ ןייַז ןְלעֶוו יז נּוא טאָנ ןייֵא ּוצ ייֵז ּוצ ןייַז לעוו
 ייֵז נּוא (ַי יִנֲאיִּכ םִיֹונַה ּועְדָי) קְלאַּפ ןייַא ּוצ ריִמ
 לֵאְָׂשִי ְלאַפ ןיימ יִייַה טאָג ְךיִא םֶד ןָיִ ןְלעוו
 יו ןייַזטעֶנּו ׁשֶרְִמןיימ זַא יי טעֶו םֶר נּוא

 ניִּבייֵא ןיֵּב ריא

 םויֵּפְׁשעֶג םֶה רֶע לייוַו ראָנ ְּבעֶל ּוצ טאַהעֶג
 ןעֶויִג טֶלֵא זיִא ףֵסֹוי ןעֶד ראָי ןְֶּביִו ףֵסֹוי
 ןּופ דייֵׁשעג ּפָא ְךיִז טֶה רֶע ןעוֶו ראָי ןֵצְביִז
 ּוצ ןעֶוויִג הָכֹוז בעי טאָה םּורָד רֶשאפ ןייַז

 ייֵפְׁש םיִא לאָז ףֶסֹוי ראָי ןֵצְּביִז ךאָנ ןְּבעֶל
 ְלַא נּוא הָדִמ דֵגנְּכ הָדֵמ טְלאָצ טאָג ןעֶד

 ןְּיִז ּוא טרָדְנּוה ןעוֶיִג ןיִנעֶז בֹקֲעַ ןופ ןְראָי
 רַד ןיִא זיִא הָׁשִרּפ יד נּוא ראָי ניִצְרעֶפ נּוא
 וייַלְּב ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע טֶּפאָטְׁש רַפ הָרָוּת
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 = הָׁשֶַפ עֶיִרירְפ יד ןְׁשיִוְצגּוא ריִא ןֶשוְצ
 טייֵטְׁש הָׁשְרַּפ רָד ןיִא לייַו טּורָד זיִא סאָד
 .רֶע יו נוא ןְּבְראָטְׁשעֶג זִא ּוניִבָא בֹקֲעַי סֶר
 .טפאָטְׁש רַּפ ןְראָו זיִא א ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 יִעוֶו לֵאָרׂשִי ןּופ רֶצְרעֶה יַד נוא ןְגיֹוא איד

 איד
 רשיה

 יִרֲעייַא ּוצ ְךֹוא נוא ךייַא ּוצ רִנאַל םֶד ןּבעֶג טעוֶו

 טְלאז ןעֶּבְראַטְׁש לעֶו ךיִא זַא דְנּוצַא גוא רָדְניֵק
 זיִא םָו הֶלפְכַמַה תַרֲעְמ רָד יא ןְּבָרְַּבְיִמ ריִא
  ןָלאז ייֵז זַא ןְראווְׁשַּב טאָה בֹקֲעַי נוא .ןְורְבִח ןיֵא
  טֶה בקי נוא הָלֵפְבַמַה תַרֲעַמ רֶר וצ ןְגאָרְמ םיִא
 , ליִא וַא םֵַׁה ןַעַמָל רֶרֶניִק עֶנייז טְגאָג ןָא רֶטייַו
 / םִירְצִמ ןו ןְגאָרְט ְךיִמ ריִא טְלָז ןֵּבְראַמְׁש לעֶו
 . הֶלַפְַמַה תַרֲעְמ רעֶד ןיִא ןְּבָרְּב ךיִמ טְלאָז נּוא
 רעיא רַבא ןְגאָרְטְךימ ןיֵלַא טְלאָו ריִא טְרעֶניִנ

 : רדניק |



 הניאצ
 זיִא טֵׁשִּפ ןייֵא ְךאָנ תּולָג םֶד ןּופ תֹורְצ איד
 רֶדְניק עֶנייז ןגאָו טְלאָוועֶג טאָה ּבקֲעַי לייוַו
 ןּופ הָניִכְׁש יִד ְךיִז טֶה תּולָג םָד ןּופ ץק םעֶד
 יִׁשָמ ןעֶוןְנאָז טיִנ לאָז רע ןָאוטעֶג ּפָא ּםיִא
 טְּפאָמְׁש רַּפ הָׁשֶרַּפ יִד זיִא םּורָד ןמּוּק טעוֶו
 סאָד ןְהעֶניִנ טֶה בֹקֲעַי טְנאָז ׁשֶרְדֶמ רֶה נּואי
 אָד טיִנ ויִא רֶדְניֵק עֶנייַ ןּופ ןיִמעֶנ יד ןשיוֵוְצ
 טאָה טֵח ויִא סֶד סו תֶמ ןייק נּוא תֶח ןייֵק
 רָּבֶא רֶע טֶה ץק םָד ןְגאָז טְלאוָועֶג אייֵז רָע
 ךוא ויִא קיִדַצ ןייק גּוא ףוק ןייק םָד ןְהעֶזוג
 םֶד ייֵז רֶע טֶה ֹוזַא ץק זיִא םָד םִו אָד טיִנ
 רַּפ הָׁשְרַּפ איִד זיִא םּורד טְנאָועֶג טיִנ ץּק
 נּוא (תּומָל לֵאָרְׂשִי יֵמָי ברק טְפאָּמְׁשו

 איד םֶד ףינ ןייַז ןיִא טְלְהיִּפ רֶד טאָה בֹקֲעַי
 ןְנאַטְׁש רַפ טאָה נּוא םֹוא םיא ןָאיינ תֹוחֹוּכ
 רֶע טאָה ןְּבְראַטְׁש דְלאַּב טעֶו רֶע סאָה

 םיִא ןיִרעֶוְשַּב ּוצ ףֶסוי ןוז ןייַז ןָפּור טְקִיִׁשעֶג
 ּוצ ןַעַנְּכ דְנאַל םּוצ ןְנאָרְט םיִא לאָז רֶעו
 םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד נּוא םיִא ןֵּבאָהְנִּב
 רֶד נּוא (בקֲעַי יִחָיַע קּוסָּפ רָד רֶעיֶרְפ טְנאָז

 לייַו לֵאָרְׂשִי ןָא קּוסָּפ רָד םיִא טּפּור ְּךאָנ
 ףְראַד ףּונ רָד סאָו ןָכאַז ףֹוא טְןייוַו בֹקֲעַי
 טיִרָמ ׁשְטייַמ זיִא סד בקע ןְסייֵה םוָז ןְּבאָה
 ןְכאַזֹואטְויוַו לֵאָרָׂשִינוא ןָכאַזעֶטְׁשְרִמָנּוא
 יא לֵאָרְׂשִי ןעֶד ןְּבאָה ףֶראַדְּב הָמָׁשְנ יִד םִ
 ןְכאַו עֶטְׁשְרֶּבייֵא טְסייֵה סאָד ראַה ׁשֶטייֵמי

 רָדּוצ םִיַרְצִמ ןייק ןְמּוקעֶג זיִא רֶע זַא םּורָד

 רָּבֶא (בֹקֲעַי יִחְיַו טייֵטְׁש ףט םעֶד עו

 שודקה ה"לש

 ריִמ טיִמ טְסְלאָז ּוד נּוא (תֶמֶאָודסָח יִדָמִע ָתיִׂשָעָו
 טְסייֵה דָסֵח .טייֵהְראָָו נוא דאָנעֶג ןָאומ =

 טֶכאַרְמ נּוא הָבּוטַא ןְרעֶרנַא םֶד טּוט ׁשְטְנעֶמַא ןעֶו
 םוו רָד ןָּבאָה ּוצ ןעֶצּונ םּוׁשַא םאַוְמָע ןּופ רָד טיִנ

 (תָמָאָו רֶסֵח הֶׂשֹוע) טְסייֵה טֶרא רֶד ןיֵא סָמּונ טּומ
 ןֶרָדְנַא םעֶד סָמּוג טּוט םִַו רָד רָּבֶא .ביִדָנ ךוא יו
 ןייַז ּוצ הָבֹומ לֵּבִקְמ ןּופ רעֶר זיִא הָנְוַּב ןיִיַז נּוא
 טיִנ ראָנ טְקְנעֶׁש רֶע ןעֶד ביִדָנ ןייק רֶע טְסייַה
 םֹוא טייַּב רע ףּולָחַא רֶחֶסַמַא ְךאָנ טְכאַמ רע םֶניִיַז
 נּוא .ןָכאַו עֶרעֶרְנַא ףֹוא הימ ןייַ רֶדָא רֶלעֶג ןייז
 איד זיִא תֹוביִדְנ רֶרֶא תֶמֶא לָׁש דָסָח ןּופ הָדָמ יִה
 תֹודָמ עֶלַא ןּופ הֶרֵמ עֶטֶסְבֹעָה איִד נּוא עֶטְסעֶרְג
 רֶדְו ןיִא ןְנייֵוועֶג ְךיִז זומ ׁשְטְנעֶמ רָד גּוא תובוט
 ,ןָצְנאַנ ןיִא ריִא ּוצ ןָמּוק ּוצ לאָז רֶע יֵרְּכ הֶדָמ |
 גוא יי : ||

 יי א עגל א ר

 הק הניארו יהיו תשרפ
 םעוו נוא ןעֶראָווְנ ףאַלְׁש זיִא רֶע זַא טְנייַה
 ְרייֵׁש ּפָא ְּךיִז לאָז הָמָׁשְנאיִד םֶד ןֶּבְראַטְׁש
 ָּכעֶל עֶטְכעֶר סאָד ןְּבעֶל ּוצ ףּוג םעֶד ןּופ
 אָרְקַיַע לֵאָרְׂשִי רֶע טְסייֵה טְלעוֶו רֶגעֶי ףֹוא
 יז ןייַז ןְפּורעֶג טאָה בקעַי נּוא (ףֶסֹויְל ֹונְבִל
 רֹוכְּב ןייֵא ןעֶוויִג זיִא ןֵבּואָרעֶׁשְטאָה ףֵסֹוי
 רֶע טאָה טיִלַׁש ןייֵא ןעוֶויִג זיִא הָדּוהְי נּוא
 ןייֵא ןעוֶויִג זיִא רֶע לייוו ףֵסֹוי ןְפּורעֶג ְךאָד
 תֶלֹוכיִּב טאַהיִנ רֶע טֶה םִיַרְצִמ ןיִא טיִלַׁש

 דֵסָח םעֶד ןעֶד תָמֲא טיִמ דַסָח ןָאּוט ריִמ
 ןייֵא זיִא םָד ןֶמֹוט ןייֵא טיִמ טּומ ןעֶמ םִִו
 רֶנעֶי טיִנ טְפאָה ןעֶּמ ןעֶד תָמָא ןּופ דָסֶָח
 יִנֵרְּבִקִת אָנ לַאנ ןְלאָצַּב ראַפ רעֶד לאָז
 ןִא ןְּבאָרְנַּב טיִנ ךיִמ טְסְלאָז (םִיַרְצְִּ
 םִיַרְצִמ ןּופ דֶרֵע יד לייוַו זיִא םֶנייֵא םִיַרְצִמ
 סאָד נוא םיִנָּכ טיִמ ןְגאָלְׁשעֶג ןיִרעֶו טעוֶו
 טיִנ ְךיִמ ןָלאָז םִיַרָצִמ איִד יֵדְּכ זיִא עֶרֶדֶנַא
 נּוא (ול עַבֶׁשַיַע טאָנ ּפָא ןייֵא ראַפ ןְכאַמ
 רעֶד בֹקֲעַי ּוצ ףֹורָד ןְראֹווְׁשעֶג טאָה ףֵסֹוי
 ןיִרעוֶוָׁש טוּומעֶג רֶע טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש ןּבמר
 שעוֶו הֹעְרַּפ טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה בקֲעַי לייוו
 תּוכָז ןייזיִדְּכ םִיַרְצִמ ןיֵא ןְּבאָרְנַּב ןיִלעוֶו םיִא
 ףֵסֹוי רֶע טאָה םּורָד ייֵז ףֹוא ןיִיז ןיִגֵמ לאָז
 טיִנ העּובְׁש ןייַז הֹעְרַּפ טעֶו ֹוזַא ןְראווָׁשַּב
 םֶד בַאֹוׁש ןֶבָא רָד טְּבייַרְׁש ֹוזַא נּוא ןָכעֶרְּב
 ןיִא ןעוֶויִג זיִא בֹקֲעַי סאָו ראָו ןֶצֶּבִו עֶלַא

 םירצמ

 בקעי להוא
 ןֶּבְראַטְׁשּוצ טָּפְראַדעֶּב טֶה בֹקֲעַי זַא (יוכ םֵסֹויְל ונָבְל אָרְקִיַ

 בֹוא טְגאָועֶג םיִא טֵה גוא ףֵפֹוי ּוצ ןָפּורעֶג רֶע טֶה

 ןְרעֶוְׁש ריִמ ּוטְסְלאָז ןעֶגֹוא עני ןיִא ןֵמ ןעֶנפעֶג ּבאָה ְךיִא
 רֶסָה ןָאוט ריִמ ִּּמ טְסְלאָז ּוד (תָמֲאָו דֶסֶח יִדָמע ָתיִׂשֲעו
 סאוָו דָסֶחַא אָד ןעֶד ויִא איוִו ׁשָרְדֶמ רעֶד טְגאָז תָמָא נּוא
 טּוט ןעֶמ סאוָו דסח רעד זיא תַמֲאירעד רּונ ,ׁשְלאַפ זיִא רֶע

 לעוֶו ךיִא הָמָא לָׁש דסֶחַא טְסייַה דֶסֶח רעד םיִתֵמ יִד טיִמ
 טְלאוָועֶג טאָה רעֶנייֵא לֶׁשָמַא ֶָרֹודןְּבעֶג ןייֵטְשרעֶפ סאָר
 טְכאַרְמעֶג טֶה רע.רונ הֶנֶּתַמ עֶמֹורְגַא רֶּבאָהּביִל יי ןְּבעֶג
 בֵׁשייְמ ְךיִז רעֶ.טָה ןֶרייל ְלעוֶו טיִנ ּבייַו םָד טעוו רעֶמאָט
 ןופ לעֶסְקעוֶו א ןעּבירְׁשעֶגְפֶא ְךיִז ףֹוא טאָה גּוא ןעוֶועֶג
 תּודֲעתַמְתַחעָג לעֶפְקעוֶו םעֶד ףֹוא טֶה גּוא רָלעֶג עֶמּוסַא
 ןְּבעֶגעֶּג רָּביִא לעֶסקעוֶו סָד טֶה נּוא זיִא גָהְנִמ רעֶד יוֵו ֹוזַא

 איר ןעֶמּיק טעוֶו סעזַא םעֶד ְךאָנ יִדָּב רעֶּכאָהְּביִלןייֵז ּוצ

 ָימ רֶע טעוֶו לעֶסְקעוֶו םעֶד ףֹא ןֹועְרּפ ןְֵו םעֶד ןֹפ טיַצ
 ןלאצאב 14
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 נוא ןעוֶויִג ליִּפַמ טיִנ הָׁשִא ןייק טֶה םִיַרְצִמ

 ןאָמעֶג ייֵֵו טיִנ ןאָצ ןייק טאָה ׁשֶנעֶמ ןייק
 ןְנאָרְטעֶג םֹוא טייַצ ריִא טֶה הָׁשַא ןייֵא נּוא
 טְראוָו םאָד בֵאֹוׁש ןָבָא רעֶד טְּבייַרְׁש ְךֹוא

 רָמֹולַּכ גיִסייַרָד נּוא ריִפ טְפעֶרְמאַּב יִחָיַו !

 ריִפ ןעוֶויִג זיִא בקי ןופ ןֵּבעֶל עַטְכעֶר םֶד
 זיִא ףֵסֹוי טְניִז ראָי ןֶצְּביִז ראָי גיִסייֵרְד .נּוא
 םיִא ןּופ ןְראוָו זיִא רֶע ויִּב ןָראָוְועֶג ןָרֹוּבעֶג
 ןיִא זיִא רֶע סו ראָי ןֵצֶּביִז יִד נּוא ןֶרֹול רַּפ

 ןיִנעֶז ןְראָי עֶגיִרְּביִא איד רּבֶא ןעוֶויִג םִיַרְצִמ
 טּבייַרְׁשיִיַחְּב רֶד ןְּבעֶל טְכעֶר ןייק ןעוֶויִנ םיִנ
 ןֶגיִל ּוצ ןְמְכְראָפעֶג םּורָד ְךיִז טאָה בֹקֲעַי
 רַפ ןָכאַמ טיִנ םיִא ןעֶלאָז אייז םִיַרְצִמ ןיִא
 טייַל איד טְפאָרְטְׁש םאָנ נּוא טאָנ ּפָא ןייֵא

 ְךיִז בֹקֲעַי טאָה םּורָד רָטעֶג ָּא ןְניד סאוָו
 איד לייוַו לֵאָרְׂשִיץֶרֶא ןיִא ןְּבאָרְנַּב ןָסייֵהעֶג
 ֹוזַא תֹונֹוע רֵּפַכְמ זיִא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןּופ דְרֶע
 אֹוׂשְנּהָּב בֵׁשֹויַה םִעָהנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִאטְציִז סאָו קֶלאָפ םֶד (ןֹוע
 ְךֹוא נוא ןיִּבעֶנ ראַפ תֹוריֵבַע איִד םיִא ןיִנעֶז
 םוִו לֶמיֵה םעֶד ןּופ רָאֹומ רעֶד זיִא ןָמְראָד

 הָמָׁשְנ ןייַז טעֶו ףֹורַא ןָאיֵנ תֹולִפְּת איִד
 טְנאָזיִנ טֶה בֹּקעיילַמיִה יא ןייֵ דְלאַּב ְטְראָד
 ּוצ ןָמּוק לעֶו ְּךיִא (יַתֹובֲא םע יִּתְבַכָׁשְל

 שודקה ה"לש
 םיִנָּבְראַטׁשעֶגא הָבֹוטַא םּוט רֶע ןעוֶו ראַנ טיִנ נּוא

 הָבֹוט לֵּבקִמ קירוצ ןְפאָה טיִנ ןעק;רעןְמעוֶו ןּופ
 ןגיִריִּבעֶלַא הָבּומַא טּומ רֶע ּוליֵפֲא תַעַׁשָּב ראָנ .ןייַז
 קירּוצ הֵבֹוטַא לאָמַא ןאק רע ןְמעוֶו ןופ ןָׁשְנעֶמ
 ןיק סֶד לאָז רע ןייַ לֵרְֵׁשמ ּךיִז רֶ.ףראַד ןְּבאָה
 םִלאַמאַר נּוא ,ןָּבאָה טיִנ ןְקְנאַדעֶג איִר ןיא לאָמ
 םֶמאָנ נּוא טייֵג רֶע זא ןיִרעוֶו ןָפּורעֶג רֶע עו

 טול

 ןְלאָצאַּב םיִא ריִמ ןְנעֶק סו טיִמ נּוא ןָׁשְנעֶמַא ןּופ
 םעֶניילְק םַד טימ ןָּפיִל ערְְנּוא טיִמ יוִו רעֶמ טיִנ

 (ןֶּבעֶג םיִא ןינעֶק ריִמ סאָוו קְנאַר נּוא ּבֹול

 הניארו יחיו תשרפ

 ןְגאָרְמ ךימ טְסְלאָזּוד רעטנאָז ְךאָג רָד נּוא
 ןיימ טְגאָועֶג טֶה רע ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 ןְרמִלֶע עֶניימ ּוצ ןֵמּוק רֶלאַּב טעוֶו הָמָׁשְנ
  רעֶד ןיִא טְּבְראַטְׁש ׁשְטְנעֶמַא ּוליּפֲא ךֹוא
 ניא ןְרָמָלע עֶנייז ּוצ ןִמּוק רֶע וימ רֶּבְרִמ
 יז ןְּבאָרְנַּב םיִא לאָז ןעֶמ טְנאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי
 ןנרעֶל ןנאד ןופ ןְּבאָרנּ נז ןְרָטלע עֶיו
 קידצ ןייֵא ןְּבאָרְנִּב לאָז ןעֶמ םאָד ּפא ריִמ
 עֶׁש ןייאןְבעֶגעֶׁשֶר ןייֵא נוא קיִדַצןייַא ןְּבעֶג
 ךִרָבְדִּכ הֶׂשֲעַא יִכֹנָא) טְגאָועֶג ףֵמֹוי טאָה
 רָמֹולְּכ דייֵר עֶנייֵד איוִו ֹוזַא ןאָט לעוו ְּךיִא
 ךיד ןְנאָרְט ּוצ ְּךיִמ טְסְרעוֶוְׁשַּב אּוד יוִו ֹוזַא

 ְךֹוא םיִטָבְׁש איד ְּךיִא לע וא ןעגְּכ ןייק
 . ץֶרַא ןיא ןְּבאַרְגּב ְךיִמ ןעֶלאָז אייז ןְרעוְׁשַּ
 (הָטֵמַה שאר לע לֵאָרְׂשִי ּוחַּתְׁשִיַע לֵאָרְׂשִי
 רַמּונ רַד ףֹוא טְקיַּבעֶג ְךיִז טֶה לֵאָרְׂשִי נּוא
 / ןעֶד טעֶּב םעֶד ןּופ ּפאק םַד ןיִנעקַא הָרּוׂשְּב
 ןקְנאַרְקַא אייַּב םִפאֹק ּוצ זיִא הָניִכְׁש איד
 ְךיִז טאָה רֶע זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ נוא ןָׁשְנעֶמ
 ןייַז ןּופ ּבֹוה ןָא רעֶד םוָו םעֶד ףֹוא טְקִיִּבעֶג

 טעב
 בקעי להוא

 לֶסְקעוֶו םעֶד ףֹוא טְמּק סֶע ליִפיִו דְלעֶגעֶמּוס יד ןְלאָצעֶּב
 םּוראַוָו ןעֶדייִר ןענעק טיִנ ראָג ָךֹוא טעוֶו ּבייוַו סאָד נּוא

 םיִנַָד יִד ןֹוׁש ןְלעוֶו ןעֶלאָצ ןְלעוֶו טיִג טעוָו יז ּוליִפָא ןעוֶו
 לָסקֶַַו םעֶד יב אָלְיֵמ ןעֶלאָצעֶּב ןיִמ לאָז ןעָמ זַא ןעֶטייֵג
 לֶסקעו םֶד ייַּב םּוראוָו תֶמָא נוא רָסָח ךיז טְקיִׁשעֶג ןעֶלאָצ
 לֶעְְקֶעוו סד םּראוָו תַמֲא טְראוָו אָד ְךיִז טֶקיׁשעג ןעֶנאָמ
 טְסעֶד ןּופ רעֶּכָא דְלעֶג םָד גיִרָלּוׁש םיִא זיִא רֶע זַא טְזייוַ
 טאָה רע סאוָו ּבייֵהְנֶא םעֶד ןּופ רָסֶחַא רּונ סאָד זיִא ןיִגעוֶו
 לָסְקעוֶו םעֶדּופ רֶלעֶג םעֶד טיִמ ןעוֶועֶג בייֵחְתַמ ןייֵלַא ְךיִז
 .בקֲעַי ּוניֵבָא בֹקִצִי טיִמ ןעוֶועֶג זיִא םָר הָבָדָנּו דָסֶח תַרֹותָּב
 זַא ןעֶזאָל ןְלעוֶו טיִנ הֹעְרַּפ טעוֶו רֶמאָט טאַהעֶג אָרֹומ טֶה

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק םִיְַצִמ ןופ דָטאָפ םעֶד ןְגאָרְט לאָז ףֵמֹוי
 ֵסֹוי ּוצ טְגאָועֶג טֶה גּוא ןעוֶועֶג בֵׁשיַיִמ בקי ְךיִז טֶה םּורָד
 אּוד דֵסֶהַא ןָאּוט ריִמ טיִמ טֶסְלאָנ אּוד זַא ְךיִד טעֶּב ְךיִא

 רֶמאָט רונלֵאָרְִׂיץֵרַא ןייק םִיַרְצִמ ןּפ ןְגאָרְט ְךיִמ טְסְלאָ
 ּוצ ףֹורָד ריִמ ּוד טָסְלאָז ןעֶזאָל ןְלעוֶו טיִנ הֹעְרַּפ ְךיִד טעוֶו
 םָד טעֶו ןייז םִייקמ הָעְיבִׁש יִד ןֶזיִמ ןֹוׁש ּוטְסעוֶו ןעֶרעוֶוְׁש

 ריִמ רעוֶוְׁש טְגאָזעֶג בֹקֲעַי םיִא טאָה סאָד .תָמֲא ןעֶסייַה
 רֶסָחַא ןָאוט רִיַמ טיִמ טְסְלאָזּוד (תָמָאָו דָמָח יִדָמִע ָתיִשֲעַו
 ךיִד טעוֶו הֹעָרַּפ ּוניָּיַה תַמָא ןעֶסייֵה טעוֶו דָסֶח רעֶד גּוא

 ְָראַד טְסעוֶו ּוד םּוראוָו הֶאְוצ ןיימ ןיינ םִיקְמ ןעֶזאָל ןָזיִמ
 םייקמ

: 
 6 = קי יי א

 / קָחָצָי יִּבַר טְניִרעֶל ןּופ רעֶד ןְרָמְלֶע ענייֵמ
 / םאִו גאָט םֶד ןיא טְסייוַו ׁשְנעֶמ רָד םָד ּפָא

  םּורָד ןִמּוק טעוֶו רֶע ןיִהַא יוִו טְּבְראַטְׁש רֶע
 . (יַתֹובֲא םע יִּתְבַּכָׁשְוו רעירְּפ בקי טְנאָז
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 םֶד עֶׁשְמאָח געֶו ןיִא שעֶזְנאָלְּבעֶג ּבאָה או

 שי

 . א טמא
 הניאצ : |
 ןּופ ויִא םִע םָד ץְנאַנ זיִא ףֹוס ןיֵא ויִּב טעֶּב
 עֶלַא ןעֶד ןְמּוקעֶג םֹורַא טיִנ עֶׁשֶר ןייק םיִא
 ןעֶד םיקידצ ןעוֶועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז רֶדְניֵק עֶייַו
 רֶע זיִא זעע ןְׁשיווְצ ןעוֶועֶג זיִא םאָו ףֵסֹוי

 רֶצְנאַנ רָד זיא אָד נוא ןעוֶועֶג קיִדַצ ןייַא ְּךאָה
 ןיִז איד ןעֶד ןֶראָועֶג םִיּוקְמ ףֶסֹוי ןּופ םֹוּלָח

 ָךֹוא ְּךיִז רֶע טֶה רֶמאָפ םֶד ףֹוא ןְזיועֶג שֶה
 (הָלֵאָה םיִרָבְדַה רַחַא יִהָי) םיִא וצ טְקיִבעֶג
 ןְראוָו זיִא דייֵר איד ְּךאָנ ןעוֶועֶג זיִא סֶע נוא !

 ףאַלָׁש זיִא רֶמאָפ ןייַז םֶד ףמֹוי ּוצ טְגאָזעֶג
 ןְראוָוזיִאטְלעוֶו איד טְניז טְּבייֵרְ ִנּוקוח רֶח
 ףאַלְׁש טינׁשנעֶמ ןייקויא בֹקֲעַי זי ןְפאַׁשַּב
 זיִא נוא ןאָמעֶג םיִנ ןייֵא טֶה רֶע ראָנ ןעוֶועֶג !
 ןֵּבְראַטְׁשעֶג זיִא נּוא ןְלאַפעֶג רֶדיִנֲא ףֶּכוֵּת
 נעוו םעֶד ףֹוא רעֶדָא סאָנ רָד ףֹוא ּוליֵפֲא
 לאָז רע סאָד ןאָטעֶג הָלִפָּת טאָה בקי נּוא
 ןנאק לאָז רֶע יִדְּכ טֹוט םעֶד רַפ ןייז ףאַּלְׁש !

 ןייז טאָה טאָנ נוא ןעֶזאָל הָאְוְצ רָדְניִק איד
 ןְראוָועֶג קְנאַרְק זיִא רֶע נּוא טְרעֶהיִגּוצ הָּלִפְּתִ
 טוט ןעֶמ ןעווו אָתיִסַא ןעֶגאָז ריִמ ןּומ םּורָח
 מָה ּבקֲעַי נוא הָאּופְרַא ׁשְטייַט זיִא םָד םיַנֲא
 םיִא ייַּב ריִמָּת זיִא רֶע םו םִיַרְפֶא טְקָיִשעֶּ

 רֶטאָפ ןייַז סֶד ףֵמֹוי ּוצ ןְגאָז לאָז רֶע ןעוֶועֶג
 ףֵסֹוי טְּבייַרְׁש בָאֹוׁש ןָבָא רעֶד ףאַלְׁש זיִא
 רע רֶטאָפ ןייַ ןופ רייֵׁשעֶג ּפָא ץְלַא ְּךיִ ׁטֶה
 ןְנאוַו ןּופ ןְכאַמ טינ םּומְׁש ןייק םיִא טיִמ לאָז
 ץְלַא םיִא טֶה רֶע נוא םִיַרְצִמ ןייק טְמּוק רֶעי

 טְגאָזעֶג ץֶלַא טֶה רֶע ןעֶד ןְנאָז טְלאועֶג יע

 געָמ ןיִנעֶו םֹולָׁש ןּופ ראָנ ןעֶועֶג ןְגיִל זיִא
 נּוא (ינו לֵאָרְׂשִי ֹחְתִיַע נאָז ןָיִל ןייֵ ןעֶּמו
 טְצעֶזיְִיִזטֶה נּוא טקראַטְׁשעג ְךיִז טֶה בקי
 יז ןייַזזיא ףֶמֹוי עֶׁשְטאָח ןעֶד טעֶּב םָד ףֹוא
 םּורְד ןעֶועֶג טיִלֵׁש ןייֵא רע זיא ְךאָד ןעֶוועֶנ
 הָׁשֹמ איוַו ֹוזַא ןאָמעֶג ןָא דֹובָּכ םיִא רֶע טֶה

 ִנקְזַחרָד ןאָטעֶג ןָא רֹובָּכ הֹעְרַּפ טֶה ּוניֵּבַר
 טְצעֶזיִגףֹוא םָד רֶביִא ְךיִזטֶה בקֲעַי טְּבייַרְׁש

 שורקה ה"לש
 טֶה לֵאָרְׂשִי נּוא (הָמָמַה לַע בֵׁשיַו לֵאָרְׂשִי קוְַתִיע

 ףוא טְצעַמַג ְךיִז טֶה נּוא טְקְראַטְׁשעֶג ְיִז
 ּניִבָא בעי םו טייֵקְראַטְׁש עֶצְנאַגיִר .טעֶּב םעֶד
 ךרוד ןעוֶויִג זיִא טוט ןייַ רַפ טקְראַמְׁשעֶג ְךיִז טָה !
 יי גיא ץנאַ עג זיִא עב ןייַ אָ שב ןיינ !

 סאד עט 6

 ֹוק הניארו יחיו תשרפ

 קׂשןֶצְנאַגםדייַבויִא רֶע םָד יו לאָז רֶע
 םיִנ םוָו רקְנאַרק ןייַא ןעֶד רֶדָּנּועֶג ןייֵא איו
 טרעוֶו רע}עוֶוןְּבאָה הָמָרֲח רֶעזאָק הֶנָּתַמ ןייַא
 לָבֵׂש ןָא םָד טֶה רֵע ןְגאָז ןעקןעֶמ לייוַודְנועֶג
 ּוצ טְצעֶזיִנ ףוא ְּךיִז בקֲעַי טֶה םּורָד ןאָטעֶג
 טְלאוָויִגטֶהרעלייוַו דְּועֶגזיִא רֶע םֶד ןעֶזייוו
 ןיִנעֶק טיִג לאָז רֶע ידְּכ ןֵׁשְטְנעֶּב רֶדְניֵק איד
 טֶה טאָנטְגאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי נוא ןְּבאָה הָטָרֲח
 םיִטְבִׁשייֵוְצְךאָנ לעוֶו ְךיִא םֶד טְגאָנעֶג ריִמ
 ןייַמ ןוש ּבאָה ְּךיִא נּוא ןיִמָיְנִּב ץוח ןעֶּבאָה
 םֶד לאוו ְּךיִא םייַו ןיִמָיְנִּב ראָנ טאַהעֶנ טיִנ
 רע םֶד ןעֶרעֶו טְלייֵט ּוצ ףְראַד טֶכָׁש ןייַא
 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא םיִקָלֲח אייַוצ ןעֶמעֶנ לאָז
 הָׁשֹנְמּו םִיַרְּפֶא ףֶסֹוי ריִד ְּךיִא ּביִנ הֶנָּתִמ יִד
 לֵאָרׂשִי ץֶרָא ןיִא םיִקָלֲח ייֵװְצ ןְמעֶנ ןעֶלאָז
 רֶע טֶה סאָד נּוא ןֹועְמִׁש נוא ןֵבּואְר יו ֹוזַא
 ריִא ןעוֶויִג זיִא ףֵסֹוי לו לַחָר דֹובָּכְל ןאָטְג
 ְּבעֶניִג םיִקָלֲח ייוְצ םיִא רֶע טֶה םּורָד רֹוכְּב
 ֵאֹובְּב יִנֲאו ףֵסֹוי ּוצ טְנאָזְנ טאָה בֹקֲעַי גוא
 רימ ףֹוא טְסאָה ּוד םָד םייַוַּךיִא (וגו ןֵדַּפִמ
 וצ ַחיִרְטַמ ְךיִד ןיִּב ְּךיִא לייוַו לעֶּביִא ראַפ
 ןייַד ּוצ נּוא ןֵטנְּכ .דְנאַל ןיִא ְּךיִמ ןעֶנאָרְט
 איז ןעֶד ןאָטְנ וזַא טיִנ ְּךיִא ּבאָה לַחָר רָטּומ
 באָה ְּךיִא נּוא געוֶו םעֶד ףוא ןְּבְראָטְׁשָג זיִא
 תֹובָא יד ןּופ לייֵה רָד ןיִא ןְּבאָרְנִּב טיִנ איֵז
 איִז םאִוו םָחָל תיֵּב טאָמְׂש ןיִא ּוליִפֲא נּוא
 ְךיִא באָה ןּבְראָטְׁשְג ריִא אייֵּב טְנְהאָנ זיִא
 טְסְלאָז ּוד רָּבֶא ןְנאָרְטְנ טיִנ ְּךֹוא ןיִהַא איִז
 לֵאָרְׂשִי יד ןעֶד ןְסייֵהְג וזַא טֶהטאָג םֶד ןעֶסיוו
 ןלעוֶו ןְראַרְובְנ ְךרֹוד תּולְג ןיא ןייֵג ןְלעֶו
 ןייַטְׁש ףֹוא לַחָר טעוֶו געוֶו םעֶד ףֹוא ןייֵג ייֵז
 טאָג ּוצ ןאָמ הָלְפָּת טעוֶו נּוא רֶבֹק ריִא ןּופ
 ינקְזִח רעֶדהָלֵּפְּת ריִא ןיִרעֶה טאָנ טעוֶו
 לֵחָר ןְּבאָרְגּב טיִנ בֹקֲעַי טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש
 טְסְנעֶד ְּךאָנ טאָה וָׂשֵע לייוו לייה רעֶד ןיִא
 ְךאָנ איז זיִא לייַה רעֶד ףֹוא טְניִרְקעֶג לאָמ
 הֶאֵל טֶה רע ןעוֶו רָּבֶא ןעוֶויִג ןייַז טְכעֶר טיִנ

 ןבארגב : |
 בקעי להוא

 זַא ןָראֹווְׁשעֶג ריִמ טְסאָה ּוד סאוָו הֵעובָׁש איִד ןייז םִיַיקְמ

 :לֵאָׂשִיץֶרָא ןייקםִיַרְצִ ןּופ ןְגאָרְט ְךימ טְפְלאָז ּוד
 טיִמ בֹקֲעַי קֶחֶצִי םֶהָרְבַא תֹובָא עֶגיִלייַה יִד ןּופ תּובָנ רעֶד

 טְגאַמָרְד רֶפָס םעַר ןיִא ןעֶייֵטְׁש ייֵז סאָו םיִטָבׁש איִד
 ןעֶּבעֶלְרֶר וצ ןייַז הָכֹז ןְלאָז רִיַמ זַא ןייַז ןיִגַמ זָנּוא ףֹוא לאָז

 :ןֵמָא ּוגימְוּב הָרֲחָמַּב קָדָצ לֵאוג םעֶד

 יי יי יי



 הניאצ 2132

 טֶה נוא ןְגְנאַגְג קעֶווַא רָׂשֵע ןֹוׁש ויא ןְּבאָרְנִּב
 ְךאָנ נּוא ןייַלַא בֹקֲעַי ףֹוא לייֵה איִד טְזאָלְג
 ןּבאָרְנַּב זיִא לֵחָר יִװ טֶרֶא םֶד זיִא טֵׁשְּפַא
 ןיי ריִא זיִא םֶד קָלֲח סֶרֶדניִק עֶריִא ןיִא זיִא
 הָדּוהְי דְנאַל ןיִא זיִא לייֵה איִד רֶּבִא דֹובָּכ
 לֵחָר ּוצ זיִא האל ןּופ רֶדְניִקיֵד ןּופ קָלַח ןיִא
 ְּבאָרְנּב ןְרעֶו ןְטְראָד לאָז איז דֹובָּכ ןייֵק טיִנ
 ןְגעֶרְפ קָחְצִי תֹודְלֹוּת רעֶד נּוא יֵנּוקְזִח רעֶד
 טיִנ זיִא איִז סאָד טְּבייַרְׁש רֶע ישר ףוא

 ריִמ נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןְּבאָרְנַּב ןעֶראוָו
 דנאַל ןיִא ןְּבאָרְנַּב אוי זיִא איז םאָד ןעֶניִפְ
 טאָטְׁש ןייק ןיא זיִא איז זיִא ץּוריִּת רָד ןעַנּכ
 ן'ּבמר רֶד דְלעֶּפ ןיִא ראָנ ןְּבאָרְנַּבןָראָו שיִנ
 לַחָר ןְּבאָרְנַּב טיִנ בֹקֲעַי טֶה םּורְד טְּבייַרְׁש
 יווְצ םָד טְמעֶׁשיִג ְךִז טֶה רֶע לייֵַה רֶד ןיִא
 רעֶד ןיִא םיִא טיִמ ןעֶגיִל ןְלאָז רַטְפעוְׁש
 ןְּבאָרְנִּב אֹוי הָאֵל רֶע טאָה םּורָד נּוא לייֵה

 רֵּתיִהְּב ןְמּונעֶג איִז טאָה רע לייַוןעֶטְראָד
 טאָה בקעי (ףֵסֹוי יֵנְּב תֶא לֵאָרְׂשִי אֵרָיע

 טְּבייַרׁש ִנּוקְַח רֶד ףֶסֹוי ןּופ רַדְניק יד ןְהעֶזיִג
 טֶה יו נא ןְהעֶז טְנעֶקְיג טיִנ ּךאָד טֶה בֹקֲעַי
 ץּוריִּת רָד ףֶסֹוי ןּופ רֶדָניִק איִד ןְהעֶזיִג רֶע
 םֶד ןְנאַטְׁש רַּפ לֶכֵׂש םעֶד טיִמ טֶה רֶע זיִא
 רַע טֶה ףסֹוי נוא ףמֹוי ןּופ רֶדניק יד ןְגֶז יי
 רָדְניִק איֵד בֹקֲעַי טֶה טְנעֶק רעד לֹוק ןיִא
 םיִא ןּופ הָניִכְׁשיִד ְּךיִז טֶה ןֶׁשְטְנֶּב טְלאָוְג
 ןייֵג םֹורַא טעוֶו םִיַרְפֶא ןּופ לייַו ןאָמעֶגּפָא
 םֹורַא טעו הָׁשַנְמ ןּופ נּוא בָאְחַא נּוא םֵעְבָרָי
 םיעְׁשָר איִד רעֶדְניק עֶנייַז טיִמ אּוהְי ןייג
 נֶז רעֶו טְנאְָג בֹקֲעְיטֶה (הָלֵא יִמ רֶמאֹיֵע
 טְׁשְנעֶּבג ּוצ יּואָר טי ןגעֶז יֵז םֶוו רֶדֵניִק יד
 רֶדְניִק עֶייַמ ןְנעֶז םֶד טְגאָזְג ףֵסֹוי טֶה ןְרעוו
 נּוא הָּפּוח ְּךֶרֹוד ןְנִיוִועֶג אייז ּבאָה ְךיִא סאוָו
 ןזיוִועֶג הָּבּוהְּכ יִד בֹקֲעַי ּוצ טֶה נוא ןיִׁשּודיִק

 רֶדיוו הָניִכְׁש איֵד טֶה ןאָטְג הָלִּפִּת טֶה נּוא
 שודקה ה"לש

 ְשיְצ ןְזעֶויִג םיִנ לּוסְּפ ןייק זיִא סֶע טְסייֵה םאָ
 םאוָו רֶרְניִק םֶרְניִק עֶיי ןְשיווְצ נּוא רֶדָניִקעֶגיי
 רע וא ןְשְנעֶמ ןיפ קיִלָנ עצנאנ םַּד טיי ןְניִרד
 ֶּביִרְד נא .רֶרְניֵק הָרָשּב עֶביִלְרֶע רֶּביִא טְואָל
 םֶפַסוי טְשְנעֶּביִג םֶה רֶע זַא בֹקֲעַי ייַּב ְךֹוא טייָמָׁש
 .ףֵסֹוי םֶד טְשְנעֶּביִג טֶה רֶע (ףֵסֹוי תֶא ךֶרֶבָיו) רֶדְניִק
 ןְּבאָה רַדְניִק םִו תולעַמ יִד נּוא הָכָרָּב יִר םּוראָו
 ןְגאָז ןעק ןעֶמ נּוא רֶמאָּפ םעֶר רַפ הָבֶרְּבַא סֶר זיִא

 הניארו יחיו תשרפ
 ייֵו םעֶנ טְנאָזְג בקֲעַי טֶה בֹקֲעַיףֹוא טְהּורעֶג
 - לֵאְרְׂשִיִניעע ןֶׁשְטְנעֶב ייֵז ְךיִא לעוֶו ריִמ ּוצ
 / ןעֶנעֶו בקַעַי ןופ ןֶגֹוא איִד נּוא (ןְקוזִמ ּודְבָּכ
 / קָחָצִי תֹודְלֹוּת רֶד ןְהעֶז ּוצ ןּופ רעוֶוְׁש ןְראוָו

 . בֹקֲעַי םֶד קוסָּפ רֶד טְלעֶטְׁש םּורָד טְּבייֵרְׁש
 ; זיא רָלֵס רעֶד לייַװ ןְהעֶז טְנאָקעֶג טיִנ טֶה
 / טקֹק ןֵׁשְטְנּב ןֵרָדְנַא םעֶד לי רֶנייֵא ןעוֶו
 - הָבָרָּב איד יֵדָּכ ןְגֹוא איִד טיִמ םיִא ףֹוא רֶע
 / םיִנ טאָה בקֲעַי נוא ןָאור םיִא ףֹוא לאָז
 וצ ןָסייֵהְג ייֵז רֶע טאָה םּורָד ןְהעֶז טְגעֶקְיג
 ו תֹורֹוד עֶגיִטְנייַה איִד ןיִא לייוו גּוא ןָאור יי / ףֹוא הָכָרְּב יֵד לאָז םעֶד ְּךֶרֹוד סאָד ןעֶריִר / ןָא נעֶה יִד שיִמ ייֵ לאָז רֶע יז וצ ןעֶריִפ

 . ְךאָנ ריִמ טאָנ טאָה טְנייַה נּוא ןְהעֶז ּוצ ְּךיִד / טְכאַרְטְנ טיִנ ןֹוׁש ּבאָה ְּךיִא ףֵסֹוי ּוצ טְגאַזְ טֶה בֹקֲעַי דְנעֶה יד טימ ןְׁשְטְנעֶּב ריִמ ןעֶזיִמ
 איִד טֶה בֹקֲעַי איו נּוא רֶדְניִק עֶגייַד ןעֶזיְִג
 - םעמ םֶתֹוא ףֶסֹוי אֵצֹוי) טְׁשיִקעֶג ּפָא רֶדְניִק
 רֹוכָּבַא זיִא רע לייוו בקעִי ןּופ דְנאַה רֶׁשְכעֶר רעֶד ףוא הָׁשַנְמ ןעֶלעֶטְׁש טְכעֶר אייֵז לאָז רע בקעי ןּופ ןְגֹוצִג םֹוא ףֶסֹוי ייֵז טֶה (ייִכרִּב
 טאָה בקעי סיִדָי תֶא לָּכְׂשִנ יי ןְשְטְנעֶּבּוצ בקעי ןּופ דְנאַה רַקְניִל רֶד ףוא םִיַרְפֶא גּוא
 - רַפ טאָה רע ןעֶד דְנעֶה עֶנייֵז טיִמ טְניִלְקעֶג
 רעֶד ןּופ םִיַרָפָא נּוא טייז רעֶטְכעֶר רעֶד ןּופ הָׁשַנְמ ןְלעֶמְׁש טעֶו ףֵסֹוי םאֶד ןְנאַטְׁש
 / הָאּוב: נ ןְהעֶיִנ טאה רֶע נּוא טייַז רעֶקְניִל
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 . רעֶדְניִק עֶרֶסעֶּב טעוֶו םִיַרְּפֶא ןּופ םאֶד
 םּורָד הָׁשַנְמ ןּופ איװ ןעֶמּק םֹורַא
 טיִמ טְנייֵלעֶג רעֶּביִא דְנעֶה איִד רֶע טאָה
 ףֹוא דְנאַה עֶטְכעֶר ןייז ןעֶנייֵל ּוצ הָמָכָח
 םיִנ טאָה רע .נּוא םִיַרָּפֶא ןּופ ּפאק םעֶד
 םיִא ןְלעֶטְׁש ּוצ הָׁשַנְמ ןעֶמעֶׁש רּפ טְלאָועג
 ייֵז רֶע טאָה םּורְד טיִיַז רעֶקְניִל רעֶד ףֹוא

 טזאלעג

 אש עסיד

 = .קעשי חד יד

 | טאָה בֹקֲעַי םִו רָטְרעוֶו איד ןּופ הָנְוַּכיֵד זיִא םֶר
 םֶהיֵרֲחַא ָּתְרַלֹוה רֶׁשֲא ֶּּתְרַלּומּו) ףֵסוי ּוצ טְגאָזִנ
 רַרְניק יִרָדְנַא ךאַנ ןּבאָה טְסעֶוו ּוד ּבֹוא (ּויְהִי ףֶל
 נּוא הָׁׂשְַמ ןופ ןיִגעוֶו יִר ןיִא ןייג ןילעוֶו (םֶהיֵרֲחַא)
 עֶכיֵלְרֶע גוא עֶמּורְפ ְךֹאויִלעייֵז טְסייַה םֶד םְִַפֶא
 םֶד נּוא (ּויְהִי ףֶל הָׁשַנְמ נּוא םִיְַפֶא יו ןייַ רֶדְניִק
 םוו רֶמאָפ םעֶד זיִא לאוו ןעֶד ריִד ּוצ רעֶהיִנ ץֶלַא

 ;רֶדְניִק עֶכיִלְרֶע נּוא ץֶמּורְפ טְזאָל

 או" =



 הניאצ

 טְלעֶמְׁשִג ייֵ םֶה ףֶסֹי יוֹא ןייֵמְׁש טְואָלְנ
 סאָד טְנייֵלְג רֵּביִא דְנעֶה עֶנייַז טֶה רֶע ראָנ
 םעֶד ףוא ןָמּוק םוא לאָז דְנאַה עֶטְכעֶר יד
 לייו (רֹוכְּבַה הָׁשַנְמ יִּכ) םִיַרַפָא ןּופ ּפאק|
 םיִא רֶעטֶה םּורָדו רֹוכּבַא ןעוֶויִג זיִא הָׁשנְּמ
 רעֶּביִא וצ ןאָט ןָא הָּפְרָח ןייק טְלאָועֶג טיִנ
 רָד נּוא טייז רֶקָניִל רעֶד ףוא םיִא ןְלעֶמְׁש
 הָׁשַנָמ יִּכ) ןעֶגאָז יַיַחְּב רעֶד נּוא יִנּוקְַח
 זיִא הָּׁשַנְמ עַׁשְטאָח טֵׁשִּפ רֶד זיִא (הֹוכְּבַה
 ֵׁשְטְנעֶּב טְפְראַדַּב םיִא בֹקֲעַי טְלאוָורֹוכּבַא
 טיִנ ְךאָד רֶע טֶה דְנאַה רֶטֶכֹעָר רעֶד טיִמ
 סאָד הָאּובְנַּב ןְהעֶזיִג טֶה רֶע לייַו ןאָטְג ֹוזַא
 ןעֶמּוק םֹורַא רֶדְניִק עֶרְסעֶּב טעֶוו םִיַרְּפֶא ןּוּפ
 עֶטְכעֶררָד טיִמ טְׁשְנעֶּבְג םיִא רֶע טֶה םּורָד
 בקעי נוא (ץֶרָאָה בֶרֵקְּב בֹורָל ּונדְיְו) דְנאַה
 יו ֹוַא ןיִרעֶמ יז ןָלאָז ייֵז טְשֶנֶּבִנ ייֵזטֶּב
 םֶד ןְהעֶזיִג טֶה ףֵסֹוי יוִו נּוא רָסאַו ןיִא ׁשיִּפ
 ףוא טְנייֵלְג דְנאַה עָטְכעֶר ןייַז טאָה ּבֹקֲעַי
 עֶנייַז ןיא ןְלעֶפיִנ לעֶּביִא םאָד ויִא םִיַרְּפֶאי
 ןופ דְנעֶה איִד ןְמּונעֶג ןָא טֶה רע נּוא ןעֶנֹוא !

 דְנאַה עֶטְכעֶר יד ןעֶנייֵל רֶּביִא ּוצ רֶמאָפ ןייַז
 םִיַרְּפֶא ףֹוא דְנאַה עקְניִל יד נּוא הָׁשִנְמ ףֹוא

 ןעֶמּוק םֹורַא טעוֶו םִיַרְפֶא ןופ רֵּבֶא דְנאַהי
 ּוצ דְנאַל םֶד ןָניִׁשְרִי ןְכאַמ טעוֶו םָו עֶׁשֹוהְי
 נּוא ןְנְרעֶל הָרֹוּת יִיָז טיִמ טעוֶו נּוא לֵאָרְׂשִי
 ז'ע ידְבֹוע איִד טימ ןְמלאַה הָמָחָלִמ שעֶו
 סאָר ןֹועְבִנ ןיִא ןיִו יֵר ןְלעֶטְׁש טעוװ רע,נּוא
 ןְרעוו רַעֶרְג ןְגעוֶו טְנייַז ןופ טעֶוו גאָט רָּד
 ניא ןְנאַלְׁש רֶד זע יֵדְבֹוע יֵד ןיִנעק לאָז רָע
 ןולָיַא קָמִע נוא ןְלעֶטְׁש רֶע טעֶו הָנָבָל יִד
 טיִנ ְּךאָנ לאָז סע םֶד הָמָחֶלִמ רֶה ןיִנעֶו ןּפ
 טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש ןּבמר רֶד ןָרעֶו טְּכאַנ
 ןייַז טאָה בקֲעַי סאו טְראַהְג ףֵסֹוי ּוצ סאָד
 רע לייוַו םִיַרְּפָא ףֹוא טְנייֵלְנ דְנאַה עֶטְכעֶר
 זיִא נּוא טיִנ הָאּובְנ ןייק טֶה רֶע טְנייֵמג טֶה
 דְנאַה עֶטְכעֶר ןייַז טְגייַל רֶע סו הוט ְּךיִז
 אְרֹומ רֶע טאה םֹורדי ןעֶטְסְננּוי םעֶד ףֹוא
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 וק הניארו ּיותיו תשרפ

 ןרעוֶו ִיּוקְמ שיִנ ןְלעֶוו תֹוכָרְּב יד םָד טאַהְג
 טְרָפְנֲעַנבקעֶי םיִא טֶה תֹועָטְּבְןיִנעֶז ייֵז לייוו
 יִע םָד סייוו ְּךיִא הוט טיִנ ְּךיִמ ןיִּב ְּךיִא
 טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רָד .רֶמֶצְלֲע רֶד זיִא

 רָּביִא דְלאַּב טיִנ טאָה נּוא הָכָרְּב רָטֶׁשֶרֶע רעֶד ְּךאָנ ויִּב טְראַועֶג ףֵמֹוי טאָה םּורָד !
 טאָה רֶע לייוַו דְנעֶה םֶרֶמאָפ םעֶד ןעֶמּונעֶג

 ןאָמ ןָא רֹובָּכ עֶרייֵּב ליוִו בֹקעַי טְנייֵמעֶג
 דְנאַה רֶמְכעֶר רַד טיִמְֹׁשְטְנעֶּב רע טעוו םעֶד
 רעֶּבָא הָכָרָּב עֶרֶסעֶרְנַא טיִמ םעֶד נּוא

 עֶרייֵּב ייֵז טְׁשְטְנעֶּב רעֶסֶד ןְהעֶזג טֶה רֶע יו
 טְנייֵל רֶע םו טְראַהְג ףֵמֹוי טֶה םָד ְךייֵלְג
 בֹקעַי טאָה םִיַרְפַא ףֹוא דְנאַה עָמְכעֶר ןיִיַ
 ְךיִא (יִּתעַדָי יֵנְּב יִּתְעַדָכ טְרעֶפְנֲעיִנ םיִא
 ניל ְךיִא םּוראָוו סייוו ְךיִא ןעֶכאַז ייוְצ סייוַו

 םִיַרְפָא ןופ פאק םֶד ףֹוא דְנאַה עֶטְכעֶר ןייַמ
 רֶהֵעָמ טיִנ ּבאָה ְךיִא םאָד םייוו ְךיִא נוא

 ְךאָנ לעווו ְךיִא םִיַרְפֶא ןּופ הָׁשַנְמ טְׁשְנעֶּבעֶנ
 לֵאְרְׂשִי איד נוא ןעֶשְטְנעֶּב רֶהעֶמ םִיַרְפֶא
 עֶרְטייו ןְׁשְטְנעֶּב ןעֶלעוֶו יז ןעוֶו ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו
 (הָׁשַנְמַכְו םִיַרְפֶאְּכ םיִהֹלֲא ּךְמיִׂשע רֶדְניק
 נּוא םִיַרְפָא איו ֹוזַא ןעֶרעֶמ ךיד לאָז טאָנ
 ןֶנאָז רֶעיִרְפ םִיַרָפָא לאָז ןעֶמ נוא הָׁשְִמ
 קַחְצִי תֹודְלוּת רָד טְּבייֵרְׁש ֹוזַא הֶׁשַנְמ רַפ
 םִיַרָּפָא תֶא םֵׂשָיַע טְּבייַרְׁש יַיַחָּב רעֶד נּוא
 טְלעֶטְׁשעֶג טֶה רע ׁשְטייֵט זיא הֶׁשֵנְמ ִנְּפִל
 ְגיִדאַּב ּוצ טְכעֶנְקַא יו ֹוזַא הָׁשַנָמ רַפ םִיַרְפָא
 רָטְסִנּי רֶדטְסיִּב ּוד טְגאָזעֶג טֶה רע}עֶדמיִא
 . םיִא ּוטְסְּפְראַד רֶטֶצְלֶע רֶד זיא הָׁשַנְמ נּוא
 טְשְנעֶּבעֶג פא טֶה בֹקֲעַי יו נוא ןאָטְנָא דֹוכָּכ
 רעֶדְנּוזאַּב ףֵסֹוי רֶע טֶה םִיַרָפֶא נּוא הָׁשַנְמ
 תּולָנ םד ןּופ טְגאָועֶג םיִא טֶה נּוא טְׁשְנעֶּבעֶג
 לֵאָרְׂשִי יִד טעוֶו טאָנ םֶד הָלּואְג רֶד ןּופ נּוא
 טְנאָז בֹקֲעַי ךיָחַא לַע רַחַאםֶכָׁש ןעֶזייֵלְסֹוא
 ' הֶרֹוכְּב יַד ןעֶּבעֶגעֶג ריד ּבאָה ְךיִא ףֵסֹוי ּוצ
 עֶנייַד ןופ ןעֶּבאָה ןייֵמ קָלֲח ןייֵא טְסְלאָז ּוד
 אייוְצ ןעֶלאָז הָׁשְַמּוםִיַרְּפָא סאָד רעֶדיִרְּ
 ןיִא ןֹועְמִׁש נּוא ןֵבּואָר יו ֹוזַא ןעֶמעֶנ םיִקָלֲח
 יַב ןעֶמעֶג קעֶוַא טעו ןעֶמ םִָו דְנאַל םעֶד
 ְךיִמ ַחיִרְּטִמ ּךיד ןיִּב ְךיִא לייַו נּוא יֵרֹומֲא
 ְךיִא ּביִנ רַּפ רָד ןענְּכ דְנאַל ןיִא ןעֶגאָרְט ּוצ
 ןעֶטְראָר טְסְלאָז ּוד םֶכָׁש טאָטְׁש איֵד ריִד
 עֶנייז ןְפּורעֶג טֶה בֹקֲעַי נא ןעֶרעוֶוןְּבאָרְנאַּב
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 סע סאוָו ןעֶגאָז טְלאָועֶג ייֵז טֶה נּוא רָדְניֵק
 געֶמ ףֹוס ןיִא (םיִמָיַה תיִרֲחַאְּבנ ןייז טעוֶו
 טעֶו ַחיִׁשָמ עו ןעֶגאָז טְלאָועֶג ייֵז טֶה רֶע
 ןאָטעֶגְּפָא םיִא ןּופ הָניִכְׁש יִד ְּךיִז טֶה ןעֶמּוק
 ןעֶרִייִר ּוצ ןּבֹוהעגְנֶא דיר עֶרעֶדְנַא רֶע טֶה
 ןֵבּואָר (הָּתַא יֵרֹוכִּב ןֵבּואָר) טְנאָועֶג טָה נּוא
 טְּפאַרְק עַטְׁשְרע רֶד ןּופ רֹוכָּב ןייַמ טֶסיִּב ּוד
 רֶע טאָה ןעֶנעֶלעֶג הָאֵל ייַּב זיִא רֶע זיִּב ןעֶד
 סֶע רֵתיְו תֵאְׂש רֶתָי) ןעועג יִרָק הָאֹור טיִנ
 ןופ ןֶּבאָה ּוצ ןעוֶועֶג טְרעוֶו רֶהעָמ טְסְלאָוו ּוד
 תּוכָלַמ נּוא הָנּוהְּכ הָרֹוכְּב יד רָריֵרְּב עֶנייֵד
 זיִא ןְבּואְד לייוו טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודְלֹוּת ְרָד
 ןעֶּבאָה טְפְראַדאַּב רֶע טֶה רֹוכָּב רֶד ןעוֶועֶג
 ןּופ עַטְׁשְרע סד הָמּורְּת ןעֶּמענ ּוצ הָנּהְּכ יִר
 םעֶד ןּופ עֶטְׁשְרֶע םָד הָלֵח נּוא הָאּובְּת רֶד
 לייוו נּוא תֹונָּבְרק ןּופ-עֶמְׁשרעֶי םֶד נּוא גייט
 ןעֶועֶג קְראַטְׁש ריז לאָמְטְסְנעֶד זיִא בֹקֲעַי
 פארא עֶנּורְּב רֶד ןּופ ןייֵטְׁש םָד טֶה רע ןעֶד
 טְנאַקעֶג טיִנ םיִא ןּבאָה טייל ליפ םִו ןְמּונעֶג
 ןְמּונעֶג רֶע טֶה םעֶד ְּךְרֹוד נּוא ןְמעֶנ ּפאָרַא
 ןְבּואָר טאַהעֶג ריִא טיִמ דְלאַּב טֶה נּוא האל
 ןייֵמ ןָּבאָה טְּפְראַרעֶג ּוטְסְלאָו הָלּודְג איִד
 םאָד ּוטְסאָה םּוראוו רּונ רֶדָיַרְּב עֶנייֵד ןּופ
 ןייַד טיִמ טְלייֵאעֶג טְסאָה אּוד לייַו טְׁשיִנ
 םּורָד ןעֶפולּוצ טָלייֵא רֶסאַוו יו ֹוזַא ןעֶראָצ
 טְסְלאָז נּוא ןייַז ּוצ ְךֶלֶמַא יּואְר טיִנ ּוטְכיִּב
 ראַפ טְסאָה ּוד לייַו ןְּבאָה טיִנ הָרֹוכְּב יִד
 טיִמ רֶטאָפ ןייַד ןּופ רעֶנעֶליִג סאָד טְרעֶטְׁש
 רֹוכָּבַא טְסיִּב ּוד טְנאָועֶנ טְסאָה ּוד הָהָלְּב

 ה"לש
 טְגאָזיִג טֶה רֶע נּוא (םֶכָל הָרָיָנֲאְ ּוּפְסִּאֵה רָמאֹע

 ךיִא לעֶו ןָמאז ּוצ עֶלַא ןייַא ךייַא םֶלָמאז
 ייֵז טאָה בֹקֲעי .ןְפעֶרְט םעוֶו ְךייַא סאָו ןְגאָז ךייַא
 יז ןְסיֵהעֶג ייֵז רֶע טֶה .ץק םֶד ןייז הָלֵנְמ טְלאָויִג
 אייז זַא ןייַז וצ זַמַרְמ ייֵז ןְלְמאַז רַפ עֶלַא ְךיִז ןָקאָז
 יי ןעֶו הָעּוׁשְי יִתָמַא איִד ףוא ןְפאָה םיִנ ןיִנעֶק
 אייז זַא טְסייֵה םֶד .ןָמאֵז ּוצ עֶלַא ןייַ טיִנ ןיִלעֶו
 רֶנייֵא טְּפאַׁשְדְניַרְפ טיִמ ןֶדָנּוּב רַפ ןייַו טיִנ ןיִלעו
  .םֶנֵח תֵאְנש ןייַז טו אייז ןׁשיְצ גוא ןְרדְנַא םּוצ
 עֶויִג וָמרְמ ּפְסֶאֵה טְראוָו םָד טיִמ בֹקְֲי טֶה םַנ
 עֶרֹוצְמַאייַב םּוראוָו עֶָהןֹוׁשָל ןּפ ןְמיִהְיז לאָז ייֵ
 ךוא טייֵמְׁש עֶרָה ןושָכ ןּופ טַמּוק תַעַָצןייז םאוו
 טְפְראַרעֶגייֵו טֶה בֹקֲעַי נוא עֶרֹוצְּמַה תֶא ףֵֶאְ
 ןעוֶויִג זיִא םאוָו גירק איד רָּביִא ןייַז וֵמְרִמ ףּורַד

 : הניארו יהיו תשרפ

 ניי טעו םִע עו ןָמוקְנָא רֶהעמ ריד טעוֶו
 ,טינ הֵרֹוכְּב איד ּוטְסְלאַז םורד ןייַז רעֶדְניִק
 ,טְכעֶוֶׁש ראפ טְסאָה אּוד לייוו נוא ןעֶּבאָה
 | ןייד ןּופ טעַּב סאָד טְכאַמעֶנ ניִלייֵהְמּוא נּוא
 הָנּוהְּכ איֵד ןְּבאָה טיִנ ּוטְסְלאַז םּורָד רֶסאָּפ
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְוַח רָדְזייַזניִלייֵהְמּוא טְסְלאָז נּוא

 יִד ןאָטעֶג טֶה ןֵבּואָר םִו ןָא לאָמ םעֶד ןּופ
 טיִנ רֶהעָמ ןֹוש בֹקֲעַי ויִא הָהְלַּב ןּופ הֵׂשֲעְמ
 , טְגאז בקעַי (הָלְע יעוציע הָהְלַּב ייַּב ןעֶנעֶלעֶג
  ןְגנאַנעֶג ףוא זיִא רע םֶד טְהעֶז רָדְניִק עֶנייַז ּוצ
 | רעֶד ;ןעֶניִל געֶלְּפ ּךיִא סאוָו טעֶּב םעֶד ףֹוא
 | וד ךיִבָא יֵבְּכְׁשִמ ָתיִלָע יִּכ) טְּבייַרְׁש יֵיַחְב
 , םָדסְנייֵא רֶנעֶלעֶג ייְַצ טְכעֶוְׁש רַּפ טְסאָה
 | ףֹוא ןייז טְנעֶלְפ םוָו הָנִבְׁש רֶד ןּופ רֶגעֶלעֶג
 , טְנאָז ׁשֶרֶדִמ רָה .רֶנעֶלעֶג ןייַמ נּוא טעֶּב םעֶד
  םיִנ טֶסעוֶו וד ןֵבּואָר ּוצ טְנאַועֶג טאָה בֹקֲעַי
 | הָׂשֹמ ויַּב הָּפְרֶח רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג
 , ּוצ ןעֶטְׁשְרֶע םוצ ןעֶלייֵצ ְּךיִד טעֶו ּוניֵּבַר
 איד ייַּב לֶביֵע גְראַּב םֶד ףֹוא ְךיִד ןעֶלעֶטְׁש
 .םִע רעֶו ןעֶטְלעֶׁש טעֶו ןעֶמ סאוָו תֹולָלַק
 טעוֶו ןעֶמ נוא ןעֶטְלאַה טיִנ הֶרֹוּת איִד טעוֶו
 , ראַפ (יִבָא תֶׁשֲא םִע בֵכֹוׁש רּורָאנ ןעֶגאָז
 ןייַז טיִמ טְניִל םאָו רעד ןייַז לאָז ןעֶטְלאָׁש
 .ןֵסיוו לֵאְרְׂשִי לָּכ ןעֶלעוֶוֹוזַא ּבייוַו םִרָמאָפ
 ןעוֶו ןעֶּפעֶג רַּפ הָריֵבֲע יִד ריִד טֶה ןעֶמ םֶד
 ןְטְלעֶׁש וצ עֶרעֶדְנַא טְלטְׁשעֶנ ךיד טֶה ןעֶמ
 ּוצ ןעֶפּורעֶג בקֲעַי טֶה ְּךאָנ רעֶד נּוא ףֹורֵד
 ןֹועְמִׁשֹנ ייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה נּוא יִוְֵו ןֹועְמִׁש

 .הֶצֵע ןיֵא ןיִא רֶריִרְּב טְנֶז ריִא (םיִחַא יולְו
 ףוא שודקה

 וו עֶרָה ןֹוׁשָל ןּופ ןמּוקָג םורַא זיִא םֶו יי ןְׁשיוְצ
 זיִא רָּביִרְר (הָעְר םֶתָּבִד תֶא ףֵחֹוי אֵבָיַ) טייֵמְׁש סָע

 ןיִנעֶז ףסוי ןּופ רֶריִרְּב יִד זַא ןֵגיִּפעֶג ריִמ סו טְכעֶר
 . םיִא ןָבאָה נוא טוט םֶבֹקֲעַיךאָנ ףי ּצ ןָמּוקעֶג
 ןייַד (וגו רֹמאֵל ֹותֹומ יִנָפָל הָוְצ ְךיִבָא) טְגאָזעֶג
 ןְלאָז ריִמ זַא טוט ןייז רַּפ טְגאָז רַּפ זָנּוא טֶה רֶמאָּכ
 ןְבאָה רימ םו יי לֵחֹומ זְנּוא טְסְלאָז ּוד ןְטעֶּב ךיִד
 ריִמ ןָניִפעֶג ְיְִטְנֶגיֵא גוא .ןאָטעֶג ריד ןיִנעֶק
 ! תֶמַא רֶר ראָנ .טְגאָז רַפ םֶר טֶה בֹקֲעַי זַא טיִנ ראָג
 | ופָסֲאָה טְראוָו םעֶד ףֹוא ןעוֶויִג זיִא הָנַּכ רֶעייֵז זיִא
 .םִוייַו רֶכלעוֶו םוט םעֶד רַפ טְנאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי םו
 / עא ןייַז טיִנ עַרָה ןֹוׁשָל ןייקייז ֶׁשיוִוְצ לאָז םע וַא

 . םָד טיִמ נּוא דֶנּּב ןייֵא ןיא ןייַז ןָמאַז ּוצ ןְלאָנ אייֵז

 גְפאַׁשְְנייַרְפ םוהְג ןַצְראַה ןְצְנאַג

 רע-שדיד
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 טיִנ טֶה ריִא ןעֶד ףֵסֹוי ףֹוא נוא םָכָׁש ףֹוא
 םָכָׁש טאָטְׁש איד ןיִנעֶגְרַה םיֹוא טֶּפְראַרעֶג
 ראַפ (םיִחַא יִוְֵו ןֹועְמִׁשִנ זיִא טׁשֶּפַא ְּךאָּנ
 רָדיֵרְּב איוִו טְלעֶמְׁשעֶג ְךיִז ריִא טאָה הָניִד
 ריִא ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג וְלאַה רעֶייַא טֶה נּוא
 זַא ןעוֶויִנ טיִנ ריִא טְנעֶז ףֵסֹוי טיִמ רעֶּבָא
 ןיירא ּבּורְג ןיא םיִא טֶה ריא ןעֶד רֶדירְּב יו |

 םּורָד נּוא טְפֹוק רַּפ םיִא טֶה גּוא ןָפְראוָועֶג

 הָמיִפְּת רֶד ןיִא ןֹועְמִׁש םִיַרְצִמ ןיִא ףֵפֹוי טֶה
 ְּבאָה הָרּפַּכַא לאָז רֶע ידּכ ןְפֹראוָועֶג ןיירַא
 טְפֹוק רַּפ םיִא טֶה רֶע םִֶו הָריֵּבִע ןייַז ףֹוא
 יד ּתְלְונעֶנ טֶה ריִא (םֶהיֵתֹורַכְמ םָמָח יֵלְּכע
 (יִׁשָפַנ אֹובָּת לַא םֶדֹוסְּבִנ וָׂשע ןּופ דרעוֶוְׁש !
 ןיימ ןעֶמּיק טיִנ לאָז יִרָמִז ןּופ הֶצֵע רֶד ןיִא !

 טֶבֵׁש ןעֶלְמאַז ןייֵא ךיִז טעוֶו םִע ןעוֶו ןעֶּליוִו
 רַּפ תיִגְָדִמ ןייַא ןְגְנֶרְּב ןעֶלעוֶו נוא ןֹועָּמַׁש
 ייַּב רָּתּומ ויִא ןְנעֶרְפ םיִא ןעֶלעוֶו נּוא הָׁשֹמ |
 טְסעוֶו ודּבֹוא נּוא רּוסֶא רֵדָא ןעֶניִל ּוצ ריִא |

 רעֶו ןעֶנעֶרפ יַיַז ןעֶלעֶוֶו רּוסָא זיִא איז ןעֶנאָז
 רָמְכאָמ יד ןעֶמעֶנ ּוצ ןעוֶועֶג ריִּתַמ ריִד טֶה |

 ייַּב טְגאָזעֶג בקֲעַי טֵה םעֶד ְּךְרֹוד ֹורְתִי ןּופ
 ןְמאָנ ןיימ ןְרעוֶו טְכאַרעֶג טיִנ לאָז הֵׂשֲעַמ רֶד
 אּולָס ןֶּב ירְמִו) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹזַא
 איׂשנַא ןעוועֶגזיִארעיִנֹועְמְׁשִל בָא תיֵּב אֹיִׂשָנ
 בֹקֲעִי ןֶּב טיִנ טייֵטְׁש סע נּוא ןֹועֵמַׁש טָבַׁש וצ
 ןייַנ טעוֶו רֶע םִו חַרק ןּופ נירק רֶד ייַּב נוא
 ןעֶרעוֶו טְכאַרעֶג טיִנ ְךֹוא לאָז יִוֵל טֶּבֵׁש ןופ

 רַפ ןייַז לאָז םעז םֶּפַא רּורָא) בֹקֲעַי ןֵּב שיִנ
 ייז ןעֶּבעֶנ לאָז טאָנ ןעֶראַצ רֶעייֵז ןעֶטְּלאָׁש

 יֵדָּכ ןעֶטְלעֶׁש וצ ןעֶּבאָה ליֹומ ןייק ןע
 ןְראָצ רעֶייֵז טיִמ ןָאומ ןעֶנאַק טיַנ ןעֶלאָז יז
 טְּבייַרְׁש יישר נּוא יֵנּוקְזַח רֶד טְּבייַרְׁש וזַא

 ןְטְלעֶׁש ּוצ ןעוֶועֶג טְרעוֶו ןעֶנעֶז ייֵז ןעוֶו ּוליִּפֶא
 רעֶייַז ראָנ ןְטְלאָׁשעֶג טיִנ ייֵז בקי ְךאָד טֶה
 וצ אייֵז לעוֶו ךיִא (בֹקֲעַיְּב םֵקָלַחֲאע ןעֶראָצ

 ןועְמִׁש טֵכָׁש ןופ םָד בֹקֲעי ןעוֶשיווְצ ןעֶלייֵמ
 יז ןעֶלעוֶו םיְִפֹוס גּוא םיִדָמֹלמ ןייז ןעֶלאז
 ןְבעֶגיִג רעה יוֵל ּוצ :וא שייִרְּפׁש רַּפ ןייז

 ןעֶלאָז ייֵז םָד רֹובֵּכ טיִמ גְנּומייֵרְּפְׁש רּפ ןייז
 מעג ּוצ ןְרָאייׁש איד ףוא ןְמייֵרּפְׁש רַפ ְּךּז
 טאָה הָדּוהְי יו נּוא תֹורָשֲעַמ גוא תֹומּורְּת
 יי
 } , יש

 א עי =

 יע שיר יב

 חק הניארו וי
 רָריֵרְּב יד טְפאָרְמְׁש רֶטאָפ רֶד סד טרעֶהיִג
 ןייֵג ּוצ ןְּבֹוהעֶגְנָא רֶע טֶה דייֵר עֶטְראַה טיִמ
 ןֵּכּורעֶג קירּוצ רֶָטאָפ רָד םיִא טֶה ְּךיִו רֶשְנּוא

 וזַא טיִנ טְכיִּב ּוד טְנאָז נּוא דייֵר עֶטּוג טיִמ
 עֶנייַד (ךיֶחַא ּךּודֹוי הָּתַאע רָריִרְּב עֶנייַד יו
 (ךיִבָיֹוא ףֶרֹועְּב ר ןְּבול ךיד ןְלעֶו רֶדירְּב
 דִנייַפ עֶנייַד ןּופ ןעקַא ןיִא ןייַז טעוֶו דְנאַה ןייַד
 רֶד ןופ ןעֶפֹול קעוֶוַא ריד ןּופ ןעֶלעוֶו ייֵז ןעֶד
 ןעֶרעֶקְמּוא ריִד ּוצ ְּךיִז ןעֶלעוֶו נּוא הָמָחלִמ :

 ןייד (ךיכָא יִנְּב ףֶוְֲַׁשִןעֶקַא םָד טיִמ
 ןעקיכ רייד רצ ךיז ןעֶלעוֶו רדניֵק םרעֶמאָמ
 לייוו ְךיִבָא ינְּב טְנאַזעֶג רע טֶה םּורָד גּוא
 רָכיִלְטיִא ןּופ נּוא טאַהעֶנ רֶּבייַו ליִּפ טֶה רֶע
 טְגאָזעֶג רע םָה םּורָד רָדָניִק טאַהעֶג רע טֶה
 ריִד ּוצ ְךיז ןעֶלעֶו רַדְניק םֶרָטאפ ןייַד עַלַא
 ןייִא ןּוֿפ טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוליִפֲא ןעֶקיִּב
 טְנאָזעֶג תֹואּובְנ טֶה בֹקֲעַי (הָיְרַא רּונ) רֶטּומ
 רע נּוא דִוָד ןְמּוק םֹורַא טעוֶו הָדּוהְי ןּופ םָד
 איד ןיִא בייֵל רֵגְנּויַא יו וזַא יג ריִרָפ טעוֶו

 ןעֶגנעֶרְּב ןיירא טעוֶו נוא לּואָׁש ןּופ ןעֶטייֵצ
 הָמָחְלִמ רֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶריִּפ םֹורַא נוא
 םעוֶו ןְּבְראַטְׁש טעֶו לּואָׁש זַא ְּךאָנ רָד נּוא
 רֶע רָמֹולְּכ ּבייֵל רֶטְלַא ןייַא יו וזַ ןייַז רֶע
 (ְתיִלֲע יִנְּב ףָרֶמֹמפ ןייזךַלָמַא ןיילַא טעוֶו
 ךיד ּוטְסאָה ןוז ןייַמ ןּופ ןעקּוצ רפ םעֶד ןּופ
 ןעֶויעֶג רֵׁשֹוח ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ןעֶד ןאָטעֶנְּפָא
 ּתְנִרַהעֶג נּוא טקּוצ ראַפ ןּוז ןייַמ טְסאָה ּוד
 םיִא טְסאָה ּוד טְרָאיינ ֹוזַא טיִנ זיִא םִע רָּבִא
 םו טְנאָזעֶג טְסאָה נּוא טוט ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ
 ריִמ ןעוֶו ןעֶניוועֶג רימ ןעֶלעוֶו דְלעֶנַא ראַפ
 איד ייַּב נּוא רֵדְורְּב רָזְנּוא ןעֶניִנְראַה ןעֶלעוֶו
 . םאָד ןעֶועֶג הָדֹומ ּוטְסאָה רֶמָּת ןּופ הֵׂשֲעַמ
 טְסצָה נוא ןעֶנאָרְט ןעֶראוַו ריִד ןּופ זיִא איז
 הָכֹוז ּוטְסעוֶו םּורָד טוט ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ איִז
 המלָש ןעֶמּוק םֹורַא ריִד ןּופ טעֶו םִע ןייַז
 לֵאָרְׂשִי ןֶלעוֶו ןעֶטייֵצ עֶנייַז ןיא םאו ְּךֶלֶמַה
 נּוא יישר טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןעֶּבאָה הָחּונְמ םֹורְנ
 זיִא ָתיִלָע יִנְּב ףֶרֶּטִמ טּבייַרְׁש יִנּוקְזַח רעֶד
 ּוד סאָד טְּבֹולעֶנ ןעֶראוָו טְסיִּב ּוד ׁשְטייֵט
 גייֵפ עֶנייַר ןעֶניִגְראַה נּוא ןעקּוצ רַפ טְסְנעק
 טֵּבֹולעֶגרֲעטהמּוראוָו "שר ףֹואטְנעֶרְפ ןעֶמ
 .דְלעֶנַא רַפ סאוָו טְגאָועֶג טֶה רע סאוָו הָדּוהְי

 = ּךאָד טְנאָז אֶרָמִנ איִד .ןעֶניִועֶג ריִמ ןעֶלעוו
 ו
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 ְךיִז זיִא רֶד הָדּוהְי ראַפ רָד טְּבֹול סאוָו רָד
 דְלעֶגַא רַפ סאָו טְגאָועֶג טֶה רֶע ןעֶד הָעֹוט
 ְיוועֶג לאָז ייֵז ןעוֶו רֶּבֶא ןֵניוועֶג רימ ןעֶלעוֶו
 טְקיִׁשעֶג יו ןְניֵנְרַה ּוצ םיִא טְכעֶר זיִא דְלעֶג
 הָדּוהְי וזַא טׁשִּפ םעֶד ןעֶמ טְנאָז םּורָד סע ךיז
 טעוֶו סאו (גֹורָהנ יִּכ עַצָּב הֵמנ טְגאָזעֶנ טֶה
 ׁשְנעֶמַא ןעֶלעוו ריִמ םָד ןעֶמּוק םֹורַא זֶנּוא
 רָדּורְּב רְֶנּוא ןייַז טיִנ ּוליִפֲא לאָז רֶע ןְניִנְרַה
 רָדּורְּב רֶזְנוא ְּךאד זיִא רע (ּוניִחֲא תֶאְ) טרפּב
 ןְמּוק סורַא דְלעֶג ליפ זְנּוא לאָז םע ןעוֶו ּוליִפֲא
 .םֶד נא ןְניִנְראַה ׁשנעֶמ ןייק ךֹוא ריִמ ןְפְראַד
 םד ןְּבעֶגעֶג הָצע ןייֵא ְּךייֵא טאָה ןֵבּואְר סו
 ןְסיִגְראַפ דְנעַה יַד טיִמ טּולְּב ןייק טְלאָז ריִא
 ןייַרַא ּבּורְנ ןָפיִמַא ןיִא םיִא טְלאָז ריִא ראָנ
 טְנאָז םּורָד טְכעֶר טיִנ ְּךֹוא זיִא םֶד ןְפְראוַו
 ןעֶד ריִמ ןעֶלעוֶו (ֹומָד תֶא ּוניִסַכְו) הָדּוהְי
 .טעוֶו םעטולּב ןייַ ןעֶקעֶד ּוצ בר יִ ןעֶנעק
 אָרָמְג איִד נּוא דְרֶע רעֶד ןּופ ןָאייַרְׁש ְּךאָד
 םיא ןעֶמ ףְראַד עצָּב הַמ ןעֶנעוֶו ןופ .טְגאָ
 סאוָו רייַר עֶניִרְּביִא יד רַּפ רָּבֶא ןעֶּבֹול טיִנ
 רעֶזְנּוא זיא רֶע אּוה ּוניֵחָא טְגאָועֶג טֶה רֶע
 ןָאּוט וייַּב ןייֵק םיִא ןעֶמ ראָט םּורָד רֵדּורְּב
 רֶד ןְגיוועֶג דֶלעֶג ליפ ןעֶלאָז ריִמ ןעוֶו ּוליִפֲא
 טְנאָזעֶג טֶה נּוא טֶּבֹולעֶג בֹקֲעַי םיִא טֶה רַּפ
 טְלאוָועֶג טיִנ םיִאטְפאָה ּוד ָתיִלְע ִנְּב ףֶרָּטִמ
 רּוכָי אלנ טְּבֹולעֶג ּוטְסיִּב ףֹוראַד ןקוצ רַפ
 ןָאּומעֶג ּפָא טיִנ םעוֶו סֶע (הָדּוהְיַמ טָבַׁש
 נּוא הָדּוהְי טָבָׁש ןּופ תּוכְלַמ סאָד ןעֶרעוֶו

 ןּופ ןעֶנעֶו םאוָו לֵאָרְׂשִי ץֶרַא ןיִא םיִאיִׂשְנ
 ה רפס

 ןְגאָרְט תַעַׁשְּב נוא ןעֶגאָרְט טיִנ ְךיִמ ןָלאָז רֶדְניֵק
 ןְגאָרְט ןעֶלאז ןוליבְז רֶכְׂשִָׂי הָרּוהי.ןייַ וזַא לא
 רֶג ןועֶמַׁש ֵבּאָר הָּמִמ רעֶד ןּופ טייַז חַרְזִמ ןיֵא
 ימי השַנְמ םִיַרְפֶא ,טייזםֹורָד נוא ןְגאָרְט ןְלאָז
 לאָז יֵלָתְפנרֶׁשֲא ן טיי בֶרֵעַמ ןופ ןְגאָרְט ןָלאָ
 ןעֶגאָרְט טיִנ לאָז יִוֵל נּוא טיי ןֹופְצ ןּופ ןעֶגאָרְמ
 יד טיִמ ןורָא םעֶד ןְגאָרְט ןָלעֶוו רֶרְי עֶגיי לייַו
 רֶע לייוו ןְגאָרְט טיִנ לאָז ףַסֹוי נּוא טאָנ ןּופ תוחּול
 טאַטְׁשְנַא ןְלאָז השֵנְמ גּוא םִיַרָפֶא ראָנ ְךֶָמַא זיִא
 ריי עֶנייֵמ ןייַ הָנֵׁשְמ טיִנ טְלאָז ריֵא ןְגאָרְט יי
 טֶה בֹקֲעַי ניא ןָמּוג ּוצ ןְקְנעֶריִג יא טאָג טעֶו
 ףֵסֹוי נוא ןֵּבְראַטְׁשג זיִא נּוא ןֶרעֶר ּוצ טְרעֶהיִג ףֹוא
 םִיַרְצִמ עֶלַא נוא בֹקֲעַי ןּופ דֶניִזְג זֹוה םעֶד טימ

 עֶלַא ןְגעֶז ךאָנ רֶד געט גיִצְּביוטְנייואַּב םיִא ןְּבאָה
 הִָפְכַמַה תַרֲעַמרֶרןיִא רָטאּפ רעֶיז ְּבְרגּב ןגנאגיג

 ..טשי יט פשט טי שא עו עילאי =

 יהיו תשרפ

 נּוא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ּךֶלָמַא ןייז טעֶװ הָׁשֹמ .

 4 הניארו
 / םאָד נוא (הֹליׁש אֹבָי יִּכ דע הָדּוהְי טֶבָׁש
  טעֶו חיׁשָמָה ְּךֶלֶמ רעד יב ןייַ ץֶלַא טעוֶו
 ןְלעוֶועֶלַא ניא ןייַ יא הָכּולְמ איִד םִו ןְמּוק
 רָד נּוא .םיִא ּוצ תֹונָּבְרַק נוא תֹונָּתַמ ןְגְנעֶרְּב
 ׁשְטייַמ זיִא (הֹליִׁש אבי יִּכ דע) טְּבייַרְׁש יִיַחְּב
 | ויִּב הָדּוהְי ןּופ תּוכָלַמ םֶד ןעֶרעוֶויִנ טעֶו םָע
 |  ְךֵלַמַא ןייז טעוֶו נוא הָׂשֹמ ןעמּוק טעֶו םִע
 ְּךָלְמ ןּורּוׁשְיַּב ִהְיַו טייָמְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא

 / םִע טְוייוַו ֹוזַא הָׁשֹמ איוִו טְפעֶרְטאַּב הֹליִׁש
 . יִיַחְּב רָד טְנאָז טשָּפִא ְּךאָנ נּוא .הָׁשֹמ ףֹוא
 טיִנ טעוֶו סע (ונו הָדּוהְיִמ טֶבָׁש רּוסָי אל)
 טעוֶו םִע ויִּב הָדּוהְי ּוצ תּוכָלַמ סאָד ןעֶמּוק
  רָד נּוא הֹליִׁש ןּופ ןֵּכְׁשִמ סאָד ןעֶרעֶֶו בּורָח
 + ןעֶּבְלאַז טעוו נוא לֵאּומְׁש ןעֶמּוק טעֶו ְּךאָנ
 / הָרּוהְי טֶבָׁש ןּופ זיִא רע םוִו ְּךֶלֶמַא רַפ דִוָד
 רּוסָי אל) יַיַחְּב רֶד טְּבייַרְׁש טֵׁשִּפַא ְךאָנ נוא
 ןָאּוטעֶג ּפָא טיִנ טעוֶו סֶע (רע הָדְוהְימ טֵבַׁש
 ניִּבייֵא זיִּבהֵדּוהְי טֶבָׁש ןּופ תּוכָלַמ םֶד ןעֶרעוֶו
 חיִׁשָמ סאָו ןָא לאָמ םֶד ןּופ (הֹליִׁש אֹבָייִּכנ
 סע סאָד ןייַז נעמ ריִרְּפ רעֶּבָא ןעֶמּוק טעוֶו
 ׁשְטייַט זיִא (דענ ןעֶד ןעֶרעוֶו ןָאּוטעַג ּפֶא טעוֶו
 (הליִׁש אבי יִּכ רעכ ייַחְּב רֶדטְנאָז ךֹוא גיִּבייֵא
 לֵאָרְׂשִי יִד טְריִפעֶג טֶה הָׁשֹמ יו ֹוזַא טְוייוו
 םָד ןּופ ןעֶריִּפ ייֵז רע טעוו ֹוזַא םִיַרְצִמ ןּופ
 הֹליִׁש ןעֶד ּוהָיַלָא טיִמ תֹּולָנ ןעֶמְׁשְרֶטְנּוא
 יִתָּבַר ׁשֶרֶדֶמ רָד יוִו ֹוזַא הֶָׂשֹמ טְפעֶרְמאַּב
 ּוד איו ֹוזַא הָׁשִמ ּוצ טְגאָז טאָנ סאָד טְגאָז
 יד ןעֶגעוֶו ןּופ ןעוֶועֶג ׁשָּפָנ רָסֹומ ְךיִד טְסאָה
 לארׂשי / רשי

 ןְגעֶקַא יז ׂשֲעַךיז םֶה ןָמּוקְג ייַרא ןנעֶז ייֵז זַא נּוא
 רעֶר ןיִא ןְּבאָרְגַּב טְאָלְג טיִנ טאָה גוא טְלעֶטְׁשִ
 ןְּבָה ריִמ טְגאָזגםיִאּוצ ףֵמֹי טֶה הָלָפְכַמַה תַרֲעֶמ
 ,ּתיִמָתַחעָג תורע טיִמ הֶריִכָמ רַטֶׁש ןייא ףֹורֵד ְּךאָד
 הָריִבְמ רַטְׁש םעֶד טְגְנעֶרְּב טְגאָזעֶג רָׂשעי טאָה
 / ןיינטְקִׁשְג ףַסֹוי טֶה תַמֲא םעֶד ןְהְַז ריִמ ןְלעוֶו
 - עמ יו נּוא הֶריִבָמ רַטְׁש םעֶד ךאָנ יִָתְפַנ רֶרּורְּ
 בֹקֲעַי ןעֶמ טֶה הֶריִּכְמ רַטְׁש םעֶר טְגְנערְּביִג טֶה
 - טיִמ ףֵסֹוי נּוא דֹובָּכ םֹורָנ טיִמ ןעֶויִג רֵבֹוק ּוניֵבָא
 - גּוא םִיַרָצִמ ןייֵק טְרעֶקיִנ םּוא ןָּבאָה םיִרֹוּבִג עֶנייַ

 עֶנייֵנ נא ְךילרָבִזלּוטְש ןייַז ףוא ןְסעֶיִגזיִא ףֵמֹו
 יז ןְּבאָה גוא ןָׁשֹוג דְנאַל ןיִא ןְסעֶיִג ןיִנעז רֶרִרְּב
 גנאַגיִג ןְנעֶז גוא טְרעֶמיִג קְראַטׁש נּוא טְרָבְכרְפִ
 'טאָה בֹקֲעַי רעֶמאָּפ רעֶייִו איִו וזַא געֶו סְמאָנ ןיִא

 +םְגאזג ןָא יי
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 ןְריִפ טעוֶו ּוהָילַא עוו ֹוזַא םִיַרצמ ןיִא לֵאָרְׂשִי !
 וטְסעוֶו תּלְג ןְטְׁשְרעֶטְּא ןּופ לֵאָרְׂשִי איֵד !
 טייֵטְׁש קוסָפ יא יו ֹוַא ןֶמּוק ךֹוא םיִא טיִמ !
 ןעֶמ טְנייֵמ הָפּוסְּב (ֹּכְרד הָרעְכּו הָּפּוסְּב ַײל |

 רֶסאַוו ןיִא ןֶפְרעוְועֶג םיִא טֶה ןעֶּמ סו הָשִמ !
 הָרָעְס נוא ףוס טְסייַה םֶו טעֶרעֶׁשְט ןעֶשיוװְצ !

 םֶרּוטְׁשַא טיִמ זיִא רֶע םו ּוהָיְלֲא ןעֶמ טְנייֵמ

 םֶרּוטְׁשַא ןעֶד ןייַרא לֶמיִה ןיִא גיִדיִּבעֶל טְניוִו
 רֶד (ְתיִלעגִנְב ףֶרֶטִמִ הָרְעמ טְסייֵה ומְניִװ !
 ןעוֶועֶג ליִצַמ טֶה הָדּוהְי לייו טְּבייַרְׁ יָיַחְב |
 ןֶבְראַטְׁש טינ טראָד לאָז רעֶּבּורְנ ןּופ ףֵסֹי |
 ןְּבייֵל ןּופ לֵאיִנָד ןעוֶועֶג ליִּצמ טאָנ טֶה םּורְד |
 הָדּוהְי ןּופ ןָמּוקעֶג םֹורַא זיִא רֶע סאוָו ּבּוהְנ |

 רֶמָּת םָד ןעועֶג הָדֹומ טֶה הָדּוהְי לייוו נּוא
 םֶה ְךֶרֹוד נּוא ןעֶראוועֶג ןעֶגאָרְט םיִא ןופ זיִא
 רָדְניק ייֵוְצ יד טימ ןעוֶועֶג ליִצַמ אָז רע מֶה
 טְלאָועֶג איִז טֶה ןעֶמ סאוָו רעֶייפ םעֶד ןופ
 ןֶועֶג ליִצַמ טאָג טאָה םּורָד ןעֶנעֶרְּב האַּפ
 ןְמּקעֶג םֹורַא ןעֶנעז םִו הָיְרועַ לֵאָׁשיִמ הָיננָח
 ןעֶנעז ייֵז ניא ןָבֹוא ךלאק םָד ןּופ הֶדּוהְי ןּופ
 עֶרִייֵּב ךוא גּוא ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא טייהרְניִדיִּבעֶּל -
 הָדָוהְי ְךֶרֹוד טָאֹוּבעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶו קימהּב -
 טָאֹוּבעֶג ןעֶראוָוזיִא ק'מהּב עֶטְׁשְרֶע םֶד ןעֶד
 ןמּוקעֶג םֹורַא זיִא רע ְךַלְמַה הֹמלְׁש ְךרָוד
 ןעֶראָו זיִא עֶרעֶדְנַא םאֶד נּוא הָדּוהְי ןּוּפ !
 םורַא ָךֹוא זיִא סאו לֵכְּבּורְז ְךרֹוד טאֹוּבעֶּג

 טעוֶו רעֶטיִרְד רעֶד גּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶמּוקעֶג

 טעוֶו רֶע סאָו ַחיִׁשָמ ְּךֶרֹוד טָאוּבעֶג ןעֶרעוֶו
 (הריע ןֶפְנַל יִרְסֹואנ הָדּוהְי טֵבָׁש ןּופ ןייְַֹּ א

 ןֵּבֹורְמ ןייַוו עֶסורְג הֶדּוהְי דְנאַל ןיִא טעוֶו םָש
 ְפְרדאַּב ןעֶמ טעוֶו בֹורְט ןייַו ןייֵא ּוצ םֶד ןייַע
 יִליֵלְכַח איִז ןעֶריִפ ּוצ לֶזייֵא ןייַא ןעֶנאַּפְׁשְנייַא
 ליִפ ןייַז טעֶ הָדּוהְי דְנאַל ןיִא (ןַײמ םִיניֵש
 ליִפ ןּופ שֹור ןעֶרעֶוו ןֵלעֶו ןֵגֹוא יד םֶד ןייוו
 טעֶו סֶע נוא (בָלֶחַמ םִינש ןְבָלּנ ןעקָנירּפ

 םייוו ןיייַז ןְלעוֶו ןייַצ איד םִד ְךֶליִמ ליפ ןייז

 יֵליֵלְכַח זיִא טׁשֶּפַא ְךאָנ נוא ְּךליִמ ןעֶגעֶו ןּופ
 ןייװ ןּופ טור ןייז ןע;עו גְרשַּב איד ןַײמ םִיניֵע
 ןעֶבֹרְט ןייַו איִד ןופ ןעֶניִר טעוֶו םִע סאוָו
 ןלעוֶו ןעֶלאָט איד נוא (בֶלֶחַמ םִינָׁש ןֵבלּו
 ןופ ןעֶניִר טעוֶו סע סאוָו ְּךֶליִמ ןופ סייוַו ןייַל
 טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רָד .תֹומָהִּב יד
 ןּופ תֹויָתֹוא עֶלַא הָדּוהְי ןּופ הָׁשְרַּפ רֶד ןיִא

 טק הניארו יחיו תשרפ
 עֶלַא סאָד ןעֶזייוַו ּוצ ן'ייַז ןייק טיִנ ראָנ ביא
 ןייַא ןֶּבאָה דִוָד תיֵּב תּוכְלַמ סאוָו תֹומָחְלִמ
 טיִמ ראָנ ןִיַ ִלְּכ טיִמ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא ןָמּנעֶג
 םַד ןיִא זיִא םּורָד נּוא טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 ןְמאָנ םַד ןּופ תֹויִתֹוא עֶלַא הָרּוהְי ןּופ ןעֶמאָנ
 סאָד ןעֶוייוַו ּוצ רעֶמ ּת'יֵלַדַא נוא טאָנ ןּופ
 סאד נּוא בֹקֲעַי ייַּב ןּוז רֶדְרעֶּפ רעֶד זיִא רֶע
 רעֶד ּוצ טְניִכעֶלְנעֶג זיִא הָדּוהְי ןּופ תּוכְלַמ
 ׁשֶמָׁשַּכ ֹואְסִכו) טייֵטְׁש קּוסַּפ נּוא יוֹא ןיִז
 ריִמ ןעֶנעקַא ןיז יִד יו ֹוזַא זיִא לּוטְׁש ןייז יד
 ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראו זיא ןיִז איִד איו ֹוזַא ןעֶד
 רֶד ןעוֶועֶג הָדּוהְי זיִא ֹוזַא גאָט ןעֶדְרעֶפ ןיִא
 ןיִז איִד איו ֹוזַא נּוא בֹקֲעַי ייַּב ןּוז רעֶדְרעֶפ
 ְךיו איִז טְקְראַמְׁש גאָמ ייַּב טְנייֵׁש איז ןעוֶו
 ךיז טעֶו ֹוזַא ןעֶגְייַׁש ּוצ רעֶסעֶרְנ לאָמ עֶלַא
 לאָמ עֶלַא ןקְראַטְׁש הָדּוהְי ןּופ תּוכְלַמ םֶד
 ןּולּובְז (ןוּכָׁשִי םיִמָי ףֹוחָל ןּולּובְע רֶסעֶּדְנ
 טעֶֶו נּוא םִַי םעֶד ייֵּב דְנאַל ןייַז ןְּבאָה טעוֶו
 ןָסֵע ןְּבעֶג טעוֶו נּוא ןעֶּפיִׁש טיִמ הָרֹוחְס ןעֶריִּפ
 נּוא הָרֹוּת ןְנְרעֶל טעוֶו רֶע םָוו רֶכְׂשָׂשִי ּוצ
 רֶכֵׂשׂשִי ןופ רֶסערְגזיִא ןּולּובְז ןּופ רַכְׂש רֶד
 טְלאָו ןֶסעג ןייק ןְּבעֶג טיִנ םיִא לאָז רֶע ןעֶד
 איִד טייֵטְׁש םּורָד נּוא טְניִרעֶליִג טיִנ רֶע
 םֶד יי ּוצ רֶכְׂשְׂשִי רַּפ ןּולּובְז ןּופ הָׁשְרַּפ
 ּוצ הָרֹוּת טַפְלעֶה סאוָו םעֶד ןּופ רַכְׂש רֶד
 ןנְרעֶל םאָוו םיִרּוחַּב יד ןְסעֶ טיִנ נוא ןְנְרעֶל
 סאוָו איִד ןּופ רעֶמ זיִא םִיַמָׁש םֵׁשָל הָרֹוּת
 רֶכְָׂׂשי (םֶרָנ רֹומֲח רֶכֶׂשָׂשִיןייֵלַא ןנרעֶל
 םֶה לֶזייֵא ןייֵא ןעֶד לְוייֵא ןייֵא יו היפ זיִא

 יִד ןעֶנעֶז ֹוזַא ׁשייֵלְּפ גיִנייוַו נוא רֶנייֵּב עֶסֹורְג
 ףוא ׁשייֵלְפ גִנייוןְּכאָה יִד הָרֹוּת ןְנְרעֶל םיִו
 םעֶד ףאַלְׁשטְּכאַמ הָרֹוּת יִד ןעֶד ףּוג רעֶייז
 ץֵבֹור) טְרָניִמנ טְרעוֶו ׁשייֵלְפ ןייַז גוא חֹּכ
 גאָט טייג לְזייֵא ןייַא יו ֹוזַא (םִיָתּפָׁשִמַה ןיִּב
 רע טְנייֵל ןָאור ליוו רע ןעוֶו נּוא טְכאַנ נּוא
 טאָטְׁש רָד ןופ ןְקְראמג יד ןְׁשיווְצ רֶדיִנַא ְךיִז
 ןָאור ייֵז םיִמָכֲח יֵדיִמְלַּת איִד ןְנעֶז ךֹוא ֹוזַא
 נּוא הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל נּוא טְכאַנ נּוא גאָט טיִנ
 הָחּונְמ אְרָי רעֶנעֶליִג רייז ףֹוא טיִנ ןָאור
 הָרֹוּת ּוצ סֶד ןְהעֶועֶג טאָה רע נּוא (םֹוט יִּכ
 טיִנ לאָז ןעֶמ הָחיונְמ ןְּבאָה ןעֶמ ףְראַד נְרעֶל
 .ּוא הָמָחְלִמ ְּךאָנ טיִנ נּוא הָרֹוחְס ןייֵג ְּךאָנ
 הָכיִׁשָה הֵרָׂשֶע הָנֹמְׁש ןיִא ריִמ ןְטעֶּב םּורְד

 וניטפוש
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 רֵמָהְוהָלֲחְּתַבּכּוניִצַעויְוהְנּוׁשאִרְבִּכּוניִטְפֹוׁש
 טאָג סאָד ׁשְטייֵט זיִא סֶָד הָחְנֶאַו ןֹוגָי ּונְמִמ
 ןּופ לאָז נּוא םִיַלָׁשּורְי ןיא ןְצעֶזַּב זָנּוא לאָו
 ריִמ ןָלעוֶו ֹוזַא טייֵקְרָאֹורְט ןאָט ּפָא זְנּוא
 ןנרעֶל ּוצ לָכׂש ןְכאָה ריִמ ןְלעוו הור ןְּבאָה
 .יִּכ) טייַמְׁש קּוסַּפ ןיִא יו ֹוזַא דיִמָּת הָרֹוּת
 טעֶו ַחיִׁשָמ זַא (י תֶא הָעַד ץֶרֶאָה הֶאְלֶּמ
 םּורָד הָרֹוּת ןֵגְרעֶל ןְנעק עַלַא ןְלעֶוו ןעֶמּוק
 רָפֹוׁשְּב עַקֶּת הֶביִׁשָה הָכָרְּב רד רַפ טייֵטְׁש
 םעֶד טיִמ ןעֶאָלְּב טעו ןעֶמ ןעֶו טְוייַו םד
 לָכֵׂש ןייַזטעוֶו ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ נּוא רפֹוׁש

 ומְִׁש טי ןְנְרעֶל ןנעק טְכעֶר טעֶו ןעֶמ םֶד
 ּוצ לֶסְקַא םעֶד טְנייוַועֶגטַה רע נּוא (לֹוּבְסִל
 םֶכָח ריִמָלַּת ןייַא םֶד זְנּוא טְניִרעֶל םֶד ןְדייל
 הָזַבְמ םיִא זיִא ןעֶמ ןעוֶו ןְדייֵל ןעֶנעק ףְראַד
 ּוצ ןייַז עוו רֶכְׂשָׁשְי נּוא (דֵבֹוע םַמָל יִהָיַע
 ןְנְרעֶל ייֵז טיִמ טעוֶו רע םָד םַמ ּוצ לֵאָרְׂשִי
 ׁשֶרְדִמ רֶד נּוא ןְניִקְסַּפ תֹולֵאַׁש ייֵז טעֶו נּוא
 םֶד ׁשְטייֵט זיִא (םֶרָנ רֹומֲח רֶכְׂשֶׂשִיְנ טְגאָו
 ןְרוּבעֶג לאָז רֶכׂשׂשִי ןעֶויג םֵרֹוג טֶה לֶזיֵא
 םעֶד ןּופ ןְמּוקעֶג זיא בֹקֲעַי זַא ןעֶד ןְרעוֶו
 םֶד טרָהעֶג הֶאֵל טֶה לְוייֵא ןייַז ףֹוא דְלעֶפ
 ןגנאגג ןנעקא םיִא יז זיִא לֶזייֵא םעֶד ןּופ לֹוק
 רָכְׂשֶׂשִי טיִמ ןעֶראוְג תֶרֶּבּועְמ זיִא איִז נּוא
 טעֶוו רֶע םָו רֹוּבִנַה ןֹוׁשְמִׁש (ומע ןיִדָי ןָדנ

 ןייא ןייז טעֶו רֶד ןָד טֶבׁש ןופ ןעֶמּוק םֹורַא
 וזַא ןעֶריִּפ ייֵז טעוֶו נּוא לֵאָרְׂשִי רָּביִא טפֹוׁש
 םיִּתְׁשִלְּפ ליפ ןניגְראַה טעװ נּוא ְּךֶלֶמ ןייֵא יו
 קאַּב ןיֵק ןייֵא טימ ראנ ןיײז יֵלְּכ טיִמ טיִנ
 רֶנעזוט ןְנאָלְׁש רָד רֶע טעֶֶו לֶזיֵא ןייֵא ןּופ
 ןֹוׁשְמׁש טְנָכעֶלְנְנקּוסַּפ רָדטַה םּורָד נּוא ןאַמ
 ןיילַאטייג גְנאַלְׁשַא יו ֹוזַא ןעֶד גְנאַלְׁשַא ּוצ
 ְךֹוא ֹוזַא טייל ליִּפ טייֵט נּוא טייֵה רָליִטְׁש

 טעֶו נּוא אייֵרְשְנ ןָא ןיילַא ןייג ןֹוׁשְמִׁש טעוֶו
 ְךאָנ נוא םיִּתְִׁלְּפ יד ןופ קְלאָפ לָעיפ ןָטייֵמ
 וזַאגְנאַלְׁשַא ּוצ ןְכעֶלְניִנ זיִא רֶע זיִא טׁשָּפא
 ְךֹוא ֹוזַא רָאייַפ יו טֵּכיִנ ןייֵא טֶה גְנאַלְׁשַא יו
 איד ןופ ןְראָק םֶד ןְעֶרְּב רַּפ טעוֶו ֹוׁשְמִׁש
 טֶרָדְה ייֵרְד טְּפאַחָג טֶה רֶע ןעֶד םיִּתְׁשִלְפ
 םאַלְפ ןְרנּּבעֶג ןָא ייֵז ןיִא טאָה יא ןעֶסְקיִפ
 ןְראָק םעֶד ףֹוא ןְּבירְְנ ייֵז טֶה נוא רֶאייַפ
 נּוא טְנעֶרְּב רַּפ סֶע טֶה נּוא םיִּתְׁשִלַּפ יִד ןּופ
 ןנעֶו ןְראָווָג ראָועֶג םֶד ןְנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ יִר יו
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 יחיו תשרפ

 ריִד ּוצ ןְפאָה ְךיִא אּוט יי יִתיוֵק ְךְתעושיִל

 יי הניארו

 נז ןְטְלאַה הָמָחְלִמ לֵאָרְׂשִי וצ ןְמיִקעֶג יז
 הָנעֶזט ייֵרְד ןֹוׁשְמִׁש ּוצ ןְמּוקעֶנ לֵאָרְׂשִי יד
 ְמעֶג וצ ןעֶדְניּב טְלאָוְג םיִא ןְּבאָה נּוא ןאַמ
 איד טְנאָזנ ןּבאָה יי םיִּתׁשִלְּפ איִד ּוצ םיִא
 ךיד ראָנןְׁשְנעֶמ ןייק טיִנ ןיִרעֶּב םיִּתְִׁלְּפ
 יִא סאָד ריִמ טְרעֶוׁש טְגאנ ןֹוׁשְמִׁש טֶה
 ןעֶואל ְּךיִמ ְּךיִא לעֶו ןְמייֵט טיִנ ְּךיִמ טְלאָז
 |ןלעֶו ייֵז םָד ןְראווׁשְנ םיִא ייֵז ןְּבאָה ןעֶדְניִּב
 ןעֶייַנ אייֵוְצ ןָמּונעג ןְּבאָה נוא ןָאָט טיִנ םיִא
 .נוא ןֵדְנוּבעֶג םיִא ןְּבאָה נּוא קיִרָטְׁש עֶּבאָרְג
 יװ נּוא םיְִּׁשַלָּפ יד ּוצ ןְגאָרְטְנ םיִא ןְּבאָה
 טְנאָרט ןעֶמ םֶד ןְהעֶז רָד ןְּבאָה םיְִּׁשִלְּפ יד
 ,טְצְנאַטְנ נוא טְרָשייֵמֹורְטִנ ייֵ ְּבאָה ןֹוׁשְמִׁש
 ,םאָנ ןּופ חּור רֶד ןְמּוקעֶג זיִא ֹוזַא הָחְמִׂש רַפ
 דעה עֶנייַז ןופ קיִרְטׁש יד נוא ןֹוׁשְמַׁש ףֹוא
 ,נּוא םְקאַלְפ טְנעֶרְּב רַּפ יו ֹוזַא ןְראָווָנ ןיִנעֶז
 ,ןֵמּונָג רע טֶה דְנעֶה עֶנייַז ףֹוא ןְגְנאַנ ּוצ ןיִנעֶז
 ,םיִמ טֶה נּוא ליזייֵא ןייֵא ןופ קאַּב ןיק ןייֵא

 איִד ןופ ןאַמ דְנעֶזֹוט ייֵרָד ּתיִנָרַה רעֶד םעֶד
 ,גיִטְׁשְראָד רעֶייַזרעזיאָּדאָגרָד נּוא םיִּתְׁשִלְּפ
 . ןקָניִרְט ּוצ םָו טאַהעֶנ טיִנ טֶה גּוא ןֶראָוועֶג
 , טְנאָזְג טֶה נּוא טאָנ ּוצ ןאַטְנ הֶלֵפְּת רֶע טֵה
 } ריִמ טְסאָה ּוד טְלעוו רָעְנאַנ רָד ןּופ ראַה
 .ְךיִא לאָז טְנייַה גוא םיְִִּׁלְּפ יד ןּופ ְפְלאָהְנ
 , יד ןופ ןְלאַּפ לאָז נוא טְׁשְראָד ןיִא ןֵּבְראַטְׁש
 ; םאָד םִנ ןייֵא ןאָטְג םיִא טאָג טֶה םיִּתְׁשִלְּ
 . ןּופ יו רֶסאֵוו ןיִנּורְג םֶה קאַּב ןיֵק םעֶד ןּופ
  ןְקְנּורְטג ןָא ְּךיִז טֶה ןֹוׁשְמִׁש נוא לאַווק ןייֵא
 טּבייֵרְׁש ׁשֶרְרֶמ רֶד ןיִּבעֶל .ןֵּביִלְִּג זיִא נוא
 | ָנאַלְׁשַא וצ ןֹוׁשְמִׁש קּוסָּפ רָד טְכייַלְג םּורְד
 / םֶהְּדֹוא ֹזַא טיִנ םיִפ ןייק .טֶה גְנאלְׁשַא ןעֶד
 } בֹקֲזִי (ַיי יִתיוק ְףְתעושיל) ןיִקְנּוהְג ןֹוׁשְמׁש
 | רעֶד ןייז טעו ןֹוׁשְמַׁש םאָד ןְהעֶזיִג טאָה
 ,עֶׁשְמאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ טְפֹוׁש רעֶטְׁשְרֶענּוא
 , ֹווַאְדאָד רעטֶה םיִאְּדאָנ ןעוֶויִג זיִא לֵאּומְׁש
 } םּורְד ןֹוׁשְמִׁש יו טאַהעֶג טינ הָמְחְלִמ ליפ
 | םעֶו ןֹוׁשְמִׁש עֶׁשְטאָח טְנאָועֶג בֹקֲעַי טאָה

 ןינעוֶו טְסעֶד ןּופ הָמָחְלִמ רָד ןיִא ןֵּבְראַטְׁש

 ןְפְלעֶה ְךֹוא רַטייו זָנּוא טְסעֶו ּוד םֶד טאָג
 ןּבמר רעֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא דְנייַפ יִרְזְנּוא ןּופ
 / טְנאָזְג טֶה ןייֵלַא ןֹוׁשְמִׁש טְּבייַרְׁש י"שר נּוא

  יִמּועג ןָא טֶה רֶע ןעוו יי יִתָיוק ּךְתְַוׁשיִלנ
 איד |



 הניאצ

 םֶד ןְפְראוַו םּוא ּוצ זֹוה םעֶד ןּוּפ ןיִלייַז איד
 לאָז רֶע טאָג ּוצ ןאָטְנ הָלִפָּת רֶע טאָה זֹוה
 טֶה סע נוא ןֶפְראַוו םּוא זֹוה םֶד ןְפְלעֶה םיִאי
 תְנִראַהְג טעוֶו רע םָד ןאָטג גְנאַּב טיִנ םיִא
 איד ןיא ןָאומ הָמָקְנַא לאָז רע ראָנ ןיִרעוֶו

 יִׁשְפַנ תּומָּתִ) טייֵטְש םִע איו ֹוזַא םיִּתְׁשִלַּפ
 םיִּתְׁשַלָּפ יֵד טיִמ טייֵטְנ ןְרעֶוו ליוִו ְךיִא (ונו

 םעֶוו דָנ טֶבֵׁש טְנאָז בקעי טנָדּוגְי דּודְנ דֶננ !

 ןֵדְרִי םעֶד ןיִראָפ רֶּביִא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז טיִמ !
 נּוא ז'ע יֵדְבֹוע איִד טיִמ הָמָחְלִמ ןְטָלאַה ּוצ |
 רע נּוא ז"ע יֵדְבֹוע ליִפ ןיִנְנְראַה רָדטעֶוו רֶש !

 נא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ ןירעקמּוא ךיו טעוֶו
 ץֵרֶאָל הָצּוח ןיא קָלֲח ןייַ ןיִמעֶנ ןייַא טעֶו

 טעוֶו סֶע נּוא םֹולָׁשַּב םייֵהַא ןעֶמּוק טעוֶו נּוא !
 רֵׁשֲאַמ) ןְרעֶוו טְרֶניִמַג טיִנ ׁשְנעֶמ/ןייֵק ייֵז ןּופ |
 שעֶפ ןייַא ןייַז טעו רֶׁשָא ייַּב (ֹומֲחַל הָנֵמָׁש |
 םעֶו םיִא ןּופ נּוא ןעֶטְריִּבִלייֵא טיִמ .דְנאַּ !
 דְנאַל ןייַז םֶד סיַלְּתְפִננ ליַא םיֹּב ןְפֹוק ןעֶמ !
 ןייֵא יו ֹוזַא תֹוריֵּפ ןְכאַמ ניִטְראַפ ְךיִנ טעֶק |

 (רָּפֶׁש יֵרְמִא ןֵתֹונַהְ ְךיִג טְפֹול םָז ׁשֶריִה
 הָכָרְּב ןייֵא תֹוריֵּפ עֶנייַז רָּביִא טעֶו ןעֶמ |
 טְנאָזְנ םֶה בקעי זיִא טׁשְּפִא ְּךאָנ נּוא ןְּכאַמ |

 ְהעֶצ ןעֶלְמאַזניֵא ְךיז ןְלעוֶו םע) םֶד הָאּובְנִּב
 ְךיִג ןייֵג ּוצ יִלְּתְפַנ טֶכַׁש ןּופ (ןאַמ דְנעֶומ
 ןיֵא יװ ֹוזַא אָרְסיִס טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחָלִמְו

 םִו (רָּפָׁש יֵרְמַא ןֵתֹונֹהְנ ךיג טָפֹול םָו דֶניִא
 הָריִׁש קֶרָּבי נּוא הָרֹובָד טאָה םעֶד ְּךֶרֹו
 טְואָלְגטיִנ טֶה וָׂשֵע טְגאָז ׁשֶרֶדֵמ רֶה טְנא
 ןעֶמ טֶה לייֵה רֶה ןיִא בֹקֲעי וצ ןעֶּבאָרְנָא
 איו ֹוזַא .ְּךיִנ טְפֹול רע לייו יִלָּתִפַנ טֵּקיִש

 ףיִרְּב יִד ןֵגְנעֶרְּב ּוצ םִיַרְצִמ ןייֵק דְניִא ןיױ
 טְפֹוק רַּפ לייֵה רֶד ןיִא קָלֲח ןייַז טֶה וָׂשֵעְשֶע

 ןֶּב םיִׁשּוח ןְגְנאַגְנ זיִא ןֶמּוקָג זיִא רֶע יא
 נּוא ן'במר רֶד נּוא וָׂשע ָּתְנְראַהְג טֶה גוָא

 ׂש

" 

 יִא רֶרֵס רעֶד ןעֶד רֶניא ןײא ּוצ יִָּתְפִנ
 ייֵז טקיִׁשְג טֶה ןעֶמ סֶד ןְדְניִא יִד ןופ ןעוֶויִ
 יֵרְמַא ןֵתֹונַה טֵשִּפ רָד זיִא םָד ףיִרָּב טיִמ
 יִלָּתְפַנ) טְּבייַרְׁש םעונ יֵרְמִא רעֶד (רֵּפָׁש
 געֶו ןיא ךיג טייג יִלָּתְפִנ (הָחּולְׁש הָלָיַא
 ןֵתֹונַהְ) טיִנ םיִא טְלאַה ראַּפׁשְנעֶמ ןייק ןעֶד
 ןֶׁשְנעֶמ ןֶכיֵלְטיִא טיִנ רֶע לייַו (רָפָׁש יִרְמִא
 (ףֶסֹוי תֶרֹופ ןֵּב רייֵר עֶמּונ טְניִגעֶגאַּב רָע םָו
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 תשרפ

 .רֶעטְבייֵלְג םּורָד ְּבייְֵׁ קָחְצִי תֹודְלוּ

 יק הניארו יחיו
 יַלֵע תֶרֹפ ןֵּב) ןֵח טֶה םָו ןּוז ןייֵא זיִא ףסֹוי
 רֶע טֶה ףֵסֹוי טְהעֶז םָו רָכיֵלְטיִא םֶד יע
 איִד (רּוׁש יֵלֵע הָדֵעְצ תֹונָּב) ןֵח םיִא אייֵב
 יֵד ףֹוא ןְטעֶרְטעֶג ןְּכאָה םִיַרְּצִמ ןּופ רֶטְכעָט
 נוא ףֵסֹוי ןּופ טייֵקְנייֵׁש סאָד ןְהעֶז ּוצ ןְרעֶומ
 ןעוֶו ןעֶד (ףֹסֹוי תֶרֹוּפ ןֵּבנ זיִא טְׁשִּפַא ְךאָנ
 ןְהעֶזיִג טאָה נוא בֹקֲעַי וצ ןְמּוקעֶג ויִא וָׂשֵע
 טְלעֶטְׁשיִג=ַסֹויְדיִו טֶה רֶדְניִק גּואָּבייַועֶלַא
 ןיִא ןְגֹוצעֶג םֹוא ךיִז טאָה נּוא רָטּומ ןייַז רַּפ
 לייוו ןְהעֶז טיִנ איִז לאָז וָׂשֵע יֵדְּכ ְּךייֵה רעד
 טיִנ איז לאָז רֶע ןייֵׁש רעֶייֵז ןעוֶועֶג זיִא איִז
 טְסאָה ּוד לי בֹקֲעַיטְנאָזםּורָד ןְמעג ןיִלעוֶו
 ּוצ טְכאַמעֶג םֹורָג נּוא טקעֶרְטְׁשעֶג םֹוא ְךיִד
 הָכֹוז ּוטְסאָה םּורָד רָמּומ ןייַד ןְלעֶמְׁש רַפ
 ןייד ןְהעֶז ןיִלעוֶו רֶּבייַו עַלַא םאֶד ןעוֶועֶג
 םֶד רָּביִא ןייַז טְסעוֶו ּוד (ןיַע יַלע טייקנוש
 ןעֶמ סאָר ןייַז הָכֹוז טְסעוֶו ּוד רֶמֹולָּכ גיֹוא

 ןְבעֶג טיִנ עֶרָה ןיע ןייקלאָמ ןייק ריִד טעֶו
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורְד טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רעֶד
 איד ןּופ םֶד ןְיימ ּוצ תֶרוּפ ןֵּב לאָמ אייֵוְצ
 ליִפ ןְרעֶמ ךיז ןיִלעוֶוו ףֵסֹי ןּופ רֶדְניק ייְֵצ
 טְנאָועֶג טֶה הָׁשֹמ יוִו וזַא לֵאָרְׂשִי ןְשיוִוְצ טייַל
 (ונו םִיַרָפֶא תֹובָבר םֵהְו הָבָרְּבִד תאֹזְק ןיִא
 ןּופ רֶמְכעַמ איד (רּוׁש יֵלֵש הָדֶעְצ תֹונּבנ
 ּוצ ןְרעומ איד ףוא ןְטעֶרְטעֶג ןְּבאָה םִיַרְצִמ
 זיִא ףֵסֹוי רָּבֶא ףֵסֹוי ןּופ טייֵקְנֹוׁש םֶד ןְהעֶז
 ןקּוק טְלאועֶג טיִנ טֶה נּוא תֹועיִנְצִּב ןעוֶועֶג
 הָכֹוז רֶע טאָה םּורָד ההָׁשִא םּוׁש ןייק ףֹוא
 ןֵּב טְנאָו ׁשֶרדַמ רַד הָלּודְג םֹורְג ּוצ ןעוֶועֶג
 םוָו היק איד ְךֶרֹוד ׁשְטייֵט זיִא ףֵסֹוי תֶרֹוּפ
 ןְמּוקעֶג ףֵסֹוי זיִא ְּתְמֹולָחעֶג הֹעְרַּפ ְּךיִז טאָה
 ןְראוָועֶג טיִלַׁש ןייַא זיִא ּוא הָלּודְנ רעֶד ּוצ
 םיִמ רַפיִטֹוּפ םיִא ןְרָטיִּב ייֵז נּוא (ּוהּורְרִמְיַע
 םיִאטיִמ ְּךיִז ןניִרק ייֵז נוא (ּּבֹורְע ּבייוַו ןייז
 עֶנייַו וא (םיִצַח יִלֵעַּבּוהּומְטְׂשִיע רַדיִרְּב יד
 ְךיִז ןפְראַד םִז רָדיִרְּב עֶנייַז רֶמֹולְּכ רָלייֵט
 דְניפ םיא ןְּבאָה ןְלייֵמ ּוצ הָׁשּורְי רָד טיִמ
 ןֵגֹוּב ןייַז נוא (וּתְׁשִק ןֶתיֵאְּב בֶׁשֵּתַו טאַהעֶג
 רָמֹולְּכטייֵקֲהאַטְׁש ןיִאטְצעֶזְננייאןְראָויִא
 ויָדָייעורז ּוזֹופָי) ןְראוָועֶג טיִלֵׁש ןייַא זיִא רֶע
 יג טיִמ רֶליֵאַּב ןְראוָו ןינֶז דְעֶה עֶניַז וא
 דְנאַה יי ףֹו ענג טֶהְדַלְמ רֶד םֶד דֶלאָנ
 א ץֶלַא סאָד לֶרָנניִפעֶנע ֶָליֵג סאָר
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 ןקְראַטְׁש םָד ןּופ (בֹקֲעַי ריִבֲא יִדיִמ) טאַהעֶג
 (לֵאָרְׂשִי ןָבָא הֵעָור םָּׁשִמנ בֹקֲעַי ןּופ טאָנ
 ןייֵא ןייַז ּוצ ןעוֶועֶג הָכוז רֶע םָה ןָּטְראָד ןּופ
 קָחְצִי תֹורָלֹוּת רעֶד ,לֵאָרְׂשִי רָּביִא ראַה
 ׁשְטייַמ זיִא (וּתְׁשק ןָתיִאְּב בֵׁשָּתַת טְּבייַרְׁש
 רֶע דעֶריִגְנָא םיִא טאָה ּבייוַו םֶרָפיִטֹוּפ ןעוֶו
 טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז רֶע טאָה גל ריִא ייַּב לאָז
 םּורָד ריא ייַּב ןָניִל ּוצ טיִנ דְנאַטְׁש ןייַז ףֹוא
 םֶד יִדָי יִעֹורְז ּוזֹופָיַע ןעוֶועֶג הָכֹוז רֶע טֶה
 ליִרעֶגְניִפ עֶנעֶדְליִג סאָד םיִא ׁשֶה ְּךֶלֶמ רֶד
 (בֹקעַי ריִבֲא יֵדיִמ) דְנאַה ןייַז ףיא ןאָטעֶג ןָא
 לייוו ןְנעֶליִנ טיִנ ריִא ייֵּב ףמֹוי זיא םּורָד גּוא
 םֶה נוא ןְזיוִואַּב רֶמאֵפ רָד םיִא ְךיִז טֶה סֶע
 ןגיִל ריִא אייַּב טְסעֶוו ּוד ןעוֶו טְנאָזעֶג םיִא
 טְסעוֶו ּוד ןעוֶו נּוא תֹונֹוז העָור ןְסייֵה ּוטְסעוֶו
 (לֵאָרְׂשִי ֵבֶא הָעֹור ןֵסייֵה ּוטְסעוֶו ןְגיל טיִנ
 ףֵסֹוי טְסייֵה ְּךֹוא נּוא לֵאָרְׂשִי רָּביִא ראַהייֵא

 םיִשָבֶׁש ףְלעוֶוְצ איִד לייו (לֵאָרְׂשִי ןֵבָא
 - ןופ ןֵׁשֹוח גוא ןייֵטְׁשַא טאַהעֶג טֶה רָכיִלְמיִא
 ףֹורֵד ןעוֶויִג זיִא ןֵמאנ ןייַז נּוא לֹודְנ ןֵהֹּכ םָד
 זיִא ףֵסֹוי ןּופ ןייֵמְׁש רָד נּוא טְציִרְקעֶג םֹוא
 דְנאַּב לָסְקַא איד ףֹוא גוא םֵהֹוׁש ןייֵא ןעוֶויִג
 ןְנאַרְמעֶג טֶה לֹודְג ןֵהֹּכ רֶד םוָו רֹופָא םָד ןּופ
 ףֹוא נוא םֵהֹוש ןּופ רֶנייֵמְׁש ייוֵוְצ ןעוֶועֶג זיִא
 ןופ ןיִמעֶנ עֶלַא טְציִרְקעֶג םֹוא ןעוֶועֶג זיִא ייֵז
 ְךאָד זיִא םֵהֹוׁש רֶד נּוא םיִטָבְׁש ףְלעוֶוְצ איד

 רֶע טְסייֵה םּורד ףֵסֹוי ןּופ ןייֵטְׁש רֶד ןעוֶועֶג
 לֵאָרְׂשי עָלַא םאו ןייֵמְׁש ןייֵא לאָרִׂשִ ןֵבָא
 ְךיִבָא לֵאַמ) טְציִרְקעֶנ םֹוא םיִא ףֹוא ןיִנעֶז
 םעֶד ןּופ ןֵמּוקעג ץֶלַא ריד זיִא םָד ָּדְרְוֲעַיְ
 ןְפְלעֶה ריד טעוֶו רֶע נּוא רֶּמאָּפ ןייַד ןּופ טאָנ
 דיִמָּת טֶסיִּב ּוד לייוו נּוא (ֶּדַכְרָביִו יֵדֵׁש תֵאְע
 ןניִל טְלאועֶג טיִנ טְסאָה נּוא טאָנ טיִמ ןעוֶועֶג
 טאָנ ְךיִד טעוֶו םּורָד ּבייוַו םֶרָפיִמֹוּפ טיִמ
 טעוֶו טאָנ (םֵחַרְו םִיַרָׁש תֹוכְרַּב) ןָשְטְנעֶּב
 ןיֵא רַמֹולְּכ רָמּומ נּוא רֶמאפ עֶנייד ןֵׁשְטְנעֶּב
 ריד ןּופ ןייַז ןיִלעוֶו םוָו ּבייַו ןייֵא טימ ןאַמ
 גּוא רֶדְניֵק עֶרעֶייִז ןְפְראוַו רַּפ םיִנ ייֵז ןיִלעוֶו
 רָד ףוא ןייַז רָדְניִק ליִפ ריִד ןּופ טעוֶו סֶע
 (יֵרֹוה תֹוכרְּב לַעּורְבָגךיִבָא תֹוכָרַּבת טְלעוֶו
 .רָסעֶּב נוא רקְראַטְׁשזיִא הָכָרְּב שְרָמאָפ ןייַד
 טאָג ןעֶד ןְרָטְלֲע עֶנִייַמ ןּופ הָכָרְּב רעֶד ןּופ
 לאצ ןָא נוא סאָמ ןָא טְשְנעֶביִנ ְּךיִמ טאָה
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 .ןייז ןואָל תֹוכָרְּב איד ףֵסֹוי ׁשאֹרָל;יִיְִּת
 (ףֶרֶמִי בַאְז ןיִמינַּבו ףסֹוי ןופ פאק םֶד ףֹוא
 ןיִמִינִּב טָבֵׁש םָד הֶאּובְנַּב טְגאָזעֶג טֶה בֹקֲעַי
 ןיא ייֵז טֶה ןעֶמ ןעֶד רֶּבייוַוןְּבאַח ןְיִמ טעוֶו
 שֶנֶליִּפ ןּופ הֵׂשעְמ רָד רֵּביִא טְנייֵלעֶג םֶרֵח
 ּבייַו ןייֵק טְראָטעֶג טיִנ רֶנייֵק ייֵז טֶה הָעְבִנְּ
 יוִװ ֹוזַא .רָּבייוַו ןֵּפאַה טְזימעֶנ ייֵז ןֶּבאָה ןֶּבעֶג
 ןֵמְׁשְרַע םּוצ (דע לַבאֹי רֶקוּבַּב) ףְלאָוו ןייֵא
 ניא ןיִמָינּב טָכָׁש ןופ ּךֵלָמַה לּואש ןייַז טעוֶו
 זע יֵדָבֹוע ןּופ דְלעֶג נּוא ץְטּוג סֶד ןֵּבֹור טעוֶו

 ןֵטְׁשְרַמְנוא םֶד ּוצ :ּוא (לֵלָׁש קֵלַחְו בֶרעֶלע
 יִמָיְנַּב טָבַׁש ןופ רֵּתְפֶא נא יֵכָרְרָמ ןייַז טעוו
 מָה ןופ ץֶטּוג נוא דֶלעֶג םָד ןְמעֶנ ןיִלעוֶו םִו
 (םֶתֹואְּךְרְבִיַוםֶהיִכֲא םֶהָל רַּבַד רָׁשֲא תאוע

 - הָאָוֶצ טֶה בֹקֲעַי טְׁשְנעֶּביִגְךייַלְגעֶלַא רֶע טֶה

 . טְּבייַרְׁש ןּבמר רעד .לייַה רעֶד ןיִא ןְרָטְלֶע
 וצ ןְראווָשַּב ןְראוָו זיִא ןייַלַא ףֵסֹי עֶׁשְטאָה
 ְךאָד םיִא ןְּבאָה לייֵה רעֶד ןיא םיִא ןְגאָרְמ
 םֶהְרִבַא ּורְבָק הָמָׁשֹ ןְנאַרְטעֶג רֶדְניֵק עֶלַא
 ןּבאָרְנאַּב ןעֶמ טאָה ןְטְראָד (וּתְׁשַא הֶרָׂשָו
 ּורְבַק הָמָׁשָח הֶרָׂש ּבייַוןייַז טיִמ םֶהָרְבַא
 ןְטְראָד גוא שְֹּתְשַא הָקָבִר תֶאְו קָחְצִי תֶא
 בייַו ןייז טיִמ קָחצִי ןְבאָרְנאַּב ןְראוָו ויִא
 ְּבאָרְנאַּב טֶה ןעֶמ רע טְנאָו םּורָד נוא הקָבַר
  ְבאָרְגאַּב םיִא שֶה ןייֵלַא רֶע עֶׁשְטאָח קָחֶצִי
 { .ליו ןְפְלאָהעֶג ְּךֹוא םיִא טֶה וָׂשֵע לייוַו ראָנ
 "מיִמ ְךייֵלְג ראָנ ןָנאַמ רַד ןיײלַא טיִנ ְךיִז רֶע
 . ןְטְראָד נוא ןְּבאָרְגאַּב טֶה ןעֶמ טְגאָז נא ָׂשֵע
 ן'יאְדיִא ּבאָה וזַא הֶאָל ןְבאָרְנאַּב ְךיִא ּבאָה
 . ןייק לאָז ָׂשע יֵדְּכ לייֵה רַד ןיִא ןאָטעֶג הָֹזח
 רעֶמ ןעק םִע ןעֶד ריִא ןיא ןְּבאָה טיִנ הָקָח
 ; ףסֹויְדִז טֶה םּורְד ראָּפ ייֵרְד ראָנ ְגיִל טיִנ
 ןעֶמ זַא גוא ליה רָד ןיא ןְנייֵל ןְסייֵהעֶג טיִנ
 ןמיקעֶג יא ןְּבאָרְנאַּב ּוצ ןְגאָרְטעֶג בֹקֲעַי טֶה
 טימ וָׂשע ןּופ לעקִינייא םאָד וַפיִלֲא ןֶּב ֹוּפְצ

 ןְטְלאַהעֶג הָמָחֶלִמ ןְּבאָה נוא קְלאָפ םֹורָנַא
 ַאיד ףֵסֹוי טֶה קְלאָפ ןייַז טיִמ נּוא ףֶסֹוי טיִמ
 טיִנ ויִא טייל עֶנייַז ןּופ גּוא ןְניוִועֶג הָמָחָלִמ
 ֹופִצ טאָה נּוא רֶיִא טיִג ןְראוָועֶג טְרָניִמעֶנ
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 ןמּונעֶג הָסיִפָּת נּוא טייל טְּפֹוה עֶנייַז טי
 םִיַרְצִמ ןיִא םּופָּת ןְטְלאַהעֶג םיִא טאָה ג;/
 (יָמֵע לֶא ףָסֶאֵיו עני ןֵּבְראָטְׁשיִנזיִא רָע זינ|

 ןאָמעֶג ןייַא נּוא ןְגְנאַג ראַפ ןְראָו זיִא ּבֹקֲעו
 טייֵטְׁש םּורָד טְנאָז אָרָמנ איד קְלאַפ ןייַז נו
 טיִנ זיִא בֹּקִעַי לייוו בקי ייַּב הָחיֵמ ןייק טי

 קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד נּוא ן'ּבמר רֶד ;ןֶּבְראָטְׁשעֶו
 ףונ םָד טֶה ןעֶמ ןעֶו ןְּבייַרְׁש יִיֵחְּב רעֶד נּואְו
 רַּפ טיִנ לאָז רֶע םיִמָׂשְּב טיִמ טְסיִמְלאַּפעֶג
 יי |} = ןְּבְראָטְׁשעֶגּיא רֶע םֶד ןייזומ ןיִרעוֶ ניטש

 טְגעֶלְפ ןעוֶועֶג גיִלייֵה רעֶייִז ויִא בֹקֲעַי ראָנ}
 ְךיַלְנ ףינ ןיא ןֵמּיק טייַצ עלַא הָמָׁשִנ איד

 זיִא רע אָרָמֶג איד טְנייֵמ םֶָד טְּבעֶל רעז יו
 יִּבר ייַּב ְניִפעֶג ריִמ יו ווא ןְּבְראָטְׁשעֶג שיִנְ
 עֶלַא לאָז ןעֶמ טְואָלעֶג הֶאָוִצ טאָה רֶע םֶדְ
 איד נוא תָּבַׁש ףֹוא ןֶמייֵרְנ ׁשיִמ םָד גאָטייַרְפ |

 ןָמּוק םייֵהַא טעֶו רֶע ןעֶד ןֵדְניִצ ןָא טֶּכעָל
 לאָמ ןייֵא ןעֶועֶג זיִא ֹוזַא נוא ןעֶכאַמ ׁשּוריק
 ףֹוא טְּפאַלקעֶג ןֵכָׁש ןייֵא ןּופ ּבייוַו ןייֵא טֶה
 ןגְנאַנעֶג םֹורַא זיא ןעוֶועֶג זיִא יִּבר יוִו ריִּט רָד
 אָד זיִא יִּבר גייוֵוְׁש טְגאָז נּוא דֹומ טְסְניִד יד
 טיִנ רֶע טֶה טְרעֶה רעֶד סאָד טֶה רֶע איו

 טיִנ ןעֶלאָז טייל יֵרְּכ ןעֶמּוק רעֶמ טְלאוָעֶג
 ןייֵא ןייז םע טעוֶו ֹוזַא ןּופ רֶד ןיִרעֶֶו ראָועֶּצ
 טיִנ ןינעק םָו םיִקָיְדצ עֶטְלַא איִד ּוצ הָּפְרֶח
 בקֲעַי לייוַו זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ נּוא םייָהַא ןק
 ןעוֶו נּוא םיִדיִמְלַּת טיִמ טְניִרעֶלעֶג הֶרֹוּת טֶה

 ןְריִר ןיִנעֶו טעֶנייַז ןּופ טֵׁשּפ ןייֵא ןעֶנאָז אייז
 טְּבעֶל רע וו ְךייֵלְג רַב ןיא ןֶצְּפעֶל איֵד ךיז
 ּוּכְבִיַ הָתיִמ ןייק םיִא ייֵב טיִנ םייֵמְש םּורָד

 םִיַרְצִמ איד נוא (םוי םיִעְבִׁש םִיַרְצִמ ֹותֹוא
 גאָט ניִצְרעֶפ גאָט גיִצְּביִז טְנייֵואַּב םיִא ןֶּבאָה
 ניִסייֵרְד נּוא טְסיִמְלאַּפעֶג םיִא טֶה ןעֶמ 2
 תֶא םיִאְפֹורָה ּוטְנִָיְת תֹוליֵבֲא ןופ גאָט
 וזַא אייִו טְגאָועֶג ןְּבאָה םיִאְפֹור איד לֵאָרְׂשִי
 ְּבאָה בקי ןופ רֶדָניק יד נּואטְסיִמְלאַפ ןעֶמ
 איד טְזאָלעֶג טיִנ טֶה ןעֶמ ןעֶד טְסיִמְלאַּפעֶג
 בֹקֲעַי ןּופ ףּוג םעֶד ןיֵא ןעֶריִר ןָא םיִאָפֹור
 ּוצ טְגאָז ףֵסֹוי (יל יִתיִרָּכ רֶׁשֲא יִרְכִקְּכ
 טְלאָז ריִא טְואָלעֶג הָאָוְצ טֶה ֿכקֲעַי העְרַּפ
 ּבאָה ְּךיִא םו לייֵה רעֶד ןיא ןְּבאָרְגאַּב ְּךיִמ
 םֶד יִתיִרָּכ טייֵמְׁש םּורְד נּוא טְּפֹוקעֶנ רִיִמ
 רֶלאָנןְמּונעֶג טֶה בֹקֲעָיןעֶד ןְפֹוה ׁשְטייֵט ויִא
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 רַפ ןעֶפֹוה ןייֵא טְנייֵלעֶג טֶה נּוא רּבְליִז נּוא
 ןייַד רַּפ םָד ריִד םעֶנ טְנאועֶג טֶה נּוא וָׂשֵע
 טֶה הֹעְרַּפ (הֹעְרַּפ רֶמאֹיַע לייַה רֶד ןיִא קָלֵח
 רֶמאָּפ ןייֵדּבאָרְנאַּב נּוא ייֵג ףָסֹוי ּוצ טְגאָזעֶג
 לאָז רֶע ןעֶד ןְראווָׁשאַּב ְּךיִד טאָה רֶע לייוַו
 טיִנ ְךיִד ְּךיִא טְלאָוו ןְרעוֶוְשַּב ןעוֶועֶג טיִנ ְּךיִד
 ריד ְךיִא ןאק הָעבְׁש ןייק ראָנ יי טְאָלעֶג
 תֶא רֹוּבקַל ףֵסֹוי לַעַיל ןייַז רַבֹוע ןָסייֵה טיִנ
 ןְּבאָרְנאַּב ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא ףֵסֹוי (ויִבָא
 םּוצ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז יילרע ןייג גוא רַמאָפ ןייַ
 ןּופ םיִרָׂש איד ְּךאָנ רָד ןייֵלַא ףסֹוי ןֵטָׁשְרע
 איִד ְּךאָנ רעֶד םיִנקז איד ְּךאָנ רעֶד הֹעֵרַּפ
 רֶניִועֶג זוה םֶד ְךאָנ רָד םִיַרְצִמ ןּופ עַטְצִלֶע
 ןייַזְּךאָנ רֶד רֶדירְּב עֶנייַז ְךאָנ רָה ףֶסֹוי ןּופ
 גְנאַגעֶג ןיִנעֶז ְּךאָנ רעֶד דְניִועֶג זוה םֶרָמאָּפ
 םופ ּוצ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז ְּךאָנ רעֶד ןעֶנעוֶו טייב
 נוא (דֹאְמ דֵבְּכ הָנֲחמַה יִהָיַע קְלאַפ לעיִפ
 ןעֶד .רעוֶוְׁש רעֶייִז ןעוֶועֶג זיִא הָנֲחַמ איד

 םעֶד ךאָנ ןְְנאַנֶגןיִנעֶז לעֶמיִה ןּופ םיִכָאְלַמ
 בֹקעַי טיִהעֶג ןְּבאָה םוָו םיִכָאְלַמ איד קְלאָפ
 ןייז ְךאָנ טיִהעָנ םיִא ןֶּבאָה יִד ןְּבעֶל יד יי

 ןַַנְּכ ןּופ םיִכָלְמ עֶלַא ןעֶד (רָטָאָה ןָרֹוננ טֹומ
 הָמָחְלִמ ּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז לאמְׁשִי ןוֿפ נוא
 ןְּבאָה אייֵז איוִו נּוא ןְרעֶדְנַא םעֶד טיִמ רֶנייֵא

 ןְגְנאָהעֶג ףוא ןֹורּק ןייַז טֶה ףֵסֹוי סֶד ןְהעֶזְג
 ןגֹורְק עֶרעֶייִז עֶלַא יז ןְּבאָה ןֹורָא םעֶד ףֹוא
 םֶד ןעֶמ טֶה םּורָד ןֹורָא םֶד יב ןְגְנאָהעֶג ןָא
 ׁשְטייֵט ויִא םֶד (דָמָאָה ןְרֹונ ןְפּורעֶג טְרָא
 ןְגנאָהעֶג םּורַא בֹקֲעַי ןּופ ןֹורָא םָד טֶה ןעֶמ
 םיִא ןָּבאָה בקעַי ןּופ רֵדָניֵק איד ,ןֵגֹורְק טיִמ
 ייֵז טֶה רע איוִו ֹוזַא (םִוצ רֶׁשֲאַּכנ ןְגאָרְטעֶג
 םֶד טְגאָועֶג ןָא רֶע טֶה עֶטְׁשְרע םֶד ןְטאָּבעֶג
 לייַו ןְנאָרְמ טיִנ םיא ןעֶלאָז ְּךַלְקיִניִא ןייק
 איד ןיפ ְּךֵלְקיִנייֵא עָכיִלְטע ןעוֶועֶג זיִא םִע
 ְךֹוא לאָז יִרְּצִמ ןייק נּוא ןַעַנְּכ ןּופ רֵמָכעָט

 םֶר ןֶסייֵהעֶג טֶה גּוא ןֹורָא םעֶד ןְגאָרְט שיִנ
 מייז רָכיֵלְמיֵא אייַּב ןייֵג ןעֶלאַו רֶדְניִק ייֵרָד

 וזַא ןֹורָא ןייַ ייֵּב ןְְנאַנעֶג יִנעֶז ייֵז יו ֹוזַא גּוא
 םֶד ייַּב רָּבְרִמ רֶד ןיא ןְגְנאַגעֶג ייֵז ןיִנעֶז ְךֹוא
 טְנאזעֶג ןָא רֶע טֶה ְּךֹוא תֹוחּול יִד טיִמ ןֹורָא
 רֶדְניֵק עֶנייֵז לייַו ןעֶנאָרְמ טיִנ לאָז ֵוֵל םֶד
 גּוא תֹוחּול איד טימ ןֹורֶא םָד ןְנאָרְט ןיִלעוֶו
 ןייֵא לא רע לייו ןְגאָרְט טיִנ ךֹוא לאָז ףֵסֹוי

 טילש
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 םִיַרָפֶא ןייַז לאָז טְרָא רֶעייֵז ףֹא נּוא טיִלַׁש
 גּוא (ויָחָאְו אּוה הָמיַרְצִמ ףֶסֹוי בֶׁשָיַ) הָׁשִנְמּו
 טיִמ םִיַרְצִמ ןייק טרעֶקִיִג םּוא ְךיִז טֶה ףֵסֹוי
 ןגנאַגעֶג ןיִנעֶז םוָו איד עֶלַא וא רֶדיֵרְּב איִד
 םּורָד טְּבייַרְׁש יישר רֶמאַפ ןייז ןְּבאָרְגאַּב ּוצ

 ןיִנעֶז םיִא ןְּבאָרְנאַּב ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז אייז ןעוֶו
 ןיִנעֶז קירּוצ גוא ןְגְנאַגעֶג רעירפ םיִרָצִמ איד

 ןְּבאָה אייז לייוו ןְְנאַנעֶג רעירפ רֶדָירְּב איִד
 ןְְנאָהעֶג ףֹוא ןְּבאָה םִיִכָלְמ עֶלַא םֶד ְהעֶזיִ
 םּורְד ןיִנעוֶו דֹובָּכ םֶבֹקֲעַי ןופ ןְגֹורְק עֶרעייז
 ניא ןאָטעֶג ןָא דֹובָּכְּךֹוא רָדְניק יד ייֵז ןְּבאָה
 יַחֲא ּואריַע רעֶירפ ןייֵג טְזאָלעֶג אייז ןְּבאָה
 ףֵסֹוי ןּופ רֶדיֵרְּב איִד (םֶהיֵבֲא תַמ יִּכ ףֵסֹוי

 זיִא רעֶטאָפ רֶעייֵז םאָד ןְהעֶזג ןָא ןעֶּבאָה
 ןְרדְּוזאַּב ןייֵא ךיז טֶה ףֶסֹוילייַו ןְּבְראָטְׁשעֶג
 טְנייֵמעֶג ייֵז ְּבאָה ןיִסֶעּוצ ףֹואטְכאַמעֶג ׁשיִמ
 אייז ןיִא ְּךיִז טעוֶו נּוא דְנייַּפ אייֵז טֶה רֶע םָד
 הָעְיַדָּב טיִנ סאָד טאָה ףֵסֹוי רָּבִא ןייַז םקָונ

 ןְעֶלְפ טְּבעֶליִג טאָה בֹקֲעַי זַא ראָג טאַהעֶג
 טְנעֶלְפ בק טי נּוא ןיִסע שיט ןייֵא אייַּב אייֵז

 ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא בקֲעַי זַא נּוא ןָכאַמ איִצֹומַה
 לייוַו ןְכאַמ איִצֹומַה טְפְראַדעֶג ףֵסֹוי טְלאוָו
 רָּבִא זיִא רע} ראָנ תִיַּבַה לַעַּב רעֶד זיִא רֶע
 םּורָד רֶדיִרְּב יד ןְׁשיִוְצ רֶטְסְֶנּי רָד ןעוֶועֶג
 טְכאַמעֶג ׁשיִט ןרָדְנּוזאַּב ןייֵא ְךיִז רֶע טאָה

 ןְגנאַנעֶג ןינעֶזייֵז ןעוו טְּבייַרׁש יִנּוְזִח רָד נּוא
 םֶד ּוצ ןָמּוקעֶג ייֵז ןיִנעֶז בֹקֲעַ ןְבאָרְנאַּב ּוצ
 טֶה ןְפְראועֶג ןייֵרַא ףסֹוי טֶה ןעֶמ םיִו ּבּורְג
 ןייֵא טאָה נּוא טְלעֶמְׁשיִג רָדיִנֲא ְּךיַז ףֵסֹוי
 םֶנ ןייֵא םיִא טֶה טאָנ סאו טְכאַמעֶג הָכָרְּב
 םֶד ןּופ ןְפְלאָהעֶג םֹורַא םיִא טֶה נּוא ןאָטעֶג
 ןְּבאָה ןְהעֶיִנ םֶָד ןְּבאָה רָדיִרְּב יִד נּוא ּבּורְנ
 ןְנאַמ רֶד ְּךיִז טעוֶו ףַסֹוי םָדטאַהעֶג אָרֹומ ייֵז
 ןאָמעֶג ןָא םיִא ןֶּכאָה אייֵז םו תֹורָצ יֵד ןיִא

 ה"לש

 ביג רַפ יד ןְמעֶּב ריִמ (יִחַא עׁשַּפ אָנ אָׂש אָנָפ
 ףראדּב ןעֶמ .רָריִרְּב עֶנייֵד ןּופ רֶלּוׁש איִד

 הָליחְמ זיִא םִע גיִטְכיוו איו ןְהעֶז נּוא ןְמְכאַרְמעֶּב
 יִנעֶק;ְנאַנַּבןְּבאָהריִמ ם-אָמַחַא ףֹוא ןְמעֶּב ּוצ
 ןועוֶיג ןיִנעֶז םו םיִטָבְׁש יִד ראָנ טְהעֶז .ןָשְנֶעַמַא
 יי ןְבאָה ליִפ איו ןֶׁשנעֶמ עֶביִלְמעֶג נא עֶגיִלייַה
 אייז ףַסוי רָרּורְּב רֶעייֵז ןיִגעק ןיִזעֶויִג ַעינָּכַמ יז
 ראַפ ְךיִז ןְּבאָה נּוא ןְלאַפעֶג םיפ יד ּוצ םיִא ןיִנעֶג

 יחיו תשרפ

 ןעֶסּואוועֶגְּדֹוא טֶה רֶע נּוא טְסּואוועֶג טיִנ ראָנ !

 ְּו .ּוצ ןֶּבאָה ייֵז איוִו טְנייוַועֶג ףֵסֹוי טאָה (ויִלֵא

 הניארו
 ןץַּבאָה םּורְד ןייַז םֵקֹונ אייז ןיִא ְךיִז טעוֶו נּוא
 עֶלאָז ייֵז הֶהְלּב ןופ רַדניק יד טְקִיִׁשעֶג ייֵז
 טְזאָלעֶג הֶאוָוָצ טֶה רֶטאָפ רֶד ףֵסֹוי ּוצ ןְגאָז
 יז םוָו םָד ףֹוא ןייַז לֵחֹומ ייֵז לאָז ףֵסֹוי םֶד
 ןייֵא זיא םֶד עֶׁשְטאָה טְּפֹוק רַפ םיִא ןְּבאָה
 ןִפֹוק רַפ םעֶד ןּופ טאָה בֹקָעַי ןְראוָו טְגעֶגיִל
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 ו ןייק אייז טעוֶו נוא קיִדַצ ןייֵא זיִא ףֵסֹוי םָד

 מעג םיא ןכאָה יז קש ןעֶו ןָאוט טיִנ וייֵּב
 | טעעֶגיִל ןייֵא ןעֶמ נעֶמ ןיִנעוֶו םֹולָׁש ןּופ ראָנּזייֵּב
 קָחֶצִי תֹורְלֹוּת רֶד טוט ןְראָׁש םָנייק םֶד ןְגאָ
 ןידְבש טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םּורָד טְּבייַרְׁש
 ןןאיד ןופ הֶריִבֲע איד ּכיִ ראַפ (ְּדיִבָא יָה
 | לייוו רֶמאָּפ םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ןּופ טְכעֶנק

 ןןטְגאָועֶג ןיִנעק רֶד םֶד אייֵב אייֵז טאָה ףמֹי
 | טאָה טאָנ ראָנ טְפֹוק רַּפ ְךיִמ טֶה ריִא טיִנ
 (םּורד ךייַא ןיִרעֶג רָד ּוצ רעֶהַא טְקיִׁשעֶג ְךיִמ
 םיִחּולְׁש ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ריִמ טְגאָועֶג ייֵז ןְּבאָה
 | ךיד ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו טאָנ ןּופ טְכעֶנְק נּוא
 טיִנ הָריֵּבַע ןייק ריִמ ןְּבאָה םּורָד טְפֹוק רַפ
 םיִא ןופ ןְּבאָה רֶדיֵרְּב יֵד טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רֶד
 רַע םֶד טיִנ ןְניִפעֶג ריִמ נוא ןְטעֶּבעֶג הָליֵחְמ
 | ןעו טְנאָז אָרָמִנ יִד נּוא ןעוֶויִג לֵחֹומ ייֵז טֶה
 !רָבֵח ןייַז ןעֶגעֶקַא הָריִבֲע ןייַא טּוט רעֶנייֵא
 ,רֶדֹויִּב טיִנ טְפְלעֶה הֶבּוׁשְּת טּומ רע ּוליִּפֲא
 | ןְבְראָטְׁשְג ןְעֶז ייֵז גוא לֵחֹומ םיא זיִא רֶבַח
 ,םּורָד טאַהעֶנ טיִנ הָליֵחְמ ןייק ןעֶּבאָה נּוא
 | ןיפ םיִנָּבַר עֶבּוׁשְח ןְהעֶצ ןְמּוקעֶג םּוא ןעֶנעֶז
 יֵרְבענ ןְנאז יֵזןְגעוו הָריִבֲע רֶד ןופ לֵאָרְׂשִי
 ןֵּבְראָטְׁשֶג זיִא רֶטאָפ ןייַד ןעוֶו (ּךיִכָא יֵהֹלָא
 /נוא רָטאָפ ןייַד ןּופ טאָנ רעֶד אָד ְּךאָד זיִא
 | םֶרְּבַרְּב ףֵסֹוְּדְבִיַע טְכעֶנְק עֶנייַוןעֶנעֶז ריִמ

 | יָריִרְּב איִד ןעֶנעֶז ְּךאָנ רֶד נּוא טעֶריִנ םיִא
 ןיילא ,

 שודקה
 ,לַע .ןייַולֵחומ אייֵז לאָז רֶע יִרְּכ טְכאַמיִג טְנעְֶק
 .} ןפְראַד ליִפ יו ןְשְנעֶמ עֶגיְִיִז ריִמ הָמַּכְוהָמַּכ תַחַא
 | ריִמ ןעוֶו ןייַז לַחֹומ לאָז ןעַמ ןְנייוַו נּוא ןְמעָּב ריִמ

 .| גוא םיא ןָגיִדייֵלַּב ריִמ רֶדָא ָׁשְנעֶמַא הָעְרַא ןָאוט
 .| גוא עֶרָה ןֹׁשָל ְךֶרֹד רֶרֶא םיִלּוְלִז ָךֶרוד ןְקְנעֶרְק
 .} יו נּוא הָצּורְמ ּוליִּפֲא ןוׁש זיִא רֶגיִרייֵלּב רָד ןעֶו
  ןְמעֶּב נּוא ןָאּוט הָבּוׁשָת רימ ןְפְראַד ןייַז לֵחֹומ ןוׁש

 װ :ןייַז לַחֹומ ְךּוא זְנּוא לאָז טאָג

 עשר ליב
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 נּוא םיִא רַפ ןְלאַפעֶג ןעֶנעֶז נוא ןְנְנאַגג ןייֵלַא |
 טֶה טְכעֶגְק עֶנייַד ןעֶנעֶז ריִמ טְגאָועֶג ןּבאָה |

 ןיִּב טיִנ ְךייַא טְכְראַפ טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ףֵסֹוי

 יב ןְלעֶו ְךייַא לאָז ךיִא ןעווטאָנ ןעֶד ְךיִא
 טֶה ריִא איו ּזַא טאָנ ןָא טיִנ ְּךיִא ןעֶק ןאָמ
 רַּפ סֶע טֶה טאָנ נּוא ןאָט וייַּב ריִמ טְלאָועֶג
 ןיִרעֶג רעֶד ּוצ ךייַא נּוא ריִמ ןאָטְג הָבֹוּטַא !

 לעוֶו ךיא טיִנ ְךייַא טְכְראַפ םּורָד רֶגְנּוה ןיִא
 דִניועֶג רעייא טיִמ ןעֶזייַּפְׁש רֶטייוו ְךאָנ ְּךייֵא |
 דלאַּב איו םֶד ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ |
 רעֶגנּה רעֶד יז טֶה ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא בקֲעַי |

 ןעֶמּוקעֶג זיִא םֹקֲעַי זַא ןעֶד ןּבֹוהעֶג ןָא רֶליו
 ןופ טְרעֶהַג ףֹוא רֶגנוה רָד ׁשֶה םִיַרְצִמ ןייֵק |

 ןָא רֶהיֹו ְּךיִז טאָה טְנייַה נּוא ןְגעוֶו תּוכְז ןייַז

 ְךייַא לעוֶו ְךיִא טְגאָזג ףֵמֹוי טֶה םּורָד ןֶבֹוהְנ
 טְגאָזעֶג טאָה ףֵסֹוי נּוא רעֶגְנּוה ןיִא ןעֶזייֵפְׁש |

 םֶחּוְמַא ךייַא ךֶרּוד ןיִּב ּךיִא רָדיֵרְּב יִד ּוצ
 טְגאז טְלעֶוו עֶצְנאַג יַד טֶה ריִרְפ ןעֶד ןְראָווג
 ןעֶמ זיא ְךייא ְךֶרֹוד נוא טְכעֶנְקַא ןיִּב ְךיִא
 טייל עֶביִׁשְח ןּפ ןיִּב ְךיִא םָד ןְראָונ ראוָועֶג
 טייַל ןְלעוֶו ןגנְראַה ְךייַא לעוֶו ְךיִא ןעוֶו נוא
 רָּבֶא ייֵז טיִמ טְמיִראַּב ראָנְּדיִז טֶה רֶע ןְגאָז
 ייֵז טאה רֶע ןעוו רֶדיִרְּב עֶניַיַו טינ ןיִנעֶז יו

 שֵעְו הֶאֵמ ףסֹוי יִהָינ ּתיְֵרַהָנ נּוא (םיִנָׁש רָׂשֵעו
 ראָי ןְהעֶצ ןיִא טֶרָדְנּוה טְּבעֶליִג טאָה ףֵּמֹוי
 טֶה נּוא הָׁשַנְמ ןופ ְּךַלְקיִנייֵא ןהעֶזיג טֶה גּוא|

 לייוו זנּוא טְוייו קּוסָּפ רָד נּוא ןנֹוצְנ ףֹוא ייֵז
 ףסוי ןּופ זֹוה ןיא ןְגֹוצעֶג ףֹוא ןְראָוו ןְנעז יי

 ר טְנְהעֶגיִג טֶה םִע גוא (תּומָל דָוָד יֵמִיּובְקִי
 ןְאָּבִג רע םֶה ןְּבְראַמְׁש ּוצ רֶוָד ןּופ געֶּמ 60

 א ןְּבְראַמְׁש לעוװ ךיִא ןְגאָז וצ ֹוזַא הֹמֹלׁש ןוזןייַ
 טְסְלֶאז וד נּוא טלעוו רָד ראָג ןּופ זיִא רֶדס רָה יו

 וצ ׁשְנעֶמ ןייא ּצ ןייַז טְסְלאָז נוא ןְקְראַטְׁש ְךיִד
 סאָר ןעֶמיִה טְסֶלאָז נּוא ר"הצי םעֶד ןיִמעֶנ ןייֵא !
 ןְגעֶו עֶנייז ןיִא ןייֵג ּוצ טאָג ןייַד טאָנ ןּופ גְנּוטיִה !

 עֶנייַז נּוא תֹוָצִמ עֶנייַז גּוא ץעויִג עֶנייַז ןעֶמיִה ּוצ

 טייַמְׁש םעג איו ּוזַא גְנּונְרעֶל ןייַז גוא םִיטַּפְׁשַמ
 טסְלאָז אּוד ןיִגעוֶו ןּופ הָׁשֹמ תַרוּת ןיא ןְּביִרְשַּנ !

 טסעוו ּוד ןיִהַא יוֵו נוא ןאָמ טְסעֶו ּוד סו זֵקָיְלְנַּב

 לאָז טאג יב (ורְָר תֶאָייםיִקיןַעמל) ןירעק ךיד
 ריִמ ףוא רעֶרְיִנ םֶה רֶע םָו רייֵר עֶנייז ןייַז םִַיקְּמ

'" 

 יחיו תשרפ

 ..- רֶעייו ןעֶטיִה ןְלעֶו רֶדְניִק עֶנייַד ּבוא ןעֶגאָז ּוצ וזַא

 ביק .הניארו

 םָא ְךיִ ןְּבאָה יַײז ןעֶד םיִקיִדצ ןעוֶויגייֵז ןְנעֶז
 יַנְּב תֶא ףֵסֹוי עַּבְׁשַיַש ףסוי ןּופ טְניִרעֶליִג
 לֵאָרְׂשִי יד ןְראֹושַּב טֶה ףֶסֹוי נּוא (לֵאָרְׂשִי

 ןעֶו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְנאָרְט םיִא ןְלאָז ייֵ
 טאָה ףֵסֹוי נוא ןְרעֶוו טְזייֵלְנ םֹוא ןְלעוֶו ַײז
 רָנייֵּב עֶנייַז טֶה ןיילַא-הָׁשמ םֶד ןעוֶויִג הָכֹוז
 ןְגאָרְטעֶגְּבאָה טֶבֵׁש םֶכיִלְטיִא נוא ןְנאָרְשְנ
 יד רֶמֹולְּכ רֶטאָפ רֶטֶלֲע רעֶיִז ןופ רֶנייֵּב יִד
 נּוא ןֹועְמִׁש טָבׁש ֹוזַא נוא ןֵבּואָר ןּופ רֶדְניִק
 םֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא נּוא םיִטָבְׁש עֶלַא
 ףֵסֹוי ןּופ ןֹורָא רעֶד זיִא םִיַרְצִמ ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ איִד םֹולוְנ ךייט ןיא ןעוֶויִנ
 ןּופ ןיִרעוֶו טְׁשְטְנעֶּבג ְךייֵט רד ואָל טְנאָנֶג
 יִנְרעֶבליִז ןייא ןֶמּונְג ָׁשֹמ טֶה תּוכְ ייז יִנעוֶ
 טְציִרקעֶג םֹוא םיִא ףֹוא טאָה נּוא ּךעֶלְּב
 אייֵנ ׁשְטייַט זיִא םָד (רֹוׁש הָלֲע רֹוׁש הֵלענ
 הָשמ נוא רֹוׁש טְכייֵה ּוד םו ףֵסֹוי ּוד ףֹוא

 ןּופ םֹורַא ןעייג לֵאָרְׂשִי איד ןעֶניִרְׁשעֶג טאָה
 ריִד ףֹוא טְראַוו הָניִכְׁש איִד נּוא םִיַרְצִמ
 ְךייַט םעֶד ןּופ סורַא םּוק נּוא טיִנ םוז םּורָד

 ריִמ ןְלעו ןייג םֹורַא טיִנ טְסעוֶו ּוד זַא נוא
 רעֶויִא ֹוזַא הָעּובְׁשןייַד ןּופ ןייַז ןייַר לֵאָרְׂשִי
 טֶה ןייֵלַא הָׁשֹמ לייַװ נוא ןעֶמיוְׁשעֶג ףֹורַא
 -םּורָד ףֶסֹוי ןּופ רעֶנייֵּב יִד טיִמ ןעֶויִג קֵסֹוע
 םיִא טֶה ןייֵלַא טאָנ םֶד ןעוויִג הָכֹוז רֶע טֶה

 ןעוֶו ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ ,ְּבאָרְנאַּב
 ַחיִלָׁשַאְךָרֹוד טיִנ הֶוְצִמַא ןייַלַא טוט רֶנייֵא

 ?טאָג ןּופ רֵכְׂש ןָסֹורְנַא טֶה רֶד

 יהיו תרטפה

 ןְצְנאַג רֶעֶייז טיִמ תֶמֲא טיִמ ריִמ רַפ ןייֵג ּוצ גע
 רַפ טיִנ ריֵד טעֶו ווא ןְליוֵו ןֶצְנאַג טיִמ נוא ןְצְראַה

 לֵאָרשִי ןּופ לּוטְׁש רֶד ןופ ןאַמ ןייק ןירעו ןֶיִנׁ
 גִּביֵא ויּב ריִד ייַב ןָּבייַלְּב טעֶו הָבּולְמ איִד םאָר
 ןֶּב בָאוי םָת ְךוא טְסייוו ּוד נּוא (ָּתעַדְי הָּתַא םַגְו

 ןְראַה טְּבּה ייוְצ יִד ּוצ נּוא ןאָמג ריִמ טֶה הָיּורְצ
 רָהְי ןָּב אָׂשָמעּוצ גוא רַנ ןֶּב רַנְבַא ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ

 ןופ טולְּב ןאָמְג טאָה גּוא ּתיִנרַהג ייֵז טֶה רֶע םֶד

 םיִא טיִמ ןּבאָה ייֵז סאָד םולָׁש טיִמ הָמָחְלִמ ןייֵא
 גוא טיִהָג טיִנ םיִא רַפ ְךיִז ןְּבאָה גּוא טאַהָנ םולָׁש

 רעֶר ןיפ ןָמְרּוג ןָא םעֶד טיִמ ןאָּטִג רֶע טֶה םאֶד

 ןָא איז טאָה רֶע םאֶר ןיִדְנעֶל עֶנייז ףֹוא דֵרעוְׁש
 םורַא ןיִנעק לאָז איִזיֵרְּב טייֵרְּב רעֶר ןיִא םֶרוגָ
 אָשְמצ ןיִנעֶקַא ןְגְנאגְג זיִא רֶע זַא גּוא גְניִרְג ןְלאַפ

 ןיא ו
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 ןָא ךיִז טֶה רֶע זַא נוא ןְלאַפְג םֹורַא םיִא איז זיִא
 אָׂשָמַצ ְךיִז טֶהְדֶרֵע רֶר ןּופ ןְּבייַה ףוא איִז נּוּעג
 ןייַבַא ףוא איִז טְּבייֵה רֶע טְנייֵמְג טֶה רֶע טיִהָג טי
 ףֹוא איִז טֶה רֶע נּוא רייֵׁש רעֶד גּוא איִז ןיִצעַז ּוצ
 ךוש ןייַז טיִמ גּוא ָּתיִגְרַהָג אָׂשָמע טֶה נּוא ןֶּבֹהְג
 וצ ּתיִגְרַהָג רֶע טֶה טיִמ רֶר םָד סופ ְןייַז ףֹוא םוָו
 טֶה םִו הָׁשֲא ןייֵא טְגעֶרְפֶנ םיִא טֶה רֶע ןעֶד רֵנְבַא
 יז טֶה הָציִלֲח איו טְמעֶג א יִו רֶנעֶה ןייק.טינ
 ףוא רָניִּב איִז םֶד םיִא ןעֶזייוו ּוצ ןְגֹוּבעֶג ןָא רַנָבַא
 ןְבאַמְׁשָנ םיִא בָאוי םֶה ֹװַא ןייֵצ יִד טיִמ ְךּוׁש םעָד
 ָׂשָע רׁשֲא ןְגאָז םיִמָכֲח לײמַא גוא פיר ןיי ןיִא
 ןאָמְנ ןיילַא דִוָד ריִמ טה בָאֹוי םַו ׁשְמייֵמ זיִא (יֵל
 ןאָל לאָז רֶע בָא ּצ ףיְִּבַא טְקיִׁשג םֶה דִוָר ןעֶר
 בָא נּוא עבֶׁש תַּב ןופ ןאַמ םעֶדהִיַרּוא ןֵגְנְראַה רֶד
 םיִא לאָז רֶע ןעֶיוו םיִרָּב יִר לאָמ עָלַא טְגעֶלְפ
 הֹמלָׁש ּוד גוא (ךָהְמְכֶחּב ָתיׂשָעוו ןאָט ןָא הָפָָחַא
 טיִנ םיִא טְסְלאָז גוא הָמָבָח ןייַר טיִמ ןאָמ טְסָלאָז
 םיִא ןעֶרְריַנ ּוצ נּוא םומ ןייז טיִמ ןָּבְראַמָׁש ןְזאָל
 יֲִעְלגהיֵיוְרַּ יְִבלו)ןיירא ּבּרְג ןיִא םֹלָׁש טיִמ
 יֵרְֲלִנַה יִליזְרַּב ןופ רֶדְניִק יִד ּוצ נּוא (דָסָח הֶׂשֲעַּפ
 םִו איִד ןּופ ןייז ןעֶלאָז ייֵז נּוא דָסֶח ןאָמ !טְסְלאָז
 ןיִפֵע טְגְהעֶניִג ןְבאָה ייֵ ןעֶד ׁשיִמ ןייַד יײַּב ןיֵסָע
 ררּורְב ייד רַפ ןְפאָלְטְַאןיִּב ךיא זַא ריִמּוצ ייַפָׁש
 טיִמ ןּונ נּוא (אָרֵג ןֶּב יעְמִׁש מע הֵנְהָו) םֹולָׁשָבַא
 רָד ןּפ ןיִמיְנּב טֶכָׁש ןּופ אָרֵג ןֵּב יִעְמַׁש זיִא ריִל
 ןיֵא ןְמְלאָׁשָג ךיִמ םֶה רֶע :ּוא םיִרּוחַּב טאָמְש
 םִָנֲחַמ ןייֵג ןייַמ ןּופ גאָט םעֶד ןיִא הָלְלְקעֶקְראַטְׁש
 בי םוצ ריב קא םֶרָדיְִג ְךַאָנ רבה רֶע גּוא
 ְךיִא טאָג אייַּב ןעֶראווָׁשעֶג םיִא ּבאָה ךיִא נּוא
 לַא הֶּתַעַו) דְרעֶווְׁש רֶד טיִמ ןעֶטייֵט טיִנ םיִא לאָז
 ןְכאַמ ןייֵר םיִנ םיִא ּוטְסְלאָז דְנּוצַא :נּוא (ּוהֵקִנְּת
 ןְניִפעֶג ּוצ ץֶראַה ןייַד ּביִג םּורָד םֶכַחַא טְסיִּב ּוד
 נוא ןיִרעוֶו קיגרהג לֶאְז רָע םאָד רֶניִז ןייֵא םיִא
 ןיא טּלְּ טיִמ טייג ןייַז ןְרעֶריִ ןְכאַמ טְסְלאָז
 זיִא רִוָד נּוא (ויָתֹובֲא םִע דִוָד בַּכְׁשִיו) ּבּורְג םעֶר

 ןְבְראָטְִׁג ןְנעֶז ןְרעֶטְלֶע עֶנייַ יו זַא ןְּבְראָטׁשעֶג
 נּוא רֶוָד ןּופ טאָמְׁש רֶד ןיִא ןֶּבאָרְגַּב ןָראָו זיִא גוא
 זיִא לֵאָרְׂשִי ףוא טְגיִניִקעֶג טאָה דִוָד םִָו געָמ יִד
 טיש ר; יה ןוהְבָה ןיא רו גיצרעפ אר
 טְגיִניִקעֶג רֶע טאָה םִיִלָשורְי ןיִא נּוא ראָי ןעֶּביִ
 (רֹוָד אֵסְּכ לַע בֵׁשָי הֹמלׁשּו) ראָיניִסייַרָד גּוא ייֵרְד
 נּוא רָָר ןּופ לּוטְׁש רֶד ףוא ןְסעֶזיִג זיא הֹמֹלְׁש וא
 ׁשֶרֶֶמ רֶרשיירּבגןָא רֶעייֵז ןעֶזעוֶיגזיִא הָכּולְמ ןיינ

 תישארב רפס קילס

 יהיו תרטפה

 ןרָה טְלעוֶו רַנעֶי ףֹוא גיִּביֵא טְּבעֶל קירצ רֶד רָּבֶא ,

 ּוטְסאָה םּוראוָו טְגעֶרְּפיִג םיִא ןֶּבאָה נּוא הָמָחְלִמ דֶר

 הניארו

 בְרְִי) טייֵטְׁש םֶו קיִרֵצ םעֶד ייַּב טְּנייַרְׁש הֶּבַ
 עֶנייזיוִו וזַא טְּבעֶלְג גְנאַל ֹוזַא טיִנ רֶע טֶה ֹוזַא (וגו

  ייַּבטייֵמְׁש םָע םֶר דוָה יב ןָניִפג ריִמ יו ןירטְלִע
 טּבעֶלְג ראָנ טֶה רע גּוא תּומָלרָוָ יֵמָי ּובְרְקיַו םיִא
 . טְּבעֶלְיִג ןיּבאה ישיגוא דבֹוע זעַנּב נּוא ראָי גיִצְּביִז
 וכָרְּב ןיִא טְגאָ אָרָמג יד האָי טֶררְנּוה רֶעיּפ ּוצ
 ,(תומָל ָָיִמְּבְרְקי) טְגאָז ינֵמְַ רַב לֵאומְׁש 'ר
 לֵמִּב ןיִרעוֶו גּוא .ןְּבְראַטְׁש םיִקָיִרֵצ יִר ןּופ געט יִר

 דָור יֵמָיובְרְקִיו טייִטְׁש םורָר טְגאָזיִהּבַ ׁשֶרְִמ
 ,וַא לייַו םּורָר רִוָד ְךֶלֶמ טיִנ טייֵטְׁש סֶע נּוא תּומָל

 .טְפאַׁש הָרָרׂשןייַז םוא טְרעֶֶו טְּבְראַטְׁש ׁשֶנעֶמַא
 .גאָט םעֶד ןיִא ֿבֹקֲעַי ייַּב ריִמ ןְניִפעֶג ףוא ווַא נוא
 , גיִרְרינ ְךיִז רֶע טֶה ןּבְראַטְׁש טְלאָוְג טֶה רֶע סאו
 .םיִא טֶה נוא ףֵמֹו ןוז ןייֵ ןְּורעֶג טֶה נּוא ןְטְלאַהיִג
 .ןיא ןְּבאָרְגּב םיִא לאָז רֶע רייַר ליִפ טיִמ ןָפעֶּביִ
 איד יו 'ר ןיִעוו ןּופ טְגאָז ַׁשֹוהְי'ר לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 .רָּברִמ רָר ןיִא טְכאַמעֶג טאָה הָׁשֹמ םֶו ןְטייֵמּרְמ
 הָשֹמ סאוָו גאָט םעֶד, ןיא ןְגֶראָּב רַפ ייֵז טאָנ טֶה

 .הָׁשֹמ םֶרְְהעֶז ןָאטיִנ לאָז ןעֶמיִרּבןְבְראַטׁשעֶג זיִא
 .תָלֲהֹק ןיִא איוִו ֹוזַא טאַהיִג טָפאַש הֶרָרָׂש םָד טֶה
 . אר טיִנ זיא סֶע (תֶוָמַה םֹויָּב ןֹושָלֵׁש ןיִא) טייֵטְׁש

  ׁשְטְנעֶמ רֶד סאָו גאָט םעֶר ןיא טיקְטְלעֶויִג ןייֵק
 / קּוסָּפ םעֶד ףֹוא טְּנייַרְׁש אֵמּוחָנַּת רעֶד.טָּבְראַטְׁש

 .ףירְּבןייֵא טאָה דַוד םֶד (בָאֹוי יִל הֶׂשֶע רֶׁשֲא תא
  ןיא .ןיִלעֶטְׁש הָיְוא טְסָלאָז ּוד בָא ּוצ ןְביִׁשעֶג
 ןְגאָלׁש רֶר ןיִרעֶו לאָז רֶע יֵדְּכ הָמָחֶלִמ רֶד ןּופ קֶע
 .רָד טְזאָלעֶג םיִא טֶה נּוא ןָאּומעֶג ֹוזַא טֶה בָאוי נּוא

 | ןופ טייל איד בָאי ּוצ ןְמּוקעֶג ןינעֶז וזַא ןְגאָלְׁ

 רוה םוו ףיִרָּב םעֶר ןוועֶג רֶע ֶה וזַא ןָאוטעֶג םֶד
  רָר טְגאָז םאָד הָירוא ןְגאָלְׁש רָד ּוצ ןֶּביִרְׁשעֶג טֶה
 ; ריִמ טאָה רֶע רָמֹולָּכ (בָאֹוי יִל הָׁשָע רֶׁשֲא) קּוסַּפ
 יט יד בֶה רע טמ  יה ןאמענ הכעלט דוד
 םרָמְסעֶוׁש יי ןעוֶיִגזיִא בָאיעָׁשְטאָח נוא יג
 לא רֶע יֵדְּכ ןְגאָלְש רֶד ייַהעֶג םיִא רו טֶה ןּז
 , טאָה רֶע סאָו תֹוחיִצְר איִד ףוא ןָּכאָה הֶרֵּפּכ ןייֵא

 ר ןֶרֵע ןג ןיִ ַאֶּכה םֶלועְל ןָמּוק לאָז נוא ןאָטעֶג
 רעֶד ןיִא טייִטְׁש לאָמ ףֶניִפ טְּביירׁש יִתָּבַר ׁשֶרֶדָמ
 ּטיִג םַע עוו ןעֶוי ּוצ יִרֲעלְגַה יִלירַּב הָרֹטֶּפַה
 , רע איו ְךייַלָג זיִא שימ ןיז אייֵּב ןיִסֶע קיִרַצ ןייֵא

 | "א ריִא ןיִא סאָו ןעֶמְלאַהעֶג הֶרֹוּת איִד טאָה
 !םיִׁשָמּוח ףֶניִפ



 יד ןופ ןְמעֶג יד ןיִנעֶז םֶד לֵאָרְׂשִי יֵנְב תֹומָׁש
 -ןיִא טְנאָז ְּךֶלֶמַה הֹמלְׁש בקעַי ןּופ רעֶדְניק
 לע םֶכָח ַחיִכֹומ םֶתָּכ יִלֲחְו בֶהָז םֶוניִלְׁשִמ
 ןייֵׁש זיִא גְניִריִצ ןייֵא איו וזַא (תעֶמֹוׁש ןְזֹוא
 םֶר ןֶרעֶה ּוצ ףּוג םּוצ ןייֵׁש זיִא ֹוזַא ףּונ םּוצ

 ףאָרְטְׁש רקְיע רָד נּוא םֶכָחַא ןּופ ןְפאָרְטְׁש
 טְסְנעֶד לייוַו גְנּוי זיִא רע ןעוֶו דְניק ןייֵא ּוצ זיִא
 ןייֵקךאָנ טֶה גוא םיִנּונעַּתְּךאָנ רע טייג לאָמ
 טְׁשְרע טְמּוק בֹוט רֶצֵי רָד ןעֶד טיִנּבֹוטרצַי
 ףְראַדםּורְד ראי ןְהעֶצייֵרְד ְךאָנןְׁשְנעֶמ םוצ
 םּורָד דְניִק םֶד ןְפאָרְטְׁש לאָמ טְסְנעֶד ןעֶמ
 איד דיימ רַפ סע רעֶוו ְךֶלֶמַה המלִׁש טְגאָז
 דְניִק םֶד דְנייַּפ טֶה רֶד דְניֵק םעֶד ןּופ טוה
 טפָרמָׁש רָד דְניִק םָד ּביִל טֶה םֶ רָה רֶּבֶא
 לאָז רֶע יֵדְּכ ןְגאָלְׁש רָדָא ןְדייֵר טיִמ םיִא
 יז ןייַז טְפאָרְמְׁשעֶג טיִנ טאָה דֵוָד ןייו טּונ
 גּוא ןעֶוויִנ טְכעֶלְׁש רעֶייֵז רֶע ויִא םֹולָשְּבַא
 רִוָד נוא רֶּבייו םֶרָטאְפ ןייַז ייַב ןְנעֶליִג זיִא
 םיִא רַּפ םִיַלָשּוְי ּופ ןָפֹולְְנַא טְזּומעֶג טֶהי
 רֶדְניִק עֶנייֵז טְפאָרְטְׁשִג אוי טֶה םֹקֲעַי רָּבֶא
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 טְרעֶריִנעֶג טאָה הֹעְרַפ ןופ רֶמְכאָמ יִר הֶיְתַּבנּוא
 ןגעֶז ןעֶמְסְניִד עֶריִא נוא ְךיִז ןעֶראָּב ְךייַט םּוצ =

 .הָוְתַּב טאָה ךייַמ םעֶר ןיפ ןעֶמְראֶּב םיַּבןגְנאַנעֶּ
 איז טאָה רעֶסאוַו םעֶר ףוא לֶטְסעֶק םאָד ןְהעזעֶג
 טאָה ןָמּונעֶג סורַא םע} טֶָה גּוא םֶסְניֵדַא טְקיִׁשעֶג

 טְמעֶראַּבְרעֶד ךיִז םֶה נּוא דְניִק סאָר ןְהעְֶרעֶד יִז :

 יִר ןּופ ןייַנ זּומ סאָד טְנאָזעֶג טֶה גּוא םיִא רעֶּביִא
 טְלאָועֶג ניק סֶרתוירְַמ יד ןְּבאָהרֶרניִ עשיר
 יי יי ְגייז טְלאָועֶג םיִנ דְניִק סאָר טֶה ןעֶגייָא
 רעֶריוִו לאָז רעֶייֵדְּכ טאָג ןּופ ןעועֶג זיִא םֶד ןעֶד
 נּוא רמּומ ןייַז ןּופ טֶסּורְּב רעֶד ּוצ ןָרעֶוֶו טְרעֶקעֶג
 ּוצ טְגָאָזעֶג יִז טֶה ְךייַמ םעֶד ייַּב ןעווועֶג זיִא םיְרַמ
 עֶׁשיִריִי יִר ןיפ ןיִרעֶגייַ;ַא ןָפּור ןייֵג ךיִא לאָז הָיְתַּב

 הָיְַּב טאָה רֶניִק סאָר ןעֶגיינֶא איִז טעוֶו רעֶּבי
 םעֶר ןּופ רעֶטּומִר ןָפּורעֶג םִירַמ שֶה .ייֵג טְגאָזעֶג

 נּוא רֶניֵק םֶד םעֶנ טְגאָזעֶג ריא ּוצ הָיַּב טֶה דֶניֵק
 טאָה .ןעֶנולעֶּב ראַּפְרעֶר ריִר לע ְךיִא ןָא סָע גיי

 תומש תשר8/

 .קיסָּפ רעֶר נוא םיִיַרְצ ןעֶויִג עַל יי ןנֶז

 2.2 שש יי יא , עיניו

 ניק הניארו
 םּורָד רֶמאָפ םּוצ רֶדְניִק עֶטְכעֶר ייֵז טְפּור
 (לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֹומְׁש הָלֵאְו) קּוסָּפ רָד טְנאָז

 רעֶייִז ּוצ רעֶדְניִק עֶטְכעֶר ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייז
 ןעֶטּוג ּוצ ןגְוצעֶג ףוא ייֵז םֶה רֶע ןעֶד רָטאָפ
 קּוסָּפ רעֶד ףְראַד םּוראוָו טְּבייַרְׁש ישר
 יֵז ְךאָד טֶה רֶע בֹקֲעַי ןופ רֶדְניִק יד ןעֶלייֵצ
 ץּוריִּת יועָד ׁשֵנַיַו תַׁשְרַּפ ןיִא טְלייֵצעֶג ןֹוׁש

 יא ןְרעֶמְׁש ּוצ ןְכעֶלְנעֶג ןְנֶז לֵאָרְׂשִי יד ויִא
 טיִמ ןְטְכייַל ּוצ םֹוא יִיַז טיִצ טאָנ סו לֶמיֵה
 לאָצ רֶד טיִמ ןייַרַא יז טְגְנעֶרְּב נּואלאָצ רָד
 ייֵז רע טאָה בֹקֲעַי ןּוֿפ רעֶדְניִק איד ְךֹוא ֹוזא
 רָדיִו יז טְלייֵצ נוא ְּבעֶל רֶעייז ייַּב טְלייֵצעֶג

 רעֶד נּוא דֹומַה רֹורָצ רעֶד .םֹוט רייז ְּךאָנ
 םיקיִדַצ יד ןְנעֶו םּורְד ןְּבייְֵׁש קָחְצִיתֹודְלֹוּת
 ןְרעֶטְׁש יו וזצ ןְיװו ּצ ןְרעֶטְׁש ּוצ ןָכעֶלְנעֶג
 ֹוזַא גאָט ייֵב יוִו ןיימ טְכאַנ רֶד ייַּב ןְסְכייֵל

 רֶנעֶי ףוא דובָּכ רעֶמ ןְּבאָה םיִקיָדַצ יִד ְּךֹוא
 רֶד נּוא יַיַחָּב רָד .טְלעוו רָד ףֹוא יו טְלעוֶו
 קּוסָּפ רָד ןֶּבייַרְׁש םעונ יִרְמֲארַד נּוא ינּוקְזִח
 נּוא ןְהיֵזעֶלַא טאָה כֹקֲעַי סאָד זְנּוא טְניִרעֶל
 טיִנְּדיִ ןְלאָו ייֵז יִדָּכ ןְּבעֶגיִג רֶּבייוַ ְךֶלֶקיִנייִא

 אייֵז טאָה רֶע םִיַרְצִמ איד טיִמ ןייַז ןֵּתַחְתִמ
 ׁשֶרָהֶמ רֶה (ּואָּב ֹותיֵבּו ׁשיִא) טאַהְג דְנייַפ
 ןְּבייַרָׁש רֹומַה רֹורְצ רָד נּוא יַיַחְּב רֶד נּוא
 ְךֹוא ויִא טאָג םֶד זָנּוא טְוייוו קּוסֵּפ רָה םָד
 היּבקה רָמֹולְּכ ןעוֶויִנ תּולְנ ןיִא לֵאָרְׂשִי טיִמ

 טאה
 רשיה רפס |

 ףוס נּוא טְנייֵזעֶג סע טֶה גּוא דניִק םַד ןעֶמּונעֶג יִז
 רע,נּוא הֶיְתַּב ּוצ טְכאַרְּבעֶג סֶע יז טאָה ראָי ייְֵצ
 ןָפּורעֶג םיִא םֶה גּוא ןּוזַא ראֿפ ריֵא ּוצ ןעוֶועֶג זיִא
 ןעֶד רֶפאַו ןּו ןָגֹוצעֶג םורַא םיִא טֶה יִז לייַַו הָׁשֹמ
 הָׂשֹמ נּוא ןעֶהיִצְסוא ׁשֶטייַמ זיִא הָׁשֹמ טְראָו סאָר
 נוא העְרּפ ןּופ זה ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶסְקאַוְרעֶר ויִא
 ןיִא ןַח טאַהעֶג טֶה גּוא םיִא טיִמ ןעוֶועֶג זיִא טאָנ
 ּביִל םיִא ןעֶּבאָה עֶלַא נּוא תֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנֹוא איר
 ןֵשוג ןייק ןעֶגְנאַגעֶג הָׁשֹמ זיִא (םּיה יִהָי) טאַהעֶג
 עֶרעוְׁש רֶעייַ ןֶטייֵבְרַא לֵאָרְׂשִי יו ןְהעֶזעֶג רע טֶה
 םאַהעֶג רַעַצ ורָג ןּופְרָד הָׁשֹמ טֶה טייֵברַא עֶרְטיִּב
 הערּפ ּוצ טְקיִּבעֶג ְךיִז םֶה נּוא ןעֶמּוקעֶג הָׁשֹמ זיִא
 טעֶּביִג ןיילְקַא ןְמעֶּב ךיִרלעוֶו ךיִא טְגאָזעֶג טֶה נּוא
 םיִא ּוצ הָשמ טאָה ,ןָאּוט סאָר ריִמ טְסלאָז ּוד רונ
 יִר טְכעֶגְק עֶנייַר וצ ןעֶּבעֶגעֶג ןְרעוֶו זאָכ טְגאָזעֶג
 ןָאור םָלאַמאַד ןעֶלאָז ְךאָָו רֶד ןיִא גאָמַא לֵאָרְׂשִי
 אּוט ְךָיא טְרֵפְנֶעעֶג םיא רע טֶה ,טייֵבְרַא רעֶייז ןּופ
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 טְרעוֶו טאָנ ןעֶד טאַהעֶג םַח אייז ףֹוא טאָה
 וצ ןְמּוקעֶג ויִא רֶע גוא הָמָחְלִמ ׁשיִא ןְפּורעֶג
 םּורָד טֶּבייַרְש ייַחְּב רעֶד .איִו ןעֶנייֵל םוא

 ןיִמְָנִּב ןְׁשיוִוְצ תֹוחָפׁשַה יְֵּב יִד רע טְניִכעֶר
 לַחָר ןופ רָדְניֵק איִד סד ןעֶזייוו ּוצ ףֵמֹוי נוא

 ידרּביִא ןעֶריִפ טינ הֶרָרְׂש ןייק ןְלאָז הֶאֵלְ
 בּוׁשָח ֹוזַא יִיז ןְלאָז ייֵז טְרָאיינ תֹוחָּפְׁשַה יִנָּב
 יד ןעֶגעֶו ייֵז םו יִמינִּב נּוא ףֵסֹוי יו ןְמְלאַה
 בקי ןופ ּכייו עֶטְסְּביִל םֶד לַחַר ןופ רֶדְניק
 ןֵטְׁשְרָטְנּוא םּוצ ףַסֹוי רֶע טְניִכעֶר םּורְד נּוא
 טֶה ןעוֶועֶג טיִלַׁשַא זיִא רע עֶָׁשְטאָח ןְייוו ּוצ
 םיִקידַצ איִד ןעֶד ןעֶטְלאַהעֶג גיִרְדיִנ ְךיז רֶע
 ְךיִזייֵז ןעֶטְלאַה רעֶמ הָלּודְ ןְבאָה ייֵז רעֶמ
 רַד טְגאָז םּורְד טְּבייֵרְׁשיֵיַחְּב רֶד .גירדינ
 (אּוהַה רֹודָה לָכְו יָחַא לָכְו ףסֹוי תֶמיע קּוטָּפ
 ּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז עֶלַא ייֵז עָׁשְטאָח יו ּוצ
 טייֵמׁש םּורָד טְּכעֶל לָמיִה ןיִא טאָנ רעֶּבָא
 לֵאָרׂשִי רֶדניק יד (ּוצְרְשִיְוּורָּפ רְׂשִייִנְבּע
 טֶה הָׁשִא עֶכיִלְטיִא ןעֶד טְרעֶמעֶג ְךיז ןְּבאָה
 ןיק נוא לאָמ ןייא ןיִא רֶדְניֵק םקעֶז טאַהעֶג
 ןעוועֶג טיִנויִא םע;נוא ןעוֶועֶג ליִּפַמ טֶה הָׁשִא
 נּוא ןְּבאָה רֶדְניֵק ןייק לאָז םאוָו הָׁשִא ןייק
 רֹורָצ רֶד .קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא
 קּוטָּפ רעֶד ייֵז טְלייֵצ םּורָד טְּבייַרְׁש רֹומַה

 רשיה רפס

 ףורֵד טייֵרְפעֶג רעֶיו הָשֹמ ְךִז טֶה ּביִל ּוצ ריִד סאָר
 ןעֶד גאָט ןְּביִו םִעָר טְקְנעֶׁשעֶגייֵו טֶה ןעֶמ או
 ןְּביהעֶגְנָא טֶה טאָג זַא ןעֶכייֵצַא ןעֶועֶג זיִא ךאָ יִר
 ןגנאַנעֶג די יא הָׁשֹמ ּוא .לֵאְָׂשִי יד ןְפֶלעֶה ּוצ
 איֵר יו טָרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא נּוא ןָׁשֹונ ןייֵק

 טְגאָלש יֵרְצִמַא איו טְהעֶז נוא ןעֶטייּבְרַא לֵאְָׂשִי
 הָׂשֹמ זַא ןְהעֶזעֶג טאָה יֵדּוהְי רעֶד יוִו נּוא ,יִדּוהְיַא
 םיִא ּוצ טאָה נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןָפאָלעֶג רע זיִא טייֵטְׁש
 רעֶגיִואָר רעֶר רעֶה ןייֵמ ְךיִד טעֶּב ְךיִא טְגאָזעֶג
 ןייַרַא זוה ןייַמ ןיִא טְכאַנ יַּב ןעֶמּוקעֶג זיִא יִרְצַמ
 ּבייוו ןיימ טְריפְרעֶפ טֶה נּוא ןָרָנּוּבעֶג ְךיִמ טֶה נּוא
 .ןעֶטייֵמ ְךיִמ רע;ליוִו טְנייַה נּוא ןְגֹוא עֶנייֵמ ראַפ
 םיִא םֶה ְךאַז עֶזייֵּב יֵד טְרעֶהְרעֶד טֶה הָׁשֹמ יוִו נּוא

 עֵלַא ןּופ םיא ְךיִז טקּוק רֶע נּוא ןֶסאֶרָדְרעֶפ רע
 ןייֵא הָׁשֹמ טאָה ןְהעֶועֶג טיִג םעֶנייק רֶע םֶה ןָטיי
 נּוא ןָמּוקעֶגְמּוא יִרְצִמ רעֶד א ןעווועֶג ריּכְומ םָׁש
 יָצַמ טֶה גוא דֶמאַז ןיִא ןעֶמְלאַהעֶּב םיִא םֶה רָע

 :יִרּוהְי םעֶד ןעוועֶג -

 תומש תשרפ
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 1 הניארו
 עג ןעֶנֶז ייֵז םֶד ןעֶויו ּוצ לאָמַאְּךאָנ אָד
 ןְראָוועג ייֵז ןעֶנעֶז דְלאַּב נּוא תֹוׁשָפְנ גיִצְּביִז
 .הֹורָצ רעֶד טְּבייַרְׁש ְךֹוא דָניִוֹוט ןֶהעֶצ ליִפ

 'יצ (בֹקֲעַי ְךֶרָי ַאְצוינ טייֵטְׁש םּורָד רֹומַה
 .םֹקֵעַי ןופ ךיד ןייַא ןופ ןְְנאַנעֶג םֹורַא ןעֶנעֶז
 ,יד טְקּור רַּפ ׁשֶה ְּךֶאְלַמ רֶד לי ןעֶזייו ּוצ
 ,ניֵצְּביִז רּונ רֶע טאָה םּורָד בֹקֲעַי ןּופ ְּךיִד

 .ןעֶועֶג טיִנ לאָז םִע רעֶּבָא טאַהעֶג תֹוׁשָפָנ
 .ףעמ ְךאָנ רֶע טְלאוָו ךיד יד ןייַז טְקּור רַפ
 .יִאְצֹוי) טיִנ טייֵטְׁש םּורָד טאַהעֶג רעֶדְניִק

 .הָיָה ףֵסֹויְק ןעֶכיִד אייְַַצ זיִא סאָד טייָכיִרי
 ,םִיַרְצִמ ןיִא ןעועֶג זיִא ףֵסֹוי נּוא (םִיַרְצִמְּב
 קּוסָּפ רעֶד ְנּוא טְנאָז םּורָד טְּבייַרְׁש יישר
 !ריִמ עָׁשְטאָה םִיַרְצִמ ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ףֵסֹוי
 רע עַׁשְטאָה ןייו ּוצ ןָא גנאַל ןּופ םִע ןֶסייוַו
 .זיִא זיע יִרְבֹוע ןֶׁשיווְצ םִיַרצִמ ןיִא ןעוֶועֶג זיִא
 ןייז טיִמ ןעֶועֶג רָעירְפ איו ֹוזַא ְךאָד רֶע
 . (דאָמ ּוּבְריו) טייֵקְמּורּפ ןייַז טיִמ נּוא תֹודיִסֲח

 .,טְרעֶמעֶג קְראַטְׁש רייך ְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד
 .הֶׁשא ןייַא ןְהעֶועֶג טֶה רֶע טְנאָז םֶהָרְבַא 'ר
 .נּוא טאַהעֶג לאָמ ןייֵא ןיִא רַדְניֵק רֶעיִפ טֶה
  ןייֵא טֶה הָׁשֲא ןייַא ןעוֶו זיִא רָדֵס רעֶד לייוַו
 . םאְו ַחֹּכ רַד לייַװ ףאַלְש ייֵז ןעֶנעֶז גְניִליווְצ
 ףֹוא טְלייֵטעֶג טְרעֶו דְניִק ןייא ןיִא ןייףראד

 ' אייווצ
 שודקה ה"לש

 ןיִא ןעֶנעוועֶג זיִא ףֵסוי נּוא (םִיַרְצִמְּב הָיָה ףֵסֹויְו
 םיִנ ןעֶד ריִמ ןעֶייוו טְנאָז י"שר .םִיַרְצִמ

 עֶגייז נּוא רֶע םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶזעֶֶועֶג זיִא ףַסוי זַא
 יד ןּופ לאָצ רעֶד ןיֵא טְנְכעֶרעֶג ְךאָד ןעֶנעֶז רָדְניִק
 ןיִא ןעֶמיִקעֶג ןייַרַא ןעֶנעֶנ עֶכְלעוֶו תֹוׁשָפְנ גיִצְּביִ
 איִר ןָרעֶה זָנּוא טְזאָל קּוסָּפ רעֶד רּונ .םִיַרָצִמ
 סי זַא ןעֶגאָז ּוצ טְנייֵמ גּוא .ףַמֹוי ןּופ טייֵקְמּורְּפ
 םאוָו ףֵמֹי רעֶגיִּבלעֶז רעֶד םִיַרְצִמ ןיִא ןעוֶויִג זיִא
 ןיינ טְרעֶטיִפעֶג טאָה רע תַַׁשְּב ןעֶוֶועֶג זיִא רֶע
 .טְרְָנֲעְרעֶפ טיִנ ראג יז טֶה נוא ףאָׁש םֶרעֶמאַפ
 ּפאָרַא רֶסּומַא ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי ְךי ףְראַד ןּופְרעֶד
 טאָג ּוצ ןעֶרְנּוּעֶג ּצ גיִדְנעֶמׁש ןייַז לאָז רע;ןָמעֶג
 ןיִא .ךיְג ןעֶמייֵצ עֶלַא ץֶראַה ןעֶצְנאַג ןיַו טיִמ
 ראַּפ טיִנ לאָז רֶע קיִלְג ןיִא גוא הָליִלֲח קיִלָגְנּוא
 ףוא ןייַז לאָז ןֹוחָטִּב ןייַז נּוא גָנּונְּפאָה ןייַז ןעֶריִל
 לאָו נּוא .לָּפָׁש נּוא םּורָא זיִא רֶע זַא תַעַׁשְּב .טאָג
 זיִא רֶע זַא טייצ רעֶד ןיִא יי ץְלאָמְׁש טינ רעֶריִ
 ענְכִנ רעֶמְךאָנסְלאָמאַר לאָז רֶע אָּבַרְרא ןעֶבּוהעֶג
 :ןָאוט םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא תֹוָצִמ רעֶמ לאָז גוא ןייַ
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 ןְרֹוּבעֶג טְרעֶו סֶע ןע ןֵּכִׁש לֶּכִמ רחוק יי
 ּמְצַעַיַמ קּוסָּפ רֶד טְגאָז םּורְד רֶדניק סקעװ

 םִקָיע ןעוֶועֶג קראַטְׁש רייז ןעֶנעֶז ייֵז (דאָמִּנ
 סע ןעוֶו טְּבייֵׁש יִנּוקְִח רעֶד (ׁשֶדָח ךקֶמ |

 רעֶטְלַא רַד (םֶקָיַע רט (תֶמָיַ טיִנ טייטש
 ןיִא רֶע סאָד ןייַ וימ ןֵּבְראָטְׁשעֶג זיִא ְּךֶלֶמ
 טְכאַמעֶג טֶה רע רו ּךֵלֶמ רֶטְּלַא רֶד ןעוועֶ
 םֶטּוג םאָד ןעֶסעֶג ראַפ טֶה נּוא תֹורייְמ עי;
 נוא םִיַרְצִמ יִד טיִמ ןָאּומעֶג טֶה ףֶסֹוי םאוָ
 טְגיִרְק אָרָמִנ רֶד ןיִא םָד ישר טְּבייַרְׁש ּוזַא
 ןעועֶג זיִא םִע טְגאָז רעֶנייֵא לֵאָומְׁשּו בה
 ןעֶועֶג זיִא רֶע טְגאָז רֶנייֵא נוא ְךֶלֶמ רֶשיימַא
 טיִמ טייַנאַּב ְּךיו טֶה רֶע רּונ ְּךֶלֶמ רֶטְלַא רֶה
 םּוצָעְו בר לֵאָרְׂשִי יֵנְּב םע הֵנָהנ תֹוריְמ ָיינ
 ןעֶכאַו ייד ןּופ טְנאַועֶג ןעֶּבאָה אייז (נָמִמ
 סְניֵא ןְטייֵט לֵאָרְׂשִי איִד ריִמ ןעֶזיִמ ןעֶנעוו
 ְךיִא םיִסיִנ טיִמ טְנאוועֶג ןעֶנעֶו ייֵז לייוו זיִא

 רֶדּורְּב ןייַזּוצ ןָאּוטעֶג טֶה בֹקֲעַי םָו קְנעֶדעֶג
 רֶעיִּפ טיִמ ןעֶמּוקעֶג םיִא ּוצ זיִא רֶע וָׂשֵע
 ןָאוט טְנאָקעֶג טיִנ םיִא טֶה נּוא ןאמ טֶרָדְנּוה

 ְּבאָה רֶדְניֵק אייַוְצ עֶנייַז סאָד קְנעֶרעֶג ְךיִא
 נּוא ּתיִנְרַהעֶג םֹוא םֶכָׁש טאָטְׁש עֶצְנאַג איד
 ןּבאָה ייֵז ןָאּוטעֶג ןָבאָה ייֵז וייּבַא ראַּפ סאו
 זיִא עֶרעֶדְנַא םָד טְפֹוק ראַפ רָדּורְּב רע
 (ול הָמְּכחְתִנ הָבָהֹנ קְראַטְׁש רעֶייזןעֶנֶזייֵז
 הָמְכָה טיִמ ןעֶטְכאַרְט ריִמ ןעֶויִמ םּורָד
 ןְלאָז ריִמ הָחיִמַא רַּפ םאוָו טיִמ ייֵ ןעֶנעקַא
 ץֶלַא טְלאָצאַּב טאָנ רֶעייֵו ןעֶד ןעֶטייֵט יי

 שיק

 רעֶייֵז נוא ןעֶּפְראַַו ןיירַא רָסאַוו ןיִא דֶדנּק
 ןֶגנעֶרְּב טיִנ לאָז רע ןעֶראֹוְׁשעֶג טֶה שאני
 רֶע טעֶו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא לֹוּבִמ ןייק/
 רָּבֶא רֶסאֵוו טיִמ ןְפאָרְטְׁש ןעֶנעֶק טיִנ זנּוא
 רּונ טֶה טאָנ סאָד טְסּואווֲעג טיִנ ןעֶּבאָה יִיָז

 לּוּבַמ ןייק ןעֶננעֶרְּב טיִנ לאָז רע ןעֶראווְׁשעֶג
 געָמ ןייֵרַא םִי ןיִא ייֵ רֵּכֶא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא
 אָדָמִנ איִד טְּבייֵרְש יִנּקְזִח רַד .ןְגנעֶרְּב רע
 רעֶד ןיא ןעֶוועֶג ְּךֹוא זיִא םעֶלְּב םאָד טְנאָז
 יו הֶׂשֹק זיִא ןעֶריִלְרַפ ּוצ לֵאָרְׂשִי יִד הֶּצֵע
 גְנאַל ֹוזַא טאָה םֶעָלִּב סאָד ןייַז סאָד ןאק
 ןיא ןעֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי איד ויִּב טְּבעֶלעֶּג
 טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טֶה ּוא רָּבְדִמ ְדָד
 ךֹוא נּוא,ּתיִנְרַהעֶג םיִא טֶה םֶחְנִּפ נּוא ןידִּמ

 תומש תשרפ

 - עֶרֶעייֵז ריִמ ןעֶלעו םּורָד הָדֵמ דָנְנְּכ הָדּמ
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 ארט. יז יט בי ר רבו

 ריק הניארו
 קֶלֲח קֶרֵּפ ןיִא אָדָמִג רעֶד ןיִא ריִמ ןעֶניִפעֶג
 גיסייַרְד נּוא ייֵרָד טְּבעֶלעֶג טֶה םֶעְלִּב סאָד

 םעֶלְּב ייווצ ןעוווג זיִא סֶע זיִא ץּוריִּת רָד ראָי
 ייַז ְךאָנ םעֶלִּב ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טאָה ןּוז םעֶד
 הַצע רֶד ןיא ןעוֶועֶג זיִא סאָו רֶד נּוא רֶטאָפ

 םֶד ןּופ רֶטאָּפ רַד ןעֶועֶנ זיִא רֶד הֹעְרַּפ ייֵּב

 םַג ףֵסֹונְו) ּתיִנֵרַהעֶג טֶה םֶתָנִּפ סאָוו םֵעְלִּ
 טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד (ּנֲאָנוש לע אּוה
 דְנייַפַא ןעוֶו ןְטְכְראָפעֶג ךיז ןְּבאָה םִירְצִמ יד
 לֵאָרְׂשִי יד ךיז ןעֶלעוֶו ןעֶמּוק ייֵז ףֹוא טעֶו
 זאָל ייֵז לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ןעֶּבעֶג רעֶטְנּוא רֶלאַּב
 טיִנ רֶנייֵא ןעוֶו זיִא רדֵס רַד יו ֹוזַא ןעֶּבעֶל
 רָד נוא ןעֶּבעֶל םיִא ןעֶמ טְואָל רעֶטְנּוא ְךז
 ּומיׂשָיו ןעֶמעֶנ ּפָא טאָטְׁש איֵד טעֶו אֵנֹוש
 טְצעֶזעֶג טאָה הֹעָרַּפ נּוא (םיִסֵמ יִרָׂש ויָלָע
 סמ יי ןופ לאָז ןעֶמ ןְראָה לֵאָרׂשִי יד רֶּביא
 סמ ןְמעֶנ ןייֵלַא טְלאָועֶג טיִנ טֶָה נּוא ןְמעֶנ
 רנייַפ ייֵז טאָה רֶע סאָד ןעֶזייוו טיִנ לאָז רֶע
 רֶד ןיֵא ןְסעֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵרד טְגאָז אָרָמִנ איִד
 ָײ = ןעועֶג ויִא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד הֹעְרַּפ אייַּב הֶצֵע

 עֶלַא ייֵו לאָז ןעֶמ טְנאָזעֶג טאָה רעֶד םעָלִּ
 ְךֶרֹוד טייֵטעֶג ןעֶראוָו רֶע זיִא םּורָד ןעֶטייֵמ
 זיִא רעֶדעֶדְנא רעֶד רָּבְדִמ רעֶד ןיִא לֵאְרׂשִי
 זיִא םּורָד ןעֶניווְׁשעֶג טאָה רעֶד בֹויִא ןעוֶועֶג
 רֶעָד םיִרּוסְי טיִמ טְּפאָרְטְׁשעֶג ןעֶראוָו רֶע
 ְפאָלעֶג קעוֶַא זיִא רֶע ורְתִי ןעֶועֶג זיִא רֶמיִרְד
 םֶד ןעווועֶג הָכֹוז רֶע טֶה םּורָד הָצֵע רֶד ןּופ

 ןיִרְרָהְנס יד ןְׁשיווְצ ןְמעֶזעֶג ןעֶנעֶו רֵדְניִק עֶגיי
 הֹערּפ טָה טְכאַנ רֶד ףֹוא .תיַדְנַה תַכְׁשל ןיִא
 נּוא גאָט םֶד ןּופ לֵגיִצ איד ןעֶלייֵצ ןעֶסייֵהעֶג
 ןעֶד טְכאַמעֶג ליפ ןֵּבאָה ייֵז םֶד ןְהעֶזעֶג טֶה
 קְראַטְׁש רֶעייֵז ייֵז ןעֶנעֶז גאָט ןעֶטְׁשְרע םעֶד
 לעֶניִצ ליִפ ֹוזַא םאֶד ןָסייֵהעֶג רֶע טֶָה ןעֶוועֶג
 טְצעֶועֶג טֶה נוא ןעֶכאַמ גאָט עֶלַא ייֵז ןְלאָז
 םֶדיִיז ְכאַמּוצנאָטעֶלַא ןָהעז ןְלאָז ייֵז ןְראַה
 ןְנעֶלְפ ןְראַה איד גוא לעֶניִצ יד ןּופ ןֹוּבִׁשח

 םִע ןעֶו נוא ןְלייֵצ ְּךאָנ לעֶניִצ יֵד גאָט עֶלַא
 ןעֶסייֵהעֶג הֹעָרַּפ טֶה לאָצ יִד ןעוֶועֶג טיִנ זיִא
 טיִנ ייֵז ןְּבאָה ייֵז לייוו םיִרְמֹוׁש יד ןעֶואָלְׁש

 םיִרְמֹוש יִד נוא טייֵבְרַא יד ּוצ ןֶּביִרְטעֶג ּוצ

 טְואָלעֶג ְךיז ייֵזןְּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעוֶעֶג ןעֶנעֶז
 טֶה סֶע רעֶו טְגאָועֶג טינ ןְּבאָה גוא ןעֶנאָלְׁש
 םעֶנעֶי לאָז ןעֶמ יֵדְּכ טְליִפ רֶד טינ לאצ יִד

 ארשי
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 הכֹוז ייֵז ןעֶּבאָה םּורד ןעֶנאָלְׁש טיִנ לֵאָרְׂשִי

 לֵאָרְׂשִי איד רעֶּביִא ןיִרדָהְנַכ ןייַז ּוצ ןעֶועֶג
 ןיִא םיִנֵקָז גיִצְּביִו איד ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז גוא
 ייַּב הָשֹמ טיִמ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז סאָו םִיַרְצִמ
 טְּכייַרְׁש טֹוקְלַי רֶד .הֹעְרַּפ רַפ םיִסָנ עֶלַא
 ןעֶסייֵהעֶג טָה תֹעְרַּפ (הָדָׂשַּב הָדֹובֲע לֶכְבּל
 ןֶלאָז יז יֵרְּכ דֶלעֶפ ןיִא ןְגיִטְכעֶנ ןעֶלאָז יז
 ןְלאָז גוא רֶּבייַו עֶרֶעִיַז ןּופ רייֵׁשעֶג ֶּא ןייַ
 נעֶלְּפ רֶּביַו יִד רּכֶא ןְּבאָה טיִנ רֶדניִק ןייק
 ְּבאָה נּוא רֶלעֶפ ןיא ןעֶסע ןעֶנאַמ יד ןעֶנאָרְט
 ןעֶזייֵלסֹוא זְנּוא טעוֶו טאָנ םֶד טְסייֵרְמעֶג יי

 ןנאַמ יד ןעֶגעֶלְפ ֹוזַא תּולָנ ןעֶרעוְׁש םֶד ןּופ
 ְךיז ןעֶנעֶלְפ נּוא טְהיִמעֶג ְּךעֶלייֵרְפַא ןעֶגירְק
 ןֶנעו ייֵז נּוא דֶלעֶּפ ןיִא ןעֶטְפעֶהַּב ייֵז טיִמ
 טֶה ראַפ רֶד נּוא ייֵז ןּופ ןעֶראוועֶג ןעֶנאַרְט

 ליפ טאַהעֶג ןְכאָה ייֵו םֶד טְלאָבעֶג ייֵז טאָנ
 םִיַרְצִמ יד טֶה םַי רָד ןעֶד דֶלאָנ נּוא רֶּבְליִז
 איד נוא לֵאָרְׂשִי איד רַּפ ןעֶפְראָועֶג םֹורַא
 דְלאָג ליִפ יי ןּופ ןְמּונעג ּפאָרא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִ
 םֶד ןעֶנעֶו ןּופ טְגאָז אָרָמֶנ איִד .רֵּבליִז גּוא
 לֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעֶז רֶּבייַו עֶמּרְּפ יד ןּופ תּוכְ

 ןעֶד םִיַרְצִמ תֹולְג ןּופ ןְראוָועֶג טְנייֵלעֶג םֹוא ;
 עֶּפעֶׁש רָסאַוו ןעֶננאַנעֶג זיִא הָׁשִא ןייֵא ןעוֶו
 טְּפעֶׁשעֶג ןָא טֶה איז םָד טְכאַמעֶג טאָנ טָה
 נורק ןעֶּבְלאַהַא נוא ׁשיִפ נּורְק ןעֶּבְלאַהַא
 סאָד נוא טְכאַקעֶג ׁשיִּפ איִד איִז טֶה רָסאֹו
 סאָד טֶה נּוא טְמיִראוַועֶג ןָא איז טֶה רֶסאוַו
 נּוא דָלעֶפ םעֶד ףֹוא ןאַמ ריִא ּוצ ןְנאָרְטעֶג
 טְריִמְׁשעֶג נוא ןְדאָּבעֶג נּוא ןְׁשאוַועֶג םיִא טֶה
 זַא נוא ׁשיִּפ ןעֶסע ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םיִא טֶה נּוא
 דְניק םָדְז לאָז איז טייַצ איִד ןְמּוקעֶג זיִא סָע
 ןירַא רֶלעֶפ ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג איו זיִא ןעֶּבאָה
 דְניִק טאָר טֶה נּוא םֹוּב ליִּפִע ןייֵא רעֶטְנּוא
 טאָה טאָנ נוא ןיִּבייֵהַא ןָא ןייֵלַא טאַהעֶג
 נּוא ןעֶראוָועֶג ןייֵר זיִא דְניִק סאָד טְכאַמעֶג
 טאָנ נוא ןְלאַפעֶג ּפאָרַא םיִא זיִא ליִּפאָנ רָד

 תשרפ

 .שורקה ה"לש

 ןרעֶטיִּבְרעֶּפ םִיַרְצִמ איִד נּוא (םֶהיַח תֶא ּורְרְמִיַו)
 לאָמ הָמַּכ ןוׁש ןְּבאָה ריִמ .ןעֶּבעֶל רֶעייֵ

 רוּבֶעַׁש םעֶר ןּופ ןיְנִע עֶצְנאַג םאָר זַא ןעֶּבְִׁשעֶג
 יִד ףוא טְכאַרְּבעֶג טאָה טאָג סאו םיִרּוסְי יֵר נּוא
 גּוא ןעֶגיִנייֵר ּוצ אייֵז םּוא ןעוֶועֶג רּונ זיִא לֵאָרְׂשִי

 עֶלַא ןעֶגעֶז ןֵּכ ֹומְכּו .ןיי וצ רֵּפַכְמ רֶניִז עֶרֶעיי

 יי א גע גיט .דיי א 1 0 2 י.י 014 א טא

 .תֹודְלֵיְמִל םִירצִמ ְּךֶלֶמ רֶמאֹיע ןעֶּבֹול טיִמ

 יו ןְהעֶז טְלאָז ריִא (םִיְָבָאָה לע םֶתיִאְרּ

 1 א אט

 ּו הניארו :
 ףֶנייֵטְׁ ייַחְצ דניִק ןעֶכילְטיִא טְקיִׁשעֶג טֶה
 םֶד ןּופ נּוא לייֵא םֹוּב ןְנּורעֶג טֶה םעֶנייֵא ןּופ
 דָניִק םאֶד נּוא קיִנאָה ןעֶנּורעֶג טאָה ןְרעֶדְנַא
 ןיִא העָרַּפ זַא נוא טְרעֶנ רֶד ןּופ רֶד ְּךיִז טֶה

 ןעֶמ טְקיִׁשעֶג רעטֶה ןְראָועֶג ראוָועג ןּופ רָד
 ןְניִנְראַה רַד דְלעֶּפ םעֶד ףֹוא רָדְניִק יד לאָז
 ,רעֶד ןיא ןעֶגעֶז ייֵז םֶד ןָאּוטעֶג סִנַא טאָג טֶה
 .ןְרעֶקא ּוצ ןעֶסייֵהעֶג הֹעְרַּפ טֶה ןייַרַא דֵרֶע
 .ןעוֶועֶג ליִצַמ ְּךאָד ייֵז טֶה טאָנ נּוא דֶרֶע יד
 ,טְואָלַעָג רָרְניֵק יד טֶה טאָנ נּוא דֶנאַה ןייַז ןּופ
 ןעֶנעֶז ְךאָנ רָד נּוא ןְסְקאַוו ףֹוא ֶרֶע רֶד ןיִא
 ּואְרָנ יו ֹוזַא דֶרֵע רֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ייֵז
 .דָעֶוֹוט ןְהעֶצ לאָמ ליפ ןעֶמיקעֶג ןעֶגעֶו נּוא
 .םֶד ףֹוא טאָנ טְנעֶק רעֶד ןעֶּבאָה רֶדְניִק יד
 םֶד (והָוְנַאְו יִלֵא הָע טְנאַועֶג ןעֶּבאָה נּוא םִי
 ּןעֶנייֵׁשאַּב םיִא לעוֶו ְךיִא נּוא טאָג ןייֵמ זיִא

 תוסש

 איד ּוצ טְגאָועֶג רֹוסְּב טֶה הֹׂעְרִּפ (תֹויְרְבִעָה
 ןעֶגְנע ָךֶּב םּוא ןעֶלאָו יז לֵאָרְׂשִי ןּופ ןיִּבייַה
 ןייַז ןּזַא טעוֶו סע ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶדְניֵק יד

 םִרעֶטּומ ןייַז ןּופ םֹורַא טייג דְניֵק סאָד ֹוזַא
 םֶד ויִא דר רָד ּוצ זיִא םיִנָּפ ןייַז ּבֹוא ּבייל
  ּןָטייֵט דְלאַּב םיִא ריִא טְלאָז ֹוזַא ןיז ןייֵא
 ּמעוֶו יִז ןּופ רֶד ןְסיוִו טיִנ לאָז רָטּומ יד םֶד
 ןְראוָועֶג ןְרָוּבעֶג טֹוט זיִא דְניִק םֶד ןְטְכאַרְט
 ויִא ףֹורַא םיִנָּפ םעֶר טיִמ טייג םִע ןעוֶו נּוא
 זאָל איִז ריִא טְלאָז רֶטְכאָמ ןייֵא םיִָנ םֶד
 . רֶד ןיִגעֶו ןּופ יִנּוקְזַח רֶה טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןֶּבעֶל
 ןְסייֵהעֶג םּורְד טֶה רֶע טְּבייַרְׁש יישר אָרָמִנ
 ןְּבאָה רֶהעֶז ןְרעֶטְׁש יִד ןעֶד םיִרָכְו יד ןְטייֵט
 ןיִרעֶו ןֶרֹוּבעֶג טעוֶו סַע םאָד טְגאָועֶג םיִא
 םּורְד לֵאָרְׂשִי ּוצ ןָפֶלעָה טעוֶו םו דְניִק ןייֵא
 גּוא םיִרָכְז עֶלַא ןטייט ןְסייֵהעֶג הֹעְרַּפ טאָה
 ןְפייֵהעֶג םּורְד טֶה רע טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רֶד
 רעֶד ןיִא ןָאייִג אייז לייוו םירָכְז איד ןְמייֵט

 המחלמ

 ּונ ׁשְנעֶמ םעֶד ףוא טְקִיִׁש י"שה סאו תֹייָנעְרּוּפ
 הָבּוׁשְּת ּוצ םיִא נּוא ןְטְלאַהּוצ ּפָא תווַאַּב עֶנייַזםּוא
 ףוא ְךיז טְלאַה סאו ׁשְנעֶמ רֶרעֶי גּוא ,ןְגְנעֶרְב ּוצ
 יִא ןָניִנייר ּוצ םּוג ןייַ יִדְּכ תווֲאַּת גּוא תֹואָנַה ןּופ

 !הָבּוׁשְּת לַעַּב רעֶגיִלְקְריוַא
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 רעֶד ןינעוֶו ןופ ְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד הָמחְלִמ
 הֶׁשֲא יִד סו לּוטְׁש יד טְסייַה םֹורְד אָרָמִנ

 ןעוֶו טְוייַו םֶד םִינְבֶא ןֶעיועֶג ּוצ ףֹורָד טְציִז
 סיִפ איד ריִא ןיִרעוֶו דְניִק ּוצ טייֵנ הָׁשִא יִד
 ןייַטְׁש ןייֵא איו ֹוזַא טְלאק דָריִלָנ עֶלַא נּוא
 םעֶד הערּפ שאָה ֹוזַא םִיָנְבָא טְסייֵה רֶע ם

 ןְהעֶו טעוֶו ריִא ןעוֶו ןְּבייֵה יד ּוצ ןְּכעֶגיִג ןֶמיֵּס
 טלאק ןְרעוֶו רָדיֵלְג עֶריִא סאו הָׁשַא ןייֵא
 ןייַא .דניק ּוצ טיינ איז םֶד ןָסיוֵו ריִא טְלאָז

 ןְפּורעֶג איִז ןעֶמ טאָה םּורד טְכאַמעֶנ ןייֵש
 יִרָדְנַא איד נוא ןייֵש ׁשְמייֵמ ויִא םֶד הָרְּפָׁש
 אידםִירַמ ןעוֶועֶג זיִא םָד הָעּּפ ןְסייֵהעֶג שֶה
 איו ןעֶמ טֶה םּורד נוא דֵכָכֹוי ןּופ רֶׁשְּכאָמ
 רֶניֵק םּוצ רעֶריִג טֶה איִז לייַו הָעְוּפ ןְּפּורעֶע

 טאָה סע ןעוֶו ןְגייוַוְש טְכאַמעֶג םַע טאָה גּוא

 טְואָלעֶג ןְּבאָה ןֶּבייַה ייוַוְצ איד גוא טְנייוועֶג
 ְּבעֶנעֶג ךאָנ ייֵז ןְּבאָה נּוא רֶדְניֵק איד ןְּבעֶּכ
 נּוא קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רֶד :ּוא יִנּוקְזִח רָד ןיִסֶע

 ןְּבייַה ייוֵוְצ איד סאָד ןעֶגאָז םעונ יִרָמִא רֶה
 ןעֶד ןְּבייֵה ליִפ רָּביִא ןָפאַׁש וצ טאַהעֶנ ןְּבאָה
 ןעֶלאָז ןְּביֵה אייוַוצ םָד ְךיִלְנעֶמ טיִנ זיִא םָע
 םעונ יִרְמַא רָד נּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ :ּונעָנ ןייז

 יַחֹוׁש ןֶסֹורְנ ןיֵא טְלאָועֶג טֶה ןעֶמ שְּבייַרְׁש
 רדְניֵק איד ןְמייֵט ןעֶלאָו יז ןְּבייֵה איד ןְּבעֶנ

 אָרֹומ ןָּבאָה ייֵז לייַװ טְלאָועֶג טיִנ ייֵז ןְּבאָה
 יד ןְפּורעֶג טֶה הֹעְרִּפ נוא טאָנ רַּפ טאַהעֶנ

 טאָה גוא (ָתיׂשֲע עּודַמ ןֶהָל רֶמאֹיֵ ןֶּבייֵה
 עֶגיואָד יד ןאָמעֶג ריִא טֶה םּוראוָו טְנאָועֶג יי
 ןְּבאָה רָדְניֵק יד ןְּבעֶל טְואָלעֶג טֶה נא ְךאָז

 אייז סאָד דֶלעֶפ םָד ןּופ תֹויַח איד יו ְּךייַלְע
 ןיִגעֶז אייז זיִא טֵׁשְּפַא ְךאָנ .ןֶּבייַה ןָא ןעיוועֶנ

 בקעי להוא י
 ('וכו ֹותיִרְּב חֶָא םיִהלֶא רֹוכְזַו םֶתְקַאַנ הֶא סיהלַא עַמְׁשִי

 איִד ןּופ אייֵרְׁשעֶג ּסאָד טְרעֶהעֶג טאָה טאָג -

 טקְנעֶרעֶג טאָג טֶה ייֵז טיִמ ןָּטייְֵרַא םִיַרְצִמ יִד םאָו ןעֶדא
 אֵרָיו) םֶהָרְבַא ּוצ טְנאָזעֶנ וצ טאָה רֶע סאוָו טייֵהְרעֶכיִז ןייַז

 םיִהלאאָריוושֶרְדָמ רעֶד טְגאָז (םיִהֹלֲא עַד וגו םיִהֹלָא
 םיִׂשָעַמ ןייק ןְּבאָה טיִג ןְלעוֶו ןעֶדי י זַא ןְהעֶועֶג טֶה טאָנ
 םיִהלֲא עַרָיו ןְרעֶו טְזייַלעֶג סוא יז ְךרּוד ןְלאָזייֵז םיִבֹוט
 תַמֲחַמ ןעֶוייֵל םֹוא ייֵו זּומ רֶע וַא טְסּואוועֶג טֶה טאָג נּוא
 ןופ ןעֶרוי יִד ןעֶזייִל ּוצ סֹוא םֶהְרְכַא ּוצ טְגאָזעֶג ּוצ טֶק רֶש

 תומש תשרפ

 ןעוֶועֶג זיִא סאָר הֶרָפַׁש ןְסייֵהעֶג טאָה ןָּבייַה
 .גּוא ןייב דניק סֶד טאָה איז לייוו נּוא דֵבָכֹוי

 2 2.4 ר רע ר יא א ישא ר ריר 4 יי יי עי יי

 וטק הניארו
 טְּבייַרְׁש יישר (םִּתּבםֶהָל שי ןְּייֵןײלַא
 רֵבְׂש ןְּבעֶנעֶג טֶה טאָג סֶד אָרָמְג רֶד ןיגעוֶו ןופ
 ןָמּוקעֶג םֹורַא זיִא דָבָכֹוי ןּוּכ םֶד ןֶּבייֵה יד ּוצ
 םֹורַא ויִא םִיְרָמ ןּופ נּוא םִיַנְל נּוא םיִנֲהַּכ

 ׂשַעַיק טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד .םיִכָלְמ ןְמּוקעֶג
 טְצעֶזִנ טֶה הֹערַּפ ׁשְטייַט זיִא (םיִּתָּב םֶהָל
 ירצמ ןייֵא לֵאָרְׂשִי ןופ רֶוייַה אייַזְצ ןֶשיִוְצ
 ןְרעֶו ןֶרֹוּבעֶגטעֶו ןּוז ןיײַא ןעוֶו ןָסיֵה לאָז רֶע
 נּוא ןָפְראוַו ןייַרא ָסאֵו ןיִא םיִא ןעֶמ לאָז
 רֶזייַה טָאֹוּבעֶגשֶה העֶרּפ טְּבייַרְׁ ִנּוקְזִח רֶד
 נּוא גידְנֶנאָרְט ןינעֶז םֶח רֶּבייויִד ןיִצעֶז ּוצ
 ןיִא רעֶדְניִק עֶרעֶייז לאָז ןעֶמ איי ןעֶטיִה ּוצ
 םּורְדטְּבייַרְׁש יְַּכ רָד ןְפְראוַו ןייַרַא רֶסאַו
 ןייֵא ּוצ דייֵר ןעֶמ איונ ֹוזַא ןֶהָל טיִנ טייֵטְׁש
 וצ דייַר ןעֶמ איו ּוזַא םָהָל טְרָאיֵנ הָבקִנ
 אייז טֶה טאָג םֶד ווא טְוייוַו סאָד רֵכָז ןייא
 רֶכָז ןייֵא ּוצ יו ֹוזַא .רַכְׂש ןֶטּנ ןייַא ןּבעֶגעֶג
 ְּבאָה יי ןעֶד הָוצִמ ןייֵא טְכעֶר טוט רֶע םנ
 הֹעְרַּפ וצְיַע ןאָמעֶג טְכעֶר ְךֹוא הָוְצִמ איד
 ּבייֵרְׁש אָמּוחְנַּת רעֶד נּוא יישר (ֹומִע לֶכְל
 וצ טְגאָזעֶג ןְּבאָה רֶהעֶז ןְרעֶטְׁש איד םאֶר
 ןְרעוֶו ןָרֹוּבעֶג טעֶו גאט ןגיטְנייַה םָד הֹעְרַּפ
 טינ סיי ריִמ ראָג לֵאָרְׂשִי ןּופ רָפְלעֶה רֶד
 ירָד נּוא םִיַרְצַפ יִד ןּופ רָדָא לֵאָרְׂשִי ןּופ ּבֹוא

 רָסאַו ְּךרֹוד ןְגאָלְׁשעֶג ןָרעוֶו טעוֶו רּפְלעֶה
 םִיַרְצִמ יד ּוליִפֲא טֶד ןְסייֵהעֶג רֶע טֶה םּורָד

 רֶסאו ןיִא ןעֶפְראו ןְהיז עֶרעֶייז ךֹוא ןעֶלאָו
 טְכעֶר טינ ןעֶּבאָה רֶהעֶז ןְרעֶטְׁש איד רֶּבָא
 רַפ רָד ןְגָלְׁשעֶגןְראוָו זיא הֶׁשֹמ ןעֶד ןְהעֶזִ
 ןייֵטְׁש םּוצ ןְדייֵר ןְסייֵהעֶג םיִא טֶה טאָנ ם
 רֶע ניא רָמאַֹו ןְּבעֶג לאָז רֶע רֶּכְרִמ רֶד ןיִא
 םיִא טאָג טֶה םּורָד ןְגאָלְׁשעֶג ייֵטְׁש םֶד טֶה
 ץֶרָא ןייק ןְמּוק טינ לאָז רֶעסֶד טְפאָרְטְׁשעֶג
 זיִא םֶרְמַע גוא (יוֵל תַּכ תֶא חקיע לֵאָרְׂשִי

 ןגנאננ

 ראַפ הָאּופָר יִד טיירְבעֶגְנָא רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶד טֶה םִיַרְצִמ
 רָרייֵא הָׁשֹמ לֵאֹוג םעֶר טיירְבעֶג ןָא טֶה רָע ּונַָה ָּכִ רָד
 מר ןייֵא זיִא סֶע הָלּואְג רע ןופ טיוציִד ןָמּוקעֶג יָא סֶע
 ריִא טאָה הָלּותְּב ןייֵא טאַהעֶג הָנותֲח ןָּבאָה תֹולּותְּב ייַוְצ

 רשע ןייֵא ןעֶעֶג ויִא רָע טְכאַמעֶג הָנּותֲה רעֶטאָפ רעֶד
 חֶהְפְׁשִמ יד ריִא ןֶּכאָה הָמֹותִיא ןעֶועֶג זיִא עֶרעֶדְנַא יִד גוא
 תָנּוחֲה ריִא טֶה רֶמאָפ רָד םִיָו הָלּוהְּב יִר טְכאַמעֶג הָנּותֲח

 רעֶכֶא רעריילק הָנּוחַח םיירְּבעֶג ןָא ריִא רָע טֶה טְכאַמעֶג
 טְכאַמעֶג הָנּוהֲה ריִא ןעֶבאָה הָחָפׁשִמ איד סאוָנ הָלּוהְג יִד

 המ
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 יִוֵל ןופ רַטְכאָט איד ןְמּונעֶג טֶה גוא ןְגְנאַנעֶג
 .ףעֶד ןעוֶועֶג זיִא םָרְמַע סָד טְנאָז אָרָמְג איד
 טאָה הֹעְרַּפ זַא נּוא רֹוד םעֶד ןּופ רָמְסעֶרְנ
 ראו ןיִא ןָפְראוַורֶדְנייג יד לאָז ןעֶמ ןָסייֵהעֶג
 נוא ּבייַו ןייַז ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא ְךיִז רע טאָה
 ליִפ ןְּבאָה ּךֹוא ֹוזַא נּוא ןְּבעֶנעֶג םֶנ ריִא טֶה
 םִירמ רֶטְכאָט ןייַזןְמּוקעֶג זיִאְןאָטעֶג םיקידַצ
 רֶגְרֶע זיִא הָרייְג ןייַד טְנאָועֶג םיִא ּוצ טֶה נּוא
 ראָנ טֶה הֹעְרַּפ ןעֶד תֹעְרַּפ ןּופ הָרְיונ רֶד ןּופ
 .רֶעטָה תֹובקִג נּוא םיִרָכְז יד ןְטייֵט ןְסייֵהעֶג
 ןעֶריִל ראַפ טְסְכאַמ ּוד נּוא :ןְּבעֶל טְואָלעֶג
 קידוצ ּבייוו ןייַז םֶרֶמִעטֶה תֹוכְקְנ נּוא םיִרָכְז

 קירוצ רעֶּבייוַו עֶרעֶיִז עֶלַא ןעֶּבאָה ןֵמּועֶג
 רֶע (יול תַּב תֶא חקָי) טייֵטְׁש םּורד ןמּונעֶג
 קירוצ ּבייַו ןייַז טְכאַמעֶג הָּפּוח ןייֵא טאָה

 ןעוֶועֶג טְלַא לאָמְסְנעֶר זיִא דֶבָכֹוי ,ןִמעֶג ּוצ
 טָפּור םּורָד נּוא ראָי גיִסייֵרָד נּוא טְרָדְנּוד
 ןזיינ ּוצ גנּוי טְסייֵה סָד (תַּבִנ קּוסָּפ רָד איִז
 הָלּותְּב ןייֵא יו ֹוזַא ןְראוָועֶג גְנּוי ראָנ זיִא יז םָד

 םָד רעצ ןָא ןָנוועֶג טֶה גזא ןְנאָרְמעֶג טֶה גּוא
 ןָּבאָה רֶּבייוַו עֶמּורְפ איִד םָד זְנּוא טְניִרעֶל
 רועילַא יַּבר יקְרַּפ רעֶד רעצ ןָא רעֶדְניק
 טאָה ןעֶמ סאוָו רעדְניִק עַלַא םאָד טְּבייַרְׁש
 רָדיוֵו רֶסאֵוַו סָד טאָה רָסאֵוַו ןיִא ןָפְראוָועֶג
 טאָג נּוא רָּבְדִמ רֶד ןיִא ייֵז ןְפְראוָועֶג םֹורֵא

 אייוֵוְצ טְקִיִׁשעֶג ּוצ דנִיק ןְכיֵלְמיִא ּוצ טאָה
 נּוא לייֵא םֹוּב ןֵּורעֶג טֶה םֶנייֵא ןּופ רֶנייֵמְׁש

 ןנעֶלְפ ןּופ רָד נוא קיִנאָה ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ
 טאָה דֵּכָכֹוי נּוא ןְרעֶג רעֶד רַדְניֵק איד ךיז
 איִז נוא הָׁשמ ןעוֶועֶג זיִא םֶד ןּוז ןייַא ןְנּואוועֶג

 הָלְכְיאֹלו) םיִׁשָדֲח ירד ןְְראָּב רַפ םיִא טֶה
 .טיִנ רעֶמ םיִא טאָה איִז נּוא (וניִפְּצַה דֹוע
 ןְּבאָה םִיָרְצִמ איד ןעֶד ןעֶטְלאַהאַּב טְנעֶקָינ
 ןְמּונעֶג קיִרּוצ איז טֶה םֶרֶמַע טְניִז טְניִכעֶרעֶג

 וזַא םיִׁשָרָח ןייֵג ְּךאָנ ןָכּוז ןִמּוקעֶג ןיִנעֶז נּוא
 בקעי להוא

 טעוֶו רעֶמאָט טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה ייֵ ןעוֶועֶג ֹזַא טיי
 . ףעֶגייְֵׁש רעֶד זיא רעֶדייֵלְק עֶלֹא ףֹוא ןייַ קיִּפשִמ םיִנ יז
 ןעֶּבאָה .רֶעיֵרְפ ןעֶמ טְכאַמ סאָד רעֶגיִטייג זיִא סֶע םעֶבְלעוֶו
 טייֵרְבעְֶנֶ ןְּבאָה גוא רעֶריילק הָנּתֲח טְכאַמעג רֶעיִרפ יי
 ְךאַנְרעֶד נּוא רעֶגיִטייֵג זיִא סאָד סאוָו הָנּותֲחַה תֵאָצֹוה
 אייז גּולְרעוֶו םיִׁשּוּבְלַמ עֶרעֶדְנַא טְכאַמעֶג ריִא ייֵ ןְּבאָה
 סאוָו גיִטייֵנ זיִא סֶע סֶכְלעוֶו םּוראוָו תֶלֹוכיִּב טאַהעֶג ןְּבאָה
 ןופ רֶעיִרְפ ןָא ןעֶּפ טייֵרְג סאָר הָנּותַמ איִד בַּכַעְמ זיִא סָע

 תומש תשרפ

 א, יי ר דא

 . חניארו

 הָׁשֹמ רָּבֶא ןְניוִועֶג ּוצ ףְראַד הֶׁשא ןייֵא איו
 . ןייַאנּוא םיִׁשְדֲח םֵקעֶז ְךאָג ןָרֹוּבעֶג ןְראָו זיִא
 ןְנְראָּב רַּפ טְנעֶקיִג םיִא איִז טֶה םּורָד גאָט
 םיִׁשָרְח זיי ְךאָנ נּוא זוה דיִא ןיִא םיִׁשָדֲח ייֵרְד
 טְנאָועֶג ןְּבאָה נּוא םִיַרְצִמ איד ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז
 טֶה ןעֶמ טְגאָועֶג איז טֶה דְניק ןייַד זיִא אי
 ןְראוָו זיִא הָׁשֹמ נוא ןפְראוָועֶג רֶסאֹוו ןיִא םיִא
 ןָטְלאַהאַּב ןָראוָו זיִא נּוא רֶדֶא ן'ַײז ןיִא ןְרֹוּבעֶג
 וזיִא רע לייוַו נּוא ןְוִס ןיִא גאָמ םֶקעֶז ויִּב
 - ןיא הָרֹוּת איִד ןֵמעֶנ ּוצ טייֵרְּבעֶג ןָא ןעוֶועֶג
 הָרֹוּת איִד טֶה םּורָד ןְויִס ןיא גאָט ןְטְסְקעֶז
 טְּבייֵרְש ֹוזַא רָפאֵוו םֶד ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ םיִא
 יִּכ ֹותֹוא אָרֵּתַנ יִנּוקְוִח רעֶד נוא יֵיַחְּב רעד
 ןְראוָועֶג ןֶרֹוּבעֶג זיִא הָשִמ זַא נּוא (אוה בֹומ
 סֶע ןעֶד טּוג זיִא רע םַד ןְהעֶזיִג רֶטּומ יִד טֶה
 איז נּוא טְכיִל טיִמ זֹוה םאָד ליִפ ןְראָוו זיִא
 ןְראוָועֶג ןָרֹוּבעֶג זיִא רֶע םאָד ןְהעֶוְג טאָה
 ליִצַמ וצ טְכאַרְמעֶג איז טָה םּורָד ּיִלמעָג
 נּוא ןְמְסאק ןייֵא טְכאַמעֶג טאָה נוא םיִא ןייַ
 ְךעֶּפ טימ נּוא םייַל טיִמ טְּפעֶלְקַּב םיִא טֶה
 דֶניֵק םאָד םיא ןיִא טְניילעֶג ןייַרַא טאָה נּוא
 רָסאו םָד ףֹוא טְזאָלעֶנ ןְטְסאק םֶד טֶה נּוא
 ןְדאָּב ּוצ הֹעְרַּפ ןּופ רֶטְכאָט יִד ןְמּוקעֶג זיִא
 ןְטְסאק םעֶד ןְהעֶז רָד טֶה ּוא ְךייֵט ןיִא ְךיז
 ןֵלאָז יז ןְדייֵמ טְסְניִד עֶריִא ןְסייֵהעֶג איז טֶה
 טְרעוֶויִג ריִאייז ןְּבאָה ןְמעֶג םֹורַא ןְטְסאק םָד
 דְלאַּב ןיִנעֶז אייז סאָד טְכאַמעֶג טאָנ טאָה
 .םֶד ןאָטעֶג םֶנ ןייֵא טֶה טאָג נוא ןֵּבְראָטְׁשעֶג

 טאָה איִז םאָד ןְראוָועֶג גְנאַל זיִא דְנאַה ריִא !

 טְניִפעעְנ םיִא טֶה איז נּוא ןְגְנאַל רָה טְנאָקעֶג
 דָניִק םֶדייֵּב הָניֵכְׁש איֵד ןְהעֶז רעֶד איז טֶה
 יד טֶה טְנייוַועֶג ךוה ץְנאַנ טֶה דְניִה סֶָד נּוא
 דְניק ןייֵא זיִא םָר טְגאָזעֶג הֹעְרַּפ ןּופ רָטְכאָט
 אָרֹומ טֶה רַטּומ איִד סאוָו םיִדּוהְי איִד ןּוֿפ
 רעד טיִנ םיִא ןעֶלאָז םִיַרְצִמ איִד טאַהעֶג

 ןקנערט

 טאָג ׁשֶרדֶמ רעֶד טְגאָז סאָד ,גיִמייַנ טיִנ זיִא סֶע סאָוו םעֶד
 םיִשֲעַמ ןייק ןעֶּבאָה טיִג ןְלוֶו ןעֶרי יד זַא ןְהעֶזעֶג טאָה
 טאָה רֶע נּוא ייֵז ְךֶרּוד ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶגְסֹוא ןֶלאָז ִיֵז םיִבֹוט

 טייֵרְּבעֶגְנֶא רֶע טָה ןָייֵל םוא ייז זּומ רֶע זַא טְסּואוועֶג הָכָא

 רעֶמאָט םּוראוָו הָלּואְנ רעד ןּופ טייַצ רעֶד ראַפ לֵאֹוג םעֶד
 םַח איי ןְלעוֶו הָלּואְג רעֶד ןופ טייַצ יִד ןָמּוק טעוֶו סֶע זַא
 יֵע טאָה םּורְד ןֶרעוֶו ּוצ טיייֵלעֶג םֹוא יּואָר ןייַז טיִנ םֹולָׁשְו

 ויִא גיִטייַנ סאָוָו רֶעיִרְפ לֵאֹוג םעֶד טייֵרְּבעֶגְנָא
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 ןְראוָועֶג םֹוַרָג זיִא הָׂשֹמ זַא נּוא ןְמאָנ םֶד ייַּב .ףֹוא סע איִז טאָה םּורָד סאו ןיִא ןְקְנעֶרְּט !

 טאָה נּוא ןייֵרַא דֶלעֶפ ןיִא ןְגנאַנעֶג רֶע זיִא  ןּופ רֶטְסעֶוְׁש איד נּוא טְואָלעֶג רֶסאֵו םעֶד
 רעווְׁש רעֶיִז ןְטייֵּבְרַא לֵאָרְׂשִי יד יו ןְהעֶועֶג  טְגאָזעֶג טֶה איז םִיָרִמ ןעוֶועֶג ויִא דֶניֵּק םעֶד
 יִרְצִמ ןייֵא םאָד ןְהעֶזיִג רֶע טאָה ְּךֹוא ניא  ןְּבאָה ןּוז ןייֵא טעוֶו רֶטּומ ריִא םֶד הָאּובְנִּב
 ןעוֶועֶג זיא יֵרְצִמ רָד ןעֶד יִדּוהְי ןייֵא טְגאָלְׁש + םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי איד ןְהיֵצ םֹוא טעוֶו רֶע

 ּוצ טקעוֶועֶגףֹוא יִדּוהְי םעֶד טֶה נוא טָפֹוׁשַא  רָסאַוו םֶד ייַּב טְלעֶטְׁשיִג ְךיִז איִז טֶה םּוחָד

 ןופ ןְגֹוצעֶג םֹורַא םיִא טאָה נוא טייֵּבַרַא רֶד  טעֶו הָאּובְנ ריִא בֹוא ןְהעֶזּוצ ןטייַו ןופ .
 נּוא טְרעֶקְיַג םּוא ןייֵלַא יז טֶה נוא זֹוה ןייַז - טֶה הֹעְרַּפ ןופ רֶטְכאָט יִד נוא ןירעוֶו םָיּקְמ
 טְנייֵמעֶג טֶה איו נּוא ּבייו ןייַז ייַּב ןגעֶלעֶג ןיִא  םִיָרָּצִמ איִד ןּופ רָּבייוַו לעיִפ ןְהעֶז ןְסייֵהעֶג

 ןְגאָרְט ןָראוָו זיִא איִז נּוא ןאַמ ריִא זיִא סֶע טיִנ טאָה דְניק םָד נּוא דניק םָד ןֶעיִז ןָא ּוצ

 ו

 עֶׁשֶר ןייֵא ןּז ןייֵא טאַהעֶג טאָה נּוא םיִא ןּופ טעוֶו סוָו לֹומ םֶד ןעֶד ןְגייז ייֵז ייַּב טְלאוָועֶג
 טֶה רע לייַו טְנייֵטְׁש רַּפ מיִא טֶה ןעֶמ םוָו . ּוצ טיִנ זעע ןייַא ייַּב ףָראַד טאָנ טיִמ ןְריי
 זיִא יִדּוהְי רעֶד איו נּוא םָׁש םעֶד טְׁשְנעֶּביִג  הֹעְרַּפ ןּופ רֶמְכאָמ רָד ּוצ םַירמ טנאָז ןעיז
 ןְראוָועֶג ראוָועֶג ןּופ רָד רֶע זיִא םייֵהַא ןְמּוקעֶנ . ּוצ םיִדּוהְי ןּופ הָׁשַא ןייַא ןְפּור ריִד ְּךיֵא לאָז
 יֵדּוהְי רַד סאָד טְסּואוועֶג טֶָה יִרְצִמ רָד נּוא  נוא ייֵנ טְנאָזעֶג איז טאָה דְניֵק סאָד ןְגייז ןָא
 ייַּב םיִא רע טֶה הֶׂשֲעַמ רֶד ןּפ ןֹוׁש טְסייוַו ןְפּורעֶג טאָה נּוא ןְנְנאַנעֶג איז זיִא ריִמ ףּוח
 טאָה הָׁשִמ וא ןְנאַלְׁשעֶג רֶעייזטייֵּבְרַא רָד  ןופ רֶטְכאָט יִד טְנאָז דְניֵק םֶד ןּופ רֶמּומ יד
 ןייק םֶד ןְהעֶזיִג טאָה נּוא טְסּואוועֶג ץֶלַא םֶד ויִא הָאּובְנ יד םְנייַד ריד םעֶנ ריִא ּוצ העְרַּפ
 רע טֶה ןָמּוק סֹורַא טיִנ םיִא ןּופ טעוֶו סְמּוג טְגאַועֶג טאָה איִז נוא לֹומ ןיִא ןְמּוקעֶג ריִא
 נוא ׁשֵרֹופְמַה םֵׁש .םעֶד טימ ְּתיִנְרַהעֶג םיִא דָניק ןייַד זיִא סאָד רָמֹולְּכ םָנייַד ריד םעֶנ
 ןרעֶדְנַא םָד דְמאַז יא ןָטְלאַהאַּב םיִא טאָה = ְךאָנ טיִנ םעֶנ נוא ןְלאצַּב ריר לעֶו ךיִא גואי
 ןְהעֶזיִג רֶע טֶה ןְנְנאַנעֶג םֹורַא הָׁשֹמ זיִא גאָט  ּפָא רימ ןְנרעֶל ןְנאַד ןופ ןְגייֵז ּוצ דְנֹיֵק ןייֵא
 םָנייֵא ּוצ רע טֶה ְּךיִז ןֵגירְק םֶריִבַאַו ןֶתָד יוִו - ראָט ןְניֵז ּוצ דְניק ןייֵא טְמענ הָׁשַא ןייֵא ןעוֶו
 רָכֵח ןייַד ּוטְסְנאָלְׁש םּוראוָו עֶׁשָר וד טְגאָועֶג  רעֶד עֶנייֵז ּוצ דְניֵק ןייֵא ְּךאָנ ןִמעֶנ טיִנ אי
 ִדּוהְי ןייִא ןעוֶו ּפָא ריִמ ןְנְרעֶל ןְנאַד ןּופ םיִקיִדַצ איֵד טיִמ טוט טאָג טְּבייַרְׁשיֵיַחְּב
 ּוצ רָבֵח ןייַז ףֹוא דְנאַה ןייַז ףֹוא טְּבייֵה ןעֶמ סאָד גּונעֶג טיִנ זיִא םִע ןעֶד דָמֵח םֹוהָנ
 ןְּבאָה אָד ןעֶד עֶׁשְרַא רע טְסייֵה םיִא ןְגאָלְׁש  ריִא ןעֶמ טֶהדְניק ריא ןְּבעֶנעֶג ּפֶא ריִא טֶה
 דְנעֶה יד ןֶּבֹוהעֶג ףֹוא ןֵּבאָה נּוא טְניִרקעֶג ְּךיִז .טאָה איז זַא נּוא רַּפ רעֶדְיְּבעֶגעֶג רֵכְׂש ְּךאָּנ

 הָׁשֹמ טֶה ןְגאָלְׁש ּוצ ןְרָדְנַא םֶד ןיִנעקַא רֶנייֵא טְכאַרְּבעֶג םיִא איִז טֶה טְנייוַוְטְנַא דְנֵּק םָד
 םֶריִכֲאַו ןָתָד טאָה עָׁשָר ןָפּורעֶג ןֹוׁש םיִא םיִא טֶה איִז נּוא הֹעְרַּפ ןּופ רָטְכאָט רָח ּוצ
 רַפ טְכאַמעֶג ְּךיִד טֶה רעוֶו הָׁשֹמ ּוצ טְנאועֶג איִז נוא ןּוז םִנעֶנייֵא ריִא יו ְּךייֵלְנ ןְטְלאַהעֶג
 טְסיִּב ּוד זָנוא רָּביִא טֵפֹוׁשַא רָדֶא ראַה ןייֵא  העְרַּפ ּוא טְׁשיקעֶג נוא טוָלאַהעֶג םיִא טאָה

 זיִא לאָמ טְסְנעֶד ןעֶד טָפֹוׁשַא ןייז וצ גְנּוי ְּךאָנ םיִמ אוו ֹוזַא טְליִּפְׁשעֶג םיִא טיִמ ְּךיִז טאָה
 טְפליוו ּוד ראָיףְלעֶווְצ ןעֶוועֶג טְלַא ראָנ הָׁשֹמ הֹעִרַּפ ןּופ רַטְכאָט איד נּוא דָניק ןיילק ןייֵא
 םֶד ְּתיִגְרַהעֶג טְסאָה ּוד יז ֹזַא ןְניִגְראַה זָנּוא איז לייַַו הָׁשֹמ .ןְּבעֶגעֶג ןְמאָנ ןייֵא םיִא טאָה

 תעָרַּפ נּוא ןְטְכְראָפעֶג ְּךיִז הָׁשֹמ טאָה יִרָּצִמ + נּוא ןְגֹוצעֶג םֹורַא רֶסאוַו םעֶד ןּופ םיִא טאָה
 םֶריִכֲאווִהָד לייוו ְּךאַז יד ןְראועֶג ראוָועֶג זיִא יז םֶד ןבעֶנעֶג ןְקְנאַרעֶג ןיִא ֹוזַא ריִא טֶה טאָני
 ֹו טְלאַועג םיִא הֹעְרַּפ טֶה טְגאָועֶג םיִא ןֶּבאָה  ןֵּביִלְבעֶג זיִא רע נוא ןֶּבעֶג ןְמאָנ םָד םיִא לאָז

 ןינעגרה
 שודקה ה"לש

 טינ ְךאָנ םיִא טאָה רָע ּוליִפֶא ןעוֶו ְטייַוְצ םעֶר = טְגאָנעֶגשֶה רָע נוא (ףיעַרהֶּכַתהָמָל עֶׁשֶרָל רָמאיַו
 ליוַו.עֶשרַא ןעֶפירעֶגְנָא ןוׁש רֶע טְרעוֶו ןְגאְַׁשעֶג = ןייַ ןְגאָלׁש ּוטְכליִו םּוראָו עָׁשֶר םעֶד ּוצ

 1 : ; : "ש +פ ' + ,ןעֶנילְשעֶנ ּוטְחאָה םוראוָו ָתיִּכַה טיִנ טייֵמְׁש םָע = ןופ טְנרעֶלעֶג פא ןְכאָה םיִמָכֲח עֶרעְֶנוא .רֶניְפ

 :ןעֶגאָלְש טְסְליֵו וד הָּכַת רּונ ףוא רֶנאַהַא ףוא טֶכייָה םאונ רעֶד זַא רֶמְרעֶמ יִד

 1 : : ו 0 ֹ 7 בו
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 םֵׁש םעֶד טיִמ טְכאַמעֶג רע טאָה ןֶנִגְראַה
 גּוא ןְהעֶזיִג טיִנ םיִא טֶה ןעֶמ םאָד ׁשֶרֹוּפִמַה
 רָד נוא הֹעְרַּפ רַפ ןּופ ןְראועֶג ְפאָלטְנַא זיִא
 ןייֵא וצ ןְּבעֶנעֶג םיא טאָה ןעֶמ טְגאָז ׁשֶרדִמ
 טֶה ןְקאַה ּפֶא פאק םֶד םיִא לאָז רֶע ןֹיִלּת
 נואוְלאה ןיִא ןקאַה טגעֶקיִג טיִנ דְדעַוְׁש יִד
 טֶה נוא ןָידמ דְנאַל ןיִא ןְּפאָלְטְַא זיִא הָׁשֹמ
 זיִא ֹורְתִי נוא עֶנּורְּב רעֶד אייַּב טְצעֶזיג ְּךיִז
 לאַמְפְנעֶד נּוא ןָידמ דְנאל םֶדְןיִא ראַהַאְןעועֶג
 אייז ןְּבאָה ז'ע ןּופ רייֵׁשעֶג ּפֶא ְךיִו רֶע טאָה
 טיִנ רעֶנייֵק-םיִא טאָה ןעוֶועֶג םיִרֲחַמ םיִא
 ןייק.טֶה רֶע גוא ףאָׁש עֶנייַז ןְסאַּפ טְלאוָועֶג

 טְּומעֶג רֶטֶכעֶט איד ןְּבאָה טאַהעֶג טיִנ
 ןקְנעֶרְטַא ְננאַנעג ןיִנֶז נוא ףאָש איד ןְסאַּפ
 נוא רָכיִמְסאַּפ איד ןֵמּוקעֶג ןיִנעֶז ףאָׁש איד

 רָסאַוו רֶעיז ןְּבאָה נוא ןּביִרְט רַּפ יי ןְּבאָה
 ייֵז טאָה נוא הָׁשֹמ ןְמּוקעֶג זיִא ןְמּונעֶג קעווַא
 ןָא טאָה נוא רָכיִטְסאַּפ איִד ןּופ ןְפֶלאָהעֶג
 וצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ייֵז נוא ףאָש יד טְקנעֶרְטעֶג
 טְנעַז םוו טְגעֶרְפיִג רעטֶה רֶטאַפ רֶעייז ֹורְתִי
 םיִא איז ןְּבאָה ןֵמּוקעֶג ְךעֶג ֹוַא טְנייַה ריִא
 ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ נא שֶה יִרְּצִמ ןייֵא טְגאָועֶג
 - רָסאו טְּפעֶׁשעֶג ןָא טֶה נוא רָכיֵמְפאַּפ איִד
 נּוא ןְנְנאַנעֶג ןינעקַא םיִא זיִא רַקאַוו םָד נּוא
 םּורָד נּוא ףאָׁש איד טְקְנעֶרְמיִג ןָא טֶה רֶע
 םו סֶד לייוַו יֵרְצִמ הָׁשֹמ ּוצ הָרֹוּת יֵד טָפּור

 ןעוֶועֶג םָרֹונ טֶה יִרְצִמ םָד ְּהיֵגְרַהעֶג טֶה רֶע
 טְגאָועֶג ֹורְתִי טאָה ןֶיָדִמ ןייק ןְמּוק לאָז רֶע
 רֶע טְזאָלעֶג קעוֶוַא םיִא ריִא טאָה םּוראוָו
 סאָד ןעוֶו ןעֶד ְךייַא ןופ עֶנייֵא ןְמּונעֶג טְלאָו
 ןּופ רֶע זיִא .ןְנְנאַנעֶג ןינעקא םיִא זיִא רֶסאֹונ
 מָה הָׂשֹמ (הָשמ לָאויע בקַעַי ןופ רָדְניִק יד
 טאָה נּוא ֹורְתִי ןאַמ םָד טיִמ ןְציִז טְלאוָועֶג
 טְּבייַרְׁש יֵיַהְּב רֶדרְטְכאָט ןייֵאםיִאייַּב ןָמּונעֶג
 רֶטְכאָט ןייֵא ֹורְתְיייַּב ןֵמּונעֶג הָשֹמ טֶה םּורְד

 שודקה ה"לש
 ןְנאַטְׁשעֶג ףוא ויִא הָׂשֹמ נּוא (ןֶעיׁשֹוְו הָׁשֹמ םֶקָיו

 ַא ריִמ ןְהעֶזןּפְרעֶר ןעֶפְלאָהעֶג יו טֶה גּוא
 ןֶכאְַׁש 'םעֶד ןייְֵׁשּוצייַּב בִּוחְמ זיִא ׁשְנעֶמ רָהעֶי
 ליוִו סאוָו ןְרעֶקְראַמְׁש םעֶד ןופ ןָפְלעֶה ּוצ ייֵז נּוא
 ראָג םיִא ןְנעֶז עֶכַוְׁש איֵד ךוא ןעֶוו ןעֶקירה ייֵז
 ןְראָועֶג טְלעֶמְׁשעֶג טיִנ ראָג זיִא רֶע נוא דֶמעֶרְפ

 ַהיִנְׁשַמ רֶעייֵ ןיינ לאָז רֶע זַא

 תומש תשרפ

  םּורָד רֶטְכעֶט ןְּביִז טאַהעֶג טאָה רֶע טְגאָז

 / ווא ןְרעֶמׁש ןעֶגְראָמ רעֶד איו ֹוזַא טְכייֵלעֶג

 8 יע הניארו

  םיִא טעוֶו ןעֶמ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רע לייוַו
  נוא ןניִפעֶג םיִא טעוֶו ןעֶמ נּוא הֹעְרַּפ ןּופ ןָכּז
 .ףַע לייוו ֹורֲתִי ּוצ ןְמּוקעֶג הָׁשֹמ זיִא םּורָד
  קּוסַּפ רָד יו ֹוזַא רעֶטְכעֶמ ליִפ טאַהעֶג טֶה

 . םיִווָנ ריִמ טעֶו רֶע טְכאַרְטעֶג הָׁשֹמ טאָה
  ֹורְתִי ּוצ טאָה הָׁשֹמ ּוא רֶמְכאָט ןייַא ןְּבעֶג
 . ןייַז ןּופ ןייֵג קעווַא טיִנ לאָז רֶע ןֶראווְׁשעֶג
  ןְּבעֶגעֶג ֹורְתִי םיִא טאָה תּוׁשר ןייַז ןָא דְנאַל
 / םּורָד נוא ּבייַוַא ראַפ הָרָוּפִצ רֶטְכאָמ ןייַז
 / ויִא הָרֹוּפִצ לייוַו הֶרוּפִצ ןעֶסייֵהעֶג איִז טֶה
 . ןעֶפאָלעֶג ְךיִג זיִא איִז ןעֶד לעֶגֹופַא ׁשְטייֵט
 ,זיִא טֵׁשָּפַא ְךאָנ נוא ,לעֶנֹופַא איו הָשֹמ ּוצ
  טאָה איז לייַו הָרָוּפִצ ןעֶּסייֵהעֶג טאָה איז

 . ןעֶנּואוועֶג טֶה ּוא ןעֶגאָרְמ ןעֶראוָו זיִא איז
 .הָשֹמ נּוא (םֹוׁשָרְנ ֹומְׁש תֶא אָרְקִיע ןּזַא
 . ויִא רֶע לייוַו םֹוׁשָרנ ןעֶפּורעֶג םיִא טאָה

  ְּךֵלְמ תֶמָיַע דְנאַל דְמעֶרּפַא ןיֵא רֶנַא ןעוועֶג
 .עֶרֹוצִמ זיא םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלֶמ רָד נּוא (םִיַרְצִמ
 .רֶדְניק ןְטְכאָׁשעֶג גאָט עַלַא ןעֶמ ׁטֶה ןְראָועֶג
 ןיִא ןעֶדאָּבעֶג ְךיִז טאָה רֶע נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 .טְרָאֹורְטְנ רֶעייזלֵאָרְׂשִי יד ןְּבאָה טּולָּב רֶעייז
 | םֶה נּוא ייֵרְׁשעֶג רעֶייז טְרעֶהעֶג ּוצ טאנ טֶה

 , קֶחֶצִי םֶהָרָבַא ןּופ תּוכָז םעֶד טְנאַמ רֶד ייֵז
 | הָׁשֹמּו ןעֶועֶג םּורָּפ רָע ןעֶנעֶז סאוָו בֹקֲעְי
 | טאָה הָׁשֹמ נּוא (!רָתִי ןאצ תֶא העור הִיָה
  ֹורְתִי רֶהעוָוׁש ןייַז ןופ ףאָׁש איד ּתיִסאַּפעַג
 , םיִקיִדַצ עֶלַא ןּופ ןעוֶועֶג זיִא רֶדְס רעד ןעֶד
 ןעֶלאָז יי יֵדְּכ ףֶאָׁש ןְּפאַּפ ּוצ ןְגעֶלְפ ייֵז םֶד
 תֹוריִבַע ליִפ לייַו טייל ןּופ ןעֶדייֵׁש ּפָא ְּךיִז
 ניִיַהְד טייל ןְׁשיְִצ זיִא ןעֶמ ןעוו םֹורַא טְמּוק
 | (רָּבְדִמַה רַחַאע הָאְנִׁש נּוא הָאְנק תֹוליִכָר
 ירָּכ רֶּבְדִמ רֶד ןיִא ּתיִסאַּפעְג טיי טֶה רֶע
 ירָרְלעָּמ עֶרְמעֶרְפ ןיִא ןיִסאַּפ טיִנ לאָז רָע

 |/ אר
  ןעוֶויִג זיִא הָׁשֹמ (ורָתִי ןאצ תֶא הָעֹור הִיָה הָׁשֹמּו)

 עֶד .ֹורָתִי ןּופ ףאָׁש יֵד םֶרייוַו נּוא טְריִהַא

 ךיִה ןְכיֵלרֶע יי ןופ רֶניימְׁש רעֶר טְּבייַרְׁש רַהוז
 לאו רֶע ןְרעֶטיִפ ּוצ טייִקְכִלרֶע ןיִא היִפ עֶנייֵז זיִא
 עֶדְמעֶרְפ ףוא ןייֵג ּוצ ףורַא טיִנ ןעֶמיִהְראַפ איי
 טְגְראָז רע ,ןָאומּוצ ןיִראָׁש ןייק םעֶגייֵק נּוא רֶרְלעַּפ
  נֹוא ,ןְראָה עֶסיִנְפְריִעֶּב עֶרעיי ןלאָז יי יי ראַפ

 טלאה ;
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 תשרפ הניאש ? 
 גיצרעֶפ ןְסעֶועֶג זיִא הָׂשֹמ ןעֶגאָזיִּמכה איד
 ןידמ ןיא ראָי גיִצְרעֶּפ גוא םִיַרְצִמ ןיֵא ראָי

 ְךֹוא ֹוזַא נוא רֶּבְרִמ רָד ןיִא ראָי ניִצְרעֶּפ נּוא
 רֶע טֶה ראָי ניִצְרעֶפ אֶכיֵקֲע יִּבַר ןעֶועֶנ זיִא
 רֶע טאָה ראָי גיִצְרעֶּפ נוא טְלעֶדְנאַהעֶג

 הָביִׁשְיַא רעטֶה ראי גיִצְרעֶפ נוא טְניִרעֶלעֶג
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא הָׂשֹמ נוא ןעֶטְלאַז

 ןעֶבעֶג הֶרֹוּת איד טעֶו ןעֶמ יו בֵרֹוח גאַּב
 רעִייַפ ְךֶרֹוד ןעֶויוִואַּב םיִא ּוצ ְּךיִז טאָנ
 ראַּפ טינ זיִא ןעֶראָד רָד נּוא .ןעֶראָרַא ף

 ַײַחְּב רעד נוא יִנּקְוַח רֶד ןעֶראָועֶג טְנע
 טימ ןעֶזיוִואַּב ְּךיִז טאָנ טֶה םּורָד ןעֶּביי

 ןֶּבעֶג הָרֹוּת איִד טעֶו ןעֶמ ןעֶו ןעֶד
 ךיִא טְנאָזעֶג הָׂשֹמ טֵה רֶעייפ ליפ ןיַ
 טיִנ ןעֶראָד רַד טְרעוֶו םּוראַוו ןְהעֶזןייֵנ ל

 הָשּמ םיִא ּוצ טְנאָועֶג טאָנ טֶה טְנעֶר
 טְגאָז אָד ןיִּב ְךיִא טְרעֶפְנֶעיִג רע טֶה ה

 עֶנייַד ןּופ ךוש עֶנייַד םֹוא הוט םיִא ּוצ

 ףֹוראַד טְסייֵטְׁש ּוד סאוָו רֶרֹיֵד ןעֶד !
 אייוֵוְצ טְרעֶהעֶג רע טֶה םּורָד נּוא ניִלייֵה
 רעייִ זיִא לָמיִה ןּופ לוק םֶד לייַו הָׁשִמ ל

 תולוק ייֵוְצ איו םיֹוא םִע טְזייוַו קֶר
 רָד לאָמ עֶמְׁשְרַע םֶד לייַו ויִא טשְּפַא
 לֹוקֲא טְרעֶה רֶע ןעוֶו ׁשְנעֶמ רָד ךיוטקע

 ןעֶמ וימ ןעֶרעֶּפְנֶע טיִנ ןעק נּוא לעֶמּי
 טֶה טאָנ נוא ןעֶפּור לאָמַא ְךאָנ ןעֶׁשְנע

 רעֶד ןיִּב ְךיִא ךיָא יַתלֲא יִכנָאע טְנא
 שודקה ה"לש

 ןייג ןעֶלאָז אייֵ דנאַה ךעֶד ןיֵא טּורַא ףוא
 םֶטְבעֶר םיִנןֶגייֵנְפָא טינןְלאָו נא געוווןְמְכעֶר יו

 ןעֶפּורעְֶנָא ךוא י"שה טְרעֶֶו רֶּביִרָד .םָקָניֵ
 ןּופ טְריִה רעֶד (לֵאָרְׂשִי הָעור רַאֹוּת) םעֶד טיִּמ -

 ןְְכעֶר ןיִא ייֵז טֶריִפ רָע לייַו.לֵארׂשִי קְלאַפ עֶר !
 ןּופ ןְרְנעְפָא טינ ןְלאָז יז ייֵז טיִהְראַפ נוא ;

 טְרעֶוו רָּביִרְד םקָניִל םיִנ נוא םֶמְכעֶרּטיִנ גע
 נּוא טְריֵה רעֶד הָעֹור ןָפּורעֶגְנָא ה"צ ּוניֵבַּב הָׁשִמ !

 ראַפ ףאָׁש עֶנייַז טיִמ תֹונָמֲחַר טֶה טְריֵה רֶה יו וזַאי
 ןיִא טְגאָרְמ נּוא עֶכאַוָׁש יִד נּוא עקְנאַרק יִד

 טיִמ אייֵז טְוייֵּפְׁש נּוא עֶנְרֹוּבעֶג אייֵנ איֵר םוש ןיִיַז !
 אָׂשִי רֶׁשֲאַּכ) טְגאָז קּוסַּפ רֶר יו טייקיַצְרעֶהְמְראַּפ

 םעֶד טְגאָרְט רֶעיִצְרֶע רעֶד יוִו (קַניַה תֶא יי :
 רעֶריִפַא זיִא סאוָו רעֶדעֶי ְךֹוא ףֶראַד ֹוזַא ,גָניִלְג

 גוא תֹונָמֲחַרטיִמ ןריִ יי ןעֶרּי ייּב רֶהעטְשְראּפַא
 ;תֹוירוכָא טיִמ טיִנ הָליִלֲח =

 . וו

 6 ׂש 7 יא 1 0 : 6

 6 יי =: ' יי שײ7

 זיק הניארו תומש
 םֶה טיִמ לעָד םֶרֶמִע רעֶמאַּפ ןייַד ןּופ טאָנ
 ןּבְראָטְׁשעֶגזיִא רֶטאפ ןייַז םֶד ןְעיוִועֶג םיִא רע
 רעֶּביִא ןיִמאָנ ןייַו טיִנ טְנאַמ רעֶד טאָנ ןעֶד
 טְואָלעֶג םיִא טאָנ טֶה םּורָד נוא ןְגיִדעֶבעֶלַא
 5 םּוראוָו ןּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶטאפ ןייַ םֶד ןעֶסיוִו

 ןֵקעוו טיִנ םעוֶו הָׁשֹמ םֶד טְסּואוועֶג טֶה טאָג
 רֶטאָּפ ןייַ ןעוֶו ןייַז ּוצ הָררְׂש ןייק ןעֶמעֶנ ןָא
 נּוא םיִנָּפ ןייַו ןעֶגְראַָּב ראַפ הָׁשֹמ טֶה טְּבעֶל
 וזַא טאָנ טיִמ ןעֶדִייִר ּוצ טאַהעֶג אָרֹומ טֶה
 ןּופ תֹורָצ איִד ןְהעֶועֶג ּבאָה ְּךיִא טאָנ טְנאַז
 ליִצַמ אייז ןעֶנְנַנעֶג ּפאָרָא ןיֵּב נוא לֵאָרְׂשִי
 םָו דְנאַל טּונַא ןיִא ייֵז ןעֶגְנעֶרְּב נוא ןייַז ּוצ
 ּוטְזומ םּורָד נוא קיִנאָה נוא ְךֶליִמ ןעֶניִר טוט
 לֵאְרְׂשִי יִד ןֶהיֵצ סֹוא ּוצ הֹערַּפ ּוצ ןייֵנ הָׁשֹמ
 ְךיִא ןיִּפ רעוֶו הָׂשֹמ טְרעֶפְנֶע םִיַרְצִמ ןּופ
 ראַפ סאו נוא ְּךֶלָמַא טיִמ ןעֶדִייר לאָז ְּךיִא
 ּוצ טְוייֵלעֶג םיֹוא לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶּבאָה תּוכְזַא
 וזַא לאָז ךיִא סאָד ְךיִא ןיִּב רעֶו נוא ןעֶרעוֶו
 ןעֶנעֶז אייֵז סאו ןְהיִצ םֹוא קְלאָפ בּוׁשָחַא
 ןייַג םֹורַא ןעֶלעֶו ייֵז ןֹוׁש ןעוֶו נוא גולק רעֶייז
 טיִנְּךאָד ייֵ ןעֶלעוֶו טייֵּבְרַא עֶרעֶוְׁש רֶד ןּופ
 ןְּבאָה אָרֹומ ןעֶלעוֶו ייֵז ןענְּכ ןייק ןייֵג ןעֶלעוֶו
 הָׂשֹמ טאָנ טֶה זע יִדָבֹוע עקָראטְׁש יד רַפ

 טְסָכְראַפ ּוד םֶוְְכאַוייֵוְצ יִד ףֹוא טרעֶפְנעֶיְג
 - ןעֶסיוִו ּוטְסְלאָז העָרַּפ טיִמ ןעֶרייִר ּוצ ְּךיִד
 םּורָד טייַצ עַלַא ריֵד טִיָמ ןייַז לעוֶו ְךיִא םֶד

 יד סא נוא ןעֶטְכְראַפ טיִנ ְךיִדּוטְְפְראַד
 מםגאז

 בקעי להוא
 לֵאָרְשִייִנְּב יִמַע תֶא אָצֹוהְו הֹעְרַּפ לֶא ףחְלְׁשֶאְו הָכָל הָּתו

 עא יִּכ יִבֹנָא ימ םיִהֹלֲאָה לֶא הָׁשֹמ רַמאַֹוםִירצִמַמ
 טאָה טאָנ (םִיַרְצִמִמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא איִצֹוא יֵכְו הֹעְרַּפ לֶא
 ןופ ןעֶדוי יִד םֹוא היִצ נוא הֹעְרַּפ ּוצ ייֵנ הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג

 לאָז ְךיִא ךיִא ןיִּב רעוֶו טאָג ּוצ טְגאָועֶג הָׁשֹמ טֶה םִיַרְצִמ

 טאָג טְנאָו ׁשָהְדָמ רעֶד יםִיַרָצִמ ןּופ ןעֶדּיי יִד ןעֶהיִצ םֹוא
 טעֶוָו ןעֶייִלְסֹוא םיִנ ייֵז טְסעֶוֶו ּוד זַא הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה

 איֵר ןייֵטְׁשְראַפ רעֶמאל ןעֶמיִלְסּא טיִנ רעֶרעֶדְנַא ןיק ייֵ
 תֹותיַלְׁש םעֶד ןיִא ןְרעֶלק,ריִמ ןְלעוֶו ׁשֶרֶדֶמ םעֶד ןּופ הָנַּ
 ּוצ טְגאָו רעֶנייֵא תֹוהיִלָׁש ייֵלְרֶע ייוֵוְצ ןעֶדְנאַהְראַפ זיִא סֶע

 טיִג נוא הָרֹחְפ ריִמ גנעֶרְב נא יוִו ןייק,ראָפ ןְרעֶדְנַא םעֶד
 ןָדְנאַהְרעֶפ זיִא רֶדיוו נּוא הָרֹוחִס ןעֶפּוק ּוצ דְלעֶג טיִמ םיִא

 הָרֹוחָס עֶגְנֶרְּב ריִמ ראָפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ּוצ ,טְגאָז רעֶנייא
 ףֹוק רֶע טְגאַז רֶלעֶג ףֹוא םיִא טְגעֶרְפ ַחיִלָׁש רעֶד זַא גּוא
 טְסעוֶו ּוד וַא גוא גָראַּב ףֹוא םעֶנ רעֶדָא דֶלֶעָג ןייַד ראַפ
 רעֶר ןעֶּבעגֶּפֶא ריִר ךיִא לעוֶו געוֶו םעֶר ןיפ ןְרעֶקְמיא ְךיִד
 חִלָׁשרעֶּטׁשרֶע רעֶד םִיחּולְׁש עֶדיִב ןעֶשיווְצ זיִא קיליִמ

 סאוו

 - * יו א
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 לֵאָרְׂשִי איד ןְּבאָה תּוכְזַא רַפ םאוו טְסְנאָז
 אייז ריִד ְּךיִא גאָז ןעֶרעֶוו ּוצ טְזייֵלעֶג םֹוא
 נְראַּב םָד ףֹוא הָרֹוּת איִד ןייַז לּבֹקְמ ןעֶלעוֶו
 טְוייֵלעֶג םֹוא ייֵז ןעֶלעוֶו תּוכָז םעֶד ןיֵא יִניִס
 לאָז טֶסֶהעֶז ּוד םָו רעֶייַפ סאָד נוא ןעֶרעוֶו
 טיִנְךיִד טְסְלאָז ּוד סאָד ןעֶכייֵצַא ןייז ריד
 .טיִנְדיִוְלאָולֵאָרְׂשִייִד נואהערּפרַפ ןֵטְכְראַּפ
 ןַענּכ דְנאַל ןּופ ז"ע יֵדְבֹוע יד רפ ןעֶטְכַראַפ
 רעִייַפ טיִמ ןעֶנעֶרְּב ראַפ ייֵז לעו ךיִא ןעֶד
 יו ןעֶנעֶרְפ ןעֶלעוֶו לֵארְׂשִי ןעוֶו הָׁשֹמ טְנאָז
 ןְהיֵצ םֹוא זְנּוא ליוִו םָוטאָג רָד טְסייֵה ֹוזַא
 ייֵז גאָז טאָנ טְנאָז ןעֶנאָז יז ְּךיִא לאָז םאְוו
 .רָמֹולָּכ (הָיֵהֶא רֶׁשֲא הָיְהֶאנ םייה ְךיִא םאָד
 ְךֹוא נּוא תּולָג םֶד ןיִא ןייז ייֵז טיִמ לעֶו ְּךיִא
 נּוא איי (ֶּתְפַפָאְו ךל) תּולָנ ןעֶרעֶדְנַא ןיִא
 נאָז נוא לֵאְרְׂשִי ןּופ עֶטְצֶלֶע יִד ןייַא לעֶמאַו
 ְךיִמ טֶה ןְרעֶמְלע עֶרעֶייַא ןופ טאָג רעד יז
 םעֶד טיִמ נּוא ְךייַא ןעֶהיִצ םֹוא ּוצ טְקיִׁשעֶג
 ךיִא (יִּתְרַקַּפ רֹוקָּפנ ןעֶגאָזייֵז ּוטְסְלאָז ןֹוׁשָל
 ְךֹוא טאָה בֹקֲעַי ןעֶד ןעֶקְנעֶרעֶג ְּךיַא הוט
 ריִד ייֵז ןעֶלעֶו םּורָד (דֹוקְפִי דֹוקָּפנ טְגאָועֶג
 (רֹוקָפִ ןֹוׁשָל םֶד ןְדָייִר טְסעוֶו ּוד ַא ןְּבייֵלְג
 אָרְקִנ םיִרְבעָה יֵהֹלֲא) גאָז נּוא הֹעָרַּפ ּוצ איִינ
 ונּוא ּוצ ְּךיִז טֶה םיִדּוהְי ןּופ טאָנ רָד (ּוניֵלֲע
 רֶד ןיִא ןייֵנ ןעֶסייֵהעֶג זָנּוא טֶה נּוא ןעֶיוִואַּב
 סייוו ְךיִא נּוא תֹונָּבְרַק ןייַז ביַרְקִמ רֶּבְדִמ
 טרעייג ןייַג ןעֶזאָל טיִנ ְךייַא טעוֶו העָרַּפ םֶד
 עקְראַטְׁש ןייֵמ ןעֶזייַ ריִרְפ ןעֶזיִמ לעֶו ְךיִא
 ךייַא רע טעוֶו ְּךאָנ רָד נא תֹוּכַמ טיִמ דְנאַה
 יִא ןֵח ןעֶּבעֶג ךייַא לע ְךיִא נא ןייגןעֶזאָל
 ןעֶלעֶו אייֵז נוא םִיַרְצִמ איד ןיפ ןעֶנֹוא איִד
 שעֶוו ריִא נּוא רֶּבְליִז נּוא דְלאָג ןעֶהייֵל ךייַא
 ַײחְּב רֶד .םִיַרְצִמ דנאַל סאָד ןעֶגיִדייֵל סֹוא
 טריי ןעֶילעֶג טי ייז ייֵב ןעֶמאָה ייֵנ טְגאָז

 בקעי להוא
 רַתֹיט םעֶד רָע ןעק רֶלעֶג טיִמ םיִא טיִנ רַתֹוס רעֶד סאוָו
 ּוצ דְלעֶג סאָר ןְרעֶדְנאַנַא טיִמ קיִׁש ןעֶגאָז גּוא ןייַז הָחְדַמ

 ְךיִא יו ּזִא ןעֶמיק ןְגעק,ךוא שעֶו רֶרעֶדְנאַנַא הָרֹוחְפ ןְפֹוק
 חיִלָׁש רָר לי רֵמֹוס רעֶד סאו ַהיִלָש רעֶרעֶדְנַא רעֶד רעֶּבָא
 גְראָּב ףוא ןעֶמעֶג לאָז רֶע רעֶרָא רֶלעֶג ןיי ןעֶגיילְסֹוא לאו
 קיִש ןעֶגאָז ּצ ןייַ הָחְדִמ טיִנ רַחּו םעֶד ןעֶקחיִלָׁש רעֶד
 רעֶרָא ןעֶגייִּוצְסיאטאָה רעֶכיִלְטיִא טיִנ םּוראָָו ןְרעֶדְנאַנא
 ּוצ ןעקִיָׁש טְלאוָועֶג טֶה טאָג ןִיָנֲע סאָד זיִא סאָד טיִרעֶרְק

 איֵד ןעוֶו נוא םִיַרְצִמ ןופ ןעֶרּוי איֵד ןעֶמעֶנ םורַא הֹעַרַּפ
 ןעֶרעוֶו ּוצ טְנייַלעֶגְסֹוא תיכזַא ןעֶּבאָה ןעוֶועֶג ןְלאָז ןעֶדּא

 / .תניארו תומש תשרפ

 ייֵז ןעֶּבאָה זזַא ייֵ ייַּב טאַהעֶג ןַח ןעֶּבאָה ייֵז
 .נוא דֶלאָג ליִפ לֵאָרְׂשִי איד אוצ טְקְנעֶׁשעֶג
 .רעֶמאָט טאָג ּוצ טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טאָה רֶּבְליִז
 ּוד םֶד ןעֶּבֹולְג טיִנ ריִמ לֵאָרְׂשִי איד ןעֶלעוֶו
 .הָומנ טְנאָזעֶג טאָנ טֶה טְקיִׁשעֶג ְךיִמ טְסאָה
 .טְגאָז דְנאַה ןייַד ןיִא ּוטְסאָה סאו (ְּדדיְּב
 םיִא ףְראַו טאָג טְנאָז ןעֶקעֶטְׁשַא הָׁשֹמ
 .רָד ּוצ ןעֶּפְראוָועֶג הָׁשמ םיִא טאָה דְרֶע רָד
 .הָשֹמ ויִא גְנאַלְׁשַא ןעֶראוָועֶג רע ויִא רֶרָע
 טְגאָועֶג טאָג טֶה םיִא ראַפ ןעֶפאָלעֶג קעֶוַא
 / םיִא הָׁשֹמ טאָה לעֶדייוַו ןייו ןיִא ןָא םעֶנ
 ןְקעֶטְׁשַא ןעֶדאועֶג רֶדיוו רֶע זיא ןֵמּועֶג ןָא
 םעֶד ןּופ םּורָד טאָה טאָנ טְּבייַרְׁש ישר
 ,הָׁשֹמ ןעֶוייו ּוצ גְנאַלְׁשַא טְכאַמעֶג ןעֶקעֶטְׁש
 טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז לֵאָרְׂשִי ףֹוא טְסְדייֵר ּוד
 .ףֹוא רייֵרעֶג טֶה גְנאַלְׁש איִד יו ווַא ןעֶּבייֵלְג
 נייֵל הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָנ טֶה ְּךאָנ רָד םאָנ
 איִז רֶע טאָה םעֶזּוּב ןיִא דְנאַה ןייַד ןייַרַא
 םָד ןעֶראָועֶגעֶרֹוצִמ איז זיִא טְנייֵלעֶג ןיירַא
 דייֵר סאָו רעֶד םאד ןעֶזיועֶג טאָג םיִא ֶה
 רָד תעַרְצ טימ ןְנאָלְׁשעֶג טְרעוֶו עֶרָה ןֹוׁשָל
 ,דְנאַה ןייַד קיִרּוצ נייֵל טְגאָזעֶג טאָנ טֶה ְּךאָנ
 טְנייֵלעֶג ןייַרַא איִז רֶע טֶה ןייַרַא םעֶנּוּב ןיִא
 טא נוא ריִרָפ יוִו ֹוזַא ןייר ןעֶראוָועֶג איִז זיִא

 ןְכייֵצ איד טְסְלאָז ּוד הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶנ טֶה
 ףיִד ןעֶלעוֶו יֵז ןעוֶו נּוא לֵאָרְׂשִי יד רפ ןֵכאַמ
 יז ּוטְסְלאָז ןְכייֵצ ןעֶטְׁשְרע םּוצ ןעֶּכֹולְנ יִנ
 ןְראָו טְויִּב ּוד םֶד ןְכייֵצ ןְרעֶרְנַא םֶד ןעֶוייוו
 ףֹוא טְסאָה ּוד לייוו תערְצ טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג
 אייז ןעֶסייוֵו סאָד נּוא דייֵרעֶג עֶרָה ןֹוׁשָל ייֵז
 וייַּב לֵארְׂשִי טּוט סאוָו רעֶד סאָד גְנאַל ןּופ
 ןמּונעֶג טֶה העָרַּפ יו ֹוזַא עֶרֹוצְמ טְרעוֶו רָד
 זיִא ןעֶגיִל ריִא אייַּב טְלאוָועֶנ טָה נּוא הֶרָׂש
 גאז | פא נוא תַעַרָצ טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶראָו רֶע

 םעוֶו טיִמ ןעֶקַש ּוצ ןעוֶועֶג טיִנ קּוליִח ןייק טאָנ ייַּב טְלאוָו
 טאַהעֶג טיִנ תּוכְז ןייק ןעֶרייִד ןֶּבאָה תֶמָא ןיִא רונ זיִא םָצ

 או הָיְמִִי ןיִא טייטש םֶע יו ֹוזַא ןעֶרעוֶו וצ טְנייַעֶגְסֹוא
 טְלאוָועֶג טאָג םֶה תַָֹמ ןָא טעֶקאַנטְסיִבּוד (הָיְרֶעְ םֹורֲע
 תּכז ןייז ןיִא ןיַלְֹא ייֵנ לאָז רֶע הָׁשֹמ קיִדֵצ םעֶר ןעֶקָׁש
 תעְרפ לֶא ֵּחָלְׁשִאְו הָכָל הָּתִעו קּוסָּפ רעֶר טְגאָו סאָד
 טְגאָזעֶג טאָה טאָג ּוםִיַרְצִמִמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יִמַע תֶא אָצֹוהְו
 סְלאָז נּוא הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶקִיִׁש יד לעוֶו ְךיִא ייֵג הָׁשֹמ ּוצ
 ןעק םּורָד תּוכְז ןייַד ןיִא םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶרּיי יִד ןעֶהיִצ םֹוא

 ;תֹוחיְִׁשםעֶר ןיא ןיִיג טי תיִלָש רעֶרעֶרְַא ןייק ןוש
 שש
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 טְסְלאָז נוא ךייט ןופ רֶסא ןעֶמעֶנ ּוטְמְלאָז ןעֶכייֵצ ייֵוְצ יִד ּוצ ןעֶּבֹולְג טיִנ ןעֶלעוֶו אייז

 ןעֶרעוו ןּופ רעֶד טעוו דֶרֶע רעֶד ףֹוא ןעֶמיִג
 ןיימ ְּךיִד טעֶּב ךיִא טְנאָזעֶג הָׂשמ טֶה טּוְּּב
 טֶה הָׁשֹמ זַא ןעֶד ןעֶדייֵר טיִנ ןאק ךיא טאָנ !

 ןְּבאָה ריִמ העֶרַּפ ּוצ טְגאָועֶג רעֶהעֶז ןעֶהעֶטְׁש !
 ןָרֹוּבעֶג טעוֶו םע.םד טְנאָזעֶג גְנאַל ןֹוׁש ריד
 ןְפְלעֶה לֵאָרְׂשִי יד שעוֶו םוָנ רעֶנייֵא ןעֶסעוֶו
 טֶה סיוִועֶג רע זיִא סאָד נּוא תּולְנ םעֶד ןּוּפ
 נּוא ֹורְתִי שָּפְׁשִמ ןייַז ףוא טְצעֶועֶג הֹעָרַּפ

 זיִא רֶע טְנאָועֶג רָנייִא טֶה םעֶלָּב נוא בֹויִא
 טְגאָועֶג טֶה רעֶרעֶדְנַא רעֶד נוא הָתִמ בָײַח
 לָמִׂש ןייק ְךאָנ טֶה רע דֶניֵקַא ְךאָנ ויִא רֶע
 נּוא דָלאָנ לעֶסיִׁשַא טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טֶה טיּנ
 ןעֶמעֶנ רע: טעֶו ןעֶהעֶז ּוצ רעֶייַפ לעֶסיִׁשַא
 םֶד טֶה רע} םֶד ןעֶסיוִו ןעֶמ טעֶו רעֶייִּפ םָדי

 םֶד ןְמעֶנ טעוֶו רֶע בֹוא א ןאָמעֶג לָכָׂש ןָא!
 יִגְראַה םיִא ןעמ לאָז לָכֵׂש ןֹוׁש רע טֶה דְלאָּנ
 ויִא דָלאָנ סאָד ןעֶמעֶג טְלאוָועֶג הָׁשֹמ טאָה
 ןאָטעֶג םֹוטְׁשַא םיִא טֶה ניא ךֶאְלַמַא ןֵמֹוקעֶנ
 רעֶייַפ לֹוקַא ןעֶמּונעֶג הָׁשֹמ טֶה רעֶייִפ םּוצ
 טְנְרְּבעֶגּוצ גָנּוצ יד ְךיִז טָה נּוא ןייַרַא לֹומ ןיִא
 ,ןעֶדייֵר טְכעֶר טְנעֶקיִג טיִנ רֶע טאָה םּורָד
 טיִנ טאָנ םיִא טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶה

 הָלֵפְּת ןייק טֶה רֶע לייַו ןּופ רעֶד טְלייֵהעֶג
 ןייק םּורָד טאָה הָׁשמ נוא ףֹוראַד ןאָמעֶג
 ןעֶּבאָה לאָז רע יִדְּכ ףֹוראַד ןאָטעֶג הָלִּפִּת
 טיִנ ןאק רֶע סאָד טאָנ ראַּפ דייֵר םֹוא ןייַא
 טְקְליוִו ּוד טְרעֶפְנעֶיְג טאָנ םיִא טֶה ןעֶדִייַר
 םֶׂש יִמִנ ןְדִייִר טיִנ טְסְנעֶק ּוד לייוו ןייַנ טיִנ
 ןעֶרייֵר טְכאַמעֶג ךיד טֶה רעֶו (םֶדָאָל הָּפי
 טְלאָועֶג ְךיִד טאָה ןעֶמ ןעוֶו הֹעָרּפ ראַפי
 רעוֶו רעֶדָא (םֶלָא םיִׂשָי יִמ ֹואנ ןעֶניִנְראַה
 טיִנ טאָה ןעֶמ סאָד טְכאַמעֶג םּוטְׁש טאָה

 ּׁשֶרָח ואס ןעֶניִגְראַה ןעֶמייֵהעֶג ְךיִד דְלאַּב
 םֶד טְכאַמעֶנ בֹוט טְכעֶגְק עֶנייַז טֶה רעוֶו רָהָא
 טאָה ןעֶמ איוִו טְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּפאָה אייז

 טאָה רעוֶו רעֶדְא ןעֶניִגְראַה ְּךיִד ןעֶסייֵהעֶג
 ןְהעֶעֶגטיִנןְּבאָה ייֵז םֶד דֶניִלְּב טְכאַמעֶגייֵ
 ּבאָה ץֶלַא םד ןְפאָלעֶג קעֶוַא טְסיִּב ּוד יו
 אוד םֶד ןְכאַמ ךֹוא םֶד ְּךיִא ןאק ןאָטְנ ְּךיִא
 הָׁשֹמ טֶה הֹעְרַּפ רַפ ןעֶדייֵר ןינעק,טְסְלאָו

 - תומש תשרפ

 איד ןְּבאָה ןעֶמּונעֶג ּפאָרַא ןֹורק איִד הֹעְרַּפ

 האסט ההש יי שי דא ר א

 חיק הניארו
 ןופ טל יא רע ןעֶד ןרַהַא קיִׁש טְרָּפְניג
 טיִנ לֵאָרְׂשִי יִד ְךאָד לעוֶו ְךיִא ְּךֹוא נּוא ריִמ

 עֶכְלעֶזַא קיִׁש םּורָד לֵארְׂשִי ץֶרָא ןייק ןגנעֶרְּב
 ץֶרֶא ןייק ןעֶגְנערְּב ייֵ ןעֶלעֶו םאָו םיִחּולְׁש
 נּוא הָׁשֹמ ףֹוא טְניִרעֶצְנ טאָג טאָה לֵאָרְׂשִי
 ןֵהֹּכ ןייק ּוטְסעוֶו םעֶד רָּביִא הָׁשֹמ ּוצ טְגאָז
 ןייַז טעו ןֹרֲהַא רעֶדּורְּב ןייַד ראָנ ןייַז שיִג
 נּוא יִוֵל ןייֵא ןייַז טְסעֶוו אּוד נּוא ןֵהֹּכ ןייֵא
 נּוא הֹעְרַּפ ּוצ ןְדייֵר ריִד ראַפ טעֶו ןֹרֲהַא
 ְךיִז םעֶו גּוא ןייג ןינעקַא ריִד טעװ ןֹרָהא
 ּוצ רֶד טְסאָה ּוד םֶו ץֶראַה ןייַז ןיִא ןְאייַרְפ
 אֵנֹקֲתִמ ריִד ןיִא טיִנְּדיִו טעוֶו נּוא ןעוווַנ הָכֹוז
 ְנאָרְט ּוצ ןעוֶוְנ הָכֹוז ןֹרָהַא טֶה םּורָדנּוא ןייַז
 ץְראַה ןיִיַוףּוא רֶנייֵטְׁש עֶּוג טימ ןְׁשֹוח םעֶד
 ְךיִא סאו ץְלַא ןֹרָהַא ּוצ גאָז נּוא אייֵנ םּורָד
 םיִא ּוצ ןייַז טְסְלאָז ּוד נּוא טְנאַועֶג ריִד ּבאָה
 טיִמ ןְדייֵר ריִד רַּפ לאָז ןֹרֲהַא נּוא ראַה ןייֵא

 דְנאַה ןייַד ןיִא םעֶנ ןְקעֶטְׁש םעֶד נוא הֹעְרַּפ

 טו

 ןייז ןופ תּוׁשְר ןֶמּונעֶג טאָה נוא ןְגְנאַנעֶג זיִא

 ְךיִא טְנאָז נוא םִיַרְצִמ ןייק ןייֵג ּוצ רֶהעַוְׁש
 טְנאָז ןָאומ רָריִרְּב עֶנייֵמ םִוו ןְהעֶז ןייֵג לעוֶו
 ּוצ טְנאַועֶג טֶה טאָנ נּוא םֹולָׁשְל אייֵג ֹורְתִי

 ןְבְראָטְׁשְניִא םִע ןעֶד םִיַרְצִמ ןייק ייֵנ הָׁשֹמ
 ייַּב רייֵריִג ריִד ףֹוא ןֶּבאָה םז םֶריִכַאו ןָתָד
 טְּבעֶליִג ְךאָנ ןָּבאָה ייֵז עַׁשְמאָח נוא הֹעְרַּפ
 יז לייַװו ןֶּבְראָטְׁשָג ןעֶנעֶז ייֵז טְגאָזְג רֶע טֶה
 ְּברְטִׁשְג יו ְךיילְנ זיִא סֶד ןְראָווג םּרָא ןְנעז
 תֹוליִכְר ןייֵק ןענעק טיִנ ןוש ןְלעֶוו אייֵז נּוא
 ןוׁש ןְלעו דייַר יֵרְייז לייַו ריִד ףוא ןְנאָז
 בייַװ ןייַ ןְמּונעֶג הָׁשֹמ טֶה ןְמּונעֶג ןָא ןייַז טיִנ
 ןְטייֵר טְכאַמעֶג יז טֶה גּוא רֶדְניִק עֶנייֵז נוא
 םאָה רֶע םו םֶהָרְבַא ןּוֿפ לעֶזייֵא םעֶד ףֹוא
 םעֶד ףֹוא גוא טְריִפעֶג הָדיִקְש רֶד ּוצ קָחְצִי
 זְמּיק טעוֶו רע;ןעוֶו חיִׁשָמ ןְטייַר טעוֶו ליִזייֵא
 ןיִקעֶטְׁש םעֶד הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזְנ טֶה טאָנ נּוא
 טיִמ ּוטְסְלאָו דְנאַה ןייַד ןיִא טְסאָה אּוד םוִו
 ךיִא נוא הֹעְרַּפ ראַפ ןעֶכייֵצ עֶלַא ןאָט םיִא
 קיש טיִנ לאָז רֶע ץְדאַה ןייז ןקְראַטְׁש לעוֶו
 ןיִרעֶמ םיא ןיִא לאָז ְךיִא יֵדְּכ לֵאָרְׂשִי איד
 רָד הֹעְרַּפ ּוצ ןְנאָז טְסְלאָז נּוא .רֶדְנּואוועֶנייֵמ

 אָז ּוצ טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טֶה לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג
 ריר
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 הניאצ 206
 ןעֶקִיִׁש ייֵז ּוטְסְלאָז םּורָד קְלאָפ בּוׁשָח ןייַמ יז לֵאָרְׂשִי יד (לֵאָרְִי ִרֹוכְּב ינְבו ריד
 םיִנ ייֵז טְסְליוִו אוד ּבֹוא נּוא ְךיִמ ןעֶניִד ּוצ
 רעֶד ּוצ יֵדְּכ טְנאַזעֶג רעֶיַרְּפ איִנ רֶע טאָה הָּכַמ עֶטְׁשְרעֶטְנוא יִר ןעוֶויִג זיִא םֶד עֶׁשְטאָח גּוא רֹוכְּב ןייַד ןעֶנינְראַה ּךיִא לעו ןעֶקיִׁש
 = ןעוֶויִג זיִא הָׂשֹמ זַא נּוא (ןולָמַּב ְּךֶרָדּב יִהָי הָּכַמ רָטְפְקְראַטְׁש רעֶד טיִמ םיִא ןיִקעֶרְׁש

 םיִא טאָה ּורְּבְראַה ןייֵא ףֹוא געוו ןיִא
 םיִא טֶה נּוא טאָג ןופ ְךַאְלַמ ןייֵא טְניִנעֶגְּב
 רֶועילַא יז ןייַז טֶה רע; לייַװו ןְטייֵט טְלאָועֶג
 םֶד םֹולָׁשְו םַח טְנאָז יִסֹוי יִּבִר ּתיִלַמיִג טיִנ
 רעראָנ הָליִמ תֹוָצִמ ןָטְלאַהְנ טיִנ טֶה הָׁשמ
 ןייַז לַמ םיִא ְךיִא לֵאָז עוו טְכאַרְטִג ְךיִ טֶה
 גֶּכֶס ןייֵא םַד ֹויִא געֶוו ןיא אייָנ ְךיִא רֶדייֲא

 ןְטְראַווְּךיִא לאָז געוו ןיא ןייֵג ּוצ דניִוַא טיִמ
 ןעֶלייֵה רַּפ ךִו םעוו הָליֵמ יד זיִּב נעֶמ ייֵרָד

 םירצמ ןייק ןייג ןְסייֵהעֶג ריִמ ְךאָד טָה טאָג
 ְךֶאֶלַמ רעֶד נוא ןְמיֹוז טיִנ .ְךיִמ ְּךיִא ראָט
 רָע םּוראָו ןאָטְג טיִנ רַּפ רעֶד םיִא טְלאוָו
 רע יוִו ראָנ ןעוֶויִג גיִדְלּוׁש טיִנ םעֶד ןיִא זיִא

 ןָא רע טֶה גיִרְּבְראַה םעֶד ףוא ץָמּוקעֶג זיִא
 ןיִא טיִנ ןְכאַז עֶנייַז ןיִא ןייַז ּוצ קָסֹוע ןֶּבּוהעֶג
 ְךָאלַמ רעֶד םיִא טאָה םּורָד הָליִמ תֹוצמ
 םֶר ןְנאַטְׁש רַּפ הֶרֹוּפִצ טֶה ןיִטייֵמ טְלאָועֶג
 איִז טאָה הָליֵמ תֹוצִמ רעֶד רעֶּביִא זיִא םָע
 ןעֶוַג לַמ טאָה וא ןייֵטְׁש ןעֶּפְראַׁשַא ןֵמּונעֶג
 ּפָא םיִא ןּופ .ְּךָאְלַמ רעֶד טאָה ֹוזַא ןּוז םעֶד
 וניֵּבַר ןעֶנעֶוו ןּופ טְּבייַרׁש יֵיַחְּב רָד ,טְזאָלעֶג
 לַמ טיִנ םיִא ןייַלַא הָׁשמ טֶה םּורָד לֵאְנַח
 רֶד .ייַּב רֶד ןעוֶויִנ טיִנ זיִא הָׂשמ לייו ןעווונ
 טנִמִמ ְךֶלֵיַ טיִנטייֵטְׁש םּורְד טְּבייַרְׁש יַײַחְּב

 רָדטְטייֵט זיִא סֶד (ּונְמִמ ףֶריע טייֵטְׁש םָע
 רע רעֶּכבֶא םיִא ןּופ טְזאָלעֶג ּפָא טֶה ְּךָאָלמ
 ראָנ טֶה הָרֹוּפִצ ןעֶד ןְגְנאַגְג קעווַא םינ זיִא
 טְכאַמעֶג טיִנ העָיַרְּפ ןייק םֶה נּוא ןְטיִנְׁשאַּב
 טאָה איז ויִּב טְראַויִנ ְךָאְלמ רָד טה םּורָד
 טְואָועֶג הָרֹוּבִצ טָה םּורָד נּוא ןעֶוויִנ ערוּפ
 תֹוליֵמ ייֵוְצ ּזיִא סָד (תולּומַל םיִמָד ןֵתֲחְנ
 ׁשֶרְדֶמ רֶה ,ןייַז עַרֹוּפ ּוצ נּוא ןיִדייֵנְׁשאַּב ּוצ
 ןעֶפְראַׁשַא טיִמ רֶניֵק םאָד טאָה ןעֶמ טְנאָז
 םּוראָוו רֶסֹעֶמ ןייק טיִמ טיִנ ןעוֶויִנ לַמ ןייֵטְׁש

 - הניפרו תומש תשרפ
 וצ ןעוויִנ גָהְנִמ רעֶד ןעֶטייַצ ראַפ זיִא ֹוזַא
 / זַא ראָנ ןייֵמָׁש ןעֶפְראַׁשַא םיִמ ןעֶדיינְׁשאַּב
 | - ףאָה עא ןייֵטְׁשַא ןעֶמּונעֶג טאָה ְּךַלֶמַה דִוָד
 ִּתְשַלּפ םעֶד ןינגְראַה רעֶד ּוצ ןעֶּפְראַועֶג
 ףֹוא למה ןיִרְייַא ןייא ןיִא ןְְנאַנעֶגזיִא רֶע םָח
 זיִא םוו ְּךַאלַמ רָד טְנאַועֶג טֶה ֹוזַא פאק ןייז
 םו ךָאָלמ םעֶד ּוצ רעֶנייֵטְׁש רָּביִא טְצעֶזיִג
 ְךיִז ןיִזייֵא ןייד ּואָל ןיוייֵא רֵּביִא טְצעֶזיִנ זיִא

 םעֶד ןייֵג ןנעק לאז ןייֵטְׁש רֶד םֶד ןְטְלאַּפְׁש
 ריִד לעוו ְּךיִא נּוא ןייַרַא ּפאק ןיִא יִּתָׁשִלְּפ
 ניִּב טְנעֶלְפ ןעֶמ סאָד הֶנָּתַמ ןיֵא ןיִקְנעֶׁש
 טְנייַה ןּופ גוא ןייֵטְׁשַא טיִמ ןייַז לַמ רעֶהַא
 ןיייֵא ןופ רֶמעַמַא טיִמ ןייַז לַמ ןעֶמ לאָז ןָא
 ויִא םּורָד טְגְלאַּפָנ םיִא ְּךָאָלַמ רָד טָה ֹוזַא
 טֶה טאָג נּוא .רָסעֶמַא טיִמ לַמ טְנייַה ןעֶמ
 איינ (הָׁשֹמ תאֵרְקִל ךלנ ןֹרֲהַא ּוצ טְגאָזעֶג
 ןגְנאַגְג ןינעקַא םיִא ןרָהַא זיִא הָׂשֹמ ןיִנעֶקַא
 טאָנ םִִו ןְכייֵצ עֶלַא טְלייֵצ רָד םיִא טָה נּוא
 טְליִמאַזיִג ןייא ןְּבאָה ייֵז נּוא ןְניִועֶג םיִא טֶה
 מיִמ ןעֶכייֵצ ּוד טְכאַמָנ ןְּבאָה נּוא םיִנֵקָז יד
 לֵאָרְִׂי יֵד נּוא לֵאָרְׂשִייִד רּפ ןיִקעֶמְׁש םעֶד
 הָׁשֹמ טְקיִׁשָנ טֶה טאָנ םָד טְּבייֵלְנעֶ ןֶּבאָה
 גּוא טְקיִּבעֶ ְּךיִז ןְּבאָה נוא ןעֶזייֵל םֹוא אייז
 איד נוא הָרוׂשְּב עַמּונ ףעֶד ףֹוא טָאינקעֶג
 יז לייוו יז ןּוּפ רייֵׁשעֶג פָא ְךיִז ןֶּבאָה םיִנֹקִז

 ראָנ הֹעְרַּפ ּוצ ןיִיַנ וצ טאַהעֶג אָרֹומ ןּבאָה
 יד ןְּבאָה םּורְד ןְגְנַגְג ןעֶנעֶז ןרֲהַא גוא הָׂשֹמ
 ףֹוא הָׁשֹמ טיִמ ןייגּוצ ןעוֶויִג הָכֹוז טיִנ םיִנקְ
 ןְּבאָה ןֹרֲהַא נוא הָשֹמ נוא יַניִס נְראַּב םעֶד
 טֶה אָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד הֹעְרַּפ ּוצ טְנאַנ
 טְסְלאָז ּודטְנאָזְג םָה נוא ןיוַואַּב ּוא ּוצ ךיִז
 ןיִא ןְכאַמ םֹומ םֹוי ןיֵא ןעֶקיִׁש לֵאָרְׂשִי יִד
 טיִנ ןעק ךיִא והשְרַּפ םֶרָפְנֶע רָּכְדִמ רעֶד
 טאָה הֹעְרַּפ טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד ,טאָנ רעַייַא
 ןעֶנאַטְׁשְנ ןעֶגעֶז ןָגירֶה םִָו רֶפָס ןייֵא טאַהְג
 ןיִא טְנאָנעֶג רֶע טאָה םּורָד רֶמעֶג ּפָא עֶלַא
 רעייַא ןופ ןָמאָנ רעֶד טיִנ טייֵטְׁש רָּפֵס ןיימ
 ןעוֶועֶג זיִא הֹעָרַּפ טְּבייַרְׁש יִיַהְּב רעֶד ,טאָנ

 ְךֶַמ ְכילְמיִאטְפּואוָמטֶה רֶע םֶכָח רֶמֹורְנא
 םֶה רע נוא דִנַאַל ןייֵא רָּביִא טְגיִטְלעוֶויִג סוִו

 טֶה רע; ןעֶד םאָג רעֶייֵא טיִנ ןעק ְּךיִא טְגאָזנ
 דֶרֶע רעֶד ףוא ךיז רעֶטְנּוא דְנאַל ןייק שיִנ
 א ןיטלעֶי םעֶד רֶּביִא לאָז רֶע סֶד
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 הניאצ
 רעֶּביִא טְניִטְלעוֶויִג טאָנסֶד טְפּואוג טיִנ טֶה
 טְלעוֶו רַד ףֹוא ןְגיִטְלעֶויִג םֶוו םיִכָלְמ עֶלַא
 ןייַא ּוצ לָׁשָמַא טְנאָונ ןְּבאָה םיִמָכֲח עֶרְזנּוא

 ד נוא הָמֹוׁש ןייַא טְכעֶנֶק ןייֵא טֶה םִֶוןַהּכ
 ףֹוא טְכעֶנְק רָד טְמּוק ןְגְנאַגְנ קעֶווַא ֹויִא ןַהֹּכ

 ןיימ אָד זיִא טְנעֶרְּפ ּוא תֹורְבקַה תיֵּב םעֶד -
 ראַה ןייַד טייל איִד םיִא ןיִרֶעַפְנֶע 'ֹוזַא ראה
 תיֵּב םעֶד ףֹוא רע טְמּוק יו ןֵהּכַא ְּךאָד זיִא
 הֹעְרַּפ ּוצ טְגאָזְג הֶׁשֹמ טֶה ְךֹוא ֹוזַא תֹורְּבְקַה

 טוט ןעֶנעֶז םוו זע יִד ןְׁשיִווְצ טאָנ טֶסְּכּוז ּוד
 רָזוא רָּבֶא טייקיטְלעוֶויִנ ןייק טינ ןְּבאָה נוא
 עֶלַא רעֶּביִא ְּךֶלֶמ ןייַא זיִא נוא טְּבעֶל טאָנ

 רעֶייֵא ןאָק םֶו טְנעֶרְפֶג הֹערַּפ טאָה םיִּכָלְּמ
 נּוא לָמיֵה ןְפאַׁשַּב םֶה רֶע הָשֹמ טְנאָז טאָנ
 ןיִנעֶר טְכאַמ נּוא ׁשיִנְפעֶׁשַּב עֶלַא גוא דָרָע
 םיִכָלֶמ טְכאַמ נּוא ןיִסְקאַוו ץֶלַא טְכאַמ נּוא
 ףֹוא םיִכָלְמ ּפָא טְצעֶו נּוא דֶרֶע רעֶד ףֹוא
 ראַה רעֶד ןיִּב ְּךיִא הֹעְרַּפ טֶרָפְנַע דָרֶע רֶה
 ןָפאַׁשַּב ןייֵלַא ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא טְלעוֶו רֶד ןּופ
 ןעֶפאַׁשַּב ןייַלַא םֹוליִנ ְּךייֵמ ןייַמ ּבאָה נוא
 ְךיז טְלאַה הֹעְרַּפ לייַוַו הָׁשֹמ ּוצ טאָנ טְנאָז
 הָשֹמ ּוטְסְלאָז םּורָד ְךייַמ םעֶד טיִמ בּוׁשָח
 ּוצ םּוליִנ ְךייַט םעֶד ןּופ רֶסאֵוו איֵד ןעֶכאַמ
 ףְראַד ְךיִא טְגאָזעֶג הֹעְרַּפ טאָה ְךאָנ .טּולָּב
 ריִמ ּוצ ְּךיִז טֶה רֶע ןעֶד טאָנ ןיֵרעֶה ּוצ טיִּנ
 ראָנ הֶרָׂש ןָמּונעֶג ּבאָה ְךיא זַא ןעֶויוִואַּב טיִג
 טֶהרע זַא ןעֶזיִואַּב ְּךיִז רֶע םֶה ְּךֶלֶמיִבֲא ּוצ
 ואָל הער וצ ןֹרָהאָו הֶׁשֹמ ןְנאָז הֶרָׂש מט
 ןְגאָלְׁש טאָנְךיִד טעוו טיִנ עו נּוא ןייֵנ זָנּוא
 ּוצ טְגאָזְנ הֹעְרַּפ טֶה דְרעוֶוָׁש נוא רָבָד טיִמ

 קְלאָפ סאָד ןיִרעֶטְׁש רַפ טיִנ טְלאָז ריא יז
 ןיִרעֶה לֵאָרְׂשִי לָּכ ןעֶד טייֵּבְרַא רעֶייִז ןּופ
 ּוכָלֹנ טיִנ ןעֶטייֵּבְרַא נוא ןערייפ ְךייַא

 ּוצ ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ ריִא טייֵנ (םֶביֵתֹולְבַסְּל
 סאָד טיִנ טְרעֶטְׁש ראַפ נּוא טייִּבְרַא רעיא

 טאָה הֹעָרַּפ רעֶּבָא טייֵבְרַא עֶייז ןופ קְלאָפ
 ןייַז וצ ןייֵג ןֹרֲהַא נוא הָׁשִמ ןעֶטייֵהעֶג טיִנ
 ןופ ןעוֶויִג אייֵרפ זיִא יִוֵל טֶבָׁש ןעֶד טייֵּבְרַא
 טֶבָׁש זאָל טְגאָזְנ טֶה הֹערַּפ ןעֶד טייֵבְרַא רֶד
 לֵאָרְׂשיוצ ןיִנְרעֶל ןְלאָז נא הָרָּת ןיִנְרעֶל יול
 טְּבייַרְׁש יִנּוקְזַח רעֶד ,םיִטַּפְׁשִמ נוא םיִניֵד
 לייַו טייֵּבְרַאעֶג טיִנ יִוֵל טֶבָׁש ןעֶּבאָה םּורָד

 םעֶניא ןיִא לֵאָרְׂשִי טיִמ רֶיַרְּפ טֶה הֹעְרַּ
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 טיק הניארו
 ןְטייֵּבְרַא יצ ןְטְפּולְג ןְלאָז ייֵז יֵדְּכ טייֵבְרַאעֶג
 טיִנ ּבייֵה ןָא ןּופ ןעֶּבאָה יִוֵל טֶבָׁש רעֶּבא
 טְנאְָג ןָא טֶה בֹקֲעַי עֶד ןָטייֵבְרַא טְלאועֶג
 אייֵז לייַו ןְנאָרְט טיִנ ןֹורָא ןייַז לאָז ייֵל םֶד
 איֵד טיִמ ׁשֶדֹוקַה ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְט ןְלעוו
 ְּבאָה םּורָד ןֶּכִׁשִמ םעֶד ןּופ םיִלֵּכ עֶגיִלייֵה
 ןׁשִרע םעֶד טְלאָונטיִנ ךֹוא הָעְרַפ יִמ יי
 ןופ אייֵרְפ ןֶּביְִּבִג ןעֶנעֶז נא ןֶטיֵּבְַא גאָט
 תֶא אּוהֲה םֹויַּב חועְרַּפ וֵציַע טייֵּבְרַא רעֶד

 גאָט םעֶד טֶה הֹעִּתַּפ נוא (דמאֵל םיִׁשָנֹונַה
 יִּבעֶג טיִנ אֹורָטְׁש ןייק ייֵז לאָז ןעֶמ ןְמאָּבְ
 ןיײלַא ןעֶלאָו אייז ןְטעְֶק ּוצ םייל םעֶד ןיִא
 איד ןּופ ןֹוּבְׁשַה םעֶד נּוא אֹורֵמְׁש ןֵּביֹולְק

 איו ְךיילְג גאָט עֶלַא ןעֶבאמ ייֵז ןְלאָז לֶניִצ
 ייַז לאָז סִע יֵדְּכ אֹורְטׁש ןְּבעגיג ייֵז טֶה ןעֶמ
 ןְלאָז יֵז לֵאָרְׂשִי יד ףֹוא טייּברא יד רעוֶוְש
 םוי הָּבָדַמ וה ןיִא ןיינ ןְלעֶו רימ דיר טיִנ

 טייֵרְְׁש רַפ לֵאָרְׂשִי ךיז ןְּבאָה ןְכאַמ בֹוט
 ןְּבאָה רֶגְניווְצאַּב יֵד נּוא אֹורָמִׁש ןָּביֹולְק ּוצ

 ןֶנעֶו םֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִרְטֹוׁש איד ןְנאָלְׁשִ
 יד ןְהעֶז ּוצ לֵאָרְׂשִי יד רֶּביִא טְצעזיִ ןְראוָ
 טְנאָועֶג ןְּבאָה ייֵזנוא ןְטייבְרַא ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 ְךייֵלְנ לאָצ רעייַא נאָמ עֶלַא םֹוא טייֵּבְרַא
 ןעֶּבאָה םּורָד נּוא אֹורֵמִׁש ןעווְג זיִא סֶע יו

 ןיִרְדָהנס ןייַז ּוצ ןעֶוויג הָכֹוז םיִרטֹוׁש איִד

 ןאָלְְׁנ ןְראָו ןעֶגעז ייֵז לייַו לֵאָרְׂשִי רֶביא
 יד ןְגָלְׁשנ טינ ןְּבאָה גוא לֵאָרְִׂי יד רֶּביִא
 נב יְֵמוׁש ארי ןְטייֵּבְרַאְלאז יי לֵאָרׂשִי
 ןְּבאָה םיִרְמֹוׁש יִד נּוא (עֶרֶּב ַםֵתֹוא לֵאָרְׂשִי
 ןְייּבְרַארעֶוְׁשרֶעייַזעֶזיִמ לֵאָרְשִ ֶד קעז
 םֹורַא ןרָהַאְו הָׁשֹמ טְניִנעֶנּב ןעֶּבאָה ייֵז נּוא
 טאָנ טְגאָזג ייֵז וצ ייז ןעֶּבאָה הֹעְרַּפ ןופ ןייֵ
 רעֶוָׁש טאָה ריִא םאָו ןעֶטְּפְׁשִמ ְךייַא לאָז
 הָׁשֹמ טֶה לֵאָרְׂשִי ףֹוא טייֵּבְרַא איִד טְכאַמְנ
 ןאָטְג טְכעֶלְׁש ּוטְסאָה םּוראָו טאָנ ּוצ טְנאָזְנ
 רעֶוְׁש אייֵז ףֹוא טאָה ןעֶמ םָד לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ףֹוא ויִא גיִרק איד נּוא טייֵבְרַא איֵד טְכאַמָנ
 גּוא ןעֶויִג ןְניִרְד ַחיִלָׁשַא ןיִּב ְךיִא לייוו ריִמ
 םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶקִיׁש טינ לֵאָרְׂשִי יַד ליווהֹעְרַּפ
 יו ֹוזַא טיִנ טְסיִּב ּוד טְנאָזְג םיִא ּוצ טאָנ םֶה

 רקָיע ןייַד טְנאָזג םיִא ּבאָה ְּךיִא םֶד םֶהָרבַא
 ְךיִא ּבאָה ְךאָנ רֶד גוא קָחְצִי ןייַז טעוֶו עַרָ
 ברק ןייֵא ראַפ םיִא לאָז רֶע טְגאָעֶג םיִא

 ןטכעש

 יי א א ר יע עי טי* ,י
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 - ןּוא רייֵריִנ טיִנ ףֹוראַד טֶה רֶע נּוא ןְמְכעֶש
 םיִׂשֲעַמ עֶנייַמ ףֹוא ןֶדייַר ליִּפ טְסּוט הָׁשֹמ ּוד
 דְנּוצַא ראַנ ּוטְסעוֶו םּורָד (הֶאְרִת הָּתעַנ

 העְרַּפ וצ ןאָט לעֶו ְךיִא םוו ןְכייֵצ יִד ןְהעֶז
 נּוא ןייַא ּוצ ןאָמ לעֶו ְךיִא סאו טיִנ רעֶּבָא

 ַײַחְּב רָד .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ םיִכָלְמ ניִסייַרְר
 (ָתֹועֵרֲה הָמָלֹנ טְגאָועֶג טֶה הָׁשֹמ טְּבייַרְׁש
 תֹעְרַּפ נּוא לעֶּביִא לֵאָרׂשִי סע טייֵנ םּוראוָו
 ןֶנעֶז יֵז םָו לאוו םִע טייג קְלאָּפ ןיִיַז טיִמ

 םיִרּוְי ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד נּוא םיִעָׁשָר עֶלַא !
 תֹוריֵבֲע ףֹוא רָדָא .ְךאָד ןָמּוק םיִרּוסְי איד

 תרטפה

 ןּופ דייַ יִ ןָנעֶז סאָד (יהָיְִלִח ןֶּבּהָיְמרִי ירד
 אי הע מטה ןיפ ןז רעד טֵתְמִי

 טאָג טֶה הָנֹוזַה בָחָר ןּופ ןָמיִקעֶג:סורַא זיִא איִבָנַה
 סורַא טְמּוק רֶע סאָו ּוהָיְמְרִי ןעֶמּוק לאָז טְגאָועֶג
 איִד ןיִפאָרְמְׁש לאָז נּוא םּורָפ זיִא נּוא הָנֹוזַא ןּופ
 נוא רֶמּומ עֶמּורָּפַא ןּופ םורַא ןְמּוק םאָו לֵאָרְׂשִי
 םיִנֲהֹּכ יִד ןּופ ןעוֶויִג זיִא ּוהָיָמְרִי נּוא טְכעֶלְש ןְנעֶז
 ּוצ זיִא סֶע סאוָו תֹותָנֲע טאָמְׁש רָד ןיִא ןְנאוַו סאוָו
 טיט א ד"ה טמאַנ ןופ = היא רעב ןעװכ יא
 םֶר הָדּוהְי ןּופ ְךֶלֶמ רֶד ץֹומא ןָּב ּוהָיַׁשאי ןּופ געט
 ןעוֶויִג זיִא רֶע גּוא הָכּולְמ ןייַז ןּופ ראָי עֶטְניִצייַרְר
 ְֶלֵמ ּוהָיִשאי ןֶּב םיִקָיוהְי ןּופ געמ איָד ןיֵא איִבָנַא
 עָטְפִלֶע סאָר טְואָלעֶגְסוא ְךיִז טֶה סֶע ויִּב הָרּוהְ
 זיִא סאָד הָדּוהְי ְךֶלֶמ ּוהָיִׁשאי ןֶּב ּוהָיִָדְצ ּוצ ראָי
 ןְנעֶז םִיַלָשּורְי ןּופ טייַל יִד םאוָו ראָי סאָד ןעוֶויִג
 - בָא ויִא סאָד שֶרֹוח ןְמְפְניִפ ןיִא ןְראָועֶג ןְביִרָטְראַפ
 וזַא ריִמ ּוצ רייֵר סְטאָנ ןעווֶוינ זיִא סֶע ּוהָיָמְרִי טְנאָז
 והָיִמִרִי ְךיִד ּבאָה טאָג ְךיֶא זַא (םֶרָמְּב) ןְגאָז ּוצ
 רֶדייֵא גוא טְנעֶקיַנ ְךיִד ְךיִא ָּבאָה ְךוּכ ןיֵא ןָפאַׁשאַּב
 ּבאָה ּבייֵל םֶרָטּומ ןייַד ןּופ ןְגְנאַנעֶג סורַא טְסיִּב ּוד
 = יי ןכענטףכאַה יאייֵרְכיִנָא ךכדיא
 נאָלק ְךיִא טְנאָזיִג ְךיִא ּבאָה (רַמּואָו) רעֶקְלעֶפ ּוצ
 ןעֶד ןדָייר ּוצ טיִנ םייַו ךיִא םּוראָו ראַה רעֶד טאָג
 איר ןעֶפאָרְטְׁש ּוצ יֹואָר טיִנ ןיֵּב נּוא גָנּוי ןיִּב ְךיִא
 טוט ןייז ראַּפ טַּפאֶרְטִׁשיִנ ייֵז טאָה הָׁשֹמ לֵאָרְׂשִי
 ןעֶגוא עֶרֶעייֵו ןיִא ןעוֶויִג בּׁשָח ןוׁש זיִא רֶע סאו
 ןופ ןְגוצעֶג םוא ייֵז טאָה רֶע סאָו םיִסָנ ליִפ ּךֶרּוד
 טאָה נּוא םִי םעֶד ןְמְלאַּפׁשעּג ייֵז טֶה נּוא םִיַרְצִמ
 ןָאּוטעֶנ ייֵנ טאָה נּוא ןָכ םעֶד ןיִרְדינ טֶּכאַמעֶג יז
 הָרֹוּת איִד ןְּבעֶגעֶג ייֵז טאָה נּוא ויָלְׂש םעֶד ןָאייַו
 ייַּב ךיִא נּוא רַאָּב םעֶר טְכאַרְּבעֶג ףוא ייֵז טֶה נּוא
 וצ ןעקִיש ּוצ ןָא ְךיִמ טְסֶּבייַה ּוד סאָוו ּבֹוהְנֶא ןייַמ
 ןָפיָרְטְשוצ ןּכייֵהְנָא רקאב יי לא לְֵָׂשִי איד
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 ְךאָנ לאָז םִע יִדְּכ רֵדָא ןאָטְג טֶה ןעֶמ םוו
 טְנעֶרְפםּורְד טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןייַז טּוג םעֶד

 םיִרּוסְי לֵאָרְׂשִי יד ןּבאָה ןיִכְלעוו רַפ הָׁשֹמ
 ּוטְסעֶוו רֶלאַּב (הָאָרִת הָּתַַנ טאָג טְרֶפֶַע
 רעייֵז העֶרַּפ טיִמ םִיַרְצִמ ןּופ הָלְּפִמ יד ןְהעֶז
 םּורָד נּוא ןִזאָל םֹוא דְלאַּב ְּךיִז םעֶו הָחְמִׂש
 ןּופ טייֵּבְרַא איד טָכאַמעֶג רעֶוְׁש ְּךיִא ּבאָה
 ְּבעֶג רֵכְׂש לָּפאָמ ייֵו לאָז ְךיִא יֵדְּכ לֵאָרָׂשִי
 טיִמ םיִרּוסְי איִד ןעֶדייֵל ןְלעֶו איִיַו ןעוֶו

 : טָפאַׁשַּביל

 תומש
 םיִנ טְסֶלאָז ּוד טְנאַזעֶג ריִמ ּוצ םאָנ טֶה (ַי רֶמאֵיַע
 ןעקיַׁש ְךיִר לעוֶוְךיִא סאוָוּוצ רונ נוי יב ךיִא ןְגאָז
 ןָמיִּבעֶג ריִד לעוֶו ְךיִא םאוָו נּוא ןייֵגּוטְסְלאָז יִד ּוצ
 ראַפ ְךיִד טְסְלאָז ּוד ןעֶרייֵר ּוטְסְלאָז לֵאָרׂשִי יִד ּוצ
 ליִצַמ ּוצ ריֵר טיִמ ןיִּב ךיִא םּוראָו ןָטְכְראַפ םיִנ ייֵ
 םאָה טאָג נּוא (י חַלָׁשִיַו טאָנ טְנאָז ֹוזַא ְךיִד ןייז
 ןא יי ימי איט ןיצ קערמשעק
 ןְּבעֶגיִג ּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג ריֵמ ּוצ טֶה גּוא לומ ןייַמ
 ךיֶד ּבאָה ְךיִא העָז (האְר) לֹומ ןייַר ןיִא רייֵר עֶנייַמ
 םיִדְשַּכןופ ְךיירגיִנעֶקיִד ףוא גאָט ןְגיִטְניה ןָלופעַּב
 ּוצ נוא ןָסֹוטְׁש ּוצ נּוא ןֶחייֵר ּוצ סֹוא םיִּתְׁשִלְּפ נּוא
 יר ןעֶצְנאַלְפ ּוצ נּוא ןָאֹוּב ּוצ נּוא ןְרָיִלְראַפ ןעֶכאַמ
 םִע נּוא (יִהָי) ןעֶרעֶה ּוצ ְךיִד ןָלעווו ייֵז ןעוֶו לֵאָרְׂשִי
 םאָוו ןָגאָז ּוצ ריֵמ ּוצ טאָנ ןּופ רייֵר יִד ןעֶועֶג זיִא
 לעֶדְנאַמ ןייֵא טְגאָועֶג ְךיִא ּבאָה ּוהָיָמְִי ּוטְסְהעֶז
 םּוג טְסאָה ּוד טְנאָזעֶג ריֵמ ּוצ טאָנ ׁשָה .ןיִקעֶטְׁש

 ןֶילְּב ּוצ טְלייֵא םוּב לעֶדְנאַמַא ייוִו עֶר ןְהעֶועֶג
 ןעֶלייֵא טאָג ךיִא לעוֶו וזַא רעֶמייֵּב עָלַא יוִו ריִרָפ
 איו וזַא טְגאָז ׁשֶרְרָמ רעֶד .דייֵר עֶנייֵמ ןָאומ ּוצ
 םִע ויֵּב ןָעיִלְּב ּבייֵהְנֶא םעֶד ןּופ םֹוּב לעֶדְנאַמַא
 גיִצְנאְַצ נוא ןייֵא זיִא תּוריּפ יִד גיִטְראַפ ןעֶרעֶו
 הָעְׁשֵּת ויִּב וּומַּתֶּב רָׂשָע הָעְבִׁש יוִו ליפ וזַא געֶמ
 ורָח ׁשֶרְקַמֲה תיֵּב סאָד טעו םיִא ןיִא סאוָו בָאָּב
 איֵר ןעֶועֶג זיִא םִע (תינֵׁש ילַא יי רֵבְר יִהְ) ןְרעוֶו
 נאָז ּוצסאָמ עֶרעֶדְנַא סאָר ריִמ ּוצ טאָנ ןּופ רייֵר
 ןעֶניִרַיַא טְנאָזעֶג ּוהָיָמְִי ְךיִא ּבאָה ּוטְסְהעֶז סאו
 טֶה טייז ןֹופָצ ןּופ זיִא טאָז רֶד נּוא ְךיִא העֶז ּפאָמ
 לֶבָּב ןּופ םאָר טְנייוַװ סאָד טְגאַועֶג ריִמ ּוצ טאָנ
 ְךיזטעוֶו לאָרׂשִיץֶרֶא ןּופ טייַ ןופָצ ןיִא טְציִז סאָו
 רֶנאַל םעֶד ןּופ רֶציז עֶלַא ףוא זייַּב סאָד ןעֶּבייַהְנָא
 נּוא תֹוחָּפְשַמ עָלַא ּוצ ןָפּור לעוֶו טאַנ ךיִא ןעֶד
 ןָלעוֶו נוא ןֵמוק ןְלעוֶוייֵז טיי ןּפְצ ןופ ְיירְגיִנעק
 יוּפ ןערוט איד ןיִא לּוטְש ןייַז רעֶכילְטיִא ןְלעֶטְׁש

 . םילשורי



 הניאש -
 עֶלַא ףוא נּוא ןעֶרוט עֶריִא עֶלַא ףוא ּנּוא םִיַלָשּורְי
 ךיִמ לעֶו ְךיִא נּוא (יִתְרַּברְ) הֶדהְי ןופ שעֶמְׁש
 ךִמ ןְּבאָהייֵזסאוָו זייַב רֶעייֵז ףוא ייֵ םימ ןְרעוֶואַּכ
 ָּא עֶרְמעֶרְפ ּוצ טְפְמעֶריִגןעֶּבאָה נּוא טְנאָלְראַפ
 רעֶּפעֶגַּפָא איר ּוצ טקיִּכעֶג ְךיִז ןְּבאָה נּוא רעֶטעֶג
 גּוא (הָתַאְו) טְכאַמעֶג ןְּבאָה דְנעֶה עֶרֶעייֵז סאוָו
 ףֹוא אייֵמְׁש נוא ןעֶדְנעֶל עֶגייֵר ןָא טֶרּוג ּוהָיְמְרִי ּוד
 ריֵר לעוו ְךיִא סאָו םֶלַא ייֵז וצ ןעֶרייִר טֶּסְלאָז נּוא
 םּוראָו אייֵז ראַּפ ןעֶמְסְגְנַא טיִנ טְסְלאָז ּוד ןֶטיִּבעֶג
 יֶד ךיִא לעֶו ןְּבאָה אָרט יז ראַפ טְסעְֶו ּו ןעוֶו
 (הֶוַה םויַח ְךיִתַתְנ הְֵה יִנֲאו) ייֵז ראַפ ןעֶּכעֶרְּב ּוצ
 גאָט ןעֶגיטְייֵה םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג ְיִר ּבאָה ְךיִא נֹוא
 עַנְרעֶויַא ןייֵא ּוצ גוא טאָטְׁש עֶטְסעּפַא איו ְייֵלְנ
 ןעֶצְנאַג םעֶר רעֶּביִא רֶעֹומ עֶנְרעֶּפּוקַא ּוצ נּוא לז

 ןעֶנעֶקַא גּוא הָרּוהְי ןופ םיִכָכְמ יד ןעֶנעֶקא ראט
 ןעֶגעֶקַא נּוא םיִנֲהּכ עֶרְיִא ןְגעקַא גּוא םיִרָׂש עֶבֶא
 ןנעֶק טיִנ ריִד ןְלעוֶו יז רֶנאַל םעֶד ןּפ קְלאָּפ םעֶד
 לו איי גוא (ךֶלּולְכּויאֶלְו יָלֵאּומְֲלִנְו ןָאומ
 ןנעק טיִנ ךיִד ןְלעֶו נא ןָטְלאַה הָמָחְלִמ ר שיִמ
 ןייַזּוצ ליִצַמ ךיד ריִד טיִמ ןיִּב ךיִא ןעֶד ןעֶמּוק ייַּ
 םָע נּוא (רֹמאָל יַלֵא יי רַבָד יִהָיו) םאָנ טְגאָז ּוזַא
 ּוצ ּוהָיְמִי ריִמ ּוצ םאָנ ןּופ רייֵר איֵר ןעֶועֶג זיִא
 טייל יִר ןּופ ןעֶרוא יִד ןיִא ףּור נּוא אג ןעֶּנאָז
 טְנאָועֶג טאָג טאָה זזַא ןעֶגאָז ּוצ וזַא םִיַלָשּורְי ןופ
 טְסאָה אּוד םאָו רַסָח םעֶד ןעֶקְנעֶרעֶג אּוט ףוָא
 ךיִא סאָו טְפאַשְּביִל סאָד דֶנעֶגויןייד ןיִא ןָאוטעֶג
 זיִא סאָד הָּפּוח רעֶד רָטְנּוא טְכאַרְּבעֶג ְךיִד ּבאָה
 םיִחּולְׁש עֶנייַמ ךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג ְךאָנ טְסיִב ֹוד סאָח

 דְנאַלַא ןיִא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא הַא נא הָׂשֹמ
 טיִמ םיִנ ְךייַא טֶה ריִא נּוא טעייֵזעֶג טיָנ זיִא םאוָו

 ןיִא םֶה ריֵא ןעֶד געֶוו םעֶר ףיא וייפָׁש ןייֵק ןְמונעֶ
 ייְַׁש ןעֶּכעֶג ךייַא ןעק ךיִא םאָד טְּבייַלְנעֶג ריִמ
 ןעֶרעֶג טְלאָה גוא ּביֵל ךייַא ְךיִא ֿבאָה ראטה
 טְלאָ ריִא ןעוֶו ךייא רעֶּביִא ןעֶמראַּבְרעֶר ּוצ ףמ

 ןעֶנעֶז לֵאָרְשִי (יֵל לֶאָשי ׁשֶבֹוק) ןָאוט ה

 תשרפ
 ּבאה ךיא טאנ טְנאָז (םֶהָרְבַא לֶא אָרַא

 קָחְצִי נּוא םֶהָרְבא ּוצ ןעֶזיִּב ְּךיִמ = = |
 ןְמאָנ ןייַמ םֶד טְגאָוגייֵז ּבאָה נוא םֹקֲעַי נּוא
 יֵֵׁש ןְמאָנ ןייַמ טיִמ ּוליֵפֲא גּוא (יִדׁשנ זיִא
 וצ ייֵז ּוצ ּבאָה ךיִא םִו ןְּבעגיִ ייֵז ךיִא ּבאָה

 ׁשורקה ה"לש
 סאָר קַרְקִרְמ זיִא י"שר (הָׁשֹמ לֶא םיִהֹלֲא רּבַד)

 סאָד טְּבייַרְׁש גּוא (םיִהֹלֲא רֵבֵבָי) ןֹוׁשָל
 עַגְנֶרְּטֶׁש רייֵרעֶג הָׁשֹמ טיִמ טאָה טאָג זַא טֶוייַװ

 רייר
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 כק הניארו
 רעֶר ןּופ עַמְׁשֶרֶע סאָד איו זַא טאָג ּוצ גיִלייֵה
 ראָמ ןעֶמ סאָו רקֹוע םעֶד טְגְנעֶרְּב ןעֶמ ייֵא הָאובָּת
 איד ןעֶסָע םאָו איִד ףֹוא וזַא ריִא ןופ ןעֶסֶע טיִנ
 יז ףוא טעֶוו וייַּבַא גוא ןייַז גיִלּוׁש ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִי
 טְּבייַרָׁש יִתְּבַר ׁשֶרֶדֶמ רעֶד .טאָג טְנאָז וזַא ןָמּוק
 םֶר (ךיִּתערְיןֵטַּכַּב ףֶרֶצֶא םֶרָמְּב) קּוסָּפ םעֶד ףוא
 סאו ּבייַל םֶרעֶטומ רעֶד ןיֵא טְנעֶקְרעֶד םרעֶוו דֶניִק
 קּוּפ יִא יו וזַא עֶׁשֶרַא רעֶדא קיִצַא ןיינ םעוֶו םֶע
 איִד (הֶּבְרקְּב םיִנְּבַה ּועְצֹורְתִי) הקָגַר ייּב שייֵמָׁש
 ןעוֶו ןעֶד ךֹוּב ריִא ןיֵא ןֶמֹוטְׁשעֶג ְךיִז ןָּבאָה רעֶרְניִק
 בֹקֲעַי םֶה ׁשֶרְרַמֲה תיֵּבַא ראפ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא יִז
 אייֵּבְראַפ זיִא איִז ןעוֶו נּוא ןייֵג סורַא טְלאוָועֶג
 םורַא טְלאועֶג וָׂשֵע םֶה ז"ע ןייֵא ראַפ ןעֶגְנאַגעֶג

 תֶרֶּכּועְמ הָׁשָא ןייַא סָדֹהׂשָעַמַא ןעֶועֶגזיִא םִע .ןייֵג
 רָה טְסיִלְגעֶג רֵעייֵז טֶה נוא ןיִסעֶגטְקעֶמְׁשְרעֶד טֶה
 טְנעֶרְפעֶג ןעֶמ טֶה ריּפַּכ םוי ןעוֶועֶג זיִא םָע נּוא ּוצ
 הָׂשֵא רעֶר לאָז ןעֶמ טְנאָנעֶג רֶע טאָה אָניֲִח ִּבַר
 בוא גוא רּופִּכ םֹוי זיִא סֶע רעוא ןיִא ןעֶמֹור ןיֵא
 לאָז ןעֶטְסיִלְג ריִא ןעֶרעֶו טְליִטְׁשעֶג יִנ טעוֶו םִע
 ןָאּומעֶג ֹוזַא ריִא םֶה ןעֶמ נּוא ןעֶסֶע ןֶּבעֶּג ריַא ןעֵמ
 יב ןְראָועֶג טֶליִטְׁשעֶג טיִנ זִא ןעֶמְסיִלְג סאָד נוא
 ףוא אֵניִנֲח 'ר םֶה ןעֶסעֶ} ןעֶּבעֶגעֶג ריִא םֶה ןעֶמ
 אייֵז (ֶמָּבִמ םיעָׁשָר ּורוז) קוסּפ םעֶר טְגאָועֶג ריִא
 םִרַמּומ רֶעיַיזןופ ְךאָנ םיעָשְּר יֵד דמעַרְפְראּפ ןְנעֶז
 עַשַרא ןְראָועַג ןֶרֹוּבעַג ריִא ןּופ זיִא םע נוא ְךֹוּב
 תֶרָּבּעְמ הָׁשֶא ןייא םֶר ןעֶועֶג יָא הֵׁשֲעַמַא ְךאָנ נוא
 יּבַר םֶה רּוּפִּכ םוי םִיָא ןעֶסֶע ּוצ טְסיִלְגעֶג ְךיִז טֶה
 רָעוא ןיִא ןעֶמֹור ןייַא ריִא לאָז ןעֶמ טְגאָזעֶג ףַמּי
 ןָאּומעֶג זזַא ןעֶמ טֶה רּוּפִּכ םוי טְנייַה זיִא סֶע םאָד
 טאָה ןעֶראָועֶג טְליִטְׁשעֶג ןעֶטְסיִלְג ריִא זיִא וזַא
 םֶרָּמְּב) קּוסָּפ םעֶד ריִא ףֹוא טְגאָועֶג ףֵמֹוי יִּבַר
 ָךֹוּב םֶרעֶמּומ רער ןּופ ְךאָנ (ךיִּתעַרְ ןָמָכַּב ףֶרֶצֶא
 .םָע נּוא קיִרֵּצַא ןייַז םעֶוו רֶע סאָד ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד

 יָה יִּכַר ןְראָנעֶג ןֶרֹוּכעַג הָׂשֲא רעֶד ןּופ זיִא

 לע (הָוהוןְמאָנ ןיימ טיִמ ןֵּכׁש לֶּכִמ טְגאוג
 טְנאָזעֶג ּבאָה ְךיִא םֶו םָד ןאָמ יִאְדוְּב ְךיִא
 ןְטְלאַה לעוֶו ְךיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ נאָז אייֵג םּורְד
 ּוצ ןעֶראווָׁשְנ ּבאה ְּךיִא סאָו הָעובְׁש ןיימ
 וו ןּופ ןָהיֵצ םֹוא ייֵז לעוֶו נּוא ןעֶדְטֶלֶע ירעיינ

 םירצמ
 בקעי להוא

 סָא אָרֵאְו יה יִנָא ווָלֵא רֶמאַֹּו הָׁשֹמ לָא םיִהֹלֲא ררַבַיע

 טֶה טאָג (יֵרׁש לֵאָּב בֹקֲעַי לֶאָו קָתְצִי לֶא םֶהָרְבַא
 גוא טאָג ןיִּב ְךיִא טְגאָזְג םיִא ּוצ טה נוא הָשֹמ ּוצ רייֵרָג
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 *- ,6 7+- טְנאָז קּוסַּפ רֶד שְּכייַרְׁש ייַחְּב רָד ,םִיַרְצִמ

 יִתאֵצֹוהְו הָלּואָג ןּופ תֹונֹוׁשָל אייֵלְרַא ריִּפ
 םֶרֹווא טְוייַו שֶד יִּתְחִקָויִּתלַאְוּתָלַצהְ
 .לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָזעֶג ּוצ טאָנ טֶה ןעֶכאַו ריִּפ

 ןעֶלעֶו ייֵז סֶר טְגאָנעֶג רֶע טאָהעֶטְׁשְרע םָד
 טְגאָזְג רֶע טֶה סד טייֵּבְרַארֶד ןּופ ןייַז ייֵרְּפ
 (םִיַרְצִמ תֹולְבִס תַחַּתִמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוהְוע
 טייֵּבְרַא רֶד ןופ ןְקאַמ ייֵרְפ ךיַא לעֶז ְךיִא
 הָלּואָנ רָד רַּפ םיִׁשָרֲח סְקעֶז סֶד םִיַרְצִמ ןּוּפ
 םיִמָכֲח יִרְוְנּוא יו ּוזַא ןטְייּבְרַא טיִנ ייֵז ןְלעוֶו
 ייֵז ןָּבאָה הָנָׁשַה שאר םּוא סָד טְנאַזְנ ןָּבאָה

 גאָט ןְהעֶצְפיִפ גוא ןְטייֵּמְרַא ּוצ טְרעֶהְג ףוא
 םֶד .ןְראוָועֶג טְויילְג םֹוא ייֵז ןעֶנֶז ןָסיֵנ ןיִא
 םֹורַא ןְלעוֶו ייֵז םָד טְנאְג טאָג טֶה עֶרָדְנַא

 םּוא תּוׁשָר רעֶייַז ןּופ ןייֵנ סֹורַא טעֶוו ריִא

 רע םֶד טְגאָוְג ייֵז רֶע טֶה עַטיִרְד םֶד .ןָסיֵנ
 רֶע טֶה םאָד םַי םעֶד ןעֶטְלאַּפְׁש ץייז טעוֶו
 םֹוא ְךייַא לע ְךיִא (םֶכְתֶא יִּתְלַאָנְונ טְגאָזנ
 טאָה טְּבעֶל ראַה רעֶד ןֵמְ לָּכ ןעֶד ןעֶזייֵל
 רֶד םיִא טעֶוו רֶמאָט אֶרֹומ טכענק רָד ְּךאַנ

 . ןְראוָו זיִא םַי רָד זַא רָּבֶא ןְּפאַה רֶדֵיוַו ראַה
 ןגְנאַנעֶג רָּביִא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי גּוא ןְטְלאְַּׁ

 שורקה ה"לש
 תֹודָמ יִד ְךאָנ טְכאַרְמעֶנ ְךאָנ טאָה רֶע לייַו רייַר
 (הָּזַה םָעָל הָתֹועְרֲה הָמָל) טְגאָנעָג טֶה נּוא טאָנ ןּופ
 רֶד קֶלאַפ םעֶר ןָאּוטעֶג סְטְכעֶלֶׁש ּוטְסאָה םּוראָוָו
 טיי איוִו רָמּומַא ןעֶמעֶנ ּפאָרַא ריִמ ןעַּפְראַד ןּופ
 ןעֶנעֶה םְפאָנ ןְרעֶלַק ּוצ ןיינ רָהְונ ףְראַר ׁשֶנעַמַא
 םיִא םּוט י'שה סאָו םעֶלַא נּוא הָנָהִנַה ןייַנ נּוא
 טאָג וַא ןעֶסיוִו ףְראַד רֶע םֶטְכעֶלׁש ןֵה םֶמּוג ןַה
 סאו סאָר נוא ןעֶגעוֶו עֶנייֵז עָלַא ןיִא טְבעֶרעֶג זיִא
 זַא ןייַז ןאָק העְרַא זיִא סאָר זַא ְךיִז טְכאַב םָנּוא

 .:הָבוטַא זיִא סאָד

 : (אָׂשִי יב לֶא םוציוןרֲהַצלֶאְ הָׁשֹמלָאירבִי

 נּוא ןרָהַא ּוצ נּוא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז םאָנ נּוא
 יישר לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ּוצ טְגאָוְראַּפ אייֵז טאָה
 לֶא םִיציו) רעֶמְרעֶו איִר ףוא ׁשֶרְרָמ ןוֿפ םֶגְנעַרְּב
 גּוא הָׂשֹמ טאָה םאָג זיִא הָנַּכ יֵר זַא (לֵאָרְׂשִייֵנְּב
 איֵר רעֶּביִא רַהעּמְשְראָפ ראַפ ןעֶמּונעֶנ ףוא ןרַהֵא
 אייז זַא טְגאָזעֶגְנָא אייֵז םאָה נּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 טיִמ נּוא רֶלּורעֶג םיִמ ןיי גהונ יִיז יִמ ְךיִז ןָלאָז

 טייקצלדניירפ

 אראו תשרפ

 ט7סאא.י

 דניארו
 ווַא ןְראָוְנ ןקנּורְט רֶד ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ יד נּוא
 םוא ייֵז ןּופ זיִא רע םֶד ןְהעֶזנ רֶכיִלְיִא ׁשֶה
 יֵז טְנאָזעֶגּוצ טאָג טֶה יִרְרעֶפ םֶד ,ְוייֵלעֶג
 ייֵז רֶע טֶה םָד הָרֹוּת איִד ןייַ לֵּכקְמ ןעֶלאָו
 לעוֶז ְךיִא (םעֶל יל םָכְתֶא יִּתְחקְלְ) טְגאָזְג
 ןעֶד קְלאָפ ןייֵא ראַּפ ריִמ ּוצ ןעֶמעֶג ךייַא
 סְטאָנ ןְראָועֶג אייֵ ןעֶגעֶז הָרֹוּת רעד ְךֶרֹוד
 ןְרעֶדְנַא ןייֵק טיִנ נּוא םיִא ןעֶניִד ּוצ קֶלאָפ
 טֶה טאָנ (הֶׁשָרֹומ םֶכָל ּהָתֹוא יִּתַתָנָו) טאָנ
 ץֶרָאְּייֵא ןְּבעֶגּוצ ןְראווְׁשנ ּבאָה ְךיִא טְגאָג
 .םּורָד טְנאָז יַיַחָּב רָד ,ּבְרַא ןייֵא רַפ לֵאָרְׂשִי

 ןּברַא ןְכאַמ ׁשְטייֵ זיא םָד הָׁשָרֹומ טייטְׁש
 ןייֵא ׁשְמייֵט זיִא סד הָׁשּורְי טיִנ טייֵטְׁש נּוא
 - טיִנ ןְלעֶו ןייֵלַא לֵאָרְׂשִי םֶד טְוייו םֶד ּבֵרַא
 ְּבְראַטְׁש ןְלעֶוו ייֵז טְרָאיינ דנאל םֶד ןנָשְרַי
 ץֶרָא ןְּבְרַא ןְּכאַמ ןְלעוֶו נּוא רֶּבְדִמ רֶד ןיִא
 זיִא הָׂשִמ נּוא ,רעֶדְניִק ירעייִז ּוצ לֵאָרְׂשִי

 ןיִּב ְךיִא אייז טְגאָז נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 תּולָנ םעֶד ןּופ ְךייַא ןעֶזייֵל םֹוא וצ ןְמּוקעָג

 ּוצ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה (הָׂשֹמ לָא ּועְמָׁש אלו
 ןייא טאַהעֶג ןעֶּבאָה ייֵז לייַו הָׂשֹמ טְרעֶהְג
 טיִנ םּוטָא םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז םּוטָא ןעֶצְרּוק
 טֶה ןעֶמ םוו תֹורָצ םֹורָנ רַפ ןְּפאַח טְנעֶקיִג
 טְגאָוְג טֶה טאָג נּוא .טייֵבְרַאָג רעֶווְׁש ייֵז טִיָמ

 םֹורַא לאָז רֶענאָז נּוא הֹעְרַּפ ּוצ ייֵנ הָׁשמ ּוצ
 אז .בקעילהוא קיש

 ּוצ נוא קָחֶצִי ּוצ נּוא םֶהְרְבַא ּוצ ןעֶזיוִוַּב ְךיִמ ּבאָה ְךיִא

 אֹל יי יִמְׁשּו) טאָג רעֶגיִטְכעֶמְלַא ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ֿבֹקֵעַי

 יי

 ., גיסיוַו ןְראָו טי ְךיִא ןיִּב 'ה ןֶמאֶג ןייֵמ נּוא (םֶהָל יִּתְעַדֹונ
 רע טְרעֶוֶו םֵחַרָמ ְףיִז זיִא רֶטֶׁשְרְּבייֵא רָב זַא םּוראָוו .ייֵז ּוצ
 רע טְרעֶווטָּפְׁשִמ רע זַא נּוא 'ה ןָמאָנ םעֶד טימ ןעֶפּורְג ןָא
  וַא ןְהעֶוְג טֶה הָׁשֹמ .יֵדֵׁש לֶא ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ןעֶפּורָג ןָא
 הֶרָד רָד םּוראָויעֵבִָּה ךֶרֶ םעֶד ןּפְֵּיִה עֶר טוט טאָג
 לאָז איִז הָבאָלְמ רָד ןּופ ףֹוס רָה טְמּוק סָע זַא זיִא עַבָּטַה
 ןיִא אָר גּוא .רֶגָניִרְג הָכאָלָמ יִרטְרעֶו .ןְאָל םֹוא ןש ְךיז
 טְרעֶהיִג ןוש ןְּבאָה ןיִדּוי איד טְרעק רּפ ןעוֶויִגזיִא םִיַרְּצִמ
 ףֹוא טֶה הֹעְרַּפ נּוא ןעֶזייַל ֹוא ייֵנ לו טאָג זַא הָׁשֹמ ןּופ
 .רעֶקְראַטְׁש ייֵז טיִמ טאָה נּוא טייִּברַא איר טְרעֶמג ְךאָנ ייֵז
 לאָז הָלּואָג יַד ןעֶֶו וזַא זיִא ְּךאַז יִד ראָניריִרְפ ייֵזטייֵבְרַאָג

 ןעֶמ טייֵצ עֶטְכעֶר איֵד ןָמּוקעַג ןֹׁש זיִא סע לייַו ןייז ןעווויִג
 עֶלַאטייּבְרַא איִד ןעוֶויִג עֶקאַט טְלאָו ןעֶנייֵל סֹוא איי לאָז
 0 - יי ןעוֶויִג טינ ְךאָנ יִא םייַצ יִד ראָנ ןְראָנעֶג רעֶנעֶלְק לאָמ

 יי

 ;עֶנייַוַ םֶהָרְבַא וצ טְגאָזכטֶה טאָג ראו ןעֶנייל ּוצ םֹוא
 / ןעֶנעֶז נוא ראָי טְרָדנוה דיִּפ תֹולָנ ןיִא ןייַז ןעֶלעֶה רעֶדְניִק

 - ראג .ראָי ןְהעֶצ נוא טֶרָרנה יִַצ תולָג יִא ןעֶיִג טֶשִרָע
 ןיִא ןייז טיִג ןייַמ ןֹוׁש ןיִנעק ןֶרּוי איד זַא ןְהעֶזיִג טאָה טאָג

 .םיִרֵצִמ , א



 הניאצ

 הָׁשֹמ טְגאָז םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי איד ןעֶקיִׁש
 טְרעֶהְג וצ טיִנ ְךיִמ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד ןעוֶו
 וזַא יוִו הָרְוׂשְּב עמּונ ןייֵא ייֵז ּוצ זיִא םֶד םִוו
 רָדיו טאָנ טֶה .ןעֶרעֶה ּוצ הֹעְרַּפ ְּךיִמ טעוֶו
 נוא הערּפ ּוצ ןייֵג לאָז רֶע הָׁשֹמ ּוצ ןְמאָּבִנ
 ןָא דֹובָּכ םיִא לאָז רע טְגאָועֶג ןָא םיִא טֶה
 רעֶּבָא זיִא רֶע עֶׁשֶרַא זיִא רֶע עֶׁשְטאָה ןאָמ
 טיָנלאָז רע ןְמאָּבִנ םיִא טֶה נּוא ְּךֶלָמַא ְּךאָה
 תיֵּב יֵׁשאָר הָלֵאנ לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןעֶנְרעֶצ
 עֶרעֶייִז ןופ עֶטצִלע איִד זיִא םאָד (םֶתֹובֲא
 םֹואטייצ יִד ןְמּוקעֶג זיִא םִע לייוו תֹוחָּפְׁשִמ
 םֵחיְמ ייֵז קּוסָּפ רָדזיִא םּורְד לֵאָרְׂשִי ְזייֵל ּוצ
 םִיַרְצִמיִד יוו ְּךייֵלְנ טיִנ ןעֶנעֶז יז זַא ןעֶזייַו ּוצ
 םֵהַיְמ זיִא רֶע נּוא סּוחִי ןייק טיִנ ןְּבאָה םוָו
 רֶטאָּפ יִבּוׁשֲח ןופ ןעֶנעֶז יז םֶד ןרֲהַאְו הֶשֹמ
 ןופ ןְנעֶמעֶר ּוצ ןָא ייֵז טְּבייֵה נּוא רֶמּומ נּוא
 רעֶד נּוא יִוֵל טֶבָׁש ּוצ טְמּוק רֶע זיִּב ןֵּבּואָר
 טְרָדְנּה ןעוֶויִג טֶלַא זיִא יִוֵל םֶד טְגאָז קוסְּפ
 לָּכ םֶד ןעֶויוו ּוצ ראָיניִסיִיַרָד נּוא ןֵּביִז נּוא
 רֶדניִק איִד ןּופ רֶנייֵא טְּבעֶלעֶג טֶה סֶע ןֵּמָו
 טייֵבְרַאנ טיִניֵזטיִמ ְךאָנ ןעֶמ טֶה בֹקֲעַי ןופ
 ןּופ ְהיֵז עֶלַא ןּופ טְּבעֶלעֶג רֶגְנעֶל טְהיוֵל נוא
 ְךָנןֶבֹוהעֶג ןָא ְּךיז טֶה תּולָנ רָד נּוא בֹקֲעַי
 ןְמּונעֶג טאָה ןֹרֲהַא (ןֹוׁשְחִנ תֹוחָאנ טֹוט יי

 שודקה ה"לש
 ּוצ אייֵז ןּופ ןייַז הָצּורְמ ןעֶלאָז נּוא טייֵקָכיִלְדְנייִרְּפ .

 רֶע זַא גיִהְנַמ ןעֶרעֶי רַּפ רָסּומַא זיִא םֶד נּוא ןָרייֵּ
 לֵלָּכ ןופ ְךאָי םעֶד ְךיִז ףֹוא ןְגאָרָפ גיִדְלּודעֶג חמ
 ןאק םְלאַמאַר אייֵז ףוא ןְרעֶזייַּב טיִנ ְךיִז לאָז נּוא
 ןעֶנולאַּב םֶמּוג םיִא לאָז רֶע זַא טאָג ּוצ ןָפאָה רָע

 :טייֵקְמּוג איִד רַּפ

 יִמעֶג אי ןעֶגעֶז םאָד גוא (יול ינְּב תֹומְׁש הָלֵאְ
 םָו רַּפ ןְגעֶרְפ ןאָק ןעֶמ יויֵל רֶדְניֵק איִד ןּופ

 איד אייַב ראָנ (תֹומָׁש הָלֵאְנ רֶטְרעֶו איד ןָאיֵטְׁש
 םֶנֹועְמִׁש גּוא םֶנָבּואְר אייֵּב טיִנ גּוא יִוֵל ןופ דֶדּניִק
 טְםֹואוועֶג םֶה יִוֵל לייַװ ןְגאָז ןעֶק ןעֶמ ראָנ ניק
 םִיַרְצִמ תּולָג ןיִא ןְרייֵל טיִנ ףְראַד טָּבַׁש ןייַז זַא
 ללְּכ ןופ ןָמעָג םורַא ְךיִז טְלאָועֶג טיִנ רָּבֶא טֶה רֶע
 ןופ רַעַצ םֶד ןיִא ןֶגיניֵא רַפ ְךיִז טְלאוָועֶג טֶה נּוא
 טֶה רע ןאָמעֶג ר שֶה וו םיִטָבׁש ֶגיִרְיא עָלַא
 ןְּבעֶגעֶג ןיִמעֶנ רעֶדְניִק עֶגיי עֶלַא םֶנעֶטְסנִנעוֶו
 ןְּבאָה רֶריִרָּב עֶנייַז םאוָו תֹורְצ איִד ןּופ ןיִמעֶנ ףֹוא

 םיִרָג איו ןעֶעוֶועֶג עֶנעֶז אייז לייו(ןׁשָרג טי
 םו הֶהָק ׁשֶרֹׁש ןּופזִיַא (תֶהָ) רֶנאַל ןיִא רֶמעֶרְפ

 טעטיירעב ומ

 אכק הניארו אראו תשרפ
 בֶדְניִמע ןּופ רעֶטְכאָט איִד עַבֶׁשיִלֲא ּבייַוַא
 רֶדטְנאָז םּורָד גּוא ןֹוׁשחַנ ןּופ רֶמְפעֶוְוׁש יִד
 ןעוֶויִג רָדּורְּב ןייֵא ריִא זיִא ןֹוׁשֲחַנ םֶד קּוסָּפ
 לאָז ןְמעֶנ ּבייַװַא ליוו רעֶנייֵא ןעוו ןעֶוייוַו ּוצ
 ןעֶד טאָה איז רָדּורְּב ןייֵא רַפ סָו ןְהעֶז רָע
 רָדּורְּב סֶרָטּומ רֶעייַז ְּךאָג ןְסאָרג רֶדְניִק יד
 לאָמ ןייֵא טְנאָז קּוסַּפ רָד (הָׁשֹמּו ןֹרֲהַא אּוהְנ
 ראַפ ןֹרֲהַא לאָמ ןייַא נּוא ןֹרָהַא ראַפ הָׁשֹמ

 ְךיֵלְג עֶדייֵּב ןעֶנעֶז ייֵו סאָד ןעֶייו ּוצ הָׁשֹמ
 נּוא רעֶטְלֶע זיִא רֶע לייוו בּוׁשָח זיִא ןרָהַא
 טאָה טאָנ הָאּובְנ רֶד טיִמ בּוׁשָח זיִא הָׁשֹמ
 הָׁשֹמ טאָה הֹעְרַּפ ּוצ אייֵנ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג
 טיִנ ןעק ְךיִא (םִיַתָפְׂש לַרֵעיִנֲא ןֵהְנ טְגאָעֶג
 רַפ ןעֶעֶז ןְְּפעֶל עֶנייֵמ לייַוןְדייֵר טְכעֶר
 הָׁשמ טָה םּורָד טְּבייֵַרְׁש יַיַחָּב רָה .טֵּפאַטְׁש

 ןעוֶו ןְרייֵר טיִנ ןעק ְךיִא טְגאָועֶג טיִנ רֶעיֵרְפ
 םִיַרְצִמ ןּופ ְּךֶלֶמ םוצ ןְטאָּבעֶג ייֵז טֶה טאָג
 ְךֹוא ןֹרֲהַא ּוצ טאָנ טאָה לאָמ טְסְנעֶד ראָנ
 טעוֶו ןֹרֲהַא םֶד טְנייַמעֶג הָׁשמ םֶה ןֶמאָּבעֶנ
 טְגאָועֶג ןייֵלַא םיִא טאָנ טֶה אָד רֶּבֶא ןְדייֵר
 טיִנ ןעק'ְךיִא טְגאָזנ רֶע טֶה הֹעְרַּמ ּוצ אייֵנ
 טאָג מָה םּורָד טְּבייַרׁש יִנּוקוִח רֶד .ןְדייר
 םֹורַא ןעֶנעֶז ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ סאָד טְכאַמעֶג

 ייַז ןעַמּונֶג וטָה רֶע םָװ םֶרֶמִע ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 מומ

 : בקעי להוא
 רעֶד ןיִא ןעֶלאַּפ ןייֵרַא טיִנ םֹולָׁשְו םַח ןעֶלאָז אייֵז םִיַרְצִמ
 רֵפןעֶזייַל סֹוא טְןּומעֶג ייֵז רע טֶּה הָאָמּוט יַרעַׁש רֶטְניִצְפּוּפ

 טֶהעֶז נּוא ןָׁשְּטְנעֶמַא טְפאָרְטְׁש רַע זַא טאָנ נּוא טייֵצ רעֶד
 ּוצ םיִא רע טְפאָרְטְׁש ןְטְלאַה םֹוא טיִנ ןעק ׁשְטְנעֶמ רָד זַא
 ןייא רעֶטייַַו םּורַא טייַצַא ןיִא נּוא לעֶסיִּבַא דִנּוצַא ָךְֵתיִּב

 םָנייֵק טְקנעֶׁש רע םּוראָו םָנייֵז םיִא טְלאָצַּב רֶעזיִּב לֶסיִּב
 רַד ןֹוׁש ּויִא סע זַא טְנייֵמעַג טֶה הָׁשֹמ ןינע רֶד זיִא סֶד ,טיִנ

 ףְראַרטייַּבְרַא ִד ןעוויִג הָׁשֹק םיִא זיִא תּולָג םעֶד ןּופ ףֹוס
 טיִמ רקָראַטְׁש הֹעָרַּפטייַּבְרַא ףֹו םּוצ נּוא ןֵרעֶוֶו רעֶגְניִרְג
 ױבו ָתֹועַרֲה הָמָלְו טאָג ּוצ טְגאָזעֶג הָׂשֹמ טָה םָד ןיִדּוי יִד
 רֶטׁשְרִּבייֵא רַד םיא טֶה (עַרַה ּךָמָׁשַּב רֵּבַרָל יוכו יִתאָּב זָאֵמּו

 טאָג רָגיִטְכעֶמְלַא ןְמאָנ םעֶד טיִמ םֶהָרָּבַא ּצ ןְיוואַּ ְךיִמ
 ןיִּב ךיִא זַא 'ה ןְמאָנ ןייַמ נּוא (םֶהָל יִּתְעַדונ אל 'ה יִמָׁשֹוו
 ןָפְראַר םּורָד אייֵז ּוצ גיִסיוִו ןְראוָועֶג טינ ְךיִא ןיּב ןְמַחַרַא
 ָךיִא םּוראוָו תּולָג ןיִא ראָי טְרָדְנּוה רעיִפ עֶלַא ןייז םֹוא ייֵז

 טיִנ ןעֶנעֶק ןעֶרּי איִד זַא העָז ְךיִא לייַו ראָנ טיִנ קְנעֶׁש
 אייז ְךיִא זּימ םּורָד ראָי טרָדְנּוה רעיִפ עֶלַא ןעֶטְלאַה םֹוא

 עֶטְכעֶר איִד טיִנ ְךאָנ זיִא םֶד רֶּבֶא טייצ רָד רַפ ןְנייֵל םֹוא
 יז רֶכייֵלְג זיִא םּורד ,ּולָג ןיִא ןייַ ְךאָנ ןְפְראַד ייֵ הָלּואְג
 ָּא אייז לאז םַע יְִּב ןעֶטייֵּברַא רעֶרעֶוׁש דנּועַא ןעֶלאז
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 ּתְרָסֵאָנ ְּךאָנ רָד םִע טֶה הָרֹוּת יִד םֶו עֶמּומ

 ןעֶפְראַַו ּוצ ףֹוא םיִּפָע ןְּבאָה לאָז ןעֶמ יֵדְכ
 יז ןעֶמ שעֶוו ןְמְלאַה םֹורָג ךיז ןְלעֶו יז ןעוֶו
 עֶבְלעֶוַא ןּופ ןְראָּבעֶג ןְראוָו טְנעֶז ריִא ןעֶגאָז
 טְנאָזָג טֶה טאָג ּתְרָסֵאָג טֶה הָרֹוּת איִד םוִו
 ןְכייֵצַא טיִנ ןעֶגאָז טעוֶו הֹעְרַּפ ןעֶוֶו הָשֹמ ּוצ

 ּוטְסְלאָז וא ןְקעֶטְׁש םעֶד ןעֶמעֶנ ּוטְסְלאָז
 .גָנאַלְׁשַא ןָרעֶֶו רֶע טעוֶו הֹעָרַּפ רַפ ןְפְראוַו

 ןעֶראָועֶג רֶע זיִא םּורָד טְּבייַרְׁש ייַחְב רעֶד
 רָד יו ֹוזַא ְךייֵלְנ זיִא הֹעָרַּפ לייוַו גְנאַלְׁשַא
 נּוא טאָנ ףֹוא וייַּב דייַרָג טאָה סאָו גְנאַלְׁש
 זיִא וזַא ןֹוׁשאֵרָה םֶדָא ןְגיִדְניִז טְכאַמְג טאָה
 סאָד טאָנ זיִא רעוֶו טְגאָועֶג טֶה רע הֹעְרַּפ

 תֹעְרַּפ רַפ ןְקעֶטְׁש ןייַ ןְפְראוָועֶג טֶה ןֹרֲהַא
 ּוצ ןעֶראועֶג רֶע ויִא טְכעֶנְק עֶנייַז ראַפ נּוא

 עֶנייז ְךאָנ טְקִיִׁשעֶג הֹעְרַּפ טאָה גְנאַלְׁש ןייֵא
 ֵרָעייז ןופ ףּוׁשיִּכ טיִמ יי ןְּבאָה םיִּפְׁשַכְמ
 רעֶר זיִא ֹוזַא טְכאַמעֶג ןְגנַלָׁש ְךֹוא ןְקעֶטְׁש

 שורקה ה"לש

 ןייַצ עֶרעֶייז לייַוןייז גיִלייַא ןייַז ףֶּפְמּוטְׁש טעֶמייֵדַּב
 נּוא איד ןּופ ןֶראוָועֶג גיִלייַא נּוא ףּפְמּוטְׁש ןעֶנעֶז
 (יִרָרְמ) ןְּפעֶגעַג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו טֶכּורְפ עֶגיִטייֵצ
 ּורֵרָמִיַו טְגאָז קּוסָּפ רעֶד יוִו טייֵקְרָמיִּב טעֶטייֵרעֶּב
 או ןֵּבעֶל ריִא טֶרָמיִּב רַפ ןֶּבאָה םִיַרְצִמ יִד םֶהָיַח תֶא

 הָלֵא) רֶמְרעו יַד טְלעֶטְׁשעֶג הָרֹּת יִד טֶה רֶּכיִראַצ
 רעֶרעֶי זַא ןעֶוייוַו ּוצ יול ןּופ רֶדְניִק יִד ייַּב (תֹומְׁש

 תֹורְצ יד ןיִא ןְגייל ּוצ ןייַרא ְךיז בּיּוחְמ זיִא ׁשְנעֶמ
 ןָדייל עֶנייֵמעֶגְלַא םֶד ןּופ ןְמעֶנ רַעַצ ְךיִז נּוא לַלְּכַה
 ןֵּיִפעֶג א ןָא טיִנ ראָג םיִא טְריִר םִע ּוליִפֲא ןעוו
 טאָה ה"ער הָׁשֹמ סו עֶנאַרָפ יִד ףֹוא זַא ךוא ריִמ

 לֵאָרשי ריק יֵד רֶע לאָז איו טאָג יב טְגעְֶּפעֶג
 טְנאַעֶג טאָנ םיִא טאָה םיִא ןעֶמ טָּפּור יִװ ןעֶנאַז
 וטְְלאָז ןעֶגאָז גּוא (הָיְֶא רֶׁשֲא הָיָהֶא) סייֵה ְךיִא
 וצ טֶקִׁשעֶג ךיִמ טֶה (הָיְהָא) לֵאָׂשִי ֶדָניק יִד ּוצ
 ףורד ןיִנׁשרד םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא-(ד"י'ג תומש) ְךייַא
 רעֶסֹוא זַא ּוניֵּבַר הָשמ ןְועוועֶג הָלֵנְמ םֶה טאָג זַא

 תּולָנַאךאָנ יא ןיינ ןעֶדייןָלעוֶוםִיַרְצִמ תּולָג םעֶר
 טעֶו רֶע יו וזַא זַא ןעֶנעֶועֶג ַחיִטְבַמ םיִא טֶה נּוא

 ןייז

 יי שא -

 אראו תשרפ

 שן יי

 הניארו
  ןְראָועֶג ןקעֶטְׁשַא רעֶדיוו ןֹרהַא ןופ ןְקעֶטְׁש
 איד ןופ ןְקעֶטְׁש איִד ןְננּלְׁשעֶג ןייא טֶה נוא
 - ףֹוס םוצ םָד מָרַא ןעוֶויִג זיִא סֶד םיּפְׁשַכְמ
 םַי ןיִא ןְרעוֶ ןגנולְשִנ ןייֵא םִיַרְצִמ יד ןְלעֶו
 םע} טְּביַרְׁש יֵיֲחְּב רעֶד ,לֵאָרְׂשִי ְּךֶרּוד
 איד ןופ ןְקעֶמְׁש איֵד ףיִנמִל יִהָינ טייִטְׁש
 יז ןגְנאַלְׁש איז ְךייְֵג ןעוֶויִג ןעֶנֶז םיּפְׁשַכְמ
 . ןעֶנייֵמ לאָז ןעֶמ ןעֶגּוא יִד טְזְנעֶלְּב רַפ ןְּבאָה
 סאָד זיִא תֶמֲא םּוצ רָּבֶא ןעֶגְנאַלְׁש ויִא םִע
 בל קָוחִיע ןעֶגנאַלְׁש ןייק ןעֶויִג טיִנ ראָנ
 סאָד טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה םִע נּוא (הֹעְרַּפ
 טְלאָוועֶג טיִנ טֶה רע נּוא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה
 הָׁשמ ּוצ טְגאָועֶג טאָג שאָה לֵאָרְׂשִי ןעֶקִיַׁש
 הֹעְרַּפ ּוצ היִרְּפ ץְנאַג אייֵנ (הֹעְרַּפ לֶא ְּךֶלֹ
 ןעֶד ְּךייַט םעֶד אייֵּב ןעֶניִפעֶג םיִא .ּוטְסעוֶו
 נּוא טאָנ ןייֵא רפ טְכאַמעֶנ ְּךיִז טֶה הֹעְרַּפ
 טיִנ טקְניִרְט נּוא טיִנ טְסע רע טְנאועֶג טֶה
 / עֶלַאטְנעֶלְפ נּוא גְנאַנ םֹוא ןייק טיִנ טֶה נּוא
 םֹוא ןְּבאָה ּוצ .ְךייַט םּוצ ןייֵג היִרְפ רֶד ןיִא
 טֶה ֹוזַא ןְהעֶז טיִנ םיִא לאָז רעֶנייֵק םֶד גְנאַג
 ְךייַמ םּוצ םיִא ּוצ אייֵג הָׁשֹמ ּוצ טְנאזְנ טאָנ
 נּוא לֵאָרְׂשִי ןעקִיִׁש לאָז רֶע םיִא ּוצ גאָז נּוא
 יִּב ןעקיִׁש טיִנ ייֵז טעוו רֶע סאָד סייַו ְךיִא
 ןּופ הֶּכַמ רעֶד טיִמ ןעֶגאָלְׁש םיִא לע ְךיִא

 תורוכב
 ' בקעי להוא

 - ןיִא ןיינ ןְְראַד רֶגיִצניוו רֶטעּפְש יי ןלעוֶו ןְרעֶו טְניִעֶרעֶג
 ריִמ .הָבֹומִא ָךאָצייַז ןייז טייַּברַא עֶרעוֶוְׁש איד טעוֶו תֹולָג
 יִא רֶניֵאלָׁשָמןייֵא טיִמ ְךאַז יד ןייֵטְׁש רַפ ּוצ ןְּבעֶג ןְלעֶו
 ראַפ טיִנ ראָג טאָה רֶע זַא רֶלעֶג ליִפ גיִרְלּוׁש ןְרעֶדְנַא םֶד
 םיִא טיִמ הָוְלַמ רעֶד טאָה ןְלאָצַּב ּוצ םיִא ליִפ ֹוזַא טְּגאָמ
 ןאק}רֶע ליִפ איו ןְמעֶנ םיִא אייּב לאָז רֶע זַא ןעוֶועֶג ביִטַמ
 - רֶָכיְֵטיִא יז שֶה רֶּלעג ןָירּביִא םָד טיִמ נוא ןְּבעֶגדְנּוצַא
 ייטאָה הָוְלִמ רעֶד הָנָׁשֲחַמ עֶרעֶדנַא ןייֵא טְכאַרְעֶג
 טֶה רע ליִפ יוִו ןְמעֶנ םיִא יי דְנּוצַא לעוֶוךיִא טְכאַרְטעֶג
 רלעֶג עֶגיְִּביִא םֶד ןעֶנאָמ םיִא ְךיִא לעֶוו םּורַא טייַצַא ןיִא
 טְנייֵמעֶג טאָה רֶע .טְכאַרְטעג םֶרָדנַא ךיִזטֶה הָול רָד גּוא
 ֶ דְלעֶג לָמיִּב םָד טיִמ בֹוח םֶד ןּופ ןוש ְךיִז טְרְטַּפ רֶע זַא
 םּוראוָו עֶרייֵּב יי ןֶׁשיוִוְצ זיִא קֹוליִח רָד דְנּוצַא םיִא טיִג רֶע
 רָע רֶסעֶּב םיִא רַפ זיִא הָול םֶד ןּופ הָבָׁשֲהַמ איד גיִלְדעוֶו

 ןיִרמִּפ ְךיִז לאָז נא ןעק רֶע ליִפיוו ְגְראק ןייֵא דָנּוצַא לאָז
 ןסיוִו לאָז הָול רעֶד ןעוֶו רֵּבֶא דְלעֶג לֶסיִּבַא טיִמ בֹוח םֶָד

 .םֶר ןְנאָמ ְךאָנ םיִא טעוֶו רֶע זַא הָוְלמ םָד ןופ הֶבׁשֲַמ יֵד
 ְךיִז לאָז רֶע ןעוֶועֶג רֶכיילְג םיִא רַפ טְלאָוו דְלעֶג עֶגיִרְּביִא

 יְֵּכ רֶלעֶג ייז ןְּבעֶג םיִא לאָז רע; ןעק רעג טיי איו ןְטייֵג
 רֶמעֶּפְש םיִא רֶע טעוֶו ןְּבייַלְ גיִדָלּוׁש רֶגיצְניוו לאָז רֶע
 םֶהרֶע ר טי ויי פאה ןְּבעַג ןַפְראַד רֶגיִצְניִח

 5, עא. ,. י.י,
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 טיִמ ןְגאָלְׁש לעֶו ךיִא םיִא אָז נא תֹורֹוכַּב

 רֶסאו איִד דְנאַה ןיימ ןיִא סו ןְקעֶמְׁש םעֶד
 נּוא םּולּב ּוצ ןעֶרעוֶו איִז טעו ְךייַט ןיִא םָז
 ןְרעוֶו טייֵטְג ןעֶלעֶוו ךייט םעֶד ןופ ׁשיִּפ יד
 םאָד ןעֶרעוֶו ןְקְנּוטְׁש רַפ טעוֶו ְּךייַט רָד גּוא
 גוא ןעֶקְניִרְט ןעֶנעֶק טיִנ םיִא ןּופ טעוֶו ןעֶמ
 גאָז נוא ןֹרֲהַא ּוצ אייֵג הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז טאָנ
 לאָז ּוא ןיִקעֶטְׁש םעֶד ןעֶמעֶנ לאָז רע םיִא
 םִיַרְצִמ ןּופ רֶסאֵוַו םעֶד רעֶּביִא ןעֶנייֵנ םיִא
 לאָז םע םיִקויִזאַש נוא ןעֶבייֵט עֶלַא רָּביִא
 נּוא םיִלּכ יִנְְצִליֵה עֶלַא ןיִא טּולְּ ןעֶרעֶו
 ןֹרֲהַא טֶה םּורָד םיִלָּכ עֶנְרנייֵטְׁש עָלַא ןיִא
 רעֶד לייַו הָׁשִמ טיִנ ןעֶנאָלְׁשעֶג ְּךייֵמ םעֶד
 טאָה ןעֶמ ןעֶו ןאָטעֶג םֶטּוג םיִא טאָה ְּךייַט
 רֶע םֶה םּורָד םיִא ןיִא ןְפְראָועֶג ןייַרַא םיִא
 ייַּב ְךֹוא ֹוזַא נּוא ןעֶנאָלְׁש טְראָטְג טיִנ םִיִא
 טְכאַרְּבעֶג טיִנ הָׁשֹמ ְךֹוא טֶה םיעדְרַּפִצ יִד
 ֹוזַא נּוא רַמאַו ןּופ ןְמּוק יִֵז לייוו ןֹרֲהַא ראָנ

 טְכאַרְּבעֶג טיִנ הָׁשֹמ ְךֹוא םֶה םיִניִּכ יד ְּךֹיא

 ליִצַמ םיִא טאָה איז לייוַו דֶרֶע רֶעָה ףֹוא
 טֶה נוא יִרְצִמ םֶד ּתיִנְרֲהְג טֶה רֶע זַא ןעוֶועֶג
 איִד ןעֶּבאָה ןעֶטְלאַהַּב דָרעֶז רעֶד ןיא םיִא
 טְכאַמעֶג ןְּבאָה נוא ןאַטְנ ֹוזַא ְךֹוא םיִפָׁשַּכָּמ

 אייז טְבייֵרְׁש יַיַחְּב רעֶד ,טּולְּב רֶפאַו ןּופ
 שודקה ה"לש ;
 ײֵזיִמ ןייַז רע;טעוֶו םִיַרצִמ תֹולָג ןיִא ייֵז טיִמ ןייַז
 ןופ הֶנּכ יד זיִא םֶד גוא תּל ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא
 ראָנ ןייַ לעֶו א ןייַז לע ְךיִא (הָיְֶא רֶׁשֲא הָיְהֶא
 טאָנ טֶה יי ּוצ רַעַצמ טיִנ לֵאָרְשִי רֶרֶניקיִדיִדְּכ
 (הֶיְהִא) ןעֶנאָז ראָנ אייֵז לאָז ה"ער הָׁשֹמ ןָסייֵהעֶג
 ראַפ אייֵז טייֵטְׁש םַע זַא ןייַו עיִדֹומ םיִנ נּוא ןיילַא
 טאָנ סאָד טאָה ה"ער הָׁשֹמ ּוצ רָּבֶא תּולָנַא ְךאָנ
 יא ןייז ֵּתּתְשִמ ְךיז לאָז רֶעיִדְּכ ןעזעֶועֶג הָקַנְמ
 ְךאָד זיִא ןייֵלַא רע לייוַו .לֵאָרְׂשִי לֵלְּכ ןֹופ תֹוָּצ יד
 נוא הֹעְרַפ ןופ ןעֶגְוא איד ןיִא ןעֶועוֶועֶג םורָג ריז
 םָעֹומ טיִנ םיוִוָנ טאָה נּוא טְנעֶנְק .עֶנייַז עֶלַא

 ; תּולַג ןּופ םִעַמ םעֶד ןעֶזעוועֶג =
 ןוׁשְחַנ תוחֲא ברָניִמעתּב עבְׁשיִלֶא תֶא ןרֲהַא חק

 עַבָׁשיִלא ּבייַוַא רַפ ןְמּונעֶג טאָה ןֹרֲהַא גּוא
 וׁשְחַנ ןופ רֶטְפעוְׁש איִד בֶדְניִמַע ןופ רֶמְּכאָפ יד
 ליוִו סו רֶד זַא םיִמָכֲה עֶרעֶזְנּוא ּפָא ןָגְרעֶל ןוֿפ רֶד
 עֶריִא םּורַא ןְהעֶז םּורַא ְךיִז רֶע ףְראַד ּבייַַא ןְמענ

 :ןעֶגעֶז יז ןָׁשְנעֶמַא רַפ סיִנ רֶדיִרָב -

 0 װ 0 דא

 שי יי יי יג

 2" הניארו אראו תשרפ
 נּוא רֶָסאַוו ןְנּופעֶג ןְּבאָה גוא ןֶּבאָרְנעֶג ןֶּבאָה
 רָקאֵוו יִד רָּבֶא טְכאַמָנ טּולְּב ריִא ןּופ ןְּבאָה
 טּולְּבעֶלַא ןּופ ןרֲהַא טֶה ןעוֶועֶג רעיִרְפ ּזיִא םו
 זיִא ךיימ רעֶד נּוא (רֹואָיַה ׁשֵאְבִיַוו טְכאַמְג
 םעֶד ןּופ ׁשיִּפ יִד נּוא ןעקְנּומְׁש רַפ ןעֶראוָו
 םִיַרְּצִמ איִד נּוא טייֵטעֶג ןעֶראוָו ןעֶנעֶז ךיימ
 רעֶפאַו ְךייַט םעֶד םּורַא ןעֶּבאָרְנעֶג ןעֶּבאָה
 טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּפאָה אייז ןעֶד ןעֶקְניִרְט ּוצ
 אֵלְמִיע ְּךייַט םעֶד ןּופ רָפאַו םאָד ןעקְניִרְּט
 ֵּביִז ןְגְנאַנעֶג םֹוא זיִא םַע נּוא (םיִמָי תעְבַׁש
 טְלאוָועֶג טיִנ הֹעָרַּפ טֶה הָּכִמ רעֶד ןּופ געמ
 טְרעוֶויִנ טֶה הָּכִמ עֶדעֶי גּוא לֵאָרְׂשִי ןעקיש
 הָדְנַא זיִא םוָו הָׁשִא ןייֵא יו ֹוזַא עמ ןעֶּביִז
 טאַהעֶג הֹעְרַּפ טֶה געט גיִצְנאַוַוְצ נּוא ןייֵא נּוא
 ןעֶמּוקעֶג ויִא הָּכַמ עֶרעֶדְנַא איד יא הּור
 הֶאְרְתַהַא הָׁשֹמ קֶלַא טֶה געֶמ איד ןיִא גּוא
 טְנאָועֶג טאָנ טֶה ְךאָנ רעֶד העְרַּפ ּוצ ןאָטעֶג
 טְכְליוִו ּוד םיִא גאָז נּוא הֹערַּפ ּוצ ייֵנ הָׁשֹמ ּוצ

 ןנאָלְׁש ּךיִא לעוֶו לֵאְרׂשִי יֵד ןעֶואָל טיִנ ְּךאָנ
 דְנאַל ץְנאַג ןייַד (םיעָדְרַפְצַּב ְּךֶלּובְנ תֶָאנ
 'זוה ןייַד ןיִא ןייַ ןְלעו ייֵז סאָד ׁשעֶרְּפ טיִמ
 נּוא טעֶּב ןייַד ןיִא נּוא ןְרעֶמאָק עֶנייד ןיִא נּוא
 נוא טֶכעֶגְק עֶנייַד ייַּב נוא ןְראָה טנייד ייֵב

 רעֶד .נייֵטְרעֶהז ןויד ןיִא נוא ןיִבֹוא ןייד ןיִא

 6 ייהב

 בקעי להוא |
 ןְלעוו ןָרוי איד הָלּואְג עֶטְכעֶר יד ןֹׁש זיִא סֶע זַא טְנייֵמעֶג

 += = עב =

 טְנייֵמעֶג רעה םִיַרְצמ ןיִא טייֵצ יד ןְצְנאַג ןיִא ןייֵז ּוצ םֹוא
 םעֶד ןופ ןָראָו עֶגירְּביִא יִד טְקְנעֶׁשעֶג ןיׁש ייֵז טֶה טאָג זַא
 ןָדּוי יד טיִמ טֶה ןעֶמ םִו ןְלעֶפעֶג טיִנ םיִא זיִא םּורָד תּולָג

 טְקיִׁשעֶג םיִא טאָה טאָג ןטייּבְרא ּוצ רַקְראַטְש ןְּביהעֶג ןָא
 טְגעֶרְפיִג טֶה גוא ןֵרּוי איִד ןֶזייֵל ּוצ םֹוא תֹוחיִלְׁש ןייֵא ןיִא
 ד רֶניִז ןְדּי איד ןאָטעֶג ץְנעֶלׁש ּוטְסאָה סאוָו ְךאָנ טאָג
 טאָה אייֵז ןעֶוייל ּוצ םֹוא תֹוחיִלְׁש ןיִא טְקִיִׁשעֶג ְךיִמ טְסאָה

 ףֹורָד טייַבְרַא איד ייֵז ףוא רקְראַטְׁש טְכאַמעֶג ְךאָנ הֹעְרַּ
 טְסְנייַמ ּוד איוִו ֹוזַא טיִג זיִא סֶע טְרעֶפְנעיַג טאָג םיִא טאָה
 טְנייֵלעֶג ּפֶא ראָנ ּבאָה ְךיִא טְקְנעֶׁשעֶג אייֵז ּבאָה ְךיִא זַא
 ןעֶנעֶז יז לייוַו טייֵצ עֶרעֶדְנַא ןייֵא ףֹוא תּולָג עֶגירְביִא םֶד
 טיִנ אייֵז ּבאָה ְךיִא רעֶּכָא ןעֶטְלאַה ּוצ םֹוא תֶלֹוכְיַּבםיִנ
 לאָז ְךיִא וַא אייֵז רַפ רֶעֶּב זיִא םּורָד .ןיטּולֲחַל טְקְנעֶׁשעֶג
 ףקְראַטׁש ןְלעוֶו ייֵז סאוָו םעֶד טימ ןייַז הָבֹוג ייֵז ןופ דָנּוצֲא

 יי ּוצ רֶניִצְיוִו ןעֶפְראַד רֶטעֶּפְׁש ןעֶלאָז איי יֵדְּב ןשייּברַא
 } תּולָג ןיִא
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 ְךיִז טאָה םִיַרְצִמ ְּךֶלֶמ רעֶד טְּבייִרְׁשייַחְּ
 ְךַלֶמ רַד טֶה ׁשּוּכ ְךֶלֶמ םעֶד טיִמ טְניִרְקעֶג
 ןייַמ טְסאָה ּוד ׁשּוּכ ְךֶלֶמ םּוצ טְנאָועֶג םִיַרָצִמ

 ןיִא ְּךיִז ןְּבאָה יִיַז לייוו ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא דְנאַל
 ןֵמּוקעֶג זיִא סע ןעוֶו רֵּבֶא טְציִנעֶרְנעֶג םעֶנייֵא
 םֶר טיי איו ןְהעֶעֶג ןעֶמ טֶה םיעָרְרַפְצ יד
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו ׁשעֶרַּפ יד ןעֶד ויִא םִיַרְצִמ דְנאַל
 ןּופ ץיִנעֶרְג ןיִא זיִּב םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַגןיִא
 יִד ןעַׁשיוִוְצ ןעֶראוָועֶג םֹולָׁש זיִא ׁשּוּכ דְנאַל
 נּוא ריד ןיִא (ּדְמַעְבּו הָכָבּונ םיִכָלְמ אייוְצ
 ןיִא שערפ ןייַז ךֹא ןעֶלעוֶו קְלאפ ןייַד ןיִא
 םע נּוא (עדְרַפְצַה לעּתע םיִרעֶדעֶג עֶרעֶייַא
 ׁשעֶרְּפ ליִּפ ןעְֶנאַנעֶג םֹורַא רָסאֵו ןּופ זיִא
 ןעֶּבאָה דְנאַל םָד ןעֶראוָועֶג לּופ זיִא סֶע זיִּב
 ׁשעֶרְפ טְכאַרְּבעֶג ףֹוא ְךֹוא םיִפְׁשַכָמ איד
 הָשֹמ ּוצ טְנאָועֶג הֹעַרַּפ טאָה ףּוׁשיִּכ טיִמ
 ןעֶלאז ׁשעֶרְפ איִד הָלפְּת טְנייַה טיט ןֹרֲהַאְ
 נּקְִח רָד נוא ן'ּבמריהָד .ןייֵג קעֶוַא ןְנְראָמ
 טְגאָועֶג הֹערַּפ טֶה םּורָד ןְּבייַרׁש ייַחְּב רֶד נּוא
 םּוראוָוןְנראָמ ןייֵג קעוֶוַא ןעֶלאָז ׁשעַרְפ איד
 טייַצ יִד זיִא רעֶמאָט טְכאַרְטעג ְּךיִז טֶה רֶע
 ןעֶלעו אייז נוא ןייֵג קעווַא טְנייַה ןעֶלעוֶו ייז
 קעֶוַא אייז ןעֶנעֶז הָלֵפְּת ריי ְךֶרֹוד ןעֶגאָז
 ןָאוט הָלפִּת ןָסייֵהעֶג רע טֶה םּורָד ןְנְנאַנעג
 ןלעֶו ייֵ ןעֶו נּוא ןייֵג קעֶוַא ןֵגְראָמ ןֵלאָז ייֵז
 ּבייֵלְּב רֶנניִלֲא הָׂשמ טעוו ןייֵג קעוַא טְנייַה
 הָלֵפְּת ןייז ןָא ןגנאַנעֶג קעווַא ןעֶנעֶז ייֵ לייוַו
 טְגאָזעֶג ץֶלַא הֹעֵרּפ טֶה ןָא לאָמ טְסְנעֶד ןּופ
 ןעֶגְראַמ טְנאָועֶג ְּךֹוא טֶה הָׁשֹמ נּוא ןעֶנְראַמ
 נּוא יִנּוקְזַח רָד .תֹוּכַמ עֶלַא ייֵּב ןאָט ּוצ ּפָא
 טאָה הָׁשמ זַא ןעֶּבייַרְׁש םירּוטַה לַעַּב רעֶד

 טייֵמעֶג ׁשעֶרְּפ עֶלַא ןעֶנעֶז ןאָטעֶג הָלפְּת
 םניִבייֵא יד ןיִא ןעֶנעֶז םאֶוויִד ראָנ ְראָזעג
 יד טאָּבעֶג םֶטאָנ ךרוד ריי ןיא ןעְֶנאַנעֶג
 ןִא קירוצ ןעֶנעֶז נוא ןעֶּבעֶ ןְּביִלְּעֶג ןעֶנעֶז
 סֶע טְגעֶרְפ םַעֹונ יִרְמִא רָד .ןְגְנאַנעֶג רֶקאֹוו
 .ןְלעֶו ׁשעֶרַּפ יד (םיעדְרַפְּצַה ּורָסְל טייטש
 ּותּומָיַק טייֵטְׁש םִע נּוא .ןאָמעֶנ ּפָא ןעֶרעוֶו

 םָא ןֶראָו ןעֶנעז יד ןעֶשְנעמ יד ןופ ףט ןיִא
 ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו םוָו יִד ּךֹוא גיִדְּבעֶל ןאָטעֶג
 קעֶוַא גיִרעֶּבעֶל ךֹוא ןעֶנעֶז הֹעְרַּפ ןּופ זֹוה
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 הניארוו אראו

 . רֵּבֶא ְךֶלֶמ ןופ דֹובָּכ םָד ןעֶנעוֶו ןּופ ןְגנאַנעֶג
 יד רָזייַה עֶרעֶדְנַא ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו יד
 / אָ לֶא הָׁשמ קעְצִיַו טייֵטעֶג ןעֶראָה ןעֶנעֶז
 / םעֹננ יִרְמַא רֶד .טאָנ ּוצ ןְגיִרְׁשעֶג טֶה הָׁשֹמ
 / ןופ הֶּכַמ רֶד ייַּב הָשֹמ טֶה םּורָד. טְּבייֵרְׁש
 - ּוצ טְגאָועֶג טֶה רע.לייַו ןָיְִׁשעֶג םיעָדְרַּפְצ
 ריִמ ףוא ְךיִד אּוט ילְע רֵאְּפֶתִהְ) הֹעְרַּפ
 ׁשעֶרְפ יד ןאָט ּפָא לאָז ְךיִא ןעֶו ןעֶמיִראַּב
 טאָנ טֶה דייֵרעֶנ הָוֲאַנ טיִמ טֶה רע לייוַו נּוא

 טֶה רע ויִּב ןְמּונעֶג ןָא רֶלאַּב טיִנ הָלֵפְּת יי
 הָּכַמ איד טְּביירְׁש ליִרָפיִא יִּבַר .ןעגיִרְׁשעֶג
 םיִלַּכ עֶנְרעֶצְלאָה ןיִא ןעוֶועֶג זיִא טולְּב ןּופ
 ןיִא טיִנ רעֶּבִא םיִלֵּכ עֶנְרעֶנייֵטְׁש ןיִא נוא
 פָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ םיִלָּכ עֶנרעֶייַא
 ןיִא ןיזייֵא ןעֶמ לאָז טְלאַפעֶג הָּפּיקְּת יד ןעוֶו
 טינ הָּכּוקְּת יֵר טעוֶו ןעֶפְראַַו ןייַרַא רָסאֵוַ
 , לייוו הָשִמ ּוצ טְנאָועֶג טֶה טאָנ נּוא ןעֶדאָׁש
 ןרָהַא ּוצ גאָז לֵאָרְׂשִי ןקִיִׁש טיִנ ליוִו הֹעְרַּפ
 ןנָלְׁש לאָז נוא ןְקעֶמְׁש םעֶד ןעֶנייַנ לאָז רֶע
 םורַא םיִנָּכ ליִּפ דְרֶע רד ןּופ טעוו דֶרֶעע יד
 םיִפְׁשַכְמ איד נּוא ןאַמעֶג ֹוזַא ןֹרֲהַא טֶה ןייֵג

 יז רֶּבֶא םיִנָּכ ןעֶכאַמ טְלאָועֶג ְךֹוא ןעֶּבאָה
 ןייק טיִנ טֶה ףּושיִּכ לייוַו טְנעֶקָיִנ טיִנ ןְּבאָה
 ןְטְׁשְרענַא ןופ רֶנעֶלְק ויִא םִִז ְּךאַזַא ףֹוא ַחֹּכ
 איד ןעֶּבאָה םּולָּב טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד נּוא
 ןייק זיִא םִע לייַו ןעֶכאַמ טְנעֶקיִג םיִּפְׁשַכְמ
 טייֵרָג זיִא רָסאַֹו םֶד ןעֶד ׁשעֶניִפעֶׁשאַּב איינ
 טּולְּב ּוצ ןעֶרעֶק רפ טְנעֶקיִנ יי ןְּבאָה ןעֶזעֶג
 טייֵרָנ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיעדְרַפְצ איִד ְךֹוא נּוא
 ןְלאָז ייֵז טְפְראַדעֶג טֶה ןעֶמ ראָג רֶקאַו ןיִא
 םיִפְׁשַכְמ איד סאָד ןעֶּבאָה םּורָד ןייֵג סֹורַא
 איינ ץְנאַנַא ןעוֶועֶג זיִא םיִנָּכ רעֶּבא טְנעֶקיִנ
 םיִּפְׁשַכְמ איִד םֶד ןְּבאָה םּורָד ׁשיְִפעֶׁשאַּב
 םֶד זַא טְנעק רעד ייֵז ןְּבאָה ֹוזַא טְנעקיג טיִנ
 ןְפּורעֶג טינ ןוש תערּפ ייֵז טֶה םּורָד טאָנ זיִא
 ןעֶנעֶז םיִנְּכ יִד נּוא תֹוּכַמ עֶגיִרְּביִא איד ייַּב
 ןיִא נוא תֹומָהְּב ןיִא נּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןיִא ןעֶוועֶג
 טאָנ (בֹורָעָה תֶאנ ֹםִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג
 ןעקִיש טינ ליוװ הֹעְרַּפ לייוו הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז
 ץְראַה ןייַו קְראַטְׁש טְכאַמ נּוא לֵאָרְׂשִי איִד
 איד ןיִא תֹועְר תֹויַח ןעֶקיִׁש ְּךיִא לעֶו םּורְד
 טְרָאיינ םִיַרְצִמ דְנאַל ןְצְנאַנ ןיִא נוא רעֶזייַה
 ֵאְְׂשִי יד ןעֶנעז ןְטְראָד םיִ ְׁשוגדְנאַל ןיִא
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 הניאצ 6
 ייֵחְּב רעֶד ,תֹועָר תויח ןייק ןייז םיִנ םעוֶו |

 םיִּפִע ליוִו ׁשֶנעֶמַא ןעוֶו זיִא רָרָס רָד טְּבייֵרְׁש

 םאָד רֶע טְלאַה רֶייֵפ ןייז ּוצ ןאָט ץְכעֶלְׁש
 ןעֶטיִה טיִנ ְךיִז לאָז דְנייֵפ רעֶד יֵדְּכ דֹוסְּב
 ּוצ ריִרָפ ץֶלַא הֹעְרַּפ ּוצ טאָה טאָנ רעֶּבָא
 טֶה רע נוא הֶּכַמ רֶכיֵלְטיא ןופ ןאָטעֶג ןעֶסיוִ
 (תּודָּפ יִּתְמַׂשָע ןעֶטיִה רַּפ טְנעֶקיִנ טיִנ ְּךיִ
 ןיימ ןְׁשיוִוְצ רייִׁש ןֵשיווְצַא ןעֶכאַמ לעוֶו ְךיִא
 ייֵא ןעוֶו ןעֶד קְלאָפ ןייד ןֶׁשיוְצ נּוא קלאפ
 איֵד יו םִיַרְצִמ דְנאַל ןיִא ןייֵנ טעוֶו לֵאָרְׂשִי
 טיִנ םיִא ייֵז ןעֶלעוו ןייֵג ןעֶלעוֶו תֹועְר תֹויַח
 הֹעְרַּפ טְנאָז ֹוזַא ןעוֶועֶג ֹוזַא זיִא םע נוא ןאָט
 (םֶכיֵהֹלאַל ּוחְבִז ּוכְלֹנ ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ ּוצ
 אָד טאָנ רעֶייַא ּוצ תֹונָּבְרַק טְכעֶׁש נוא טייַנ

 ןרָהַאְו הָׁשִמ טְגאָז רֶּבְרִמ רָד ןיִא טייֵג טיִנ
 תֹונְָּרָק ְטְכעֶׁש דָנאַל ןיִא אָד ריִמ ןעֶנאָק יז
 איד ןּופ רעֶמעֶג ּפָא איד ןעֶלוק ןעֶלעוֶו ריֵמ
 ןנייֵטְׁש רַּפ טינ ןעֶד זָנוא יי ןעֶלעֶוו םִיַרְצִמ
 טייג ראָנ ןעֶקִיַׁש ךייַא לעוֶוְךיִא הערַּפ טְנאָז
 הָׁשמ טְנאָז ריִמ ראַפ טְהעֶּב נוא טייַו טיִנ
 לעֶו טאָמְׁש רעד ןּופ ןייֵג םֹורַא לעֶו ְּךיִא
 ןעֶרעו ןעֶלאָז תֹועָר תֹויַח יִד סֶד ןעֶטעֶּב ְךיִא
 ןנייֵמ טיִנ טְסְלאָז ּוד יֵדָּכ ןאָמעֶג ּפֶא ןְנְראָמ
 ןאָטעֶג פא ןעֶראוָו ןייֵלַא ןעֶנעֶז תֹועָר תֹויַח יִד
 ןקִיִׁש ּוצ ןּופ ןְּבאָה הָמֵרֲח טיִנ טְסְלאָז ּוד רּונ
 תֹועָר תֹויַח יִד נּוא (בֹורעָה רַסָי) לֵאָרְׂשִי יד
 יז ןעֶנעֶו םּורָד נּוא ןאָטעֶג ּפָא ןעֶראוָו ןעֶנעֶג
 יֵדְּכ ׁשעֶרְּפ איִד יוִו ֹוזַא טייֵטעֶג ןעֶראָו טיִנ
 רעֶיז ןופ ןְּבאָה הֶאְנֲה ןייק ןעֶלאָז םִירְצִמ יד
 איד ןְּבאָה םּורָד טְּביֵרְׁש יִּקְִח רֶד .לעָּפ
 לייַו םיִנָּכ ןייֵק ןְכאַמ טְנעֶקְיִג טיִנ םיִּפְׁשַכמ
 ןעֶמ זַא םיִנָּכ טיִמ ליפ ןעוֶועֶג זיא רֶרָע איד
 זַא נּוא רֶרע רֶד ףֹוא ןייֵמְׁש טְנעֶקיִנ טיִנ ׁשֶה
 ןעק דֶרֶע רֶד ףֹוא טיִנ טייֵטְׁש ףֵשַכָמ רָד
 ןייַז טֶה הֹעְרַּפ נוא ןאָמ טיִנ ףּוׁשיִּכ ןייק רֶע
 (תאֹזַה םַעַּפְּב םִננ טְכאַמעֶג רעוֶוָׁש ץְראַה
 ןעֶקיִׁש טְלאוָועֶג טיִנ טֶה נּוא לאָמ םֶד ְּךֹוא
 טְנאָז םּורָד טְּבייַרְׁש ייַחְּב רָד .לֵאָרְׂשִי איד
 לייוַו (תאֹוַה םֵעַּפְּב םננ הֶּכַמ רָה אייַּב רָע
 יִד םיִא ןְּבאָה תֹוּכַמ אייֵרָד עֶטְׁשֶרֶע יד ייַּב
 ץְראַה סאָד טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש טִיַנ םיִפְׁשַכָּמ
 ןעֶּבאַמ טְנעֶקְיִג םיִנְּכ ןייק ןְּבאָה ייֵז זַא 'רָּבֶא
 םּורָד טאָנ ןּופ ץֶלַא ויִא סָד טְנאָועֶג ייֵז ןְּבאָה
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 גכק : הניאיוו אראו תשרפ

 ךֹוא לאָמ םָד ייַּב (תאֹזַה םֵעַּפִּב םננ טייֵמְׁש

 םיִא ןעֶּבאָה םיְִּׁשַכְמ איִד עֶׁשְטאָח רֶמֹולְּכ
 ןייֵלַא רֶע טֶה ץְראַה ןייַז טְכאַמעֶג רעֶוְׁש טיִנ
 םיִפְׁשַכְמ יד ןָא ץְראַה ןייַז טֶכאַמעֶג רעוֶוְׁש
 נּוא הֹעְרַּפ ּוצ אייֵנ הָׁשֹמ ּוצ טְנאועֶג טאָנ טֶה
 לֵאָרְׂשִי יד ןְקָיִׁש טיִנ טְסעווו ּוד ןעוֶו םיִאְנאָז
 לעֶו הֵדְׂשַּב רֶׁשֲא ּךְנְקַמְּב הָיוה ַװ דַי הֵנַהְ
 .רָלעֶּפ ןיִא תֹומֵהְּב עֶנייד ןעֶגאָלְׁש רֶד ְךיִא
 םעֶד ףֹוא םּורָד טְנאָז רֶע טְנאָז יֵיַחְּב רעֶד
 ןיִא תֹומֵהְּב ןעֶעֶז ןְטְסְנייֵמ םּוצ לייַו דֶלעֶפ
 - ןְנאָלְׁש רֶד ךֹוא ןעֶנעֶז זוה ןיִא רעֶדָא דְלעֶּפ
 םּורָד טְגאָז רֶע טְּבייֵרְׁש ן'ּבמר רֶד .ןעֶראָועֶג
 ןעֶנעֶלְפ םִיַרְצִמ איִד לייַװ דְלעֶּפ םעֶד ףֹוא

 טְלאָועֶג טיִנ ייֵז ןֶּבאָה תֹומֵהְּב יד ּוצ ןעֶניִד
 ןעֶׁשיוִוְצ טאָמְׁש ןיִא תֹומֵהְּב איִד ןעֶמְלאַה
 דְלעֶּפ ןיִא ןְטְלאַהעֶג ייֵז ןְּבאָה םּורָד ןעָשְנעֶמ
 יֵׁשֹונ דְנאַל ןּופ טְנְהאָנ נּוא ןעֶשְנעֶמ ןּופ טייַו
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי יד ןּופ תֹומֵהְּב יֵד נּוא
 איִד ןעֶגעֶז ןעֶגעֶוֶו טְסעֶד ןּופ אייֵז ןּופ טְנְהאָנ
 נּוא טייֵמעֶנ ןעֶראוָו םִיַרְצִמ איד ןּופ תֹומֵהָּב
 טיִנ ּוליִפֲא זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ תֹומֲהְּב איֵד ןּופ
 טקיׁשעֶג טֶה הֹעְרַּפ נּוא טייֵמעֶנ ןעֶראוָו עֶנייֵא
 לֵארְׂשִי ןּופ תֹומֲהְּב יד ןּופ זיִא סע םֶד ןֶהעֶז

 ןעֶגעֶוו טְסעֶד ןּופ טייֵטעֶג ןעֶראָוו עֶנייֵא טיִנ
 -ץְראה ןייַז טְבאַמעֶג רעוֶוְׁש ְךאָד רֶע טאָה
 טָאה לֵאָרְׂשִי ןקִיִׁש טְלאַועֶג טיִנ טאָה נּוא
 ןיִא טְמעֶנ ןרֲהַא נּוא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָנ

 נּוא ןעֶבֹוא ְּךֵלאקַא ןיפ ׁשַא דְנעֶה עֶרעֶייַא
 ןּופאַד טעוֶו הֹעְרַּפ רַפ לֶמיִה ןְגעֶקַא טְפְראוַו
 נּוא תֹומֲהְּב נא ןעֶׁשנעֶמ ףֹוא ןיִחְׁש ןעֶרעוֶו
 ןֶּבאָה הָשֹמ נּוא ןרָהַא סֶד םִנַא ןעֶועֶג זיִא םָע
 הָׁשֹמ נּוא ׁשַא טימ לּופ ןְלְפאַנ עֶדייֵּב ןְמּונעֶג
 דְנאַה ןייַא ןיִא ןְמּונעֶג ׁשַא עֶצְנאַג םאָד טֶה
 ךֹוה ץְנאַנ ןעֶפְראָועֶג ׁשַא םֶד טֶה נּוא ןייַרַא
 םֶד ןעוֶועֶג םִנָא ְּךאָנ זיִא םָד נּוא לָמיִה םּוצ
 ּוצ םִע לייוַו ןעֶפְראַוו ְּךֹוה םיִנ ןעֶמ ןאָק ׁשַא
 טאָג נוא (הְֹרַּפ בל תֶא יי קַזחיַע טְהיֵלְפ
 נוא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה סֶד טְקְראַטְׁשעֶג טֶה
 ןּופ לֵאָרְׂשִי איִד ןְקָיִׁש טְלאוָועֶג טיִנ טֶה רֶע
 טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁ יַיַחְּב רֶד .דְנאַל ןייז
 טְקְראַטְׁשעֶג טֶה טאָנ (קָזַחְיַע הָּכִמ רֶד ייֵּב
 איד ןעֶּבאָה תֹוּכַמ עֶטְׁשְרע איד אייַּב לייו
 ייַּב רעֶּבא ץְראַה ןייַו טְקְראַטְׁשעֶג םיִפְׁשַכְמ
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 ןיִחָׁש ליִפ אייֵז ןְּבאָה ןיִחְׁש ןּופ הָּכַמ רעֶד
 ןייֵג ּוצ טְמעֶׁשעֶג ְךיִז ןֵּבאָה ייֵז םאָד טאַהעֶג
 טְקְראַטְׁשְנ טאָנ טֶה םּורָד הֹעְרַּפ ןּופ זֹוה ןיִא
 רעֶד טייֵמְׁש סַע טְגעֶרְפ יישר .ץְראַה ןייַז
 ןעֶד ויִא איוִו תֹומַהְּב ןיִא ןעוֶועֶג זַיִא ןיִחְש

 זיִא םִע םָד ְּךאָד טייֵטְׁש סע תֹומֵהְּב ןעוֶועֶג
 רֶד םִיַרְצִמ ןּופ תֹומֲהְּב עֶלַא טייֵטעֶג ןעֶראוָו

 םוו יד טייֵטעֶג ןעֶראו ןעֶנעֶז םִע ויִא ץּוריִּת
 וו תֹומֵהְּב יִד רַּבֶא דְלעֶפ ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 ןעֶראוָו טיִנ ןעֶנעֶז רֶוייַה יִד ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 נּוא ןעוֶועֶג ןיִחְׁש רעֶד זיִא איד ףֹוא טייֵטעֶג
 הֹעְרַּפ ּוצ נאָז :ּוא אייֵנ הָׁשֹמ ּוצ טְגאָז טאָנ
 ְךיִא לעוֶו לֵאָרְׂשִי יד ןְקִיֶׁש טיִנ טעוֶו רע ּבֹוא
 ןְכעֶרְּבעֶצ טעוֶו רֶע נוא לְנאָה ןָסֹורְגַא ןְקיִׁש
 דֶלעֶפ םעֶד ףֹוא הָאּובְּת נּוא רעֶמייֵּב עֶלַא
 ןופ תֹומֵהְּב עֶנייֵד ןייַא לֶמאַז נּוא קיִׁש םּורָד
 לאָז לָנאָה רֶד ידַּכ טייל יד ְּךֹוא נּוא דְלעֶפ
 עֶׁשְטאָהטְּבייַרְׁש ַיַחְּב רָד .ןְגאָלְׁש רֶדטיִנ ייֵז
 רָבָד ןיִא ןעֶראוָועֶג טייטעג ןעֶנעֶז תֹומָהְּב עֶלַא
 עֶרעֶרְנַא ןּופ תֹומֵהְּב טָפֹוקְג םִיַרְצִמ יִד ןְּבאָה
 ןעֶסייֵהעֶג טאָנ טאָה תֹומֵהְּב איִד ז'ע יִדְבֹוע
 ןעֶועֶג זיִא ךוא ןײרַא וה ןיֵא ןעֶלְמאַזנייַא
 ןעוֶועג ןעֶנעֶז יִרְצִמַא טיִמ יִדּוהְיַא סו תֹומהְּב
 רָבָד ןיִא טייֵמעֶג ןְראוָו טיִנ ןעֶנעֶז יד הָתּורְבַח
 לְנאָה רַד ןעֶלְמאַזניַא ןָסייֵהעֶג טאָג טֶה יי
 טְּבייַרׁש ַיַחְּב רֶד .ןעֶגאָלְׁש רָד טי ייֵז לאָו
 זיִא ןעֶטיִמ ןיִא נּוא רָסאו ןּופ זיִא לְנאָה רֶד
 טְגעֶרְּב רַפ טֶה רעֶייַפ םֶד נּוא רעֶייפ ןְגְנאַנעֶג
 טֶה רֶסאַוַו סָד נּוא דֶרֶע רֶד ןיא ןֶלְצְראוָו יִד

 טֶה ראַהַא לָׁשֶמַא .רעֶייִפ םֶד ןְׁשאָלְרַפ טיִנ
 דָנייּפ ְּךיִ ןְּבאָה םאָו טְכעֶגְק ייוֵוְצ טאַהעֶג
 יִא ןייַנ טְפְראַרעֶג רע טֶה לאָמ ןייֵא טאַהעֶג
 עֶדייֵּב ןעֶּבאָה טְּפְראַדאַּב טֶה נּוא הָמחֶלַמַא

 א

 אייז ןְׁשיוִוְצ טְכאַמעֶנ םֹולָׁש רע טֶה טְכעֶנְק

 טְּכאַמעֶג טאָג טֶה הֹעְרַּפ ןְגאָלְׁש ּוצ ְךֹוא וזַא
 ָךֹוא ֹוזַא נּוא רֶסאֹוו נּוא רֶאייַפ ןְׁשיוִוָצ םֹולָׁש

 לֵאיִרְבִנ ןֶשיִוְצ לָמיִה ןיִא םֹולָש טאָנ טְכאַמ
 ה"לש

 לעֶוו ְךיִא ןעוֶו יַפַּכ תֶא ׂשורְפָא ריִעָה תֶא יִתאֵצָּכ)
 ףֹוא ְךיִא לעוו טאָמְׁש רֶד םֹוא ןייֵג סֹורַא

 טאָטְׁש ןיִא רָּבֶא טאג ּוצ דְנעֶה עֶנייַמ ןָמייֵרּפׁש
 ןייַז לַלַּפְתִמ טְלאוָועֶג טיִנ ה"ע ּוניֵּבַר הָׁשֹמ טאָה
 ןעֶנאַק ןּופ רעֶב ןעֶועֶועֶג ןייַר טיִנ יא איִז לייַו
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 הניארו
 רָּביִא טְצעֶועֶג ַא לֵאיִרְבנ ןעֶד לֵאָכיִמ נוא
 .טאָג נּוא רֶסאו רָּביִא זיִא לֵאָכיִמ נּוא רעֶייַפ
 .םֶה לֶנאָה רֶד נּוא ייֵז ןֶׁשיוִוְצ םֹולָׁש טְכאַמ
 וא דָלעֶפ ןיִא רֶטייֵרְק עֶלַא ןעֶּבְראָד ראַפ
 , תֹומֲהְּב יִד ְךֹוא נּוא ןְמְׁשְרעֶג נּוא םְקאַלְפ םָד
 איִד איו ןָׁשֹוג דְנאַל ןיִא ראָנ .ןעֶׁשְנעֶמ נּוא
 ןייק. ןעוֶועֶג טיִנ זיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו לֵאָרְׂשִי
 נּוא הָׁשֹמ .ְּךאָנ טְקִיִׁשעֶג הֹעְרַּפ טאָה לעֶגאָה

 רע נוא טְכעֶרעֶג ויִא טאָג טְנאָז נוא ןֹרֲהַא
 ןעֶנ 4 עֶר ןעֶנעֶז קְלאָפ ן עֶליוִו ייֵז סו םיעָׁשָר ןעֶנעֶז קְלאַפ ןייַז טיִמ
  םע ןעֶטעֶּב טאָנ טּוט ןְקִיִׁש טיִנ לֵאָרְׂשִי איִד
 . ֹוזַא לֶנאָה נּוא ןְרעֶנּוד איד ןעֶרעֶה ףֹוא לאָז
 .ְּךיִא הָׁשֹמ טְגאָז לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶקיִׁש ְךיִא לעוֶו
 ךיִא לעֶוו טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןייֵג סֹורַא לעוֶו
 לֶנאָה םָד טיִמ ןְרעֶנּוד איִד נּוא ןאָט הֶלִפְּת

 ; םֶד ןֵסיוִו טְסְלאָזּוד יֵדְּכ ןעֶרעֶה ףֹוא ןעֶלעוֶו
 זיִא הָשֹמ נּוא' רעֶטעֶנ עֶלַא רעֶּביִא זיִא טאָג
 הָלּפִּת טֶה נּוא טאָטְׁש רד ןּופ ןְגְנאַנעֶג סֹורַא
 טיִמ לּופ ןעועֶג זיִא טאָטְׁש ןיִא לייוַו ןאָמעֶג
 הָׁשֹמ זיִא םּורָד טְּבייֵרְׁש יִנּוקְזִח רעֶד .זיע
 ןעֶוייוַו ּוצ טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא
 טֶה לֶנאָה רָמֹורְנַא זיִא דְלעֶפ ןיא עֶׁשְטאָח
 רַד .רֶלעֶפ ןיִא ןייֵג ּוצ אָרֹומ ןייק ְךאָד רע
 הֶאְרתַהַא הָׁשֹמ טֶה םּורָד טְּבייַרְׁשיִנּקְִח
 ןְלְמאז ןייֵא לאָז ןעֶמ לְגאָה םעֶד ייַּב ןאָטעֶג
 רָבָד םעֶד אייֵּב נּוא דלעֶפ ןּופ תֹומֵהְּב איִד
 -- ֶלעפ ןיִא תֹומָהְּב עֶלַא טייֵטעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶז
 ןִא ייֵז ןְלְמאייֵא ןָסייֵהעֶג טיִנ טֶה טאָנ נּוא
 ןעֶנעֶז לְנאָה םעֶד אייֵּב לייַו ןייַרַא טאָטְׁש
 טאָג טֶה םּורָד טייֵטעֶג ןעֶראוָוךוא ןעֶׁשְנעֶמ
 יד ןעֶנעוו ןופ תֹומֵהְּביִד ןְלְמאַזְייֵא ןְסייֵהעֶג
 ףֹוא ןעוֶועֶג ראָנ זיא רָבָד רֶד רֵּבֶא ןעֶׁשְנעֶמ
 איִד ןעֶסייֵהעֶג טיִנ טאָנ טאָה םּורָד תֹומֲהְּב
 רעֶד .ןייַרַא טאָטְׁש ןיִא ןְלְמאַזנייַא תֹומֵהְּב
 לְנאָה םָד ייַּב הָׂשֹמ טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש יַחְּב
 ןאָמעֶג הָלִפְּת טֶה נּוא דְנעֶה יִד ןֶּבֹורעֶג ףֹוא
 לְנאָה םָד ייַּב לייו תֹוּכַמ עֶלַא ייַּב יו רעֶמ

 זיא
 שורקה

 געֶו ןיִא ןעֶיר עֶכְלעוֶו ןְשָנעֶמ איֵד זַא ןְעֶז ריִמ
 אייֵו רֶכייֵלְג זיִא ןָניואַד ּוצ טייֵצ ןֹוׁש ויִא סֶע נּוא

 ּוליִפֲא גוא .רֶלעפ ןָאייְפ ןעֶפָא ןָגיאַד ןעֶלאָ
 ןיא ןייג ּצ ןייַַא רֶדייֵא ןעֶגאָו ןעֶפָא גיִדְנעֶצי

 ; ןייַר טיִנ ויִא סֶוו ּבּוטְׁשַא



 א* יש שי יי א
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 א

 סע נוא תֹומֵהְּב נּוא ןְׁשְנעֶמ טייֵטעֶג ןְראָוו זיִא -
 רֶע טאָה םּורְד איירְׁשעֶג סֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא
 עֶנייַו ןְּבֹורעֶג ףֹוא טאָה נוא ןעֶטעֶּבעֶג רעֶייז
 טאָה טאָ נּוא (דֶרֶבּו תֹולֹוק ןַתָנ ַײװ דְנעֶה !
 טייֵטעֶג טֶה רע נּוא רעֶנּוד םָד רעֶירְּפ ןְּבעֶנעֶג -
 לְנאָה רֶד ןֶמּוקעֶג זיִא ְךאָנ רֶד נוא ןָׁשְנעֶמ יד -

 טֶה לֶגאָה רעֶד נּוא (הָצְרָא ְּדַּתִנ אל רֶטֶמּוז

 טְּביירְׁ ייַחְּב רָד .דְרֶע רֶד ּוצ טְכייֵרְנעֶגשיִנ
 לֶמיִה ןְׁשיווְצ ןעֶגְנעֶה ןְּביִלְּבעֶ זיִא לֶגאָה רֶה
 עֶׁשֹוהְי זיִּב ראי גיִצְרעֶפ נּוא ןייֵא דָרֶע נּוא

 טיִמ ןְטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טֶה נוא ןְמּוקעֶג זיִא
 לֶנאָה רעד יִיַז טֶה םיִכָלְמ גיִסייֵרְד נּוא ןייֵא
 רעֶנּוד רַד נּוא קְלאַפ רעֶייִז טיִמ ןְגאָלְׁש רָח
 ןְמּוקעֶג זיִא עֶׁשילַאזיִּב ןעֶגְנעֶה ןְּבילְּבעֶג זיִא

 ןֹורְמֹוׁש ףֹוא ןְמּוקעֶג זיִא םֶרָא ְּךֶלֶמ רֶד זַא -
 א;

 דכק הניארו אראו תשרפ הניאצ
 איד טְלאוועֶג טאָה נּוא קְלאָפ םֹורְנַא טיִמ
 םעֶד טְואָלעֶג טאָג טאָה ןיִמעֶג ןייֵא טאָטְׁש
 םֹורנ רַפ ייֵז ןְּבאָה קְלאָפ םעֶד ףֹוא רעֶנּוד

 ןְטְלעֶצעֶג יד ןיִא םֶטּוג רעֶייִז טְואָלעֶג קעֶרְׁש
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נוא ןעֶּפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז גוא
 (אֹוטֲהַל ףסֹויֲק םֶמּוג רעֶייִז ראָנ ןעֶמּונעֶגּוצ
 טְרעֶהעֶג ףֹוא טֶה לֶגאָה רעֶד דֶלאַּב יו נּוא
 עֶׁשֶר רֶד ןעֶד טְגיִדְניִועֶג רעֶדיוִו הֹעְרַּפ טֶה
 םּורָפ רֶע זיִא םיִא ףֹוא זיִא הֶרָצ יִד ןֵמְז לֶּכ
 טייג הָרָצ איִד ןעֶוֶו רעֶּבָא טאָנ טְּבֹול נּוא
 יִד רעֶּבָא טְכעֶלְׁש רדיוו רֶע טְרֶעָו קעוֶוַא
 םּורָד ניִרְדִיִנ טייֵצ עֶלַא ְךִז ןְטְלאַה םיִקיִדַצ
 לַפְׁשּו) טְנאָו קּוסָּפ רֶד יו וזַא דֹוכָּכ ייֵז ןְּבאָה
 גיִרְריִנ ךיז טְלאַה וו רֶד (דֹובָּכ ְךֹומְתִי ַחּור

 ;דֹובָּכ טיִמ טְנעֶלעֶג רעֶטְנּוא טְרעֶו

 ,אראו תרטפה יו

 טְגאָזעֶג טאָג טֶה ווַא לאַקוֶחְי טְגאָז יי רַמָא תֹכ)
 ןּופ רֶניִועֶג זוה םֶד ןעֶלְמאַז ןייֵא לעוֶו ְךיִא זַא

 יי ְׁשיווְצ ייֵרְפׁש רַפ ןעֶנעֶז םוו איד ןּופ לֵאָרְִׂ א
 איִד רפ אייז ךֶרֹד ןְרעוו טְגילייֵהעֶג ְךיִא לעוֶו ױזַא

 םִו םיִתָפֹומּו תֹותֹוא יד ְךֶרֹוד רֶקְלעַּפ יִד ןּופ ןָגּוא
 ריז ףוא ןֶציִז ןְלעוֶו ייֵז נּוא ייֵז ּוצ ןאָט לו ךיִא
 וצ טְכעֶנָק ןייַמ ּוצ ןְּבעֶגעֶג ּבאָה ךיִא סאָו רֶתֶע -
 ןייא ןְבעֶג ּוצ טְגאָזעֶג וצ םיִא ּבאָה ְךיִא םֶד ּבֹקֲעַי !
 ּבְׁשִי) לּובְנַא ןָא גוא ףוס ןייֵא ןָא הָלֲחַנ קֶלֵח

 וצ דֶרֶע רעֶר ףֹוא ןְציִ ןְלעֶוייֵז נּוא (חַטֶבָל ָהיֶלָע
 ייַװ ןְצְנאַלְפ נּוא רֶזייַה ןָאֹוּב ןְלעֶו גוא .רֶּכעֶז
 טעוֶו םָד גוא רֶכעֶו יז ןיא ןֶציִז ןָלעוֶוגוא רֶנֶטְרעֶנ
 סאָו עֶלַא ןיִא םיִטָּפְׁשִמ ןָאוט לעו ְךיִא זַא ןייַז
 נּוא םּורַא ןופ ייֵז ןָּבוראַּב סאוָו רֶדֶא הֶזַבְמ ןעֶעֶצ -
 טאָנ רעֶייז ןיִּב ךיִא סאָר ןְסיִו ןְלעוו ייֵז נא םּורַא

 תּוכְלַמ םּוצ ּראָי ןְטְנְהעֶצ ןיִא (תיִריִשֲעָה שב !
 ילשמ א

 טֶה טְפֹוׁשַא ,לָׁשָמ יִּמ לע.(ױגו םיִוגַה יִניִעְל םָּב תְׁשַקנְק

 רֶע סאוָו רַפ םָנייֵא ייַּב תֹונְּבְשַמ ןֶמעֶג טְקיִׁשעֶג 0
 טַפֹוׁש םעֶד ּוצ ןְפאָלעֶג ׁשְנעֶמ רֶד זיִא .אָטַחַא ןאָטעֶג טֶּק

 הָּפְרֶח איִד ןאָט טיִנ םיא לאָז רע;ןְטעֶּביִג םיִא טאָה גואי
 ראָג טְמוק סֶע סו ןגְנערְּב ןייֵלַא םיִא טעוֶו רֶע אָפהְרְַּ
 ןייֵמ ְךיִא הָטֹוׁש ּוד טֵפֹוִׁש רֶד טְגאָז .הָקָיְּתְׁשִּב ןייַז לאָז סֶעי

 וזַא לאָז רֶנייֵק זַא זיִא רקיע רֶד ראָנ סנק םֶד רֹקָיַע רֶד טיִנ

 סאָו רֶביִרְד ריִד ןופ רֶמּומַא ןְמעֶג ךיִז לאָז ןעֶמ ןאָט שיִנ
 ךֹוא ֹוזַא .ןייַז רקְראַטְׁש רֶדָג רֶד טעוֶו ןייַז טעוֶו הָּפְרָח יִד ןייֵמ
 סֵאָרְׂשו יִד יֵדְּכ אָיְפֶהְרֶפְּב תֹומוא יד ןְפאָדְ;ְׁש ת"ישה טעוֶו

 אי ןיִא טְקְראַטְׁשעֶג גוא טְגיֵליִהעֶג יי ךֶרד ןְרעֶו ןעֶלאָז
 לָשָמ יִּפ לע; (וגו םיִרָצְמ ְךֶלֶמ הֹערַּפ ְיֶלָע יִנְנִהֹ : הָנּומָא

 ןיִא תַבָמ זיא םֶר ׁשֶדֹוח ןֶמְנְרעֶצ ןיִא ּוהָיקְִצ ןּופ
 ייֵר סְמאָנ ןעוֶועֶג זיִא ׁשרוח ןיִא גאָט ןְטְפיִלעֶוְצ
 :*) יש ּוד (ְךיֶנָּפ םיִׂש םֶרָא ןֶּב) ןעֶגאָז ּוצ לאָקְוֶחִי ריִמ ּוצ

 הָאּובנ ןייֵא לֵּבקַמ ייֵז נּוא םיִנָפ ןייֵד אּוט םֶרָא ןֶּב
 םיִא ףוא תֹואיִבְנ גאָו נּוא םִיַרְצִמ ְךֶלֶמ הֹעְרַּפ ףֹוא
 גּוא רייֵר (ָּתְרַמַאְו רֵּבַד) םִיַרְצִמ ץְנאַג ףֹוא גוא
 ְךיִא ראַה רעֶד טאָנ טְגאָזעֶג טֶה ּוזַא ןְגאָז טְסְלאָז
 טְסיִּב ּוד םֶו הֹעְרַּפ ריִד ףוא ןְראָצ ןייַמ ןקיָׁש לעֶו
 םיִקְויִזאַש עֶנייַז ןֶשיוִוְצ טְהּור םוָו ׁשיִפ רָסּורְג רֶד
 םֶד ןּופ טייקְמאַז םֶד נּוא הָלּודְנ יִד ראָנ לייוַו גוא
 ףוא טייֵג רֶע םוִו םוליִנ םֶד ְךֶרֹוד זיִא םִיַרְצִמ דְנאַל
 םִיַרְצִמ דְנאַל םֶד ןָא טְקְנעֶרְט נּוא םיִקְויִזאַׁש ְךֶרֹוד
 ןפּורְנַא ּוצ םִיַרְצִמ ְךֶלֶמ םעֶד טאָג טְכייֵלְג םּורָד
 ׁשיִפ עֶנייֵלְק ּוצ רֶע טְבייֵלְג קְלאָפ םאָר גּוא ׁשיִּפ
 רֶד טְסיִּב וד הֹעְרַּפ ּוצ !מְגאָז טאָנ גּוא ְךייַמַא ןופ
 ּוצ טְגאָז רע;םוִו (יִרְואְי יִל רַמָא רֶׁשֲאְ) ׁשיִפ רָחֹורְג

 רימ

 ןְפאָרְטעֶג רֶע טאָה רֶׁשֹוע ןייֵא ּוצ ןְגְנאַגעֶג ןייַרַא זיִא רֶנייֵא !
 ףֹוה םֶד ןּופ ןֹודָא רֶד זיִא רעֶֶו םיִא רֶע טְגעֶרּפ טכעֶגְק םֶד
 לייַו ֶד ,ןֹודֶא רֶד ןיִב ךיִא .הָוֲאג שיִמ טְּכעֶגְק רֶד טְרָפְנֶע
 רעֶד ןיִּב ְךיִא ןֹודֶא רֶד טְגאָז ןֹודֶא רֶמְּכעֶר רֶד ןייַרַא טְמּוק
 רָּביִא ּבאָה נוא ְךֹוא ןֹידָא ןייַד ןיִּב נּוא ףֹוה םעֶד ןּופ ןֹודֶא

 ןעוֶועֶג הֶאָנְחִמ ְךיִז טאָה עֶׁשֶרֶה הערַּפ ֹוזַא ,ןְפאַׁש וצ ריִד
 םּוליִג ךייט רעֶד (יִנֵתיִׂשֲע ִנֲאַו ירֹואְי יל) טְגאָזעֶג טֶה גּוא

 יטאָגא זיִא רֶע נוא ןעֶמאַׁשַּב םיִא ּבאָה ְךיִא נוא ןייַמ זיִא
 ְךיִד טְסְמיִראַּב הֹעְרַּפ ּוד .ְךיֶלְע יִגְנִה טְגאָזעֶג ת'ישה טאָה
 זַא ןָסיוִו אייֵנ .ריִד ףוא ראַה רֶּניִיֲא ןייק טיִנ טְסאָה ּוד זַא

 ו לַׁשֹומ ריר ףוא ןיִב גוא ןֹדָא ןייֵא ריִד רֶּביִא ןיִּג ךיֶא

 הדוהי
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 ׁשיִנעֶפְרעֶרַּב ןייַמ ראָג קיִּפְסַמ ךיימ ןייַמ זיִא ריִמ !

 נּוא לָמיִה םעֶר ןּופ ןיִגעֶר ןייק טיִנ ףְראַד ךיִא גּוא
 ּבאָה הָעִיֵר ןייַמ טיִמ נּוא הָרּובְג ןייֵמ טיִמ ְךיִא
 ןייַמ גּוא הָלּודְג ןייַמ טְכאַמעֶג םֹורָג ריִמ ךיִא

 ףיֶיחְלִּב םיִחַהיִַּתְנו העְרַפּוטְסְנאָזוזַא הָלָׁשְמִמ
 ןיִא גניִר םֶנְרֶזיַא ןייֵא ןּבעֶג לעֶו טאָג ךיא רֵּבֶא
 ןופ ׁשיִפ איִר ןָטְפעֶהַּב לעֶו ןיֵא ןעקַאַּב ןיק עֶנייַ
 ךיִד לעֶו נּוא ןעֶפיִׁש עֶנייַר ןיִא םיִקוויִזאַש עֶגייַד
 שיִפ עֶלַא נוא סיִקוָזְאַש עֶנייֵר ןיפ ןְגְנעֶרְּב ףֹוא
 ךיִא רָמוְּכ ןעֶפיִׁש עֶניי ןיִא ןְטְפעֶהְּב יז ןָלעֶו
 עֶלַא ןופ ץֶראַה ןיִא גּוא ץְראַה ןייַ ןיֵא ןֶּבעֶג לעו
 ןיִא ריִד טיִּמ ןיב םֹורַא ןעֶלאָז אייז םיִרֹוּבִנ ענייב

 ןעֶלאַפ עֶלַא ריִא טעֶוו ןעֶטְראָד נּוא הָמָחְלִמ ןייֵא
 ןְטייֵרָּפְׁש רַפ ךיִ לעוֶו ךיִאנּוא (הָרָּבְדִמַהךִששִנּו
 עֶנייַר ןּופ ׁשיִּפ עֶלַא נּוא ְךיִד רֵּבְרִמ רעֶר ןיִא
 רשע ײנ ׁשיַפ ןּופ זיִא רָהֵק רֶד רָמֹולְּכ סיִקוְויִזאַׁש

 ֹזַא טֹומ ייֵז ןְרעֶוו ׁשיִנקּורְמ רעֶד ףֹוא טייֵרָפֶׁש רַּפ

 ףוא קְלאָפ ןייַד ,נוא העְרּפ ךיִד ןְטייֵמ ּךיִא לעֶו
 טְסעו נוא הָמָחְלִמ תַעַּׁבןָלאַפּוטְסעוֶו ֶלעֶפ םֶד
 ןיִא טְלעֶמאַעֶג ןייֵא בוא ןאָּטעֶג ןייֵא ןֵרעֶו טיִנ
 ּוצ נּוא דְלעַּפ םֶד ןּופ תֹויַח יִד ּוצ ראָנ ןייַרַא רַבַק

 צ ןְּבעֶגעֶג ךיד ְךיִא ּבאָה לָמיִה םָד ןּופ לָעיִפ איִד
 זַא םִירצמ ןּופ רֶציִ עָלֶא ןֶסיוו ןְלעֶ יי גּא ןיֵסֶע
 ייֵז לייוַו ןְלאָצ ּוצ טֶּבייֵלְנַּב ןיִּב נּוא טאָנ ןיִּב ְךיִא

 ןקעֶטְׁשַא ןופ גְתנְהעֶל רֶטְנּוא ןייֵא ןעֶועֶג ןעֶנעֶז
 גּוא ְךייוַו זיִא רֶע םָו לֵאָרְׂשִי ןּופ דָניִזעֶג זֹוה םּוצ

 םיִא ףוא ןָא ְךיז טְגְהעֶל םאוָו םעֶד רָטְנּוא טְגֶהעֶל
 טְנְהעֶליִג ןָא לאָמ עַכיִלְטע ֵאָרְׂשִי יד יז ןְּבאָה וזַא

 ןַפְלעֶה ייֵז ןְלאָז ייֵזםִַרְצִמ איִד ףוא טְנאָל רַפ גּו
 אייֵז נּוא רֵצְנְרַכּובְנ נּוא בֶרֶחְנַס ןּופ געֶמ איִד ןיִא

 זַא (ּרַּת ףַּכְּבםְֶׂפְֶּב) ןָפָלאָהעֶג טיִנ איז ןֶּבאָה
 רֶעייז טיִּמ ריִד ןיִא ןְמּונעֶג ןָא ןּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד

 אייז טְסאָה נּוא ןָראוָועֶג ןָכאָרְּב ּוצ ּוטְסיֵּב דָנאַה :

 טְנְהעֶל רֶנייֵא יו יי ןֵלְִקַא עֶלַא ןָטְלאַּׁש ּוצ
 רעֶר גּוא םּורָא ןייַז רָטְנּוא ןְקעֶמְׁשַא ףיא ןָא ְךיִ
 ׁשְנעֶמ רעֶד ְךאָר טְלאַפ ןָכאָרְּב ּוצ טְרעוֶו ןֵקעֶמְׁש
 ןיִא ןיירַא םיִא ןָאייַג ךֶלְרְנעֶפׁש איִד נּוא םיִא ףוא
 ִָהעליִג ןָא ךיִז ןָּבאָה לֵאָרְׂשִי ַא גוא .לָסָקַא ןיי
 נּוא ןָראַוועֶג ןעֶכאַרָּב ּוצ ּוטְסיִּב םִיַרָּצִמ איִד ףֹוא

 יי ןְרָנעֶלעֶלַא ןלעֶמְׁש ףוא טְבאַמעֶג ייֵ טְאָה
 םיִא ףֹוא ןָא ְךיִז טְנֶהעַכ רָבח ןייז םָו שֶנעַמא יו
 ּוצ ְךיִד קְראַמְׁש רַבֲח רֶד טְנאָז ףאַלָׁש זיִא רֶע נּוא
 ףֹוא ןָא טיִנ ךיִד ןְהעֶל נּוא ְדְנעֶל עֶנייד ףוא ןייֵמׁש
 ראַה רעֶד טאָג טְגאָזעֶג ּוזַא טאָה םּורָד (ןֵכָל) ריִמ
 תֹומָחֶלַמ ֵלֲעַּב םִיַרְצִמ ריִר ףוא ןְגְנעֶרְּב לעוֶו ְךיִא
 רַפ ןעֶכאַמ ןָלעֶוו נּוא דְרעֶוְׁש רעֶר טיִמ ןָמייֵמ םֶָ
 רֶנאַכ סֶה גוא תּוטֵהְּב וא ןָׁשְנעֶמ ריד ןופ ןָריְֵׁש

  אראו תרטפה

 טְרעֶהיִג ףוא טאָה םִיַרְצִמ ןייק ןָמיקעֶג זיִא בֹקֲעַי !
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 הניארו
  ןֵּבְרּוח וצ נּוא גְנּוטְסיִוִו רַפ ןייִא ּוצ ןייַז טעוֶו םִיַרְצִמ
 נּוא טאנ ןיֵּב ְךיִא םֶד ןְסיוִו ןְלעֶוו םִיַרְצִמ איִד נּוא

 ; םאֶה ְךֶלֶמ רֶעיז לייַו ןָלאָצאַּב ּצ טְביילְנאַּב ןיִּ
 : ןייַמ קיִּפָסַמ ריִמ ּוצ זיִא ְךייַמ ןייַמ טְגאָזעֶג

 ךיִא נּוא יִנ םָנייֵק ףראד ְךיִא נּוא ׁשיִנְפְרעֶראַּב
 ; ךיִא סאָו הָלָׁשְמֶמ איִד טְכאַמעֶג ריִמ ּבאָה ןייֵלַא
 .ריִד ףוא ןְראָצ ןייַמ ןֵקִׁש ְךיִא לעוֶו םּורְד ּבאָה
 רְנאַל םַד ןְּבעֶג לעוֶו ּוא ךייט ןייַד ףֹוא נּוא הֹעְרַּפ
 םֶרּוט םָד ןּופ ןייַז סד םעוֶו טייקְיִטְסיוַא ּוצ םִיַרְצִמ
 , ףֶגְר הָּב רֹובֲעַת אל) ׁשֹוּכ ןּופ לּובג ןיִא זיִּב הָנְוַמ
 . ןּופ םּופ ןייֵא דְנאַל ןיִא ןָראָּפ רָּביִא טיִנ טעוו םָע (םֶרָא
 . רָּביִא טיִנמעוֶו הָמֵהְּבַא ןּופ םופ ןייֵא נּוא ןְׁשְנעֶמַא
 . םיעָּברַא בֵׁשֲת אֹל) טייקיטְסיוִו םֹורְג רּפ ןָנירד ןְראָפ
 ראָי גיִצְרעֶפ ןסעזאַּב ןייג טיִנ טעו םִע נוא (הָנֶׁש
 זיִא רָגָנּוה ראי גיִצְרעֶפ גּוא אייַוְצ טְּביירְׁש י"שר
 / ןָמּוק ּוצ הֹעְרַּפ ןּופ םֹולָח םעֶד ךרד ןְראוָועֶג רֵגְנ
 םֹולָח רעֶד םָ לאָמ ייֵרְד איִד ןְגעֶקַא םִיַרְצִמ ףֹוא

 . םימְׁש לאָמ ןייֵא הָרֹּת רעֶד ןיא ןֶּביִרְׁשעֶג טייטְׁש
 . ןעֶביִו נוא היק עָּטְבעֶלְׁש ןֶּביִ ְהעֶועֶג שֶה רֶע יו
 . ןייֵא ךאָנ טייטש ְךאָנ רעֶר גוא ןעֶגְנאַז עָטְבעלׁש
 ףַסֹוי נּוא ףַמוי ּוצ טְלייֵצ רעֶד סָד טֶה רֶע יו לאָמ
  גּוא אייווְצ זיִא אָליֵמְמ ָּתְרְוִחעֶג רָּביִא סאָד טאָה

 ראָי גיִצְרעֶפ נוא ייֵװְצ ףוא ןְיִועֶג טֶה םֶד גיִצְרעֶפ
 ראָי אייֵוְצ ןעוֶועֶג ראָנ זיִא םִע נּוא רַגְנּוה ןּופ

 איו וזַא ִיַרְצִמ ןייק ןָמיקעֶג זיִא בֹקֲעַי א רֶגְנּוה
 איוִו נּוא (בֶעָרָה םִיַתַנְׁש הֶז יִּכ) טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיִא

 טיש

 . םִיַרְצִמ איד ןעֶּבאָה םּורָד נּוא ןייַז ּוצ רֶגְנּוה רעֶד
 (הָיִָנְו ער ןֵתְע ראָי ןְמיִרְד םֶד ןיִא ףֶסוי ּוצ טְגאָועֶג
 עי הא בו רבי ךאב זיא א
 ןאהעג טא ר או אורי שש יצרֵגָנּוה
 ראָי גיִצְרעֶפ טְכיוִו ןעוֶועֶג זיִא דְנאַל סאָד אייֵז ּוצ
 לעוֶו ְךיִא נוא (הָמָמְׁש םִיַרְצִמ ץֶרֶא תֶא יִּתְַנְו
 עֶרעֶרְנַא ןעֶשיווְצ טְסיוִו םִיַרְצִמ דָנאַל סאָד ןָּבעֶג
 טעטש עֶריִא גּא ייֵ ּוצ ְךיילְג גיא רָדָנעֶל עֶטְסיִו
 טְסיִורַפ ןייַ ָלעֶו טעֶטׁש עָטְפיוו עֶרעֶדְנַא ןְשיוְצ
 איר ןֶׁשיוִוְצ םִירְצִמ יד ןּמיִירְּפְׁש רַּפ לעוֶו ךיא נּוא
 רָדְנעֶל יִר ןֶׁשיווְצ ןְמייַרָפְׁש רַּפ ייֵז לעוו נּוא תומוא
 ראַהרָד טְגאָיעֶג טאָנ טֶה ּוזַא ןעֶד (יי רַמָא הֹכ יִּכ)
 םִירְצַמ יִד ןְלְמאז ןייֵא ְךיִא לעוֶו ראָי גיִצְרעֶפ ףֹוס
 - ןְראוָועֶג טייֵרְּפְׁש רַּפ ןעֶנעֶז ייֵז םִו תֹומּוא איד ןּופ
 םֹורְתַּפ דָנאַל םּוצ ןְרעֶק םּוא ייֵז לעוֶו ְךיִא נּוא ןיֵהַא
 ןְמְראָד ןְלעוֶו ייֵז נּוא ןֶרוּבעֶג רֶעֶיִז ןּופ דְנאַל םּוצ
 ך"רננעקעבע ר = ךירורעמ יירדנ ןייֵא ןיצ
 םִע גּוא גיִרְינןייז םִיַרְִמ ּפ ְךייֵרְגינעֶק סֶד טעוֶו
 ךיא נוא תומּוא איִד רֶּביִא ןְּבֹוה רֶד טיִנ ְךיִז טעוֶו
 טעטיג ןעֶלאָ יי סד ןְעֶיִ יי לע טאג

 ּו :



 הניאצ

 טְניִטְלעֶויִג ןְּבאָה איי איו ּוזַא תומוא איִד רָּביִ

 םִיַרצִמנּא (חַטְבַמָל לֵאָרְׂשִי תיִבָל דוע הָיִי או
 גנּורעֶכיִו ַפןייֵא ּוצ לֵאָרׂשִי וצ ןייַז טיִנ רעֶמ טעו
 אייֵז םָ לֵאָרְׂשִי ןּופ דֶניִז איִד טְנאַמ רעֶד םָד ס

 םְנאָזעֶג ןָא טֶה טאָגןעֶר םִיַרְצִמ ןייק םּוא ְךיז ןְּרעֶ
 גִּבייֵא ויִּב םִיַרְצִמ איד ןְהעֶז טיִנ ןוׁש לאָז ןעֶמ

 ךיִא סאָד ןְסיוִו םִיַרְִמ איָד ןְלעוֶו לאָמָטְסְנעֶר נו
 סאוָו ָאוט ּוצ תֶלֹוכְי ּבאָה נּוא ראַה רעֶד טאָג ןי

 זיִא םֶע נּוא (םיִנָׁש עַבָׁשְו םיִרׂשֶעְּב ִהְיַ) ליוו יא
 ןּופ תּוכְלַמ םּוצ ראָי גיִצְנאָוְצ גוא ןָּביִז עוו
 גאָט ןייֵא ןֶסיֵנ זיִא םָו ׁשֶדֹוח ןֶמְׁשְרֶע ןיִא ּהֵנְדכוב
 לאָקִָחי ריִמ ּוצ דייֵר םטאָג ןעוֶועֶג זיִא ׁשֶרֹח ןוא

 טאָה לֵבְּב ךָלֶמ רַצְנכּובְנ םָרָא ןֶּב יד ןעֶנאָזּ
 ףוא םייּבְרַא עֶסורְגַא ליח ןייז ןְמייֵבְרַא טְכאַּמעַק
 יִא תֹולָיַח עֶנייֵז ןופ ּפאָקרָביִלְמיִא רֹוצ טאָמׁש רֶה
 זיִא לָסקֲא רֶכיִלְטיִא גּוא ראָה איִד ןֶּבאָרְקעֶג םֹוא

 רֶצָלעֶה אּׂשַמ רֶד ןְגעוֶו ןופ טוה רֶד ןּופ טְקיִלְּפע
 ףוא נּוא ּפעק עֶרֶעייֵז ףוא ןְגאָרְמעֶג ןְּבאָה יִיו םִו
 ןייֵא ּוצ ןְצְנאַׁש םעֶרּוטַא ןָאוּב ּוצ ןעֶלְסְקַא עֶרֶעיי
 יִא רֶרֵס רֶד איוִו ֹוזַא טאָמְש איִד םֶד ְךְרֹוד ןָמעֶנ

 ֵבׂש ןייֵק נּוא טאָטְׁשַא ףֹוא ןְרעֶנעֶלאַּב םוָו יד ןּופ
 רוצ ןּופ לִיַח ןייַז נּוא רֵצְנְרַכּובְנ וצ ןעֶועֶג טי ויִא
 ריִא ףוא טיֵּבְרַאעֶג טֶה רֶע סאָו טייֵבְּרַא רֶד ףוא

 בור קאָז ריִא טָּבּורעֶג ןֶּבאָה ייֵז זַאםָד ְךאָנ םורור
 םעֶד טצייֵלְפ לַפ טֶה נּוא םִי רֶד ןְגְנאַגעֶג ףוא ויִא
 נּוא רוצ ףוא ןְראוָועֶג רַזְַנ זיִא סֶע לייוַו ּבור קאז
 םִי ןיא ןְרעוֶו ןָרול רַפ לאָז סֶע ּבור קאָז ריִא ףוא

 הָשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טֶה טאָנ (העְרַּפ לֶא אֹּבע
 םֶד הֶרָתַמ םיִא ייֵז נּוא הערּפ ּוצ םּוּק

 טיִנ טעו רע ןעוֶו ןעֶגאָלְׁש םיִא לעֶוו ְּךיִא
 ִלׁשִמ ןיִא טְנאזְךֶֶמֲה המלְׁש .ְרְׂשִי יד קיש
 ׁשְנעֶמ םָד לאוו (דִימִּת דַחַּפִמ םֶדָא יֵרְׁשַאי

 ןופ לאָז םִע טייֵצ עֶלַא ְךיִז טְכְראַּפ סאָו
 רשיה רפס 2
 טאָה ראָי ייוְצ ןיִא ךאָנ ןעוֶועֶג זיִא סֶע גּוא שהָיַ)

 הֹעְרַּפ ּוצ ןרֲהַא נּוא הָׁשֹמ טְקיִׁשעֶג רֶריוִו טאָג
 הֹעְרַּפ טֶה םִיַרְצִמ ןּופ ןְקָיִׁש סורַא לֵאָרְׂשִי לאָז רע
 טֶה טאָג ןּופ לוק םעֶד ןיִא ןְרעֶה ּוצ טְלאָועֶג שיִנ
 מאָה גּוא םִיַרצִמ ןיִא הָרּובְג ןייז טְקעוֶו רעֶד טאָנ

 עֶטְכעֶלְׁש גוא עֶסֹורְג רֶעייֵז טיִמ ןְגאָלְׁשעֶג אוי
 ִיַרְצִמ ןופ ןְרעֶסאַו עֶלַא טְרעק רַּפ טֶה רֶע תֹוּכַמ
 יִא ןְכאָק רעֶרָא ןְטעֶנְק םיִפָעןְגעֶלפ יֵו טּולְּב ּוצ
 ךֹוא טאָה טאָג םּולָּב יוִו ןעוֶועֶג טָלאַטְׁשעֶג רֶעייֵ

 ןכעֶפאַו עַרְצייֵנ עָלַא ןיא ןְגעֶמיוװ טְכאַמעֶג
 ,.שערפ : |

 טא א

 אראו תרטפה

 .אב תשרפ

 הכק הניארו
 טאָג טְגאָזעֶג טֶה םּורָר (םיִהֹלֲא יי רַמָא הֹּכ ןֵכְל)
 דְנאַל םֶד רֵצַנְדַבּובְנ וצ ןּבעֶג לעוֶו ְךיִא ראַה רעֶד
 גְנּומיִרְּב סאָד ןְגאָרְמ קעווַא טעוֶו רֶע נּוא םִיַרְצִמ
 ריִא ןָּבֹור טעוֶו רֶע נּוא תּולָג ןיִא קְלאָפ רוִא ןּופ
 ןייז טעוֶו םָד נּוא גָנּוּבור רֶדְנַא ריִא נּוא ּבור קאַז
 רַכָׂש רעֶד רוצ ןּופ ּבְרַא םֶד רַפ לִיַח ןייַז ּוצ רֵכְׂשַא
 רֹוצ ףוא טייֵּבְרַאעֶג טֶה רֶע סאוָו טייֵבְרַא ןייַז ןּופ
 טְלאוָועֶג םֶד ּבאָה טאָג ְךיִא ןעֶד טאֶּבעֶג ןייֵמ טיִמ
 םִיַרְצִמ דְנאַל ֶד ןּבעֶג םיִא ךיִא לע רַפ רֶד ןֶּבאָה
 ןְּבאָה ייֵז םָא טיִמ רעֶד ןאָמעֶג וייַּב ריִמ ןֶּבאָה םוָו
 רֶעייֵז טיִמ לֵאָרׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןעוֶועֶג ַחיִטְבִמ
 אּוהֲה םֹויַּב) ראה רֶד טאָג טְגאָז וזַא ףֶליֵה רֶׁשְלאַפ

 גאָט ןְגיִואָד םעֶר ןיא (לאָרְׂשִי תיֵבָל ןֶרֵק ַחימְצַא
 םִירְצִמ םָו ראָי גיִצְרעֶפ יִד ןייֵג םֹוא'טעוו סֶע םִו
 ןייֵא ןְצאָרְּפְׁש ןְכאַמ טאָג ְךיִא לעוו ןייַז בּורָח לאָז
 רער ןיִא ןעֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶדָניק יד ּוצ טְפאַשרעֶה
 ָלפמַא ןְּבייֵה ןָא לָבְּב ןּופ תּוכָלַמ סאָר טעֶו טייַצ

 .ןְלעֶו אייֵז גּוא ןְראוָועֶג םִָײקִמ זיִא תואּובִנ ןייד
 טְּבילנַּביִּב נא טאָנןיֵּבדיִא םֶד ןָסיוו לאָמְטְפְנעֶד

 ;גרייר עֶנייַמ ןיז םִיקִּמ ּוצ

 ןְמּיק סֹורַא טיִנ ץְכעלָׁש ןייק םיִׂשֲעמ עֶנייז
 עַׁשְטאָה רָמֹולְּכ םָדָא רע טְנאָו םּורָד נּוא
 ְךאָד רֶע טְנייַל דֶרֶע רד ןּופ זיִא ׁשְנעֶמ רָד
 ןֵּסִע ליוִו רע עו נּוא םֶטּונ ןאָט ּוצ לֶכֵׂש ןייַ
 ףּונ רַד הָנוְוַּכ יִד ןייַו טיִנ לאָז ןעקְניִרְמ נּוא

 ןייַז לאָז הָנְוַּכ יִד טְרעֶיינ ןְּבאָה הֶאְנַה לאָז
 ר בקעי להוא

 ףגו תֶא יּתדַּבכה ינא יִּכ הערּפ לא אב הָׁשֹמ לֶא 'ה רֶמאֵֹה
 ןְראוָו הערַּפ ּוצ אייֵג הֶׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג

 טעוו רֶע נּוא ץְראַה סאָד טְבאַמעֶג רעוֶוָׁש םיִא ּבאָה ְךיִא
 לאָו ךיא (וגו יִתְׁש ןַעַמָלו ןֵרּוי איִר ןְקִיָׁש סֹורַא ןְלעוֶו טיִנ
 ןְגאָלָׁש םיִא לאָז ךיִא טְסייֵה םֶד םיִא שיצן עֶיימ ןאָמ
 טְסְלאַז ּוד ידַּב נוא (ךֶנֵּב ִנְוֲאַּב רֵּפַמְּת ןעזמֶלּו) תֹוּכִמ טיִמ

 הֹעָרַּפ טיִמ ןאַטעַג ּבאָה ְךיִא סאָוו רֶדניֵק עֶנייד ןְלייֵצ רעֶד
 םע; טאָג ןיִּב ְךיִא זַא ןְסיוִו טעוֶו ריִא (ה יִנֲא יִּכ םָּתְעַדִיַו
 ןְכעֶג טקישעג טֶה טאָטְׁש רֶד ןּופ טפֹוׁש רָד לָׁשָמ ןייֵא זיִא
 גיא עַד הֵׂשֲעַמַא ןאָטעֶג טאָה רֶע לייַַו ןֹּכְׁשַמַא םֶניִא ייֵּב
 ןְגְנאַגעֶג רֶע זיִא ןּופ רֶר ןְראוָועֶג גיִסיוִו זיִא ׁשְנעֶמ רֶד זַא

 םוּב

 ישא
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 טאָנ ןעֶניִד ּוצ ןייַז קְראַטְׁש לאָו ףּוג רעֶד
 םִע רעוֶו גּוא (הָעָרְּב לֹוּפִי ֹוּבִל הָׁשִקַמּונ
 רעֶד טאָג ןעֶגעקַא ץְראַה ןייַז טְראַה טְכאַמ
 טְכאַמעֶג טֶה הֹעְרַּפ יו ֹוזַא זייֵּב ןיִא טְלאַפ
 ףֹוא זיִא םּורָד טאָנ ןְנעקא ץְראַה ןייַזטְראַה
 םּוצ טֶה רֶעלייוו נוא ןְמּוקעֶג זייַּב ליִּפ םיִא

 ץְראַה ןייַז טְכאַמעֶג רעוֶוׁש ןיילַא ןעֶטְׁשְרִע
 טְכאַמעֶג רעוֶוְש ְךֹוא םיִא טאָג טאָה םּורְד
 ןעֶד ןְפאָרְטְׁש םיִא לאָז רֶע ידְּכ ץְראַה ץיז
 טְריִפ ןייֵג ליוו ׁשְנעֶמ רֶד םו געוו םעֶד ןיֵא
 םיִא טֶריִפ ןעֶטּונ ּוצ ןייֵג רֶע ליִו טאָנ םיִא
 ְךֹוא םיִא ָטְפְלעֶה ןעֶוייֵל ּוצ ןייֵג רֶז לי טאָג
 (הערַּפלָא אֵּב) הָׁשֹמ ּוצטאָנ טְנאָז םּורָד טאָנ
 לייַַו םיִא גאָז נּוא זֹוה ןייַז ןיִא הֹעְרַּפ ּוצ םּוק
 םּורָד רָדְנאוו עֶנייַמ ןעֶנעֶק רֶד טיִנ לי רֶע
 טעוֶו רֶע גוא קיִרעֶשייֵהַא ןעֶקיִׁש ךיא לעוֶו
 ןעֶסע ףֹוא טעוֶו רע נּוא דְרֶע איד ןעֶקעֶדאַּב
 נּוא דֶרֶע רָד ןּופ זאָרְנ םֶד נּוא רֶמייֵּב עֶלַא
 סאו רעֶזייַה עֶרעֶייַא ןיִא לּופ ןייַז טעוֶו רֶע
 ןֶסֹורְנַא ֹווַא ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע עֶרעייַא עֶלַא
 טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רעֶד .ןְהעֶזעֶג טיִנ קיִרעׁשייַה
 הֶאְרְתַהַא לאָמ ייווְצ טְואָלעֶג םיִא טֶה טאָנ
 טֶה רֶע פייוו ְךייֵט םעֶד ייַּב לאָמ ןייא ןאָמ

 ןעֶפאַׁשאַּב ְּךייַט םעֶד טֶה רֶע טְמיִראַּב ְּךֹז
 טֶה רֶע לייו זֹוה ןיִא לאָמ עֶרעֶדְנַא םָד נּוא

 רשיה רפס
 ןופ רֶוייַה יִד ןיִא ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶז ׁשעֶרְּפ יד ׁשעֶרְפ
 טְנעֶלְפ רֶפאַֹו ןְֵנירְ ןְגעֶלְפ יי זַא ןיִא ִיַרְצִמיִד
 ץְכעֶקַַג רייז ןּופ רַסאוַו םֶד נּוא ׁשעֶרְפ ןָרעוֶוןְיִרְד
 ןְגאָלְׁשעֶג ךֹוא טאָה נּוא ׁשעֶרְּפ ּוצ ןְראוָועֶג זיִא
 טְכאַרְּבעֶג ףוא טאָה טאָנ םיִנָּכ ּוצ רֶרֶע רֶעייֵז
 ןגנאלְׁשםִיַרְצִמ ןייק דְלעֶפ םָד ןּופ תויַח אייֵלְרעֶלַא
 ןֵמְלאַהאַּב ְךיִז ןּבאָה םִירְצִמ איִד נּוא ןָסיִדְנֶע גּוא
 עַרָעייֵז ףֹוא טְקיִׁשעֶג טֶה טאָנ תֹועָר תויַח יִד רַפ
 איד נּוא רָבָד םעֶר ףאָש נּוא ןעֶלְזייֵא נּוא רֶרעַּפ
 ְךיִפ עֶרֶעייֵ ּוצ היִרָּפ ןָנאַטְׁשעֶג ףוא ןעֶנעֶז םִיַרָצִמ
 איר נוא ןָהעֶצ ןופ םְנייֵא ראָנ טיִנ ןייֵמ ייֵז ןְּבאָה
 ּוליִפָאןְראוָועֶג טְרעֶניִמעֶג םיִנ זיא לֵאָרְׂשִי ןופ ְךיִפ
 עֶרעֶיִז ןיא טְנאַרְּב ןייֵא טְקיִׁשעֶג טֶה טאָג ,םָנייֵא
 ִיְַצִמ ץֶנאַג ןיִא ןיִחְׁש ןייֵא ןְראוָועֶג סֶע זיִא רָּבייַל
 ןְרעֶמאָלְּב טיִמ לופ ןְראוָועֶג זיִא ׁשיילַפ רֶעייֵז גּוא
 רָאייַפ נוא לעֶגאָה ןְרעֶוְׁשַא טְקיִׁשעֶג ייֵז טֶה טאָג
 םוא רֶע םֶה םורָד לעַּנאַה ןיא טכוקעקעג ְךיִז םֶה
 עֶלַא גּוא תֹוריֵּפ איר טיִמ רֶמייֵּב עֶלַא ןְגאָלְׁשעֶג

 תואובת

 אב תשופ

.1 

 הניארו

 םֶה םּורְד זֹוה ןייֵׁשַא טֶה רֶע טְמיִראַּכ ְךיִז
 .נירָדיִנ רעֶטְרֶע עֶדייֵּב איִד ףוא טאָנ םיִא
 פיו רֵעְנְרַכּובְנ אייַּב ְךֹוא ֹוזַא נּוא טְכאַמעֶנ
 .טְנאזעֶג טֶה נּוא ןעֶטְלאַהעֶג ְךֹוה ְּךיִז טֶה רֶע
 .ניִרְדיִנ טאָנ םיִא טאָה םּורָד שאָנַא זיִא רע
 .נּוא הָמָהְּבַא ןעֶראוָועֶג זיִא רֶע סָד טְכאַמעֶג
 .טאָה נּוא דְלאַו ןיִא ראי ןעֶּביִז ןעוֶועֶג זיִא
 ,תֹוּכַמ יד טְּבייֵרְׁש יִיַחְּב רָד .ּזאָרָנ זעֶסעֶגעֶג
 . ןְטְׁשְרע םּוצ ןְגְנאַנעֶג רֶדְנאַנַא ְּךאָנ וזַא ןעֶגעֶז
 . ןעֶויִואַּב טאָג ְּךיִז טֶה ןְסיֵנ ןיִא גאָט ןעֶצְּפיִפ
 / ןְסייֵהעֶג םיִא טֶה נּוא הָנֶס םָד ףֹוא הָׁשֹמ ּוצ

 . ןְטְסְניִצנאָוְצ נוא ןייֵא ןיִא נוא הער וצ ןייֵג
 . ןייַ ייַּב תּוׁשר ןְמּונעֶג רע טֶה ןֶסיֵנ ןיִא גאָט
 / תֹעַרַּפ ּוצ םִיַרְצִמ ןייק ןייֵג ּוצ ןרֶתְי רֶהעווְׁש
 . איד ןעֶקִיַׁש לאָז רֶע הָאְרָתַהַא םיִא טיִנ נוא
 / ויִא גאָט טֶכַא טְרעוֶועֶג טֶה םֶד נּוא לֵאָרְׂשִי
 / רָד נּוא ןעֶגְנאַנעֶג קעוַא ןְסינ ׁשֶדֹוח רֶד ןֹוׁש
 ְּךיִז טֶה וּומַּת ןֶזִס ריֶיַא םיִׁשָדֲח אייֵרָד ְּךאָנ
 ּךיִז טאָה ֹוזַא הֹעָרַּפ רַּפ ןעֶגְראָּב רַּפ הָׁשֹמ
 בא ׁשֶדֹוח שאר ןֶּבֹוהעֶגְנָא םַד ןּופ הָּכַמ יִד
 נּוא הֵּכִמ איד טְרעוֶועֶג טֵאָה געֶט ןעֶּביִז נּוא
 . ןָׁשיוִוְצ הּור טאַהעֶנ רֶע טֶה ןעֶכאוָו אייֵרְד
  ּךיִז ןְּבאָה ֹוזַא נּוא עֶרעֶדְנַא יד נּוא הָּכַמ ןייֵא
 / ןּופ הָּכַמ יִד נוא טְריִפעֶג תֹוּכַמ ןְהעֶצ עֶלַא
 . ןְגיִרְרעֶירְּפ ןיִא נּוא ןְסיִנ ןיִא ןעוֶועֶג זיִא תֹורֹוכְּב

 | ןסינ
 בקעי להוא

 איו ןְּבעֶג ריִד לעוָו ְךיִא טְגאָזעֶג םיִא טֶה גוא טָפֹוׁש םּוצ
 טיִנ ריִמ טְסֶלאָז ּוד יּבַא ןְסִיוִו טינ לאָז רֵנייֵק טְסליוִו ּוד ליפ
 / הָמֹוׁש םיא ּוצ טֵפֹוׁש רעֶד טְגאָז ָךיִלְטִנְפֶע דָנאַׁש איד ןָאוט

 ייֵמ ךיא ןְמעֶג ריד אייַּב לעוֶו ְךיִא םָו סנָק ןעַד ְךיִא ןיימ
 ְלאָז ייֵז ןְׁשְנעֶמ עירְּביא איִד רַּפ רֶדָג ןייֵא ןְבאַמ לאָז ְךיִא
 רֶסעֶרג טעוֶו דנאש ןייַד סאוָו אּונ ןאוט טיִנ עֶד הֵׂשֲעַמ יִד

 . ֹטָה טאָג ויִא לְׁשְמִנ רעֶד .ןייז רֵקראַטְׁש רַדְג רָד שעוֶו ןיי
 םֹורַא לאָז רע םיִא גאָז נוא הֹעְרּפ ּוצ ייֵג הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג

 םֶר טְכאַמעֶג רעוווְׁש םיִא ּבאָה ךיִא ןְראָָו ןְרּי איִד ןעֶזאָל
 ּוד טְסעוֶו רֶמאָמ ןְואָל סֹורָא ןְלעֶוֶו טיִנ טעוֶו רע נּוא ץראַה

 - זַא טְסּוְמּא ןייג ְךיִא לאָז םֶוְךאָנ ְגערפ ָלעֶוְךיִמ הָׁשֹמ
 טאָג םיִא טאָה ףֹורַד ןייֵג ןייַמ טיִמ ןייַז לעַוּפ טיִנ לעוֶו ְךיִא

 רָע רַד תֹוחילְׁש ייד טיִמ ןיובְמ ןעֶד דיזי דיי ייֵּב טְגאָזעֶג
 איד זַא רָע רעד ןיִוַבְמ ךימ ןיִּב ְךיִא הערּפ ןּופ הָמֹקג יִד
 זיִא םע;וַא ןֵּכ םִא טאָנא ןֵּב ְךיִא זַא ןָסיִו ךֹוא ןעֶלאָז ןָּי
 ךיִא הערּפ ּוצ ןייֵג ןייד טימ טְלֹוּפעֶג ליפ ןֹוש ּוטְסאָה ֹוזַא

 ןְלעוֶו טיִג לאָז רֶע ץְראַה םָד ןְבאַמ רעוֶוְׁש ןּיִכְּב םיִא לעוֶו
 טיִמ ןעֶגאָלְׁש לאָמ עֶלַא םיִא ְךיִא לעוֶוןֵדֹז יד ןְקנִׁש סֹרַא
 יֵב ךיִא זַא ְסיוֵו איי ןלעוֶו ןְהעֶז ןְלעוֶו ןֶדּז יִד נּוא תֹוּכַמ

 4 ריִמ ראַפ ןְּבאָה אָרֹיט ;ָלעֶוו גּוא טאָג רֹקְראַטְׁשַא
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 ןאָטעֶג הָאָרְתַהַא הֹעְרַּפ ּוצ הָׁשֹמ טאָה ןֶסיו
 טרעוֶועֶג סָד טֶה ֹוזַא תֹורֹוכְּב הָּכַמ רָה ףֹו
 ןעֶרעֶו םיעָׁשָר איו ֹוַא םיִׁשָדֲח ףְלעֶוְצ
 וזַא םיִׁשָדֲח ףְלעוֶוְצ םֶנְהיֵג ןיִא שָּפְׁשִמעֶנ
 םיִׁשָדֲח ףְלעַוְצ תֹורָצ ןיִ ןעֶועֶגייזעֶעֶז ְךֹוא
 זיִא הָׁשֹמ איו נּוא (הֹעְרַּפ םעמ אֵצָּיו ןֶפיַו

 טְכעֶגְק יִד ןְּבאָה הֹעְרַּפ ןופ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא
 ןְלעוֶוְךאָנ ְנאַל יו טְגאָזעֶג םיִא ּוצ הֹעְרַּפ ןופ
 קיִׁש גניִלְבֹורְטְׁשַא ּוצ זְנּא ּוצ ןייַז לֵאָדְׂשִי יד
 וטְסייוַו טאָנ רֶעייֵז ןעֶניִד יז ןעֶואָל נּוא יו
 ןְרֹולְרעֶפ ןֹוׁש זיִא םִיַרְצִמ םֶד טיִנ ְּךאָנ ןעֶד
 טְקיִׁשעֶג הֹעְרַּפ טֶה תֹוּכַמ יד רֶּביִא ןְראוָועֶג
 טייג טְנאָז נּוא ןֹרֲהַא נוא הָׁשֹמ ןעֶפּור ּקיִרּוצ
 טעוֶו רעוֶו ריִמ טְגאָז ראָנ טאָנ רעֶייַא טְנעיד
 עֶטְלַא ןייֵג עֶלַא ןעֶיִמ ריִמ הָׁשֹמ טְנאָז ןיינ
 ןְּבאָה ריִמ ןעֶד רֶדְניֵק גוא רֶּבייוַו עַגְנּוי גּוא
 טְנייֵמעֶג רֶע טֶה םָד טאָנ ןּופ בֹומ םֹוי ןייֵא
 ןייז לֵּבקְמ הָרֹוּת יַד ןעֶלעוו ייֵז םוָו תֹועּובְׁש
 ןייג רֵדניק יד ְּךאָנ ןְלאָז םוָו ּוצ הֹעְרַּפ טְנאָז
 טְגאָועֶג טֶה ריִא ןעֶד ןעֶנאַמ איד ןייֵג ןעֶזאָל
 רּבייַו ןייֵק נּוא תֹונָּבְרַק ןְגְנעֶרְּב טְפְראַד ריִא
 העְז ְךיִא תֹונְּבְרָק טיִנ ןְטְכעֶׁש רֶדְניֵק רעֶדָא
 רֶּבְרִמ רעֶד ןיִא ןעֶפֹולְטְנַא טְליוִו ריִא םאָה
 עֶד ןייֵג םֹוא טְכעֶלְׁש ְךייַא טעוֶו םִע רעֶּבָא
 ןייג ףֹוא טעוֶו ןְרעֶטְׁש רעֶזייֵּבַא זַא הֹעְז ְךיִא
 טייֵטאַּב רֶע נוא ךייַא ןְגעֶקַא רֶּבְדִמ רָד ןיִא
 רפס 0
 ןעוועֶג ןעֶנעֶז םו תֹומֵהְּב נּוא ןֵׁשְנעֶמ ךֹוא תֹואּובָּת

 םָד תַמַחַמ ןְראָועֶג ּתיִנְרַהעֶג ןעֶנעֶז םאַנ רֶה ףֹוא
 ןכיֵלְקעֶרְׁשַא טְכאַרְּבעֶג טאָה טאָג םאָו עא
 םִו ןְסעֶגעֶג ףוא ןְּבאָה איִיז םִיַרְצִמ ןייֵק קיִרָשייֵק

 טְקיִשעֶג טאָה טאָג ,טְואָלעֶג רָּביִא טֶה לְנאָה
 ןייק ויִּב גאָט ייֵרְד םִיַרְצִמ ץְנאַג ףוא ׁשיִנְרָמְצְיִּפ

 טייֵצ רֶר ןיִא ְךאַז םוש ןייק ןְהעֶזעֶג טינ טֶה ׁשֶנעֶמ
 ןְּבאָה םוִו לֵאָרְִׂי ןּופ ליִפ ןְּבראָמְׁשעֶג םוא ןעֶגעֶז
 טיִנ ןֶּבאָה נּוא -ןהָהַאְו הָׁשֹמ טְרעֶהיִנ ּוצ טיִנ
 ןְּבאָה נוא טְקיִׁשעֶג אייז טאָה טאָג זַא טְּבייֵלְנעֶג

 עֶד םִַרְצִמ ןופ ןייֵג םורַא טי ןלעוו ריִמ טְגאָזעֶג
 ֶגְנּוה רַפ רֶּבְִמ רָד ןיִא ןְּבְראַטׁש ריִמ ןְלעֶו רֶמאָּמ !

 געָמ עֶרֶטֶצניִפייְֵדיִד יא ןְמּוקעֶג םוא יז ןעֶנעֶז
 םִיַרְצַמ יד יֵדָּכ ןֶּבאָרְנאַּב ייֵז ;ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נּוא !

 טְקיִׁשעֶג טאָג טֶה ְךאָנ רָד ןְסיווטינ ןּפ רֶד ןעֶלאָז
 ןייֵא טְבאַמ ןְגאָו ּוצ ּוזַא לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןֹרֲהַאְו הָׁשֹמ
 ֶּבְלאַה רעֶד ןיִא ןָמּוק לעוֶו יא ןעֶר חּּפ ְּבְרֶמ
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 וכק- הניארו אב תשרפ
 ןעֶרעוו ןעֶרֹול רַּפ טעוֶו ריִא םֶד טּולְּב ףֹוא
 טְכאַמ רע לייוַו הע טְסייֵה ןְרעֶטְׁש רֶד נּוא
 העְרַּפ טאָה תֶמָא ןיִא נוא ןעֶמייַל ףֹוא וייֵּב
 ףֹוא טייֵטאַּב ןֶרעֶטְׁש ירד םֶד ןְהעֶזעֶג טְכעֶר
 טְכַמָג לֶגֲע םֶד ןָּבאָה לֵאָרְׂשִי זַא ןעֶד שּולְּב
 הָשֹמ ראָנ ןעֶריִל רַפ טְלאָועֶג ייֵז טאָנ מֶה

 סאָד טְרעֶק רפ טאָג טֶה ןאָטְנ הֶלֵפְּת טֶה
 ְךיז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי םו הָליִמ םַד ףֹוא טּולְּב
 ןעֶנעֶז אייֵז ייֵא רֶּבֶדִמ .רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג לַמ
 לַמ עֶׁשֹוהְי ייֵז טֶה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוקעֶג
 ןייַז ןיא טְגאָועֶג הָׁשִמ טאָה סאָד גּוא ןעוֶועֶג
 (םָאיִצֹוה העַרְּב םִיַרְצִמ ּורְמאֹי הָמָל) הֶלפְּת
 איד ןְלעוו ןעֶריִל רַפ לֵאָרְׂשִי טְסעֶוו ּוד ןעוֶו
 רע םֶד טְגאָזְג ריִרָפ ןְּבאָה ריִמ ןְגאָז םִיַרָצִמ
 םו ןְרעֶטְׁש םעֶד טיִמ ןְגְוצעֶג םֹוא ייֵז טֶה
 רֵּבְדִמ רֶד ןיִא ייֵז ןעֶריִל רַּפ ּוצ הער טְסייֵה
 נּוא ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶג רפ ןְלעֶו םיִסיִנ עֶלַא גּוא
 ןייַז ןופ ןעֶּביִרְטעֶג קעווַא הָׂשמ טאָה הֹעְרַּפ
 ךֶרָי הטנ) הָׁשֹמ ּוצ טְגאַזְנ טאָג טֶה ֹוזַא זֹוה
 דְנאַה ןייַד נייג (הָּבַרַאָּב םִיַרְצִמ ץֶרֶא לַע
 םעֶד ןעֶנעֶו ןּופ םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ףֹוא
 הָׁשֹמ טאָה ןעֶמּוק לאָז רע סאָד קיִרעֶׁשייֵה
 טְריִפעֶג טאָה טאָנ נוא דְנאַה ןייַז טְגיינעֶג
 נוא גאָט ןעֶצְנאַנַא דניו חָרומ ןעֶקְראַטְׁשַא
 םעֶד טְכאַרְּבעֶג דְניוִו רָד טֶה טְכאַנעֶצְנאַנַא
 עֶצְנאַג יד טקעֶרּב ןְּבאָה ייֵז נוא קיִרעֶׁשייַה

 דרע
 רשיה

 ןעֶגְנעֶרְּב םּוא לעוֶו נּוא םִיַרְצִמ ץְנאַנ ןיִא טְכאַנ
 תֹומֵהָּב ןופ רעֶדָא ןֶׁשְנעֶמ ןּופ םיִֹוכְּב עֶרֶעייֵז עלַא
 ףוא חַסָּפ ןֵּבְרַק ןּופ טּולְּב םֶד ןְהעֶז לעווו ְךיִא נּוא
 טְפיִהעֶג רֶּביִא ןְרעוֶו טעוֶו סע נּוא ןעֶריִט עֶרעֶייא
 איו וּזַא ןאָמעֶג ןְּבאָה לֵאָרְשִי איִד ,רָייַה עֶרֶעייֵא
 טקנּוּפ גּוא ןֹרָהַא ּוצ נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןְטאָּבעֶג טֶה טאָג
 עֶלַא ןְגאָלְׁשעֶג טאָנ טאָה טְבאַנ עֶּבְלאַה רעֶד ןיִא
 זיִא תֹומֲהָּב נּוא ןְׁשְנעֶמ ןּופ םִיַרְצִמ ןּופ םיִרֹוכְּב

 איד ןיִא םִיַרְצִמ ץְנאַג ןיִא אייֵרׁשעֶג םֹורְנַא ןעוֶועֶג
 תַמ ןייַא ןָא זוה ןייֵא ןעוֶועֶג ּםיִנ זיִא םִע ןעֶד טְכאַנ
 זיִא סע סאָוו זייַּב סאָד ןְהעֶניג ןּבאָה םִיַרְצִמ עֶלַא
 ניא ןְגיִרְׁשעֶג ייֵז ןְּבאָה גְלְצּולּפ אייֵז ףוא ןְמוקעֶג
 נוא ,ְרָמְכאָמ נּוא ןּוז ןייַז ףֹוא רעֶכיִלְטיִא טְנייוועֶג
 * ןְגְנאַגעֶג טְכאַנ ײיַּבזיִא הֹעְרַּפ ןופ רֶטְכאָמ יד הֶיְתַּב
 ןקָניִרְמ ןיא ןֶסֶע ןְופעג יֵז טֶה נּוא ןרָהַאְוהֶׁשֹמ ןֶכּו

 :לֵאָרְשִי עֶלַא ׁשיִמ ךיז ןָאיירְפ נּוא
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 ייֵז רֵּביִא רֶטֶעְניִּפ ןעֶראָו זִיִא סֶע נּוא דֶרֶע
 נּוא רֶטייֵרְק עָלַא ןיִסְנעֶג ףֹוָא ןְּבאָה יִיֵו נּוא
 טייֵטְׁש םּורָד נּוא דֶלעֶפ םעֶד ןּופ הָאּובָּת

 םִע לו הָּבְרַא לאָמ ןעֶּביִ הָׁשָרּפ רֶד ןיִא
 עַסֹורְג ןקִיַרעֶׁשייַה אייֵלְרֹע ןעֶּביִו ןעוֶועֶג זיִא

 עַנוּרְּב עֶניִרְג עֶסייוַו עֶצְראַווְש עֶטֹור עֶנייֵלְק
 ןרֲהַא נּוא הָשמ ּוצ טְנאָועֶג הֹעְרַּפ טאָה ֹוזַא
 'ּוצ נוא טאָנ רֶעייַא ּוצ טְניִדְניִזעֶג ּבאָה ְךיִא
 ּבאָה נּוא ןעֶפּורעֶג ְךייַא ּבאָה ְךיִא םֶד ְּךייַא
 טְנייַה זוה ןייַמ ןופ ןעֶּביִרְמ רַפ הָדיװ ְךייַא

 םעֶד ןָאוט ּפָא ריִמ ןּופ לאָז רֶע ראָנ טעֶּב
 ַיַחְּב רֶד.קיִרעֶׁשייֵה םעֶד ןּופ טֹוט ןעֶרְטיִּב
 ןְסיִּבעֶג םֹא ןְּבאָה ןקָירעְׁשייַה יד טְּבייֵרְׁש
 ןּופ רֶד ןְנעֶז ייֵז נּוא םִיַרְצִמ יִד ןּופ ןעֶגֹוא יד

 רֶע טְגאָזְג הֹעְרַּפ טֶה םּורָד טייֵטעֶג ןעֶראו
 הָלִפְּת הָׁשֹמ טאָה טֹוט םעֶד ןָאוט ּפָא לאָז
 דָניִו בֶרעֶמ ןייֵא טְכאַרְּבִג טאָג טאָה ןאָטְנ
 םיִא טֶה נּוא קיִרעֶׁשייַה םעֶד ןֶמּונעֶג רֶע טֶה
 םעונ יֵרְמִא רעֶד .םִי ןיא ןעֶנאַרְמעֶג קעווַא
 קיִרעֶׁשייֵה םעֶד םּורָד טאָה טאָג טְּבייַרְׁש
 ןְלעוֶו םִיַרְצִמ יד זא יֵדָּכ םַי ןיִא טְכאַרְּבעֶג
 יד ייֵז ןְלעֶו םִי ןיא לֵאָרְׂשִי איֵד ןעֶנאָי ְךאָנ
 סו תֹוּכַמ עֶלַא ןעֶד ןָאּוט וייַּב ןעקָירעשייַה
 ייַּב ןעוויִג עֶלַא ןְנעֶז םִירצמ ןיִא ןעוֶויִג ןעֶנעֶז
 זיִא סע (דָחָא הָּבֶרַא רֵאָׁשִנ אלנ םִי םעֶד
 קיִרעֶׁשייַה ןייא ּוליִפֲא ּביִלְּבעֶג רעֶּביִא טיִנ

 םִיַרְצִמ איֵד םֶוו ןעֶקיִרָׁשייַה יִד ּוליִפֲא ןעֶד
 ןעֶראָווֶג געֶריִּבעֶל ןעֶנעֶז ןְצְלאַנעֶג ןייֵא ןְּבאָה
 םִיַרְצִמ איד יֵדְּכ ןעֶנֹולְפעֶנ קעוַא ןעֶנעֶז נּוא
 ִיַחָּב רָד .ןְּבאָה טיִנ הָאָנַה ןייק ייֵז ןּופ ןְלאָז
 ףֹוא טְּפְלעֶה הָׁשֹמ ןּוֿפ הָלָפִּת יִד טְּבייַרְׁש
 ןאָטְנ הָּלִפְּת טֶה הָׁשֹמ םוָו סאָד ןעֶד גָּכייֵא
 ןּופ קיִרעֶׁשייֵה רֶד ןאָטְנ ּפָא ןָרעֶוֶו לאָז םֵע
 ןיִא קיִרעֶׁשייַה ןייק טיִנ טְמּוק ֹוזַא םִיַרְצִמ
 אֹוי טְמּוק לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא עֶׁשֶטאָה םִיַרְצִמ
 םִיַרְצִמ ןיִא רעֶּבָא קיִרעֶׁשייֵהַא ןעֶמייֵצ ּוצ
 ייֵּוליפֲא ןעוֶו נוא קירעׁשייַה ןייק טיִנ טְמּוק
 טיִנ ןֶרָׁש ןייק ייז ןָאוט םִיַרְצִמ ְּךרֹוד ןָאיינ

 טְנאַועֶג טה הָׁשמ םֶד ׁשעֶרָפ איֵד טיִמ ְךּוא !

 ׁשאֶרְפַא זיא .רֶסאו ןיא ןעֶּביילְּבןעֶלאָז יי
 איז נוא עֶסֹורְג ץְנאַנַא רעפאוו ןיא ןֵּביִלְּבעֶג
 טֶסֵע נוא הָׁשָּבַי רַד ףֹוא ןְטייֵצ ּוב ףֹוא טייַנ

 ןאקןעֶמ נוא ןְׁשעֶמ ייֵרָד לאָמַא טיִמ ףוא

 הניאוו תשרפ
 םָד טפיִנ ןְסֹורְנַא טֶה איִז נוא ןאָט טיִנ ריִא
 נא ְךֹוּב ןיִא איז טְכעֶטְׁש ןעֶמ ּוליִפֲא ןעוֶו

 אב

 . ןיִא ןָא טְריִר םִע רעֶו ֹוזַא איז טייֵמ ןעֶמ
 . טְגאָזְנ םֶה טאָנ נוא ןניִּבְראַטְׁש רֶע זּומ ריִא

 . לָמיִה םעֶד ןעֶנעֶקַא רֶנאַה ןייַד גיי הָׁשֹמ ּוצ
 ..ׁשֵמיְנ ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ םֹורְנַא ןעֶמּוק טעֶֶו ֹוזַא

 ; םאָר ןייֵג קעֶוַא טעֶו םִע ןעֶו (ְּךֵׁשֹוח
 . ןָא טעֶו םִָע נוא טְכאַנ ןופ ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ
 . ןעֶרעוֶו רֶטְצְניִפ רָדיוִו לאָז ןעֶנאָט ּוצ ןְּבייֵה
 - םאָנ ןוֿפהֶּכַמַאזיִא םֶד זַא ןְהעֶו ןְלאָז ייֵז יֵדָּכ
 ְךֶׁשֹוח ןעוֶויִנ זיִא םּורָד טְּבייַרְׁש יישר נּוא

 םיעָׁשָר לֵאָרְׂשִי ןֵׁשיווְצ ןעוֶויִג זיִא םִע לייו
 יֵז ןעֶנעֶו ןייֵג םֹורַא טְלאוועֶג טיִנ ןְּבאָה םָו
 ןעֶויִגזיִא סַע םו געֶטיִד ןיִא ןֵּבְראָטְׁשִנ םֹוא
 נּוא ןְהעֶז טיִנ ןְלאָז םִירְצִמ יִד יֵדְּכ רֶטֶצְניִפ
 וַא ןְגָלְׁשעֶג ןְרעֶו ריִמ יו וזַא ןעֶנאָז ןְלעֶו
 שיִנְרְטְצְניפ םֶד ןְגאַלְָׁגְךֹוא לֵאָרׂשִי ןרעוֶו
 רעֶדיַא ְּךיִז טֶה רנייֵא ןעווו ּבאָרג ןעֶוויִג זיִא
  נּוא ןייֵמְׁש ףֹוא טְנאקעֶג טיִנ רֶע טֶה טְצְזעֶנ
 נאָמ םֶקעֶז ראָנ ןעוֶויִג זיִא ׁשיִנְרָטְצְניִפ סאָד
 זיִּב ןְּביִלְּבעֶג רָּביִא זיִא גאָט רֶטֶּביִז רָד נּוא

 לֵאָׂשִי ְךאָנ ןְפאָלעֶג ְךאָנ ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ יד
 יד ּוצ רעֶטְצְניִפ ןעוֶויִג זיִא ֹוזַא םִי םעֶד ייֵּב
 לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ (םֶתֹובְׁשֹומְּב רֹוא) םִיַרָצִמ
 םּורד ןיִסְנעֶג ןעֶנעֶז ייֵ וו גיִטְכעֶל ןעוֶויִ זיִא
 דְנאַל ןיִא טיִנ נּוא (םֶתֹובְׁשֹומְּב טייֵטְׁש
 ןעָייװ ּוצ טְנאוועֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד יו ןָׁשֹונ
 ירְצִמ ןייַא ייַּב ןָסעֶועֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ןייֵא ןעוֶו
 נּוא ןעוֶויִג רעֶמְצֶניִפ יִרְצִמ םעֶד זיִא זֹוה ןיִא
 טאָה ֹוזַא ןעוֶויִנ גיִמָכעֶל זיִא לֵאָרְׂשִי םעֶד
 עֶלַא טייג ןרָהַא נוא הָׁשמ ּוצ טְנאָועֶג הֹעְרַּפ
 ףאָׁש עֶרעֶייִא ראָנעֶניִד טאָנ רֶּבְדִמ רָד ןיִא
 םִיַרְצִמ דְנאַל ןיִא ןֹוּכְׁשַמַא רַּפ ןְּביֵלְב ןְלאָז
 וטְסעֶו ףאָׁש עֶנייַדּוליִפֲא טרָפְנעג הֶׂשֹמ טֶה
 איו טיִנ ןעֶסייוו רִיִמ ןעֶד ןעֶּבעֶג ְּךֹוא זנּוא
 גנעַרְּב ְסייֵה זָוא טעֶו טאָנ תֹונּבְרַק ליפ
 - טְסְלאָו םֹורַא ייֵנ הָׁשֹמ ּוצ הֹעְרַּפ טְנאָז ֹוזַא
 הָׁשֹמ טאָה םיִנָּפ ןייֵמ ןְהעֶז טיִנ רעֶמ ןֹוׁש
 רָד ןיִאנּוא דייַרעֶג טְכעֶר טְסאָה ּוד טְרָפנֲע
 טיִנ רעֶמ ְּךיִמ טְסעֶוו ּוד דייֵרְנ ּוטְסאָה טייַצ
 ןייֵא ְךאָנ הָשֹמ ּוצ טְנאָזְג טֶה טאָג נּוא ןְהעֶז
 רֶד נוא םִיַרְצִמ ףֹוא ןְגְנעֶרְּב ְּךיִא לעֶוו הָּכַמ

 נאַר ןופ ןְקָיש םֹורַא הֹעְרפ ְךייַא טעֶז ְךאָ
 םורד -
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 הניאצ ִו
 לאָז רעֶכיִלְטיִא םֶד לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָז םּוחָד
 ּוא דְלאָג נּוא רעֶּבְליִז םִיַרְצִמ יִד ןּוּפ ןָאייַל
 לייוַו םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵג םֹורַא טיִמ רֶד ןעֶלאָז

 אייז םאָד טְנאָזעֶג ּוצ םֶהָּרָבַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא
 לייוו נּוא סֶמּונ לעֶיַפ טיִמ ןייֵנ םֹורַא ןעֶלעוֶו
 ייֵז ייַּב ייֵז ןְלאָז טייֵּבְרַאָנ יז מיִמ ןֶּבאָה יז ׂו

 הֹעְרַּפ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הָׁשמ נּוא ןָאייַלְטְנָא
 עֶּבְלאַה ןעֶמּוק טעֶו םִע יוִו טְנאָזְג טֶה טאָּג
 םיִרֹוכְּב עֶלַא ןעֶטייֵט ְּךיִא לעַו ֹוּזַא טכאַנ

 רֹוכְּב ןייַא זיִא רע אייֵס םִיַרְצִּמ דְנאל ןיַא !
 רֶהֶא רָטּומ רֶד ןּופ רָרָא רָטאָפ םעֶד ןּופ !
 תֹומֵהְּב יִד ןּופ םיִרֹוכְּב יִד ְּךֹוא נּוא רַׂש ןייֵא |
 םע :ּוא תֹומֵהְּב ּוצ טְניִרעֶג ןעֶּבאָה יַיֵז לי .
 ןיִא ייֵרְׁשעֶג םֹורָנַא טְכאַנ יב ןעֶרעו טעוֶו !

 םוו זֹוה ןייק ןעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע ןעֶד םִיַהְצִּמ
 הֹעָרַּפ ראָנ תַמ ןייק ןיינ טיִנ ןעֶטְראָד לאָז
 ְךאָד רעזיִא ןעוֶועֶג רֹוכָּבַא זיִא רַע עֶׁשְּטאָח
 רָדְנאוו יֵד ןְהעֶז לאָז ר יֵדְּכ ןְּבעֶל ןֵּיְִּעֶנ
 עֶרָדְנַא ּוצ ןְלייֵצ רֶד לאָז :ּוא םִי םעֶד ףֹוא
 הֹעְרַּפ ּוצ טְגאַזעֶג טֶה הָׁשמ נּוא זע יֵדָבֹוע
 ריִמ ּוצ טְכאַנַּב ןעֶמּוק ןעֶלעוו טְכעֶנְק עֶנייַד
 ןייג םֹורַא לאָז ְּךיִא ןעֶמעֶּב ְךיִמ ןעֶלעו נוא
 ְךיִא לעוֶו לאָמ טְסְנעֶד לֵאָרְׂשִי איִד טיִּמי
 קעֶווַא זיִא הָׁשֹמ נּוא ןייֵג קעווַא םְׁשֶרָש

 טאָה טאָנ נּוא זָנֹור טיִמ הֹעָרַּפ ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 םִיַרְצִמ דְנאַל ןיִא ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ ּוצ דייַרְע
 לּופ ןעוֶועֶג זיִא םִיַרְצִמ ןעֶד טאָטְׁש רָד ץֹוח
 ןָמיִּבעֶג טְלאַוועֶג טיִנ רֶע טֶה םּורָד זיע טיִמי

 וכק הניארו אב תשרפ
 וצ הָוְצִמַא ןאָמ טְלאָז ריא טְנאָזְ ייֵז ּוצ טֶה
 טָאייַנַּב הָנָבְל איִד ןעו ןייַז ׁשֶדֹוחַה ׁשֵדְקִמ
 עו ןעֶגאָז םיִמָכֲח עֶרְֶעא ׁשֶדֹוח עֶלַא ְךיִ
 ראָנ ןְּבאָה טיִנהְוצמ ןייק ןיימ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 ְךֹוא טְלאוָו ׁשֶדֹוחֲה ׁשֵּדקְמ ןעֶנעֶו אייֵז םאָו

 ְךייֵלְג לֵּבַקְמ איִז זיִא ןעֶמ ןעֶד ןעוֶועֶג נּועֶג
 טפַׁשְּביִל טיִמ ןְראַה ןייא לֵּבִקְמ זיא ןעֶמ יו
 עָרקִמ ויִא ןעֶמ ןעֶו ןייֵמְׁש ןעֶמ ּחמ םּורְד
 טאָה טאָנ םֶד טְזייוַו הָנָבָל איִד נּוא ׁשֵדֹוחַה
 איד טָאייַנְּב .רֶע יו ֹוזַא טְלעוֶו איד ןֶפאַׁשַּב
 אל לֵאָרׂשִי יֵנְּב לֶכָלּינ ׁשֶרֹוה עֶלַא הָנָבָל
 יִד ןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ּוצ נּוא (ֹונֹוׁשְל בֶלָּכ ץרָחָי
 ןייק זיִא אייז אייֵב לייוו'טְליִּבעֶג טיִנ דְניִה

 אָרָמְנ איִד טְנאָז םּורָד ןעוֶועֶנ טיִנ תֹוליֵבְנ
 םאָד ןְמיִסַא ויִא ךעֶליירְפ ןעֶנעֶז דְניִה ןעוֶו
 םֹוא טאָה .רֶע לייַו טאָטְׁש ןיִא זיִא ּוהָיְלַא
 םיִאיִבָנ עַׁשְלאַפ טְרעֶדננה רעֶיַפ ּתיִנְרַהעְג
 ףֹוא דניִה ּוצ ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןְּבעֶנעֶג טֶה נּוא

 אייז ןעֶנעֶז םיִא ןְהעֶז אייֵז ןעוֶו םּורָד ןעֶּסֶט
 ׁשייֵלְפ ְּךאָנ ייֵז טעֶו רֶע ןעֶנייֵמ ייֵז ךֵלייֵרְּפ
 ןעֶמעֶנ לאָז ןעֶמ ןטאָּבעֶג טֶה טאָג נוא ןעֶּבעֶג
 (תֹובָא תיִבָל הֵׂשֹנ חַסַּפ ןּבְרַא רַפ ףאָׁשַא
 - ויִא סאָד נוא דָניִזעֶנ זֹוה ןייַא ּוצ ףאָׁש ןייֵא

 יד טֶה ןעֶמ נוא ןֶסיֵנ ןיִא גאָט ןְהעֶצ ןעוֶועֶג
 עצְרעֶפ ויִּב געט רעיפ ןעֶדְּוּבעֶג ּוצ ףאָׁש
 ןְּבאָה ֹזַא חַסֶּפ .בֶהֵע ויִא סו ֶסיִנ ןיִא גאָט
 טאָג נוא חַּפ ןֵּבְרקַא טְכאַרְּבעֶג לֵאָרְׂשִי לָּכ
 0 לעַּבא רַפ לֶהיֵפ זיִא םִע ןעוו טְנאָזעֶג טאָה
 ד

 רעלאָ דנְוֶג וֹוה ןייַז רַפ ףאָׁש ןייֵא תִיַּבַה  רֶע גוא ןאָמ הָוְצִמֲא לאָז ןעֶמ טאָטְׁש ןיא/
 ר בקעי להוא יש
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 ֵשְרָָל םֶכָל אה ןֹׁשאָר םיִׁשָרֲח שאֹר םֶכָל הָוַה ׁשֶלֹותַּה
 וצ זיִא ןֶָסיִג ׁשָדֹוח רעֶד טְגאָזעֶג טֶה טאָג (הָנָּׁשַה

 רָד ,ראָי םעֶד ןּופ םיִׁשָדֲח עֶלַא ןּופ ׁשֶרֹוח רַטְׁשְרע רֶד ךייֵא
 סאָר ןֹייִצ גּוא ןֹׁשאֹר ןְפּורעג ןָא טְרעוֶו טאָג טְגאָז ׁשֶרֶרֶּמ
 גוא ןֹוׁשאֵר ןָפּורעֶג ןָא ְךֹוא טְרעֶוו קימהּב סאָד ןעַמ טָניֵמ
 טאָג ןְמּוק טעוֶו דיִתָעָל ןֹוׁשאִר ןָפורעֶג ןָא ְךֹוא טְרעוֶו וָׂשֵע
 רֶע סאוָו ק"מהיּב םֶד ןָאֹוּב טעוֶו נוא ןוׁשאִר טְסייֵה רֶע םוָנ
 רֶע סאוָו וָׂשֵע ּוצ ץֶכעֶלְׁש ןְלאָצַּב טעוֶו נּוא ןֹוׁשאֹר טְסייַה
 טְסייֵה רֶע סוָו ןָסיֵנ ׁשֶרֹוח םֶד ןיִא ןֹוׁשאָר ןְפּורעֶג ןָא טְרעוֶו
 ןגְנאַגעֶג ןעֶגעֶז טייל עֶמּורָאייֵצ לֶׁשָמןײא זיִא סֶע ,ןׁשאָר

 יי אייַּב טאָה רע םיִרָבַא עָלַא ףֹוא דָנזעֶג רֵקֲהאַטְׁש ןַײַא
 זיִא רעֶרעֶדְנַא רֶד גּוא גאָטייוַו םּוׁש ןייק טאַהעֶג טיִנ ןּבעֶל

 טאַהיִג רֶע טֶָה סיִפ יִד ּוצ ויִּב פאק ןּופ רקְנאַרק ןייֵא ןעוֶויִג

 גּוא ןְקְנאַרְק םֶד ןופ ןְטעֶּפש רֶרְנוזעֶג רֶר טְגעֶלְפ ןעֶדְגואוו
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 םיִמ נֹוא טייֵקְָנּזעֶג ןייַז טיִמ ןְמיִראַּב יא רַפ ְךיִז טְגעֶלְפ
 ּוד טאָג ּוצ טְגאָועֶג טֶה רעקְנאַרְק רָד נּוא טייֵקְראַטְׁש ןייַז
 שייַבְמ ְךיִמ זיִא רעסאוָו הָׁשּוּב ןייֵמ ראַפ םיִא לאָצַּב טאָג
 ןעֶנעֶז ייֵז גוא טעָּביִג ןייַז ּוצ טְרעֶהיִג ּוצ םיִא טֶה טאָג גוא

 יִא סֶע ןְּפאָרְטעֶג ְךיִז טֶה טאָטְׁש הָכּולְמ ןיי ןיִא ןָמּקעֶג
 סע םיִרוּבג עֶנייִז ןיפ רֹוּבִג ןייֵא ָךֶלֶמ םָד אייֵּב ןְּבְראַטְׁשעֶג

 ְךאָנ הָנידְמ רֶצְנאַג רַד ףיא רֹוּכִג יִמַא ֹוזַא ןעוֶויִג טיִנ זיִא

 ןֶבְראָטְׁשעֶג זיִא םַע זַא טאָטְׁש רֶד ןיֵא ןְפאָרְטעֶג ְךיִז טאָה
 טְרָאורְטיִג ריז ְךֶלֶמ רֶר טֶה סיִאָפֹור עַלא ןזפ רֶטְּפעֶרְג רֶד
 הָנִדְמ ןייַ ףֹוא לעּפַּ ןייא ןָּבעַיִג ֶלֶמ רֶד טֶה עֶרייֵב ףֹוא
 אֵפֹורַא נוא רֹוּב גַא ֹוזַא עַבְלעֶזַא ְׁשְנעֶמ ייוֵוצ ןָבּוז לאָז ןעֶמ

 ןייַז ןופ טאָטְׁש ןייֵא ןיִא ןנּופיג ןעֶמ טֶה ןעוֶויִג זיִארעֶגעֶיוִו
 נּוא אֵפֹור ןייֵא גוא רֹוּבִג ןייֵא ןֶׁשְנעֶמ ייְצ עֶכְלעֶזַא הָניִרְמ

 רע ןְלעֶפיִג ךֶלֶמ םָד ויִא ְךֶלֶמ םּוצ טְכאַרְּביִג ייֵל טאָה ןעֶמ
 טְגאָז ןיינ וצ עֶטְׁשרעו ידיו ֹוזַא ןיִנעֶז יז ּוצ ןֶבּרְּפ ייֵנ לאָז

 רעד
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 יב יִד ףֹוא נוא ריִמ רעֶד רֶּביִא ןעֶגְנעֶרְּפׁש  טְניִרעֶל םֶד ןֵכָׁש ןייַז טיִמ ףאָש ןייֵא ןעֶמעֶנ
 ןןטיימ לעװ ְךיִא םֶו טְכאנ יִד נוא ןעֶליִטְׁש גיִרְּביִא טיִנ לאָז רע ׁשְנעֶמ םעֶד הָרֹוּת יד
 ;םיִנ לֵאָרְׂשִי ןופ רענייק לאָז םיִרֹוכְּב איד  םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶדןעֶּבעֶג סֹוא דְלעֶג
 ןְהעֶז לעװ ְּךיִא נוא וה ןייַז ןּופ ןייֵנ םֹורַא ןיִא לייוַו ףאָׁשַא ןעֶטְנעֶׁש ןְסייֵהעֶג טאָנ טֶה
 .ףעֶּביִא ְּךיִא לעֶו ריִט רעֶד ףֹוא טּולְּב םָד הָלֶמ לֶזַמ לָמיִה ןיִא לֵׁשֹומ זיִא ןָסיֵנ ׁשֵדֹוח

 .ןעֶניִרְה טעֶו ׁשֶנעֶמ ןייק םֶד זוה םֶד ןעֶּפיִה טֶה לֶזמ םֶד םֶד ןעֶנייֵמ טי לֵאְרׂשִי יד ןְלאָז
 .םֶד טיִנטְּבייַרׁשיַיְַּב רֶדטייְֵנןְרעֶו טיִנ .עּפְלאָהעֶגייֵו טֶה טאָג טְרֶעיינ ןְפְלאָהְג יי
 ארִָׂי לייַו ראָנ ןעוֶועֶג ליִצַמ ייֵז טֶה טּולְּב .ףאָׁשַא ןעֶלֹוק ןֶסייֵהְגשאָנ טֶה םּורָד ךֹוא נוא
 ,זוה םאָד טְרָיִמְׁשאַּב טּולָּב םעֶד טיִמ ןְּבאָה נוא ףאָׁש ּוצ טְניִדעֶג ןְּבאָה םִיַרצִמ יִד לייַו

 .תעְרּפ רַּפ טאַהְג םיִנ אָרֹומ ןייֵק ןְּבאָה נוא  ןְמאָרְּכִנ ראָנ טְכאַקעֶג טינ ףאָׁש יַד טֶה ןעֶמ
 1 רַּפ ְּךיִז ןְּבאָה נּוא אָ ןייז ןעֶמְבעֶׁש ייֵז םָו ןיִא טאָה ןעֶמ נּוא טייוו טְקעֶמְׁש םאָד סאוָו

  ןעוֶועֶג הָכֹוז ייֵז ןְּבאָה םּורָד טאָנ ףֹוא טְואָל טֶה ןעֶמ נּוא ןעֶכאַרְּב ּוצ טיִנ ןייַּב ןייק ריִא
 תִיַּבןיֵא יִּכ ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶּבעֶל ןעֶנעז ייֵז םֶד . יִר ִרְּכ ןְטאָרּבְ ןעֶצְנאַנ ןיא ויִפְׁשַא ףֹוא איז
 . ןייק ןעוֶועֶג טיִנ זיִא םעֶנ (תַמ םָׁש ןיֵא רֶׁשֲא = ןייֵא זיִא םע זַא ןעֶנעק רעד ןעֶלאָז םִיַרְצִמ
 ,םיִנ זיִא רֹוכְּב ןייק ןעוֶו ןעֶד תַמ ןייֵא ןָא זֹוה ןאָט טְנעֶקעֶג טיִנ ייז ןְּבאָה גוא ןעֶוועֶג ףאָׁש
 |ןעֶראָו זה םעֶד ןופ רעֶטְצִלֶע רֶד זיִא ןעֶונ ןיִא ןעֶמֶע ריא טְלאָז חַמַּב ןּבְרקאםעֶד גוא
 = ןיִא רֶטֶצְלֲע רעֶד ףְראַד םּורָד טייֵטעֶג ּוצ געֶו ןיִא טייֵרְג ןייַז טְלאָז נּוא םִיַרְצִמ

 ,הָׁשֹמְל אָרְקיַפ חסֵּפ בֶרֶע ןעֶטְפאַפ ְךֹוא ּואטְראָעֶג ןייז ןְלאָז ןעֶלְמְראַנ עֶרעֶייא ןייֵג
  ּוצ ןעֶפּורעֶג טֶה הֹערַפ נּוא (הָלָָל ןרָהַאְלּו  עֶרעֶייַא נּוא םיִפ עֶרעֶייַא ףוא ְּךיִׁש עֶרעֶייַא
 / וֹוה ןּופ טֶכּוועֶג יז טֶה נוא ןֹרָהַא נוא הָׁשֹמ םִיַרְצִמ יַהֹלָא לֶכְבּונ דְנעֶה יד ןיִא ןיִקעֶטְׁש
 . עֶלַא טייג טְנאָז נּוא טְכאַנ רעד ייַּב זֹוה ּוצ לעו ְּךיִא טְנאַועֶג טֶה טאג (םיִטָפְׁש הָׂשֲעֲא
 נּוא תֹומֲהְּב עֶרעֶייַא טיִמ םִיַרָצִמ ןּופ סֹורַא טֶה טאָג נּוא ןָּבְראַד רַפ םִיַרְצִמ ןּופ ז"ע יִד
 | לָכָלּונ דייַרְג טאָה ריִא ייוִו ֹוזַא טאָנ טְנֶעיד נא ץֵמָח םעֶד ןעֶמֹור םֹוא לאָז ןעֶמ ןְמאָּבִנ
 | רעֶד טְּבייַרְׁש יִנּוקְזַח רעֶד (וגו לֵאָרְׂשִי יִנָּב  םוָו רֶד נּוא ןעֶסע תֹוצַמ געט ןעֶּביִז לאָז ןעֶמ
  ייַּב טיי ןעֶמ ןעוֶו ןעֶליּב יה םֶר יִא רֶרֵס .ןעֶטינְׁש ר ןעֶרעוֶוטעוֶו רֶרץמָחְעֶסע טעֶו
 | ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי נוא ןיִקעֶטְׁשַא טיִמ טְכאַנ  ןעֶמ ןְטאָּכעֶג רע טאָה ְךֹוא טְלעוֶו רעֶד ןּופ
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 ןְטְלאַהְג ןְּבאָה נוא טכאנ ייַּב ןננאַנעֶג םִירַא  םעֶד ןיִא ןעקניט ןייַא םֹוזא לָטְניִּב ןייֵא לאָז
 | נוא רֶליִּבעֶג טיִנ ןֶּבאָה דֶניִה יד נוא ןיִקעֶטְׁש  טיִמ רעֶד לאָז ןעֶמ נוא ףאָׁש רָד ןּופ טּולָּב

 | םאג 0 שודקה ה"לש

 , ןעֶמ איו רֶמְרֶע עָלַא ןּופ ןמור םורַא נוא ןָכּוז ףוא .תֹוצַמ יִד ןֶּמיֵה טְלאָז ריִא (תֹוצַמַה תֶא םֶּתְרמְׁשּו
 רימ זַא זָמָרַא ויִא ןגנערְּב ןיירַא ראָנ םיִא ןעק = ּוצ ןעֶטעֶג ְךירָאֹ ןְּבאָה םיִשָרָפִמ איִד

  רָניזי יו םיִרָבֶא עָלַא עֶרעֶזנּוא ןיי קרוב ןְפְראַד = רֶד נּוא .הָּצַמ נוא ץֵמָח ןּופ םיִזָמָר איִד ןְרעֶלְקְרֶע
  ןָפְראַד לֹומ םֶד לִּפׁשייַב םּוצ ןּבעֶלְ ןָא ְךיִז ןאָה - ףוא זַמָרַא זיִא ץמָח זַא זיִא רייֵר עֶרֶעיז ןּופ ןֵכּת
  ןּופ תֹוליֵבָר ןּופ עֶרֶה ןֹוׁשָל ןּוּפ ןייֵז קֵרֹוּב ריִמ ּזַא ןעֶד .בֹוט רֶצֵי םעֶד ףוא הָּצֵמ נּוא ,ר"הצי םָד
 / םיִרָבְר ןּופ תֹולְלְק ןּופ תועּובְׁש עֶׁשְלאַפ ןופ תֹולֵבָנ םעֶרּוּב גּוא גייט סָד ףוא טְּנייֵה טייֵקְרֶעֹוז םֶד יו
  ןְפְראַדץְראַה םֶד .ןְיֵפְׁש עֶניִטאָּב רַּפ ןופ םיִלֵמָּב  רַכְלעו ףּוג םָדףֹוא ר"הצי רָד טְּבייַה וזַא ,ףֹוא םֶד

 / הֶאְנַק ןופ ןְקְנאַרעֶג עַטְּבעֶלְׁש ןיפ ןייַז קרֹּב ריִמ = ,םיִא טְרעוו ראַפ ןעֶמ סאָוו גיֵמַא ּצ ןְכעֶקְיִג יִא
 | אייֵז ןייַז קֵדֹוּב ריִמ ןעֶפְראַד ןָגֹוא איִד ,הָאָנְׂש ןּופ  גיִהּור זיִא גייֵמ רעֶיֹוז ןייק טיִנ ּזיִא סו הָצֵמ רָּבָא

 - םיִג ףְראַרעֶּב ןעֶמ םִו ןָכאַז איִד ןְהעֶג יִנ ןעֶלאָז = םעֶר ףיא וֵמַרְמ זִא ןעֶנאָלְּב ףֹוא םיִנ ךיִז ןעק גוא
 נּא ןְנְרעֶל וצ ןְהעֶז ראָנ איי ןעֶלאָז ןְגעֶנאַד ןֶהעֶז  ןיִא תֹוֲאַּת עֶלא גיִהּור טְכאַמ רעֶכָּלעוֶו בוט רֶצָי
 ּוצ םֵחַרְמ ְךיִז טייל עֶמּורַא ףֹוא נוא ןאָמ ּוצ תֹוָצַמ  ןייז ץְלאַטְׁש נוא ןָּבייַה רָד טיִנ ךיִז טְזאָל ,ןֵׁשְנעֶמ

 ייג טיִנ לאָז ןייַ קַרוּב ןעֶמ ףְראַד ּפאָק םעֶד ייַז = רֶע טיִה רַּפ ְךְרודאַד גוא ןֶשְנעֶמ גוא טאָנ ןיִנעֶק
 } ןייז קֵרוּב ןעֶמ ףראַד ןְרעֶמְׁש םֶד ,(הָפֹוקְו הָמֹוקְּכ) םֶמּוג םיִא טְקעוֶו רעֶד גּוא תֹוריִבֲע עֶלַא ןּופ םיִא
 . ןעֶמ ףְראַד וזַא נּוא ןֶּבאָה טיִנ תוזעַק ןייק לאָז רֶע  ץֵמָח םעֶד ריִמ םִו ץֵמָח תֹקַיְדְּב איד נּוא ןאָמ ּוצ
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 הָליִבְנַא סאָד ןעֶּבְנעֶג רַּפ רעֶד ייֵז טֶה טאָנ
 אייז ןעֶמ לאָז הָמָהְּב עֶטְקִיִצ רַּפ ןייַא .רָדָא !
 טְכאַרְּבג טֶה טאָנ טְּבייַרְׁש ייַחְּב יָד ןעֶּבעֶג !
 ןְהעֶצ יִד ןעֶגעֶקַא םִיַרְצִמ ףֹוא תֹוּכַמ ןְהעֶצ !

 םָר טְכאַמעֶג ןֶּבאָה ייֵז םו ןעֶכאַז עֶטְכעֶּלְׁש
 ןקְנירְט ןָא ּוצ רֶסאַו ןעֶּפעֶׁש ןעֶלאָז לֵאְהְׁשִי

 םֶד טְכאַמעֶג טאָנ טֶה םּורְד תֹומֲהְּב עֶרעֶייז !
 טיִנ ןעֶּבאָה תֹומֲהְּב יִד נּוא טֹולָּב ּוצ רָקאוו !

 ןעֶּבאָה ייֵז עֶרעֶדְנַא סאָד ןעקְניִרְט טְנעֶקעֶג
 היִרָפ ץְנאַג ןייֵמְׁש ףֹוא לֵאָרְׂשִי יִד טְּכאַמעֶג
 טאָג טֶהםּורד טייֵּבְרַא רָהּוצטעֶּב רעֶייִז ןּוּפ
 טעֶּב רעֶייַז ןיִא ׁשעֶרְפ טְכאַרְּבעֶנ אייז ףֹוא
 עֶטיִרָד םֶד ןְפאָלְׁש טְואָלְג טיִנ ייֵזןְּבאָה נוא
 קֶחֶרֶמ ןיִא ןייֵג לֵאָרְִׂי טְזאָלְנ טיִנןְּבאָה יי
 טיִמ לּופ ןעֶראָוְג לֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעֶז ןְשאַװ ּוצ
 ןְטאָּבעֶג ןֵּבאָה םִיַרְצִמ יִד עַדְרעֶּפ םֶד םיִנָּכ
 רֶלעֶּפ ןיִא תֹויַח ןעֶּפאַח ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי איד
 תֹועָר תֹויַח לָעִיַפ ןְמּוקעֶג ייֵז ףֹוא זיִא םּורָד
 ןעֶטיִה טְלמעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד עֶטְּפיִּפ םֶד
 טאָנ טאָה םּורָד דְלעפ ןיִא תֹומָהְּב עֶר
 םִוו תֹומָהְּב עֶרעֶייִז ףֹוא רֶבָד ןייֵא טְכאַרְּב
 ןְּבאָה םִיַרְצִמ איד עֶטְסְקעֶז םֶד .הָלעּפ ןיִא
 ןְכאַמ רֶסאַו םֶראַו לֵאָרְׂשִי ּוצ טְזאָלְנ טיִנ
 ןְראָועֶג לֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעֶז ֹוַא יז ןְשאו ּוצ
 .טְקִיִׁשעֶג ייֵז ףֹוא טאָנ טאָה םּורָד ןיִיַר נּוא

 ְךָנ ןְּבאָה םִיַרְצִמ יִד זיִא עֶטְּביז םֶד ִחְׁש
 ןְהעעֶג ןְּאָהייֵז וו רֶניֵמְׁש טיִמ ןְְּראועֶג
 ְפְראַועֶג ייֵז ףֹוא טאָנ טֶה םּורָד יִרּוהְי ןייֵא
 עֶטְכַא םָד ,לעֶמיִה ןיפ לעֶנאָה ןּופ הָנייֵטְׁש
 ףוא טְסיִמ ןעֶריִפ טְומעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד

 קיִרעֶׁשייַה רעֶד טאָה םּורָד רָרְלעּפ עֶרֶע

 עֶגיְִּביִא עֶלַא גוא םיִפ יִר גוא רֶנעֶה יד ןייַז קֵּוּפ
 תֹקַידְּב זַא טְנאָזעֶג ךוא ןְּבאָה םיִמָכָח יִד ,םיִִָ
 יִד ףוא וָמרַא זיִא םָר טְכיֵלַא רַפ ןייַז ףְראד מח
 םיִָּמֲח עֶרעֶזנּוא ןייַז קרֹּב ןְפְראַד ריִמ זַא הָמׁשְנ
 טְסייֵה טְכעֶל איָד םִו הָמָׁשְנ רֶר ןופ טְכיִל יד רַפ
 תַמְׁשִנ םיִהֹלֲא רַנ) טְגאָז קּוסָּפ רֶד יוִו סעֶמּוג סְטאָּנ
 םֶר טְכאַנאַּב ויִא הָקְירְּב ןופ טייֵצ איִד נּוא (םָדָא

 יי קֵרֹוּב ְךיִז ףראַד ששנעֶמ רעֶרעֶי וַא ָמָרַא זיִא
 רנייֵא זיִא רֶע תַעַׁשְּב ןעֶפאָלְׁש טייֵנ רֶע רֶרייֵא
 ענייַז עֶלַא ןָפיז גוא ןֵבּוז רֶע ףְראַד םֶלאַמאַד ,ןייֵלֲא
 טְניִפעֶג רע .ּבוא גּוא גאמ ןְצְנאַג םֶד ןּופ םיִׂשֲעַּמ

 ןעֶמֹור ּוצ םוא םיִא ןְהעֶז ַרֶע ףראַד ץֵמָחַא סיִּפָע
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 חכק הניארו
 יֵז עֶטְנייַנ םֶד .רָדָלעֶפ עֶרעֶייִז ןְסעֶנעֶג ףֹוא
 עֶרעֶטְצְניִפ ןיִא טְצעֶועֶג לֵאָרְׂשִי איִד ןְּבאָה
 טְכאַרְּבעֶג ייֵז ףֹוא טאָג טֶה םּורָד תֹוסיִפְּת

 טְלאָועֶג ןְּבאָה ייֵז עָטְנְהעֶצ םֶדישיְִרְטְצִנִפ
 םירֹוכְּב ןֶסייֵה ייֵז םו לֵאָדְׂשִי יִד ןעֶריִל רַּפ
 ןעֶריִל רַפ טְכאַמעֶג טאָג טֶה םּורָד טאָנ ּוצ
 טאָנ טְּבייַרְׁש ׁשֶהְדֶמ רעֶד .םיִרֹוכְּב עֶרֶעיי
 זַא ְךייֵלְנ תֹוּכַמ יד טְכאַרְּבעֶג ייֵז ףֹוא טאָה
 ןייַא ןעֶמעֶנ ןייַא לי סאוָו רֹוּבִנ ןייֵא איו
 עֶלַא קעוֶוַא רע טְמעֶנ ןָמָׁשְרֶע םוצ טאָטְׁש
 יז טאָטְׁש ןיִא ןייַרַא ןָאייֵג םאָו ןעֶרעֶסאַו
 אייז ןעֶלעוֶו ןעקנירְט ּוצ ןעֶּבאָה טיִנ ןעֶלאָז
 טאָנ טאָה ְךֹוא ֹוזַא ןעֶּבעֶנ רעֶטְנּוא ְךיִ
 םִיַרְצִמ ןּופ רֶקאֵוַו םעֶד ןּופ טּולְּב טְכאַמְג
 אייֵרְׁשעֶג ןייֵא רֹוּבִג רֶד טְכאַמ עֶרעֶדְנַא םֶד
 רעֶד ְךיִז לאָז טאָטְׁש איִד םֶד לִיַח ןיַיו ןּופ

 ףיא טְכאַרְּבעֶג טאָנ טאָה ֹוזַא ןעקעֶרְׁש
 עֶטיִרְד סאָד ,איירְׁשעֶג טיִמ ׁשעֶרְפ םִיַרְצִמ
 ְךֹוא ֹוזַא ןעֶלייפ טימ ןֶסיִׁש רֹוּבִנ רָד טְסייֵה
 סאוָו םיִנָּכ טְכאַרְּבעֶג םִיַרְצִמ ףֹוא טאָנ טֶה
 עֶרְרעֶפ םֶד ,ןעֶלייֵפ יו ֹוזַא ףּוג ןיִא ןעֶכעֶטְׁש
 רָד ףֹוא תֹולָיַח יַיֵלְרעֶלַא רֹוּבִנ רֶד טְקיִׁש
 טאָנ טאָה ֹוזַא איז ןעֶמעֶנ ןייֵא ּוצ טאָמְׁש
 ,תֹועָר תֹויַח ייֵלְרעֶלַא םִיַרְצִמ ףֹוא טקיִׁשעֶג
 דְרעֶפ עֶדְליוִו רֹוּבִנ רעֶד טקִיִׁש עֶטְפיִפ םֶד
 טְקיִׁשעֶג טאָנ םֶה ֹוזַא תֹומָהְּב עֶלַא ןְמייֵמ םוִו
 טייֵטעֶג ןעֶראועֶג ןעֶנעֶז םִע גוא רָבָד ןייֵא
 טְפאַח עֶטְסְקעֶו םֶד םִיַרְצִמ ןּופ תֹומָהְּב עֶלַא
 טְניִנייַּפ נוא טאָמְׁש רֶד ןּופ ןֵׁשְנעֶמ רֹוּבִנ רָד
 וזַא יוִו ןְנאָז ןְלאָו ייֵז רעֶייפ טיִמ ּבייל רעייֵז

 טאָג טֶה ֹוזַא ןעֶמעֶנ ןייַא טאָטְׁש יִד ןעק ןעֶמ
 טקישעג |

 םעֶּביִג נּוא ןייוֵועֶג טיִמ ןאָמ ּוצ הָבּוׁשָּת טְסייֵה סֶר
 זיִא ץֵמָח תֹקֵיְרִּב ןופ רקיִע רעֶד נּוא ,טאָג ראַפ
 ןייַז ריִקְּפַמ ןְצְראַה ןיִא טְסייֵה סאָד (בֵלְּב לּוטיִּב)
 ַא זָמֶרַא זיִא סאָד ,ןייַז לַמַבְמ םיִא גּוא ץֵמָח םעֶד
 ןְצְראַה ןּופ ָּא טְגְנעֶה םיִׂשַעמ עֶלַא ןּופ רק רֶד
 ןֶצְנאַג ןופ ןייַז לאָז טּוט ׁשָנעֶמ רָד םֶו הָבּוׁשְּת יִד

 ןגיִיִמעֶר םעֶנעֶכאָרְבּוצַא םעֶניֵרא ןּופ .ןעֶצְראַה
 הָבּוׁשְּת עֶגיִטביִרַא םֶד טְסייֵה סְלאַטאַד נּוא ,ןָצְראַה
 בֵל) טְגאָו קּוסָפ רעֶד יו זָנּוא טֶעייִצ רַּפ טאָג נּוא

 םִנעֶכאַרָּבּוצַא נּוא (הָזְבִה אל םיִהֹלֶא הָּכְדִנְו רָּבְשִנ
 :ןָטְכַא ראַפ טיִג טאָנ טעֶו ץְראַה טְניִמיִמעֶד
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 טאָה סֶע סאָו םִיַרְצִמ ףֹוא ןיִחָׁש טְקיִׁשעֶג
 טְסייֵה עֶטְנעֶּביִו סאָד .ּבייַל רעֶייז טְנעֶרְּבעֶג
 ןיֵא וצ ןעֶּפְראַַו רֶנייֵטְׁש עֶסיֹורְג רֹוּבִנ רעֶד
 טְקִיִשעֶג טאָג טֶה ֹווַא ןעֶרֹומ איד ןעֶּפְראַו

 ןֶׁשְנעֶמ טייטעֶג טֶה םִע וא לֶנאָה גוא רֶנייְֵׁש
 ןיִא לֶיַח סד טְמּוק עַטֶכַא םָד .תֹומֵהְּב נּוא
 םעֶד טְקיִׁשעֶג טאָנ טאָה ֹוזַא ןייַרַא טאָמְׁש
 רֶד טְפאַח עֶטְניינ םֶד .םִיַרְצִמ ןיִא קיִרעֶׁשייַה
 הָסיִפְּת רֶד ןיִא ייֵז טְצעֶז נוא ןעֶׁשְנעֶמ רֹוּבִנ
 ףוא ׁשיִנְרעֶטְסְניִּפ טְכאַרְּבעֶג טאָג טאָה ֹוזַא
 םֶד הָמיִפְּת ןייַא יוִו ְךייֵלְג זיא סאוָו םִיַרְצִמ
 עֶלַא טייֵטעֶג םִיַרְצִמ ןיִא טאָג טֶה עֶטְנְהעֶצ
 םִיַרְצִמ יִד נּוא ('וגו םִיַרְצִמ קֵזֲחָּתַו םירֹוכְּב
 םֹורַא ְּךיִז ןְלאָז יו לֵאָרְׂשִי יד טייֵנעֶג ןּבאָה
 טיִמ ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶז אייֵז לייַו ןייֵנ
 ןעקיׁש טְזּומעֶג ייֵז ןְּבאָה םּורָד תֹוּכַמ ןְהעֶצ
 רעוֶו הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה הֹעָרַּפ לֵאָרְׂשִי יד
 ןְּבאָה רעֶטעֶג ּפָא עֶלַא ןעֶד טאָג רעֶייַא זיִא
 טֶה טאָנ רעיא נוא ןּביִרְׁשעֶג ףיִרְּב ריִמ ּוצ
 ְךיא ןעק םּרד ןֵּביִרְׁשעֶג טיִנ ףיִרְּב ןייק.רימ
 םיִמָכֲח עֶנייַז ןֵפּורעֶג טָה הֹעְרַּפ נּוא טיִנ םיִא
 סאָד טדעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ טְגאָוֶגייז ןְּבאָה
 טאָנ!טאָה םיִמָכֲח ןּופ ןּוזַא זיִא םאָנ רעֶייז

 םיִמָָח ןופ ןיזַא ןָא ריִא טְּפּור ְךיִמ טְגאנעֶג
 ןְרעוו ןאָטעֶג ּפָא הָמָכָח רעֶייַא טעֶו דְלאַּב
 הֹעְרַּפ אּוד נּוא ןעֶרעו ןעֶרֹול רַּפ טעוֶו נּוא
 ּומְסעוו דְלאַּב ֹוזַא טאָג טיִנ טְסְנעֶק ּוד טְסְנאָו

 | טא בקעי להוא
 הְנּועג ןייַא ןיִגְנעֶרְּב ריִמ ןעֶמ זאָל ְךֶלֶמ םּוצ רֹוּבַג רעֶד ףְנּוזעֶג ןְראָועֶג זיִא גוא ןְדְנּואװעֶנייז טְלייַהיִג סזא םיִא רֶע

 טיִמ ָריֵר ןָא ראָנ םיִא ךיִא לעוֶו קְראַטְַׁא נוא ןׁשְנעֶמ
 רָד גוא ןְרעוֶו טייִטיִג הֶכיֵּת רֶע טְרעֶו רָגְניִפ ןְְצניִמ ןייַמ
 סאוָו ןְׁשְנעֶמ ןייֵא ןֵגְנעֶרְּב ריִמ ןעֶמ זאָל טְנאָזיִג םָה אֵפֹור
 עֶנייַז ןיפ ןְלייֵה ףֶּכיֵּת יא ְךיִא לעוָךנּואוו טיִמ לּופ זיִא רֵע
 טאָה ןְׁשְנעֶמ עֶלַא איו וזַא דנּזטַג ןייז טעוֶו רעוא ןדנּואוו

 אייוְצ ןֵבּז לאָז ןעֶמ טְבעֶנק עֶנייַז טְנאָזיִג ןָא ְךֶלֶמ רעַר
 םעֶד ןֵבּרְפ לאָז ןעֶמ יֵדְּבןגיִדְנּואוַא גיא ןְָנועֶגַא ןָׁשְנעֶמ
 ןֵכּוז ןְגְנאַגְיִג םורַא ןיִנעֶז טְבעֶנְק איר אֵפֹור םָד טיִמ רֹובִג

 םֶד טיִמ ןֶרָנּועֶג םָד טייַל עֶמירָא איי ְנּויִג ןְּבאָה נּוא
 ןֶריִפ ּוצ יִלעֶגעוֶו ןייֵא ףֹוא טְצעֶניִג ףואייַז טֶה ןעמ ןֶגִדְנּואוו
 ןְגיִדְנּאווָרּוצ ןאַמירָא רדָיועֶג רעֶד טְגאָזְךֶלֶמ םּוצ איי
 טיִנייַמ ןּופ ןְפאָלעֶג ןיִנעֶז טְכעֶגְק איד יו ּוטְמְהעֶז ןקְנאַרְק
 ןָאיט ןָא ריִמ ליוִו ּךֶלֶמ רָד םּוראוָו ךֶלֶמ םּוצ כז ָךיִמ ןיִגעוֶו
 טאָה ןעֶמ איו ֹוזַא טְגאַוְׁש ןאַמיִרַא רֶגיִרְנּואֹוו רֶד נּואדֹובָּב

 ןאַמיִרָא ןרְנּועֶגמִד ןְמּנעֶג ןעמ טֶה ְךֶלֶמ םּוצ טְבאַרּביג יי
 טייַטיִגףָכיֵּת םיִא רֶע טֶה רֹובִג םֶד ןְּבעֶגיִג טאָה ןעֶמ גּוא
 טאָה אֵפֹור םיצ ןְּגעֶגיִג ןעֶמ טֶה ןאַמיִרָא ןְפאַלְׁש םָד נּוא
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 יד טְסְנאָז ּוד נוא טְכעֶרעֶג ויִא טאָנ ןעֶגאָז
 ּומְסעו דֶלאַּב ןעֶקָיִׁש טיִנ לֵאָרְׂשִי יד טְסעוֶו
 .םִיַרְצִמ ןופ ןייֵג םורַא ןְלאָז יז ןְטעֶּב ְךאָנייֵ
 טְקיִׁשעֶג טֶה םָח ראַהַא ּוצ לָׁשָמַא זיִא םָע
 טְפֹוקעֶג רע טֶה ׁשיִפ ןעֶפוק ּוצ טְכעֶגְק ןייַ
 ןְראוָועֶג זָנֹורְּב ראָה רָד זיִא ןקְניֵטְׁש סו ׁשיִפ
 םָנייֵא םֹוא ריד ּבולק טְכעֶנְק םּוצ טְנאָז נּוא!
 ׁשיִפ יד ןילַא טְסְלאָז רעֶדָא אייֵרְד איד ןופ
 טְרעֶדְנּוה ךיד לאָז ןעֶמ רעֶדָא ןעֶסֶע ףֹוא
 ןדָלּוג טְרָדנּוה טְסְלאָו רעדָא ןְנאָלְׁש קעָלְׁש
 .צ ןֵּביִלְקעֶג םֹוא טְכעֶנְק רד ְךיִז טֶה ןעֶּבעֶג

 ןֶּבֹוהעֶגְנָא ייֵז טֶה רע יו נּוא ׁשיִפ איִד ןעֶסֶע
 ןְּבאָה יד לייוו טְנאָקעֶג טיִנ רע טָה ןעֶסע ּוצ

 | םיִא לאָז ןעֶמ טְנאָזעֶג רע.טאָה ןעֶקָנּוטְׁשעֶג
 ןְגאָלְׁש ּוצ ןְּבֹוהעֶגְנָא םיִא ןעֶמ טֶה ןעֶנאָלְׁש
 / טְרעֶדְנּוה רָפעֶּב טעֶו רֶע ןְנירׁשעֶג רֶע טֶה
 , שאַהעֶנ ייֵרָד עֶלַא רֶע טֶה ּוזַא ןעֶּבעֶג ןְדָלּוג
 | םיִאםֶה ןעֶמ נוא ןעֶמעֶנעֶג ׁשיִּפ איֵד טֶה רֶע
 ווַא ןְּבעֶגעֶג ןֵדָלּוג טְרָדְנּוה טה נּוא ןְנאָלְׁשעֶג
 - טיִמ ןעֶראָו ןעֶנעֶז ייֵז ןעוֶועֶג םִיַרְצִמ ןיֵא זיִא
  ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נוא ןְגאָלְׁשעֶג תֹוּכִמ ןְהעֶצ
 םּומעֶג ייֵז נוא ןֵמּונעֶג קעֶווַא ייֵז ןּופ דְלעֶג םֶד
 / רייז ץֶלַא טֶה סאָד דֶנאַל ריז ןופ ןעֶואָל
 ןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד נּוא טְכאַמעֶג ץְראַה וייֵּב
 לעֶסְקַא רעִייֵז ףוא גייֵט רעֶייֵז ןעֶנאָרְמעֶג
 עֶבאָה ייֵז עֶׁשְטאָח ךֵלייֵל ןיִ ןעֶדנּבעֶגְניֵא
 גייט םֶד ְךאָד ייֵז ןְּבאָה תֹומֲהְּב ליִפ טאַהעֶג

 ןיילא - , /

 טעוֶו הָרֵהְמִּב ריִתָעַל זיִא לֵׁשְמִנ רֶד .ןֵׁשְנעֶמ עֶלַא איו וזַא

 קְלעֶפ עֶלַא רַפ הָרּובְגןייַז טיִמ הָבּולְמ ןייז ןְקעֶלפְנַא טאָג
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 / טְלאָמְסְנעֶד טעוֶו סאוָו הָמּוא איִד ןְמעֶנ טעוֶו רֶע ּוניִיַה

  גגירְדִיְנ ראָג ייֵז טעוו נּוא טְלעֶוו רַצְנאַג רָד ףיא ןָגיִטְלעֶוויִג
 יד ּוניָיַה גירְדִיָנ ראָג דְנּוצַא זיִא םוָו הָמּוא איד נּוא ןְכאַמ
 איר ְךְרֹוד נּוא ןְכאַמ םֹורָג טְלאָמְסְנעֶר אייז רע טעוָו ןיִדּוי
 רֶע זַא ןְגאָז תּורֵע עַלַא ןְלעוֶו ןאָט טעֶוֶו רֶע סו ןכאַז אייֵוְצ
 . ׁשָרְדָמ רד טְגאז סאָד טְלעוֶו רֶצְנאַג רָד ףיא טאָג ןייֵא זיִא
 / ײַע וַא חֹּכ ןייַז עֶלַא רפ ןְכאַמ םיִסְרּופִמ טאָג טעוֶו דיִתָעָל
 טְסייֵה סֶע סוָו קימהיּב סָד ןָאֹוּב טעוֶו רֶע נּוא ןֹוׁשאֹר טְסייֵה
 ןְלאָצַּב טעֶו נּוא גירְדִיַנ ראָג דָנּוצַא זיִא סע סאוָו ןֹוׁשאר
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 איר ךרוד נוא ןֹוׁשאְר ָךֹוא טסייַה רֶע סאוָו ץְכעֶלָׁש וָׂשֵע ּוצ
 םעוֶו וָׂשע ךרֶיד גּוא ק'מהיּב םעֶד ְךרֶיד ּוניִיַה ןְכאַז אייֵוְצ
 ןייֵא זיִא רֶע זַא טְלעוֶו עֶצְנאַג רֶד ףֹוא ןְרעוֶו םיִסָרּופְמ טאָג
 םיִנֹוׁשאִרָל ןֹוׁשאֵר זיִא רֶע נּוא טְלעוֶו רֶצְנאַג רֶד ףֹוא טאָג

 ' { םיִנֹורֲחַאָל ןֹורֲחַאָו
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 ּביִל רעָייז ןְּבאָה אייז לייוו ןעֶנאַרְמעֶג ןיילא ו

 מּונעֶגְּאָה לֵאָרׂשִי יד נוא תֹוצמ יד טאַמעֶג
 (תֹולָמְׂשּו בֶהֶז ילְכּו ףֶסֶכ יִלְּכ םִַּתְצִמ יד ייַב
 עֶנייֵׁש נּוא םיִלָּכ עֶניִרְליִג נּוא םיִלָּכ עֶנרְּבליִז
 ןעֶנעֶז רדיילק יד טּבייֵרְ ייַחְּב רֶד .הָדָיילְק

 נּוא דְלאָג נוא רֶּבֶליִו ןּופ ןעוֶועֶג בּוׁשָח רעֶמ !
 ךאָנ רעֶד נוא רעֶּבְליִו רעֶיְרִּפ טייֵמְׁש םּורד !
 ףֹוס םּוצ טייַטְׁש םִו םֶד זַא ןעֶוייוו ּוצ דֶלאנ |
 איד טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח הָד .בּוׁשָח רֶהעָמ זיִא |

 ןּבְרקַא רַּפ עֶלעֶמעֶלַא ןֵמּונֶג ןְּבאָה לֵאְְׂשִי
 םאָדא ןָסיִנ ןיִא גאָט ןעֶטְנֶהעֶצ םעֶד חַסּפ
 נּוּעֶג םֶד ןְּבאָה נוא תֶּבַׁש םיִא ןעוֶועֶג ויִא
 ראָט ןעֶמ ןעֶד ּיִנָק ןקְראַטׁש ןייק טימ טיִנ
 תֶּבַש םיִא פינק ןעקראַטְׁש ןייק ןעֶּכאַמ טיִנ
 טיִנ עֶלעֶמעֶל םֶד ְךיז טֶה' ןענעוו טְסעֶד ןופ
 םֶנַאְךאנ ים ןייא ןעוֶועֶג זיא םֶד ןעֶסירעֶגּפָא

 טְנאָקעֶג טיִנ ןְבאָה םִירְצמ יִד םֶד ןעוועֶג זִא
 ְנּעֶגְנָא טאָנ ּפָא רייז ֶה ןעמ םִו ןדָייר
 ןעֶמ טְפּור םּורָד טֶרָא לָפְׁשַא ןיִא טעֶּב ןיִא
 תַּבַׁש רעֶסֹורְג רֶד לֹודְנַה תָּבִׁש תָּבִׁש םעֶד

 עֶלעֶמעֶל ץְנאַַא ןְמעֶנ טְלאָו ריַא (םביִמָּתְהׂש
 יז ןְגאָז םיִנ ןעֶלאָז םִיַרְצִמ יִד יֵדְּכ םּומַא ןָא
 זיִא םָו םּומַא טיִמ עֶלעֶמעֶלַא ןֵמּונעג ןְּבאָה
 טיִנ ריִמ ןְפְראַד םּורָד זע רֶד ּוצ יּואָר טיִנ
 (הָנָׁש ןֶּב) טייֵטְׁש םּורָד ְךֹוא נּוא ןייַז ָנֹורְּב
 ןעֶמ םִו ראָיַא ןייַז טְלַא לאָז עַלעֶּמעֶל םאֶד
 סע גוא זע רֶד וצ ןְּבאָה יַאָדוְּב םָד ףראד
 איד יֵרְּכ ןרָנּבעְֶנָא געֶט ריפ ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 ןְאיֵרְׁש טאָג ּפָא ריי ןעֶרעֶה ןְלאָז םִיְַצִּמ

 וצ רַפ רעֶד ןעֶדייִר טְגעֶקיִג טינ ןעֶּבאָה נּוא
 םֶד ןְטְכעֶׁש לאָז ןעֶמ (םִיָבְרעֶהןיִּבו לֵאְרׂשִי

 עֶלַא ןעוֶו טְכאַננּוא גאָט ןְׁשיווְצ חַסּפ ןְּבְרק
 ןְהעֶז ןעֶלעֶו גוא טייֵּבְרַא רֶד ןּופ ןְמּוק ןְקעוו
 לאָז ןעֶמ נוא טאָנ ּפָא רייז טְּכעֶׁש ןעֶמ םֶד
 ףֹוא נוא ריִמ רָד רֶּביִא ןְגנעֶרְּפׁש טּולְּב םֶד
 ראָ רַפ ןָייוַו ּוצ ריִמ רֶד ןּופ ןעֶטייַז עֶדייּב
 טְגנעֶרְּפְׁשעֶג ןעֶמ טֶה םּורָד נּוא טְלעֶו רֶד
 סֶד םֶו ןְטייֵז עֶדֶייִּב ףֹוא נּוא ריִּט רָד רֶּביִא
 וצ ןְּבעֶל ףֹוא טְזייוַו םָד תֶחַא יו ְךיילג זיִא
 סאָד לאָז ןעֶמ גוא םיִיַח טסייַה םִו לֵאָרְׂשִי
 ןקעֶמְׁש טיי לאָז סֶע יֵרְכ ְטאָרְּב עֶלעֶמעֶּפ

 וי

; 
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 אב תשרפ

 .ןְהעֶׁשעֶג םיִא ןיִא םֶג רַסֹורְנַא ויִא םִע לייוו

 טכק הגעיו
 נוא רַּפ רֶד ןְרייִר ןעֶנעֶק טינ ןעֶלעֶווייֵז נּוא
 נוא םּואָמ ּוצ רֹורְמ טיִמ ןעֶסע סאָד ןעֶלאָז
 -ֶׁשֲא תִיַּב ןיִא יִּכ) םִיַדָצִמ יד ןָכאַמ רָטיִּב
 ןָא וה ןייק ןעוֶועֶג םינ זיא םִע (תֶמ םָׁש ןיֵא
 נְנאַל ןֹוׁש זיִא רֹוּכְּב 'רַד עַׁשְמאָה ןעֶד תַמַא
 וצ םֹוא ןעוֶועֶג רדפ רעֶייז זיא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ֹורָּכַא ןופ דְנאַו רֶד ףֹוא הָרּוצ ןייַ ןְקאָמ
 תֹורּוצ עֶלַא ןעֶנעֶז טְכאַנ רֶד ןיִא נוא ןעֶגעוֶו
 אייז ְךיִז טאָה םּורָד ןעֶראָועֶג טְקעֶמעֶג ּפָא
 ְּבְראַטְׁשעֶגטְנייַה טְׁשְרעזיא רֶע םָדטְכאַדעֶג
 רעֶייז ףֹוא גייֵט םֶד ןעֶנאָרְטעג ןְּבאָה ייד גּוא
 ףעוֶוְׁש ןעֶועֶג ןעֶנעז ןלְזייֵא איד ןעֶד לעֶסְקַא
 ְבאָה םּורָד ְַּלֵז וא רֶלאָנ טיִמ ןְדאָלעֶג ָא
 ןיִא טיִנ טְלאָז ריִא .(ּ ּורְְּׁשִת אל םָצֵעוו ןְנאָרְט לָסְקַא םָד ףוא גייט םֶד טְזּומעג ייֵז
 מעוֶו ןעֶמ זַא נוא גְנּוטעֶו טיִמ ןעֶפעֶגעֶג םָד םָה ןעֶמ לו ןעֶד ןְכעֶרְבעֶצ ייֵב יי עֶלעֶמעֶל
 טְסּולְג ןעֶמ יו ְךיילָנ ןעוייוַנ סֹוא םאָד טעוֶו ךְראַמ םֶד ןעֶמעֶג ּוצ םֹורַא ןייֵבַא ןְכעֶרְּבעֶצ
 טיִנ ְךאָנ ןופ ֶד זיִא ןעֶמ עא ׁשייֵלְפ ּוצ ְּךאָנ
 לֵאָדׂשִי יד נּוא (םֶהָלּוׂשֲע אל הָדָצ םֵנו טאַז
 ףוא ןְמּונעֶג טיִמ טיִנ וייִפְׁש ןייק ךיז ןְּבאָה
 ףֹוא טְרעֶכיִז רַפ ְּךיִז ןְּבאָה ייֵ ןעֶד געֶװ םָד
 ירד ןיִא ּוליִפָא ןָייְׁש ייֵז טעוו רע. םָד טאָג
 טְנאָזעֶג טאָה טאָג .טיִנ טְסְקאוַו סאוָו רָּבְרִמ
 ריִמ ּוצ גיִלייֵה (רֹוכָּב לָּכ יִל ׁשֵדֵקַנ הָׁשֹמ ּוצ
 רעֶייז ּוצ עֶמְׁשְרע יד ןעֶנעֶז םִו םִיִרֹוכְּב עֶלַא
 ראָנ טאָנ טֶה םּורְד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד .רָטּומ
 רָטימ רֶד ןופ ןוז ןְטְׁשְרֶע םֶד ןגילייה ןְסייֵהעֶג
 יו ֹוזַא ,רֶמאָפ ןּופ ןּוז ןְמֶׁשרע םעֶד טיִנ נּוא
 רעד טייֵטעֶג ןעֶראָו ףֹוא זיִא םִיַרְצִמ ןיִא
 רָמּומ 'רָד ייַּב לייַוַו רֶמאָפ ןּופ ןּוז רעֶטְצְלֶע

 ריִא זיִא ןּוז רעֶדסֶד ןעֶסיוִו םיוִעֶג ןעֶמ ןעק
 לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָועֶג טאָה טאָנ .דְניִק טְׁשְרע
 ךיִא לעוֶו תֹוָצִמ עֶנייַמ ןְטְלאַה טעוֶו ריִא ןעוֶו
 - טְּביירְׁשַַחְּב רדןענְּכ דנאל ןיִא ןְנעֶרּבְךייֵא
 ִנענְּכַה ץֶרֶא ןַעֶפּורעֶג םִע ןעֶמ טאָה םּורָד
 תֹומּוא יִּביִז ןּופ ןעוֶועֶג ְךאָד זיִא םע עֶׁשְטאָח
 רע ןעֶטְלאָׁש רַפ ןעֶועֶג זיִא יִנֲעַנְּכ רָד לייוַו
 דְנאַל םֶד ןְפּורעֶג טאָג טֶה ןעֶראַה םּוצ רעֶק טְפוק טְכעְֶקַא סאָו נוא טְכעֶנְקַא ןייַז לאָז
 טיִנ טעֶו דְנאַל םֶד ןעֶזייוו ּוצ ןְמאָנ ןייַז ףֹוא

 ןיז = 0
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 סאוָו לֵארְׂשִי וצ רעֶהיִנ םִע ןעֶד יז ייּב ןייז
 םּורָדטְגאָז יִנּוקְזִח רֶד נוא ןְראַה עֶר ןעֶנעֶז
 ןבאָה ייֵז יו לייוו יִנֲעַנְּכ דְנאַל םאָד טְכייֵה

 ּוצ ןעֶּבעֶנ רֶנאַל סד ליוִו טאָנ םָד טְרעֶהעֶג
 ןענְנאַעֶג םֹורַא ןְטייֵצאַּב אייז ןעֶנעֶז לֵאָרָׂשִי
 ּוצ טְואָלעֶג רעֶּביִא םִע ןֶּבאָה נּוא דְנאַל ןּופ
 וד לייוַו טְנאַועֶג טאָנ טֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי יד
 ריִד ּךיִא לעוו ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ןייֵלַא טְסיִּב
 לעוֶו נוא אקַירַּפַא זיִא םֶד ןְּבעֶג דְנאַל טּונַא
 ינֲעַנּכַהץֶרָא ןְמאנ ןייד ףוא לֵאָרְׂשִיץְרַא ןפּור
 רֹוכָּבַאטעוֶו לֶזייֵא ןייֵא ןעוֶו (רֹומֲח רַמָּפ לָכ
 עֶלעֶמעֶלַא רַפ ןעֶוייַל םֹוא סע ןעֶמ לאָז ְּבאָה
 רֹוכְּב םָר טְוייֵלעֶג םֹוא ןעֶמ טֶה םּורָד נּוא

 תרטּפה

 יא סאָר (איִבנַהּוהָיְמְרִי לַא יי רֵּכַדרֶׁשֲא רֶבְרַ
 ּוהָיָמְרִי ּוצ רייֵרְג טאָה טאָנ םִו ְךאַז איִד

 ּוצ לֵבָּב ךָלֶמ רֵצְנרכּובְנ ןֵמּק לאָז רֶע םֶד איִבָנַ
 (םִיַרְצַמְּבּוריֵנַה) םִיַרְצִמ דְנאַל סאָד ןְגאָלְׁש רעֶד
 טאָטְׁש רָד ןיִא ןְרעֶה טְנאָל נּוא םִיְַצִמ ןיִא טְגאָז
 ףונ טאָמְׁש רעֶר ןיִא ןעֶרעֶה טְואָל נּוא לודְנַמ
 ְךיִד טייֵרְּב נּוא ְךיִד לעֶמְׁש טְנאָז נּוא םֵחְנַּפְחַהְו
 רְרעוְׁ יד ןְּבְראָד רּפ טֶה סֶע ןעד הָמָחְלַמַא וצ ןָא
 ראַּפ נּוא טְצייֵלְפ רֶפ ןְראוָו זיא םּוראוָו ריִד םּורַא
 טינ טאָה איז ןופ רֶנייֵק גוא םיִרֹוּבִנ עֶנייַר דְנעֶל
 ראַּפ םיִא טאָה טאָג לייוו זיִא םָד ןייֵמְׁשַּב טְנעֶקִיַג

 יינ טְרעֶמיִג טאָה טאָנ (לַשֹּבהֶּבְרה) ןעֶמּטֶש
 טְלעֶמאַועֶג ןייַא ְךיִז ןָבאָה אייֵז נוא גָנּולְכורְמׁש
 ףוא טייֵמְׁש טְגאָזעֶג ןּבאָה גּוא ןָרָדְנַא םוצ רֶניֵא
 םּוצ נּוא קְלאַּפ רונּוא ּוצ ןְרעֶק םּוא ְךיִז רֶמאָל נּוא
 ןְטְראד ןופ ןעֶנעֶז רימ םִֶו ןְרוּבעֶג רֶנּוא ןּופ דְנאַל
 רעֶר ןיִנעֶו ןופ ןְטְלאַה ֹוצ הָמָחְלַמ ןְגְנאגעֶג םורַא
 ןיִא םוא טפּור (םׁש ּואְרָק)רֶנייַפ םֶד ןופ רֶרעְֶׁש
 רֵבֹוע טאָה םִיְִַמ ְךֶלֶמ העְרַּפ סאָד הָמָחְלִמ רעֶד
 ןֵמּוק ּוצ טְצעֶזיִג ּפָא שֶה רֶע םֶו טייַצ איִד ןעוֶועֶג
 טיִנטְמּוק רעוא רַצנרַכּובְנ טיִמ ןֶטְלאַה הָמָחְלִמ
 רע ןעד הֶּפרֶח ןייֵא ּוצ ןייז םיִא טעוֶו םאָד נּוא

 הָמָחְלִמ ר ןיִא ןייֵג ּצ ןָמיִראַּב ריִמָּת ְךיז טְגעֶלְפ
 רעֶוְש סאָר (ומְׁש תֹואְבִצ יי ְֶלֶּמַה םואָניִנָ יַח)
 = 0 ד רק רֵר נא א יו הוא ךיא
 וזַא םֶד ןְמאָנ ןייַז זיִא תֹולָָיַח עֶלַא רָּביֵא ראַה רֶר

 שיִוְצ טְציִז רובָּכגראַּב רֶד זַא תַמָא יא סֶע איו
 וזַא םִי םעֶד יב טְציִז לָמרַּכ גְראַּב רעֶד נּוא גְרעֶּב
 הָלוג יֵלְּכ) םִיַרצִמ ףֹוא ְךאַז יד ןָמּוק טעוֶו תֶמֶאְּב

 אב תשרפ

 לאָז יז ןיִהַא יו ןָכּז גוא ןָפולְטְנַא ּוצ טְרעֶקיִג ךיז

 : הניארו
 / תֹומהּב עֶרעֶרְנַא ןופ טינ נּוא לֶזייִא ןייֵא ןיפ
 ; ןעֶפְלאָהעֶג ןעֶּבאָה ןְלְוייֵא איד לייַו תֹואָמְמ
 - ןעֶדִיַבְצִמ ןופ רָּבליִז וא רֶלאָג םֶד ןְגאָרְמ
 : ןָלְוייֵא גיִצְנייַנ טאַהעֶג טאָה יִדּוהְי רָכיִלְטיִא

  רֶלאָנ נוא רָּבְליִז םיִא ןְנאַדְמעֶג ןְּבאָה םאוָו
  ןְנייֵל ּוטְסְלאָו ןיִליִפְּת יד (הֶכְדִי לע תֹואָלנ
 } רַטְכעֶר רֶד טיִמ לייַנ דְנאַה רֵקְניל ןייד ףֹוא
 - ויִא איז םֶד יז ןעק ןְטייּבְרַא ןעֶמ טּוט דְנאַה
 . לאַוםּורד טייקְנייר םּוא טימ טרִיִמְׁש ראַפ

 , דנאָה רֶקָניִל רֶד ףוא ןעֶנייֵל ןיִליִפְּת ןעֶמ
 ; טְגייֵל םאָ רֶד טְנאָז ׁשיִקָל ןֵּב ןועְמׁש יִּבַר

 / :נְנאַל טְּבעֶל ןיליִפָּפ

 אב

 / ףאַד ןעֶמ םָו םיִָּכ םִיַרְצִמ תַּב תֶבׁשויףֶל יִׂשֲע
 ; םאָמְׁש רעֶד ןופ ןְרעֶציז ריֵד ְךאַמ תֹלָנ ןיִא ןְּבאָה
 . םיִמ ךיִז טְמעֶנ געֶוו ןיִא טייֵג םוָו רעֶד ןעֶד םִיַרְצִמ
 יד ןעֶד רֶסאַו ןְפעֶׁש ּוצ לָגיִרְק ןייַא נוא לגאָל ןייֵא
 . םעֶו יו גּוא גָנּוטְסיִו ןייֵא ּוצ ןייַז טעוֶו ףונ טאָטְׁש

 / ןצִו טיִנ רֶנייֵק ריִא ןיִא טעוֶו סע טְואָל רַּפ ןְרעֶו
 | זיִא הָנּולָמ עֶנייֵׁש ןייַא (םִיַרְצִמ הָיפיִפְי הָלֶיֶע)
 / ןופ אייֵז ףוא טְמּוק רֶריינְׁש רַפ ןייֵא רָּבֶא םִַרְצִמ
 . םנ) דֶלאַּב טְמּוק רֶע נּוא לֶבָּב זיִא םאֶד טייַ ןֹופְצ
 , עֶריִא ךוא נוא סֵּבְרַמ יֵלְגָעְּכ הֶּבְרִקְּב ָהֶריִָׂש
 / רֶבְלעֶקעֶטְפאָּטשיִג יר יו וזַא יִא ןיִ ןיִנעֶז ןְראַה
  ןְּבאָה ייז ןעֶד הָמָחָלִמ רעֶד ןיִא ןייג םיִנ ןָליוו נוא

 הָמָחְלַמ רעֶר ןיא ןייִטְַּבםיִנ ןינעֶק ייז ןְפולְטְנַא
 ָםּוקעָג ייֵז ףּוא ויִא ְךאָרְּב רָעיז ןּופ גאָט רֶד ןעֶד
 הָלוק) רֶניִו עֶרֶעייֵז טְנאַמ רֶר ןעֶמ סאָו טייַצ איִד
 / קֶע ןייֵא ןופ טייֵג םִַרְצִמ ןּופ לוק םֶד קי ׁשֶחְנְּכ
 גְנאַלְׁש רֶר ןּופ לוק םֶד יו וזַא רֶרֶדְנַא רֶד ּוצ טְלעוֶו
 ףוא ןייֵג טְסְלאָז וד ןָקְלאָׁשעֶג םיי .םאָה טאָג זַא
 / ֹוזַא סיִפ איִר טְקאַהיִג ּפָא םיִא ףאָה נּוא ְךֹּב ןייַד
 / ןופ לוק ןייַז טְרעֶהיִג טֶה ןעֶמ יי ןְגיִרְׁשעֶג רֶע טֶה
 לֵיַח סורְג טיִמ ןעֶד רֶרָדְנא רֶד ּוצ טְלעוו קֶע ןייֵא
 . ֹוזַא קעָה טיִמ נּוא ייֵז ףיי ןָמּוק םיִדְׂשַּכ איד ןְלעוֶו

 | םיְִשַּכ איד (הָרעַי ּות;כ) ץֶלאָה ןְקאַה םוִו יד יח
 - םִיַרְצִמ ןּופ דְלאַו םדראָג ןְריינְׁש רַפ ּוצ ַחֹּכ ןְּבאָה
 / ויִא סע נוא קיִרש ייֵה רעֶד יו רעֶמ ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד
 . איו (םִיַרְצִמ תֶּכ הָׁשיִבֹוה) אָד טיִנ לאָצ ןייק ייֵז ּוצ
 - יא איז םִיַרצ טאטש יד ןְראועֶג טְמעֶׁש רַפ זיִא

 . ןֹופָצ ןּופ קְלאנ םָד ןּופ דְנאַה רֶד ןיִא ןְּבעֶגעִג ןֶראָו

 סי '



 הניאצ |

 (ֵאָרׂשייהלֶא תֹואָבְצ יי רַמָא) יד יִ ןינעֶג סָד
 תוליַח עֶלַא רֶּביִא ראַה רֶר טאָג טְגאָזעֶג טֶה םָע
 רֶניִז יִר ףוא ןֶלעֶפַּב לעֶו ךיִא לֵאָרׂשִי ןופ טאָג רֶד |
 הָירְרנְְַּלַאֹיִא םֶר אונ טאָמְׁש רָד ןופ רַׂש םֶד ןּופ !
 נוא םִיַרְצִמ ףֹוא נּוא הֹעְרַּפ ףוא נּוא .םִיַרְצִמ ןּופ !
 ףוא נּוא םיִכָלְמ עֶריִא ףוא נּוא רֶמעֶג ּפָא עֶריִא ףוא !

 םיִא ףיא ְךיִז ןיִרָכיִז רַפ סאוו עֶלַא ףּוא נּוא הֹעַרַּפ
 ןופ דְנאַה רעֶר ןיא ןֶרָפִנָע רֶביִא יז לו ךיֶא נוא !

 רֶנאַה רעד ןיִא נּוא ּבייַל רֶעייֵז ןיִרעֶגְּב סאָו איד
 ִנייֵז ןּופ דְנאַה רֶד ןיִא נּוא לָכָּב ְךֶלָמ רֵָנְַבּוּבָנ ןופ !

 טעוֶו ראָו גיִצְרעֶפ ףוס ןיִא ְךאָנ רעֶב גוא טֶּכעְַּק
 הֶּתַאְ) טאָג טְגאָז וזַא רעירפ יו וזַא ןָאר םִיַדְצִּמ
 טיִנ ְךיִד טְסְלאָז ּוד נוא (בקֲעַי יִדְבִע אָּיִת לַא
 ןֶטְסגנַ טי טְסְלאָזנוא ֿבקַעַי טְבעֶגְק ןייֵמ ְְכְראַפ
 יִא ןעֶגעֶז וו םיקיִרַצ איד ןעֶנעֶז םאָד לֵאָרׂשִי יד
 ןְראוָועֶג ןְּיִרְמ רַפ ןיִהַא טונ טיִמ ןעֶנעֶזםוִוםִיַרְצִמ
 נּוא ןָמייוו רֶר ןופ ןָפְלעֶה ריִר לעו טאָג ְךיִא ןעֶד
 סאו דְנאַל םָד ןּפ ןְפְלעֶה ךיִא לעוֶו רְֶניֵק עֶניד
 םוא יז טעוֶו בֹקֲעַי גּוא ןְגְנאַפעֶג ןְּטְראָד ןינעֶז יז
 רַנייק נוא טְליִמְׁשעֶג נּוא טָאּורעֶג טעוֶו נּוא ןְרעֶק !
 טיֵנ ְךיַר טְסְלאָז ּור נּוא ןְקעֶרְׁש רָד םִיַנ םיִא עו

 טיִמ ןיִּב טאָנ ךיִא ןעֶד בֹקֲעַיטְכעֶנְק יי ןֶטְְראַפ
 ןיִא גנורְנעֶל רַפ ןייֵא ןאָט לעֶווְךיִא ןעֶו ןעֶד ריּד
 ןיִהַא ןָסֹוטׁש ראַפ ְךיִד ּבאָה ְךיִא סאָו ו"עש עֶלַא !
 לעוֶו ךיִא נא ןְרנעֶל ראפ ןָאוט טיִנךיִא לעו ךיד

 ְךיִא לעֶו ןָמֹור סוא נוא םָּפְׁשִמ טיִמ ןָפאָרְטְׁש ךיִד
 זיִא סֶע טְּבייַרְׁש אָמּוחְנַּמ רעֶד ,ןָמּור םוא טיִנ יד !

 ךיז ְּבאָה סו טְלעוֶו רֶר ףיא ןְׁשְנעֶמ רֶעיִפןעוועֶג
 רֶר נּוא ז"עע יד ןופ יֵיַרְר טאָנ ןייֵא רַּפ טְבאַּמעֶג |

 ךֶלֶמ םֶריִח ייֵז ןעֶנעֶז סאָד נּוא לֵאָרְׂשִי ןופ רֶדְרעֶּפ |
 לֵאָרְׂשִי ןופ שָאוי נוא העְרַּפ נּוא רֵעָנְַּכּובָנ דֹוצ
 ריִמ יוִו וזַא טְפאָרְמְׁשעֶג עֶלַא אייֵז טאָה טאָנ גּוא !

 טְכאַמעֶג ְךיִז טֶה רֶע סאָד רַעְנְדַכבְנ איי ןּפעֶג
 רֶע טְכאַמעֶג גיִרְרִיִנ םאָג םיִא טֶה װַא שאָנַא רַפ !

 ילשמ 2 א ן
 בקי זַא טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד בעי יְִבע אֶריֵּת לֵא ְֶַ

 איד ןְהעֶועֶג טיִג טאָה רֶע לייוַו טאַהעֶג אָרֹומ טאָה - - }

 ןייֵק ּבאָה םיִא ּוצ טְגאָועֶג תיוׁשֲה טאָה ,םֹודָא ןּופ הָדָיְִי
 ,לָׁשָב יִּפ לע ןייַז דירָושּו ליִּפְׁשַמ םיִא לעוֶו ןייֵלַא ְךיִא אדָלמ !

 ןעֶסע ףוא טְגעֶלְפ אוִז סוָו דֹומ טְסְנידַא טאַהעֶג טֶה רָּנייֵא

 איר ןוש ןעֶנעֶנ רעֶלעֶט עֶלַא ןקעָלפוא גוא ףֶלְקעֶרְב עֶלַא !
 רעֶר טֶה חַסָּפ רַפ םֹיַה יִהְינ יןעֶראוָועֶג ןייֵר אָלמַמ םיִּלַּכ
 םיִלַבאיִד ןעֶׁשאוַו םָא לאָז ןעֶמ ןָׁשְנעֶמ ןָפּורעֶג הִַּבֲה לַעּב
 זיק ןְגיִפעֶג שיִנ יז לאָו סע ןיירןְכאַמ נוא ןְצאֵרְק םָא גוא !

 ְךאָר טְסאָה ּור טְגעֶרְפעֶג םיִא ןעֶמ טאָה יִִּמָה ליִקעֶרְּב
 םֶד טיִנ טְנייַמ טְסְניִד יִד טְרעֶפְנעֶוְג רֶע טֶה ,דֹומ שְּסְניִדַא !

 רעֶּכיִראַד הָאָּנַה ריִא ראָנ ןייב ןייַ ןְלאָז םיִלָּכ יב זַא רֶקָיִע
 דד -

 יי" יא יי יש וי צ

 לק הניארו אב תרטפה
 רֶלאַו ןיִא ןֶפֹל קווא הֶכּולְמ ןייַז ןופ טְנּומעֶג טֶה
 הָיַחַא איו ּואָרְנ ןְסעֶגעֶג טֶה נּוא ראָי ֶּביִז ןייַרַא
 ןֶביִז ףוה רֶר ןיִא טְכאַמעֶג ְךיִז טֶה םֶרָיֵח ךוא נּוא
 רָר נּוא םאָג ןייֵא ויִא רֶע טְגאָזעֶג טֶה גוא ןְלָמיִה
 ךוא םָה הֹעְרַּכ גּוא טאַהעֶג הָלָּפַמַא רֶע םֶה ְךאָנ
 באַטְׁשעֶג זיִא ןָבֹוא איוִו ּוזִא טאַהעֶג הָלָּפַמ ןייֵא
 ןעֶד םאָנַא רַּפ טְכאַמעֶג ךֹוא ְךיִז םאָה שָאװ נּוא
 ׁשְרְקַּמַה תיֵּב ןיִא ראָי סְקעֶז ןְגאָּב רַּפ םיִא םֶה ןעֶמ
 ןייַרַא ראָנ טְגעֶלְּפ לֹורָג ןַהֹּכ רֶד יוִו טֶרָא םֶד ףֹוא
 ןָמְלאַהַּב ןעוֶויִג טְראָד זיִא רֶע נּוא רֹוּפִּכםֹוי םּוא ןייֵג
 רֶע רֶגיִו םְנייזעֶג םיִא טאָה סאו ןיִרעֶגיִז ןייַז טיִמ

 ןְראוָועֶג ְלֶמַא ויִא רֶע ויִּכ ןְראָועֶג ןֶרֹוּבעֶג זיִא '
 םֹולָשָּב ןֵגְנאַנעֶג סורַא ןֶמְראָד ןוֿפ זיִא רֶע זַא גּוא
 םיִא ּוצ ןֶּבאָה נּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןָמּוקעֶג םיִא ּוצ ןעֶנעֶז
 טיִנ ריד טֶה סֶע ןעוֶו טאָנַא ןייַז טְזּומ ּוד טְנאָזעֶג
 יִא לֹוהָג ןַּכ ֶר יו טרָא ןְגִלייֵה םָד ןיִא טאָׁשיִנ
 טְכאַמ רֶע גּוא ןְגְנאַגעֶג ןייַרַא רֹוּפִּכ םֹוי םּוא ראָנ
 ןָמְראָד ןּופ סורַא טייֵג רֶע ןעוֶו הָחְמִׂש טיִמ הָרועָּפַא
 טְואָלעֶג טֶה רֶע נוא טאָנַא ןייַז וטְזּומ םּורָד םֹולָׁשְּב
 םאָנַא רַפ טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה גּוא ןֶרייֵר רֶּביִא ְךיִז
 נאָז אָרכגיד םקיכעג םיִא צ ףז ןבאמ יו יה
 'ר (םיִרָהָּב רֹוכָתֶּכ יִ) קּוסָּפ םעֶר ףוא הָליִגְמ ןיִא

 עוו ןָמּוק םעֶו ַחיִׁשָמ ןעוו טְגאָ רֶּפקַה רֶועיִלַא
 ץֶרֶא ןייק ןמּוק םיִׁשָרְדַמ ִּתָּב איד נוא ןֶלּוׁש עֶלַא
 יִּכ) קּוסָּפ םֶר ןּופ ּפָא ריֵמ ןְנְרעֶל םֶר נּוא לֵאָרְׂשִי
 גְרעֶּב אייְַצ ןעוֶועֶג ויִא םָע סאָר (םיִרָהָּב רֹובָתְּכ
 ןעֶמ םָו גאָמ םעֶד ןיִא טאָג ּוצ ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶז םָו
 ןְּבאָה נוא לֵאָרְׂשִי וצ ןֵּכעֶג הָרֹוּת יִד טְלאָזעֶג טֶה
 וזַא ןֶּבעֶג הָרֹוּת איִר אייֵז ףוא לאָז ןעֶמ טְגאָזעֶג

 ָםאָה ייֵז םֶר רַכְׂש ןָמּוג ןייֵא ןְּבעֶגעֶג ייֵו טאָג טֶה
 זֶרֶא ןיא ןְּבעֶנעֶג ןְראָו ןעֶנעֶו גּוא ןעֶועֶג הָכֹוז
 טְניִרעֶל ןעֶמ םֶושיִשרְִ ִתָּב יד ןֵבׁש לָּבִמ לֵאָרְשִי
 טוט ןעֶמ םו תויסַנְּביִתָּב איר גוא הָרֹוּת אייַ ןיִא
 גײ לֵאָרְׂשִיִרָ ןייקַמּקיִאְדְּ עמ יר הָלִהיי יא

 הדוהי
 ןייַרַא לימ ןיא טאָה איז ןעוֶו ראָנ םיִלָּכ איִד איו טְגיִנייַר
 םעֶד ןְגיִנייֵר צ םּוא רקָיע רֶד זיִא דָנּוצַא רעֶּבָא .ןעֶמעֶנ ּוצ

 ןעֶגְניִר ןיפ זימ ןייַז טיִנ ץֵמָח ּוהְׁשֹמ ןייק,לאָז סע זַא ץֵמָח
 םיִכָלְמ יִד ןּופ הָלֲעַמ לָׁש םיִרָׂש עֶלַא יִר ךוא ֹוזַא .םיִלֲעַוּפ

 טֶה ְךֶלֶמ ןְרעֶדְנַא ןופ רַׂש רדלייוו ןעוֶועֶג הֶלֶפַמ רעֶיז זיִא
 ליִפְׁשַמ רע,טאָה הָנּולְמ איר ףיא ןעֶגייֵטְׁש ףורַא טְלאָועֶג
 קַָחַא ןּביִלְבעֶג זיא םעֶיּוליִמֲא רֶּכיִראַד רֵׂש סיִנעֶי ןעוֶועֶג
 הָכּולְמ ןייק טיִגְןְּבאָה ייֵז איִּבַא טינ טיִא טְראַה הָמּוא רֶד ןּופ

 אלו טּפְׁשִמ רֶר ייֵז ףוא ויִא רֶרְניִק עֶייַז טיִמ קָלֶמֹע רעֶּבָא
 רעֶּביִא טיִנ ראָג םיִא ןּופ לאָז סע וָׂשע.תיֵבְל ריִרָׂש הָיְהִי
 טעֶצְראוָו םעֶד שיִמ ןֶסייֵר סוא םיִא ףראד ןעֶמ נוא ןְּבייֵָּ

 :ןייַג ליִפׁשַמ ןייֵלַא תיישה םיִא זּומ רָּביראד)
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 הֹעְרַּפ זַא נּוא (םִעָה תֶא הֹעְרַּפ חלַׁשְּב יִהָיע
 טאָג ייֵז טאָה קְלאָפ םֶד טְקִיִׁשעֶג טֶה

 ןּופ דְנאַל םעֶד ְךֶרֹוד ןעֶריִּפ טְלאָועֶג ּמיִנ
 טְניִהאָנ רֹעֶייַ זיִא םִע עְׁשְטאָח םיִּתְׁשַלְּפ יד
 טְלאָועֶג טאָה טאָנ ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֵרָא ּוצ
 רֶד ןיִא ןייֵג לו ייֵז בוא לֵאָרְׂשִי יד ןֵכּורּפ
 ןעֶמְראָד םֶו רָדְניִק נּוא רֶּבייוַו טיִמ רֶּבְדִמ
 ייֵז רֶע טֶה ְךֹוא נוא ןְנְנאַלְׁש עָסֹורְנ אָד זיִא
 ןְלעוו יז עוו יִדְּכ רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא טְריִּפעֶג
 םיא טיִנ ְךיִ אייז ןעֶלאָז הָמָחְלִמ ןייֵא ןְהעֶז
 יז טאָנ טֶה םורָד ְךֹוא םִיַרְצִמ ןייק ןירעק
 טיִנְדיִז ןְלאָז יז יֵרְּכ םִי טייַז ר ןּופ טְריִפְ
 לֵאָננַה וניֵּבַר יַד .םִיַרְצִמ ןייק ןעֶרעֶק םּוא
 טיִמיִסָנ ןאָט טייצ עֶלַא ליוִו טאָנ טְּבייַרְׁש
 טְלאָווָנ ְךֹוא לֵאָרְׂשִי ּוצ טָה נּוא םיִקיִדצ יד
 ןֶמ םעֶד טיִמ רֶּבְרִמ רעֶד ןיִא םיִסִ ןעֶזייַו
 ןעֶסייֵה םֶו לְנייֵפ איד טְכאַרְּבִג ייֵז טֶה נּוא
 ןופ רֶסאַו ןְגֹוצעֶנ םֹוא ייֵז טֶה נּוא ליִטְכאַוַו
 רעֶד ןיא טֶריִפָג ייֵז רֶע טאָה םּורָד ןייֵטְׁשַא
 הָיְננֲח אייּב/ ריִמ ןְניִפעֶג ְךֹוא ֹוזַא נּוא רֶּבְדִמ
 ןייַרַא אייֵו טאָה ןעֶמ םאָד הָיְרֲעַו לֵאָׁשיִמ
 טאָנ טֶהֹוזא ןייַרַא ןיִבֹוא ּךלאַק ןיִא ןְפְראָוְג
 ןעֶׁשאֶל ראפ לאָז רעֶייּפ סאָד ןְכאַמ טנעקג
 טואָלעֶג רֵקְראַטְׁש ְךאָנ םאָד רֶע טֶה ןְרעֶו
 ראָה איד ּוליִפֲא ייֵז ּוצ זיִא םִע נוא ןיִנעֶרְּב
 לאז םנ חד יִדְּכ ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב ראַפ טיִנ
 ןעֶמעֶו לֵאינח ייַּב ךוא ֹוזַא גוא ןייַז רֶסעֶרְ
 טאָה ּבּורְנ ןְּבייֵל םעֶד ןיִא ןְּפְראַווְנ םיִא טֶה
 טייג ְלאָו ןְּבייל יִד סֶד ןְקאַמ טְנעֶקעֶג טאָנ
 נא ןְכעֶל טְואָלְגְךאָרייֵז טֶה טאָג גוא ןְרעֶו
 צ ןְלאָז יז ןְסאָלְׁש רפ רָלייֵמ יד ייֵז טאָה
 טֶה רע ניא ןאָט וייַּב ןייק ןענאק שיִנ לֵאיֵנר
 ' ןאַטְנ טאָנ טֶה ְךֹוא ֹוזַא רַדָנּואו עֶנייַזןְזיוִועֶג

 ןְסְלאַּפְׁשעֶג ייֵז טֶה נוא רָּבְדִמ רֶד ןיא םיִסָנ
 ןייֵק ןְמּקעֶג ייֵז ןעֶנעז ְךאָנ רֶד גוא םִי םעֶד
 עֶהיִו ןְראָי עֶגְנאַל ןּופ זיִא ןֵמְראָד םָו הֶרָמ

 שורקה ה"לש
 טְכייֵליִפ ְךיז ןאָק קְלאַפ םֶר טְכאַרעֶג טֶה רע לייַו םיְִׁשַלְּפ רגל םֶר רוח טְריפעֶג טי יי טֶה טאָנ נוא (ונו םיִׁשִלּפץרֶא ְךֶרֶד םיִֹלֲא םֶחנ אֹלְו
 זַא ןָמְכאַרְמאַּב ּוצ ןייַנ טְכעֶרְנּוא טעוֶו סֶע ןְקְנעֶדּב
 ראַפ ּוצ רָרְגַא טְכאַמעֶג לֹובְיְבַּכ טאָה ןייֵלַא י"שה

 יז'ו חָמַּכ תַחַא לע אֵטַרַא ןופ לֵאָרְִי רֶֶניִקיִד ןֶמיִה

 חלשב תשרפ

 דְנאַל םעֶד ְּךֶרֹוד ןעֶדיִפ טְלאוָועֶג טיִנ טאָג

 א הניארו

 / טְכאַמָנ רָטיִּב ייֵז מֶה טאָנ נּוא ןעֶוועֶג רֶסאו

 |  ןֹקְניִרְט טְנעֶקעֶג טיִנ יז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד םֶד
 / ןייֵא ןָסייֵהעֶג טאָה נּוא םַנא ןאָטְנ טאָה נּוא
 | איד ויִא ֹוַא ןעֶפְראו ןייַרַא ץְלאָה ןעֶרְטיִּכ
 | ּוצְואָמְנ טאָנ סֶד טֶה ְךֹוא ןְראָוְוָנ םיִז רָאֵוַו
 | םיִא ףוא ְךיִז ןְלעוֶו אייז בֹוא לֵאָרְׂשִי ןְבּורְּפ
 | ןָמ םעֶד טימ ןְּכייַלְנ טְקעֶד גיאןעֶרָכיִז רַּפ
 / ןוא ןֵּבעֶנעֶג רֶדנּוַּב נאַּט עֶלַא ףֹוא רֶע טאָה

 / איי יֵדְּכ ןְּבעֶנעֶג נּונעג לֵאָמַא טיִמ טינ טֶה
 / שאָנ ףֹוא ןְרעֶכיִז ראֿפ גאָט עֶלַא ְךיִז ןעֶלאָז
 | רֶד .טֹורָּב ףֹוא ןְטעֶּב גאָט עֶלַא ןעֶלאָו נוא
 |/ טלאַוְנ טיִנ טאָנ טֶה םּורָד טְּבייַרְש יִנּוקְזַח
  םִּתֶׁשִלְּפ דְנאַל םעֶדְּדְרֹוד לֵאָרְׂשִייִדְןעֶריִפ
 |/ איר םר ןעֶנייֵמ טינ ןְלאָז םיִּתָׁשלְּפ יִד יֵרָכ
 / לי ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ייֵז ףֹא ןֵמּוק לֵאָרְִ
 / ןעֶנעֶו םִוו םִיַרָפא נב איד ְּיְִרַהְג ןְּבאָה ייֵ
 / ןְּבאָה ייֵז ןעֶד טייֵצ רעֶּד רַפ ןְגְנאַנעֶג םֹורֵא
 - תּולָנ ןופ ןֹוּבְׁשֶח םעֶד טְסּואוועֶג טְכעֶר טיִנ

 / םֶדָּדְרֹוד ןייג ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִי יִדְןעֶוונּא םִיַרְצִמ
 / ןעֶנעֶו יז סֶד ןְנייַמ ייֵז ןְלעוֶו םיִּמְׁשִלְּפ דְנאַל
 / ייֵז טֶה םּורָד ייֵז ןיִא ןאָט הָמקנ ןייֵא ןִמּוקְנ

 שי יד

 רֶנאַל םעֶד ךֶרֹוד ןְריִפ טְלאָווגטינ לֵאָרְׂשִ

 םִיַרְצִמ ןופ ןְְנאַנעֶג םֹורַא לֵאָרְִי יד ןעֶנעֶז

 / (אוה בֹורָק יִּכִנ זיִא טׁשּפַא ְךאָנ .םיִּתָׁשִלָּפ
 זיִא םיִּתשִלְּפ ןופ ְךֶלֶמ רעֶד ךֵלְמיִבֲא ןעֶר
 יִר טאָנ טֶָה םּורָד הֹעְרַּכ ּוצ בֹורקַא ןעוועֶג

 ןְלעוֶו םִיַרְצִמ איִד זַא רַמאָט ןעֶד םיִּתְשִלְּפ
 יז ךֹוא םיְִִׁלְפ אי ןלעוו עֶנאָ אָ יי
 .- םיִמ ןְלעוֶו נוא םיִבֹורְק עֶרעייז רַּפ ןִמעֶנ ןָא
 - נב ולֲע םיִׁשּומֲחַע ןְטְלאַה הָמָחְלַמ לֵאָרְׂשִי
 - ןייז יִלְּכ טיִמ נוא (םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ לֵאָרְׂשִי

 ןעֶבאָה ייֵז עֶׁשְטאָח תֹומָחְלַמ יֵלֲעַּב אי ֹוזַא
 טֶהּטאָג ןעד ןְטְלאַה הָמָחְלִמ טְפְראַדַּב שיִג
 םָדִיַרְצִמ יִד טיִמ ןְטְלאַהְג הָמָחְלִמ ייֵז רַפ
 ןָא יז ףְראַד ׁשְטְנעֶמ רָר םאָר זְּא טְנייַו

 ןטיירג ׂ

 . - וא םיִררְנ ןְכאַמ ְךיזׁשְנעַמ רֶד ןְהעֶז ףראד הָמְַּו
 . ףֵׁשִנִג טיִנ הָליֵלֲח לאָז רֶע ןָמיֵה רַפ ּוצ ְךיִז םיִגייְס
 קּוסָפ םֶד ןופ הָנַּב איד סֶד זיִא וָמָר ךֶרֶרבּו ,ןְרעוֶ
 םוו םֶד ּוצ זיִא ןֶריִרְּפ (בֹורֵּקַלְו קֹוחָרָל םולָש םולָש)
 לייוַו הָריִבֲע ׁשֵׁשֲחַא ןופ ּוליִּפֲא ְךיִז טְרטייוַו רעֶר

 .גשאָג וצ טָניִהאָג רע טְרעוֶו ךרוראַד
/ 
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 וצ רָד טעוֶו טאָג נוא ףְראַד רֶע םָז ןְטּויַרְג
 יִלְשִמ ןיִא טְנאָז קּוסְּפ רעָד יו וזַא ןעֶפְלעֶק!
 םֶד (העושִיַה ַײלְו הָמָחָלִמ םֹויִל ןָּבּומ םוסע !

 נּוא הָמָחְלִמ רֶה ּוצ טייֵרְג ןייז ףֶראַד דְמעֶּפ
 טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד ,ןעֶפְלעֶה טעװ טאָג

 זיִא קָלֵח טְפיִפַא ׁשְטייֵט זיִא (םיִׁשּומֲחַַע
 םיִקָלֲח רֶעיפ נּוא םִיַרָצִמ ןּופ ןְגְנאַגְג םֹורַא

 ׁשיִנְרְטְצְניִפ םעֶד ןיִא ןְּבראָטְׁשִג םֹוא ןע
 םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵג טְלאָויִג טיִנ ןְּבאָה ייֵז ל

 רעֶד ןיִא ןעֶּבראָטְׁשְג אייֵז ןעֶנעֶז םּורָד
 ןְהעֶו טיִנ ןְלאָז םִיַרְצִמ יד יֵדְּכ ׁשיִנְרִּטִצ
 ְגאָלְשִג ךֹוא ןְרעוֶו לֵאָרְִׂ יִדְְנאָז לע
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 תֹועּובְׁש זיִּב חַסֶּפ ןּופ זיִא סאו געֶמגיִצ
 נוא (ֹומָע ףֵסֹוי תֹומָצַע תֶא הָשמ חק עי

 ףֵתֹוי ןּופ רֶנייּב יִד ןִמּונְנ ְךיִז טיִמ טֶה הָשִמ -

 ףֵסֹוי ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ייֵז ןְּבאָרְנּב ּוצ !
 עֶנייֵז ןָלאָז ייֵז לֵאָרְׂשִי איד ןעֶדאֹוְׁשִּב טאָּה
 ץֶרֶא ןיִא ייֵז ןעֶּבאָרְנַּב ּוצ ןעֶמעֶנ טיִמ רָנייֵּב
 ןעייל ּוצןְּפאֶלְנ ןְנעֶז לֵאָרְׂשִי לָּכ גּוא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶגְנאַנעֶג זיִא הָׁשמ עַּבִא רֵּבִליִז וא דֹלאַנ

 נוא העּובְׁש יִד ןְטְלאַה רֶד ּוצ ןאָמ הָוְצַּמַא
 טיִמ רֶטאָפ ןייַז ןעֶּבאָרְנַּב טאֶה ףֵמֹוי לי
 סאָד ןעוֶועֶג הָכֹוז רע טֶה םּורָד דֹוכָּכ םֹוהְנ

 םֶו ןעוֶועֶג קֵסֹעֶתִמ םיִא טיִמ ְךיִז טֶה הָׁשּמ
 טֶה הָׁשמ נּוא םיִא ןּופ בּוׁשָח רעֶמ זיִא רֶׁש

 םיִאטימ ְּךיִז טֶה ןייַלַא טאָג םֶד ןעֶועֶג ה
 הָשֹמ ןּופ רָבּוׁשָח זיִא רע סו ןעוֶועֶג קֶסֵע
 לייוו רָבק ןייז טיִנ טְסייוו ׁשְטְנעֶמ ןייק ע

 ְךיִז טאָה םַי רָה נּוא ןְּבאָרְגַּב םיִא טֶה
 ןעֶד ףֵסֹוי ןופ תּוכָז םעֶד ןְגעוו ןופ ןְטְלאַּפ

 . שורקח הילש |
 ןְמּונעֶג םֶה הָשט נּוא (ףַסֹוי תֹומְצַע תֶא הָׁשֹמ קיש

 ףוא ּתיִׁשְרַד ׁשֶרֶרֶמ רעֶד ףָסֹוי ןּופ רֶנייֵּב איִד - |
 םו רעֶד ('יילשמ) (תֹוצַמ חַקָי בֵל םַכַח) קּוסָּפ םָּד
 לֵאְרְׂשִי לָּכ ,תֹוָצִמ ךיז םֶפֹוק ץֶראַה נּולְקַא טאָה
 גּוא רֶלאָנ ןֶמענ ּוצ ןעֶועֶג טְניִטְפעַׁשאַּב ןעֶנעֶזו
 טיִנ ראָג ףֹורָד טאָה ה"ע ּוניֵּבַר הָשֹמ נּוא רָּבֶליִו

 ,ָנייֵּב םֶפַמוי ןָכּוז ףוא ןְגְנאַגעֶג זיִא גּוא ןְהעֶנעֶג
 הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג רע טֶה ןְהעֶזעֶג םָד טֶה י"שה זַא
 (תֹוצְִמ חֹקָי בָל םֵכַח) קּוסָּפ רעֶד טְסאַּפ ריִד ףוא -
 רער ׂ :
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 אלק הניארו חלשב תשרפ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא ףסֹוי ןּופ ןורָא רָד דְלאַּב איו
 מאה ןְהעֶז רָד םיִא טֶה םַי רֶד נּוא םַי םּוצ
 ןְפאָלְגְךיִז רָטְנּוא זיִא נוא ןְטְלאַּפְׁשִנ ְךיִז רֶע
 סְניִראַה ןייַז ןּופ ןָפְלְטְנַא ְךֹוא זיִא ףֵסֹוי לייַו
 ןעֶניִל ריִא טיִמ טְלאוְג טיִנ טאָה גוא ּבייוַו
 נּוא ֶנֶע דֹומעְּב םֶמֹוי םֶהיֵנְּפִל ְּךֵלֹוה ַײע
 נאָמ אייַּב טְריִפעֶג לֵאָרְׂשִי ראַפ טאָה טאָנ
 געוו םעֶד ייֵז ןעייוִו ּוצ לייַז עֶניִדְניִקְלאַוַוַא
 עֶניִדְרעֶייִפַא טֶריִפְג רֶע טֶה טְכאַנ ייַּב נּוא
 ראַפ ּוצ נוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶטְכייֵל ּוצ לייַז
 ּוצ (הָליֵלְו םֶמֹוי תֶכָלֶלנ םִיַרְצִמ יִד ןעֶנעֶרְּב
 ןייַז לֵּבַקְמ ּוצ טְכאַנ ייַּב נוא גאָט אייֵּב ןייֵנ
 טאָה גאָט אייַּב ןּופ לייַז יִד הֶרֹוּת איִד ְךיִנ
 ףֹוא זיִא טְכאַנייַּב ןופ לייז יִד זיִּב טְראַוַועֶג
 טאָה טָבאַנ אייַּב ןּופ לייַז איִד נוא ןְגְנאַנעֶג
 ףֹוא זיִא גאָמ ייַּב ןּופ לייַז יִד ויִּב טְראַוַועֶג
 ןְלאָז לֵאָרְׂשִי םֶד טְגאָזְנ טֶה טאָג נא ןְגנאַנְג
 ויִּב ּוצ םִיַרְצִמ ּוצ רעֶטְנּורַא ןָרעק םּוא ְךיִז
 ּפ יִנְפִל ּונֲחיַו םֹותיֵּפ טאָמְׁש רעֶד ןיִא
 רַפ ןעור ןְלאָו נּוא (ןֹופְצ לֵעַּב יִנָּפִל תֹוריִחַה
 יֵדְּכ ןֹופָצ לעַּב טְסייֵה סאָו טאָנ ּפָא רעֶד
 רעֶד ןיִא ןעֶזְנאַלְּב ייֵז סאָד ןְגאָז לאָז הֹעְרַּפ
 נוא ןייֵג וצ ןיִהַא יוִו טיִנ ןעֶסייוֵו נּוא רֶּבְרִמ
 טאָנּפָא רֶד רַּפ ןעור ןְסייֵהְנ טאָג טֶה םּורְד
 םִד ןעֶנייֵמ ןְלאָז םִיְַצִמ יִד יִדְּכ ןֹופְצ לַעַּב
 יִד טְזאָל נּוא טאָנ ּפָא קיֶראַטְׁש ןייֵא זיִא איִז

 מעוֶו םעֶד ְּךֶרֹוד נּוא ןָפֹולְטְנַא טיִנ לֵאָרְׂשִי
 ןעֶגאָו ְךאָנ וצ ץְראַה רעֶייַז ןעֶרעוֶו קְראַטְש
 ןעֶועֶג ןיִרעֶג ןְגעֶז איו עֶׁשְטאָח לֵאָרְׂשִי איד
 טְנייַה רעֶּבָא לֵאָרְׂשִי איד ןעֶקִיִׁש ּוצ קעוַא
 טריִא רּפ ןְנעֶז לֵאָרְׂשִי יד םֶד ןְגאָז יז ןְלעֶו
 ראַפ ייֵז ףֹוא ןעֶראוָו זיִא םע רֵּבְדִמ רֶד ןיִא

 ּוצ ןיִהַא יוִו םיִנ ןְסייוַו ייֵז רָּבְדִמ יִד ןְסאָלְׁש
 0: בקעי להוא

 ִּב ּויֵׂשעי תאֹז הַמ ּירָמאֹיַו ויִדָבַעַו הֹעְרַּפ בֹבִל ָךֵפְהַיע
 םֹורַא טֶה הֹעְרַּפ ןעוֶו (ּונֵדְבֲעַמ לֵאָרְׂשִי תֶא ּונְתַלְׁש

 טרעֶק ראַפ םעֶד ְךאָנ זיִא םִיַרְצִמןּפ ןעֶדוי איִד טְקִׁשעֶג
 עֶנייַז ןּופ ץְראַה סאָד גוא הֹעְרַּפ ןּופ ץְראַה סאר ןעֶראוָועֶג
 ןייק ייז ןעֶרעקיצ םּוא גּוא ןעֶרּוי איר ןעֶגאַי ּוצ ְךאָנ טְכעֶנְק

 ריִמ םִו ןאָטעֶג ריִמ ןְּבאָה םוָו טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ייֵזםִיַרְצִמ
 זיִא סע .טייִּבְרַא רֶזְנוא ןופ ןְדָי איד טְקיִׁשעֶג קעֶוַא ןְּבאָה
 רע טאָה הָדּועְס עֶסֹורְגַא טְכאַמעֶג טָה רֶׁשֹוע ןייֵא לֶׁשֶמַא
 םיִלָכֲאַמ יד לאָז איִז ןיִבעק ןייֵא ּוצ םיִלָכַאַמ עֶלַא ןְּבעֶגעֶג
 בוא ןעֶכאַק ּפָא םייֵה רֶד ןיִא לאָז גּוא ןעֶמעֶג םייֵהַא ָהיִז וצ

 וא
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 םִוװ ןאָטְנ ץְלַא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איד גוא ןייג
 ןגְנאַגעֶג קיִרּוצ ןעֶנעֶז נוא ןֶטאָּבִג טאָה טאָג
 שע נּוא (םעֶה חַרָּב יִּכ םִיַרצִמ ְךֶלֶמָל דֵנויע
 ןיִא םִיַרְצִכ ןּופ ְךֶלֶּפ םוצ טְגאָנג ןְראָוג זיִא
 ןֵֶלטְַא זיִא קְלאָּפ םֶד םֶד גאָט ןְטיִרְד םעֶד
 ןיא טְגאָועֶג ןְאָה לֵארְׂשִי איד ןעֶד ןיואָועֶג
 ןיִמֹוז ראָנ ןְלעֶוו ייֵז סאָד הֹעָרַּפ ּוצ םִיַּרְצִמ
 קיִרּוצ ןְלעוֶו גוא רֶּבֶדִמ רֶד ןיִא עט ייֵרְד
 םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג ייֵז טיִמ הֹעְרַּפ טָה ןְמּוק

 ןעֶרעק םוא געָמ ייֵרד ְךאָנ ְךיִ ןְלאָז ייֵז םָד
 טְלאָוג טיִנ ןֹוש ְּךיז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד רֶּכֶא
 ןיא ןְגְנאַנְג םיִחּולְׁש איד ןְנעֶז ֹוזַא ןְרעק םּוא
 ייוְצ ןיִא ןגנאַגְ ןְנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד םֶו גאָטַא
 ןְּבאָה נּוא ןעוֶועֶג ליִּפ םיִנ ןְנעֶז ייֵז לייוַו געֶמ
 ךיז ןֵליוו לֵאָרׂשִי איִד םֶד הֹערַּפ ּוצ טְגאָועֶג
 טיִמ ןְגְנאַגעֶג זיִא הֹעְרַּפ גוא ןְרעֶק םּוא טיִנ
 נעֶמ ייַוְצ ְגְנאַגעֶג רֶע זיִא םורָד קְלאָפ ליִּפ
 םִיַרְצִמ ּוצ ְךיז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד יִׁשְמאָה נּוא
 קרא ייַװְצ ןעוֶועֶג טייַװ ְךאָד ייֵ ןְנעֶז טְרעֶקְג םּוא

 ראָנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז לייוו םִיַרְצִמ ןּופ געֶמ
 סאָד ןעֶנייֵמ לאָז ןעֶמ טְרעקעֶג םּוא לֶסיֵּבַא
 טאָנ טֶה לֵאָרְׂשִי ּוצ רֶדֶא םּוא ְּךיִז ןָרעק ייֵז

 קְלאָפ ליִפ ןעווועֶג ןְנֶז יי םֶד ןאטִג ַנ ייֵא
 זיִא הֹעְרַּפ םו םֶד גאָטַא ןיִא ןְגְנאַגְג ןְגעֶז גּוא
 ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶו ייֵז גוא געֶט ייוְּצ ןיִא ןְגְנאַנעֶג
 םִי םּוצ טְכאַנ אייַּב חַסָּפ נאָמ ןעֶטְּביִז םעֶד

 ןעֶמ טְנעֶניִל םורד טְגאָזעֶג הֶריִׁש ןְּבאָה גוא
 שודקה ה"לש

 5 קעוַא ףראד ׁשֶנעֶמ רֶרעֶיזַא ריִמןנרעל ןופ רעֶד

 .ןְהעז ףְראַד נּוא רָּבליֵו נוא רָלאָג טייזַא ןָא ְגייל
 וצ םיִא טָמיק סֶע עֶכלעוֶו הַא יי ּוצ םִיקִמ

 :ןָמיֹוז רַפ איִו ןאק רע םּוראוָו ,דְנאַה רעֶד
 5 ד יק 1 5- יש

 יטוקיל

 תֹוִּסןּפ ןְגוצעֶ ןְּבאָה לֵאָרְִׂ יד (תְֹּסמ ּועְסִיע
 ןֶמיִרָד ןיִא םֶָהיֵא ןיִא טָאּוריִג ןָּבאָה נּוא

 עֶרְצייז עַל ןְבאָרְגּב ןֹוש ןְּבאָה םִיַרְצִמ יִד זַא גאָט
 ןּבאָה אייֵז םוָו הָמֶרֲח טאַהעֶג איז ןְּבאָה םיִרֹכְּ
 םאוָו םיִרְצִמ איִד גּוא לֵאָרְׂשִי יִד טְקיִשעֶג קעוַא
 ןְּבאָה רֶּבְרִמ רֶר ןיִא לֵאְָׂשִי יד טיִמ ןעֶועֶג ןעֶגעֶז
 געָמ ייֵרְר טְגאָועֶג ְךאָר טאָה ריִא טְגאנעֶג ייֵז וצ
 טאָג ּוצ תֹונָבְרַק ןֵמְבעֶׁש ןָלעו נא ןייֵגריִמ ןְלעוֶו
 ןרָהַאְו הָׁשֹמ טאָה ןָרעֶק םּוא ְיִז ןְלעוֶו ריִמ נּוא

 יג ןְלאָז ריִמ טְגאָוֶג ןָא נא טאָה טאָנ טְגאָזֶג

 חלשב תשרפ

 חַסִּפ נאָט ןַטְּבִו םעֶד הָריִׁש יִד רֶהאָי עַלַא
 טֶה ןיילַא הֹעָרַּפ נוא (ֹוכְכִר תֶא רֹופֲאיע
 לאו יע ִדְּכ ןְגאוָו טייַר ןייַז טְנאַפְׁשעֶג ןייֵא
 הֹעְרַּפ נוא ןְגאָי ְךאָנ ּוצ קלאפ םָד ןְקְראַטְׁש
 עֶלַא סאָו תֹורָצֹוא עֶנייַנ עֶלַא טְניִפֶעיִנ טֶה
 טְלייֵטְנ טֶה נּוא טְליִמאַזנ ןייַא ןְּבאָה םיִכָלְמ
 ןְּבאָה ייֵז נוא רָּבְליִז נּוא דְלאָנ קְלאַפ ןייַז ּוצ
 נוא הָמָהְלִמ ר ןיִא ןְמּונעֶג טיִמ ץֶלַא םאָר
 - טפֹוה טְרָדְנּוה םָקעֶז ןְמּונעֶג טיִמ טָה הֹעְרַּפ
 נוא . םִיַרָצִמ ןופ ףְרעֶפ .עֶטּוג נּוא טייַל

 עַלַא ןנאָלְׁש רָד טאָה ליִגאָה רעד עֶׁשְטאָה
 איִד ןופ תֹומֲהְּב ןְּביִלְּבעֶג ְּךאָד זיִא תֹומֵהְּב
 ָּבאָה נּוא טאָנ רַּפ טאַהעֶנ אָרֹומ ןּבאָה סוָו
 ןייַרַא זֹוה ןיא ןֵמּונעֶג ןייַרַא תֹומַהְּב עֶרעֶייִז
 ןייֵא אייז טאָה הָׁשֹמ ןעוו ליִנאָה םעֶד ראַפ
 םירפ ןעֶנעז יי עֶׁשְטאָח גּוא ןאָטָנ הֶאָרְתַה
 ןְּבאָה טאָנ רַּפ טאַהְג אָרֹומ ןְּבאָה יא ןעֶועֶג
 ְּבעֶנעֶג תֹומָהְּב עֶרעֶייז ןעֶנעֶו טְסעֶד ןופ ייֵז
 ; עֶר בל תֶא יו קי הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא
 ןופ ץְראַה סאָד טְקְראַטְׁשעֶג טאָה טאָנ גוא
 רע בוא טְכאַרָטַּב ְּךיִז טֶה רֶע ןעֶד הֹעְרַּפ
 טקרטׁשִנ טאָנ טֶה טיִנ רָדָא ןְגאָי ְךאָנ לאָז
 - לֵאָרְׂשִי יד גוא ןְגאָי ְךאָנ לאָז רעץְראַה ןייַז
 ןְפֹוא םִיַרְּצִמ ןּופ אייֵרְפ ןְגְנאַגְג םורַא ןעֶנעֶז
 לֵאָרְׂשִי יד ןִּג ןָּכאָה םִיַרְצִמ יִד גוא רַאַּב
 ןעֶלאָו יי יִדְּכ ןֹופְצ לַעַּב טאָנ ּפָא םעֶד ייֵּב
 סאָד טאָנ ּפֶא עקְהאַטְׁש ןייא זיִא םאֶד ןָגאָז

 םאג
 בקעי להוא

 ןְמּיק טעֶו סע גוא ןעֶרעֶו גיִטְראַפ ןעֶלעֶוו םיִלָכֲאַמ יד זַא
 ןְפירעֶג טֶה ןעֶמ םוִו ןעְֶׁנעֶמ עֶלַא זַא ןעֶס ןופ טייַצ יד
 תֶרֲעִמ םד ןעֶקנׁש רע;טעוֶו יש ןעֶלעוֶו הָרָיעְס רֶד ףֹוא
 ןעֶמ ןעֶפע;סאָד טְאָד ןופ ןְְנעֶרְּב טעֶו גוא ןיִבעֶק רַר ּוצ

 לאז
 םירקי
 איוַו ׁשָבָרּו בֶלֶח תַבָז זיִא טְראָד סו דֶנאַל םֶד ּוצ

  ןְרְָלֲע יִרעֶזנּא ּוצ ןְראווְשעֶג טאָה רֶע
 טְגאִָג ןְבאָה ןְראַה יִד (הערפ בֵל תֶא 'ד קֹומָיַו

 ןעֶגאָי ךאָנ לֵאָרְׂשִי יִד לאָז ןעֶמ העְרַפ ּוצ
 ּוצ ְךאָנ ץראַה רֶעייֵז טְקְראַטְׁשעֶג טאָה טאָג נּוא

 ןיִא םִרְַמ יד ןְלאַפ ןָכאַמ ּוצ יֵרְּכ לֵאָרׂשִי יד ןְגאי
 טְרדנּוה ןְהעֶצ טיִמ ןְגאַטְׁשעֶג ףוא הערפ זיִא ,םִי
 ןָעּור לֵאָרְׂשִי יִד טְכייֵרְגעֶג ןֶּבאָה נּוא ןאַמ רֶנעֶזוט
 נוא ןְמְכְראּפעֶג ְךיִ לֵאָרְׂשִי איד ןֶּכאָה ,םִי םֶד ייַּ
 אייֵז ּוצ טאָה הָשִמ ;וא טאָנ ּוצ ןְגיִרְׁשעֶג ןָּבאָה

 טנאזעג
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 הניאע
 (בירְקה הֹעְרַּפע ןאָפ טינ ריִא ןעק םאָנו
 ְךאָנ נא לֵאָרְׂשִיּוצ טְגְהעֶנעֶג טֶה הֹעְרַּפ גוא
 יד ןיִנְהעֶנעֶג טְבאַמעֶג טֶה הֹעָרַּפ זיִא טְׁשִּפא

 וזַא טעֶּבְנ טיִמ טאָג ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּוּפ רֶצָה

 ןעֶריִל חמ לֵאָרְׂשִי יִר טְלאַועֶג טֶה ןֶמֶה
 הָבּׁשְּת ְּבאָה גיא ןְראוָועֶג םּרָפ אייז
 טְנאָינ ְךאָנ טֶה רע זַא הֹעְרַּפ ְךֹוא ֹוזַא

 ָבאָה נוא ןְראוָוְג םּורְּפ ייֵז ןעֶנעֶז לֵאָהְׂשִי
 ַעסֹונ םִיַרְצִמ הֵנְהו טאָנ ּוצ ןאָטעֶג ה

 יד םָד ןְהעֶועג ןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי נוא (םִז
 טְהיִצ רֶע טייֵטְׁש םּורְדייֵזְךאָנ ןְהיֵצ ם

 הָעיֵר ןייֵא טימ ןנֹוצעֶג עֶלַא ןְּבאָה ייֵז לי
 ,לֵאָרְׂשִי יד ןעֶריִלְרַּפ ּוצ ׁשְנעֶמ ןייֵא
 טּוט רע עֵסֹונ טייֵטְׁש םּורָד טְנאָז ׁשֶרֶד

 םֶ םִיַרְצִמ ןּופ רַׂש רֶד םֶד ןעֶוייוו ּוצ
 טְגאָיעֶג ְךאָנ ְךֹוא טֶה רַׂש רעֶד אָוִע ו
 ןקאַרְׁש רֶד רייז לֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעֶו לג
 .ןעֶד ויִא הָׁשֹמ ּוצ טְגאָנעַג ייֵז ןְּבאָה ןֶר
 טְסאָה וד םֹוָו םִיַרָצִמ ןיִא םירָבק גּונעֶג

 נא ןְטייַמ ּוצ ןְגֹוצעֶג םֹוא טְראָד ןּופ
 וזיִא סֶע טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רָד .רָּבִדַמ

 הֶּתִּכ ןייֵא ןעוֶועֶג תֹוּתַּכ ריִּפ לֵאָרְִׂי ן
 טְגאָועֶג םֶה הָּתִּכ ןייֵא טאָנ ּוצ ןֶניִרָׁשעֶג טֶה !
 טאָה הֶּתִּב ןיֵא ןְטְלאַה הָמָחְלַמ ןְלעוֶו דיִּמ

 םִיַרְצִמ ןייק ןְרעק םּוא ְךיז ןָלעוו ריִמ טְנאָז
 םֹורָנ טיִמ ןאָטעֶג הָלֵפְּת טאָה הָּתַּכ
 ַײכ לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָועֶג הָׂשמ טאָה יי
 הָמָחלִמ ךייַא ראַפ טעֶו טאָג (םֶכָל

 רַדייַּב ןְהעֶועֶג ןֶּבאָה םִיַרְצִמ יֵד ןעֶד ןְמִל
 טְגאָלְׁש ןייַלָא טאָנ סאָד תֹורֹוכְּב ןּוּפ ה
 םירקי ימוקיל :

 ןְלעֶו ריִמ נא לעֶטָׁש רֶעייַא ףוא טיימָׁש
 טְגאָזעֶג טאָגטֶה ןָפְלעֶה זָנּוא לאָז רָע טאָג

 רָע טאָה ,ןייֵג רָּביִא םיִא ןְכאָז לֵאָנְשִי יִד נוא
 ןְראָועֶג ןָמְלאְַׁשעֶג זיִא םִי רעֶר נּוא ןאָטעֶ

 ןנעֶוםיִטָבְש ףֶלֵעְוֶצ עָלַא נּוא קיִטְׁש ףְלעווְצ ףֹוא
 ןְרְפאַמיִד גּוא ,ׁשיִנעֶקירמ רַר ןיִא ןְְנאַנעֶג רֶּבירַא
 עלַא ןְגעֶז גוא םִיַרְצִמ יִר ףוא טְרעֶקיגרֶדיִז ְּבאָה

 ןיִא ןְפְלאָהעֶג טאָה טאָנ נא ןְראָועֶג ןֵקנּורְט
 עֶסּורְגיִד ְהעֶעֶג ןְבאָה יי נּוא לֵאְָׂשִי ּוצ גאָמ מָה
 טאָה םַי םָד ףוא נּוא םִיַרְצִמ ןיִא טאָג ןּופ הָרּוּבָנ
 :ה"בקה ּוצ הָריִׁש ןְגְנּוזעֶג לֵאָרְשִי םיָמ הָׂשִמִנ !
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 בלק הניארו !
 זיִא םּורָד טיָנ ּוצ רָד ְּךיִו ןעֶרעֶק ייֵז נּוא ייֵז

 םּורָד טאָג טיִמהָמָחְלַמ ןְטְלאַה ייֵז יז ךייֵלְ
 ריִא ניא ןְמְלאַה הָמָחֶלַמ ייֵז טיִמ טאָנ טעוֶו
 לֵאָרְׂשִי ריַא זיִא טֵׁשְּפַא ְךאָנ ,ְגייַוְׁש טְלאָז
 ְךֹוא ךיַא לאָז ןעֶמ םֶד ןְגייַוְׁש ליִטְׁש טְלאָז
 זע יד טְניִרעֶג טֶה ריִא ןעֶד ןעֶפאָרְטְׁש טיִנ
 ּוצ טְנאָז טאָנ (יִלֵא קעָצִּת הַמנ םִיַרְצִמ ןיִא
 ןָאייַרְׁש אּוצ טייַצ טיִנ טְנייַה זיִא סע;הָׁשֹמ
 תֹורָצ עֶסֹורְג ןיא ןעֶנעֶז לֵאדִּטִי לייוַו גְנאַל
 ּוטְכייֵרְׁש םאָו טְנאָז טאָג זיִא טׁשֶּפַא ְךאָנ
 ןיִא ןָא טְגְנעֶה סע םֶד לאוו ןייֵלַא םייוו ְךיִא
 . םוצ ןְהיִצ ןְלאַז ייֵז לֵאָרְׂשִי ּוצ גאָז םּורָד ריִמ
 ןּופ ייֵז רַפ ןְטְלאַּפְׁש ּוצ ְּךיִז רֶע טעוֶו וזַא םִי
 הָנּומַא רַד ןעֶנעוֶו ןופ נּוא תובָא תּוכְז ןעֶנעוֶו
 - ָּבְדִמ רֶד ןיִא ןְּבייֵלְג ריִמ ןיא ןְלעוֶו ייֵז םו
 ןייד ףֹוא ּבייַה הָׂשֹמ ּוד (ְּךֶּמַמ תֶא םֶרָהְנ
 טְגאָזׁשֶרָדָמ רָד .םִי םָדטְלאַּפְׁש נוא ןְקעֶטְׁש
 טֶה ְךיִד טְלאַּפְׁש טְנאַזעֶג םַי םּוצ טֶה הָׁשֹמ
 ריִמ רָּביִא טְסאָה ּוד טְנאַועֶג םיִא ּוצ םַי רֶד
 ויִא םֶר םִוליֵנ ְךייֵמ םּוצ ייֵנ ןעֶפאַׁש ּוצ טיִנ
 םֶה טאָג רַּפ טְגאָועֶג הָשֹמ םֶד טֶהְּדייֵט ןייַד
 גלאָפ טְכעֶנקַא ןעוֶו טְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָג
 ןְקעֶטְׁשַא טיִמ םיִא רע טְגאָלְׁש רעֶה םָד טיִנ
 םֶד גאָלָׁש נוא ןְקעֶמְׁש ןייד ףֹוא ּבייֵה םּורָד
 םיִא הָׁשֹמ טאָה ןְמְלאַּפְׁש ְּךיִז רֶע טעוֶו םִי
 טְלאָועֶג טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע נּוא ןעֶנאַלְׁשעֶג
 רֶד זַא גוא ןְמּוקעֶג ןייֵלַא טאָנ זיִא ןְטְלאַּפְׁש
 רע טֶה ןָמּוקעֶג זיִא טאָנ םֶד ןְהעֶז רֶד טֶה שש
 ְךיִז רעֶטְנּוא זיִא נוא ןְטְלאַּפְׁשעֶג דֶלאַּב ְךיִ
 םּוראוָו םִי םּוצ טְגאָועֶג הָׁשִמ טאָה ןְפאָלעֶג

 ומספול
 בקעי להוא

 טְגעלְפןיִכעק ר ןּופ רֶגייְֵׁ רֶד נא ׁשיִט םיצ ןְּבעֶג לאָז
 ןעֶסע;סֵד ְךיִ ןעֶבאַק;ּוצ ןְליֵא טי ְךיִז טְגעֶלְפ איִז ןייַ ּוצ
 ַא ןֵמְו לב םּוראוָו ןְרָודעֶג ןייֵמ ריא ייַּב לאָז ןעֶסע םֶד ֵדְּ
 םַד ןּופ ָךֹוא איִז טֶסעע דְנאַה רָד ןיִא ריִא ייַּב זיִא ןעֶסֶע םֶר
 רעֶד ךיא ןעֶגעוֶו רֶדְניִק עֶריִא ןּופ ּפאָרַא טְמעֶנ נּוא ןעֶסֶע

 קעוָזַא טֶּפְראַדעֶג טָה ןיִכעֶק איִד זַא טְּנאַמעֶג ְּךיִז טֶה לייוַ
 ריִא טְנאָלעֶג רָּביִא איִז טֶה ייֵווָצ ףֹוא רֵדָא הָעָׁשֲא ףֹוא ןייֵג
 איו יַּב ןעֶפעםעֶד ףֹא ןְּבעֶג גָנּוטְבַא לאָז רטְכאַט עֶגְיילְק
 סאָד נוא ןעֶדאָׁשַא ןופ ןעֶטיִה ּוצ נוא ןעֶמּוק קיִרּוצ טעוֶו
 הָיְרִּבַא זיִא אָז זַא רֶטּומ רד רֵפ ןעֶייוַו טְלאוָועֶג טֶה ליִדייֵמ

 ֵַרנעֶּפְׁש עֶראַד ּביִלְקעֶג ףיא טאָה גוא ןְגְנאַגעֶג איִז זִא
 ןְזאָלְּבעֶג רֶטָנּוא טֶה נּוא רֶעייַפ םָד ףֹוא טְגייֵלעֶג ףּוא טָה נּוא

 איר ןְמיִקעֶג ןעֶּנעֶו ןְראוָועֶג גיִטְראַפ ךיִג ןעֶסֶע סאָר ויִא
 םיתרשמ

 עי יי
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 ּוד טְנאָועֶג םַי רֶד טָה ריִד רֶטְנּוא ּוטְסְפֹול
 ףול ּךיִא טְסְנייֵמ ּוד הָעוט ְךיד טְסיִּב הָשֹמ
 טאָג ראַפ קעוַא ףֹול ְּךיִא דיִד ראַפ קעוֶוַא
 ייַחְּב רַד .ןָפאַׁשאַּב טְלעֶו איד טאָה םאוָו
 ּוד ׁשְטייֵמ זיִא (ְךֶטַמ תֶא םֵרָהִנ טְּבייַרְׁש
 דְנאַה ייד ןּופ ןְקעֶמְׁש םֶד םֹורַא זאָל הָׂשֹמ
 רֶדנּואוו ןייק טְסְנעק וד זַא ןְגאָז טייל יד ןעֶד
 םֹורַא זאָל םּורָד ןְקעֶטְׁש םָד טיִמ ראנ ןאָט
 םִי םּוצ נאָז נּוא דְנאַה ןייד ןּופ ןְקעֶטְׁש םעֶד
 הֶז לֶא הֶז בַרָק אלו ןְטְלאַּפְׁש ְךיִז לאָז רֶע
 רֶדְנאַנַא ּוצ טיִנ ןעֶנעֶז םע נּוא (הָלְיַלַה לָּכ
 טְכאַנ עֶצְנאַגַא םִיַרָצִמ נּוא לֵאְרְׂשִי ןֶמּוקעֶג
 אייֵּב ןעוֶועֶג טְנְהאָנ ראָג ןעֶגעֶז אייֵז עֶׁשְטאָח
 גאָט ייַּב טְנעֶלְּפ םיִו ןקְלאוָו רָד ןעֶד רֶדְנאַנַא
 רֶע טְגעֶלְפ טְכאַנ ייַּב נוא לֵאָרְׂשִי ראַפ ןיינ
 קעוַא טיִנ רע זיִא טְכאַנ יד נּוא ןייֵנ קעֶווַא
 לֵאָרְׂשִי רֶטְנּוא ןְגנאַנעֶג זיִא רע ראָנ ןְגְנאַנעֶג
 םִיַרָצְמ איִד ּוצ טְכאַמעֶג רֶטְסֶניִפ טאָה נּוא
 טְלעַו רֶד ןופ ןְרָקאַוו עֶלַא (םִיָמַה ּועֵקּבִיַמ
 זיִא םַי רעֶד ןעוו ןְראוָועֶג ןְטְלאַּפְׁשעֶג ןעֶנעֶז

 ןְהעֶׁשעֶג זיִא םיִסָנ ןְהעֶצ .ןְראוָועֶג ןְטְלאַּפׁשעֶג ;
 ןְטְלאַּפְׁשעֶג זיִא םַי רָד םוו סְנייֵא .םַי םֶדייֵּב
 ןְראוָועֶג ןְרְפאוַו יִד ןעֶנעֶו עֶרָדָנַא סֶד .ןְראָועֶג
 לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ּבֵלעֶועֶגַא יו נּוא לייֵהַא יו
 ןְטְנּוא ןּופ נּוא ןֵבֹוא ןּופ ןעוֶועֶג זיִא רָסאַוו סֶד
 זיִא ןֵּטְנּוא ןופ עֶטיִרְד םֶד ,ןְטייַ יִד ייַּב גּוא
 לֵאָרְׂשִי יִד יֵדָּכ טְראַה נּוא ןקּורְמ ןְראוָועֶג
 ,םייַל ןיִא םיִפ איד ןְרָיֵמְׁש ןייַא טיִנ ְךיִז ןְלאָז
 דֶרֶע איד זיִא םִיַרָּצִמ איִד ּוצ עַדְרעֶפ סאָר
 ןקָנּוועֶג ןייַא ןעֶנירְד ייֵז ןעֶגעֶז גיִמייַל ןְראוָועֶג

 בקעי להוא
 הָרֹועְפ רעֶד ּוצ ןָמּונעֶג ןעֶסע,סאד ןְּבאָה גּוא םיִתָרָׁשמ
 םִו ןְהעֶועֶג טֶה נּוא ןָמּוקעָג םייֵהַא זיִא ןיִכעֶק איִד זַא נּוא

 טְרעֶזיּבעֶג קְראַטְׁש יז איז טֶה ןאָטעֶג טֶה רעֶטְכאָט ריִא
 ּוצ גוטראַפ טְלייֵאעֶג ְךיִד ּוטְסאָה סאָו טְגאָזעֶג טאָה גּוא
 לאָז ְךיִא הָכָׁשֲחַמ רָד ןיִא טאַהעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶּפעֶ;םֶד ןְּבאַמ
 ןְּבעֶג ךֹוא ריד לאָז ניא ןעֶסעםעֶר ןופ ןעֶמעֶג ּפאָרַא ריִמ
 רעֶד .ןֶּבאָה טיִנ ְךֹיא טְפעֶוו ּוד נּוא טיִנ ְךיִא ּבאָה דָנּוצֲא

 םִיַרְצִמ תּולָג ןְדָוי יד ןְּבעֶגעֶג טֶה רַטְׁשְרעֶּביֵא רָד ויִא לַׁשְמִנ
 איד ןייַז לֵּבַקמ ןעֶנעֶק ןְלאז יז ןְּבאָה ןיקיִחַא ןְלאָז יי יִדְּכ
 רֶד טאָה םִיַרְצִמ ןיא ןעוֶועֶג ןְגעֶז ןדּוי יד ליִפיוִו נוא הָרוּת
 ןרּוי איד ןופ םִיַרְצִמ ןייק הָכָרְּב איד טְקיִׁשעֶג רֶטֶׁשְרעֶּביֵא
 ןעֶמ זַא םֶהָרְבַא וצ טְגאָיעֶג טֶה רֶטֶׁשְרעֶּבייֵא רָד גוא ןְגעוֶו
 זַא לייוַו ראָי טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןְטייֵבְרַא ןֶרּוי איִד טיִמ טעוֶו

 טייַצ רָד יב זַא ןעוֶועֶג רֶעׁשְמ הָמָכָח ןייַנ טיִמ טאָג טאָה

0) / | 

 חלשב תשרפ

 | הָרֹוּת איִד ןייַז לַּבִקְמ ּוצ טייצ רֶד רַפ ןְראָועֶג ןקְנתֶמ ריִרָפ ,

 יִא םִירְצִמ ןופ ןְגְנאַגעֶג םֹורא ןְנעֶזןרּוי איד זַא גוא טייַצ

 הניארו

 .ןְסאָועֶג זיִא ראו סֶד עֶטְפְניִפ םֶד .ןרָאוועֶג
 םֶד עֶטְסְקעֶז םֶד .ןיימְַא יו טְרעֶויִלְג רַּפ
 5 ְנייֵמְׁש יו ֹוזַא םייוַו רָקיִטְׁש טְרָאיינ קיִטְׁש

 .ףְלעוְצ ףֹוא ןְראָה זיִא םִי רֶד עֶטְּבִו סאָד
 טֵבֹׁש םֶכיֵלְטיִא יֵדְּכ ןְמְלאַּפְׁשעֶג רעֶקִיִטׁש
 עַמְכַא םֶד .עוֶו ןְרעֶדְנַא ןייֵא ךֶרֹוד ןייג לאָז
 .םאֶד ואָלְנַא יו ראָלַק ןָראָו זיִא רָסאו סָד
 .טּבַׁש ןְרעֶדְנַא םֶד ןְהעֶז ןְנעֶק לאָז טֶכָׁש ןייֵא
 םי ןּופ רֶסאַו סָד עֶטְניינ סֶד .ְּךיִז ןעֶּבעג ןייֵג
 .לֵאָרְׂשִי איד יֵדָּכ רקוצ איוִו םיִז ןעֶראוָו זיִא
 ןְמּונעג ןְּבאָה ייֵז ןעוֶו נּוא ןְקְניִרמ ןעֶנעק ןְלאָו
 יו נּוא ְךייַו ןְראוָועֶג רֶסאֵוו םֶד ויִא ןְקְניִרְט
 .רַטייוו איִז זיִא ןְקְנּורְמעֶג ּפָא ןְּבאָה ייֵז דְלאַּב
 ,ןֵכאַמ טיִג לאָז םעיָּכ ןְראוָועֶג טְרעוֶויִלְג רַפ
 .טְּבייַרְׁש סֶנ עֶטְנִהעֶצ םָד ,םיִּפ יִד רֶטְנּוא סאנ
 ןעֶטְנּוא זיִא םִי ןיִא רָסאוו םָד וַא יִנּוקְזִח רַה

 יִד יִדְּכ טְרעוֶויִלְג דַפ ןּביִלְּבעֶג קֶלֵח טיִרָדַא
 .לאָז םִע ןעוו ןעֶד ןייֵג ףֹוראַד ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 טְלאָָו דְנּורְג ןיִא זיִּב ןָרעוֶו טְנְקּורְמעֶג סֹוא
 יִד ןעועֶג רעוֶוְׁש טְלאָו ןעוֶועֶג ּבּורְג רֶפיִטַא
 רָד .ןייֵגּוצ ףורַא נּוא ןייֵגּוצ ּפאָדַא לֵאָרְׂשִי
 ןיִא ןְסְקאוַו טְכאַמעג טֶה טאָנ טְּבייֵרׁש ייַחּב
 .םאֶה דְניִקַא ןעוֶו נּוא תֹורַּפ אייֵלְרעֶלַא םִי
 ןיֵא ןְּבעֶנעֶג דְניק םֶד רַמּומ יד טֶה טְנייועֶג
 (הָמֹוח םֶהָל םִיַמַהְו)םאֶרְנ ליִמַא רַדָא לעֶּפַא
 איו ֹוזַא .לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶראָוו זיִא רֶסאַו סאָד
 | םְנאָו ׁשֶרֶדֶמ רעֶד .ןעֶטייַז עֶלַא ןּופ רַעֹומַא
 ! ףֹוא ןְטייַז עֶלַא ןּופ תֹוכְזַאןֵּבאָה לֵאָרְׂשִי יד
 ףֹוא הָרוּת איִד ייֵז ןְּבאָה םייַז רֶטְכעֶר רֶד

 רד :

 רָד ראָנ הָרּת יד ןייֵ ּצ לֵּבִקִמ ןְרעֶ ןקנתְמ ןָריי יִד ןְלעוֶו
 גוא לֹוע םָד טְכאַמעֶג רעֶוְׁש ןֵדָוי יד ףֹוא טֶה הֹעֵרַּפ עֶׁשַר
 ינ ןְנעֶז םַד רעֶּביִא טיּבְרַא עֶרעֶוְׁש טייְֵּרַעֶג ייֵד טיִמ טֶה

 רֶד ראַפ םִיַרְצִמ ןופ ןְקִיַׁש סֹורַא טְזימעָג הֹעֵרַּפ ןֹׁש ייֵנ טֶה

 ןְנעֶז ןרּי איד לייַמ םִיַרְצִמ ןייק ןָמּוקעֶג טיִנ הָכָרְּב יִד ןֹוׁש
 | טְגאָיעֶגםִיַרְצִמ יִד טיִמ הֹעָרּפ טֶה םָר םִיַרְצִמ ןיִא ןעוֶועֶג שיִנ
 ןּבאָה סו (ּוניֵדְבעַמ לֵאָרְׂשִי תֶא ּונְחַלָׁש ִּב ּוניִׂשֹע,תאז הַמ)
 זָנּוא ןּופ ןֵרּוי וד טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא ןֶּבאָה ריִמ סו ןאָטעֶג ריִמ
 זַא נוא טייֵּבַרַאעֶג רעוֶוְׁש יִיֵז טיִמ ןָּבאָה ריִמ סו םֶד ָּךֶרֹוד

 | םיִנ ךֹא הֶכָרְּב יד ןֹׁש טְמּוק םִיַרְצִמ ןיִא טיִנ ןעֶנעֶע ןֶדיי יד
 {םִיְַצִמ ןייק



 הניאצ :
 זיִא ייֵז רַּפ ןיִלְפִּת ייֵז ןְּבאָה טייַז רֵקָנִל 0

 תַא רַסָיע ןֶטְנּוא ןּופ תיִלֵט ןיִא טְנְנעֶה ןשֶּמ
 רָד טיִמ טאָה טאָנ נוא יָתֹובְּכְרַמ ןֵפֹוא
 עֶנְרְצְלאָה עֶלַא טְנעֶרְּב רַפ לייז עֶגיִדְרעֶייִּפ

 ןקְלאוָו רָד נּוא ןעֶנעוֶו טייר עֶנייז ןוּפ
 עֶגיִדְרעֶייפ יד נּוא םייַל דֶרֶע יד טְכאַמעֶג
 זיִא ןּופ רֶד סייֵה טְכאַמעֶנ םייִל םָד טֶה

 דְרעַפ איד ןּופ ןעאלק איד ןעֶגנּורְּפְׁשעֶג
 ְךיִז טאָה םִי רעֶד ונָתיֵאְל רֹקָוּב ת

 טייֵקְראַטְׁש ןייַזּוצ אירְפ רָד ןיא טְרעֶקעֶגְמּו
 ניא ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא םִי ןּפ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ןעוו
 אייז ןְּבאָה םִי ןיִא ןְמּוקעג ןעֶנעֶו םִיַרְצִמ איד

 טְלָמּומ רַּפ ייֵז טאָג טֶה ןֵפֹול קיִרּוצ טל
 ַיחְּב רֶד .םִי םֶד ןעֶגעֶקַא ןְפאָלעֶג ייֵז ןע
 יַאנִּת ןייז ּוצ שטייט זיִא (ונָהיֵאָלג טֶּביי

 רע ןעוֶו ןְמּונעֶג םֹוא םיִא טיִמ טֶה טאָנ
 ןְטְאַּפׁש ְךיִו לאָז רֶע םֶד ןְּפאַׁשאַּב םיִא
 ןּופ ןייג םֹורַא ןעֶלעוֶו יז ןעֶו לֵאָרְׂשִי ה

 םֹוא יַאַנְּת ןייֵא טאָנ טֶה ְךֹוא ֹוזַא נּוא םִיַרְצִמ

 ייטׁש ןּבייַלְב לאָז איִז םֶד ןוז ר טיִמ ןְמּועג
 איר נא ןוז איִד נּוא הָׁשֹמ ןּופ געֶמ איד ןיִא
 ןּופ געָמ יִד ןיִא ןייטְׁש ןְּבייֵלְּב ןעֶלאָז הָנֶבֶלי

 רָפאֵוַו סָד (ותאָרְקִל םיִסָנ םִיַרְצמ עֶׁשֹוהְי
 יז ןְּבאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶקַא םִיַרְצִמ יד וזא
 טְּבייַרְׁש ִנוקְַח רֶד .ןיירַא םי ןיֵא טְּפעלְׁשעֶ

 ןיא טְנאָיעֶג ְךאָנ לֵאָרְׂשִיןּבאָה םִיַרְצִמ איד
 ְךֹוא ןעֶלעֶוֶו ייֵז טְנייֵמעֶנ ןְּבאָה גוא ןייַרַא םִי
 ןָמּוקעֶג ןעֶנעֶז יז יוִו נּוא ןעֶפֹול ְּךְרֹוד םִי םָד
 ןעֶגְנאַגּוצ רֶסאו סָד ןְראָו זיִא םַי ןְסיִמ ןיִא
 םֶד ייֵז טֶה ןעֶפֹול קירּוצ טְלאוָועֶג ייֵז ןְבאָה
 םִיַרְצִמ תֶא לֵאָרְׂשִי אְרָיַע טְזאָלעֶג טיִנ רָסאַו

 םירקי ימוקיל - || - | 

 טאָג יצ ןְגנִז לע ךיִא (הָאְג האָניִּבַײל הָרׂשָ
 רָּביא טאָג רָד טְּפאַׁשְרעֶה רֶד זיִא רֶע םִָו

 רָטיֵרְסֶר טיִמ וְרעֶפ םֶר טֶה רַע טלעוֶו רֶעְנאַג רֶּד
 זיִא טייֵקְסֹורג יז גּולְרעֶו ִׁשְטאָח םִי יִא ןָפְראָתעֶג

 יִד םֶה רֶע זַא ןְראָו םֵנ ןייק טיִנ ראָנ םיִא יב טֶדְ
 לי ראָנ רּוּביִד ןייַזטיִמ ןפאַׁשַּב ְלעוֶו עצְנאַנ
 טאג םֶד ְךיז טְניִכעֶר לֵאָרְשִיֵד ּביל רֶעייֵז טֶה רֶע !

 יִזָע) .רָדְנּואוו ןייֵא רַפ נּוא הָוֲאג ןייֵא רַפ אּוה ָךּורָּב
 ּביִל ןיימ נּוא טייֵקְראַטְׁש ןייַמ זיִא טאָג (הָי תֶרֶּמִוָנ

 רֶע ןְראָו ףֶליִה ןייַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ריִמ זיִא רֶע גוא
 ןיא עא 2 :

 וי
 יק

 עצי א 1 - הי

 חלשב תשרֿפ

 ,םָו תֶציֵצ תֹוָצִמ זיִא ייֵז רֶטְנּוא הָליֵמ תֹו

 יע 2 יי יי * היי "א"י יי קט בי ען שש יא א עי =

 גלק הניארו
 ןְהעֶועֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי נּוא (םִיַה תַפְׂש לע תַמ
 םִי ןופ ןָטְראָּב םעֶד ףֹוא טוט םִיַרָּצִמ איִד

 יד יֵדָּכ ןְפְראוָועֶג םֹורַא ייֵז טֶה םִי רָד ןעֶד
 ןְלאָז נוא ןקָנּורְט רָד ןְהעז ייֵז ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 ןננאַנעֶג םֹורַא ןעֶנעֶז ריִמ יו וזַא ןעֶנאָז טיִנ
 םֹורַא םִיַרְצִמ יד ןעֶנעז ְךֹא ֹוזַא טייז ןייֵא ןיִא
 ןֵלעֶו ייֵז נּוא טיי עֶרעֶרְנַא ןייֵא ןופ ןְגְנאַנעֶג
 -ַד ייֵז טֶה םּורָד ְּךֹוא נּוא זָנּוא ףֹוא ןעֶמּוק
 לאָז לֵאָרְׂשִי איד יֵדְּכ ןעֶּפְראוָועֶג םֹורַא םַי
 םִיַרְצִמ יִד םוָו רָּבְליִז נּוא רֶלאָנ םֶד ןעֶמעֶנ
 דָיַה תֶא לֵאָרְׂשִי אריע טאַהעֶג ךיז ייַּב ןְּבאָה
 טאָנ םַד ןְהעֶוֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יֵד (הָלֹודְנַה
 טיִמ םִיַרְצִמ איד ןְגאָלְׁשעֶג םַי םָד ףֹוא טֶה
 טייֵטְׁש םִיַרְּצִמ ןיִא ןעֶד דְנאַה רָצְנאַג רעֶד
 טיִמ ׁשְטייֵט זיִא םאָד (איִה םיִהֹלֲא עַּבְצָאנ
 - . תֹוּכַמ ןְהעֶצ ןְנאָלְׁשעֶג יֵז טאָנ טֶה רָגניִפןייֵא
 רָצְנאַג רָד טיִמ םִי םָד ףֹוא טֶה רָע ןעוֶו נּוא
 ףֶניִפ זיִא ריִא ןיִא סאָוו ןְגאָלְׁשעֶג ייֵז דְנאַה
 ריִׁשָיזָא תֹוּכַמ ניִצְפיִפ ןעֶּטעֶנ זיִא ֹוזַא רֶנניִפ
 לָּכ ןְּבאָה לאָמ טְסְנעֶד (לֵאָרְׂשִייֵנְבּו הָׁשֹמ
 ןופ .רֶדניק יד ּוליפָא טְנאָועֶג הָריׁש לֵגְרׂשִי
 .רעֶייַז ןופ רַדְניק איִּד ךוא נּוא טָסּורְּב רעֶד
 אייז נוא טְנאַזעֶג הָריִׁש ןֶּבאָה ּבייל סְרֶטּומ

 עֶלַא רָּביִא טְׁשְרעֶהעֶג ויִא טאָנ טְגאָועֶג ןּבאָה
 טאָה טאָנ (םִיַב הָמָר וּבְכֹורְו םּו) ןעֶראַה
 םוו דְרעֶּפ םָד טיִמ ןעֶׁשְנעֶמ םִד טְפעֶהאַּב
 טֶה רָקאֹו םֶד נּוא ןעֶּמיִרעֶג ףֹוראַד טֶה רֶע
 הָח ּפאָרַא נּוא ףֹורא םִי ןיִא ןעֶּפְראוָועֶג ייֵז
 לעֶוו ְּךיִא נּוא טאָנ ןייַמ ֹויִא םָד (ּוהְָנַאְויִלֲא
 . יִבָא יַהֹלֲא ּביױל  טיִמ ןעֶנייֵׁשאַּב םֶהיֵא
 עֶנייֵמ ןּופ טאָנ רעֶד זיִא רֶע (והְנָמְמֹורַאַו
 טיִמ ןְּביֵה רֶד םיִא לע ְךיִא נא ןעֶרעֶטְלֶע

 בול
 ,םקעי להוא

 ןעקנּורְט רֶד ןָנעֶז ִירְִמ יד זַא (הָאָּגתֹאָניִּכ'הֵל הָרׂשָאו
 טְגאָנעֶג ןָריי איד םיַמ הָׁשֹמ טֶה םִי ןיִא ןְראָועֶג

 עֶלַא רָּביִא טְׁשְרעֶהיִג טָה רע לייוו םאָג ּוצ ןָגִנוִג לעוֶו ְךיִא
 ןרָיייִד ןָּבאָה סאָו רַפ ןייֵטְׁש רַפ ןֵפְראַד ריִמ ןָטְפאַׁשְרעֶה
 טיֵּבְרַאעֶג ןְּבאָה יי וזַא יוִו הֶרָיִׁש איד ןעוֶועֶג רֵדֹפָמ טיִנ
 גּוא טְכעֶנְק ןעֶועֶג ןעֶנעֶז גּוא םִיַרְצִמ ןיִא טייֵּבְרַא עֶרעֶוְׁש
 יִר ןעוֶועֶג רֶדֹסֶּמ ראָנ ןְּבאָה ייֵז ,טְוייֵלעֶג םֹוא ייֵז טֶה טאָג
 יטְלעֶו רֶד ףֹיא ןָראָועֶג םיִסָרּופָמ זיִא טאָג ֹוזַא יוִו הָוָיִׁש
 איר גּוא ְךּודיִׁשַא טְריִפע גסֹוא טֶה ןָבְדַׁשַא לָשָמַא זיִא סֶע

 הָנּוהֲח רעֶד ףיא טְכאַמעֶג הָנּותַח ןֶּבאָה םיִנָּתּוחֶמ אייֵוְַצ

 חּטיִוַא םיִנָתּוחְמ איִד ןֶּכאָה טייְֵפעֶג עֶלַא ְךי ןְּבאָה
 טאהעג
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 טּומ טאנ (ומָׁש ַי הָמָהָלִמ שיא ַינ ּבֹול
 יֵד טְויֵּפְׁש נא לֵאָדְׂשִי רַפ ןְטְלאַה הָמָחְלמ
 יו םינ ןיִמאנ ןְגילייֵה ןייַז טיִמ טְלעוֶו עֶצְנאַנ
 רע םוָו טייֵצ רֶד ןיִא טאָנ רָּכֶא .םֶדָו רֶׂשָּבַא
 עֶצְנאַג יִר ךֹוא רֶע טְוייפְׁש הָמָחְלִמ ׁשְלאַה
 טאָג (ֹומְׁש יי הָמָחְלִמ ׁשיִא ַײ) רֶדֶא טְלעוֶו
 רעֶרָא דְרעֶוְׁשַא טיִמ הָמָחְלִמ טיִנ טְלאַה
 יִמ יי זיִא ןעֶמאָנ ןייַז לייַו טְרֶעיינ םֶקיִּבַא
 עֶּביט) הָמָהְלִמ רֶעטְלאַה ןעֶמאָנןְעִלייֵהןיי
 ןיֵא ןעֶראָו ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ איִד (ףופ םִיָּב
 ןעֶראָו זיִא םּורָד נוא ףוס םִי ןיִא ןעקנּוזעֶג
 הָדֵמ טְלאָצאַּב טאָג ןעֶד םייַל ןעֶטְנּוא ןּופ
 לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶּבאָה אייֵו לייַװ הֶדָמ דננְּכ
 ןעֶראָו יז ןעֶנעֶז םּורָד םייַל ןיִא טייֵּבְרַאעֶג
 ֹומָּכ תֹולֹוצְמב ּודָרע םייַל יא ןְקְנּועֶג ןייֵא
 וו ןעֶועֶג ןעֶנעֶז םִירְצִמ עַטְכעֶלְׁש יד (ֵכָא
 ןעֶנעֶז וזַא דָסאֵוַו םַד ףֹוא טְמיוַוָׁש סוִו יֹורְמְׁש
 נּוא רָסאֹוו םד ףֹוא ןְֶמיווְׁשעֶג םּורַא ּךֹוא ייֵז
 ליִפ ןעֶּבאָה נוא ןעֶּבְראָטְׁשעג ְךיִנ טיִנ ןעֶנעֶז
 .ומֵלְכאֹנ קֹובָּפ רָד טְגאָז םָר טאַהעֶג םירּוסִי
 ֹורְִׁש יו ןעֶרֹולִרַּפ ןעֶראָו ןעֶעֶז ייֵז (שקְּכ
 לָמיִמ יד נוא הָהיִמ עֶרעֶוְׁשַא טיִמ רָתאֵוו ןיִא
 םאָרַא טְלאַפ ןייֵטְׁשַא יו ןעוֶועֶג ןעֶנעֶזעֶגיִסעֶמ
 טאַהעֶג הָתיִמ יד דְלאַּב ייֵז ןֶּבאָה ֹוזַא דְלאַּב
 בָא ֹומָּכ תֹולֹוצְמִב ּודְרָי קּוכָּפ רָד טְנאָז םָד
 דְנייֵפ עֶנייד ןְריִפּוצ טְסּוט ּוד (ךיִמֹק סֹורֲהַּתנ
 ןָפֹוהּוצ ןראוָועֶג זיִא רָסאוו סָד (םִיַמ ּומְרָעַנ

 זיִא רֶסאַוו םֶד ייַחּב רעֶד טְגאָז טֵׁשְפַא ךאָנ
 טְרעוֶויִלְגרַפ ןְראוָו זיִא סע ןעֶד ןְראוָועֶגנולְק
 ןְראוָועֶג סע זיִא םִיַרָצִמ יד ּוצ נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ
 רַמָאע טְקְנעֶרְט רֶד ייֵז טאָה נּוא רָקאַוו וצ

 םירקי ימוקיל
 רָד ןְרָמְלָע עֶנייֵמ ןּופ טאָג רעֶד גוא םאָג ןייַמ זיִא
 ןּופ זיִא רֶדֵס רֶד סֶד טְּבייַרְׁש (שודקה םיִיַהַה רֹוא)

 ןָפעֶּב ּוצ רֶדָא טאָג ןְבול ּוצ ךי ןיִלעֶטְׁש סֶו איִד
 ןיילַא טֶה רֶע םָו םאָר םָדֹוק אייֵ ןעֶגאָז טאָנ רַּפ
 נּוא רַדְנּואווסְטאָנ ןופ ןייֵטְׁש רַפ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג הָכֹוז
 טְלייֵצ רעֶד םיִא ןְבאָה ןְרְָלֶע עֶייֵ םָו ְּךאָנ רעֶר
 זַא רָדְנּואו סְמאָג ןופ ןייֵטְׁש ראַפ ּיוצ ןְּבעֶנעֶג גּוא
 ןְבאָה הָלֹודְגַה תֶסֶנְּכ יֵׁשָנַא ייִד םֶד ןְגיִפעֶג ריִמ יִז
 הָנמְׁש רֶר ןיא ןעֶגאָז ןעֶלאָו ריִמ ןעֶועוועֶג ןֵקַתְמ
 ְךאָנ רעֶד גּוא טאָג דָזְנּוא (ּוניֵהֹלֶא) םָדֹוק הֶרָׂשֶע
 וזַא ןְרָמְלָע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג רֶד (ּוניֵתֹובֲא יַהֹלאֵע

 טה

 : הניארוי חלשב

 ןייז ּוצ טְנאָז הֹעְרַּפ דְנייַּפ רַד (ףֹורְרָא בַײא
 לע ניא לֵאָרְׂשִיןעֶגאָיְךאָנ לעוֶ ְךיִא קְלאָפ
 םעֶד טיִמ ןְלייֵמ ְּךיִו רימ ןעֶלעֶוו ןָכייֵרְג ייֵז
 הָבֹומָּכ יִמ יי םיִלֵאָּב הָכֹומָכ יִמנ ּבֹור קאַז
 סאו טאָג ןייַא ֹוזַא זיִא רעֶוֶו ׁשֶדֹוקַּב רֶרֶאָנ

 יד ןְלאָצאַּב וצ טְםֶנייוַוְׁש ּוד יוִו וזַא טְגייַוְׁש ;
 טְסְלאַצאַּב נוא וייַּב ריִד רֵּפ ןָאוט סֶוו םיִעָׁשְר
 זיִא טאָג (תֹולֵהְמ אדונ; דְלאַּב טיִנ אייז
 ןעֶמ טוט דעֶמאָמ ןעֶד ןעֶּבֹול ּוצ גיִטְכְראַפ
 ףְראַד ןעֶמ איו ֹוזַא ןעֶּבֹול טְכעֶר טיִנ םיִא
 םִיַרְצִמ איד טֶה דר איִד (ץֶרֶא ֹומעֵלְבִּת
 ןעֶועֶג הֶכֹוזייֵז ןְּבאָה םֶד נוא ןגנולְׁשעֶג ןייֵא
 זיִא טאָנ קיִדַצַה יי טְנאֶועֶג ןעֶּבאָה ייֵז לייוַו
 ןעֶּבאָה םּורד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעד ,טְכעֶרעֶג
 יֵד לייַװ ןעֶרעוֶו ןְּבאָרְנּב ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹז ייֵ
 .ּוצ ףסֹוי טימ ןעֶגְנאַנעֶג ףוא ןעֶגעֶז םִיַרְצִמ
 הָדֵמ טְלאָצאַּב טאָנ ןעֶד בקי ןעֶבאָרְנַּב
 . טְגייֵנעֶג טְכאָה ּוד (ְּךניִמְי ָתיִטָננ הָדמ ךנְּכ
 ררע יד ןעֶד ןעֶרעווׁש ּוצ דְנאַה עֶטְכעֶר ןייד
 זיִא איז ליִיַו ןעֶמעֶנּוצ טְלאוָועֶג טיִנ ייֵז טֶה
 טֶה איִז סאָו םֶד רעֶּביִא ןְטְלאָׁשעֶג ןעֶראוָו
 ריִא טאָנ טֶה לַהָה ןּופ טּולְּב םֶד ןְמּונֲעָג ּוצ
 רָד ןאָמ טיִנ ריִא לאָז רֶע סאָד ןעֶראווָׁשעֶג
 טְוייוו ריִׁשָי זָא טְּבייַרְׁש םַעֹונ יֵרְמַא רֶד .הַפ
 ןְכאַמ גיִריִּבעֶל עֶטֹוט יִד טעוֶו טאָנ םֶד זְנּוא
 ׁשְטייֵטויִא ריִׁשָי ןעֶד חיִׁשָמ ןּופ געֶט איד ןיִא
 איד .ַחיִׁשְמ ןּופ געָמ יד ןיִא ןעֶגְנִז ןעֶלעוו יז
 טאָנ אייּב זיִא ןעֶלְסיִלְׁש איירַד טְגאָז אָרָמְנ
 טיִנ ייֵז טאָה רֶע סאָו דָנעֶה איד ןיִא ןייֵלַא
 יִא רֶנייֵא ךָאָלַמ ןייקּוצ טְרעֶפְנעֶיַנ רעֶּביִא
 רֶרעֶדְנַא רַד .דָניֵק ּוצ טייֵג םֶו הָׁשַא ןייֵא ןּופ

 א בקעי להוא
 םֶה רֶפערָג זיִא סע;הָחְמִׂש עַכְלעוֶו ןֶכרַׁש םֶד טיִמ טאַהעֶג
 רע;לייוַו רָפעֶרְג זיִא ןֶכָרַׁש ןּופ הָתְמִׂש יר זַא טְגאָועֶג ןעֶמ
 םיִנָּתחְמ יַד רָּבִא ,ןְמּונעֶג ּפָא רֶלעֶג תֹונָבְדִׁש סאָד ןֹוׁש טֶה
 םָד טעוֶו רַמאָט לייוַו ןְצְנאַג ןיִא טיִנ ְךאָנ הָחָמִׂש רעֶייִז זיִא

 זיִא ןְרעֶדְנַא םֶד טיִמ סְנייֵא ןעֶציִז ןעֶלעוֶו טיִנ קְלאָפ ראָּפ

 עט אז יי

 הָבֹוט איד הָריִׁש רָד ןיִא טְנאַמ רֶד טיִנ ייֵ ןְּבאָה םֶד רֶּביִא
 הָריִׁש יִד ןעוֶועֶג רַדפִמןְּבאָה ייֵל ראָג טאַהעֶג ןְּבאָה ייֵז סו
 םראָט טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןְראוָועֶג םיִסָרּופָמ זיִא טאָג ֹוזַא יוִו

 ; גיִּבייֵא הֹוא זיִא םִוְריִּפ ןייַנ



 טיר יי

 הניאַצ
 עַטֹוט ןופ ויִא רעֶטיִרְד רֶד .ןעֶנעֶר ןופ !זיִא

 יֵרְמַא רֶד טְּבייַרְׁש ךאָנ .ןעֶכאַמ וצניִדיִבעֶל
 ליפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו םע.(תֶרָפֹוַּב ולְלֶצ

 ןעֶנעֶז ֹוזַא ףּוׁשיִּכ טְנעֶקינ ןְּבאָה םָו םִיחְצִמ
 ר קא לפעֶג ורא רמה ןמ יי
 נוא לֵאָכיִמ נּוא לֵאיִרְבַנ ןעֶמּוקעֶג זיִא ! ָמיֵה

 ןעֶנעֶו פעק עֶרעייִז ףֹוא ןעֶנאַלְׁשעֶג ייֵז בה
 רָסאֵוַו ןיִא אייֵלְּב יו וזַא ןעֶלאַפעֶגּפאָרַא יז

 ןְּבאָה תֹומּוא יד (ןוְָרִי םיִמַע ועְמָׁשנ ןיירַא
 ןעֶראוָו ייֵז ןעֶנעֶז רֵדָנּואו עֶמֹורְנ יד טְרעֶהעֶג

 ןעֶראָו ןעֶנעֶז םיִּתְׁשִלְּפ יִד נּוא טְרעֶטיִצ רֶח
 לֵאָרְׂשִי םֶר טְנייֵמעֶג ןְּבאָה ייֵז ןעקאַדְש רֶד
 ןעֶּבאָה ייֵז לייַוייֵז ןיִא ןייַז םקונ יז ןעֶלעוֶו
 ןעֶנעֶו םוָו םִירָפֶא ןוֿפ רַדְניֵק איד ּתיִנְרַהעָנ
 רַפ ראָי גיִסייֵרָד םִיַרְצִמ ןּופ ןְגנאַנעֶג םֹודַא
 םֹודָא ןּוֿפ ןעֶראַה יד נּוא הָלּואְנ רָמֶּכעַר רֶד
 טְנייֵמעֶג ןֵּבאָה יי ןקאָרְׁש רַד ןעֶראוָו ןעֶנעֶז
 לייוַו ןייז םקונ ייֵז ןיִא ְךיִז ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִי םֶד
 ןעֶראַה איד נוא ןאָמעג זייַּב בֹקֲעַי טֶה וָׂשֵש
 לֵאָרְׂשִי םֶד ןְקאָרְׁש רֶד ךיִ ןּבאָה בָאֹומ ןופ
 איד לייוו א םקונ םיִנ אייז ןיא ךיז ןעֶל 1

 טיִמ טְניִרְקעֶג ְךיִ ןְּבאָה טֹול ןּופ רָכּומְפאַּפ
 טְמוק בָאֹומ נוא םֶהֶרְבַא ןּופ רָכּוטְּפאַּפ איד
 ןעֶנעֶז ןעֶנְּכ ןופ רעֶציִז יד נוא טול ןּופ םֹורַאי
 טְסּואוועֶגןְּבאָה ייֵז לייַו ןקאָרְׁש רֶד ןעֶראוָו

 ןעֶמעֶגּוצ רֶנאַל םֶד יז יב ןעֶלעוֶו לֵאָרָׂשִיַסָד

 יטוקיל
 ראַּפ הָריִׁש יִד ןעֶגאָז ּצ ןָּבוהעג ןָא הָׁשֹמ אָד ׁשֶת
 רֶע (הָעּוׁשיִל ִל יִהְיַ) טְגאָזעֶג םָרֹוק רֶע טֶה טאָ
 ןייֵא זְנּוא טיִמ טֶה נּוא ףֶליֵה ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ריָמ זָא
 ןופ ןְגֹוצעֶג םֹוא זְנּוא םאָה רֶע סאוָו ןאָטעֶג דָּסָח
 ןייז תַמֲחַמ ןעוֶועֶג זיִא םֶד נּוא טייֵצ רֶד רַּפ םִיַרְִּמ
 ןקיק ּוצ םָנאָקעֶג טיִנ ןוׁש םֶה רֶע סאָו תֹונָּמֲחַּה
 יַהֹלֲֵא) טְנאַזעֶג ייֵז ןְּבאָה ְךאָנ רֶר נּוא רַעַצ רֶזְנּוא

 ןְרָכְלֲע עֶרָונּא םִו גְנאַל ןופ ךאָנ ְסייוַו ריִמ (יֵבָא
 רֶע סאָו ןָאּוט ןאק רֶע זַא טְלייֵצ רעֶד זְנּוא ןָּכאָה
 בורְבּו) םאָנ רָניִרְמיִראַּב רעֶד ןייא זיִא נּוא לי

 טייֵקְּורְגלֶעיִפ ןייַדטימ נּוא (ךיֶמְםֹורֲחַּת ְְנּאְנ
 (םיִוָרָה םַכָח) רָד יו וזַא דְנייַפ יִד ןֶריִּפ ּוצ ּוטְסּומ

 קי יי

 .ףלק הניארו תלשב תשרפ
 טְלעֶטְׁשעֶג יז םינֲּכ איד ןְּבאָה ןרי םעֶד
 ןייֵמְׁש ןַדרָי רֶד זיִא ןדרָי ןיִא ןֹורָא םָד טיִמ
 לֵארְׂשִי זיִּב ןרָאוָועֶג ןקָורְמ זיִא נּוא ןְּביִלְּבעֶג

 קְלאָפ םָד (ָתיִנָק ּוז םעג ןְראָפעֶג רָּביִא זיִא
 הָרֹוּתַה תַלָּבִקייַּב טְפֹוקעֶג ריד טְסאָה ּוד סו

 הָרֹוּת יד ןעוֶועֶג לֵּבקַמ ןְּבאָה לֵארְׂשִי זַא ןעֶד
 ניִּביֵא ףֹוא טאָג וצ טְפֹוקעֶג ןעֶראוָו יי ןעֶגעז
 ראַה םוצ טְכעֶנקַא איו ֹזַא םיִא ןעֶניִד ּוצ
 ןגְנעֶרְּב ייֵז טְסעוֶו טאָג וד (ומעָטַתָוֹומֲאיִבְּתנ

 טְנאָועֶג טיִנ טאָה רָע נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 זַא טְנאָועֶג תֹואּובְנ ְּךיִז ףֹוא רע טֶה םֶר וְנּוא
 ץרַא ןייק ןעֶמּוק ּוצ ןייַז הָכֹוז טיִנ טעוֶו רֶע
 לאָז טאָג (דֵעְו םֶלֹועְל ְּךֹולָמַי ַײ) לֵאָרְׂשִי
 םֶה רע איוִו וזַא ןעֶניִניִק זנּוא רעֶּביִא ניִּבייֵא
 ןאָמעֶג םֶמּנ טֶה רע סאָד טְניִניִקעֶג דְנּוצַא
 ןעֶרילְרפ טְכאַמעֶג טֶה נּוא םיִקיִדַצ איִד ּוצ
 (ְךלֶמִיְ) טייֵמְׁש םּורָד נּוא םִי ןיִא םיִעָׁשָר יד
 ןייק טיִנ טְגייֵל טאָג םֶד ןעֶוייוַו ּוצ ואְוַא ןָא
 ּוצ םיִא ןעֶׁשְנעֶמ םֶד ףֹוא טייֵבְרַא עֶרעֶוְׁש
 רֶד -.ןדייל רֶד ןעק ׁשֶנעֶמ רֶד יו ראָנ ןעֶגיד
 ןיִא םיקּוסְּפ ןעֶצְכַא ןעֶנעֶז סע טְּבייֵרְׁשיִיַחְּב
 ןעֶנעֶז רֶריִלְג ןעֶצְכַא זַא טְזייוַו םֶד הָרְיִׁש רֶד
 ןעֶלעֶוו עֶלַא נוא ןָׁשְנעֶמַא ןּופ ןעקִיר ןיִא אָד
 א ַחיֵׁשָמ ןּופ געֶט איד ןיִא ןעֶרעוֶו גיִדיִּבעֶל
 עֹפ טיִנ טייֵמְׁש םּורָד הָריִׁש ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו
 םי ןופ זיִא רע;ןעוֶו ןעֶגְנּעֶג טֶה רע זַא (רֶׁש
 רֶע זַא (ריִׁשָי זַאק טייֵטְׁש סֶע ראָנ ןעֶגְנאַנעֶג
 אָב יִּכ) ןעֶמּוק טעֶוו ַחיִׁשָמ ןעוֶו ןעֶגְניִו טעוֶו
 הָריִׁש טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי (הֹעְרַּפ םּוס
 נוא ןייַרַא םִי ןיִא ןָמּוקעֶג ןעֶנעֶז םִירָצִמ יַד וַא
 לֵאָמ טְסְנעֶד םֹורַא ןעֶקְורְט ןעֶ;ֶז לֵאָרְׂשִי
 חקתו םירקי

 םִפׁשַכְמייֵחְצ ןוויִגְנעז אָרְמַמ יא יִנָוי טְביֵרְ
 טְלאָועֶג ָכאָה נּוא טּפּול רֶר ןיא ןְגולְפעֶג ייֵז ןְנעֶז
 לֵאיִרְבַנ נּוא לֵאָכיֵמ גוא ,ןאָמ םֶטְכעֶלְׁש רוי יִד ּוצ
 שיִנייֵ ןְּבאָה נּא םיְִַּׁכָמ ייווְצ יד ןְהעֶועֶג ןּאָה
 ןְאירְׁ ּוצ ןְבהעֶג ןָאייזןְּבאָה ןְמיִקייַּב טְנאקעֶג
 טיֵּבְרַאעֶג ןְּבאָה םו עֶגיִזאָד איר םֶלֹוע לָׁש ּונֹוּבַר
 נּוא ןֶליֵה וזַא ייֵז ּוטְזאָל דְנּוצַא רֶדְניִק עֶנייֵד טיִמ
 טאָנ רֶלאַּב טאָה הָמֹקָנ ןייק טיִנ אייֵז ןיִא טְסּוט
 ןיִא הּוט נּוא ּפאָרַא רֶדיִנ םיִנָּפַה רַׂש םוצ טְגאָזעֶג

 יג טֶה נוא טְרָדינֶג ּפאָרַא רֶע טֶה הָמָקָנ ןייֵ יי
 ; םַי ןיִא ןְקְנּורְמ רַפ נא ןקנּוז רַּפ
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 ףֹוּתַה תֶא ןֹרֲתַא תֹוחֲא הָאיִבְנַה םִיַרְמ חקת

 ןרֲהַא ןּופ רֶטְסעוֶוְׁש יד םִיַרֵמ טאָה הָדָיְּב
 הָריִׁש טאָה נוא דְנאַה ןיִא קֹוּפ איד ןעֶמּונעֶג

 ןעֶוייוו ּוצ ןֹרֲהַא תֹוחָא טייֵטְׁש םּורָד טְנאָועֶג
 ְךאָנ זיִא איז זַא הֶאיִבְנַא ןעוועֶג זיִא איִז םָד
 זיִא הָׁשֹמ ייֵא ןֹרֲהַא ןופ רָטְסעוֶוְׁש יִד ןעוֶועֶג
 םֶד טְנאָועֶג תֹואּובְנ איִז טֶה ןְראועֶג ןֶרֹוּבענ
 םֹוא טעֶו םִו ןּזַא ןְּבאָה טעֶוו רעֶטּומ ריִא
 םּורָד ְּךֹוא נּוא םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי יִד ןְהיֵצ
 לייוַו הָׁשֹמ תֹוחֲאטיִנ נוא ןֹרֲהַא תֹוחַא טייֵטְׁש
 רֵצְנאַג רָד ןיִא טְנאַמ רֶד טיִנ טייַטְׁש ןֹרֲהַא
 רעֶד .אָד םיִא רע טְנאַמ רעֶד םּורָד הָריִׁש
 ןְרעֶדנּיאוו טיִ ְּךיִז לאָז ןעֶמ טְּבייֵרׁש יֵיַחְּב
 אייַז ןעֶד תֹואּובְנ ןעֶנאָז לאָז הָׁשִא ןייֵא סאָד
 ןאַמַא ןּופ זיִא איז לייַו ןעֶׁשְנעֶמ ְךֹוא ןעֶנעֶז
 רֶהעֶמ ְּךאָנ זיא הָרָׂש נּוא ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראוָו
 רֶד טְּבייַרְׁש ְּךאָנ .םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶוועֶג הָאיִבְנ
 ןעֶטְלאַה טְׁשיִנ רַּפ טיִנ רֶּבייַו לאָז עמ יַיַחְּב
 רעֶמּורְפַא איו בּוׁשָח ֹוזַא ְּךֹוא ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד
 ויִא לִיַניִבָא סאָד ןעֶניִפעֶג ריֵמ םּוראָו ןאַמ
 זע ְֶלְדייֵׁשאַּב טֶה נא הֶאיִבְנ ייַא ןעוֶועֶג
 ןיִא םוו אָּבַה םָלֹוע ןעֶדְנאַה רַּפ זיִא םע םָד
 םֶלֹוע ןייק ךֶלְדייֵׁשאַּב טיִנ טייֵטְׁש הָרֹוּת רָד
 םיִתָמַה תַיְחִּת ףֹוא ןעֶזיוִועֶג טאָה הֶנַח .אָּבַה
 הָרֹוּת רֶד ןיִא ְּךֶלְדייֵׁשאַּב טיִנ טייֵטְׁש סאוָו
 םּוראָוו ןְטְלאַה בּוׁשָח רָּבייוו ןעֶמ לאָז םּורְד
 םאָמַא ןָא םּורָפ ייֵז ןעֶנעֶו םּורָפ ןעֶגעֶז ייֵז זַא
 עֶּביִו זַא הָליִנְמ ןיִא טְגאָז אָרָמִנ .איִד גּוא
 הָנַח םִיָרַמ הָרָש ןעוֶועֶג זיִא תֹואּובְנ רֶּבייַ
 םיִפּותְּב) רֵּתְסֶא לֵיניִבֲא . הָדָלּוח הֶרֹובְד
 רָד ןיִא קֹוּפַא ןְמּונעֶג טֶה םִיָרֵמ (תֹולֹוחְמִבּו
 רעֶּבייוו עֶלַא נּוא טְליִּפְׁשעֶג טאָה נּוא דְנאַה
 טֶה םּורָר נּוא הָחְמִׂש טיִמ טְצְנאַטעֶג ןְּבאָה
 רָמָזיִלְּכ רעֶדְנַא ןייֵא טיִנ קוּפַא ןֵמּנעֶג םִיַרַמ
 ליּבְונאַמ יד ןעֶלעֶוו ןְקֹופ טעוֶו ןעֶמ זַא יִדְּכ
 םע ןעֶד רֶּבייוַו איד ןּופ לֹוק םד ןעֶרעֶה שיִנ
 ןיֵא ןופ לֹוקֲא ןעֶרעֶה ּוצ הָרָיִבֲע ןייֵא זיִא
 רֶָדֵס רעֶד ְךֹוא דְנּוצַא זיִא םּורְד נּוא הָׁשא
 אייז ןְפאַלק הָנּותֲחַא ףֹוא ןעֶגניז רֶבייו עוֶו
 טיִנ ןְלאָז ןָליִּבְְנאַמ יִד יֵדָּכ דְנעֶה איד טיִמ
 טְכאַרְט ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶד לוק רייז ןעֶרעֶה
 ןופ לֹוקֵא טְרעֶה רע ןעוֶו תֹובָׁשֲחַמ עֶוייֵּב
 ןעֶנעֶו ךוה ןעֶניִואַד אייֵנ ןעֶו נּוא הָׂשָא ןייַא

 - עא טיי א

 הניאיוו חלשב

 עמ הָלֵפּת ןופ ןְלִבְנאַמ איד טֶּבְלַבְמ ייֵז
 / הָלִפְּת טֶה איִז סֶד הָנַד ןּופ ןעֶנְרעֶל ְךיִז לאָז
 . טיִמ טְריִרעֶג טאָה איִז ראָנ ליִטְׁש ןאָטעֶג
 .טיִנ ןעֶמ טאָה לֹוק ריִא נּוא ןעֶצְּפעֶל עֶריִא
 / ףֶלֵפְּת ריִא דְלאַּב טאָה טאָנ נּוא טְרעֶהעֶג
 . םיִמָכֲח עֶרעֶונוא ןְנרעֶל ןעֶנאַר ןופ ןְמּונעֶג ןָא
 .אייֵרְׁשעֶג ןָא ןאָט הָלִפִּת לאָז ןעֶמ םאֶד ּפָא
 . םעֶד טיִמ יישר (לֵאָרְׂשִי תֶא הָׁשִמ עַסַיע
 . טְלאַועֶג טיִמ טֶה הָׁשֹמ ןְּבייֵרְׁש םֵעֹו ִרָמִא
 .ייֵז ןעֶד םִי ןּופ לֵאָרְׂשִי איִד ןעֶגֹוצעֶג קעווַא
  ןעֶמעֶג ּוצ ןעֶמֹוז ַפ טְלאָועֶג ְּךאָ ְךיזןְּבאָה
 . םִיַרְצִמ עֶטֹוט איד ןּופ רֵּבְליִז נּוא דְלאָנ םֶד
 .ןעֶועֶג דַּבליַו נוא רֶלאָג רֶהעָמ זיִא םִע ןעֶד
  טְסעֶוּוד ןעוֶו נוא םִיַרְצִמ ןיִא יו םִי םֶד ייֵּב
 . (םִיַרְצִמ תֶא ּולְצנְיַ) ְךאָד טייֵטְׁש סעעֶנעֶרְפ
 - םִיַרְצִמ יד טְגיִרייֵלעֶג סֹוא ןּבאָה לֵאָרְׂשִי יד
  ןְגילעֶג קעֶוַא ןעֶצְנאַג ןיִא יז ייּב ןְּבאָה גוא
  ּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ןעֶנעֶז אייז זַא

 , גּוא דְלאָג ןֵמּונעֶג רֶדיוִו םִיַרְצִמ יד ןְּבאָה יוִו
 . קעַַא ראָנ ןְּבאָה ייֵז זיִא ץּוריִּת רֶד .רָָּליִז
  ןיִא ןְּבאָה ייֵז סו רֵּבליִזּוא דְלאָנ םֶד ןְגיִלעֶג
 . טְלאוָועֶג טֶה הֹעְרּפ ַא רֶּבֶא טאַהעֶג רֶזיַה יִד
 . תֹורְצֹוא עֶלַא טְנעֶפעֶיִנ רע טאָה ןעֶנאָי ְךאָנ
 - ןְּבעֶגעֶג טֶה נוא טְלעֶמאַועגְנייֵא טֶה רע םָו
 - ןְלאָז יֵז יִדְּכ רֶּבְליִז נּוא דְלאָנ ליִפ לִּיַח םּוצ
 ּואָצְמ אלו לֵאָרְׂשִי ְךאָנ ןעֶנאָי ְךאָנ ןעֶלעוֶו
 רָּבְרִמ רָד ןיִא ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז ָרְׂשִי יד (םִיַמ
 ןקָנירט ּוצ רֶסאַוו ןייק ןְנּופעֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא
 לאָמ טְסְנעֶד סו ןֶסיֵנ םּוא ןעוועֶג זיִא סֶע נוא
 .רעֶסאַו ןָא ןייַז ּוצ רעֶֶוְׁש זיִא זייֵה ץְנאַנ זיא
 בֹוא ןָבּורְּפ ּוצ ייֵז ןאָמעֶנ סאָד טֶה טאָנ נּוא
 2 הא  גוא םאָנ ףֹוא זייַּב ןייק ןדָייר טיִנ ןעֶלעוֶו ייֵז

 / םִנעקיִגטיִנ יֵז ןְּבאָה הָרָמ ןייק ןְמּוקעֶג ןעֶגעֶז
 ; אייז לייַװ הָרָמ ןופ רעֶסאַו ןייק ןעקְנירְמ
 . םאָר טְּבייר ייֵחְּב רֶה .רֶמיִ ןעֶועֶג ןענעֶז
 / טֶה דָנּוצַא נוא ןעוֶועֶג םיִז ריִרָפ זיִא רֶסא
 לֵאָרְׂשִי ןָבּורְּפ ּוצ רֶטיִּב טְכאַמעֶג איִז טאָנ

 איד ךוא ןעֶגיִרְׁשעֶג רֶעייֵ לֵאָרְׂשִי יד ןְּבאָה
 - רֶדְניֵק עֶנייֵלְק איִד נא רֶּכייוַו עֶיְִנעֶגאָרְט
 ןעֶּבאָה רָסאו ןָא ןעוֶועֶג טְכעֶלְׁש רייז זיִא
 .ּוצ טְנאָזעֶג טאָנ טאָה טאָג ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶג ייֵז

 / ןייַרַא ףְראַוו נוא ץְלאָה רעֶטיִּבַא םעֶנ הָׁשֹמ
  ןעֶד ןעֶרעוֶו סיִז רֶפאֵוו סֶד טעוֶו רֶסאַוו ןיִא

 טאג
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 טֶה נוא ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא םִנ ןייֵא שוט ְׁטאָנ
 ןייַרַא רָסאוו רֶטיִּב ןיִא ץְלאָה רֶמיִּב ןָסיִהְג !
 וצ ןעֶדאָועֶג םיִז ןְרעֶסאַו איִד ןעֶנעֶז ןְפְראוַו !
 ףוא ןעֶזאָל רַפ ְךיִז לאָזׁשְנעֶמַא סאָד ןעֶזייוו !
 טאָג ןעֶר רָטיִּב םיִא זיִא םִע ןעוֶוּוליִּפֲא טאָנ !

 ןעֶכאַמ םיִז ןייֵלַא טייֵקְדְטיִּב םעד ןּופ ןעק}
 הָשֹמ זיִא ןְטְראָד (טָּפְׁשִמּו קֹוח ֹול םָׂש םָשִנ

 יז טאָה נוא לֵאָרְִׂי רֶּביִא ךֵלֶמַא ןעֶראָועֶג !
 ןעֶריִפ ְךי ןְלאָז יי וזַא יוִו תֹונֵקְּת טְּכאַמעֶג !

 יע יִדְבֹוע ליִפ ְּךֹוא ןְרעֶדְנַא םָד טימ רָנייַא
 ּוצ ןעֶפֹוק רַּפ ּוצ תֹוריִּפ טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה
 וזַא יוִו תֹונְקִּת טְכאַמעֶג הָׁשמ טאָה לֵאדְׂשִי
 ןעֶמ ןעֶריִפ ז'ע יִרְבֹוע יִד טיִמ ְּךיִז לאָז ןעֶמ
 טְּביֵרְׁש יֵיַחְּב רֶד .ןאָט רַקְׁש ןייק ייֵז לאָז -

 רעֶטייַרְק סֶכיֵלְטיִא ןעֶזיוִועֶג ייֵז טאָה הָׁשִמ-
 זיִא םֶכעֶלעוֶו נוא הָאּופְרַא ּוצ םּוג זיִא סאוָו
 טייֵטְׁש םּורָד קְנאַרְק טְכאַמ נוא טונ טיִּ

 הָשמ ןֵּבאָה ייֵז ׁשְטייַט זיִא םָד (ּוהָסִנ םָש

 םּורָד נּוא תֶמֶא טְנאָו רע ּבֹוא טְבּורַּפעֶנ -
 עַמְׁשִּת עַומָׁש םִאנ קּוסָּפ רעֶד דְלאַּב טְנאָז -

 ןעֶנעֶו רֶטייַרְק יד עֶׁשְטאָז ;ּךיִהֹלֲא ָי לֹּקְל
 ּומְסְלאָז ְךאָד תֹואּופְר נוא תֹולּונְס 'וצ טז
 טאָנ ףֹוא ראָנ ןעֶזאָל ראַפ טיִנ ףֹוראַה ּךיִד
 טייֵהְקְנאַרק ןייַד ןופ ןעֶלייֵה ְּךיִד ןעֶק רָע
 רע טעֶו טאָנ וצ ןאָמ הֶלֵפְּת ּוטְסְלאָז םּוָד-

 טאָנ ְךיִאןעֶד (ףָאָפֹור יי יִנֲא יִּכנ ןְלייֵה ךיד
 םּורָד נּוא רֶמייֵרְק סֶד טיִנ רֶלייֵה ןייַד ןיִּב !
 רֵּפַס םעֶד ןעֶטְלאַהַּב ּךֶלֶמַה ּוהָיֵקוִח טאָה
 עֶלַא ןְנאַטְׁשעֶג ןעֶגעֶז ןעֶניִרְד םו תֹואּוּפִלָּת
 ירַפ טיִנ ףֹוראַד ְּךיִז לאָז ןעֶמ יֵדְּכ רַטייֵּפְק
 רע טעוֶו ןעֶטעֶּב טאָג לאָז ןעֶמ ראָנ ןעֶזאָל !
 יה זע רעֶרטְּבייַרְ ׁשֶרדֶ רה לי

 ןֶטָׂש רֶד ראָנ רֶסאֵוו םעֶד ייַּב ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 ןְלאָו לֵאָרְׂשִי יד יֵרְּבןֵמּונעֶג קעווַא םיִא שה

 םעֶד ןעֶזיוועֶג טאָנ טֶה טאָג ףֹוא ןֶדייֵר וייַּב
 ה"לש 7 וו 2
 טְנאַועֶג טאָה טאָג נוא (עַמְׁשִּת עֹומָׁש םַא רָמאֹיַע

 םֶד ןּופ עֶמיִמְׁש איִד ןיִרעֶה טְסעוו וד ּבוא :
 ןגוא עֶייזןיִא זיִא טְכעֶר םֶו םֶד נּוא ,טאָג ןְגיִביֵא
 ּוא ןיִרעֶה ּוטְסעוֶו טאָּבעֶג עֶגייַנ גּוא ,ןאָמ ּוטְסעוֶו
 אָר ןעק ןעֶמ .ָטיִה וטְסעוֶו עַצְּמעֶועֶג עֶגייג עַלַא
 ׁשֶרֹופְמ י"שה טאָה םיִנָיְנַע לֶעיִפ איוִו ןְטְכאַרְטאַּב
 ,ןניר וצ תֶמֶאָּב טאָג גיִטייֵנ ןעֶנעֶו עֶּכְלעוו ןעוֶועֶג

 הלק הניארו -חלשב
 רָסאֵוַו ןיִא םיִא רֶע טֶה הָׁשֹמ ּוצ םָיַחַה ץֶע
 ןֶסָׂש םעֶד טְכאַמָג טֶה נּוא ןְפְראועֶג ןייַדַא
 אּוד ּבֹוא (וגו עַמְׁשִּת עֹומָׁש םאנ ןאָט ּפָא
 טיִנ ּוד טְסעֶו תֹוצִמ םְטאָנ ןיִא ןְרעֶה טְסעוֶו
 םֶרטְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לעַּב רָד ,קְנאַרְק ןייז
 נּוא םֶחהָלַה תֹויִתוא איד זיִא הָלֲחַמ טְראוָו
 םעֶד ןיִא סאָד טְזייוַו סאָד חַלֶמַה תֹויְתֹוא
 נּוא אייֵרְד ןעֶדְנאַה רַפ זיִא ףּונ םֶניִׁשְטְנעֶמ
 הָלֲחַמ טְראָוו םֶד ליפ יוִוטייֵקְנאַרְק גיִצְכַא
 ְךֶרֹוד ןאָטְג ּפָא ןְרעוֶו עֶלַא יִד נוא טְפעֶרְׂטַּב
 טייֵמְׁש םּורָד רָקאַו נוא ץְלאַז ׁשיִמ טֹורְּב

 לאַווק איד ייַּב טְניִהאָנ הָלֲחַמ טְראוָו סאָד
 םֹורָּב נא ץְלאַז ְּךֶרֹוד םֶד ןעֶזייוו ּוצ ןעֶנּורְּב
 ןעֶטייֵקְנאַרְק עֶניִזאָד יִד ןעֶמ ןאק רָתאֵוַו נּוא
 ןעֶנעֶז ייֵו נּוא (הָמיִלֲא ּואֹובָי) ןְרעֶמְׁש רַפ
 ףְלעֶוְוְצ ןעֶוונ ןְטְראָד זיִא םיִלֵא ןייק ןְמּוקעֶג
 ןיַא לאָז טֶבַׁש רֶכיִלְטיִא יִדְּב רֶפאֵו ןְלאַוְק
 לֶטייֵמ גיִצְּביִז נּוא ןעֶּכאָה לאוק ןְרעֶדְנּוַּב

 גִצְּביִז איד ןּופ ןקָז רעֶכיִלְטיִא יֵדְּכ רֶמייֵּב
 לאָז הָׁשֹמ טיִמ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו םיִנֹקָז
 - איד נּוא םֹוּב לְטייֵמ ןייַא ןְּבאָה רעֶכיִלְטיִא

 יו ןעֶטְראָד ןעֶד סיז רעֶייִז ןעֶוועֶג זיִא רֶסאַֹו
 איד נוא םיִז רָסאֵוו יִד זיִא ןָסְקאוַו ןיִלְטייֵט

 ןְּבאָה ייֵז םִװ נייֵט סֶד ןְסְנעֶג ןֵּבאָה לֵאָרְׂשִי -
 זיִּב געֶמ גיִסייַרְד םִיַרְצִמ ןּופ ןְגֹוצעֶג סֹורַא
 םאָד זַא נּוא רײֵא ׁשֶרֹוח ןיִא גאָט ןעֶצְפיֵפ

 לֵאָרׂשִי יִד ןְּבאָה טְואָלְג םֹוא ְךיז טֶה גייֵמ
 רָתעַּב וָנּוא טְלאוָו סע ןְגאָז וא ןגירְׁשִג רעֶייז
 רעֶּביִא ןיִציִז ּוִצ םִיַרְּצִמ ןיִא ןייַז ּוצ .ןעוֶועֶג
 אָד ןעֶלאַז ריִמ רעֶדייֵא ׁשייֵלְּפ ּפאָט םעֶד
 ןֶמ טְקיִׁשעֶג טאָנ טֶה רעֶגְנּוה ןיִא ןֶּבְראַטְׁש

 ריַא ןיִא גאָט ןיִטְנֶצְכעֶו םעֶד לָמיִה םעֶד ןּופ
 נוא ןייֵג ּוצ ןֵּבֹוהְנ ןָא ןָמ רֶד טֶה גאָטְנּוז םּוא
 ןִמ םָחָל םָכָל ריטְמַמ יִגְנַה טְגאָזְג טֶה טאָג
 ןּופ טיֹורְּב ןעֶּבעֶג ְךייַא לעֶו ְךיִא (םִיַמְׁשִה

 םר
 שודקה

 ןּופ רֶדעי נּוא ,ןעֶמיִה גוא ,ןָכְראָהעֶג ,ןָאוט ,ןיִרעֶה
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 טְכאַמְג ןעֶמ טָה ןֶמ םעֶד ןּופ ןעֶד לָמיִה םָד
 רֶנְרעֶק יו ֹוזַא ןעוֶועֶג זיִא ןֶמ רֶד גוא טֹורְּב
 םיִז נּוא סייוו ןְהעוֶועֶג זיִא נוא רעֶדְנאַלְנ ןּוּפ

 זיִא ןִמ רד טְגאָז רֶנעֶיְלַא יִּבַר ,קיִנאָה איו
 ןְלאַפעֶג ויִא נוא ךוה ןיִלייֵא גיִצְכעז ןְלאַפעֶג
 ןְפאָלְׁשִנךאָ ןְעֶז לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶווטְכאנ ייֵּב
 ןעֶנעֶו .איֵרְּפ רעֶד ןיִא נוא טעֶּב רעֶייִז ףֹוא
 םעֶד ןֶבילְעֶג ןְּבאָה גוא לֵאָרְִׂי יַד ןְנאַנעֶג
 םֶטּונ לעֶיִפ םיִקיִדַצ יִד ּוצ טיִנ טאָג ןעֶד ןֶמ
 וזַא נוא ןיִטעֶּב איִד ףוא ְךאַנ ןעֶגיִל ייֵז ןעוֶו
 זיִא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ׁשֶדְקַמַה תיִֵּב םֶד זַא ְּךֹוא
 2 יש גאָטְסְניִד נּוא תָּבַׁש יִאְצֹומ ןְגְנאַגְג ןיִגעֶר רָד

 טְסנעֶד םוָו ְּךאָָוְמיִמ ּוצ םוָו טְכאַנ רָד ףֹוא

 ְךיו ןעֶלאָז ייֵז טיִנ ןוׁשְטְנעֶמ ןייק ןעֶייִג לאָמ
 ןעֶו תֹוכאָלְמ עֶרעֶייו ןופ ןעֶרעֶטְׁש רַּפ טיִנ
 ׁשְטְנעֶמ םֶו גאָט ייּב ןייֵג טעֶוו ןיִנעֶר רעֶד
 ונֹוּבַר ןְטעֶּביִג ּוהָיקְזח טֶה ְךֹוא ֹוזַא נּוא ןעייג

 ןְאָלְׁש ּוצ ַחֹּכ ןייק טיִנ ּבאָה ְךיִא םָלֹוע לָׁש
 ןעֶק גוא ןעֶנאי ּוצ ְּךאָנ טינ ְךֹוא גּוא ז'עע יד

 ןְפאָלְׁש ְךיִא לו םּורָד ןְגאָז םינ הָריִׁש ןייק
 טאָנ נוא ריִמ ףְלעָה ּוד נוא טעֶּב ןייַמ ףֹוא
 טְכאַנייַּב טְקיִׁשְג טָה נוא ןְליוו ןייַ ןאָטְגשֶה
 ןּופ הֵנֲחַמ איד ןְגאָלְׁש רעֶד טֶה נא ךָאָלַמַא
 ןייַז ףֹוא ןעֶפאָלָׁשעֶג ויִא ּוהָיִקְזִח נּוא רּוׁשַא
 םיִלֵהְּת ןיִא קּוסָּפ רעֶד טְנאַז ֹוזַא נּוא טעֶּב
 ןייַז ּוצ טיִנ םאָנ זאָנֵׁש ֹודיִדיִל ןֵּתִי ןֵּכנ
 ְךאָנ טְפאָלְׁש רע ןעו םֶטּונ קיִדַצ ןְטְּבילעֶג
 איִרפ ןייַז עֶׁשָר םעֶד טיִנ טָפְלעֶה םִע גוא
 ןנולְׁשננייא ןֵראָו זיִא ןִמ רֶר גוא ןייִטְׁש ףוא
 גנאַנ םֹוא ןייק ןעֶּבאָה ייֵז םָד רֶדיִלְג יִד ןיִא
 םָחָלְנ טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא טאַהעֶג טיִנ
 זיִא םוָו טֹורָּב ןייַא ֹוזַא (שיִא לַכָא םיִריֵּבַא
 טֶה םיִרָבַא איֵד ןיִא ןעֶגנּוְׁשִנ ןייא ןָראָועֶג
 (ומֹויְּב םֹוי רַבָד ןְסעֶנעֶג לֵאָרְׂשִי רָכיֵלְטיִא
 טֶה ןעֶמ םוָו גאָט עַלַא ןְלאַפעֶג זיִא ןֶמ רַד
 טְנאָקעֶג טאָה טאָג נוא ןיִסע ּוצ טָפְראַדעֶג
 ראָנ טייַצַא ףֹוא ןְלאַפ ןעֶזאָל לאָמְנייֵא ןיִא
 נאָמ עֶלַא ןעֶלאָז יו םאֶר טְלאוָועֶג טֶה רָע
 ןעֶגְראַמ םֶד ןְרעֶכיִז רַּפ ְּךיז ןְלאָז נוא ןְטעֶּב
 רעוֶו טְגאָז רֶעעילָא יִּבֹב .ןָמ ןייז ךֹוא טעֶו

 שודקה ה"לש
 ןָמעֶג םורַא ןעֶמ ןאָק ןּופ רַד ,עֶרעֶל עֶניימ ןְגֶלאַפ
 ב=צ= ִרְבִרְב.ןייַו קמוע ןעֶמ ףְראַד ןעֶסעע ןיִא זַא זָמָרא

 הלשב תשרפ

 ןְרָדְנַא םֶה ףֹוא גאָט ןייא ּופ ןִמ םָד ןּופ ןְנאָל !

 = עי ראי ירד ,ךצ-י = 7" 2. יט יח
 יא 3

 אש .תניארו
 / ףָעְו םָו טְנאָז ּוא ןעֶסע וצ טְנייַה טֶה סֶע
  םיִנ הָנּמַא ןייק טֶה רעֶד ןעֶסֶע ןְגְראָמ ְךיִא
 / ןייו ןעֶכְלְטיִא טְרעַׁשַּב טאָנ ןעֶד טאָג ןיִא
  םורָה טְגאָ ֹועְמִׁש יִּבַר ,טייֵצ רֶד ןיא ןעֶמֶע
 . יִרְּכ טייַצַא ףֹוא ןֶמ ןעֶלאַפעֶג ןָא טיִנ זיִא
 / נוא ּבייַו ןייַז םיִמ לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ יַכָלְטיִא

 - טאָנ וצ ןֵנֹא יִרֲעייז ןְּבייַה ףֹוא ןְלאָז רֶדְניק
 -  טׁשִּפַאְדאָנ .ןָמ ןְבעֶנלאז רֶע ןְטעּב ןְלאָז נּוא
 / ןָמ ןְׁשיִרְּפ גאָט עֶלַא ןְלאָז לֵאָרְׂשִייִדְּכ ויִא
 -  ןְלאַפ ןָא לאָז םעןעוֶו זיִא שֵׁשּפַאְךאָנ .ןעֶסט
 . ףעוָש טְלאוָו טייֵצַא ףוא לאָמַא טיִמ ןָמ
 ןּבאָה ייֵז ןעָ ןְגאָרְט ּוצ לֵאָדְׂשִי רַּפ ןעֶועֶג
 וא ןְרעֶדְנַא םעֶד ףֹוא טְרֹוא ןייֵא ןּופ ןְגֹוצעֶג
 זייֵה יִד רַּפ םיִקיִדַצ יד ןְלאַּפְנ זיִא ןֶמ רֶד
 לָמיִמ איד נוא ןְמעֶנ רֶלאַּב םיִא ןעֶלאָז אייֵז
  גוא ןייֵנ טְּמעֶג רֶטייֵו ןְּבאָה טייַל עֶניִסעֶמ
 - ןייג טְפְראַדְג רֶטייַו ְּךָנ ןְּבאָה םיִעָׁשָר יד
 ְךיִא טְגאָז טאָנ (יִתָרֹותּב ליה ּונִֵנֲא ןעמלנ
 בֹוא ייֵז ןֶבּורְּפ ּוצ ןִמ ןֵּבעֶנ לֵאָרְׂשִי ּוצ לעוֶו
 ןֶמ םעֶד ייַּב םָו תֹוְצִמ יד ןָטְלאַה ןָלעֶו ייֵז
 רֵּביִא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זיִא עֶטְׁשרֶע סאָד זיִא

 נוא ןֶמ ןֵּבֹולק ןייג טיִנ תָּבַׁש םּוא ןעֶלאָז נּוא
 . ייֵז נּוא ןְּבולק לָּפאַמ תֶּבַׁש בֶרֶע םּוא ןְלאָז
 / נוא ןָּביִלְקְנ סאָמ ןָא תֶּבַׁש בֶּרִע םּוא ןֶּבאָה
 לָּפאמ ןעֶמ טאָה ןְמּוקעֶג םייֵהַא זיִא ןעֶמ זַא
 םָּתעַריִו ברק גאט ןֵרָדְנַא ןיֵא ןיִא יו ןְנופעֶג
 הָׂשֹמ (םִיָרְצִמ ץֶרָאֵמ םָכְתֶא וו איִצֹוה ייִּכ
 טעוֶו ריא לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ ןעֶנאָז ןֹרָהַא נּוא
 ןְגֹוצעֶג םֹוא ְּךייַא טֶה טאָנ סֶד ןְרעוֶו ראָועֶג
 ריִא טְנאָז ריִא סו ריִמ טיִג נּוא םִיַרְצִמ ןּופ
 רָּבְרִמ רד ןיא ןְטייֵמ ּוצ טְכאַרְּבִ זנוא טֶה
 ׁשייֵלְפ ןֶּבעֶג טאָנ ְּךיִיַא טעֶוו טְכאַנ רֶד ףֹוא
 ןעֶמ ןעֶד ןְטעֶּבעֶנ טְכעֶר טיִנ טֶה ריִא לייוו
 ךייא סֶע רֶע טעװ םורָד ׁשייֵלְפ ןָא ןיִיַז ןעק
 ייֵז ןעֶּבאָה ןֶמ םעֶד רעֶּבָא טְכאַנ ייַּב ןעֶּבעֶנ
 ןיא ןְּבעֶגעֶג ייֵז רע טֶה םּורָד ןְטעֶּבעֶג טְכעֶר
 טייֵרְג םיִא ןֶּבאָה טייֵצ ןעֶלאָז ייֵז איִרְּפ רָד
 ויִא ןֶמ רָד טְּבייַרְׁש ֵיַחְּב רֶד .ןֵסעֶּוצ ןָכאַמ
 ןְלאָז יז יֵדְּכ לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןְּבעֶעֶג ןעֶראו

 - ןנעק
 ןֶחְלׁש לַּכ) ןעֶנאָו םיִמָּכֲח עֶרְְנּוא איו ּוזַא ,הָרוּת
 :(נ קרפ תובא 'וכו הָרוּת יֵרְבִד ויָלָע ּורְמָא אֹלָׁש
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 הניאצ

 ןעֶסֶע גּונעג ןְלעֶו יי ןעוֶו ןנְרעֶל הָרֹוּת ןנעק
 נוא םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶמ טֶה ְךֹוא ֹוזַא נּוא ןֶפאָה
 נא ןעֶּמעֶנעֶג תֹורְׂשֲעמ נא תֹומּורְּת םִק
 ןְציז ןנעק ןְלאָז ייֵז ֵדְּכ תֹונָּבְרָק ןּופ ׁשייֵלְפ
 ןֶמ םעֶד טיִמ טאָנטִה ֹוזַא הָרֹוּת ןנרעֶל א

 ןנְרעֶל ןְלעוֶו יז בֹוא טְבּורְפעֶג לֵאָרְִׂי
 ןעֶשְטְנעֶמ ןייֵא טְבּורְּפ טאָנ נּוא ה
 ראָנ ןייַז טעוֶו םִע ֹוזַא יו טְסייוֵו רע יִׁשֹ
 זיִא קיִדָצ רֶד םָד מייל איד ןעֶזייװ לו

 ןופ ְּךיִז ןְלאָז יִיֵז נּוא בּורָּפ רָד ייַּב ןָג
 םּורָד ןאָט ּוצ ֹוזַא ךוא ןעֶנְרעֶל קיִד
 ןֵלאָו טייל יֵדְּכ קיִדצ םעֶד טאָנ טָּפ
 ייַּב ןייֵק לאָז ןעֶמ ןעֶנְרעֶל ּפֶא םיִא
 רע ןעֶו ּוליּפֲא שאָנ ןעֶנעקא ןעֶריי

 ּוליִּפֶא ןעֶבֹול טאָנ לאָז ןעֶמ נוא טְּפאָר
 רַׁשֹוע םעֶד טאָנ טְבּורְּפ ּךֹוא םִיָרּוסְי
 ןייז טימ ןייַז גֵהֹונ טְכעֶר ְּךיִז םעֶק רע
 טאָנ טְכּורְּפ ךֹוא נוא הקָדְצ ןֵּבעֶנ ּוצ =
 םעֶד ןייַ לֵּבקְמ טעו רע בֹוא ןאַמּורֶא
 ְךֹוא טאָנ ןעֶנעקַא ןְדייֵר טיִנ טעו נּוא 2
 טעֶו יִ בֹוא ףונ ןיִאהָמָׁשְנ יד טאָ שב
 עֶרָה רֶצֵי םעֶד רָדֶאבֹוט רִֶי םעֶד ןייֵג
 טאָג טיִנ םּורָּפ רָד ייַּב טייֵטְׁשַּב ןעֶמ ןעֶװ
 יִשִׁשַה םֹויַּב הָיְהְ) רַּפ רָד רַכְׂש ןֵסֹורְנ

 יֵד ּוצ טְנאָז הָׁשֹמ (ואיֵבָי רָׁשֲא תַא ּוניֵּכַהְו

 גאָטייֵרְפ זִיַא נאָמ רעֶטְסקעֶז .רעֶה לֵאּדׂשִי
 הָׁשֹמ תֶּבַׁש ףֹוא ןֶמ ןעֶטייֵרְגןָא ןעֶמ
 רעייַא זיִא זְנּוא ףֹוא טיִנ לֵאָרְׂשִי יד ּוצ 1
 ריִמ ןְנְרעֶל ןיִנאַד ןּופ .טאָנ ףֹוא ראָנ
 ףֹוא רעֶדָא בָרַא ףֹוא טניִרק  םע רע
 טְגיִרק רֶע יו ְךיילָג זיא רַד םֶכָח דיִמ
 ןיֵא נוא (םֶחָל ּועְּבְׂשִּת רֶקֹוּבַבנ טאָג

 רֶדעי ןּופ רֶד טְּביֹולַק (ולָכָא יִפָל ׁשיִא ּונָמִּמ ּו
 טיִנ טְסייַה םֶר ןָּפֶע םּוצ ףְראַד רֶע לֶעיִפ יו / -
 סאָר ןְמְלאַהרֶע ּוצ יוִו ראַנ רֶגינייֵו טיִנ נּוא רעֶּמ
 רֶמֹועָב ּודֹומָיו) רֶמייַו טְגאַז קּוסָּפ רעד יוִו .,ןֶּבעָכ

 יז גוא (ריִמֲחָה אל טיִעָמַמַהְו הָּבְרַמַה ףיִרֲעָה אְֹו
 םוָו רָר םֶד ןְהעֶנעֶג יז ןְּבאָה ןְטְפאָמעֶג פא ןּבאָה
 רֶד וא םאַהעֶג רעֶמ םינ םָה ןֶּביִלְקעֶג לֶעיִפ טֶה
 ,םאַהעֶג רֶגיִנייַו טיִנ טֶה ןֶּביִלְקעֶג רֶגיִייוַו טֶה שש
 םּוא ןאַטעֶג רֶדְנּואוו םֶד נּוא טְנאַז רַּפ םֶד טֶה יִ"ֹׂשֲה
 - גוא ןְגיִנעֶגאַב ּוצ ףיז גיִנייַו םיָמ ןָנרעֶל ּוצ נא
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 שודקה ה"לש

 ולק הניארו
 טיִמ ןעֶטעֶז ןָא ְךייַא ריִא טעוֶו איִרָּפ רעֶד
 'רעייַא טאָג ןיִּב ְּךיִא םָד ןֶסיוִו טעו נוא טֹורָּכ

 ףְראַד ןעֶמ טֶדֹּפָא ריִמ ןְנְרעֶל ןנאַה ןופ .טאָנ
 שְגאָנטֶה הֵׁשֹמ ןעָד ןָסִע םעֶד ְּךאָנ ןֵשְטְעֶּב
 טֹורְּב טיִמ ןעֶטעֶז ןָא ְךייֵא טעֶו ריִא ןעוֶו
 טְויֵפְְׁנ ךייֵא טֶה טאָנ םֶד ןֵמיוו ריִא טְלאָז
 לַעַּתַו בֶרעֶּב יִהָיֵע ןׁשְמְנעֶּב טְלאָז נוא
 טֶכאַנ רעֶד ףוא ןעוֶועֶג זיִא סענּוא ויָלָׁשַה

 לֵאָרְׂשִי איד ּוצ לעֶנייַפ עֶטּנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶגעֶז
 ןְּבאָה לָניּפ יד נא ויָלָׂש ןָסייֵהעֶג ןְּבאָה סָו
 ראי ניִצְרעֶּפ עֶלַא רָּבְדִמ רָד ןיֵא טאַהעֶג ייֵז
 םֶד ןּביִרֶׁשעֶג הָרֹוּת איִד ראָנ טָה םּורָד נּוא

 טיִנ טֶה נוא ראי ניִצְרעֶפ ןעֶועֶג זיִא ןֵמ רֶד
 ניִצְרעֶפ ןעֶועֶג ןעֶנעֶז לְגייַפ יִד םֶד ןֶּביִרָׁשעֶג
 שיִנְפעֶׁשּב איינַא ןעֶועֶג ויא ןֶמ רָד לייַוראָו
 רֵּבֶא ןעוֶועֶג םיא ייַּב םיִסיִנ ליפ ןעֶנעֶז םָע
 שיִָפעַׁשַּב איינ ןייק ןעוועֶג טיִנ זיִא ויָלֵׂש רָד
 םּורַא לט רֶד ןעוֶועֶג זיִא איִרָפ רָד ןיִא נוא
 רָד זיִא ֹוזַא טְּבייבְׁש ׁשֶרְדִמ רֶד,הָנֲחַמ רָד

 מ נּוא אֹוט ןְלאַפעֶג זיִא ןְמְׁשְרֶע םּוצ ןְלאַפְ
 א אָ ר נא כא לג רע יד טל
 רֶדיוו זיִא ןִמ םעֶד ףֹוא גוא ןָמ רָד ןְלאַּפעֶג
 םּורָד .םיִא ןיקעֶד ּוצ אּוצ אֹומ ןעֶלאַפעֶג
 ףיא ְּךעֶטְׁשיִט ןייֵא תָּבַׁש םּוא ריִמ ןעֶגייֵל
 יִד ףֹוא נוא ןָכּוק יִד ףֹוראַד נוא ׁשיִט םעֶד
 איו ןקנעֶרעֶג ּוצ ְּךעֶטְׁשיִט ןייֵא רֶָדיוו ןָכּוק
 גּוא רָּבְרִמ רֶד ןיא ןְגעֶלעֶג זיא ןֶמ רעד ֹוזַא
 זיִא סד ןָמ ןָפּורְג םיִא ֵּבאָה לֵאָרְׂשייֵנָּב יד
 ּומקַל) לעֶמיִה םעֶד ןּופ ּבאָנ ןייא ׁשְטיימ
 איד ּוצ טְנאָז הָׂשֹמ (ֹולָכָא יִפְל ׁשיִא ּונָמֵמ
 םֶד ןֵּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק טְלאָז ריִא לֵאָרְׂשִי
 ןָא ןֶמ לֶעְיַּפ דְלאַועֶג טיִמ ןֵלעוֶו םיִרֹוּבִנ יִד

 ןבולק

 עַרָדָנַא םוָו םָד ןיִא םיִרעוֶו ןייַרַא ףוא זיִא רֶּביִראַד
 יד םָו ןְניווּוצ ,ןְגְראָמ ףֹוא טְנאָלעֶג רֵּביִא ןְבאָה
 סאוָו רעד (הָמיִר הָּברִמ רִׂשְּבהֶּברמ) ןְגאָז םיִמְכֲ
 ,םיִרעָו ןעֶרעֶמ טְּכאַמ רעֶד ׁשיילָפ ןעֶכעֶמ ּטְכאַמ
 (שַאְביַו) טְראָו םֶר ןְּבעֶגעֶג ּוצ טֶה הָרֹוּת איָד נּיא

 ּוליִפֶא זַא ןְיוַו ּוצ ןְראָועֶג ןֶּבְראָד רַפ ויִא םָע גּוא
 קְנאַטְשעֶנַא תורְתומ איִד ןּופ טְרעֶו ןְּבעֶל ןְראַפ
 םּוראָָו (םֹוקָמ יֵלְּב הָאֹוצ איִק) טְנאַז קיסָּפ רָד יו
 יי ניִלייַה ףְראַד טֵֶע ןעֶּמ ןבָלעוֶו ףֹוא ׁשיִט רֶר
 טגיגיירמּוא רַפ טיָנ תֹורָתֹומ טיִמ הֶליֵלָח ףְראַד ניא

 ז ןיִרעֶט
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 ןְּבּולְק ןא ניו עו רֶפאֵלׁש רֶד נא ןֶּבֹולְ
 רָכיֵלְטיִא (ולְכָא יִפָל ׁשיִאנ רֶע טְנאָז םּורְד
 ְךאָנ ןעֶסע ןייַז ְךאָנ ןעֶּבֹולְק ןָא נּנעֶג טעֶו
 ןייֵא ּוצ לעֶטְסעֶמ ןייֵא (תֶלֹוגָלּונַל רָמֹועע

 רֶה ןעֶסע ףֹוא עוו םִע רעוֶו נוא ןְׁשְטְנעֶמ
 ףֹוא רעֶמ טעו סע רעֶו נוא דְנּוועֶג ןיִיַו טעוֶו

 טעֶו נוא רָסעֶרְפ ןייֵא ןְסייֵה טעֶו רֶד ןֶסֶע
 רָכיֵלְטיִא (ולֲהָאָּב רֶׁשֲאַל ׁשיִא) ףאַלְׁש ןייז
 איו םָו ְךוא ןעֶנעֶו ּבייו ןייז ןופ ןֶּבֹולְק לאָז
 טֶלָצעֶנ ןיִא ץֶלַא טְציִזאיֵז לייוו לֶהֹוא טְכייֵה
 יִא ׁשְשְנעֶמַא םֶד ּפָא ריִמ ןְנְרעֶל ןְנאַד ןּופ
 עוו רֶדיִק נוא ּבייַו יז עֶיְֵׁ ּצ בֶיוְמ
 נוא (רֶקֹוּכַּב ֹותֹוא ּוטְקְלִיע ןיילק ןעֶנעֶז ייֵז

 ןֶמ רֶד נּוא איִרְפ רֶד ןיא ןְּביִלְעג ןְּבאָה יי
 גאָט םעֶד ףֹוא תֹועָׁש רעיִפ זיִּב ןְנעֶלעֶג זיִא
 ןֶמ רָד זיִא ןעֶגְנאַגעֶג ףֹוא זיא ןיז יִד זַא נּוא

 טְמיֹז דַפ טֶה ׁשֶנעמַא ןעוו ןעְֶנאַג ּוצ ןְראוָו
 יו ֹוזַא טְלייֵטְנ םיִא ןעֶמ טֶה ןֶּבֹולק ּוצ ןָא

 ןעֶמעע יצ ןְּבאָה לאָז רֶע הָקָרִצ טְלייֵט ןעֶמ
 ןעוֶועֶג זיִא םיִסיִנ לעָיּפ גּוא גאָט ןֶצְנאַנ םעֶד
 תֹודֹוס לעֶיפ ייֵז טאָה רֶע ןעֶד ןֶמ םעֶד ייֵּב
 ןּופ טְכעֶנקַא ןעווו ןעֶד איִבָנ ןייֵא יוִו טְגאָועג
 ןְרעֶדְנַא ןייא וצ ןְּפאָלְטְנַא זיִא לֵאָרְִׂי ןייא
 ריד ייַּב ּבאָה ְּךיִא טְגאָזעֶג םֶה רָה לֵאָרְׂשִי
 טֶה רֶרָדְנַא רעֶד נּוא טְפֹוקעֶג טְכעֶנְק םעֶד
 ןעֶמ זיִא ןְפאָלְטְנַא ריִמ ןּופ זיִא רֶע טְנאועֶג
 ןְראוָועֶג ראָועֶג ןֶמ םעֶד ְךְרֹוד תַמָא םעֶד
 גירְּביִא ןְנּופעֶג ןֶמ לֶטְסעֶמ םֶד טֶה ןעֶמ יו
 ןָכיֵלְטיִא ןעֶד ןעוֶועֶג טְכעֶנק רֶד זיא םעֶד ּוצ
 ווה ןייַז ְּךאָנ ןָמ ןעֶלאַפעֶג זיִא תִיַּבַה לעַּב
 נּוא רעֶדְניִק נוא ּבייוַו ןייַז ןופ ְּךאָנ דֶניֵועֶג

 םעֶד נוא לְטְסעֶמַא ןעֶכיִלְטיִא ןְנעוֶו טְכעֶנְק
 לעּב ןייַו ייַּב ןְלאַפעֶג זיִא לֶטְסעֶמ םֶטֶכעֶנְק
 לעּב ןייַז רעוֶו טְסּואוועֶג ןעֶמ םֶה םּורְד תִיַּבַה
 טאָה איִז םָװ הָׁשִא ןייַא ךֹוא נּוא זיִא תִיַּבַה
 נא ויִא נוא ןאמ ריִא טיִמ טְניִרְקעֶג ךיז
 זיִא איִז טְנאַזעֶג טָה ןאַמ רָד רָטאָפ ריא ּוצ
 ןאַמ רעד טגאוָעג טֶה הָׂשא יד נוא גידְלּוׁש

 םירקי יטוקיל
 טְנאָזְגייֵז ּוצ הָׁשֹמ טֶה (םויַה ּוהּולָכֶא הָׁשֹמ רֶמאֵַּו

 ּוצ תָּבַׁש זיִא טְנייַה םּוראָו טְנייַה טֶסֶע
 זיִא רֶרֵס רעֶייז לייוו טְּבייַרְׁש תֹופָי םיִנָּפ רֶד .טאָנ
 ןָא איִיָפ רעֶד ןיִא הָרּועֶס ןייֵא ןעֶפעג ּוצ ןעֶטעֶנ

 חלשב תשרפ

 - ּבֹוא נּוא ניִדְלּוׁש זיִא יִז סָד טְסּואווָנ ןעֶמ ְטֶה ;

 . רָרָא טֹוט סְנאַמ ריִא ְּךאָנ םיִׁשָדֲח ייֵרָד רַפ

 ןעֶסֶע טְּפְראַד ריִא םִו הָדּועֶּס איד רֶָמֹולָּכ טְנייַה

 .!אירְּפ 55 ןיִא טְנאועג הָׁשֹמ טֶה ניִרָלּוש זיִא
 - ןֵמּוקעֶג ויִא םִע זַא נּוא טָּפְׁשִמ רֶד ןיִיַז טעוֶו
 - םאֶר ּבֹוא ןְהעֶועֶג ןעֶמ טאָה איִרָפ רעֶד ןיִא
 - וּוה םִנאַמ ריִא ןיִא ןְלאַפעֶג זיִא ןֶמ לָטְסעֶמ

  םֶרָטאֶפ ריִא ןיִא ןְלאַפָגזיִא ןֶמ לָטְסעֶמ םָד
  גיִדְלּוׁש זיאןאַמרַד םָדטְפּואוועֶג ןעֶמ טֶה זֹוה

 - ןאַמ ןייַא ןֵמּונעֶג םֶה הָׁשַא ןייֵא ןעוו ךֹוא גּוא

 .ּוצ דְניֵק ןייֵא טאַהעֶג טֶה נּוא טָנ םעֶד ְּךאָנ

 ןעֶמ טאָה געֶמ עֶכיִלְטִע טיִמ םיִׁשָרֲח םֶקעֶז
 . ןופ םיִׁשָדֲח ןיינ ּוצ ןיִא סֶע ּבֹוא טְסּואוועֶג טיִנ
 רָדֲא רָטאָפ ןייַז רֶע זיִא ןאַמ ןָּטְׁשֶרֶע םעֶד
 עמ עַכיִלְמִע טימ םיִׁשָדֲח םֹקעֶז ּוצ זיִא םִע
 . ןעֶמ'טֶה רֶטאַפ יז רֶע זיִא ןֶרָדְנַא םעֶד ןּופ
 זיִא ןֶמ לֶטְסעֶמ עֶניִרְּביִא םאֶד איו ןְהעֶועֶג
 ןטְׁשְרעֶ םֶד ייֵּב ןְלאַפְג זיִא םִע ןעוָו ןְלאַפעֶג
 / ןייז זיִא סע םֶָד טְסּואוועֶג ןעֶמ טֶה זֹוה םְנאַמ
 םעֶד אייַּב ןְלאַפעֶג זיִא םִע ּבֹוא נּוא דְניִק
 / לעַּב רֶד .דֶנֹיק ןייַז סֶד זיִא זֹוה םִנאַמ ןֶרָדְנַא
 ןעֶגְנאַג ּוצ זיִא ןָמ ררָה ןעֶוו טְּבייַרְׁש םיִרּומַה
 איִד נּוא רָסאֹוַו ןְכאַט ןְפאָלעֶג םיִא ןּופ זיִא
 תֹומּוא יֵד נּוא ןְקָנּורְטִנ ןּופ רָד ןֶּבאָה תֹויַח
 טֶכּוז רַפ ןּבאָה נוא ןְסעֶנעֶג תֹויַח יד ןּופ ןְּבאָה
 טְרָדְנּואורַּפ ְךיז ןְּבאָה נּוא ןָמ ןּופ םעמ םעֶד
 טונ ֹוזַא זיִא תֹויַח .איִד ןּופ ׁשייֵלְּפ סאָד םִו
 טֶה הָבֹומ עֶסֹורְג ןייֵא יו טְנאָזעֶג ןְּבאָה גּוא
 טיִמ רֶּבְרִמ רָד ןיִא לֵאָרְׂשִי יהּוצ ןאָטַג טאָנ
 ןעוו עֶׁשְטאָח (וב הָתיָה אל הָמֵרְל ןֶמ םעֶד
 טְואָלעֶג רֶּביִא ןעֶכאָו רָה ןיִא םיִא טֶה ןעֶמ
 טיִמ סֶע זיִא ןֶרְדְנַא םעֶד ףֹוא גאָט ןייֵא ןּופ
 טְואָלְג רֶּביִא טֶה ןעֶמזַא רּבֶא ןְראָווג םיִרעוֶו
 טיִמ טיִנ סֶע זיִא תֵּבַׁש ףֹוא גאָטייַרְפ ןּופ
 םֶד ּפָא ריִמ ןְנרעֶל ןְנאַד ןופ .ןְראָוג םיִרעוֶו
 םֶד הָחּונְמ ְךֹוא םיִתַמ איִד ןְּבאָה תֶּבִׁש םּוא
  טיִנ ןֶּבאָה ייֵז יו וזַא םיִנ ייֵז ןֵסֵע םיִרעו יִד

 יָד טְּבייַרְׁש ֹוזַא ,תָּבַׁש םּוא ןֶמ םָד ןְפעֶגעֶג
 יִד ּוצ טְנאָז הָׁשֹמ (םֹויַה ּוהּולְכֶאְ) יֵיַחִּב

 - לארׂשי ו :

 טְכאַנ רעֶד ףֹוא הָרּועְּס עֶרָדְנַא איִד נּוא ןעֶקייֵּב
 טֶהע טְנאַזְג ייֵז ּוצ הָׁשמ טֶה םָד רָּביִא עֶריִׁשְטעֶו

 גאמ ןְגיֵדְניִגְראָמ םּוצ ןֹוׁש רעק םֶד טְכאַנ רֶד ףֹוא
 / טלאמעד .
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 תשרפ הניאצ / //
 ןֶר ןמ םעֶד טְניַה טְסעתֶּבִׁש םוא לֵאָׂש
 ןניִפְג טיִנ ריִא טעוו טְנייַה תָּבִׁש זיַא טְנייַה

 לאָמ ייֵרָד קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םִע .הדְלעֶּפ ןיֵא
 תֹורּועְס ייֵרָד לאָז ןעֶמ םֶד טְזייוַו םֶד םויַּה
 טְכאַנ ּוצ גאָמייַרְפ עֶנייֵא תָּבִׁש םּוא ןעֶמֶע
 ְךאָנ תֶּבַׁש עֶנייֵא גוא אירפ תֶּבִׁש עֶנייֵא נא

 ןעטְלאַה ּוצ הָוְצִמ יִסֹורְנַא זיִא םִע הָחְנֶמ -
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( 
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 תֶּבַׁש םעֶד ְךייַא טיִנ טאָנ םָד ֹטְהעֶז (תָּבַׁשַה
 תֶּבַׁש ןּופ ןעֶכאַז עֶלַא טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶחמ רֶח

 ןעֶועֶג ויִא תֶּבַׁש ןופ ןֶמ רעֶד לֶּפאָט ןעֶנעֶז
 ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייֵא ףוא ךֵלְטְסעֶמ ייֵווְצ לָפאָט

 ףאָׁש יוַחְצ לָּפאָט זיִא תֶּבׁש ןופ ןֵּבִר
 לֵּלַחְמ זיִא םָוו רֶד נּוא תֵּבִׁש ןֵּבְרַק ןייֵא

 לעֶּפאָט הָתיִמ ןייַז םיִא אייַּב טייֵמְׁש ׂ

 טְלאַה סאוָו רעֶד נּוא (תֶמּוי תֹומ ָהיֶלָ
 רעֶד נּוא לָּפאַט רַכְׂש ןייַז זיִא תַּבִׁש טְּכעֶד

 תֹומְׁשְנ אייוְצ תָּבַׁש םּוא ְּךֹוא טאָה ז
 ןמ ואָלְנַא טֶה ןעֶמ (םָהָלַה תֶא ּואְרָי

 ּוצ ַחיִׁשָמ ןּופ ןעֶמייֵצ איִד זיִּב ןעֶמְלא
 ְּבאָה ןְרעֶטְלעעֶרעְֶנּוא םוָו טֹורְּב םֶד |
 ןקעֶטְׁש רֵד ְךֹוא נוא ןֶמעֶנעֶג רֶּבַדַמ ר

 ןֹורָא רָד נוא ןְטְלאַהאַּב ןעֶראוָו זיִא ןרָהַא ןּופ
 ןטְלאַהַּב ןְראוָוְךֹוא ןעֶנעֶזןגְנאַטְׁש עֶניַזשיִמ
 ןְראָו ןעֶנעֶז ק"מהּב ןופ םיִלֵּכ לֶהיִפ ְּךאָנ נּוא
 זיִּב קמהּב םָד רָטְנּוא לייֵהַא ןיֵא ןְמְלאַהאַּב
 רַפ איִז טֶה נּוא ןְמּוקעַג זיִא ְךֶלָמֲה ּוהָיִׁשאֹי

 קימהּב םעֶד רֶטְנּוא לייֵה רעֶד ןיא ןעֶגְראָּב !

 טְפאָרְטְׁשעֶג ְרְׂשִי טֶה איִבָנַה הָיְמְרי זַא נּוא
 ּבאָה ,םיִנ הָרֹוּת ןייק ריִא טְניִרעֶל ם
 טֶה ןעֶסֶע ןעֶמעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו יִו טְנאָ
 ןעֶויִועֶג ייֵו טֶה נוא ןֶמ זאָלְנ םֶד ןְמּונע

 הָרֹוּת טְניִרעֶל סע רעֶו זייַפְׁש םָמאָנ
 ּולְכֶא ןֶמַה תֶאנ ןעֶסע ףֹוא ןעֶנְראָז טינ
 ןֶמ םעֶד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד (הָָׁש םיִעָּבְרַא

 טְּביירְׁש ֵיַחְּב רעֶד .ראָי גיִצְרעֶּפ ןעֶמעֶנעֶנ
 אייז ןעֶד ׁשֵדֹוח ןייֵא ּפֶא טייֵנ סע עָׁשְטאָח -

 וא ריֵא ּבְלאַה ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא ןֶּבאָה
 לייוַו ראָנ ןֶסִיֵנ ּבְלאה טְרעֶהעֶג ףוא ןְּבאָה !
 יטוקיל 6

 או
: : 

 טו

 טְלאָז ריִא טְרעֶייִג תָּבִׁש טיִנ ןׁש ויִא טְלאָמעֶד
 ריִא יֵרְּכ ְנייַה ְךאָנ טְסייֵה םֶד סו טְכאַנ רַפ ןֶפֶע
 לֵאָרְִׂי ִנְבּ) ,ןעֶסעֶ;תוריעס ייֵבד תָּבׁש םּוא טְלאָז !
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 .תֶא םכָל ןֵתָנ וי יִּכּואָרו תֹורּעְמ ייְֵד

 זלק הניארו תלשב
 ויִא ׁשֶרָוח ןייא ראָנ ּפָא טיִנ ןייֵמ טייֵנ םִע

 ןְגְנאַנעֶג זיִא ןִמ רֶד נוא ראָי גיִצְרעֶפ יו ְךייֵלְ
 ןּופ טֹוט םעֶד ְּךאָנ געֶט גיִסייֵרָד נּוא טֶכַא

 גאָט ןֶּביז ןְּבְראָטְׁשעֶג ויִא הָׁשֹמ ןעֶד הָׁשֹמ
 נּוא לֵאָרְׂשִי טְריַפעֶג עֶׁשֹוהְי טאָה רֶדָא ןיִא
 טֶכא ןעֶנעוֶו תּוכָז ןייַ ןּפ ןְְנאַנעֶג זיִא ןָמ רֶד
 ישר נוא ןָסיֵנ ּבָלאַה ויִּב געֶמ ניִסייַרְד נּוא

 רשי ןבאָה ראָי גיִצְרעֶפ עֶצְנאַ יד טְּבירְׁש
 ןְּבאָה אייז סאָו תֹוצַמ איד ןעֶד ןֶמ ןְפעֶנעֶג
 יִװ םַעַטַא טאַהעֶג ןְּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ ְטאַהעֶג
 ןָסיִנ ּבְלאַה ןּופ ןָסעֶנעֶגייֵז ןְּבאָה םֶד גּוא ןָמ
 ףֹוא דֶלאַּב טֶה ןֶמ רָד נּוא רַײַא ּבֶלאַה ויִּב
 ןייֵא ראָנ הָׁשֹמ ןּופ טֹומ םעֶד ְּךאָנ טְרעֶהעֶג
 זיִא סו ןֶמ ןְגְנאַנעֶג זיִא טֹומ ןייַז ראַּפ גאָט
 אייז ןֶּבאָה ֹוַא ןְסיֵנ ּבֶלאַה ויִּב ןעוֶועֶג ּונעֶג
 רָמֹועָהְע ראָי גיִצְרעֶפ עֶצְנאַנ ןֶמ ןעֶסעֶגעֶג
 זיִא רָמֹוע רעֶד נּוא (אּוה הָּפיֵאָה תיִריִׂשֲע
 טֶה הָּפיֵא ןייֵא נּוא הָפיֵא ןייַא ןּופ ליִטְנהעֶצַא
 נוא .אייווצ נּוא טְרעֶדְנּוד ריפ ןעֶטְלאַהעֶג
 נּוא אייֵרְד ליִמְנִהעֶצַא זיִא רעייַא ניִסייֵרְד

 םֹורָג וזַאייַא ליִטְּפיִפ ןייֵא נּוא רעֶייַא גיִצְרעֶּפ
 זיִא ֹוזַא נוא ןֶמ ןופ לֶטְסעֶמ םֶד ןעוֶועֶג זיִא
 ןופ רָד ףראד ןעֶמ םוַו גייֵטַא ןּופ רּועיִׁש רָד
 גּוא אייֵרָד ןייַז םֹורְג םִע לאָז ןעֶמעֶנ הָלֵח
 ָךֹוא ןעֶמ טְמעֶנ חַסַּפ ףֹוא נּוא רעֶייַא גיִצְרעֶפ
 ראָמ ןייֵמ תֹוצַמ ןּופ נייֵמ םָד ּוצ סאָמַא ֹוזַא
 םֶׁש אָמְצִיו ןְטעֶנק לאָמ ןייֵא ןיא טיג ןעֶמ
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא נוא (םִיַמִל םֶתָה
 ּוצ גיִטְׁשְראָד ןְראוָועֶג ייֵז ןעֶנעֶז םיִדיִּפָר ןייֵק
 ןעֶקְניִרְט ּוצ טאַהעֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא רעֶסאוַו
 ּומְסאָה םּוראַוו הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג יי ןעֶּבאָה
 ָנּוא ןֶמייֵש ּוצ םִיַרְצִמ ןּופ ןֵנֹוצעֶג סֹוא זֶנּוא
 יִדטאָנ ּוצ ןֶניִרְׁשעֶג הָׁשֹמ טֶה טְׁשְראָד טיִמ
 טְגאָז ןְנייֵטְׁש רַּפ רֶלאַּב ְךימ ןעֶלעוֶו לֵאְרְִׂ
 ייֵז ּבֹוא העָז נּוא לֵאָרְׂשִי ראַפ ראָנ ייֵג טאָנ
 זאק ְךיִא רָמֹולְּכ ןעֶנייֵמְׁש ראַּפ ךיד ןעֶלעוֶו
 טיִנ ייֵז טְסְפְראַד ּוד ְךֹוא :ּוא ןייַז ליִּצַמ ךיד
 ןעֶנייֵטְׁש רַפ ּךיד ןעֶלעֶֶו ייֵז סאָד ןייַז דֶׁשֹוח
 םֶד נּוא (רואְיַה תֶא ֹוּב ָתיֵּכִה רֶׁשֲא ֶּּטמּונ
 - ןעקעטש םירקי

 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד גּוא (הָנְׁש םיִעָבְרַאןֶמַה תֶא ּולְכֶא
 ןָפּיקעֶג ןעֶנעֶז ייֵזויִּב ראָי גיִצְרעֶּפ ןְפעֶגעֶג ןֶּפ םעֶד

 ;ןֵעַנְּכ רֶנאַל םּוצ
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 ןְנאַלְׁשעֶג םיִא טיִמ טְסאָה ּוד םִ ןעקעֶטְׁש
 ןְראָועֶג זיִא רעוא םִיַרְצִמ ןיִא ְּךייַט םעֶד
 םֶד ןְנאָלְׁש ּוטְסְלאָז ןקעֶטְׁש םָד טיִמ טּולְּ
 רֶד ,רֶסאֵו טּוג ןעֶניִר םיִא ןּופ טעוו ןייֵטְׁש
 םוׁש ןייק טאָה ןְקעֶטְׁש םעֶד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב
 םיִסיִנ ןאָמ ּוצ דְנאַה ןייַז ןיִא טאַהעֶג איִבָנ
 טֶה הֵׁשֹמ ןּופ דיִמָלֵּת רַד עֶׁשֹוהְי ּוליִּפֶא ןעֶד
 טאָה ויִפְׁשַא ראָנ טאַהעֶג טיִנ ןְקעֶטְׁש םעֶד
 טאָה רֶע ןעֶו דְנאַה ןייז ןיִא ןעֶטְלאַהעֶג רֶע
 הָׁשֹמ ןּופ טֹוט םעֶד ְּךאָנ ןְטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 רָּכֶא טְּפאַׁש הָרָרְׂש ףֹוא טְזייו ןְקעֶטְׁשַא ןעֶד
 .טְלאַה םָו הָמָחְלִמ לַעַּבַא ףֹוא טְזייַו זיִּפְׁשַא
 ןעֶסייֵהעֶג טאָג טֶה םּורָד נּוא הָמָחְלִמ ןייֵלַא
 ןְבאָה לֵאָרְִׂי איִד לייוַו ןְקעֶמְׁש םָד ןעֶמעֶנ
 טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶראוָו זיִא ןְקעֶמְׁש רֶד זַא טְגאָועֶג
 טאָג םֶה םּורָד תֹוּכִמ נּוא וייַּב ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ
 נאָלְׁש נּוא ןקעֶמְׁש םֶד םעֶנ הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג
 לֵאָרׂשִי ּוצ רֶסאו ןייֵג לאָז םִע ןייֵמְׁש םעֶד
 ןייַז ןאָק ןקעֶטְׁש םֶד ןּופ םַד ןְהעֶז ןעֶלאָז ַיֵז
 םִו ןייֵטְׁש רד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד .ּךֹוא םֶטּוג
 םּוצ ןעֶועֶג ְךֹוא זיִא םיִדיִפָר ןיא ןעוֶועֶג זיִא
 זיִא ןייֵטְׁש רָד נוא ׁשֵדָק ןיא לאָמ ןְרעֶדְנַא

 שודקה ה"לש
 נּוא (םיִׁשָנָא ּונָל רַחָּב עֶׁשֹוהְי לֶא הָׁשֹמ רָמאֹיַו

 םוא וָנּוא ּבֹולָק ַעֶׁשֹוהְי ֹוצ טְנאָז הָׁשֹמ
 טְנאָועֶג טֶה ה"ע ּוניֵּבַרהָׁשמ טְּבייַרְׁש י"שר .ןָׁשְנעֶמ
 םֶה רֶע לייוו ,ריִד רַּפ נּוא ריִמ רַפ טְסייֵה םָד (ּונָל)
 ןופ רעֶר ְךיז ּוצ ןֵלעֶטְׁש ְךיילָג ֶׁשֹוהְי טְלאָועֶג
 ןְּבאָה נוא םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא ןָמּונעַג םֹורַא ןָּבאָה
 , ןייַז ריִר לאָז ריִמָלַּמ ןייד ןּופ רֹובָּב רעֶד טְגאָזעֶג
 ןופ רובָּכ רעֶד נוא ,רֹובַּכ רָנעֶגייֵא ןייַד יוִו רֶעייט

 - טֶכָראַפ איד איו ְךיילָג ןייַז ריִד ייַּב לאָז רָבֵח ןייב
 ' לַא ןההַא רֶמאֹיו) טייָמְׁש סע ליוַו ,רָרָהעֶל ןייַב ןּופ
 ןיַהַא ,רעָה ןיימ ְךיִר םעֶּב ְךיִא (ִנֹודֲא יִּב הָשֹמ

 םירקי ימוקיל
 ןְמּוקעֶג קֵלָמִע זיא (לֵאָרְׂשִי םִע םָחְליו קלָמַע אבי

 לֵאָרׂשִי איד טיִמ ןָמְלאַהעֶג הָמָחֶלַמ טֶה גּוא
 טְרעֶהיִג טֶה קֵלָמַע איו טְּבייַׁש ןֶתָנֹויםּוגְרַּמ רֶד
 ןְגְנאַגעֶג םורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְִׂי יִד זַא דְנאל ןייַז ןיִא
 דָנַזוט ןְגְנאַנעֶג טְכאֹנ ןיֵא ןיֵא רֶע זיִא םירְצִמ ןּופ
 ןְטְלאַה וצ הָמָחְלִמ תֶּבַׁש םּוחָּת טֶרָדְנּה םֶקעֶז טיִמ
 איוִו טֶּבייַרְש יִנֵבּואָר טוקְלִי רעֶד לֵאָרְׂשִי איד טיִמ

 ֵאָרשי ר טי ןָרִפּוצ הָמָחֶלִמ קֵלָמֲע םוא טְלאַפ

 םלשב תֿפופ

 | רענוא טאָנּוצ ןְניִרְׁשעג ְּבאָהייֵז נא קלָמָע

 ְךימ טְסעֶו ּד רֶלאַּב יו ןָפיִורֶָּא טְסָלאָ פיֵלֲא

 אייֵז טיִמ טעו ןעֶמ נּוא דְנאַל דְמעֶרַפ ןייֵא ןיִא

 ריי 'םניאוו
 . איד טיִמ ןְגְנאַנעֶג זיִא םָו ענּורְּב איִד ןעוֶועֶג
 . טֶה נוא רֶּבְרִמ רָד ןיִא ראָי גיִצְרעֶפ לֵאָרְׂשִי
 | יא (קלָמַע אביפ ןעֶּבעֶגעֶג רָסאַוו נּונעֶג יז
 |  ןְטְלאַהעֶגהָמֶחהְלִמ טֶה נוא ןְמּוקעֶגויִא קֵלָמַע
 ( טְגיִרְניועֶג ןְּבאָה לֵאָרׂשִי לייַו לֵאָרְׂשִי טיִמ
  ייֵז ייַּב טיִנ זיִא טאָנ םאָד טְנאַועֶג ןֶּבאָה נּוא
 | טְקיִשעֶנ ייֵז ףֹוא טאָנ טֶה םּורְד טייֵצ עֶלַא

 - םֶדטְכּואוועֶגייֵז ןְּבאָה וזַא ןְפָלאָהעֶג ייֵז טֶה
 ,  (םיִׁשָנֲאּונָל רַחְּב) טייצ עֶלַא ייֵזייַּב זיִא טאָנ
 . םֹוא ריִדּבֹולְקעֶׁשֹוהְי ּוצ טְגאָועֶג טֶה הָׁשֹמ
 | ּפָא ריִמ ןְנְרעֶל ןּופ רֶד עֶדֶייִּב זְּוא ּוצ ןְׁשְנעֶמ
 / ןְטְלאַה בוׁשָח ֹוזַא דיִמָלַּת םֶד לאָז באָרַא זַא

 |  ויִא קֵלָמֲע טְּבייַרׁש ֵיֲחִּב רַד .ְךיִ יז ְךייֵלְג
 - םֶכָחַא נּוא רֶהעֶז ןיִרעֶטְׁש רעֶמֹורְגַא ןעוֶועֶג

 / םֶד ןָלעֶו םִו ןֶׁשְנעֶמ ןְּביִלְקעֶג םֹוא טֶה נּוא
 / ןְלאָזלַאָרׂשִי יֵדְּכ ןֵּבְראַטְׁש טיִנ םיִועֶג ראָי
 / הָׁשֹמ טְגאָז םּורָד ןְגאָלְׁש רֶד ייֵז ןעֶנעק טינ
 / ןְׁשְנעֶמ עֶבְלעֶזַא םיֹוא זָנּוא ּבֹולק טְשֹוהְי ּוצ
 .. ֹמייֵטְׁש םּורָד ןְגאָלְׁש רֶד ייֵז ןעֶנעק ןְלאָז םִִז
 | ףאַלֶׁש ראָנ יִיַז טֶה עֶׁשֹוהְי עֶׁשֹוהְישֹולַחַיַע
 לייו טייֵמעֶג םיָנ ייֵז טֶה רֶע רָּבֶא טְכאַמעֶג

 אייז

 זיִא רע גוא הָׁשֹמ ןופ ןעוֶועֶג רַמְלֲע ְךאָד זיִא
 רעֶה ןיימ ןפּורעֶג םיִא טֶה נוא רֶבֵח ןייַ ןעֶנעֶועֶג
 אי נּוא ,רעֶרהעַל ןייז ןעֶועוֶועֶג טְלאוָו רֶע איו
 איד יז ןייֵז רי יב לאָז רעֶרְהעֶל ןייר ר טְכְראַפ
 הָשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טֶה עֶׁשֹוהְילייוַו טאָנ רַּפ טֶכְראַפ
 ןיימ (א"ירבדמב םִאָלְּכ הָׁשֹמ יֵנֹוֲא) ה"ע ּוניֵּבַר
 ןְבאָה ייֵז טְלעוֶו רעֶר ןּופ ייֵז גיִליֵמ רַּפ הָׁשֹמ רעֶה
 ןעֶועֶועֶג רֶרוו רֶרריד ןעֶנעֶז יי לייַו טְניִד רַפ םֶד
 יג זיא רֶרְהעל יי ןיגעֶרֶריִו רֶרזיִא םָו רָד נּוא

 +םאָג ןיִנעק רֶריֵװ רָר זיִא רָע איִו

 ראָנ טאַהעֶג ריִּפ םיִנ ראָנ םיִא טימ ןְּבאָה אייֵז זַא
 ןעוֶו בֹקֲעיןְגעֶגרַה ּצ ןְפאָלעֶג אָנ זיִא וָפיֵלֲא עוו
 ּוצ טְגאָזעֶג ֿבֹקֲעַי טאָה ןֶרָח ןייֵק קעווַא זיִא רַע

 אוה ךּורָב טאָג םוו ןְטְלאַה ּוצ ןֶמ ּוטְסעוו ןגעגְרַ
 הֶיְהִי רַג יִּכ) םֶהָרְבַא עֶרייֵז רֶנּוא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה
 םיִרֵג ןייַ ןָלעוֶו רֶדְניִק עֶנייד (םֶהָל אל ץֶרֶאָּב ףֵעְרַ

 ןמייברא = -



 הניאצ 4
 נוא ןעֶּבעֶל םֹוא ראָי םֶד טְוּומעֶג ןעֶּבאָה יז
 ליִפ קָלָמע ייַּב ןעוֶועֶג זיִא םִע טְּבייַרְׁש יישר

 וָנּוא ּבֹולְק הָׁשֹמ טְגאָז םּורָד רָּכאַּמ ףּוׁשיִּכ

 יי לַטַבַמ ןְנעֶק םִח ןעֶׁשְנעֶמ עֶּכְלעֶזַא םֹוא
 אייֵג נוא (קלָמַעּב םָחָלַה אֵצְוו ףּוׁשיִּכ םעֶד
 הָמְחלִמ טְלאַה נוא ןְקְלאָו םעֶד ןופ םּודַא !

 ְךיִז םּורַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד ןעֶד קֶּלָמֲע טיִמ
 טיִנ ייֵז טֶה ׁשֶנעֶמ ןייק םוִו ןקָלאוָוַא טאַהעֶג

 טֶה לֵאָרְׂשִיןּופ םיִעָׁשר יֵד ראָנ ןאָט טְנעֶקיִ
 לאָז קֵלָמַע ֵדְּכ ןְפְראָועֶג םֹורַא ןְקְלאָו רֶד !

 אייֵרָד יִד (רּוחְו ןֹרֲהַאְו הָׁשֹמֹונ ןְגאָּלְׁש רֶד יייֵז
 הָׁשֹמ זַא נוא ןאָט ּוצ הָלִפְּת ןגְנאַנעֶג ףֹוא ןנעֶז
 לָמיֵה ןעֶנעקא דִנעֶה עֶנייזןעֶבֹוהעֶגְפֹוא טאָה |
 רַע זַא נּוא טְקְראַטְׁשעֶג לֵאָרְׂשִי יד ְךיִ ןְבאָה !
 קֵלְמִע ְךיז טֶה טואָלעֶג פארא דְנעֶהעֶנייזשְק
 ןעֶנעֶז הֶׁשֹמ ןּופ דְנעָה איד נוא קְראַטְׁשעֶג
 טֶה לָמיִה ןעֶנעֶקַא ןֵמְלאַה ּוצ רעָׁש ןעֶועֶג

 ןעֶּבאָה נוא ןייֵטְׁשַא ןְמּונעֶג רּוח נּוא ןרָהַא
 ְךיִז טאָה הָׁשֹמ גּוא הָׁשֹמ רעֶטְנּוא טְנייֵלעֶע

 איִד םיִא ןְּבאָה רּוח נּוא ןרָהַא נוא טְצעֶועֶנ
 טייַז רֶד ןּופ רעֶנייֵא ןְטְלאַהעֶג רֶטְנּוא דְנעֶה
 עֶנייז ןעֶנעֶז םּורד ,טייַז רעֶד ןופ רעֶנייֵא נוא
 ןיילַא טיִנ ויִא רֶע לייוַו ןְראוָועֶג רעֶׁש דְנעֶה
 טְקִיִׁשעֶג טאָה נוא הָמָחְלִמ רֶד ןיִא ןְגְנאַנעֶע

" 

 : א זי |

 םיִא טֶה נּוא טְואָלעֶג ְךאָנ םיִא רֶע טאָה ןֶמייֵבְּוַא

 ַא רֶדְניֵק עֶנייז טְגאָזעֶג ןָא טֶה גוא ּתיִנְַהעַג שני
 ןעֶפְראַד ןְלעֶונּוא םִיְַצִמ ןּופ ןייֵג םּרַא ןְלעְו יז
 סו תֹוכְרּביִד ןָמעֶנ ּצ ןֵעַנְּכ דְנאַל ןיִא ןייֵ יא

 ריִא טְלאָז בעי ּוצ טְׁשְנעֶּבעֶג טֶה קָחְצִ עֶרייַזרֶד
 טֶה םעֶר רֶביִא ןְטְלאַה הָמְחֶלִמ טְכיִמעֶר יז;
 הָשֹמיֵנָפ רוא רעֶד .הָאְְצ יִד ןָטְלאַהעֶג קל
 רֶּומ ןייֵא זיִא םֶר קֶלָמָע ןופ הָׁשרּפ יִד זַא טְּביי
 ןָא טְרעוֶו קֵלָמֲע (קלָמִע אֹבָיַ) דויןְבילְמיִא

 הָמָתֶלִמ טְלאַה נּוא רֶע טְמּוק עֶרֶה רֶצֵי רָד ןפּועֶג -
 ןייק ןְנְרעֶל טינ ןעֶלאָז םיִדיִפְרִּב ֵאָרְׂשִי איִד טיט
 (הָשֹמרְמאֹיַןּבייַרְׁשםיִמָכָח עֶרעְֶנּא יא הָרֹוּת
 הָׁשֹמ ןְפּורעֶג ןָא טְרעוֶו סאָו בוט רֶצָי רעֶד טאָה -

 ףוג רָד ויִא סד: ַעֶׁשֹוהְי ּוצ (עֶׁשֹוהְי לֶא) טְנאָזעֶג -

 רעָד (םיִׁשָנֲא ּנָלרַחְב) הָמָׁשִנ יִד טְניִרַּב רֶע
 יו ֹוזַאםיִרָּביֵא יִד ןעֶנעֶז םֶד ןְׁשָנעֶמ םּוא זָנּוא לייוו

 איר תֶלֶהֹק ןיִא טפּור םֹולָׁשַה ויִלֵע ְךֶלֶמַה הֹמֹלֶׁש

 (קלֶמַעַב םָחָלֲח אֵצָ םיִָׁנֲ ׁשְנעֶמ םֶד ןופ םיִרביִא
 טְסְלאַז ּוד גּוא עֶרֶה רֶצָי םָד טיִמ הָמָחָלִּמ טְלאַה יג
 רחָמ) ַא ןְגְלאַפ ְךיִד ְךיִא ןאק וזָא יו ןָנאָז וזַא םיא

 חלשב תשרפ
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 חלק הניארו
 ןייֵמְׁשַא טְנייֵלעֶג רֶע טֶה םּורָד נּוא ַעְׁשֹוהְי
 טיִנ טאָה נוא טְראַה זיִא סאוָו ְּךיִז רעֶטְנּוא

 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי לייַו ןעֶׁשיִקַא טְנייֵלעֶג רֶטְנּוא
 רַעַצ טְלאועֶג ְּךֹוא רֶע טֶה העצ ןיִא ןעוֶועֶג
 טאָה הָׁשֹמ (ׁשֶמָׁשַה אֹּב דע) ייֵז טימ ןְדָייַל

 ןּוז יד יִּב לָמיִה ןְנעקַא ןְטְלאַהעֶג רֶנעֶה איד
 ןֵׁשיוֵוְצ ןעוועֶג זיִא םִע ןעֶד ןְראוָועֶגׁשְרָדְנַא זיִא
 ןְּבאָה םָח רֶהעז ןיִרעֶמְׁש ליִפ םיִקָלָמֲע איד
 טּוג זיִא סֶע הָעָׁש רעֶכְלעֶו ןיִא טְסּואוועֶג
 טְכאַמעֶג הָׁשֹמ טֶה םּורָד ןְטְלאַהּוצ הָמָחְלִמ
 ׁשְרעֶדְנַא ןעֶנעֶז הָנְבִל איִד גוא ןוז איִד םאֶד
 ןְלאָז םיִקלְמעידיֵדְּכ ףְראָד ןעֶמ יו ןְראוָועֶג
 הָנָבָל ניא ןיז רֶד ְךאָנ הָמָחֶלַמ יִד ןעֶרִּפ טיִנ
 ּתיִנְרַהעֶג םֹוא טֶה עֶׁשֹוהְי (עֶׁשֹוהְי ׁשֹולֲחַיַע
 רָּכיִא ראנ טֶה נּוא קַלָמַע ןּופ םיִרֹוּבִנ עֶלַא
 ּוצ טְנאַועֶג טֶה טאָנ נּוא עַפאַלְׁש יד טְזאָלעֶג
 ןָא ּבייֵרְׁש (רֵפֵסַּב ןֹורָּכַו תאז בֹותְּכ) הָׁשֹמ
 לֵארְׂשִי איִד טאָה קלָמַע םֶד הֶרֹוּת רֶד ןיִא
 יִּבייא לֵאָרְׂשִייִז לאָז ורד ןאָטעֶג ץכעֶלְׁשי
 טאָג טְּביֵרְׁש ייַחְּב רַד .קלָמעיִא ןייז םַקֹונ
 רָפֵס רֶדְנּוזאַּבַא לאָז רֶע הָׁשֹמ ןְסייֵהעֶג טֶה

 ריִמ ראָנ קֵלָמִע ןּופ הֶׂשֲעמ רֶד ןופ ןְּבייֵרְׁש
 .םָע תורוד עֶרעֶזְנּוא ןיִא טיִנ רֵּפַס םֶד ןְּבאָה

 :ןראָועֶג ןעֶדֹול ראַפ ויִא
 םירקי
 ךיִא ףראַד ןעֶגראָמ (הָעְבִַה ׁשאר לַע בֶצֵנ יִכנָא
 ייֵמ ּבאָה ְךיִא םָו טיִמ םָּפְׁשִמ םּוצ ןֶבֹוא ןייֵטְׁש
 גּוא (םיִהֹלֲאָה הּמַמּו) טְכאַרְּב רַּפ ןעֶראי נּוא געֶט
 ךיִא נוא ןְגאָלְׁש ְךיִמ טעוֶו טאָג ןּפ ןְקעֶטְׁש רעֶר
 גניִדְלַא (יִָיְב)םּוראָו ןְנעֶקייַל ןנאק טיִנ ראָג לעוֶו
 רֶמאַֹ) דְנאַה ןיימ טיִמ ןְּביִרְש רַפ ןייֵלַא ְךיִא ּבאָה
 ּבייַרְׂש רַפ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָג טֶה (הָשֹמ לֶא 'ה
 שיִניִכעֶרעֶג ןייֵא ןייַז לאָז םִע רֵּפַס ןיִא עֶגיִזאָר םֶד
 ְךיִא זַא טְׁשֹוהְי ןופ ןֶרֶעֹוא איד גּוא ןייֵא םֹור גּוא
 ראָג ןּופ קָלָמַע ןופ ׁשיִניכעֶרעֶג םֶד ןְקעֶמ ּפָא לעוֶו
 ןופ ׁשֶנֹוע רֶה זיִא םִָו טְּבייַרְׁש ן"ּבמר רֶד ,טְלעוֶו רֶד
 עֶלַאּוראו תֹומּוא עֶלַא ןּופ רעֶמ םֹורְג וזַא קָלָמֲע
 םורַא ןעֶנעֶז לֵאָרׂשִי איִד טְרעֶהיִגןְּבאָה רֵקְלעֶפ
 שיִנְרְמִיצַא טְפאַחעג ןָא יינ םָהםֵיְִַמ ןופ ןגנאגעֶג
 םֶרֶציִז יִד נּוא בָאומ נּוא םודָא נּוא םיִּתְׁשִּלַּפ איִד
 ןְראוָועֶג ןְגנאַג וצ רֶצְרעֶה יד ייז ןיִא זיִא ןֵענְּב ןּופ
 ןָפֹול ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא קֵלָמַע גּוא ,רַחַּפ םֶמאָנ ראַפ
 טיִנ אָרֹומ ןייק ראָג טאָה רֶע זַא ןְווַועֶג טאָה נּוא

 - .גםֹורְג וַא ׁשֶנֹוע ןייַז זיִא םֶד רָּביִא
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 הָרֹובְר נּוא (תֹודיפַל תֶׁשֲא הָּאיִבְנ הָׁשִא הָרֹובְרּו
 טְגעֶלְפ איו הָאיִבָנ הָׁשִא ןייֵא ןעֶועֶג דיִא

 איז נוא ק"מהּב ןיִא הָרֹונְמ רֶד ּוצ ךֶלְטייַנְק ןְכאַמ
 יִא יז נּוא טייַצ רֶר ןיא לֵאָרׂשִי יד טֵּפְׁשִמעֶג טֵה
 ןֶשיוֵוְצ נּוא הָמָר ר ןְׁשיוְֵצ םֹוּב לָמייֵמַא רָטְנּוא ןְסעזיִג
 לֵאָרְׂשִי איֵד נּוא םִיַרפָא גְראַּב םעֶר ףֹוא לֵא תיֵּב
 םּונְרַּת רָדטִפְׁשִמ םּוצ ריִא ּוצ ןְנאַנעֶג ףֹוא ןעֶנעֶו
 טאָמׁש רֶר ןיִא מעג יא הָרֹובְד יִד טְּבייַרׁש ןֵתָנּוי
 טאָה איִז םָד ןעוֶועֶג זיִא הָמנְרּפ ריִא נּוא תורָמַ
 רנְמְרֶג ןייו גוא ּוחיִרְי ןיִא רֶמייֵּב לְמייֵמ טאַהע ָנ
 םֶד םּוראָוו לֶא תיַּב ןיֵא ןֶמְיִּב ליַא גּוא הָמָר ןיִא
 איִז טאָה דרֶע עֶסייו נּוא טֶרָא טעֶּפַא ןעוֶועֶג זיִא
 איד םִיַרָפָא רַה זיִא סאָד ְךֶלֶמה רַה ןיִא טאַהעֶג
 ךֹואּוזַא נוא רֶּבייַו ףוא ץמּוג ליפ זיו הָרֹוטִּפַ

 יז לאָז ןעֶמ םֶדהָרדָרעֶד יא יח רָה טיש
 הָאיִבְנַא ןייַז לאָז הָׁשא ןייֵא סאָד ןְרעֶרְניוִו רַפ טיִנ
 ןעֶועֶג רֶסעֶרְג זיִא יִז םֶד הֶרָׂש ייַּב ןְניִּפעֶג ריִמ ןעֶד
 קּוסָּפ ןיִא איו וזַא םֶהָרְבַא ןּופ רעֶמ תואּוכִנ יא
 וו לקּ עַמְׁש הָרָׂש ְיָלִא רַמאֹּתרָשֲא לֹּכטייֵטְׁש
 לוק ריִא ןיִאןיִרעֶה וצ ּוטְסְלאָז ְגאָז { ריִד טעֶו הֶרָׂש
 ריִא ןיִא סאוָו ׁשֶרֹוקַה ַחּור ןּופ לֹוק םָד ןיִא טא
 נּוא טְנאַנעֶג הָריִׁש רֶדְנּוזאַּב טאָה םִיַרָמ נּוא 1

 טיִמֹוגְנּוועֶג ןְּבאָה תויָנֲָרְצ רבו עֶלַא נּוא הָׁשֹמ
 נוא הָאיִבְנַא ןעוֶועֶג ז זיִא .ליִגיִבַא ךֹוא גּוא םִיַרִמ
 סאָד הָליִנְמ ןיִא טְגאָז אָרָמג איִר יו ּוזַא הֵנֵח ךֹוא
 הָנַח םִירַמ הָרְׂש תֹואיִבָנ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶּבייַוןְּביז
 עֶג ִזאָד איד נּוא רֵתּפֶא ליַניִבַא הָרָלּיח הָרֹובְד
 הָריִׁש רעֶד ןיִגעקַא טְכאַמעֶג ןְראוָו זיִא הָרֹוטְּפַ
 סאָר יו ּוצ םִי םעֶד ףוא ןְגְּוזעֶג טֶה הָׁשֹמ סאוָו
 ןעֶדְהֶׁשֹמ יוִו בּוׁשָחּוזַא זיִא הָריִׁש ריִא טיִמ הֶרֹובְר
 טיִנ לאָז ןעֶמ םאָד הָריזְגַא ןע ועֶג זיִא ןמייצ רַפ

 -טאָהּזא ְּבירׁשעֶג טֶה הָשֹמ םָו הָרּות ֵד ןְֶלאַה
 ןיִא הָרּוּת רעֶד ןיִא ןְייִל תַּבַׁש טראָטעֶג טיִנ ןעֶמ
 הָרֹוּת איד שי אָרֹומ םיִמָבֲח איִד ןָּבאָה לֹוׁש
 יא ןְבאָה גוא ןְרעוו ןְסעֶגְראַּפ טיִנ םֹלָשְו םַח לאָז
 ןנעֶז םאוָו ןעֶכאַז איד טְבּוזעֶג םוא עַּבְרַאו םיִרָשָע
 טְנייֵלעֶג םֶר טֶה ןעֶמ גּוא הֶרָדָס רָכיִלְטיִא ּוצ ְךיילְג
 איד נּוא הָרְדָס רֶד ןופ טְרָא םֶד ףוא ןֶלּוׁש יִד ןיִא
 םיִמָכֲח יד ןְּבאָה הֶריִׁש ריִא טיִמ הָרּובְד ןּופ הֵׂשֲעַּמ
 הָשֹמ ןּופ הָריִׁש רעֶד ןּופ טָרַא םעֶד ףוא טְכאַמעֶג
 הָׂשמ יו בּוׁשָח וזַא זיִא הָרובְר םֶד ןְיוִועֶג זיִא ּוזַא
 ' נּוא םֹּב לֶמייֵמַא רֶטְנוא ןְסעֶזעֶג איִז זיִא םּורָד גּוא
 ןייַז דֶׁשֹוח טיִנ איִז לאָז ןעֶמ יִדְּב זוה ןייק ןיא טיִנ
 םּורְד גיא ןֶׁשְנעֶמ ןְרְמעֶרְּפַא טיִמ ןייֵלַא זיִא יז םָד
 םוּבַא רֶטְנּוא דְלעַּפ ןעפָא ןייא ףוא ןְסעֶנִגיִז זיִא
 לאָז הָׁשִא ןייֵא םֶר רע ָא ןעמ לאָז ןְנאַד ןּופ
 ןיִא רמֵׁשַא ןָא ןייג טינ 2 איז יז א

 הניארו הלשב
 יי -ַשֹוח טיִנ אָיַו לאָז ןעֶמ יִרָּכ וה דְמעֶרַּפַא
 : רַפ ׁשינ יז איז לא םּורָפ רֶעייֵ זיִא איז עז א

  םֶה  ןופ שרה אָמְׁש רֶר ןּופ םעוניִבַא ב רָב ּוצ
 יי לֵאְָׂשִי וצ גאָז טְנאָזעֶג טאָה נוא יִלָתְפִנ דָנאַל
 - לֵאָרְִי ץֶרֶא ןופ תֹומוא ןְּביִז יִד ןָטְסיוִו רַפ ןעֶלאז
 ןְהיֵצ ְךיִד טְסְלאָז נּוא ייֵג טְנאָזעֶג םיִא ּוצ םֶה גוא
 .ַטיִמ ריִד טיִמ ןָמענ טְסְלאָז נוא רֹובָּת נְראַּב םּוצ
  לָּתִִניִנְּב איד ןופ ןאַמ דְנעזוט ןְהעֶצ רייֵר עֶמּוג
 / יִלֵא יִּתְִׁשָמּו) טְנאָז טאָנ ָלּובְז יִנְּב איִד ןּופ גּוא
 / ְךייַמ םּוצ ריִד ּוצ ןְהיֵצ לעֶו ךיִא (ןוׁשיֵק לַחנ לָא
 ןופ לִיַח םָד ראָג ןּופ רֶמְצְלַע רַד אָרְסיֵס םֶד ןֹׁשיִק
 ךיִא נּוא ליַח ןייַז גּוא ןְגעוֶו טייַר עֶנייֵז גוא ןיִבְי
 (קֶרָּבְהיִלֲא רמאיו) דְנעֶה עֶנייר ןיִא ןְּבעֶג םיִא לעוֶו
 ריִמ טיִמ ןייֵג טְּסעוֶו ּוד בוא ְגאָועֶג ריֵא קֶרֶּב טֶה
 לעֶוןייֵג טיִנ טְסעֶו וד בוא גּוא ןייֵג ךוא ְךיִא לעֶוו
 .הָרֹובְר טֶה (ְךֵלֶא ְךולָה רֶמאֹּת ןייֵג טיִנ ְךֹוא ְךיִא
 סֶע טְרָאייַנ ריִד טיִמ ןייֵג םיִוָג לע ְךיִא טְגאָועֶג
 םִו געוֶו םֶָד ףוא טייקנוש ןייַד ןייַז טיִנ רָּבֶא טעוֶו
 טעוֶו הֶׁשֲא ןיי ןּופ דְנאַה רֶד ןיִא םּוראָו טְסייֵג ּוד
 .טעוו ןעֶּמ רָמּולְּכ אָרְמיִס םעֶד ןרָפְנָע רָּביִא טאָנ
 ןֵמּוקעֶג ייַּב אָרָסיֵס ןעֶמ טֶה תּוכָז יי ןיֵא ןעֶגאז
 .גוא ןְנאַטְׁשעֶג ףוא הָרבְד יִא ,תּובְז ייד ןיא טיִנ
 תֶא קרָּב קַעיו) ׁשֶרֵק ןייק קֶרָּב טיִמ ןְגְנאַנעֶג ויִא
 ,טְלָמאַועֶג ןיֵא קֶרּב טֶה (הֶׁשדק יֵָּתפַנ תֶאְו ָלּובְז
 רֶע נּוא ׁשֶרק ןייק יִלָתְפִנ טֶבֵׁש גּוא לב טֶבֵׁש
 ,ןאַמ דֶנעֶזּוט ןְהעֶצ טְכאַרְּבעֶג ףֹוא םיִא טיִמ טאָה
 ּוריגיו ןְגְנאַנעֶג ףוא םיִא טיִמ ךֹוא זיִא הָרֹובְד גּוא
 זַא אָרְסיִס וצ 'טְגאָזעֶג ןְראוָו זיִא םִע גוא (אָרְסיִסְל
 טֶה רֹובָּת גְראַּב םעֶד ףֹוא זיִא םַעֹוניִבֲא ןּב קֶרּב
 ןיינ ןְגעוו טייַר עֶנייַז ראָג טְלְמאַזעֶג ןיֵא אָרְמיִס
 קלאפ םֶד ראָג נּוא ןְגעוֶו טייַר עֶנְרעֶניֵא טְרְדָנּוה
 לעֶמאַועֶג ןיֵא רע טאָה םיִא טיִמ ןעֶועֶג זיִא םו
 טא טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןייֵג םיִא טיִמ ןעֶלאָז יי
 לאָמְסְנעֶד זיִא אָרָמיִס נּוא ןושיק ךייַמ םּוצ (םִיוג
 קְראַמְׁש רֶעיי יָא רֶע נּוא ראָי גיִסייַרד ןעוֶועֶגטְלַא
 םע טְלעוֶו עֶצְנאַג איד ןמּונעֶג ןייַא טָה רֶע ןעוועֶג
 טיִנ טאָה רע סאוָו טאָטְׁש ןייק ןעוֶועֶג טיִנ יָא
 הָרּובְג ןייַז טיִמ ןעֶרימ עֶריִא ןעֶלאַפ ןייֵא טְכאַמעֶג
 טְנעֶקיִ טיִנ ְךיִזןְּבאָה טאָטְׁש רָד ןּופ תֹולָיַח יִר נוא
 .םיִא ראַפ ְךיִזןְּבאָה ייֵז ןעֶד יירְשעֶג יי ןּופ ןֶריֵר
 הָרֹובד טֶה (קֶרָּב לֶא הָרֹובְר רָמאֹּתַ ןְקאָרְׁש רעֶד
 רֶר זיִא טּנייַה םּוראוָו ףוא ייֵטְׁש קֶרָּב ּוצ טְגאָזעֶג
 עֶנייַר ןיִא אָרְסיִמ םעֶד ןּבעֶגעֶג טֶה טאָג סו גאָמ
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 רָב טֶה ריִד רַפ ןְגְנאַנעֶג םורַא ויִאטאָג ןעָר דְנעֶה
 ןְהעֶצ יִד נוא רֹובָּת גְראַּב םֶד ןופ טְרָריִנעֶג ּפאָרַא
 רַפ טאָג טֶה ווַא (וגו םֶהָי) םיִא ְךאָנ ןאַמ דְנעֶזּוט
 נּוא ןְגעו טייַר עֶנייז עֶלַא גּוא אֶרָסיֵס םֶה טְלָמּו
 רַפ רֶרעֶוְׁש רעֶד ןופ ףְראַׁש רָד ּוצ הָנֲחַּמ יִד ּאָג
 טייַר ןיִיַז ןּופ טְרָריִנעֶג ּפאָרַא טֶה אֶרָסיֵס נּוא קְרּב
 קָרָבּו) סּופ ּוצ ןְראָועֶג ןעֶפאָלְטְנַא זיִא נּוא ןְנאוָו

 ְךאָנ טְגאָיעֶג ְךאָנ םֶה קֶרָּב נּוא (בֶּכָה ּרֲחַא ףֵּדָנ
 תֶׁשֹורֲח) טאָטְׁש רָד ויִּב הָנֲחַמ רֶד נּוא ןְגעוֶו טייַר יד

 ןופ הָנֲחַמ עצְנאַג יִד ןְלאַפעֶג זיִא סֶע נּא (םיּוגַה
 רָּביִא טיִנ רֶנייֵא זיִא סע רֶרעֶוְׁש רעֶד ּוצ אָרְמיִּט
 םופ וצ ןְראָועֶג ְפאָלְטְנַ יִא אָרְסיס נואןּכיְִּעֶנ
 ןעֶר ינקה רֶבָח ןּופ ּבייַו םֶד לַעָי ןּופ טְלעֶצעֶג םּוצ
 גּוא רֹוצָח ְֶלֶמ ןיִבָיןֶשיִוְצ םֹולָׁש ןעוֶועֶג ּיִא סֶע!

 לַעָי אֵצַּתו) יִנֵקַה רָבָח ןּופ .רֶניִזְג זֹוה סאָר ןׁשיוִוְצ

 ןְגעקַא ןְגְנאַנעֶגסֹורַא זיא לַעָי גּוא (אָרפיִס תאֵרָק
 ריִמ ּוצ ּפָא רעק םיִא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה נּוא אָר

 ריִא ּוצ טְרעֶקְיִג ּפָא רֶע טאָה טיִנ אָרֹומ ןייֵק
 םֶה לָמְנאַמַא טיִמ טְקעֶריִג ּוצ םיִא יִז טֶה טֶל

 ָסיִּבַא ןקָנירְט ןָא ְךיִמ ְךאַמ טְגאָזעֶג ריִא ּוצ ר
 טְניִפָעיִג איִז טֶה גיִטׁשְראָר ןיִּב ְךיִא ןְראָו ר
 נּוא טְקְנעֶרְטיִג ןָא םיִא טאָה נּוא ְךֶליֵמ לֶגאָל
 םיִא טאָה איִז טְּבייַרְׁש י"שר ,טְקעֶריִג ּוצ םיִא

 רְכףאָלְׁש טְגנעֶרְּב ֵליִ לי ְֶליֵמ ןּבעֶגעֶג ם
 ריִא וצ רֶע טֶה רע ְפאָלְׁשנַא קְראַטְׁש לאָז

 טְלעֶציִג םֶד ןופ ריִמ רֶה ףוא ְיַר לעֶטְׁש טֶנ
 טעוֶו נוא ןמיִק שעוֶו ׁשְנעֶמַא ןעוֶו ןייַז טעוֶו סֶע

 ןיֵא ןְרְנאַה רַּפ אָר זיִא ןְגאָז טעוו נּוא ןְנעֶרְּפ ְךיִד
 םיִמָבֲח ליִנַמַא ,אָר טיִנ זיִא סֶע ןְגאָזּוטְסְלאָזׁשְנעֶמ
 טְנייֵמ םֶד טְריִרג ןָא טיִנ לֶעָי טֶה אָרָפיֵס םֶד נאָז

 םאָר תּורָע טְגאָז טאָג רָמֹולָּכ הָכיֵמְׂשִּב קּוּסַּפ רֶד
 ,אָרְסיִס טיִמ ןְגעֶליִג טיִנ זיִא נּוא טְכעֶריִג זיִא

 לאָו הֶשֲא ןייֵא םֶד ןְנְרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז ןְנאַד
 ןעֶד ןייֵלַא זה ןייֵא ןיֵא ןייֵג ּוצ םיִנןייַז טניֵרא
 טיִנ ריִא טעוו ןעֶמּננּוא ןייַז דֶׁשֹוח איִז טעוֶו

 עֶׁשְטאָח םֶד ןְהעֶז רימ ןעֶד ןייַר זיִא איז םֶד ןֶּביי
 ָתיִנְרַהעֶג םיִא טֶה לֶעַי נּוא ןָפאָלְטְנַא זיִא אָרּסּ

 יַּב ויִא אָרָסיִס זַא ןעוֶועֶג רֵׁשֹוח איז ןעֶמ טֶה ?
 תּורָע ריִא ףוא טְוּומעֶג טֶה טאָנ ויּב ןָגעֶליִג ריז

 ז+ ;
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 טְגעֶרְפןעֶמ זַא לָשָמֶָרִּב (ונו הֶיִׁשֲאיִכֹנָא ַײל יכנָו
 זּומ זיִא רע רעוֶו טיִנ םיִא ןעק רֶנייֵק םוָו ןֵדְמעֶרְּפַא } 

 ןעֶמ זַא רֶּבֶא ,טאָטְׁש רעֶנעֶו ןופ פ"בפ ןיֵּב ְךיִא ןְרעֶפְגע רָע
 ּוצ טְנאַקאַּב זיִא ןְמאָנ ןייַז סאוָו םָמְרּופְמ ׁשיִא ןייֵא טְגעֶרְפ

 טְראָד טְמּוק רעיא יוְפיִטְֹמ הָׁשֹמ לשֶמֶ ןֶלְטיִא
 ןְרעֶפגעע ראָג רע. ףראב טְלאַטְׁשעֶג ןייז טיִנ ןעק ןעֶמ איוֵו

 ןּופ גּוא ויָא רע רעֶו ןוש ןעֶמ טְסייוֵו יִרֹויִפיִטְנֹומ ןיִּב ךיִא
 יש

 חהלשב תרטפה

 הדוהי ילשמ

 טלק - הניארו
 עי ןָמּונעֶג טֶה (לַעָו חקת ןייַר יִא אי םֶר ןְגאָז
 טְלעֶציִג םֶרְּופ לֶגאָנ םָד יִנַֹה רֶבָח ןּופ ּבייַו םֶד
 םיִא ּוצ זיִא נּוא דְנאַה ריִא ןיִא רָמאֵה םעֶד נּוא

 יי ןיִא לֶגאָנ םֶד טְקעֶטְׁשעֶג ןייֵא טֶה נוא ןְמּוקעֶג
 רעֶר ןיִא טְקעֶטְׁשעֶג ןייַ ןְראָוזיִא רֶע נוא ףעָלְׁש
 ריִמ ןעוֶועֶג זיִא נּוא ןָפאֶלֶׁשעֶג טאָה רֶע נּוא רֶרֶע
 (אָרְיִס תֶא ףְרור קֶרְּב הֵנֵהְו ןֵבְראָמְׁשעֶג רע זיִא
 גנאַנעֶג םורַא לַעָו זיא אָרְסיֵס ְךאָנטְגאָי קֶרֶּב נּוא
 לעוו ְךיִא ייֵג םיִא ּוצ טָגאָזעֶג טֶה נּוא םיִא ןְגעֶקַא

 ןָמּקעֶג רע ויִאטֶסֶכּוז ּוד םָ ןֵׁשְנעֶמ םֶד ןְייו ריִד
 נּוא טוט טְגיִל אָרְסיִס םֶד ןְהעֶזעֶג טֶה נּוא ריֵא ּוצ
 טְכאַמעֶג טֶה טאָג נא ףעֶלְש ןייַ יִא ןיִא לֶגאָנ רֶר
 ךֶלֶמ ןיִבָי םעֶד גאָט ןְגיִואָד םעֶד ןיִא גיִנעֶמ רְֶנּוא
 רֶנֵאַהיִד ןְגְנאַנעֶג זיִא םע גּוא לֵאָרְׂשִי יד רפ ןַעַנּכ
 ףוא רֶקְראַטְׁש לאָמ םֶכיֵלְטיִא לֵאָׂשִייֵנָּב איד ןּופ
 יִבְי ןְמיִנְׁשרַפ ןְּבאָה יז יב ןַמְּכ ֶלֶמ ןיֵבָו םעֶד
 נּוא (םֵעֹונִבָ ןֵּב קרָבּו הָרֹבְד רֵׁשּתַ ןַענְּכ ךֶלֶמ
 ןיִא םַעֹוניִבֲא ןֶּב קֶרָּב נּוא הָרֹובד ןגָנּוועֶג טֶה איז

 יִא ׁשיִנעֶבעֶרְּב ןֵבעֶרְּב טיט טאָג ןעוֶו גאָמ םעֶדי
 טאָג טְואָל רַפ ןּבאָה ייז לייוו זיִא סָד לֵאְִָׂי יד
 ןָאומ גּוא .ְךיִז ןגיִיוּבלֵאָרְִי קְלאָפ םֶד זַא רֶּבא
 ןֶּבול ייֵז נּוא ףֶּכיֵּת םאָנ ייֵז טְפְלעֶה וזַא הָבּוׁשְּת
 ריִא ּוצ טְרעֶה (םיִכָלְמ ּועְמִׁש) ףֶליֵה רֶד ףֹוא םיִא
 ןּופ הֶאיִבְנַאןיִבְךיִא ןְראַה דיִא טְמעֶג רַפ םיִבָלְמ
 גְניִּבול לעוֶו ךיִא ןְגניִז הָריׁש ֿףיִא לעוו םּורְד טאָג
 טְגאָו ׁשֶרֶדֶמ רֶד לֵאָרְשִיןּופ טאָג רֶר טאָג וצ ןָגנִז
 םעֶד יַּב נּוא יִבֹנֲא לאָמ ייֵוְצ אָד טייָמְׁש םּוראָו
 (םיִהֹלֲאָה אּוה ַי) לאָמ ייֵוְצ טייֵמְׁש לָמְרַּכ גְראַּב
 לאָמ ןייֵא ראָנ טאָג טֶה יֵניִס גְראַּב םעֶד ייַּב נּוא
 רעֶר לייַוזיִא ץּוריִּת רֶד (ךיָהלַא יי יִכֹנָא) טְגאָעֶג
 ןֵמייקעַג ןעֶנעֶו לָמְרַּכ גְראַּב רעֶר נּוא רובָּת גְראַּב
 הֵרֹוּת יד ןְּבעֶג ייֵז ףוא לאָז טאָנ יִדָּכ הָרֹוּת ןֵתַמ ּוצ
 הרּת יִד ןָּבעֶג טְלאָועֶג טיִנ יִֵז ףֹוא טֶה טאָג נּוא
 ןְלאָצַּב ייֵז לאָז רֶע זַא טְגאָזעֶג ּוצ יִיֵז רֶע טֶה רַפ רֶד
 לאָמ ןייֵא ראַנ זיִא יַניִס גְראַּב םָד ףוא ןעֶר לָּפאָט
 (רֹובָּת) גְראַּב םָד ףוא נּוא (יִכֹנָא) ןְראָועֶג טְגאָזעֶג

 גְרַּב םֶד ףֹוא (יִכֹנָא) לאָמ ייַוצ טְגאָזעֶג ןעֶמ טֶה .
 יי יִבנָא)ןְראוָועֶג טְגאָזעֶג לאָמ ןייֵא ראָנ זיִא יִניִ
 לאָמ ייֵוְצ טעוֶו לֵמְרַּכ גְראַּב םֶר ףֹוא נּוא (ְךיֶהֹלֶא

 טגאזעג

 הָעְודְיַה הָרָובָד ְךיִא יִכֹנָא הֶרָובָד טְגאָז ֹוזַא .ּזיִא רֶע ןְנאַוַו
 ןופ לֵאָרׂשִי איִד רָּביִא תֶטֶפֹוׁשַא ןיֵב ךיִא םִו תֶמְסֶּפְּמַהְ
 ןייַז הָנֵכְמ לעוֶו נּוא תיישה ּוצ ןְגְניִז ְךיִא לעוֶו ןְגעוֶו טְסעֶד
 ּועְמִׁש) רָּביִרַד ,רֹובָּכ ןייַמ ּוצ טיִנ נוא תיישה ּוצ ןֹוחַצָנ םֶד

 ךיִא יו ֹוזַא ןאָט טְלאָז ויִא רקָלעֶפ ריִא ּוצ טְרעֶה (םיִמַע
 ָגנַהֹוּכ) ןָגאָנ טיִנ נּוא ןֹוחָצִנ םָד רַפ תיישה ןְקְנאַד נּוא

 | {(וגו ּוניֵרָו םָצֹועְו
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 (ריִעשמ ףְתאֵצָב יי םיִהֹלֲאָה אּוה יי) ןְרעוֶוטְגאָנעֶג
 ןְפעֶרְט ןייַד גּוא ריִעֵׂש ןּופ ןייֵג םֹוא יד ןיִא טאָג

 וזַא הָרֹוּה יִד ייֵז ןֶּבעֶג ּוצ םֹודָא ןּופ דְלעֶפ םֶד ןופ
 הֵרֹוּת איד ןייז לֵּבִקְמ טְלאָועֶג טיִנ אייֵז ןֶּבאָה
 ןלְמיִה יִד ךוא טְמָרֹוטְשעֶג דְרֶע יד טֶה לאָמְסְנעֶר

 דיִתָעל ןֶלעוו םיִתַמ איד סאוָו לַט טְפיִרְמעֶג ןְכאָה
 ןּבאָה ןֵקְלאָ איד ְךֹא ןְרעֶֶו גיִדָּבעֶל םעֶד ְךֶרֹוד
 יאֵנְקַא ןָמּונעֶג סוא טֶה טאָג ןעֶד רָסאו טְפיִרְמעֶג

 ַּבִקַמ ןְלעוֶו טיִנ טעוֶו ןעֶמ זַא רֶרֶע גוא לָמיִה טיִמ
 םֹודָא זַא םּורְד ןְרעוֶו בּורָח יז ןָלאָז הָרֹוּת איִד ןייַ
 לָמיֵה טֶה ֹוזַא הָרֹּת יִד ןייַז לָּבִקְמ טְלאָועֶג טיִנ טֶה
 טאַהעֶג אָרֹומ ןְּבאָה אייֵ ןעֶד טְרְטיִצעֶג דְרעֶ נּוא
 ןָא הָרֹובָד טֶה םּורָד נּוא ןְרעוֶו בּורָח טיָנ ןְלאָז ייֵז
 ּוצ הָרֹוּת רֶד ןּופ חַבֶׁש סעֶד טיִמ הֶריִׁש יִד ןָּבּוהעֶג
 ןעֶמ זַא זיִא הָרֹוּת איִד טייֵקְמּוג ןייֵא רַפ םֶו ןֶיוו

 ןְראָו זיִא איִז ןעֶר ריִא ןיא ןייַז קֵּבַדְמ ךיִז לאז
 רַפ סאוָו נּוא הָרּובְנ טיִמ נּוא אָרֹומ טיִמ ןְּבעֶגעֶג

 ריִא ןּופ ְךיִזןָריִׁש פָא ּוצ זיִא םִע טייקַיטְבעֶלְׁשַא
 ןּבאָה גוא ןעוֶועֶג טְכעֶלׁש ןעֶגעֶזלֵאְָׂשִי יד זַא ןעֶר
 ָּביִא ןְראוָו יז ןעֶנעֶז וזַא ריִא ןּופ דייֵׁשעֶג ָּא יו
 ייֵזזַא רָּבֶא רֵקָלעֶפ יד ןּופ דֶנעֶה יִד ןיִא טְרָפְֶעיִ
 ןעוֶועֶג בֵרֹנְמ ךיז ןְּבאָה גּוא ןְראָועֶג טּג ןעֶנעֶ
 ןָפְלאָהעֶג רֶריוֵו םאָנ אייֵז טאָה הֶרּּת ןעֶנְרעֶל ּוצ

 ןגירוצ ןְראוָו ןעֶגעֶז גרעּב יד וי ינְפִמ ּלְָנ םיִרָה)
 גְראַּב רָגיִזאָד רָד (יַניִס רַה) טאָנ רַפ רֶסאוו יוִו ֹוזַא
 ןעוֶועֶג זיִא םיִא ףֹוא סו הָרֹוּת רֶָד ןיִא טייֵמְׁש יֵניִס
 טאָג ןּופ ןעוֶועֶג ץֶלַא זיִא תולוק נּוא םאַלְפ נּוא ךור

 יִ ןיִא (תֶנִע ןֶּב רנְמִׁ יֵמיּב) לֵאְָׂשִי ןּופ טאָג רֶד
 טֶה לַעָי ןעֶד לי ןופ געט יד ןיִא רַגְמִׁש ןופ געֶט
 ןְּבאָה ןְטייֵצ עֶרֶעיי ןיא לֵאָרְׂשִייִד ָּפְׁשִמעֶג ךוא
 רַפ ןְגעוֶו יִד ףוא ןייַג ּוצ ןֶמיִמ רַפ לֵאָרְׂשִי איד ךיִז
 ןְכייֵלְג ןיִא ןייֵג טְזּומעַנ ןֶּבאָה םֶו יִד נּוא ז"ע איד

 לאָז םִעיֵדְּ ןְגעוו עֶמיִרק ןיִא ןְגְנאַנעֶג ןעֶגעֶז געֶו
 וגו ּולדָח) ע"וע איִר ןּופ רֶנייֵק ןְנעֶגעֶגאַּב טיִנ יי

 ענעֶּפא יד ןיִא ןנאוו ּצ ןֶמיִט רפ ןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ִר
 רֶציִוןופ ןֶמיִמ רַפ ןְראוָו ןעֶגעֶז טעֶטְׁש ִד טעֶטְׁש
 רָמּוַא ןייַז ּצ ןְנאַטְשעֶג ףיא ןיִּב הָרֹובְד ךיִא זיִּ
 לֵאָרְׂשִי יִד ןעוֶו (םיִׁשָרֲח םיִהלֲא רַחְבִי)לֵאָרְִׂי ּוצ
 לאָמְסְנעֶר רֶמעֶג ָּא יי טְלייוו רֶדסוא ְךיז ןְבאָה
 עֶרֶעיי ןיִא ןעֶטְלאַה הָמָחלִמ טְוּומעֶג אייז ןֶּבאָה
 ןאָמעֶג הֶבּוׁשְּתןְּבאָה אייז זַא טְנייַה רֶּבֶא טעֶטְׁש
 יִפְׁשַא רֶעֶרָא רֶצְנאַּפַא ןעֶראָועֶג ןְהעֶועֶג ןעֶד זיִא
 ןופ עֶטְצִלֶע ןאמ רֶנעֶזוט גיִצְרעֶפ איד ןעֶגעֶקַא
 הָמָחְלִמ ןָמּקעֶג ןעֶנעֶז םאוָו אָרְסיִס ןּופ ליח םעֶד
 עֶלַא אייֵז טאָה טאָנ ןעֶד לֵאָרְׂשִי ּטיִמ ןְטְלאַה
 םעֶר טיִמ נּוא ןעֶרעֶטְׁש איֵד טיִמ טְלעֶמּוט ראַפי
 ץְראָה ןיימ (לָאְָשִי יקקוחַל יִּבַ) ןושיק ךיימ
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 הניארו הלשב תרטפה

 . ןופ רעֶלְציִרְק איד ןעֶּבאָה ביל ּוצ ְךיִמ טְגאָרְט
 סאָו םיִמָכֲח יִדִמָלַּת איר  ןעֶנעֶז סאָר לֵאָרשִ
 טּבול אייֵז וצ ןעֶגאָז ּוצ קֶלאָפ ןיִא ךיז ןְגיִליִואַּב
 וא ןאָמעֶג זָנּוא טֶה רֶע סו ףֶליֵה רעֶד ףֹוא טאָג
 יִד (תֹורֹוחְצ תֹונֹותֶא יֵבְּכֹור) םיִא ּוצ ךיִז טְרעק
 ףֹוא ןעֶטייֵר טְנייַה ןעֶגעֶמ סו ןעֶראַה נּוא םיִרֲחֹוס

 ךֹוא םיִלּולְג יֵרְבוע יִד רַּפ אָרֹומ ןָא ןְלְיֵא עֶסייוו
 גוא ןיִד ןייֵא ףֹוא ןִציֵז םָנייַה ןעֶגעֶמ םִו םיִנָיַד יִד
 יד ןעֶלייֵצ רֶד ןעֶלאז יֵד ןֵגעֶו יד ףֹוא ןעֶיַג וו יִד
 םעֶר ןעֶגעֶו ןּופ (יִעְצַחְמ לוקַמ) טאנ ןּופ ףֶליִה
 םוִו םיִלּולַג יִדְבוע יִּד רַמּוַּכ ןעֶראָׁש יִר ןּופ לוק
 רָמולְּב רֶּפעָׁש יִד ןְשיִוְצ ךייֵא ףֹוא טְנּולעֶג ןְּבאָה
 גּא ןיִפעׁש רָסאֵוןיִהַא טייג ןעֶמ םָוו רֶמְרִעיֵד יי
 ןעֶלאז םּרָ יז ןּפ ןְפְלאָהְג טאָג ְךיא ֶה טְנייה
 םיִדְסַח יד ןְלְייֵצ רָד ןְראַה נּוא םיִרָחּוס יִד ןְמְראָד
 ןעֶעֶמ לֵאָרְׂשִי איר םֶר ןאָטעֶג טֶה סֶ טאָנ ןופ
 / םיִרְעְשַלּורְִיזַא)םעֶמֶׁש עֶעֶפָא יד ןיא צי טְנייַה
 . ןְבאָה ןפְלאָהְגייו טֶה טאָג זַא לאָמ טְסְנעֶר יי םִע
 ןּופ קְלאָפ סד טעטש עגְּפֶא עֶר ןיא טררָינג ייֵ
 / - רַפ ןָפלְטְנַא טְוּומעֶג ייֵ ןעֶּבאָה רעֶירְפ ןעֶר טאָג
 / ְךאָנטעֶטְׁש עֶמְסעֶפ איָד ןיִא םיִלּולַ יְֵבּוע איִד
 לוק םעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ (םיִעְצַחְמ לֹוקִמ) זיִא ֵׁׁשְפַא
 נּוא ְךייַמ םעֶר ייַב ןעֶנעֶז םֶו ְךֵָדְניֵטְׁש יד ןּופ
 םעֶד ןּופ לוק םֶד ןעֶמ טְרעֶה ייֵז ףוא טייֵנ םִו רָד
 ּוצ טאַהָג אָרֹומ רעֶיַרְפ לֵאָרְׂשִי יִד ןְּבאָה םּורְר ןייֵג
 לאָז ייֵז םיִלּולַג יֵדְּבּוע יִד רַפ רֶסאו ןעּפעש ןייֵג
 יג םֶה טאָג זַא טְנייה רּבֶא ןייג רֶעיזןעֶרעֶה טינ
 ןּופ ּבול יד ןְלייֵצ רעֶד ןעֶמְראָד ייז ןָלאז ְפְלאֶהעֶג
 עו רעֶד ְךיִד קעוו רעֶר (הָרֹובִד יֵרּוע יֵרּוע) טאָג
 גוא קֶרָּב ףֹוא אייֵמְׁש גְנאַזעֶג ןייַד דייַר הָרֹובָד ְךיִד
 עֶרעֶנּא םִצֹוניִבֲא ןֶּב ד ׁשְניִגְנעֶפעֶג ןייַב גְנאַפ
 ןעֶמְלאַהְג ךוה ְךי טֶה הָרֹבְד לייַו ןעֶנאָז םיִמָכֲח
 ןייא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןיּב ְךיִא זיִּב טְגאָועֶג טֶה גּוא
 ריִא ןופ הָאּובָנ יִד ְךיִז טֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי ּוצ רָטּומ
 ןעֶגאָז טְּומעֶג לאָמ רֶעיְפ איִז םֶה וזַא ןאָמעג ּפָא

 ייַּב ןעֶקעוֶו רֶד רֶהיוו ְךיִז לאָז הָאּובְנ יֵר םֶד (יֵרּוע) .
 טְכאַמָג רֶע םֶה לאָמ טֶּסְנעֶר (ריִרָׂש דֵרָי זָא) ריִא

 םאָנ לֵאָרְשי ןופ :ניִּבייַּברֵּביִא םֶר ןעֶניִטְלעוֶועֶג
 עֶקְהאַטׁש יִר רָּביִא ןעֶגיִטְלעוועֶג טְכאַמג ְךיִמ טֶה
 םִיַרְפָא טֶבֵׁש ןּופ (םָׁשֶרָׁש םִיַרְפֶא יִנֵמ) םיִלּולְג ִדָבֹוע
 עׁשֹוהְי רָמֹולְּכ לָצְראָו רעֶייז ןעֶגְנאַגעֶג םֹורַא ויִא
 ןָא טֶה רעֶר םִיַרָפֶא טֶבֵׁש ןופ ןעוֶועֶג זיִא רע;םִו
 ְךאָנ רעֶד קָלְמע טיִמ הָמָחְלִמ ןעֶטְלאַה וצ ןֶּביהָ
 זיִא םֶר ןיִמונִּב טֶבֵׁש ןּופ רעֶנייֵא ןייֵג סורַא טעוֶו
 םעֶו רע רָמולְּכ ןיִלוק עֶגְׁשאָּל רַפ עֶנייַר נּוא ?ּואָׁש
 ליפ ןייַד טיִמ (ְיִמְמַעּב) רֶרֶא ןֵשעֶל רפ רא יי
 1 יה םיִמ ןָמּוק טעֶו לּואָׁש רֶמולּכ קָלאָפ



 תוטפה הניאצ

 ןעֶּבאָה ר .;מ ןּופ (ריִכָמ יִנֵמ) רֶעייג םופ רָניִזוּמ

 סוג רֶמולּכ הָמְחְלִמ רֶד ןיִא רָקְציִרְק טְרעריִנעֶג
 ןופ גוא .םעֶמְׁש לָעיִפןָמּנַג ןיֵא ןְּכאָה נּוא ןְרעֶה
 גְנאַגְג ןעֶנעֶז ןֶלּובָזטֶבׁש
 םֶר םיִרָפּוס יִר ןופ ןעֶּפ רעֶד טיִמ ןעֶּביְַׁ םֶו יִד
 עֶטְפאָרְפ יִ ןִֵּׁש לֶּבִמ םיִמָכֲח יִרימְלַּ יִר ןעֶגעג
 ֵָׂשְו הָמָחְלִמ רעֶב ןיֵא ןעֶגְנאנעֶג יאֵרּב ןעֶנעֶז

 ןְעֶז םֶד רֶבשׂשיטֶבׁש ןופ םיִרָׂש יִד נּא (רֶכׂשֶשיְּב
 הָרובְד יִמ ןעוֶועֶג דיִמְּת ןְנעֶז םיִמָבֲחיֵדימְַּת יִד
 יִר נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ טֵּפְׁשִמ נוא הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל ּוצ
 וזַא ךוא ןעֶגעֶז רֶׂשֶׂשִי טֶבֵׁש ןופ טײֿכ עֶרעֶרנַא
 לאמ ןיִא .טאָּבעֶג ןייַ ןאָמ ּוצ קֶרּב טיִמ ְגנאַּנעֶג
 ןעֶמ רֶמולְּב םיִפ עֶניינ טיִמ טֶקיִׁשעֶגןְראָוְג רע זיִא
 רָד ּוצ קְלאָפ םֶד ןֶלְמאַז ןייַא ּוצ טְקיִשעג יי טֶה
 הָמְחְלַמ ֶד ןּופ שֶניפְרעֶראַּב עַלַאַךאָננוא הָמָחָלָּמ
 ןֵבּואָר טֶבֵׁש ןּופ גְנּולייֵמ םֶד ןיִא (ןֵבּואְר תֹוגֵלְפְּב)
 ןופ לֵאָׂשִי ןּופ טְלייֵטְג ּפָא יז טֶה ץֶראַה ןיַ םָנ
 תונָׁשֲחַמ יִד םורָנ ןעֶנעֶז הָמָחְלִמ רֶד ןיִא ןייַג ּוצ
 יב תְבַׁשְי הָמָל) הָרֹובְר טְגאָז ץְראַה םעֶר ןיֿפ
 איר ןעֶׁשיִוְצ ןֵסעֶועֶג ּוטְסיֵּב םּוראוו (םִיָתְּפְׁשִּמַה

 ןְרעֶה ּוצ םיִעֶג זיִא םֶד הָמָחְלִמ רֶד ןּופ ןעֶציִנעֶרְג
 יי רֵבֹוג עוו םִע רעֶו הָמָחְלִמ רֶד ןּפ ייְֵשָנשֶּב
 ָא םעֶר ּוצ .ןְמְלאַה םיִא טיִמ ּוטְעֶו הָמָחְלִמ יִד
 טְלייֵטעֶג ּפָא ְךיִז טאָה רע םָוו ןֵבּואָר ןּופ גְנּולייֵט

 ןייֵמ ןופ ןעֶמְׁשְראָפ םאָר םֹורְג ןעֶגעֶז לֵאָרְשִי ןּופ
 רעֶלְנ) ןּופ רעֶד םעמ םעֶר םייַװ ְךיִא ןעֶד ץְראַה
 ר טייַ רֶנעֶי ייַּב טֶה רעֶקְג (ֵכש ןֵרְריה רֶבֵעְּב
 ךוא ויִא גּוא ןֵעַנְּכ .דְנאַל ןיִא טיִנ ןֵבּואָר ייַּב טָעּורָּג
 םּוראָוו ןָד טֶבֵׁש נּוא הָמְחְלִמ רעֶד ּוצ ןְמּוקעֶג טיִנ .

 ּוצ ןעֶפיִׁש נּוא רֶלעֶג ןייז טְליִמאַועֶג ןייַא רָע טֶה
 הָׂשָק טיִנ םֶד זיִא רֶׁשֲא טָבֵׁש ףֹוא נּוא ןעֶּפולְטְנַא
 םּוראָו הָמָחֶלִמ רֶד ּוצ ןְמוקֶג טיִנ רע זיִא םּוהאָו

 גּוא םִי םעֶד ןּופ ןָמְראָּב יִד ייַּב ןָסעֶזעֶג יָא רַׁשָא !
 רֶע טֶה םּרָד ץיִנעֶרג רָד ףֹוא טְגאווָג טֶה רע לייוַו -
 ןעור םעֶטְׁש עֶניִכאָרְבְג םוא עֶנייַ ףֹוא טְפְראַדַּב
 אֵנׂש םֶד רַפ ייֵזָמיִה ּוצ רֶעיֹומַא ןָא ןָפֶא ןְנעֶז םי
 יִא ןֶליבזטֶבֵׁש רֶּבֶא (תּומָלֹׁשְפַנ ףֵרֲח םַע לע
 ריְִפַמ ּוצ ׁשֶפָנ ןייַ ןעוועֶג הֶוַבְמ שה םֶוו קְלאָפַא
 קֶרֶּב טיִמ הָמָחְלִמ רֶר ןיִא ןְרעוֶו טייג ּוצ ְךיִ ןייַ
 ףוא ׁשֶפָנ ןייַז ןעוועֶג ריִקְפמ טֶה יֵָתְפִנ ךוא נּואי

 רֹובָּת גְראַּב רֶה זיִא םָד דְלעֶפ םעֶד ןּוּפ ךוה איִד !
 נּוא ןֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִכָלְמיִ (ּומָחְלִנ םיִָלְמּואָּ)
 הָמְָלַמ ןְבאָהלאָמ טְסְנעֶד ןְטְלאַהְג ָמָחְמ ןְּבאָה

 טאָטְׁש רעד ןיִאןֵעַנְּ ןּופ םיִכָלְמ איִד ןָטְנאַהעֶג -
 ליפ וזַא ןעֶועֶג ןעֶנעֶז גוא טעג יי ְּבאָה ְֶנַעַּה -

 רֶלעֶג ןייק (ּדיִנְמ יִמ) זיִּב טְבייֵרְנעֶג ןְּבאָה יי סֶד
 וצ ןָמוקֶג ןעֶעֶ םִ ןמּנעג טי םיִכָלְמ יד ןּבאָה

 ּוליִפֲא הָמָחְלִמ רֶד ןיִא ןְגְנאְַג

 מק הניארו חלש ב
 ּומֲחְלִנ םִיַמָׁש ןֵמ) טְסּווְמּוא ראָנ אָרְפיִס ןעֶפְלעֶה

 ןְטְלאַהְג הָמָחְלַמ ןְּבאָה לֶמיִה םעֶר ןּופ (םיִבָכֹּכַה
 הָמְחְלַמ ייֵז ןעֶבאָה ןיגעֶטְׁש עֶרעייז ןּפ ןְרעֶטְׁש יִד
 םיִכָלִמ יִד לייוו טֶּבייַרְׁש יישר אָרְסיֵ טיִמ ןָמְלאַהְג

 םּורָד רֶלעג ןָא אָרְסימ וצ ןָפֶלעֶה ּצ ןָמּוקעג ןעֶנעֶז
 ךֹוא ןְּבאָה סו לֶיַ ןייַא טְקיִשעֶג ייֵז ףֹוא טאָנ טֶה
 ּביִא ןְרעֶמְׁש יד ןעֶנעֶז םֶר ןְמּונעֶגטיִנ דְלעֶג ןייק
 הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה ןְרעֶטְׁש יִד קּוסָּפ רעד טְגאָז םעֶד
 (םָפָרֶג ןושיֵק לַחנ) געֶטְׁש רייז ןּופ ןעֶטְלאַהעֶג
 טְלעוֶו ֶד ןופ טְרעֶקעֶג םוא יי טֶה ןושיק ךייט רֶר
 יז ןעֶ } טְנעֶרְּבעֶג יז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶּטְׁש איֵר ןעֶר
 טֶה ןושיק ְךייֵט םעֶד ןיִא ְךיִז ןיליק ּפָא ןְגְנאַנעֶג
 רֶר (ןושיק לַחַנ םיִמּודק לחנ) טְקְנעֶרְט רָה יז רַע
 זיא םיִמּודְק ןעֶד םיִמּודְק לַחַנ טְסייֵה ןושיק ךיימ
 ּוצ םֶהׁשֶפָנ ןייַמ (זוע יִׁשָפִנ יִבָרָדִּת) רעֶיַרַפ ׁשְטייֵט
 (םּוס יֵכֹקִע ּומְלַה זַא) תֹומּוא עֶקְראַטְׁש יֵד ןְמעֶרְמ

 טיִרָמ יֵד ןְראָועֶג טְפאַלְק ּוצ ןעֶגעֶז לאָמ טְסְנעֶר
 םִו ןעֶגנִרְפְׁש םעֶד ןּופ אָרְמיִמ ןּופ דְרעֶּפ איִד ןּופ
 יישר ןְגְנורָּפְׁשעַג ןעֶנעֶו טייל עַקְראַטְׁש עֶנייַ
 םֶר טְכאַמְג םייַה ןֶּבאָה ןעֶרעֶטְׁש יֵר לייַוטְּבייַרְׁש
 רֶרעפ יַד ןופ ןאָלְקיִר ןְלאַפְגּפֶא ןעֶגעֶז םּורָד םייֵל
 ןְראָוג טְּפאַלְק ּוצ םיִפ יִד ןעֶגעֶז םעֶד תַמֲחַמ גּוא

 רֶר ןְגאַז טּומ זֹורָמ טאָמְׁש יִד טְלעֶׁש (זורֵמ ּורֹוא) !
 ןְטְלאָׁש רַפ יו טְלעֶׁש קֶרָּבזיִא םֶר טאָג ןופ ַחילָׁש
 ּוצ ןְמּוקעֶג טי ןעֶגעֶנ ייֵז לייַו רֶציִזריִא ןיי ןְלאָ
 יד ןופ לייֵטַא עֶקְראַטְׁש יִד נּוא טאָנ ןּופ ףֶליִה רֶד
 גוא ןערעֶמְׁשא ןעוֶועג זיִא זֹורְמ רָד ןעֶגאָז םיִמָכֲח
 ןרעֶטְׁש עַרָדְנַא טימ ְךיילְג ןפלעֶה ןֵמיִקְג טיִנ זיִא
 בּוׁשָח םֶדָא ןייא ןעוֶועֶג זיִא זֹורֵמ ןְגאָז לייֵמַא נּוא

 ֶרובְּ) קרּב וצ ףֶליֵה ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִנ זיִא נּוא
 טְשְנעֶּבְג לאָז איִז (ִנְקַה רָבֵח תֶׁשֹא לעֶי םיִׁשָנָמ
 רֵבָח ןופ ּבייַו סֶד לעֶי רֶּבייַו עֶרָרְנַא ןופ רעֶמ ןיי
 (לֶהאָּב) יז ייב טייֵמְׁש סו רָּבייַוַ יִד ןּופ רעמ יָנֹקֲה

 לאָז ייֵזןּופ רעַמ הֶאָלְו לַחָר הָקְבַר הָרָׂש ןעֶגעֶז םָר
 יִ ןְּאוועֶגןְּבָה ייֵז םּוראָו ןעֶרעֶוו טְׁשנעֶבַג לַעי
 טיָנ לאָז לֵעָי ןעו נּוא ןעֶגּוצעֶג ףוא נּוא לֵאָרְׂשִי
 עֶלַא רע טְלאָוו אָרְיֵמ םעֶד ןעֶגְנערְּב םּוא ןעועֶג
 יי ְךאָנ ,טְלעוו ֶר ןּופ ןֶרִל רַפטְבאַמעֶג לֵאָרְשִי
 טְראוָו םֶד הָנָרְּב ריִא ייַב קּוסָפ רעד טְגאָז טֵשֶפ
 ץֶלַא זיִא נּוא םּרָפ ןעוֶועֶג ךֹוא זיִא איִז לייוו לֶהֹוא
 לֵאָש םִיַמ) םאַג רעֶר ףֹוא טיִנ טְלעֶצְג ןיִא ןְּפעֶועֶג

 רַתיל הֶרָי) רֶּוּפ טְנְהעֶנעֶג םיִ אָז טֶה (םיִריֵדַא םִיַמְב) טייִמְׁש םִע איו ווַא (םיִריִרַא) טֶסייֵה סאָו
 הנחלשה
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 םורַא טאָה רעֶמְסְנעֶפ םעֶד ר (הָּפקׁשִנןֹולַחַה
 זיִא (בַּבִיְּתַו) רֶדָא אָרָסיִס ןּופ רֶמּומ איד טְקּוקעֶג
 (בָּכְׁשֶאָה דַעְּב טְגאָלְקְג רָרָא רייֵרָג טָה איִז ׁשְמייֵמ
 טקיקִנ סורַא איז טָה רֵּמְצְנעֶפ םעֶניילק םִעָד ְּךֶרֹוד
 ןְגעוֶו םייב עֶנייז ךיז ןיִמוז םּוראוו טְגאָזנ טֶה נּוא
 טיר עֶנייז ןופ טיִרְפ יד ְךיִז ןָמיֹוז םּוראו ןֶמּוק ּוצ
 עֶריִא ןּופ עַגּולְק יר (הָנְנַַּתֶהיֶתֹורָׂש תֹומְכַח) ןְגעוֶו

 חלשב תרטפה

 : שב א א

 ריז

 הניארו

 רעֶרָא הָׁשַא ןייֵא ְךיִז ייֵז ןָמֹוז םֶד רָּביִא גָנּוּבֹור םֶד

 קז ןייֵא ןאַמ ןעֶביִלְמיִא ּצ זיִא לֵאְָׂשִי ןופ ייֵוְצ
 ןּוז ןיימ ּוצ םיִונ זיִא רֶרייֵלְּק עַמְּבְראַפעֶג ןּופ ּביור

 רעֶרייֵלְק עֶטְּבְראַפעֶג טיִּמ בור קאנ ןיֵא אֶרְסיִס
 עָבייֵלְג ןעֶמייַ עֶרייֵּב ףוא טְּבעוועֶג ןעֶנעֶו סאו
 טיִג םָד ְךיילְג טיֵנ ןעֶנעֶז ןָּבְראַפ איֵד ראָנ תֹורּוצ
 סאו אָרְכיִס ןופ ליַח םעֶד ןּופ .ךְָלעֶה יד ּוצ ןעֶמ
 טְגאָועֶג ץֶלַאטֶה וזַאלֵאָרׂשִי ןופ בור קאַז םֶר ןְמעֶנ
 םאָר הָרֹובְר טְנאָז ףֹוראַד אָרְפיֵס ןּופ רָמּומ איִד
 (י ְךיֶבָיֹוא לָּכ ּודְבאי ןֵּכ) ׁשיִראַנ ויִא גָנוטְקייֵרְמ

 ןעֶלאָז זַא ןְראוועֶג ןְראָל ר זיִא אֶרָסיִס איו וזַא
 יר נּוא טאָג ןּפ ןְרעוֶו ןרֹולְראַפ דֶנייפ עֶייַב עֶלַא
 טייג ןּוז יד יוִו ךייַלְג ןיינ ןְלעוֶו טאָנ ּביִל ןְּבאָה סו
 ןופ הָמָחָלַמ רָד ְךאַנ נּוא טייֵקְראַמְׁש ןייַז טיִמ ףוא

 הָמָחְלִ ןּופ טְליטשעֶג רֶנאַל םֶד ןעוֶועֶג זיִא קֶרֶ
 : ראָי ניִצְרעֶפ

 ,ורתי תשרפ
 ילָׁשַמ ןיִאטְנאָוְךַלָמַה המלָׁש (ֹרְתי עַמְׁשִיַע

 זיִא גָנּוצ איד (םיִיַח קע ןֹוׁשָל אֵּפְרַמנ
 םיֵרְיִו יִז ןעוֶו הָמָׁשָנ רָד ּוצ הָאּופָר עֶסֹורְנַא
 תֹוריִבֲע יִד הָמָׁשָנ רֶד ּוצ זיִא קְנייַרְקַא נּוא
 גוא םאָנ ןיִא טְכעֶר טיִנ טְּבייֵלְנ ןעֶמ ןעוֶו
 ןעוֶו הָמְׁשְנ יִד ןעֶלייֵה רע ןעק גְנּוצ רֶד טיִמ
 ּפָא עֶלַא רֵּביִא טאָנַא זיִא טאָנ זַא דייֵר רע
 טְלאָצאַּב נּוא טאָנ רֶתָמַא ןייַא זיִא נּוא רעֶמעֶנ
 יו ֹוזַא זיִא טְכעֶר איו רֵכְׂש ןייַז ןיִכעֶלְטיִא
 םיִמָכֲח עֶרעֶגְנּוא סד םֶהָרְבַא ייַּב ןֵניִפעֶג ריִמ
 ןייַז ףוא ןעֶגְנאָהעֶג זיִא בֹוט ןָבָא ןייֵא ןעֶנאָו
 ויִא ןְהעֶזיִנ םיִא טאָה הָלֹוחַא ןעוֶו גּוא זְלאַה

 םירקי יטוקיל
 ראַה רָד טְרעֶהיִג ורְתִי טֶה (ןָיְרַמ ןהֹכ ּורְתִי עַמְׁשִיַע

 םה םאָנ םוִו הָשָח ןּופ רעוְׁש רַד ןֶיָדִכ ןופ
 רָע םוו לֵאָרְׂשִי קָלאָפ ןייַז ּוצ נּוא הָשֹמ ּוצ ןאָטעֶג
 אייז טאָה נוא םִיַרְצִמ ןּופ ןָגּוצעֶג םוא אייז טאָה
 טְּבייַרׁש יִבָצָל 'ה חַמָצ רעֶד ,םִי םעֶד ןעֶמְלאַּפְׁשעֶג
 ְּבייֵלְג הֶלֵמ םֶד ןּופ טיי ויִא םִע רעוֶו לָׁשָמ ןיֵא
 ּוצ ןייַז ברֹקְמ םיִא לאָז ךֶלֶמ רעֶד זַא טיִנ האָנ ְךיִז
 ִרעֶדְנַא בָרקִמזאָלָמ רֶר סֶו םֶרטְנייַמ רֶע נּואְךיִ
 טיִמ רָּבֶא תֹוביֵׁשֲה רֶעייֵזרָּביִא ראָנ זיִא םֶד ןָׁשְנעֶמ
 בַרֹקמ זיִא ְךֶלֶמ רֶד םֶָו ראָנ ֹוזַא טיִנ זיִא תָמָא םָב
 תֹונמֲחַר ןייַז טיִמ ראָנ תֹוביִשֲח רָּביִא טיִנ זיִא ןׁשְנעֶמ
 ברֹקָמ לאָמַא ויָא ְךֶלֶמ רָד זַא ְךאָר ןְהעֶ רִיַמ םּוראָו

 זיִא םֶהְרּבַא ןעֶו נוא ןעֶראוָועֶג דועֶג רע
 ןְבָא םֶד ןְְנָהעֶג ףֹוא טאָנ טֶה ןְּפְראָטְׁשעֶג
 םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא רֶמֹולְּכ ןּוז רעֶד ףֹוא בֹוט
 זיִא רייֵר עָטּונ םֶד ןעֶועֶג זַמַרְמ זנּוא ןְּבאָה
 שֶה םֶהָרְבַא ןעֶד זְלאַה ןיי ּופ ןְגנאַנעֶג םֹורַא
 שְכאַרְּבעֶג ּוצ רָד ייַז טֶה נּוא ןְמייַל דייֵרעֶג ןָא

 זיִא םֶהָרְבַא זַא נוא טאָג ןעֶניִד ןעֶלאָז איי
 טְואָלעֶג רּביִא טיִנ םָנייֵק רעטֶה ןְּבְראָטְׁשעֶג
 טאָ ןיִתָמַא םֶד ןעֶניד ּוצ ןְרייֵר ןָא לאָז רֶע
 ןּיז רֶד ןָא ןעְֶנאָהעֶגְנָא בֹוט ןֵבא םָד רֶע טֶה
 אָר זיִא םִע םֶד ןעָסיוִו לי ןעֶמ ןעוֶו רַמֹולְּכ
 רָד ןופ ןְהעֶזןעֶמ לאָז טְלעוֶו רָד ףֹוא טאָנַא

 ןוז 6

 ןופ ןְגְוצעֶג םֹוא ןרָוי יַד םֶה םאָנ םוָו טְרעֶהיִג טֶה

 ךיִמ טְלאָו ךיִא טְרעֶלְקיִג ךיִ יַּב רֶע טֶה םִיְַצִמ
 ןּופ רֵּבֶא ְךיִא ןיִּבטאָנ ּוצ ןייַז ּברקִמ טְלאַוועֶג ךוא

 ןּופ ראַה רָד ןיִּב ְךיִא (ןיָדִמ ןֵהֹכ) דְנאַטָׁש ןָגירְדִיִנ
 ןעוֶועֶג זיִא רֶע סאָו הָיַד רעֶד ְךאָנ םֵרָפְבּו ןִיְרִמ

 ךֶלֶמ רֶר םֶד טְרעוֶו טיִ ַךיִאןיֵב ןִיִמ ןּופ חָלֶג ןייֵא
 ריִמ ראָנ ,ןייַז בֵרְקִמ ְךיִמ לאָז אּוה ְךּורָּב ׁשֹודקַה
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 ןייַז בֵרקְמ טְראָפ רׁשָפֶא ךיִמ טעֶו רֶע זַא טְכאַד
 - ןֵתֹוח) םּוראָוָךֹוא תֹוביִׁשֲח לָסיִּבַא ּבאָה ְךיִא םּוראוָו
 םֶר ָךֶרֹוד ּוא הָׁשֹמ ןּופ רעוְׁש רֶד ןיִּב ךיִא (הָׁשֹמ

 טה



 תׂשרֿפ הניאצ

 ןיִא טייג רפ נוא חֶרֶוִמ ןיִא ףֹוא טייֵנ םִו ןּוז
 ןּז יִד טְריִפ םוָו טאָנַא ןייַז ומ םּורָד בֶרֶעַּמ
 םִו הָׁשֹמ ןּופ דייַר עֶטּונ יד ְּךֶרֹוד ְךֹוא ּוזַא
 רעֶדְנּואוו עֶלַא ֹורְתִי ּוצ טְלייֵצ רַד טֶה רע
 תָמָא לא םוצ טְנעֶקאַב ורְתְִךיַז טֶה טאָנ ןּופ
 לָּכ תֶא ֹורְתִי עַמְׁשִינ קּוסַּפ רעֶד טְנאָז םֶד
 ורְתִי (לֵארְׂשִיְלּו הָׁשִמָל םיִהֹלֶא הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 ןאָטעֶג טֶה טאָג םוָו ָדָנּאוו עֶלַא טְרעֶהיִגטֶה
 םוצ טְנעֶקאַּב ְּךיִז רֶע טֶה םּורָד לָארְׂשִי ּוצ
 לייֵטַא םאָד טְּבייֵרׁש ֵיַחְּב רעֶד .תֶמָא לָא/
 הֶׁשֹמ ּוצ ןְמּוקעֶג ויא ֹורְתִי סֶד ןעֶנאָז םיִמָבָח
 ְּבעֶגעֶג ןְראוָו ֹוׁש זיִא הָרֹוּת יִד ןעוֶו םֶד ךאָג
 קּוסָּפ םֶד ןּופ ןְגְּורְדעֶג זיִא םֶד נוא .צְרְׂשִי וצ
 (יָתֹורֹוּת תֶאְו םיִהֹלֲאָה יקוח תֶא יִּתְעדֹוהְש
 ּומ ֹוזַא הָרָוּת יַד לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶרעֶל ְּךיִא

 נּוא ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו ןֹוׁש זיִא הֶרָוּת יד םֶד ןייז
 תֶא רֶׁשֹמ חַלַשיַמ ןעֶביִרְׁשעֶג טייֵטׁש ְּךאָ
 טְקיִׁשעֶגקעוֶַא רֶהעֶש ןייַז טֶה הֶׁשֹמ נתֹוח
 טְלאָו ןְּבעֶגעג ןייַז טיִנ לאָז הָרְוּת יד ןעוֶו נּוא/
 טיִנ לאָז רֶע טְקיִׁשעֶג קעֶווַא טיִנ םיִא הָׁשמ-

 יו ןְהעֶז לאָז נּוא יֵניֵס גְראַּב םָד ייַּב ןייֵטְׁש
 טְנעֶרְפ ,רָדָנּאוו טימ ןְייוואַּב ְךיִז טעוֶו ׁשאָּני
 מּוקעֶג יא ורְתיםָד ןיי םֶד ןאָקיוַחְּב רֶח

 םָד ןייַז זומ םּורָד הָרֹוּת ןֵּתַמ ייַב ןעוֶויִ זיא םִו רעֶייַפ עֶסֹורְג םֶד נוא ןיִרָנּוד נּוא רֶדָנואוװ

 טעוֶו סו רָדְנּואו יִד טְגאָועֶג טיִנ הָׁשֹמ םיִא טֶה םּורָד ןְמּוקעֶג הֶרוּת ןַּתִמ רַפ זיִא ֹורְתָי
 רע םַד ןייַז ןעק םע לייוו הֵרֹוּת ןֵּתִמ ייַּב ןיז
 ןֶנֶז םוָו םיִסָנ יַד רֶּפֶא ןְּבייֵלְג טינ ייֵז טעוֶש

 טְסּואוועֶג טְלעוֶו עֶצְנאַג איֵד טֶה ןעווועֶג ןֹוׁש
 ךיזּבאָה ןְְלאַפְׁשעֶג יז טֶה םִי רֶד א ןעֶד

 הָמָחְלִמ רֶד ןיא נא ןְרְסאוַו עלַא ןְטְלאַּפְׁשעֶג

 ֶׂשָערֶׁשֲא ָּכ תֶא) ןעוֶועֶג ריגְמ יקאמ יז רֶע שֶּת
 נּוא הָשֹמ ּוצ ןאָטעֶג ֶה טאָג סו גניְִלַא !םיִהֹלאי
 ןּופ טְּבייַרְׁש ׁשֹודקה םיִיַחַה רֹוא רָד ,לֵאָרְׂשִי יִד זצ -

 רֶע םָו ורְתִי ןּופ חַבֶׁש םעֶד סורַא ריִמ ןְהעֶז ןְנאַד
 רוי איִד ּוצ טאָג ןּופ ןָאומ יִצְנאַג סֶד טְסּואווָנ ֶק !
 טאָה רֶע םּוראָוו טְגעֶרְפעֶג ְךאָנ רֶע טֶה םַּתֶסַה ןֶּמ -
 ןְהעֶז ריִמ םּוראָו טאַהעג ּביִל תָמאָּב לֵאָרְׂשִי איד

 טיִנ ראָג רֶע ןאק ןְרדְנַא םעֶד רֶניפ טֶה רֶעיֵא זַא

 םירקי יטוקיל
 . רָד ןעֶמ זַא טֵרָּפַּב םיִא ןּופ טְסּומְׁש ןעֶמ זַא ןיִרעֶה

== 

 אמק הניארו ורתי
 טֶה ןייֵמְׁש ןּוז איד ןּבילְּבעֶג זיִא קֶלָמִע ןּופ
 נּוא טְלעוֶו רֶצְנאַג ַרָד ףֹוא ןְהעֶזעֶג סֶד ןעֶמ
 ֹורְתִי (ֹורְתִי עמׁשיע ישר טְּבייַרְׁש םּורָד

 ןְטְלאַּפְׁשעֶג ןְראוָו זיִא םַי רַד םָד טְרעֶהעֶג טֶה
 ןעֶמ טֶה םֶד ןעֶד קֵלָמעןּופ הָמָהְלמ יֵד גוא
 מָה םּורָד טְלעוֶו רעֶצְנאַג רֶד ףֹוא טְרעֶהעֶג
 הָׁשֹמ טייֵטְׁש סאָָו םָד נּוא טְּבייֵלְנעֶג ֹורְתִי
 * אְרׂשִי ּוצ הָרֹוּת טְניִרעֶל רע ֹורְתִי ּוצ טְנאָז

 ײֵא ןעֶנעֶז םו תֹוצַמ יד טְנייֵמעֶג רע טֶה םֶד
 םיִניִד יד ּונייַהְד ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו זיִא הָרוּת יִד
 תֹוצַמ לייֵטַא ְּךאָנ נּוא הָליִמ ּוא תָּבַׁש ןּופ
 טְקיִׁשעֶג קעווַא ֹורְתִי הָׁשמ טאָה םּורָד נוא
 ְךאָנ יִּב ןעֶטְלאַהעֶג ףֹוא טיִנ םיִא טאָה נּוא

 רֶניועֶגזֹוה ןייַז ןְגְנאַנעֶג זיִא רע ןעֶד הָרוּת ןֵּתַמ
 ְךיִז טֶה נּוא טאָג ןעֶראַו םָד ןָּכאַמ טְנאַקעֶּב
 לָּכ ןָנּופעֶג ןֹוׁש טֶה נּוא טְרעקיִנ םּוא דְלאַּב
 טייֵטְׁש םּורְד נוא יַניִס :ראַּב םֶד ייַּב לֵאָרְׂשִי
 ןּופ הָׁשָרַּפ רעֶד אייֵּב ֹורְתִי ןּופ הָׁשְרַּפ איד
 רָנּא ןעוֶועֶג זיִא קֵלָמע םֶד ןעֶוייוו ּוצ קלָמַע
 וׂשֵע ןּופ ןעֶמּוקעֶג םֹורַא ויִא רע ןעד בורק
 סאו ֹורְתִי נּוא ןאָמעֶג ץְכעֶלָׁש זְנּוא רֶע טֶה
 טְּפעֶהאַּב ְּךיִז טֶה ןעוֶועֶג רֶדְמעֶרְּפַא זיִא רֶע
 ןיִא ןאָטעֶג םֶטּוג ליפ ייֵז טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ
 לאָז ןעֶמ טייֵטְׁש קַלָמע ףֹוא נּוא הָרְוּת רָד
 םִע זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ נּוא ןיִקעֶמ ּפֶא ןיִמאָנ ןייַ
 ןְטְלאַהעֶגהָמָחְלִמ ןֵטְׁשְרע.םּוצ טיִנ רָנייֵק טֶה
 רָד ןיִא יו ֹוזַא נּוא קֵלָמַע ראָנ לֵאָרְׂשִי טימ
 נוא יִוֵל טֶבָׁש ןּופ הָׁשֹמ ןעוֶועֶג זיִא הָמָהְלִמ
 רַטְצעֶל רֶד ןיִא ךֹוא וזַא םִיַרְפָא ןּופ עֶׁשֹוהְי
 נוא- יִוָל טָבֵׁש ןּופ ּוהָיַלַא יז טעוֶו הָמָחְלִמ
  םּורָד נוא םִיַרָפָא טָבִׁש ןּופ ףֵסֹויןּב ַהיִׁשָמ
 ֵּביִרְׁשעֶג הָרְוּת רֶד ןּופ הָׁשָרּפ איִד טייֵטְׁש
 ַחיִׁשְמ ןעֶו םָד ןעֶזייוַו ּוצ ֹורְתִי תֶׁשֶרַּפ ןיִא
 וצ לֶכֵׂשַא ּוצ ןייַז הָרֹוּת יד טעוֶו ןָמּוק טעוֶו

 לארשי

 טיִנ ראָנ שֵעַמִּכ רֶע ליִו טּוג םיִא טייג סֶע טְלייֵצ
 רֶבֵח ןייַזןּופ טְסּומְׁש ןעֶמ זַא רָּבֶא םּומָׁש םֶד ןיִרעֶה
 נּוא םֹוא רֶע טְרעֶה הָּנִרְדַא ּביִל םיִא םֶה רֶע םוָו
 םיִא טייֵג סֶע יו נּוא דְנאַטְׁש ןייַז ףוא ְךאָנ טְגעֶרְפ
 ןְּבייַרְׁש ןְסייֵהעֶג אּוה ְךּורָּב טאָג םֶד טֶה םֶד רֶּביִא
 טֶה ּורְתִי טייַו יו ןְייוו ּוצ הָרֹּת רֶגיִלייַה רֶד ןיִא

 ; לֵאָרְׂשִי יִר טאַהעֶג ּביֵל
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 נוא ֹורָתִי ּוצ ןעוֶויִנ זיִא איז איו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 טייֵמְׁש םּורָד ןיִדַה םֹוי רֶד ןיִיַז טעוֶוְךאָנ רֶד
 הָלֵאְו הָׂשְרּפ יד ֹורֲתִי עַמְׁשִיַוהֶשרּפ רֶד ְּךאָנ
 טעוֶו חיִׁשָמ ןעוֶו סאָד ןעוֶייוַו ּוצ םיָּפְׁשִמַה
 םיִניֵד נּוא םיִטָּפְׁשִמ יִד ןיִּבעֶג טאָנ טעֶוו ןְמּוק
 ןיִמעֶנ ןָּביִז טאַהעֶג טֶה ֹורְתִי .טייל איִד ּוצ
 טֶה רע זַא נּוא רָתָי ןָסייֵהעֶג רעֶיָרְּפ טֶה נּוא
 טאָנ םיִא טאָה טאָג ןָתָמֶא םעד טְגעֶק רעֶר
 םאד ןיִמאָנ ןייַז ףֹוא תֹוא ןייא ןעוֶויִג ףיִסֹומ
 הָׁשֹמְלנ ֹורֲתִי ןְפּורעֶג םיִא טֶה נּוא ואְוַא זיִא
 טיִמ טֶה הָׁשֹמ םֶד זָנּוא טְוייוַו םֶד (לֵאָרְׂשִיְלּו
 לָּכ ןינעקא ןעֶנאוועֶג םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ עֶנייַ
 ןייַז הָׁשֹמ טֶה ֹורְתִי (ָהיֶחּולְׁש רַחַאֹו לֵאָרְׂשִי
 איִז טאָה רֶע זַא םעֶד ְךאָנ טְכאַרְּבעֶג ּבייוַו
 וצ ןְסייֵהעֶג טֶה טאָג זַא ןעֶד טְקיִׁשעֶג קעֶוַא
 הָׁשמ טאָה םִיַרְצִמ ןייק ןיינ לאָז רע הָׁשמ

 גְנאַנעֶג ןינעקא ןֹרָהַא םיִא זיִא םיִדצִמ ןייק
 טֶה עֶגיִואָד יד ןעֶנעֶז רעוֶו םיִא טְגעֶרְפ ּוא
 עֶנייַמ נּוא ּבייַו ןייַמ זיִא סאָד טְנאַועֶג הָׁשמ
 טְנאָז יז וטְסְריִפ ןיִהַא יו ןרָהַא טְגאָז רֶדָניִק
 יז ןיִנעֶז רימ ןֹרֲהַא טְנאָז םִיַרְּצִמ ןייק הָׁשֹמ
 ןיִנעֶז םָו רֶדָניִק נּוא רֶּבייַַו עֶנעֶי ףֹוא רַעַצְמ
 ףֹוא ןיִרעֶמ ְּךאָנ טְסְליוִו ּוד :ּוא םִיַרְצִמ ןיִא
 רעֶדְניִק נּוא ּבייַו ןייַז הָׂשֹמ רֶלאַּב טאָה ;יֵיו
 רעֶטאָפ ריִא ּוצ ןִידִמ ןייק טְקיִׁשעֶג קירּוצ
 טְכאַרְּבעֶג קירּוצ ייֵז רע טֶה דְנּוצַא נּוא ֹורְתִי
 רעֶנייֵא טֶה רַדְניִק יייֵוְצ איִד נּוא ,הָׁשֹמ ּוצ
 ְךיִא טְנאָועֶג טֶה הָׁשֹמ לייוַו םֹוׁשְרָג ןֶסייֵהעֶג
 רָד נּוא דְנאַל לְמעֶרְפַא ןיא רֶנַא ןעוֶועֶג ןיִּב
 הָׂשֹמ לייַװ רֵוָעילַא ןְסייֵהעֶג טֶה רעֶרעֶדְנַא
 ףיֵהןייֵמ ןיִא ןעֶויִ זיִא טאָג טְגאָזעֶג טאָה
 בקעי להוא |
 םִיְַצִמְּו הֹעְרִפָל 'ה הָׂשֲע רֶׁשֲא לָּכ תֵא ּונָתֹוחְל הָׂשֹמ רַּפְַיַ

 יד .? רֶהעוָוֶׁש ןייַז טְלייֵצ רֶד טֶה הָׁשֹמ (ףָרְׂשִי תֹודֹוא לַע | 

 ןְגעוֶו םִירְצִמ יד ּוצ נּוא הֹעְרַּפ ּוצ ןאָטעֶג טֶה טאָג םָָו ורְתִי

 סָד הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טֶה טאָג טְגאָוׁשֶרֶדָמ רֶד .ןָדּי יד
 יא ןרי איד ןְגעֶו ראָנ זיִא הָלּרְגִל הָלוע טְסיִּב ּוד סו
 ןֶּוחְמייַ וצ ןָמוִקעֶג יִא רֶנייֵא לשָמַא זיִא םָע .תּובָ רע
 ןיִא םיִלַּכ עֶנְרעֶּבְלִז גוא עֶנעֶדְליִג ןְהעֶזיִג םיא ייַּב רע;טֶה
 רֶע טאָה ןעוֶועֶג לאָמַא ְךאָנ םיִא ּויַּב רֶע לָא םּורַא טייַצַא

 רֶד יַא ןְהעֶועֶג טֶה גּוא םיִלֵּ יִד ןְהעֶזעֶג טיִנ םיִא ייּב ןוש
 םָד רֶע טְגעֶרפ םיִא רַפ ְךיִז טְמעֶשי נוא גיִרורְט זיִא ןָּתּוחְמ

 טְגעֶרְפ גּוא ריִמ רַפ ןְראָועֶג טְמעֶׁש רַּפ ּוטְסיִּב םו ןֶּתּוחְמ
 ְהעֶועֶג ּבאָה ְךיִא סֶו םיִלָּ עֶרֶעייט עֶנייֵןעֶנעֶז יו םיִא

 קי

 " 'םנאוו ןותֹי
 ,רְרעוֶוׁש רעֶד ןּופ ןעוֶויִג ליִצַמ ְּךיִמ טֶָה נּוא
 . ןָפּורעֶג טיִנ הָׂשֹמ טֶה םּורְד נּוא הֹעְרַּפ ןּופ
 . טיִמ טֶה ֹורְתִי לייַװ רָזעילַא ןוז ןיִטְׁשְרע םֶד
 - ןוו רֶמְׁשְרע רֶד םֶד ןָמּונעֶג םֹוא יַאַנְּתַא הָׁשֹמ
 , טאָה םּורָד םיִלּולג תַדֹובִע רֶד ּוצ ןייַז לאָז
 . ןיִמאָנ םעֶד ןעֶנאַמ רעד טְלאָועֶג טיִנ הָׁשֹמ
 / םֶה םּורָד נוא ןוז ןיִטְׁשְרֶע םָד ףֹוא טאָנ ןּופ
 / אָרֹמ םָה רֶע לייוו ןעוֶויִנ לַמ טיִנ םיִא הָׁשֹמ
  םיִא טֶה ְךָאֶלַמ .רָד נוא ֹורְתִי ראַפ טאַהעֶג
 . ןעוֶויִ לַמ הָרֹוּפִצ םיִא טֶה ןעֶטייֵט טְלאוָועֶג
 םּורָד גּוא ןעוֶויִג לֵחֹומ םָד ריִא טֶה ֹורְתִי נּוא
  הָׁשמ רָמֹולָּכ (יִתיָיָה רַנ רַמָא יִּכ) טייֵמְׁש
 / טיִנ םיִא רֶע טֶה םּורָד טְרעֶפְנע רַפ ְּךיִז טֶה
 . ֹורָתַי יב ןעוֶויִג רַגַא זיִא רע לייַו ןעוֶויִג לַמ
  וטָה רע לייוו טאַהעֶג אָרֹומ םיִא רַּפ טֶה נּוא
 - רֶועולַא ייַּב רֶּבֶא .ייַזּוצ לַמ ןָטאָבְראַּפ םיִא
 ןְגְראָּבְרַפ טֶה רֶע ןעֶד (רֵמָאיִּכנ טיִנ טייֵטְׁש
 םאַד םַעַט םעֶד ןעֶנאָז טְלאָועֶג טיִנ םָה נּוא
 םיִא טֶה טאָנ לייוַו ְךְועֶיְלַא םיִא טְפּור רֶע
 רָד .הֹעָרַּפ ןּופ .דְרעוֶוְׁש רָד ןּופ ןעוֶויִג ליִצַמ
 דָחֶאָה םֵׁשְנ טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש יִנּוקְוִח
 םע נוא רֶזעֶיְלַא ןָסייֵהעֶג טֶה רַנייֵא (רֶועילַא
 . .ךאָד ויִא רֶע ןעֶד שיָנְׁשַה םֵׁשָל טינ טייֵטְׁש
 טאָה רֶע לייוו ראָנ ןּוז רעֶרעֶדְנַא רֶד ןעֶויִג

 הָועֶיַלַא ןעֶפּור ןּוז ןעֶטְׁשְרע םעֶד טְּפְראַדעֶג
 ןעוֶויִג ליִצַמ םיִא טֶה טאָנ םוָו םִנ םָד ְּךְרֹוד

 ןעוֶויִג רעֶירְפ זיִא תֹעְרַּפ ןּופ דְרעוֶוְׁש 'רָד ןּופ
 םֵׁשע טייֵמְׁש םּורָד ןעוֶויִנ רֶנַא זיִא רֶע יא

 ; עֶר איו ְךיילְג ןעוֶויִג זיִא רֶע ןעֶד (דֶחֶאֶה
 םעֶד ְךאָנ ןעֶסייֵהעֶג טאָה רע.לייַװ רֵַטְׁשְרט
 ְךְנָתֹוח יֵנֲא הָשמ לֶא רֶמאֹיַו םַנ ןןעֶטְׁשְרֶע

 הָשמ ּוצ םְנאָז ֹורְתִי גּוא (ְךיֶלֵאאָּב ֹורְתִי
 ךוא

 ְךיִמ ךיִא םעֶׁש ראַפ רֶד ןָּתּוחְמ רַד םיִא טְרעֶפְנֶע ריִד ייַּב
 רֶלעֶג ןְגלעֶג ּבאָה ְךיִא טְצעֶז רַפ ןעֶנעֶז םיִלָּכ עֶנייֵמ לי
 ְךיִא טיִנ הָׁשֹוּב ןייק זיִא סָד ןְּתּוחמ םּוצ רַע טְגאָז ,ייֵז ףֹוא

 ןְנעֶז םיִלָּכ איִד זַא טְנייֵמעֶג ּבאָה ְךיִא טיִמ רֶד ְךיִמ טְסייַרְּט
 ןְנעֶז ייֵז זַא ְךיִא סיי טְציִא ןְגיִלעֶג ייֵז טְסאָה ּוד עֶנייד טיִנ
 ןיִא הָלּורְגִל הָלֹוע זיִא הָׁשֹמ זַא ׁשֹרְדָמ רֶד טְגאָז סֶד ,עָנייַד
 ּוצ נּוא הֹעְרַּפ ּוצ ןאָטעֶג טֶה טאָג סו נּוא ןֶרָוי יִד ןּופ תּוכְז
 יד זַא הָיֲאְרָהְו ןֵדּי יִד ןּופ תּוכְז םֶד ןיִא ראָנ זיִא םִיַרְצִמ יִד
 ( טאָג הָלּורְג רֶד ןופ ּפאָרַא ייֵז ןעֶנעֶז טְגיִרגיִנעֶג ןְּבאָה ןָדּי
 | רֶניִז עֶרֶעייֵז רַפ ןֹּכְׁשַמַא ןָמּונעֶג ּוצ הָלּודְג איִד ייֵז ייַּב טֶה

 | ןיִפ ןֶפי יִד ןאָפעֶג סב טָאנ פח הימיִנ אוד זא ןָמיִסַא ויִא
 -- -; ;תּוכְו םיִנעֶנייִא רעינ ןיִא ןעוֶועֶג

 בי עב



 -תשרפ
00 : 

 נוא ריִד ּוצ םּק ֹורְתִי רֶהעוְׁש ןייַד ְּךיִא

 לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָקיִנ טיִנ טאָה ןעֶמ עָׁשְטאָח
 םּורַא ןעוֶויִג זיִא םִו ןקְלאוָו םָד רֶּביִא ןָמּוק
 ןְסאָׁשעֶג ןיירַא לייַפַא טימ טֶה ֹורְתִי ראנ ;יו
 טְּפיִגְקעֶג ןָא ףיִרְּבַא ןעוֶויִג זיִא ריִא ןיִא םו
 ןייד ֹורְתִיְךיִא טְנייֵלעֶג ףירְּב םֶד הָׁשִמ טֶה
 טיִנייַמ ןּופ םֹורַא ייֵנ ריִד ּוצ םוק רֶהעווׁש
 ןיִנעוו טיִנייַמ ןופ ןייֵג םורַא טי ּוטְסְליווןיִנעוו
 טיִנ ּוטְסְליוִו ןיִנעוֶו םֶּבייוַו ןייַד ןּופ םֹורַא ייֵנ

 ןּופ םֹורַא ייֵנ ןיִגעֶוֶו ביי ןייד ןופ ןייַנ סֹורַא |
 ןקְלאוָו ןופ הָׁשֹמ זיִא ןיִנעוֶו םֶרעֶדניִק עֶנייד
 זיִא ןְגְנאַנעֶג זיִא הָׂשֹמ זַא נּוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא
 לָּכ נּוא אּוהיִבֲאַו בֶדֶנ נּוא ןְנְנאַנעֶג ְךֹוא ןֹרָהַא
 ןרֲהַא נּוא הָׁשֹמ םֶד ןְהעֶועג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא עֶלַא אייֵז ןעֶנעֶז םֹורַא ןָאייַנ
 - טאַהעֶנ דֹובָּכ םֹורָנ ֹורְתִי טֶה ֹורְתִי ןיִנעֶקַאי

 הָׁשֹמ נוא ןְגְנאַגעֶג ןיִנעקַא םיִא ןעֶנעֶז עֶלַא םָד
 םיִא טֶה נּוא רֶהעַוְׁש ןייַזּוצ טְקיִבעֶגְךי ׂטֶה
 טייֵרְפעֶ ְךיִז טָה ֹורְתִי (ורֶתִי רַחָיי) טְׁשיקעֶג
 לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָטיִנ טֶה טאָנ םִוו תֹובֹומ יִדףֹוא -
 יֵדְבוע ליִפ ֹוזַא םָוןעוֶויִג רעצמ ְךיִז טֶה נּוא -
 -ורְתִי יִּתְעַדָי הָּתֹע ןְמּוקיִג םּוא ןיִנעֶז םיִלּולְּנ
 םָד לאוו ְּךיִא םייַוו טֶרָדְנּוצַא טְנאָועֶג טאָה
 רָד ןּופ רֶטעֶג ּפֶא עָלַא ןּופ רֶסעֶרְנ זיִא טאָנ

 םֶר םייַו ְךיִא טְגאָזיִג רֶע טֶה םֹוהָד טְלעוֶפ
 ִּכ) ,רָמעֶג ּפָא עֶלַא ןּופ רעֶסעֶרְג זיִא טאָג
 םָו טימ רֶה ןעֶד (םֶהיֵלֲע ּודְז רֶׁשָא רֶכֶדַּב
 ץְכעֶלְׁש לֵאָרְׂשִי טְלאָויִג ןְּבאָה םִירצמ יד -
 ןיִא רֵדְניִק ירעֶייז ןעקָניִרְט רֶד ּוצ נוא ןאָמ -
 בקעי לחוא = יז

 הָּתַע םִיַרְצִמ דַיִמ םֶכְתֶא ליִצַה רֶׁשֲא 'ה ְךּרָּבֹורְתִי רֶמאֹיַע
 טְגאָזעֶג טֶה ֹורְתִי (םיִהֹלֲאָה לָּכִמ 'ה לֹורָג יִּכ יִּתְעַרָי =

 איד ןופ ןעֶועֶג ליִצַמ יא טאָה רע םִו טאָג זיִאטֶּבּולעָב
 ּפָא עֶלַא ןּופ רֶּסעֶרְג ויִא טאָג זַא ךיִא םייַַו דנּוצא םִיַרְצִּמ -

 הָשֹמ וצ דנאַׁשַא זיִא סֶע טְגאָז ןירָדהְַפ אָרָמְג איד ירָפעָּב
 ורְתִי נּוא (ה ְךּרָּב) טְגאָזעֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז סו ֶרּוי יד טיִמ -

 טֶה רָדְנּואוַא זיִא ְךאז יִד ראָנ (ה ְךּורָּב טְגאָזעֶג אֹי טָה !
 טְסּואוועֶג םֶה ירְתִי סו םָד טְסּואוועֶג יִנ ּוניֵּבַר הָׁשֹּמ ןעֶד
 טאָה ןֶכדַׁשַא לָׁשֶמַא טיִמ ןייֵטָׁש רַפ ּוצ ויִא ְךאַז איד ראָּנ
 טֶה הָנּוֲח איִד ןעֶועֶג זיִא סֶע גּוא ָךוריִׁשֲא טְריִפעֶג סֹוא
 איִד םִּוראָוו םיִנָמּוחמ איִד יו ןייֵמ טייֵרְפעֶג ןֶּבְדֹׁש רָה ְךיִ
 יז ויִּב הָחְמִׂש עֶטְנעֶר ןייק טיִנ הָחְמִׂש רָע זיִא םינָמּוחְּמ

 ןעֶציִו עו קְלאַפ ראָּפ םָד זַא םּורַא שייַא יא ןְהעְז ןְקעוֶו !
 ייַּב ןייַז טעוֶו לאָמְצְנעֶר םֹולָש ייֵז ןֶשיווְצ ןייַז טעֶוֶו סֶע גּוא
 ד {- +דד ''+} טא ןייַנ ןֹוׁש טֶה ןָבְרַׁש רֶר רָּבִא הֶחְמִׂש עָטְנעֶרַא םיִנָתּוחְמ איִד
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 * הׂש

 במק הניארו ורתי
 נּוא ןעוֶויִג ליִצמ רֶדְניִק יִדְשאָג טֶה רֶסאוו
 ּורְתִי נּוא רֶקאֵו ןיִא ןעקְניִרְט רעֶד ייֵז טֶה
 ְךז טֶה רֶע לייוװ הָדּועֶס ןייַא טְכאַמעֶג טֶה
 םּורְד נּוא ּתְליִבֹומיִג ְּךיִו טֶה נּוא ןעוֶויִג לַמ
 לאָז ףינ רֶד יֵדְּכ הָדיעְס ןייֵא טְכאַמָג רֶע שֶה
 םיִא ףֹוא לאָז הָניִכְׁש יִד םֶד ןייַז ַחֵמֹׂשְמ ְךיִ
 ףֹוא טיִנ טעור הֶניִכְׁש איִד ןעֶד ןעור
 אייַּב ןעֶניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ףוג ןיִנירָאֹורְמַא
 ןוז ןייז ןְׁשְטְנעֶּב טְלאָויִג טֶה רע ןעוֶו קֶחֶצִ
 יֵדְּכ וייַּפְׁש עַטּוג ןְכאַמ ןְסייֵהיִג ְּךיִז רֶע טֶה
 ןייז הָניִבְׁש איד טעו ןייז ְךיִלייַרְּפ לאָז רָע

 ינְפִל) טייטְׁש םּורָד נוא ןְׁשְטְנעֶּב םעֶד ייַּב
 םֶד טאָנ רַפ ןעוֶויִג זיִא הָדּועְס יֵד (םיִהֹלֲאָה
 הָדּועְס ןייַא ןּופ הָאְנַה טֶה סו רָדְונּוא טְזייוַו
 ְךיילְג זיִא ריִא ייַּב ןֶציִ םיִמָכֲח יִדיֵמְלַּת םוִו

 (תֶרָחְמִמ יהָיַע טאָנ ןּופ הָאְנַה טאָה רֶע יו
 טאָה רּוּפַּכ םֹוי ְּךאָנ גאָטַא ןעוֶויִג זיִא םָע
 נּוא קְלאָפ םָד ןֶטָּפְׁשִמ ּוצ טְצעֶזיִג ְךיִז הָׁשֹמ
 איו ֹוזַא ןְנאַטְׁשיִג םיִא רַּפ זיִא קְלאַפ סאָד
 טֶה ֹורְתִי יו נא ְּךלֶמ ןייֵא רַּפ טייֵטְׁש ןעֶמ
 הָׁשֹמ םָוו ןאָטיִנ קְנאַּב םיִא טֶה ןְהעֶזיִג סאָד
 טְנאָז לֶאָרְׂשִי ןּופ דֹובָּכ םעֶד ןיִא לֶוְלִוְמ זיִא
 לֵאָרְׂשִילַּכ נּוא ּוטְציִז םּוראָוו הָׁשֹמ ּוצ ֹורְתִי
 ֹורְתִי טֶה םּוראָו טְגעֶרְפ יִנּוקְוִח רֶד ןעֶייִטְׁש
 ןיֵד רֶד ְךאָד זיִא םִע ּוטְציִז םּוראוָו טְגעֶרְפיִג
  םֶו איֵד נוא ןָציִז ףֶראַד ןַײד ןייֵא סאָד ֹוזַא
 יו ְךֹוא גוא ןייֵטְׁש ןְפְראַד ןיִראָל ְךִז ןעֶמּוק
 םו ןָפאָרְמְׁש הָׁשֹמ לאָז ֹורְתִי םָד םִע טְמּוק
 ץּוריִּת רֶד ןעֶֶויִג ןאַמ רָבּוׁשְחַא ֹוזַא זיִא רע

 ויא

 הְָמִׂש עֶטְכעֶרַא הָחְמִׂש ןייזיִא ןֵמּונעֶג ּפָא דָלעֶג תֹונָכְַׁש
 יי עֶׁשְטאָח ןָרּוי איד טיִמ נּוא הָׁשֹמ טיִמ זיִא עֶניִגייֵא םָד
 ןאָטעֶג ייֵז טאָה נּוא טאָג ןּופ תֹובֹוט ןעוֶועֶג לֵּבקְמ ןֶּבאָה

 ןעֶוועֶג לֵּבקְמ ןְּבאָה נּוא םַי םֶד ייַּב גּוא םִיַרְצִמ ןיִא םיִסָנ
 ןעֶגאָנ טְנעֶקיג טי ייֵז ןּבאָה ןעֶגעוֶו טְסעֶר ןופ הָרֹּת איִד
 טעֶו ַחיִָׁמ זַא תיִלְכּת רייז ןְעֶז ןְלעוו יי ויִּב (ה רָב
 טיִמ רָד ףָּכיִת הָבֹוט ןייֵ ןעוֶויִג לּבקִמ טֶה ֹורְתַ ָּבא .ןְמּק
 רֶע טֶה רּויַא ןָראָועֶג זיִא נּוא ןעוֶויִג רַַיגָמ ְךיִז טֶה רֶע םוָו
 רֶע םִָו טיִמ רֶד קֵפָס םּוׁשַא ןָא רָחְסֶמ ןֶמּוגַא טאַהעֶג ןֹוׁש
 ֹורְתִי טאָה סָד רֹקִׁש םֶד ןּוֿפ תָמֲא םִד ןעוֶויִג רֵרַּבִמ טאָה
 (םיִהֹלאָה לֶּכִמ 'ה לֹורְגיִּכ ִּתעַהָו הָּתִע יה ְךּורְּב) טְגאָזעֶג

 ֵרֵבְמ ּבאָה ְךיֶא פו ןעוֶויִגלּכקַמ הָבֹוט ייַמ ןוש ּבאָה ְךיִא
 ןֶייֵרפ ןש ְךיִמ ְךיִא ףְראָד רֶקָׁש םֶד ןּופ תֶמֶא םֶד ןעוֶויִ
 תֹונָבְרַׁש ןייז ןְמּונעֶג ּפָא ןֹוׁש טֶה ןָבָדַׁש רָד יוִו ֹוזַא טְקְנּוּפ

 :טיירְפעֶג ְךיז רֶע טָה דָלעֶג
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 ּוטְציִז םּוראוָו טְנאָזיִנ הָׂשֹמ ּוצ טֶה ֹורְתִי זיִא
 ריִד ןְלאָו ייֵז םיִנָיַד ְּךאָנ ריִד ּוצ םעֶּג ןייֵלַא

 םּוראָו טְנאָזיִג טֶה רֶע טיִנ ןיִטְּפְׁשִמ ןְפְלעֶה
 רֶע טֶה סאָד ןעֶיימְׁש לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא ּוטְציִז
 נּוא ןייֵטְׁש ןְפְראַד לֵאָרְׂשִי לָּכ םֶד טְסּואוועֶג
 טְנייֵמעֶג רֶע טֶה ןיִנאַטְׁש רַּפ טיִנ טֶה הָׁשמ

 לֵאָרְׂשִי איד ןייֵטְׁש םּוראָו םיִא שְגעֶרְפ רֶע
 טָּפְׁשִמ םּוצ ןְמּוק ייֵז טְרָפְנעיִג םיִא רֶע ׁשֶה
 (בֶרֶעָה רע רֵקֹוּבַה ןמ ןייֵטְׁש יז ןעֶפְראַד
 אירפ רֶד ןיִא ןּופ ןְנאַטְׁשיִג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד
 םֶדְּדיִלְנעֶמ ןעד זיִא יישר טְגעֶרְּפ טְכאַנ יִּב
 רע;טִה ןעוֶוןיִטְּפׁשִמ הָׁשֹמ לאָז גאָט ןָצְנאַנא
 ץּוריִּת רעֶד לֵאָרְׂשִי טיִמ טְניִרעֶליִג הָרֹוּת
 טְכעֶר שָּפְׁשִמ ןיָיַַא ןעו ָנּוא טְוייַו םֶד זיִא
 ןעֶצְנאַנ ןייֵא טאָה רע יוִו ְךייֵלְנ זיִא הָלָׁשִא
 וָנּוא סאָד טְזייוַו ְךֹוא טְנירעֶליִג הָרֹוּת גאָט

 ְךיֵלְג רֶע זיִא טְכעֶר טֶּפְׁשִמ ןַײד ןייא ןעוֶו
 לעֶמיִה ןְּפאַׁשַּב וצ ןְפְלאָהיִג טאָנ טֶה רֶע יז
 דע רֶקוּבַה ןִמנ טייֵטְׁש אָד ןעֶד דְרעֶנ נּוא

 טייֵטְׁש ןְפאַׁשּב טְלעֶו רָד ייַּב נּוא (בֵרעֶה
 טְכעֶר ְךֶרֹודלייוו (רֶקְיּב יִהָיַו בֶרֶע יִהָיע ְּךֹוא
 לֹובָנְנ םּויק ןייֵא טְלעֶו איִד טאָה ןיִטָּפְׁשִמ
 טיִנ טְסעֶו אּוד הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז ֹורְתִי (לֹוּבַּת

 קְלאָפ םֶדְיִטְְּׁשִמ ּוצ ןייֵא ןייֵטְׁשַּב ןינעק
 שורקה ה"לש

 ןיילַא ּוד טְציִז םּוראוָו (ףֶדֵבְל בֵׁשֹוי הֶּתַא עַנְרַמ)
 טְציִז הָׁשֹמ זַא ןְהעֶזעֶג םֶה ורְתִי טְכאַמ י"שר

 םיִא םּורַא ןָאייַמְׁש קְלאָפ עֶצְנאַג םֶר נּוא גיִנעקא יװ
 ףֹוא טיִנ טעֶמְכַא רֶע סאוָו ןָסאָרְד רַּפ םיִא םֶד טֶה
 ,ןְטְלאַהעֶג ראָפ םיִא טֶה נּוא לֵלָּכ םֶד ןּופ רֹובָּכ םֶד
 רֵפיַו ְךאָד ןְהעֶו ריִמ ןְגעֶרְפ רָּבֶא ןעֶמ ןאָק ףֹורַד
 טאֶה נּוא ׁשֶרעֶדְנַא טְרעֶלְק רֶע ְךיִז טאָה ורְתִי זַא
 וצ ןייֵלַא הָׁשֹמ רַּפ רעֶווָׁש ּוצ זיִא סאָד זַא טְגאָזעֶג
 איד זַא זיא תֶמֶא רעֶד ןיִא ראָג קְלאָפ םֶד ןֶמָכיִר
 ּוצ ןְּבעֶגעֶג טֶה טאָנ םָו טְפאַׁשְרעֶה יִר נּוא הָכּולְמ
 יְֵּכ טינ יִא לֵאָרְׂשִי רֶדְניק יִד ןּופ רֶהעֶטְׁשְראָפ יִד
 ןְּבאָה הָלּורְג נּוא רּובָּכ ןָלאָז רֶהעֶטְׁשְראַפ איד זַא
 רעֶכיִלְרעֶּפְרעֶקַא ןייז ּוצ טיִנ ףְראַד דֹוכָּכ ריִא גּוא
 ראָנ זיא הָלֶׁשְמֶמ רעֶר ןּופ תיִלְבִּת רעֶד ןייֵנ ,דֹובְּ
 ןְרעוֶו םִיּוקְמ לאָז הָׁשֹורְקַה הָרֹוּת יִד יֵדָּכ ,תיִנָחּורַא

 טְּבאַמ טיִמ ןעֶלאָז רֶהָֹטְׁשְראַפ יֵר נא םיִכְָמ יִד
 יִ ןְריִפ קְלאָפ םֶר ןְראוָועג ןְּבעֶגעֶג ייֵ ּצ זיִא םָו
 ןייַז םיקַמ נּוא ןֶמיִה ןָפְראַד אייז גּוא ןְגוֶו טְמאָנ
 ויְהּת םֶּתַאְו קּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ םֶר נּוא תֹוָצִמ עֶלַא

 8 הניאיוו ורתי תשרפ
 .םֹולָׁשְו סח נוא ןיִרעֶו ןיִלאַפ רַפ טְסעֶוו ּוד
 . נוא ןֹרֲהַא ּוליִּפֲא נּוא ריִד טימ ךֹוא לֵאָרְׂשִי
 ,טיִנְּדֹוא ריד טְלאָָו ריִד טיִמ ןייַ ןְלאָז רּוח
 || גנאל ןֹוׁש ויִא רּוח ןֵּכִׁש לָּכִמ נּוא ןְפְלאָהעֶג
 .לָנע םעֶד ןּופ הֵׂשֲעַמ רֶד ןיִא ןֶראָויִנ טייֵטיִג
 / ןְטְראוַו ּוצ רעֶוְש ְּךֹוא זיִא קָלאַפ םעֶד נּוא

 | טָּפְׁשִמ ןייַז טיִמ ןיִרָדְנַא םעֶד ףֹוא רעֶנייֵא
 . יַיַחְּב רעֶד .טָּפְׁשִמְג סֹוא טעֶו רעֶנעֶי ויִּב
 | לעִיַפ ריִמ ּוצ ןָמּוק םִע טְגאָז הָׁשֹמ טְּבייַרְׁש
 | אייז ראַפ לאָז ְּךיִא ןיִרעֶנַּב לייֵטַא לֵאָרְׂשִי
  יִכָלְטֲע נּוא טייֵקְנאַרְק רעֶייז ףֹוא ןאָט הָלִפְּת
 | ןעֶלעֶו אייז בֹוא ןעֶנאָז ייֵז לאָז ְךיִא ןיִרעְֶּב
 / .לייֵטַא נוא ןיִראָל רַפ ןְּבאָה יז םָו םֶד ןָיִפְ
 | ֹורְתִי טְרָפְנֲע ןאָט טּפְׁשִמ יז לאָז ְךיִא ןְגאָ
  ןיִרעֶל גּוא לֵאָרְׂשִי רַּפ טאָנ ּוצ הָלִפְּת אּומ
 טינ ןייַא ּוטְסעו ןיִטְפְׁשִמ רָּבֶא הֶרֹוּת ייֵ
 עֶרְדְנַא ןיִמעֶנ ְּךאָנ טְוומ ּוד ןייִטְׁשַּב ןינעק;
 , טְסְלאָז וד (הָוֲחָת הֶּתַאְו) לֵאָרׂשִי ןּופ םיִמָכֲח
 - טיִמ ןעֶציִז ןְלאָז םָוו םיִמָכֲח ןָלייוו רֶד םֹוא
 טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד .טָּפְׁשִמ םעֶד ייַּב ריד
 טיִנ טייֵמְׁש סע נּוא הָוֲחֶת טייֵטְׁש םּורָד
 - ןעֶלייוַו רעֶד סֹוא ׁשְטייַט זיִא סאָד רַחְבִּת
 ןיִּבֹולְק םֹוא ּוצ ןעֶד הָאּובְנׁשְטייַט זיִא הֵזֲחָת
 טיִנ ןעֶמ ןאק םאָד םּורָפ ןיִנעֶז סאוָו םיִמָכֲח

 רלאב

 ירא ןייַז ריִמ טְלאָז ריִא (םיִנֲהּכ ֶכְֶמַמ יִל
 ּביִג ְךיִא איד הָכּולְמ איִד טְסייֵה סָד רֶטְסירְּפ ןּופ
 םֶרָעייֵא ןּופ םיִנ ןְגעוֶו טעֶנייַמ ןּופ ןייַז לאָז ְךיא
 ןּופ (ּוכֹוְמִי םיִכָלֶמ יִּכ) טְגאָז הָרֹּת יִד גּוא ,ןְגעֶו
 ,ךיַא רָּביִא עֶגיִנעק יר ןְׁשְרעֶה ןְלאָז ןְנעֶֶו שיִנייַמ
 ְךֶֶמַה הֹמֹלְׁש אייַּב ריִמ ןְגיִפעֶג ּוצ רעד זָמְרַא נּוא
 לַע ךֶלֶמְל הֹמלָׁש בֶׁשֵי) קּוסָּפ רֶר טְגאָז םיִא ףוא
 ףוא גינעקא רַפ ןֶסעֶזעֶנ זיִא הֹמֹלֶׁש נּוא (ַי אֵסָּכ
 טאָה ֹורְתִי זַא רֶּביִראַד נּוא טאָג ןּוֿפ ןְהאָרְמ םעֶד
 ןיילַא ראָג טְציז הָׁשֹמ יו לאָמ ןָטֶׁשֶרֶע םּוצ ןְהעֶעֶג
 ייֵזזַא טְסּואוועֶג טיִנ םאָה רֶע נּוא ןייֵמְׁש עֶלַא נּוא

 ,ןָטְׁשְראָפ ּוצ טְראוָוסְמאנ ייֵז לאָז רֶע םיִא ּוצ ןְמּוק
 ץְלאָטְׁש טיִמ ןֶריִפ ְיִז ליוִו הָׁשֹמ טְנייֵמעֶג רֶע טֶה
 ררְניִק יִר ףוא ךֵלָמַא ןְראוָועֶג זיִא רֶע טְנייֵמ גּוא
 ןְסאָרְר רַפ םיִא סאָר טאָהןְגעוֶו טיִנייַז ןּופ לֶאָרְׂשִי
 הֶׁשֹמ זַא רָּבִא ןְמְלאַהעֶג ראָפ םיִא טאָה רֶע נּוא
 טְנייַמ רֶע םֵחַו הָלילֲחּוַא ,טְרעֶלְקְרַע םיִא טֶה הער
 רֹבָּכ ןייַז טיִנ ראָג טְבּוז רֶע ןְמענ ּוצ רֹובָּכ טיִנ ראָג
 םְמאָג םיִא ּוצ ועְמּוק אייֵ לייַַו רוכָּכ סְמאָג ראָנ

 טראוו :



 הניאצ :

 טְוייַו ְךֹוא הָאּובָנ טיִמ ראנ ןעֶסיוװ דְלאַּב
 רעֶד ּוצ םיִנָּפ ןיִא ןְהעֶז טְפְלאָז אּוד הָוֲּת
 טאָה ןיִא םֶכָחַא ןעוֶויג זיִא הָׁשֹמ ןעֶד ןינעק
 זיִא םִע רָכְלעֶו םיִנָּפ ןיִא ןיִנעֶק רֶד טְנאָקיִג
 הָּתַאְו טייֵטְׁש םּורָד טיִנ רָכְלעְֶו נוא םּורָּפ
 טיִמ ןיִּבֹולְק םֹוא טְזומ ןייֵלַא הָׁשֹמ ּוד הָוְחֶת
 םינְפןיִא ןְהעז טְסְנאָק אּוד םִו הָמִכָח ןייַד
 ןְּבאָה םֶו יִד (לֵיַח יִשְנַא) םּורָפ זיִא םִע רעוֶו
 סע נּוא ןיִטָּפְׁשִמ טּונּוצ תֹודמ עָמּונ ְּךיִז ןיִא
 ןייֵא איו ןעֶזייַװ םֹוא טייַצ עֶלַא םיִא לאו
 רעֶד נּוא ולאה ןייַז ףֹוא םיִא טְניִל דְרעֶוׁש
 טּונ רֶע טעֶֶו םיִא רעֶטְנּוא ןעֶפָא זיִא םָנֵהיִג

 עֶרייֵּב יד ןופ ןיִרעוֶו לוציִנ רֶע טעֶו ןיִמִפְׁש
 רֵע טעֶו ןיִטְּפְׁשִמ טְכעֶר םּוא רֶע טעוו
 ֵאנוׂשנ םֶנֵהיֵג ןיִא דְרעוֶוְׁש רָד ְּךֶרֹוּה ןיִלאַּפ
 -דָנייַפ דְלעֶג ןיִגיֵא ןייַז זּומ ןַײד רעֶד (עַצְּב

 טְנאָז רעֶנייֵא ןעוֶו ּוליִפֶא ןיד םעֶד ייַּב ןְּבאָה
 ןעֶוו ןיִנעֶרְּב רַּפ זֹוה ןייַד ריִד לע ְּךיִא םיִא
 ןיד ןיִא ןְכאַמ טְכעֶריִג טיִנ ְךיִמ טְסעֶו או
 ןיִזאָל לאָז נּוא ןיִטְכְראָפ טיִנ ְּךיִז רע לאָז

 ןיִּפְׁשִמ טְכעֶר ְךאָד לאָז נוא ןְלאַפ דָלעֶג ןייַז
 םיִנָיַד עֶרָדְנַא (תַע לָכְּב םִעָה תֶא ּוִּפְׁשְוע
 יְִּפׁשִמ קָלאָּפ םֶד טייֵצ עֶלַא ןינעק ,ןיִלעוֶו
 טְוּומ אּוד טייַצ טיִנ טְסאָה הָׁשֹמ ּוד רעֶּבָא
 סאָד זיִא ָךֹוא ןְדייֵר הָניִכְׁש רָד טיִמ טָּפָא

 נּוא םיִיִמָלַּת טימ ןיי ְנֶרְטְׁש ּוליפֲא ןעֶמ ףְראַב

 ראָנ ,גאָט םָנעֶי ןיִא (אּוהַה םֹויַּב) ןייֵמְׁש טְּפְראַדעֶג

 ןיא (הזַה םויַּב טְלעֶטׁשיִג הָנְוַכְב טאָה הָרֹוּת איד
 הָרֹוּת יֵרְבִד יִד זַא ןיִרְעַה ןעֶנאָל ּוצ זְנּוא ,גאָט םָה
 ןעֶנעֶז ֶו איי יט ביל ןייַ לאָמ עֶלַא זנוא ףראד -

 גמק הניארו ורתי תשרפ

 יא ןֶּביִלְעֶג םֹוא טֶה הָׁשֹמ (םיִפָלֲא יֵרָׂש
 טֶרָדְנּוה סֶקעֶז ןיִועֶויִג זיִא דְניִוט רֶּביִא ןייד
 ןַײד ןייֵא ןְּביִלְקיִנ םֹוא דָדיוִו טֶה נּוא םיִנָיַד
 םיִנָיַד דְניִזֹוט סקעֶז ןעוֶויִג זיִא טֶרָדְנּוה רֶּביִא
 רָּביִא ןיָיד ןייֵא ןְּביִלְקעֶג םֹוא רֶדיִו טֶה נּוא
 םינייד דְניִזֹומ ףיִלעווְצ ןעוֶויִג ויִא ניִצְפיִפ

 גיִצְכעֶז ןעוֶויִג זיִא ןְהעֶצ רֶּביִא ןיד ןייֵא נּוא
 םעֶדְּךאָנ טְנעֶרְפ יִנּוקְזִה רֶד .םיִנָיַד דֶניִזוט
 נּוא טֶכֵא ןעוֶויִג םיִנָײַד יִד ןיִנעֶז ְךאָנ ןֹוּבְׁשֶח
 ןעֶנעֶז ֹוזַא טֶרָדְנּוה סקעֶז :ּוא דְניִזֹוט ניִצְּביִז
 סקעֶז לּופ ראַּפ ןעֶויִג טיִנ לֵאָרְׂשִי יִד ְּךאָד
 ליפ ןיִנעֶז םִע ןעֶד רֶניוֹוט טְרעֶדְנּה לאָמ
 איד זיִא ץּוריִּת רעֶד םיִנַיד ּוצ ןייז ןְְנאַנעֶג
 גיִצְכעֶז ןּופ רֶכעַה ןעוֶויִג עֶלַא ןיִנעֶז םיִנְָיַד
 טְלייֵצעֶג ןיִראו טיִנ ןֹוׁש אייז ןיִנעֶז וזַא ראָי
 ןעֶויִג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד נּוא לֵאָרְׂשִי ןְשיוִוְצ
 ,םיִנָיַד יִד ץּוח דְניזֹומ טְרָדְנּוה לאָמ קעז
 םיִנְָיַד יִד יִנּוקְזִח רֶד טְגאָז ץּוריִּת ןייֵא ְּךאָנ
 נּוא דְניִזֹוט טֶרָדְנּוה סְקעֶז יד ןּופ ןעֶוויג ןיִנעֶו
 ןעֶד ליפ רַפ ןְראָוו ןֹוּבְׁשַח רֶד זיִא יז טיִמ
 טְלייֵצעֶג ןעֶראָו ןיִנעֶו דֶניֵוֹוט ןּופ םיִנָיַד יַד
 םינַײד יִד ְךֹוא נּוא דְניִזומ ןיִיַז טיִמ רָכָלֶשיִא
 ןעֶראָו רעֶכיִלְטיִא ְךֹוא זיא טְרעֶדנּוה ןּופ
 עֶלַא ֹוזַא נּוא טְרעֶדְנּוה ןיִיַז טיִמ טְלייֵצעֶג
 םֶד ׁשֶרֹוח ןעֶמיִרְד ןיִא (יִׁשיִלְׁשַה ׁשֶדֹוחַּבנ

 רֶּבְדַמ םוצ ןְמּוקָנ לֵאָרׂשִי ִד ןיִנֶז ןָזִס זיִא .ןיִטָפְשִמ ּוצ ןייֵלַא ריִד רַּפ םֹורְג ּוצ קְלאָּפ

 יקיס =? שורקה ה"לש- ּױ

 יי יי "יע ! עלינו

 תואָלַפַנ נּוא םיִחָנ עָסֹורְג טיִמ םִיַרְצִמ ןּופ טְריִפעֶג
 וָנּוא טָה גוא יַניִס גְראַּב םּוצ טְרָיַפעֶג ּוצ זָנּוא טָה

 גְנאַלְׁ יִר סו הָאְמּוט רעֶר ןופ טְגינייַעֶג ְטְראָד
 עֶרְנּא טֶת נּוא טְואָלעֶג ןיירא ןׁשְנעֶמ עֶלַא ןיֵא טֶה
 עֶניִלייֵה ןייַז ןּופ טֶכיֵל רֶר םיִמ ןָמְכיֹול רָד ןעֶגוא
 ןייא ֹוזַא גיִּבייֵא טְנייֵׁש םִע סאו טְכיֵלַא ֹוזַא הָרֹוּת

 הָכֹוז טיִנ ןָּבאָה תֵרָׁשֲהְיִכָאֶלַמ יִד ּוליּפֲא םִו טֶכיִל
 עֶלַא טְסייֵה םֶר עֶלַא ריִמ נּוא ןְמּוקאַּב וצ ןעוֶועֶג
 גּוא ןְראוָועֶג ןָרוּכעֶג ןעֶנעֶז םאוָו תֹומָׁשְנ עֶרעֶזְנּוא
 ןעֶנעֶו תורֹודַה לָּכ ףוס רַע ןְרעוֶו ןֵרֹוּבעֶג ןְלעו
 םאָנ נּוא יַניִס גְראַּב םָד ףוא טְלעֶמאַז רַפ ןעֶועֶג
 ֹוייַא עו םיִנֵפְּב םיִנָּפ רייֵריִג עֶלַא זְנּוא טיִמ טֶה

 (שנעמ
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 םיִריִפְר ןּופ ןיִגֹוצְג נאָמ םעֶד ןֶּבאָה נּוא יֵניֵס
 נוא נְראַּב םעֶד ןיִנעֶקַא טעֶורְג ןעֶּבאָה גּוא
 םאָד ןעֶזייַו ּוצ ּונְחַיו טיִנ ןַחָיו טייֵטְׁש םּורָד
 נוא ץְראַה ןייֵא טיִמ עֶלַא טעֶורָג ןעֶּבאָה ייֵ
 לֵּבִקִמ ּוצ ׁשֶנעֶמ ןייַא יוִו ְךייֵלְג העד ןייֵא טיִמ

 גנּואור עֶרעֶרְנַא עֶלַא רעֶּבָא הָרֹוּת איִד ןייַז
 ,ניֵרְק טימ נּוא תֹועיֵד טיִמ לופ ןעוֶויִג ןיִנעֶז
 זיִא ןִויִס ׁשֶרֹוח שאר טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רעֶד
 אייז ןיִנעֶז נאָטְסֶניִר גוא גיִטְנאָמ םּוא ןעֶויִג
 עֶכיִלְטע אייֵז טאָנ טאָה גְראַּב םּוצ ןָמּוקעֶג
 טְנאָזְג הָׁשֹמ טֶה ְךאָוְמיִמ נּוא ןְטאָּבנ תֹוָצַמ
 יד ןייַז לְּבקמ ןעֶליוִו לֵאָרְׂשִי יִד םֶד טאָנ ּוצ
 םּוא נּוא ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ הָרֹוּת
 רֶע הָשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טאָג טאָה נאָטְׂשְרִנאָד
 ןְדייׁש ּפָא ְךיִ ןְלאָז יז לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶאָז לאָז
 נּוא גאָמְׁשְרַנאָד געט ייֵרָד רֶּבייַַו יֵרעֶקיִז ןּופ
 רֶטְסְקעֶו רָד ןעוֶויִֹזיִא םֶד תָּבַׁש נּוא גאָטייֵרָפ
 ןְּבעֶגיִג הָרֹוּת יִד טאָנ טֶה ֹזַא ןֶויִס ןיִא גאָט
 םּוא הָׁשֹמ חַמְׂשִי ריִמ ןְנאָז םּורָד תֶּבַׁש םּוא
 ָךֶרֹוד ןְּבעֶגיִג ןְראוו זיִא הָרֹוּת יַד לייַו תֶּבַׁש
 (בֹקֲעַי תיֵבָל רַמאֹת הֹּכ) תָּבַׁש םּוא הָׁשֹמ
 יִד נאָז נּוא אייֵג הָׁשֹמ ּוצ טְנאַזעֶג טֶה טאָנ
 נּוא דייַר עֶכייֵו טיִמ תֹוָצַמ עֶביֵלְמע רֶּבייוַו
 ּוצ טיִנ לָכֵׂש ןייק ןעֶּבאָה ייֵז לייוו רעֶּבייוו איד ןעֶגאָז ןעֶסייֵהעֶג רעֶירִפ טאָג טֶה םּורָד

 םּורָד ןיִנאַמ יִד יוִו ֹוזַא הָרֹוּת יִד ןייז לֵּבִלְמ
 ,תֹוָצִמ עֶכיִלְמעעטְגאָועֶג רעֶירְּפ ייֵז רֶע טֶה
 רעֶּבייוַו יִד ייַחְּב רעֶד טְנאָז טֵׁשְּפ ןייַא ְּךאָנ
 נּוא הָרֹוּת ןיִנְרעֶל ּוצ ףֶליִה עֶסֹורְַא ןיִנֶז

 ה"לש
 ךיִלְנעֶמ גאָטןְלעֶמְׁש ראָפ ןילַאםֶד ְךיז לאָז ׁשְנעֶמ
 ןֶגיְִיז ןעֶנעֶק לאָז רֶע זַא ְךיִלְנעֶמ םוא ראָנ זיִא
 ןעֶנעֶק םיִא ןעֶלאָז הנה םֶלוע ןיפ תוָאַּת עֶלַא זַא
 םֶה ףוא ןְראוְׁשעֶג טֶה רֶע סו הָעּבׁש יד ןֶהיֵפ רַפ

  ןָכעֶרְב ּוצ יֵניִס נְראַּב
 ָהיֵצ אייֵז נּוא (יִניס רַּבְדִמ ּואֹבָיַוםיִריִפְרַמ ּועְסִיַע

 יִ ןָמּוקעֶג ןעֶנעֶז נּוא םיִדיִפָר ןיפ םוא
 םוז ּצ אָּתָליִכְמ רֶד ןּופ טְגְנעֶרְּב י"שר יֵניִס רּבְדמ
 יז ןעֶנעֶז רֶעיִרפ זַא ןָבּוא ְךאָד טייטש סֶע ןמוקעֶג ןעֶנעֶז יי נאו ןופ ןייֵטׁש לאָמַא ְךאָנ אָד םֶד ףְראַד

 זאָל זנוא לי הָרֹוּ יד ריאָנ םיִדיִפָר ןיִא ןעֶעוֶועֶג
 ןופ ןייַג םֹורַא רֶעייז זַא ׁשְקיַה ןייֵא ְךֶרֹוד ןיִרעֶה
 ניס רֶּבְדִמ ןיִא ןֶמּוק רֶעייֵזוצ ְךיילְגזיִא םיִדיִפְ
 טיִמ ןעוֶועֶג זיִא יֵניִס רַּבְרִמ ןיִא ןְמּוק רֶעייו יו ּזַא

 הניארו ורתי

 יִּבִר םוצ רֶלֵח ןיִא רעֶדני יִרְעייזןעֶריִפ וצ
 .עֶטּוג טיִמ דְניִק םעֶד ןעֶדייֵר ןייַא ּוצ נוא

 ףעֶד ןיא טייֵצ עֶלַא ןינעֶזייֵז לייַו רֶטְרעוֶו
 עֶרעֶייִז רָּביִא ְּךיִז ןיִמָראַּב רָד ייֵז וא םייַה
 .ןאָמ הָלֵפְּת הָשֵא ןייֵא לאָז םּורָד גוא רֶדְניִק
 טאָנ סאָד תֶּבַׁש ףֹוא טְכיֵל דְניִצ איִז ןעוֶו
 .ןיא ןעֶטְכייל ןְלאָו םֶל רֶדְניק ןְּבעֶג ריִא לאָז
 הָלִפְּת איִד ןעֶד טְכיִלַא יו ֹוזַא הֶרֹוּת רָד
 . הָוְצִמַא טּומ ןעֶמ ןעווו ןְמּונְג ןָא רעֶמ טְרעוֶו
 ,רֶעיִרְפ רעֶּבייַו ּוצ ןָסייֵהעֶג טאָג טֶה םּורָד
 טאָג נוא ןְנאַמ יִד רַפ תֹוָצִמ עֶכיִלְטִע ןעֶגאָז
 טְלאָצַּב רֶע םָד טְגאָועֶג ןעֶמְׁשְרֶע םוצ שֶה
 םּורָד טְניד רַּפ רעיא רֵכָׂש ןיי ןְכָלְטיִא
 ןְטְלאַה ןעֶלאָז יֵז לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָזְג רֶע טֶה
 ןיִּבעֶג רֵבָׂש ןעֶטּונַא ייֵז רֶע טעֶו טאָּבִג ןייַ
 / רע טעו םָד ןְטְלאַה טיִנ טעוֶו םִע רעוֶו נּוא
 - ןְהעֶזיג טֶה ריִא (םָתיִאְר םָּתַאנ ןעֶפאָרְטְׁש
 םִיַרָצִמ ןּופ ןְגֹוצעֶנ םֹוא ךייַא ּבאָה ְּךיִא םֶד
 . ְךיִא הָרֹוּת איֵד ןייַז לֵּבִקְמ טעֶו ריִא לייוַו
 . עֶרעֶייִז רַּפ טְפאָרְטְׁשעֶג םִיָרְצִמ איִד ּבאָה
 (םיִרָׁשְניִפְנַּכלע:םֶכְתֶאאֶׂשָאְו םיִׂשֲעמ יִזייּב
 עֶנייֵמ ףֹוא ןיִנאָרְטעֶג ְךיַא ּבאָה ְךיא נוא
 עֶנייַז טְנאָרְט רעַלְדָא ןייֵא איו וזַא דְנעֶה
 ליִנייפ עֶלַא ןעֶד לעֶגיִלְּפ עֶנייַו ףֹוא רֶדְניק
 רָד וצ טְסעֶנ ןייַא ןופ רֶדְיִק ערי ןְגאָרְט
 ןעֶּבאָה ייֵז לייַו םיִפ עֶרעיז ןְׁשיִווְצ רֶרָדְנַא
 ןייֵא םֶד ליִניִלְפ יֵד ףֹוא יז ןְגאָרְמ ּוצ אָרֹומ
 יִנייַז לאָז רָבעֶה טֶהיִלְפ םִו לְניֹופ רָרָדְנַא
 אֹוי טְנאָרְט רָלְרֶא ןייֵא רָּכֶא ןיִּפאַח ּפאָרַא

 :ענייז
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 | שורקה
 םיִריִפְר ןּופ ןייֵג סורַא רֶעייֵז ןעוֶועֶג זיִא וזַא הָבּוׁשְּת
 ןְּבאָה לֵאָרְשִייֵנְּב איִר זַא ןְהעֶז ריִמ ,הָבּוׁשְּמ טיִמ
 הָרּת יִד ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶז יֵז רֶרייֵא ןאָמעֶג הָבּׁשָת
 זַא וָמָרַא םיִלָּבּוקְמ יִד ןָמעֶג ןּופ רֶר ,ןייַז לֵּבקְמ ּוצ
 יִא םִע זַא ןֶרָמַל םָד ּוליפֲא לאָמַא ְיִז טְפעֶרְט סֶע
 עֶניי ְמְכאַרְטאַּב דֶלאַּב רֶע ףְראַד הָרֹּת רעֶד ןיִא ' הָריִקֲח ןיײא רעֶדָא טֵׁשפַא ןייֵטׁש רּפ ּוצ רעֶוְׁש םיִא
 רֶד ןּופ טְכיִל םֶד םיִא טְלעֶטְׁש רַפ נּוא בַּכַעמ ויִא םִע סאו אָּמַחַא ןניִפעֶג רע טעוֶו טְבייליִפ םיֲִׂעַמ
 .נּוא ןָאוט הָבּוׁשָּת רֶלאַּב לאָז גּוא ןְהעֶז ּוצ הָרֹוּת
 ּוצ רֶד וָמָרייֵא ,ןְבאַמ גיִדְנעֶטְׁש רַפ םיִא לאָז נּוא סי טיִמ ןָגיִרעֶנעֶג םיִא לאָז רֶע ןָמעֶּב טאָנ לאָז
 הָּתַא הָכָרְּב רעד ןּופ תֹוכיִמָס רָר נּוא ריִמ ןְניִפעֶג

 'ָךֶתָרֹתְל ּוניֵבָא ונֵביִׁשֲה הָכָרְּב רָר ּוצ ןֵנֹוח

 א יד :



 הניאצ -- |

 זיִא םִע לייװ לָגיֵלְּפ איד ףֹוא רֶדניֵק עֶניַ
 ןְהיֵלְפ רָכעָה לאָז סאָו לעֶגיופ ןייֵק אָד טיִנ
 יד ְׁשיִוְצ ןְנאָרְט טינ ייֵז ליוִו רֶע םיִא ןופ
 םּורְר ןעֶסיִׁש יו ןעֶמ שעֶוו רֶמאָט ןעֶד םיִּפ
 רֶע ןעֶד לעֶניִלְּפ איִד ףֹוא אייז רע טְגאָרְּט
 ןיִא ליפ יֵד ןייַרַא רֶסעֶּב לאָז ְךיז טְכאַרְט
 טאָג טֶה ְּךֹוא ֹוזַא רֶדְניֵק עֶנייז ןיִא טיִנ םיִא
 נּוא ןיִקְלאָו ןייֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי יד ןְנארְטְ
 ןיקלאָו ןיִא ֶסיִׁש ןעמ זאָל רָּפעַּב טְנאָמ טֶה
 (הָלְנָכ יֵל םֶהיֵיְה רעֶדְניק עֶנייַמ שיּנ נּוא|

 גוא ןייַז רעֶּביִל ריִמ טעֶוֶו לֵאָרְׂשִי ריִא נוא
 ןייַא ׁשְמייֵט זיא םֶד (הָלּוגְסנ טייֵטְׁש םּורָד
 טְלאַה ְּךֶלֶמ רַד סו תֹובֹוט םיִנָבֶא ןּופ רַצֹוא
 ןעֶד ץֶרָאָה לֵּכ יל יִּכ) ְךיז ייַּב טְנְהאָנ ייז

 ְךיִמ טְניִד סו םעֶד ּוצ רַכְׂש ןְמּונַא ןְלאַצאַּב
 ןָפּורעֶג טֶה הָׁשִמ א (םעֶה יִנְקְָל אָרָקיַע
 אייֵז טאָה נוא קְלאָפ םעֶד ןּופ םיִנֹקָז איִד ּוצ
 עֶלַא ןְּבאָה טְגאָנ טֶה טאָנ םָו ץֶלַא טְגאָנ
 טאָג םָו ץֶלַא טְרָפְנעיג רָדְננַא טיִמ לֵאָרְׂשִי

 ןְְנאַגְג הָׂשֹמ זיִא ןייַז לֵּבִקַמ ריִמ ןֶלעֶוו טְנאָו
 ןעֶליוִו לֵאָרְׂשִי איד טְנאזעֶג טֶה נּוא טאָנ ּוצ
 איִד טְגעֶרְפ יֵיַחְּב רָה .הָרֹוּת יִד ןייַז לֵּבּקִּמ
 ֶבֹוהעֶג ףֹוא ייֵז רָּביִא טֶה טאָנ טְנאָז אָרָמִנ
 ריִא טעֶוו טְנאָזְגייֵז ּוצ טֶה נּוא גֶרֶאַּב ּםעֶד

 טיִנ ּבֹוא נּוא טּונ זיִא הָרֹוּת איד ןיַיַ לַּבּקִמ

 זאָל ּפאָרַא גְראַּב םעֶד ְּךיַא ףוא ְךיִא לעוֶו
 אָד נוא ןיִרעֶוו ןעֶּבאָרְנַּב ןעֶטְראָד ריִא טעֶוװ
 ְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד םָד ְּךֵלְרייֵׁשּב ּךאָד טייֵטְׁשי
 8 הָרֹוּת ִד ןעוֶויִגָלּבֹקְמ ןליוו ןָטּוג רעֶייֵז טיִמ

 טיִמ ייֵז ןְּבאָה ׁשֵמּוח רעֶד זיִא םֶד בַתְכָּבֶׁש

 מָה הָׁשֹמ נּוא (י לֶא םעֶה יֵרָבִד תֶא הָׁשִמ -
 םָר טאָנ ּוצ קְלאָפ םעֶד ןּופ דייֵר יד טְגאָזעֶג -
 יִד ןְרעֶה ןייֵלַא ןְליוִו ריִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ייֵז !

 ְךֶלֶמ רעֶוניא ןְהעֶז ןֵליוֵו ריִמ טאָנ ןּופ ייד
 טאָנ טאָה (ָנעֶה בַעְּב ְףיִלֵא אָּב יִכנָא הֵּנִה
 ןְייווּב ריר ּוצ ְּךיִמ לעוֶו ְךיִא הָׁשֹמּוצ טְנאָנ

/ 
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 ורתי תשרפ

 .ךיא ןעק ֹוזַא ןייֵמ זיִא טָלעוו עֶצְנאַג אי

 ,דמק הניארו
 לאָז לֵאָרְִׂי לָּכ ֵדְּ ןְקְלאוָו ןעקַיד םעֶד ןיִא
 יא ןֵמּוק טְסְלאָז ןייֵלַא אוד נוא ןְנעֶקְרע ְךיִמ
 ןָקעֶו לֵאָרְׂשִי לֶּכ נא ןְקְלאוָוןְגיִדְרעֶייפ םעֶד
 ןְלעוֶו ֹוזַא ןְדייר ריִד טיִמ לעוו ךיִא יו ןְרעֶה
 ְךימ ןעֶלעוֶו ייֵז ןעו םיִאיִבָנןייַז לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ריִמ רַּפ ןְטְכְראַּפ ךיז ןְלעוֶו נּוא ןְדייֵ ןְרעֶה
 דייַה טאָנ סאָד ןְּביִיַלְג ןָלעוֶו נּוא גיִּבייֵא זיִּב
 ןעוֶו נּוא ןֶּבעֶל טְּבייַלְּב רֶע נּוא ׁשְנעֶמַא טיִמ
 זַא ןְגאָז טעוֶו רֶע נּוא ןייֵמְׁשְפֹוא טעוֶו רעֶנייֵא

 עֶלַא ןְלעֶו הָׁשֹמ ןּופ איִבָנ רעֶרָסעֶּבַא זיִא רֶע
 אָר טיִנ ויִא םִע םֶד ןְגאָו תּורֵע ןְנעֶק לֵאָרְׂשִי
 .ןְבאָה לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶד הָׁשֹמ איו איִבָנַא ֹוזַא
 ןיִא ןעֶועֶג זיִא הָׁשֹמ םֶד ןְהעֶועֶג ּךְֵדייֵׁשאַּב
 רייֵרעֶג טְנְהאָנ טאָה נוא ןְקְלאו ןגיִדְרעֶיפַא
 םּוק הֶָׁשֹמ ּוצ טאָנ טְגאָז םּורָד גּוא טאָנ טיִמ

 ןְלאָז לֵאָרׂשִי עֶלַא יֵדְּכ ןקְלאָו ןיִא ןילַא וד
 נּוא איִכָנ רֶטְכעֶרַא טְסיִּב ּוד סֶד ןֶּבֹולְנ ריִד

 םֹויַה םֶּתְׁשַדקְ) .הָאּובְ ןייַד ןעֶטְלאַה ןָלעוֶו
 לֵאָרְׂשִי יד ןְניִלייֵה טְסְלאָז אּוד גּוא (רֶחֶמּו
 ןופ דייֵׁשעְֶפֶא ייַ ןְלאָז נוא ןְגְראָמ גוא טְנייַה
 עֶרעיֵז ןעֶׁשאַו ְּךיז ןְלאָז נוא רעֶּבייו עֶרעֶייז
 םִאנ ןְלְבֹוט ךֹוא ןייֵלַא ְךיזןָלאָז נּוא רֶדייֵלְק
 ןְמעֶרְמ ּוצ טיִנ לאָז םִע נּוא (שיא םִא הָמֵהְּב
 רָד .הָמָהְּב ןייק נּוא ׁשְנעֶמ ןייק גְראַּב םּוצ

 עֶׁשְרַא אייֵס טְנייֵמ קּוסָפ רֶד טּבייַרְׁש ייַהְּב
 אייַס נּוא הָמָהְּבַא ּוצ ןעֶּכעֶלְגִג זיִא רַע סאוָו
 ּוצ ןָא נְראַּב םּוצ ןְמעֶרְט ּוצ טיִנ לאָז קיִדַצַא
 יִא ןעֶריִרְגָא טעוֶו םו רֶד נּוא םיִא ןיִא ןעֶריִר
 ןעֶרעוֶו טעֶו רעֶד דְנאַהַא טיִמ גְראַּב סעֶד
 רֶנייֵטְׁש םימ ןנייֵטְׁשְרַפ םיִא לאָז ןעֶמ טייֵמעֶג

 נְראַּב םעֶד םּורַא ןְכייֵצַא ְּךאַמ הָׁשִמ ּוד נּוא
 ְךֹוׁשָמָּבנ ;ְראַּב םּוצ ןייֵג געֶמ ןעֶמ טייוו איוִו
 טיִמ לֹוק גְנאַלַא ןְואָלְּב טעוֶו ןעֶמ זַא (לֵבֹויַה
 ןייַנ נְראַּב םעֶד ףֹוא אייז ןְנעֶמ רָפֹוׁש םעֶד

 פָא ְךיִז טֶה הָניִכָׁש יד זַא ןְמיִסַא זיִא םָד ןעֶד
 לֶיַא םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג זיִא רֵפֹוׁש רֶד נּוא ןאָטעֶג
 םעֶד ףֹוא טְכאַרְּבעֶג ןֶּבְרַקַא רַפ טֶה זעֶמ םִו
 טֶה ןעֶמ יֵיַחְּב רעֶד טְגעֶרְּפ .קָחצִי ןּופ טְרָא
 רָנְרעֶה יד טיִמ טְנעֶרְּבְראַפ לַיַא םעֶד ְּךאָד
 ןייז ןאָק יוִו נוא טוה נּוא ׁשיילפ ןייַז טיִמ נּוא
 טְכאַמָג רֶפֹוׁשַא ןעֶמ טֶה ןְראָה ןייַז ןופ םָד
 טאָנ ויִא ץּוריִּת רעֶד .יַניִס גֶראַּב םעֶד ףֹוא

 רֶדיוולֶיַא םעֶד ןופ ןְנעֶרְּבְראַפ םעֶד ְּךאָנ טֶה
 ןפאשאב :
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 וזַא נּוא .ׁשֵא םעֶד ןופ לֶיַא ןייֵא ןעֶפאַׁשאַּב
 ופ םֶד רֶועילא יִּבִ יִקרִּפ רֶה טְּבייְֵׁשךֹוא
 רעֶנייֵּב יד ןופ ןעֶמ טֶה קָחֶצִי ןופ לֶיַא םעֶד
 איד ןּופ נּוא .ַחֵּבְזִמ םּוצ דְנּורְג ןייֵא טְכאַמעֶג

 רֶד ּוצ םעֶניִרְטְס טְכאַמעֶג ןעֶמ טֶה ןְרעֶדָא
 וטְלִּפְׁשִנ ריא ףֹוא טֶהָּדַלְמַה דוָד םז עֶפְראַה
 ףֹוא לָמְראַנַא טְכאַמעֶג ןעֶמ טֶה טֹוה רָד ןּופ

 ןְראָה ןעֶקְניִל םעֶד ןופ .ּוהָילֶא ןופ ןְרְנעֶל יד
 גְראַּב םעֶד ףֹוא רֶפֹוׁשַא טְכאַמעֶג ןעֶמ טֶה

 טְכאַמְג ןעֶמ טֶה ןְראָה ןְטְכעֶר םעֶד ןּופ .יַניִס
 טעֶו ַחיִׁשָמ זַא ןְואָלְּב טעוֶו ןעֶמ םֶו רֶפֹוׁשֲא
 םעֶד ןּופ רֶסעֶרְג זיִא ןְראָה רַטְכעֶר רַד ,ןְמּוק
 עֵקִּתִי אּוהַה םֹויַּב) טייֵטְׁש םּורָד ןְראָה ןֵקניִל
 טעֶו ַחיִׁשָמ ןּופ גאָט םעֶד ןיא (לֹודָנ רַפֹוׁשַּב

 ןּופ ןְרְעֶרְנַא רֶפֹוׁש ןָסֹורְנַא טיִמ ןְוָלְּב ןעֶמ
 לאָז ןעֶמ (דָי ֹוּב עַנֵת אל) :יֵניִס גְראַּב .םעֶד

 רֶד .גראַּב םָד ןיִא דְנאַה ןייֵק טימ ןֶריִרְנֶא טיִנ
 לָּכו טייִטְׁש םַע עֶׁשְטאָח טְּבייַרְׁש יֵיחּב
 ןְריִרְנָא טעוֶו סע רעוֶו (תֶמּוי תֹומ רֶהֵּב עַגֹונַה
 טְלעֶטְׁש טייֵטיִג ןיִרעֶוֶו טעוֶו גְראַּב םעֶד ןיִא
 טְנייֵמ םֶד (דָי ֹוּב עַנִת אל) קּוסָּפ רָד ְּךאָד
 לאָז ןְרָירנָא גראַּב םעד טעוֶו םִע רעֶו ןעֶמ
 ןְמייֵט ּוצ דְנאַה רָד טיִמ ןֶָריִרְנַא טיִנ םיִא ןעֶמ

 ראָנ ןְקאַה ּפָא פאק םעֶד רֶדָא ןיִגְראוַו םיִא
 יהָיַע רֶייֵטְׁש טיִמ ןְנייֵטְׁשְראַפ םיא לאָז ןעֶמ
 תולוק ליפ ןעוֶוג זיִא סע נּוא (םיקָרְבּו תולֹוק
 ףֹוא טאָנ טיִמ ןֵמּוקיִ ןיִנעֶז סו םיִכָאְלַמ ןּופ
 ןעֶויִגןיִנעז םֶו םיִכָאְלַמ נּוא יניִס גְראַּב םעֶד
 ןָסורְנַא טְכאַמג טאָה טאָנ .רעייַפ נוא ץילְּב
 ןֶׁשיווְצ נּוא םיִכָאְלַמ איִד ןעֶֶשיוְצ ןיִקְלאוָו
 ןְהעֶז טיִנ יי ןְלאָז לֵאָרְׂשִי איד יֵדְּכ לֵאָרְׂשִי
 אֵצֹוי ייֵז רַפ ןיִקעֶרְׁשְרַד טיִנ ְךיז ןְקאָז נּוא
 הָשֹמ נּוא (םיִהלֲאָה תאֵרְקַל םָעָה תֶא הָׁשמ
 הָנֲחַמ רֶד ןינעקא לֵאְרָׂשִי יד ָֹוצִג םֹורא טֶה
 ױיִא םִע גְראַּב םעֶד ןּופ טְניִהאָנ םיִכָאְלַמ ןּופ
 םיִכָאְלַמ דָניִזֹוט גיִצְנאַַוְצ נּוא אייוַוְצ ןעוֶויִנ

 ָךֹוא ןיִנעֶז םִיַוָל איֵד יו ֹוזַא טאָנ ייַּב טְניֵהאָנ
 םִיוִל דְניִוֹוט גיִצְנאַַוְצ ּוא אייווְצ ןעֶגְנאַנעֶג
 זַא נוא (ןֶשְבַּכַה ןָׁשעְּכ ֹונָׂשֲע לַעַיַו גָראַּב םֶה הָניִבְׁש יִד םו ןֶכְׁשִמ םעֶד ייַּב טְניִהאָנ

 אי םירקי יטוקיל
 ְךיִז טֶה יניֵס גְראַּב רעֶד גּוא (ולּּכ ןֵׁשָע יֵניִס רַהְו

 םיִא ףֹוא טֶָה טאָג לייַו טְרעֶבייֵרעֶג ןֶצנאַנ ןיִא
 ןופ ךור ר ינ ןעֶועֶג זיא ךור ןייז נא טְרעֶריִגעֶג

 ורתי תשרפ

 רֶעייֵפ םֶר לייוַװ טְּבייַרְׁש ׁשֹורְקַה םיִיַחַה רֹוא רעֶד

 הניארו
 םעֶד ןיִא טְנאָז ׁשֶרְרֶמ רעֶד .טְהּורעֶג טְראָד
 . ןייֵטְׁ ֵּביִלְּבג ןּז יד זיא הֶרֹוּ ןֵּתִמ ןּופ גאָט
 ְבְראָטְׁשַג לֵאָרְׂשִי ליפ ןְנעֶו םִע נוא לֶמיִה ןיִא
 גירעֶּבעֶל רֶריוִו ייֵז טֶה טאָנ נּוא אָרֹומ ראַפ
 . ןעֶּביִלְּבעֶנ ןּז איִד זיִא לאָמ ףְניִפ ,טְכאַמעֶג
  וַא לאָמְנייֵא ,הָׁשֹמ ןּופ געֶמ איד ןיא ןייֵטְׁש
 עֶרָדְנַא םֶר .ןננאַניִגםֹורַא םִיַרצמ ןּופ זיִא ןעֶמ
 אייַּב לאָמ עֶטיִרְד סאָד .םִי םעֶד אייֵּב לאָמ

 . אייַּב לאָמ עֶדְרעֶפ סאָד יקֵלָמע ןופ הָמָחֶלִמ
 / ךייט םעֶד ייַּב לאָמ עֶטְפיִפ םָד .הָרֹוּת ןֵּתַמ
 / לֵאָרְׂשִי נּוא (רָהָה תיִּתְחַתְּב ּובְציְתַיע ןֹונְרַא
 - ןעֶמ םֶװ ןֵבייֵצ םעֶד רֶטְנּוא ןְנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶו
 ןיִא ןעוֶויִג זיִא טאָנ נּוא טְניִכייֵצְג ּפָא ייֵז םֶה
 ןייַרַא זיִא הָׁשֹמ נּוא נְראַּב םעֶד ןּופ ְּךֹוה רֶד
 יִא ןייַלַא טאָג יו ןְקְלאָָו םעֶד ןיִא ןְְנאַגעֶג
 לּופ ןעֶראו זיִא גְראַּב רֶד נּוא ןעֶוויג ןְטְראָד
 - םֶדּופ ןעוֶויִג טיִנ זיִא ְּךֹור רֶד נּוא ְּךֹור טיִמ
 םֶד ןעֶד ןֶמּוקָג טיִמ רֶד זיִא טאָג םָו רעֶיפ
 רֵּבַדְי הָׁשֹמִ) טאַהְנ טיִנ ְךֹור ןייֵק טֶה רעייפ
 ןעֶנעֶו לֵאָרְׂשִי איד (סֹוקְּב ּונְנֲעַי !םיִהֹלֲאָהְו
 ןּופ לייֵמ ייֵרָד ןּופ ץאַלְּפַא ףֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג
 םֶבילְטיִא טְרעֶהיִנייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנעֶו טְסעֶד
 טאָה רֶע ןעו ְּךעֶלֵרייֵׁשַּב הָשֹמ ןּופ טְראוָו
 רעֶד יִׁשְטאָח יֵניִס נְראַּב םעֶד ףֹוא דייֵרְג
 לֹוק קְראַטְׁשַאטיִמ ןיִזאָלְּבַג ץֶלַא טֶה רֶפֹוׁש
 ןּופ לוק םָד ןעוֶויִנ לָטַבְמ טיִנ ְּךאָד סָד טֶה
 לאָז רע ַחֹּכ ןְּבעֶניִג םיִא טֶה טאָג ןעֶד הָׁשמ
 לאָז לֵאָרׂשִי עֶלַא םֶד ןְרייֵר ךֹוה ץנאנ ןְגאָק
 לע ַי דַריע שאָנ טיִמ רייֵר רֶע סֶוו ןעֶרעֶה
 רעִייַפ םֹורְנא טיִמ ןָמּוקְג זיִא טאָג (יניִס רַה
 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזְנ טֶה טאנ נּוא יַניִס גְראַּב ןָפֹוא
 ןעֶטיִה ךיז ןְלאָז יז לֵאָרְׂשִי ּוצ גאז נּוא אייֵנ
 ןעֶרעֶוו טיִנ ןעֶלאָז ייֵז ְראַּב ןיִא ןֶריֵר ןָא ּוצ
 ןְגאָז ןָא ְךֹא ּוטְסְלאָז םינֲהּכ יִד נוא טייֵטעֶג
 גוא גְראַּב םעֶד ןּופ טְניִהאָנ ןייֵג טיִנ ןְלאָז ייֵז
 תֹובּוׁשֲח רעֶייַז ףֹוא ןְואָל רפ טיִנ ְּךיִ ןְלאָז
 אייֵרְד רַפ ןֹוׁש ייֵז ּבאָה ְּךיִא הָׁשֹמ טְרעֶפְנֶע
 יא ןְריִ ןָא טיִנ ןוש ןְלעֶוייֵז טְנאַזג ןָא געֶמ

 טְרָטיִצעֶג רֶעייֵז טֶה נְראַּב רעֶד נּוא ןָבוא ְךְלאקַא

 ןְנֶז גְראַּב םָד ףֹוא טְנעֶרְּבעֶג קְראַטְׁש רֶעייֵז טֶה
 איר

 גט



 הניאצ ׂ
 זיִא יַנִמ נְראַּב םעֶד ףֹוא ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָנ
 ֵבֹאָךעֶלאַק ןייא ןופ יו ךור רֶמֹורְנַא ןעוֶויִג
 רָסֹורְנַאנוא ןְציִלְּב נּוא ןְרָנּוד ןעוֶויִגויִא סע נא
 יניִס נְראַּב רָד גּתא ליִּפעֶג ןייֵא נוא ןיִקְלאוָו
 ליפ נוא טְרְטיִצעֶג נּוא טְליִקאָׁשעֶגְךיַו טֶה
 יד נוא ןְגרֶּמׁשִג א טְצְנאַטְג ןְּבאָה נְהעֶּב
 דרע, יר לייַװ טְרָטיִצעֶג ְךֹוא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי

 ָא ְךיִזןְּבאָה ייֵז נּוא טֶרָטיִצְנ ייֵז רָמְנּוא טֶה |
 םֹורָנ ןיִנעֶו ןּופ גְראַּב םעֶד ןּופ טייַה דייֵׁשַנ
 וצ טְגאָז טאָנ (תֹולֲעַל ּוסְרָהָי לַאנ אָרֹומ
 יז םיִנֲהֹּכ איד ּוצ :ּוא לֵאָרׂשִי ּוצ גאָז הָׁשמי
 תַאנ ןיּב ְךיִ יו ןְקְלאָו םעֶד ןְהעז טינ ןְלאָז
 טאָה טאָג נּוא (רֹמאֵל הָלֵאָה םיִרָבְדַה לָּכ
 נּוא תֹורְּבַרַה תֶרֶׂשֲע עֶלַא ןייַלַא דייֵרְנ םֹוא
 םֶה טאָנ סֶר ןעֶגאָז םיִמָכֲח יֵרָזנּוא םו סאָד

 (יִכֹנָא) תֹורְבַד יוְצ עמְׁשְרעֶז יִד דייֵרנ ראָנ
 םֶה טאָנ טֵׁשָּפ רעֶד זיִא (ְךֵל הָיְהִי אל) נוא
 יֵטְׁשְרע יִד .ראָנ טְנאָועג ןייַלַא תֹורְּבַד עֶּלַא
 ראַפ ןייֵלַא לֵאָרְׂשִי יַד ןְּבאָה תֹורְּבִד אייווְצ
 תֹורְּבִד עֶגיִרְּביִא יִד רָּבֶא טאָנ ןּופ ןעֶנאַטְׁש
 ןעֶד ןייֵטְׁש רַּפ ּוצ ןְּבעֶג טְזּומִג ייֵז הֵׁשֹמ טֶה
 ָי יִכֹנָאנ ןעֶנאַטְׁש רַפ םיִנ ןייֵלַא ןעֶּבאָה יִַז
 נּוא ןעֶסיוִו טְסְלאָז אּוד טְנאָז טאָנ (ּךיִהֹלֶא
 םאָנ ןיִּב ְךיִא םֶד ץְראַה ןייַד ןיִא ןעֶטְכאַרָּט

 7 שודקה ה"לש :

 - גּוא אָרֹומ םֹורָנ טיִמ גאָמ עֶלַא ןעֶנייַל ׁשְנעֶמ
 םַײקמ ןעֶנעֶייַ לאָז רֶע ןְעֶז ףְראַד נּאׁשיִנְרמִע

 טיִמ ייֵז ןּופ םורַא טְמּוק םִע םֶו ץֶלַא טיִמ ייֵז ןיי
 הָׂשֲעַה אֹל איִד טֵרּפִבּו םיקורקר נּוא םיִטָרְּפ עָּלַא

 רֶרעֶי ףְראַר (אָשַל ְךיֶהְלֶא 'ה םֵׁש תֶא אָּׂשֵּת אלו
 ֶלַא ןיִא ןייז ּוצ םִיקַמ ןֵמעֶג ראָפ ְךיז ׁנעֶמו

 וצ סֹורַא טיִנ ןָמעֶנ ְךיִז ףוא ףְראַד גּוא םיַשָרּפ
 םעֶר ףֹוא ּוליִּפֲא הָעּובְׁש םּוׁש ןייקלֹומ ןופ ןעֶזאָל

 ּוצ ךירָאמ רַעיי ניִא אָרָזַע ןבָא בצ
 רֶע נּוא הֶריַבֲע רָד ןּופ טייֵקְרעֶוְׁש איִד ןֶרעלְּרַע
 יואל עֶלַא ןופ עֶטְסְנְרֶע יד זיִא הֶריבֲ יד זַא טְגאָז
 עֶבְלֶעוו ףּואיִנ גוא הָחיִצְר ןעֶו ריִא ףאָנןָאייְַׁש םֶנ
 רָר ּוליּפֲא ְךאָד ןעק תֹריַבֲע עֶרעֶנְׁש רֶעייֵזןעֶנעֶז
 ןיינ רַבֹוע עָכייוַו עֶלַא םיִנ הָואַּמ לעב רָמְמערְב
 רַפ אָרֹומ ךוא טֶה נּוא ְךיִלְנעֶמ טיִנ זיִא םִע לייַ
 ןְרעֶוְׁ ּוצ ׁשְלאַפ טְנייוועֶג זיִא סו רֶדרָּבֶ ןְשְנעֶּמ
 ןְרעֶוְׁש גאָט ןיֵא תועבְׁש עֶׁשְלאַּפ רֶנעֶזמ ןעֶק
 ןְרעֶוש ּוצ תוליֵגְרַא וזַא םיִא ייֵב ןׁש טְרעֶוו סֶע נאו
 רדייא טי : 4
 אה

 ורתי תשרפ
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 המק הניארו
 ְךיִא סאוָו (םִיַרְצִמ ץֶרָאֵמ ְּךיִתאֵצֹוה רֶׁשֲ
 םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןְגֹוצְנ סֹוא ְּךיִד ּבאָה
 רַפ ןְמעֶנ ןָא ְּךיִמ טְלאָז ריִא יּואָר זיִא םּורָד
 ןינֹוא יִרֲעייַא טיִמ ןְהעֶזג טֶה ריִא ןעֶד טאָנַא
 םִיַרְצִמ ןיִא ןאָמעֶג ּבאָה ְּךיִא םָוו רֶדְנּואוו יד
 רָד ןיִּב ךיא טְנאַועֶג טיִנ טאָנ טֶה םּורָד נּוא
 לייוו ָךֶרֶע נּוא לֶמיִה ןָפאַׁשַּב ּבאָה םָוו טאָג
 ןעֶגוא יִרעְייַו טימ ןְהעֶזיִג טיִג ייֵ ןעֶּבאָה םֶד
 ןְהעֶזיִג ייֵ ןֶּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ רֶדְנּואוו יִד רָּכָא
 רַּפ ןּופ רֶד ןעק ןעֶמ :ּוא ןעֶגֹוא יִרְעייֵז טיִמ
 ּתא טְלעוֶו איד ןְפאַׁשַּב טֶה טאָנ םֶד ןייֵטְׁש
 ןְלאָצּב ּוצןָׁשְנעֶמ עֶלַא ףוא גנּוטְכַא טיִג רֶע
 ּבאָה ְךיִא נּוא םיִא טְניִד םִִו םעֶד רַכְׂש ןְטּונ
 ריִא טְלאָז רַפ רָד ןאָטעֶג ץְטּנ ליפ ְךייֵא
 הֹעְרַּפ ּבאָה ְּךיִא נוא הָרֹוּת איד ןייַז לֵּבִקְמ
 רימ ןיִנעֶקַא טֶה רעםָנ רַפ רֶד טְפאָרְטְׁשִנ
 ריִא יּואָר זיִא םע (םיִדָבֵש תיֵּבִמִנ ןאָטְנ זייֵּב
 טנ ְךייֵאּבאָהְּךיִא לייַו טְכעֶגְק עֶניימ ןייַז טְלאָו

 ןעֶטְראָד טְנעֶז ריִא םָו זֹוהַא ןופ ןיִנֹוצְנ םֹוא
 (םיִרָחֲא םיִהלֲא ףֶל הָיְהִי אל) טְכעֶגק ןעוֶיִג
 םאָנ ןעֶרְדְנַא ןייק ןעֶמעֶג ןָא טיִנ טְסְלאָז ּוד
 ןייֵא רעֶדָאְךאָלַמַא ּוצ ןעֶניִד טיִנ טְסְלאָז ּוד
 קּוסָּפ רֶד ייֵז טְפּור םּורָד נּוא לֶמיִה ןיִא לֶזִמ
 סו איִד ּוצ דְמעָרְפ ןעֶנעֶז ייֵז לייוװ םיִרֵחֲא

 ֹּו

 = םירקי יטוקיל
 ףוא ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב רַע גְראַּב םֶד ןּופ רֵנייֵמְׁש יִר

 טיִקְסאַרְמעֶג רֶעייֵז ןֶּבאָה רֶניֵמְׁש איד גוא ךָלאק
 טי יי כאצענ ןו יש ההָביִא רַערַכ םֶד

 םאָה (םיִהֹלֲא רֵּבַרְיו) טְרָּפיִצעֶג טֶה גְראַּב רֵצְנאַג
 טְגאָזעֶג וזַא טֶה נּוא רייֵר עֶגיִזאָר יִד רייִרְיִנ טאָג
 ןּופ ןְגוצעֶג םֹוא ְךיִד ּבאָח סאוָו טאָג ןייַד ןיִּב ְךיִא
 ּוצ הֶרָז הָרָובֲע םּוׁש ןייק ןָניִד םיִנ טְסְלאָז םִיַרְצִמ
 ְךיִדטְסְלאָז טְלאַמְׁשעג םּוׁש ןייק ּוצ רֶליֵּב םוׁש ןייק
 טְסְלאָז נּוא ןָגיִר טיִנ ייֵז טְסְלאַז נּוא ןְקיַּב םיִנייֵז ּוצ
 םאָג םִוראָו ׁשְלאַפ ןָמאָנ םְמאָנ אייַּב ןְרעוְׁש טיִנ
 איו ׁשְלאַפ טְרעֶוׁש םָו ׁשְנעֶמ םֶד ןייַר םיִנ טְזאָל
 ׁשְלאַפ טְרעֶוְׁש םורֶד טּביירְׁש הָרֹא יִרֵעַׁש רעֶר
 איר = ןיא םֶה םאָנ םָ באמ = רב = ןרעװ
 ׁשְלאַפ טְרעֶווָש רָע זַא םּוראַוו דְנייַפ ןָפאַׁשַּב טְלעוו
 איָר טאָה טאָנ םוָו גאָט ןְּביִז יד ןיִא רֶע ּטְניקייל
 גאָט ןְביז יד ןיא טְניִקייל רֶע זַא נוא ןְפאַׁשַּב ְלעֶ
 נאָמ רֶרעֶי נּוא אֵנֹׂש ןייֵא גאָט רֶרֶי םיִא טְרעוֶו
 טְּביַרְׁש ׁשֹורקַה רַהֹז רֶד נּוא ,םיא טְלעֶׁש ָדְנּוזאַּב
 ןְפאַשַב יִז רֶע טֶה טְלעוֶ יִדןְפאַשַּב טֶה טאָנ זַא
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 אייֵז ןעֶפְלעֶה ּוצ ייֵז ןעֶפּור ייֵז ןעֶד ייֵז ןעֶניד
 םּורָד נּוא ןעֶפְלעֶה טיִנ אייַו ןעֶנעֶק אייז נוא
 ְךיַא ּוצ םָכָל טיִנ נוא ריִד ּוצ ְךֶל טייֵטְׁש
 םָּד ייַּב ןְּבאָה דייֵר םֹוא ןייֵא לאָז הָׁשֹמ יֵדְּכ
 איד ןעֶנעֶז םֶו טאָנ ּוצ טְנאָועֶג טֶה גּוא לֶנט

 ד

 . הֶיְהִי אל טְגווְג טְסאָה אּוד גיִדְלּוׁש לֵאָרְׂשִי
 ןעֶניִר וצ זע ןְמאָּב רַפ ריִמ ּוטְסאָה ֹוזַא ּךֶל
 ךיִא לייוַו (יַנְּפ לע) לֵאָרְׂשִי לַּכ ּוצ טיִנ נּוא
 לֵאָרְׂשִי נוא ןעֶניִד טיִנ ז'ע ןייק ןעֶמ לאָז ּבעֶל
 ראַּפ טיִנ ןייֵמ .ּבאָה ְךיִא ןעֶנייֵמ טינ ןעֶלאָז
 ןעֶנעֶז םו איד ּוצ ראָנ ןעֶניִד ּוצ זיע ןעֶטאָּב
 איד רעֶּבֶא יֵניֵס נְראַּב םעֶד ייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶנ
 ןְרעו ןיִראּבְג ְךאָנ רֶד ןיִלעֶו סאָוו לֵאָרְׂשִי
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורְד ןעֶגיִד ז'ע ןיִגעֶמ איד
 זיע ןייק ןעֶמ ראָט ּבעֶל ְךיִא לייוו ׂויַנְּפ לַענ
 ןעֶניִכעֶד טוט טאָנ (אָנק לָאנ ןעֶניִד טיִנ
 נּוא רֶמעֶנ ּפָא טְניִד םִו ןׁשְנעֶמ םעֶדניִּבייֵא
 (לֶסָּפ ְךֶל הֵׂשֲעַה אל לֵחֹומ טיִנ םיִא זיִא
 אּוד דֶליִּב ןייַא ןעֶכאַמ טיִנ ריִד טְסְלאָז אּוד
 טְגאָועֶג ריִד ּבאָה ְךיִא ןעֶנייֵמ טיִנ טְסְלאָז
 טְסְלאָז ּוד טְנייֵמעֶג זיִא םָד (ךֶל הֶיְהִי אלג

 זע ןעֶניִד ּוצ ןעֶּבאָה טיִנ הֶבָׁשֲחַמ ןייד ןיִא !
 ּוטְסְנעֶמ ןעֶנד ּוצ טיִנ זע ןייַא ןֶכאַמ ּוצ רֵּבֶא
 ריִד טְסעוֶו ּוד טינ ְךֹוא ּוטְסְראָט םֶד ןֶכאַמ
 ּפָא ּוצ טיִנ הָריבֵע ןייק זיִא םִע ןעֶטְכאַרְמ
 הָנָבְל יִד רעֶדָא ןּז רֶד ןּופ הָרּוצ יד ןיִלאָמ
 רֶד ּךְרֹוד נאָז טְסעֶו ּוד ךֶאלַמ ןייֵא ןופ רָדֶא

 שודקה ה"לש
 סאָד נּוא ןְרייר ּוצ ןָא ראָגנ ְךאָנ טָּבּוה רֶע רֶרייֵא
 זיִא הָריִבֲע יִד הָציִלְמַא רַפ ראָג םיִא ייַּב ןוׁש טְליִנ

 רַפ ּוצ תּולְג םֶד ַחּכִּב טֶה ןייֵלַא איִז זַא םֹורג ֹוזַא

 ןעֶמ ןיִרעֶמ ראַפ ּוצ תורָצ עֶרעֶזְנּוא נּוא ןיִרָגְנעֶל
 הָרַבַע איד םֹורְנ יוִו ןְהעֶז נּוא ןֶטְנאַרְטאַּב ףְראַד
 רֶע טאָה ןָׁשְנעֶמַא ּתיִגְרַה רֶע זַא ןֶלְוג רעֶד זיִא
 טָּמּול יִר טְליִפְרֶע םֶה נוא ץֶראַה זיי ןייז טְליִטְׁשעֶג
 הָנְאַּמ ןייַנ ןְּבעֶגעֶג ְךאָנ םֶה ףַאונ רעֶד הָמָקָנ ןּופ
 נּוא ןְגעוֶו הֶאְנַה ןייז ןופ תָבְנִג בָנג רעֶר ןֵּב ֹומָכּו
 דֶלעֶג ריִפאַר טֶה רֶע לייַװ םֶד טּוט תּודִע רֶׁשְלאַּתרָד
 יב זיִא לַלְּברָר ןייַז םקונ ְךיִז לו רֶע רֶדָא ןֵמּונעֶג
 רֶד רָּכֶא הֶאָנֲהַא ׁשְנעֶמ רֶר ץֶלַא טֶה תּוריבַע עֶלַא
 לֵלַחְמ זיִא רֶז ןְרעֶוְׁש ּוצ ׁשְלאַפ טְנאיועֶג זיִא םוָו
 םּוש ןייק ןּופ רעֶר טֶה נּוא ,אָיְסֶהְרפִּב םִיַמָׁש םֵׁש

 - ;טיִנ
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 ורתי תשרפי

 לייֵטַא םיִדָׁש אייֵלְרֶע אייֵדָד ןֵדְנאַה רּפ זיִא

 לע ַתֹובָא ןֹוע;דקופ) טְכאַמְג בּורָח טְלעוֶו

 - .  הניאוו
 ןריִפ טאָנ םֶד ןעֶמ טְקְנעֶדג ןּוז רָד ןּופ הָרּוצ
 ֶחְומ ןיִא ףֹוא ץֶלַא טייֵג איִז ןעֶד טְלעוֶו יד
 ןיִא סע םֶד ןייַז ּומ בָרֵעְמ ןיִא טייֵג רַפ נּוא
 ןרֹוד:טְסעֶוו ֹוזַא ןּוז יד טְריִּפ םִו רַנייֵא אָד
 יא טְכאַמ ןעֶמ יו ֹוזַא טאָנ ןיִא ןקְנעֶדג םעֶד

 ם ַא זָנּוא טאָה טאָנ זַא ןעֶקְנעֶרְג ּוּצ הָּכּו

 הֶצֵמ טֶסע ןעֶמ רָדֶא ןְקלאוָוַא טימ טְליִניִרג 0
 ּופ ןָנֹוצָנ םֹוא זְנּוא טֶה ׁשאָנ םֶד ןְקְנעֶדְנ ּוצ

 הֶד ְּךֶרֹוד םֶד ןְטְכאַרְט ּוטְסעֶוו ֹוזַא םִיַרְצֶמ
 אָז םּורָד טאַנ ןעֶקְנעֶדג ְּךֹוא ּוטְסעֶו הָרּוצ
 היִד טְהְלאָז אּוד (ְךֶל הֶׂשֲעַת אל) ריד ְּךיִא
 ןעֶניִד ּוצ טיִנ ּוליפֲא ןעֶכאַמ טיִנ ֶליִּב ןייק
 םיִא טְסעוֶו ּוד םֶד ןייַז טעוֶו ףֹוס רָד םּוראוָו
 טְסְלאָזּוד (םִיַמָׁשַּב רֶׁשֲא) טאָנַא רַּפ ןעֶניִד
 םֶד ויִא לֶמיִה ןיִא םוָו טְלאַטְׁשְנַא ןָכאַמ טיִנ
 ןייֵא רֶדֶא ץֶרֶאְּב רֶׁשֲאַע םיִכָאָלמ יד ןעֶגעֶז
 הָרֶא ׁשְנעֶמַא זיִא סֶד רֶרֶע רֶה ןּופ טְלאַטְׁשְנ
 (תַחַּתִמִיַמַּב רֶׁשֲאַו) הָיַחַא רֶדֶא הָמֵהְּב ןייֵא
 ןיא ןעֶנעֶז םוָו םיִדֵׁש ןּופ טְלאַטְׁשְנַא רעֶדָא
  םִע ןעֶד דֶנּורְג ּפָא ןיִא ןטְנּוא ןּופ רָסאֵוַו םעֶד
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 ׂו

 םּוצ תֹומֹולֲח ּוצ ןעֶזאָל איִד ריִוַא ןיִא ןעֶנעֶז
  רֶרֵע רעֶד ףֹוא ןעֶנעֶז לייֵטַא נוא ןעֶׁשְנעֶמ
  ןעֶגיִדְניִז ןְׁשְנעֶמ יד ןָכאַמ יד ןְׁשְנעֶמ ןְׁשיווְצ
 יי ןעוֶו נוא דֶנּורְנ ּפָא ןיֵא ןעֶנעֶז לייֵטַא נּוא

 ,ידייז ןְטְלאוָו דרֶע רֶד ףֹוא ןייֵג םֹורַא ןְלאָז

 : יה םירקי יטוקיל
 . ןְכּונעֶג רֶע מָה םֹוהָּת םעֶד ןּופ רעֶפאַוַו םעֶד ףוא
 . רָר טְציִרְקעֶג םֹוא זיִא ריִא ףוא נּוא דֶרֶע עֶריִרְנַא

 םֶר ןּופ לומ םֶד טֶּפאָטְׁש רַפ םֶד טיִמ טֶה נּוא םָׁש
 .טֶהעֶו רֶד ןייֵג ףורַא לו רֶפאֵוַו םָד זַא נּוא םֹוהְּת
 - קיריצ ְךיִז םִע טְרעק ילעֶקְריִרְג םָר ףוא םֵׁש םֶר סֶע
  רַפ טְלעוֶו עֶצְנאַג איִר סֶע טְלאָוו טיִנ עוו םּוראוָו
 ןיִלְפ ׁשְלאַפ טְרעֶוׁש ׁשֶנעֶמ רעֶר זַא גוא טְצייֵלְפ
 ילקרירג םָרּשְּביילְּב קעֶוא םֵׁש םֶר ןּופ תֹויָתוא יד
  ןְצייְֵפרַפ טְלעֶ יַד רֶאַו םֶד רֶלאַּב לי םָׁשַא ןָא
 - ווָא רֶע םֶו הָנּומָמ ןייֵא ןְקָיָׁש אּוה ְךּורָּב טאָג זּומ

 / םיִמ טֶה טאָג םוִו לָכיִלש גיִָּביִז יד רֶּביִא טְצעֶניִ
 : םוהָּק םֶה ןּופ לומ ןיִא ןֶסוילָׁש רַפ יִלעקְריִרְג םֶד ייֵז

| 

 יא

 תויָתֹוא יד סואאייֵנ סֶע ףוא טְציִרְקהָנומֶמ רֶד נּוא

 טְשְרֶע טְליִמעֶר יז טְרעֶקרֶעיִרְפ יוִווּזַא םָׁש םֶד ןּופ
 םְסְלאָז (תָּבַׁשַה םוי תֶא רוכָנ) קיִרּוצ רָסאֵוַו סאָד

 ןיקנעריג :



 יט יט "7 י ה יואב רע עי עא הא
 ֿו ;ד

 חניא צ 4
 םָד ןּופ תֹוריֵבַע יִד ןקְנעֶדְנ טּומ טאָנ (םי-|

 רָדְניק יִדטְפאָדְטְׁש גוא רָדְניֵק יד ּוצ רֶמֹא
 ייֵז ןעוֶו רעֶטאָפ םעֶד ןּופ תֹוריִבַע איד ףי
 רֶמאַּפ רֶעייֵז ןּופ םיִׂשעְמ יד ְךיִז ןיִא ןֶטְּלא !
 רֶטאָפ רָד ןעוו נּוא (םיִפָלֲאָל דסֶח הָשוע !

 עֶנייַז ּוצ תּוכְז ןייַז טאָנ טְקְנעֶדְג םּורְּפ זי
 ןעֶנאַד ןּופ תֹורֹוד דְניִזוט .אייווְצ זיִּב רָדָנִי

 טאָנ ןּופ הֶרֵמ עֶטּנ יד םָד ּפָא ריִמ ןָנֶרע
 איִד איו טּוג ֹוזַא לאָמ טְרעֶדְנּוה םָניִּפ זו
 זיִא רעֶטאָפ רעֶד ןעוֶו ןעֶד הָדְמ עֶטְּכעֶל
 ריפ זיִּב רָדְניִק יד ּוצ טאָג טְניִכעֶה טְּכעֶּלׁש
 םּורָפ זיִא רעֶטאָפ רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא תורוי
 ויִּב רֶדְניִק עֶנייַז ּוצ תּוכְז םעֶד טאָנ טְניִּכעי
 לאָמ טְרָדְנּוה ףֶניִפ נּוא תֹורֹוד דְניִזוט יי
 ַי םֵׁש תֶא אָׂשִת אלנ דְניִזֹומ ייֵווְצ זיא ריִז

 ייַב ןֶרעוֶוְׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד ָּוְׁש יֶקֹלְ
 ַיַחְּב רעֶד .ׁשְלאַפ ּוצ טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעז
 אָׂשָתאֹל ןייֵטְׁש טְפְראַדְנ טְלאָו םִע טְגעֶדְ
 יַב ןָרעוֶוְׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד אָָׁשַליִמְׁש תֶע
 םֶד טֶה ןייֵלַאטאָנ ןעֶד ׁשְלאַּפ ּוצ ןְמאָנ ןייֵמ
 םאֶד ןיּבמר רֶד טְנאַז ץּוריִּת םעֶד .טְנאָועז

 ןיילֲא טאָג טֶה תֹורְּכְד יווְציטְׁשְרֶע יד
 לאְ ןעֶּמ רקיע רעֶד ןעֶנעֶז ייֵז לייוו טְנאָע
 עֶניִרְּביִא יִד רָּבֶא טאָנַא רַּפ ןעֶמעֶנ ןָא טא

 ןעֶגעוו םֶסאָנ ןּופ טְגאָועֶג הָׂשֹמ טֶה תֹורְּ
 הָׁשֹמ לייַװ ןְמאנןייֵמ ימְׁש טיִנ טייֵטְׁש םּור
 רוּבִד רֶד טייֵטְׁש םּורד נּוא טְנאַזעֶג םָד טֶה
 זיו וצ ז"ע ןופ דּוּבִד ןְּבעֶל ןֶּכעוֶוְׁש ׁשְֶלאַפ
 רע יו ְךייֵלְנ זיִא ׁשְלאַפ טְרעווְׁש סֶע רעוֶ
 זיִא טאָנ יוִו ֹוזַא טְנאָז רע ןעו ןעֶד ז"ע טְנִיה

 ְךֹוא טאג הֶליִלֲה רֶע טְלאַה ׁשְּלאַפ ןעֶנעֶז יי
 גוא טאָנ ןיִא רע טְניִקייִל ֹוזַא תָמָא טיִנ רַפ

 וטְסעוֶוםעֶד ךרוד תֶּבַׁ ןּופ גאָּמ םֶד ןיִא ןְקְנעֶריִג
 רֶקייִלְּכ רֶד נּוא ן"ּבמר רֶדי וזֲא ןָגיִלייַה ה"ּב טאָנ
 תורּבִ עֶטׁשְרֶע יד ןיִא טֶה ה"ב טאָנ לייַו ּבייש
 ןּופ לוע םעֶר ןְמעג ְךיִז ףוא לאָז ןעֶמ טְניִראָועֶג
 גיד שיִנ הֶרָז הָרּבֲע ןייק לאָז ןעֶמ נּא הָכּולְמ ןייַז
 יִ םֶר ןְרעֶוְׁ ׁשְלאַפ ןּפ ֶטיִה ְךיִז לאָז ןעֶמ גּוא
 רֶע טְגאָ ןעֶגיִלייַה ּצ ןְמאָנ ןגיִלייֵ ןיי יד ץֶלַא
 תֶּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיֵא ןְקְנעֶריִ לאָז עמ דֶלאַּב

 ןייַז ריר טעוֶו ׁשֶדוק תָּבַׁש ןופ ןְקְנעֶריִג סאָד גּוא

 ורתי תשרפ :

 :ןעֶוו נוא תָמֶא דייַה עֶנייֵמ ןעֶנעֶז ֹוזַא

 ומק הניארו

 טְלאָווָנ טֶה רֶע סֶד לּואָׁש ייַּב ריִמ ןֶניִפָנ ֹוזַא
 רֵבֹוע טאָה רֶע לייַו ןָתָנֹהְי ןּז ןייַז ןעֶגנְרַה
 טְגאָנ ןָּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד ראָנ ןעֶווג העָובׁש
 םיִנ ןעֶוו נּוא טְרעֶהְג טיִנ העובְׁש יִד טֶה רֶע
 טְלאָו רֶע יו ְךייַלְנ טייֵעֶנ םיִא רֶע טְלאוָו
 רעֶד ׁשְלאַפ טְרעֶוְׁש םָו רֶד נּוא שְניִדְג ז"ע
 תֶׁשֲא ןייֵא ייֵּב ןיִנעֶלְג זיִא רֶע יו ְךייֵלְג זיִא

 אל) טייֵטָׁש ןעֶרעֶוְׁש ׁשְלאַפ ייַּב ןעֶד ׁשיִא
 נּוא ןְזאָל גיִדייֵל טיִנ םיִא טעֶו טאָנ (הֹקָנָי
 טייֵטְׁש ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא ייַּב טְניִל םִו םָד יב

 מָה טאנ םֶד ריִמ ןָניִפָג ּךֹוא .הקנְי אל ְּךֹוא
 רֵּביִא לֵאָרְׂשִיץְרָא ןיִארָגְנּוה םֹורָג טְכאַרְּבְ
 ףֹוא ןעוויִג רַבֹוע םֶה למה לּואָׁש םָוו םעֶד
 ןעֶראווָׁשְג ןְבאָה לֵאָרְׂשִי יד םֶו העָובְׁש רָד
 ץֶכעֶלָׁש ןייק אייַו לאָז ןעֶמ םיִנֹועְבִנ איד ּוצ
 יד טייַמַנ טֶה ןעֶמ דְלאַּב איוִו נּוא ןאָמ טיִנ
 נוא טְרעֶהעֶג ףֹוא רעֶגְנּוה רָד טֶה עֶניִדְלּוש
 ייַּב ׁשֵנֹוע ןייק נוא רֵכְׂש ןייק מינ ןָניִפְנ ריִמ

 דֵּבַכָמ זיִא ןעֶמ ןעֶו ראָנ תֹורְּבְדַה תֶרֶׂשֲע יד
 גנאַלטעֶוו ןעֶמ סֶד טייֵטְׁש רֶמּומ נּוא רֶטאַפ
 ןְרעֶווְש ׁשְלאַפ נוא ןעֶניִר זע ייַּב נוא ןיִּבעֶל
 רֶד ןְפאָרְטְׁש קְראַטְׁש טעֶו טאָג םֶד טייֵטְׁש
 ְךייַלְג זיִא ןֶרעווְׁש ׁשְלאַפ םֶד ןעֶוייוַו ּוצ רַפ
 זיִא סע סאָד ןעֶנייֵמ טייל נוא ןעֶניִד זע ּוצ
 ץְנאַנ סאָד זיא תֶמֶא ןיִא הָריִבע,עֶגְניִרְגַא
 עֶלַא ןעֶמ ןעקתּונְז רָדֶא הָחיִצְר ןעֶד ּבְראַה
 ראַפ ְךיִז טְכְראַפ רֶע לייַו ןאָט שיִנ טייצ
 דְניֹומ רע ןעק ןְרעוֶוׁש ׁשְלאַפ רּבֶא ןְשְנעֶמ
 טיִנ ְךיִז טְכְראַפ רע ןעֶד גאָטַא ןיִא לאָמ
 הָריִכֲע ןייק לאָז םִע ןעוֶו נּוא טייל ןייֵק רַפ

 ׁשְלאַפ ראָנ לֵאָרְִ עשיו ןייז טינעֶמ
 ןעֶויִנ טיִנ ׁשּודיִח ןייק ְךֹוא טְלאָוו ןיִרעוֶוְׁש

 סאהװ
 םירקי יטוקיל

 ַא םיראָו ןגיִלייַה ּצ ץְמאָנןייַ ושְדקל) ףֶליִהֲא
 תָּבַׁש זיִא םעֶד ךֶרֹוד זַא ןְגיִכעֶראַּב ְךיִר טְסעוֶו ּוד
 גאָט סֶקעֶז ןיִא ןְפאַׁשַּב טְלעֶֶו איֵר טֶה טאָנ לייֵו
 םֶד ְךיִר טעוֶו טְאּורעֶג רֶע טֶה גאָט ןֶמֶּביז םָד נּוא
 עֶׁשְלאַפ ןּופ נּוא הָרז הֶדֹּבַע ןופ ןְטיִה ּפָא ןייֵלַא ןוש
 תֶא רוכו) טְּבייַרְׁש הֶׁשֹמ יִנּפ רֹוא רֶד נּוא תֹועּובְׁש
 03 יא .27 שש ןופ גאָט םֶדו ןיִא דיִמָּת ןְקְנעֶדְג טֶסֶלֶנ (תֶּבִׁשַה םֹוי

 תַּבַׁש ןָפּורג ןַא טְרעוֶו סו אַּבַה םָלֹוע זיִא םָד תַּבַׁש
 לע יש א 1 : ד ד 1 , א ד

 :אָּבַה םָלוע ןְּבאָה טְפֶ יב ןָא ּטְסָלנ(ׁשְרַקָל
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 (תֶּבַׁשַה םֹוי תֶא רֹוכ טיִנ טְמּוק ַחיִׁשָמ םִו
 ןעֶד תֶּבִׁש ןְטְלאַה ּוצ ןיִקנעֶדיִג טְסְלאָז אוד
 םיִא לאָז ןעֶמ ןְטאָּבִג רעֶיַרְּפ טֶה טאָג לייוַו
 ןייק ןעֶניִד טינ לאז ןעֶמ ןעֶמְלאַה ְךיִלְרִע
 ןעֶמ ןְסאָּבִג רֶריוִו רֶע טֶה םּורָד טאָג ןֶרָדְנַא
 טעֶורְג טֶה רֶע םוו גאָט םעֶד ןיִא ןעור לאָז
 לאָז ןעֶמ ןעֶפאַׁשַּב טְלעו איִד טאָה רֶע זַא
 ןעֶפאַׁשַּב טְלעֶו איד טאָה רע םֶד ןיִקנעֶדְג
 ןעֶמְלאַה גיִלייֵה תֶּבַׁש טְסְלאָז ּוד (וׁשְרַקַלנ
 נּוא ףּונ ןייַד ףֹוא ןעֶטְכאַרְמ טיִנ טְסְלאָז ּוד

 ןְנְרעֶל וצ ןָכאַז עֶגיִלייֵה ראָג דֶלעֶג ןייַד ףֹוא
 זיִא טְכעֶר תֶּבַׁש טָלאַה םװ רעֶד נּוא הָרֹוּת
 ןעוֶויִ זיִא םִע תֹוריֵבְע עֶנייֵז לַחֹומ םיִא ןעֶמ
 יִּבַר טְניִנעֶגּב טֶה םָפֹורְפֹונְרֹוט םָד הֵׂשֲעְמַא
 םּוראָו םיִא ּוצ רֶע טְנאָז תָּבַׁש םּוא אֵביֵקֵט
 נא ןופ רעֶסעֶּב גאָט רעֶד זיִא
 ןּופ רעֶבּוׁשָח ּוטְסיִּב םּוראוָו אָביקֲע יִּבִר
 בּוׁשָח ְךיִמ טֶה ןעֶמ רע טְרָפְנֶע טייל יִרָדנַא
 טאָנ טאָה תָּבַׁש אָביִקע יִּבַר טְנאָז טָכאַמָנ
 טאָנ עוו םֶּפֹורְסֹונְרֹוט טְנאָז טְכאַמָנ בּוׁשָח
 םּוראָוו ןיִּיַז בּוׁשָח לאָז גאָט רֶד ןְּבאָה ליוִו
 ןייַג טְזאָל רֶע הָכאָלְמַא םיִא ןיֵא רֶע טּומ
 םּוא ןיִטייוַו רָד ןּופ ןְקְלאוָו טְריִפ נּוא ןְגעֶר
 ְךאָד טְסיִּב אּוד אָכיֵקע;יִּבִר טרָפְנִע תָּבַׁש
 ןעוֶו לאוו ְּךאָד ּוטְסייו הָרֹוּת רֶזנּוא ןיִא יֵקָּב
 ןעֶזיִמ ףֹוה ןייֵא ןיִא ןינאוו םיִּתַּב יַלעַּב ייווְצ

 רֶּבֶאןְגאָרְט ןגעֶמ ןְלאָזי ןינייֵל בּוריִע ןייֵאייַז
 ףְראַד ףֹוה ןייֵא ןיִא ויִא תִיַּבַה לַעַּבַא ןעוֶו
 ןייֵא ןָא ןְגאָרְמ געֶמ רע טיִנ בּוריִע ןייק רֶע
 ויִא טְלעו עֶצְנאַנ איִד טאָנ ְךֹוא ֹוזַא בּוריע
 טיִנ קָלֲח ןייק טְלעוֶו רֶד ןיִא טֶה רֶנייֵק ןייז
 עֶר געֶמ גוא ןְניִגעֶר ןְואָל רֶע געֶמ םּורָד
 ָךֹוא תֶּבַׁש םּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא םָניִקְלאוָו
 ןעֶנְנאַנעֶג טיִנ זיִא ןֶמ רֶר אָביִקֲע יִּבִר טְגאָז
 טעור ןֹויְמַּבְמַס ְּךייַט רָה ְךֹוא גּוא תֶּבַׁש םּוא

 ּריִמ גְנעֶרְּב םָפֹורְפֹונְרֹומ טְנאָז תַּבֹׁש םּוא
 םעֶד ןּופ נּוא ןֶמ םעֶד ןּופ הָיֲאר ןייק טיִנ

 טְגאָז ןְהעֶזְנ טיִנ םֶד ּבאָה ְךיִא ןעֶד ןֹויָטַּבְמַס
 נּוא רָכָק םֶרָמאפ ןייַד ףֹוא איינ אָביִקֲע 'ר
 ּוטְסעו ףּושיִּכ טיִמ ןעֶגְנעֶרְּב ףֹוא םיִא זאְל
 איד תָּבַׁש םּוא ןייֵג ףֹוא טעוֶו רע ּבֹוא ןְהעֶז
 תַׁשְרַּפ ןיִא ןעֶצְנאַנ ןיִא .טייֵטְׁש הֶׂשֹעַמ
 םיִעָׁשְר יִד ןעֶּבאָה תֶּבַׁש םּוא ;ּוא תיִׁשאֵרְּב

 ורתי השרפ

 / רעֶטׁשְרעֶורעֶד ויִא רֶע ןייז דֵּבַכְמ םיִא לאָז טְנאָז געֶמ יִרָרָנַא
 - ְךיִלְרע ןעֶמלאָזְּדאָנ רָד נּוא טייַלּוצ רֶטאָפ

 . ןעֶד רֶטּומ נּוא רֶטאָפ ןייַז רֵכיִלְטיִא ןְטְלאַה

 ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶגְנעֶרְּב וצ ןָפְלאָהעֶג ןֶּבאָה ייֵז
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 / נאְטייַרְּפ םָנֵהיֵנ ןיִא ןעֶד םֶנָהיֵנ ןיִא הָחּונְמ
 | לאו ןעֶמ לֹוק תֵּבַא םֹורַא טייַנ טְכאַנ ראַפ
 הָמֹוד ךאָלַמ רעֶד נוא ןעֶּבעֶגהירםיעְׁשְר יד
 - עַצְנאַנַא םיעָׁשְר יִד ןָטֶּפְשִמ ּוצ טְצעֶוג זיִא םוָו
 / איד םאָד תָּבַׁש יֵאְצֹומ טְמּוק םע ןעֶו ְךאָו
 - םעונ יֵהיֵע טְנאָועֶג ּפָא ןֹוׁש ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 / נּוא ְּךָאְלַמ רעֶד טעֶייֵרש ֹוזַא (שֹודָק הֶּתַאָו
 . םֶנֵהיֵנ ןיֵא םיעָׁשְר םּוא ְךייַא טְרעֶק טְגאָז

 - יִהיַו טְגאְָג ּפָא ןֹוׁש ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד ןעֶד
 / (רֹובֲעַּת םיִמָי תֶׁשִׁשת שודק הָּתַאְו םעונ
  תָּבַׁש םּוא נוא ןיִטייֵּבְרַא ּוטְסְלאָז געֶט סְקעֶו
 / ראָנ ןֹוש טְסאָה ּוד יװ ןייַ ְּךייַלְנ ריִד לאָו
 | .ּםיִנ טְסְלאָז אּוד ןאָמעֶג ּפֶא טייֵּבְרַא ןייַד
 - ְךיִבָא תֶא דֵּכַּכ)טייֵבְרַא ןייֵק ףֹוא ןְטְכאַרְט
 ןעֶמ ןְּביִרְשְג ןָא רעֶיַרְּפ טֶה טאָג וּדָמִא תֶאְו

 ואָט טאָנ ייַּב יו ֹוזַא נּוא טְלעֶו רעֶד ףֹוא
 רעֶטאָפ ייַּב ֹוזַא ןיִרעֶווׁש ׁשְלאַפ טיִנ ןעֶמ
 - ןְרעֶוְׁש ׁשְלאַּפ טיִנְךֹוא ןעֶמ .ראָט רֶטּומ גּוא
 נּוא רֶטאָּפ ןָטְלאַה ְּךיִלְרֲע טיִנ רֶע לאָז ְךֹוא
 טעוֶו רֶע םֶװ דְלעֶג םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ רעֶמּומ
 טיִנ טאָנ ראָמ ןעֶמ איו ֹוזַא ןעֶנָׁשְרִי יז ייַּב
 ּוצ בִיּוחַמ ויִא רע נוא ןיִגעֶוו דְלעֶנ ןּופ ןעֶניִד
 גוא רָמאָפ ןייַז ּוצ ןעֶקְניִרְט נּוא ןיִסֶע ןיִּבעֶג
 םאָנ ףְראַד רע יו ְּךייֵלְג דְלעֶג ןייַז ןּופ רָמּומ
 גּוא הָקָרְצ ןעֶּבעֶג ּוצ דֶלעֶנ ןייַז טיִמ ןעֶניד
 ןעֶוו ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָנ טֶה םּוראָו נּוא רֵׂשֹעֶמ

 / טֶּבעֶל רַטּומ נוא רָמאָפ ְּךיִלָרֶע טְלאַה ןעֶמ
 טנאָז .תֹורָּבִר עֶלַא ייַּב איוִו רעֶמ גְנאַל ןעֶמ
 רעֶד טֶּבעֶל ןעֶטייֵצ ּוצ לייוו הָיְרעֶס ּוניֵּבַר
 - לאָז רע ןּז םעֶד רעוֶוָׁש זיִא גְנאַל רעֶטאָפ
 ןָא הָרֹוּת איֵד טאָה םּורְד ןייַז רֵּבַכְמ םיִא

 רָטּומ נּוא רֶטאָפ ןייַד דֵּבַכְמ ייֵז ןעֶּביִרְׁשעֶג !
 םיִא טְזּומ ּוד רֶמֹולְּכ ןעֶּבעֶל גְנאַל ּוטְסעוֶו
 גְנאַל ריִד אייַב זיִא רע עֶׁשְטאָח ןייַ דֶּבַכְמ
 טְסיִּב אוד ןעֶד יי רעֶצִמ טיִנ ְךִד ּוטְסְלאָ
 וד ןעֶד ןיִּבעֶל ןעֶנייֵא ןייַד ףֹוא רעַצִמ ךיד
 םעֶד טְסיִּב אּוד לייַװ ראָנ גְנאַל טְסְּבעֶל
 קָחֶצִי תֹודְלֹוּת רעֶד ּנּוא .דֵּבַכְמ רעֶטאָפ
 רֵּכַבְמ ייֵו טְגאָז קּוסָּפ רָה ץּוריִּתַא טְּבייַרְש
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 טלֵא ןייַז הָכֹוזּוטְסעוֶו רֶטּומ נּוא רֶטאָפ ןייר
 ןעֶמ ןייַו דֵּבַכְמ ךוא ְךיִד ןעֶמ טעֶו ןְרעוֶו ּוצ
 ןָא דֹובָּכ ְּךאָנ נּוא ןייֵטְׁש ףֹוא ריִד רַּפ טעוֶנ
 ְךעֶרְּב הָנעַה אל ןקָזַא ּוצ טיט ןעֶמ םו ןאָט
 טיִנ רֶבֵח ןייַד ןיִא טְסְלאָז אּוד (רֵקֶׁש רַע -
 ּוליִפֲא םאָד ןעֶזייוו ּוצ ןעֶנאַז תּודֲע שלאַּפ !

 ןְגאָז תּודֵע ׁשְלאַפ טיִנ ְךֹוא ּוטְסְראָמ יִרְכְנַא
 ןייַד ןְטְסיִלְנ טיִנ טְסְלאָז אּוד (דֹומֲהַת אלנ
 טְגְנעֶה הָריִבעיַד נּוא םֶמּוג נּוא דְלעֶג םֶרָבִח
 הָריִבֲע עֶסֹורְגַא זיִא איִז נּוא ץֶראַה ןיא ןָא
 ְּביִרְׁשִנ ןָא טיִנ תֹורְּבִד יִד ןיִא זיִא םּורָד נּוא
 סאָד סייז ְּךיִא םּוראָוו ןיִלְזַנ טיִנ לאָז ןעֶמ
 טיִנ ּוליִפֲא סְמיִנעֶי ראָט ןעֶמ ןעוֶו לאוו ןייֵלַא

 םֶמיִנעי ראָמ ןעֶמ םֶד ןֵּכֶׁש לָּכַא יִא ןְטְסיִלְג
 םִו ןְטְסיִלְג ןייֵא ןעֶניִפְג ריִמ ראָנ ןיִלְַנ טינ
 רֶבַח ןייַו טְהעֶז רֶע ןעוֶו ּוניָיַהְד רָּתּומ זיִא
 נּוא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ טּוט :ּוא הֶרֹוּת טְניִרעֶּל
 ּוצ רֶד הֶרֹוּת ןיִנְרעֶל ּךֹוא טְלעוו יִד טְּכאַמ
 רָבַח םעֶד ןייז אֵנֵקְמ נוא ןעֶטְסיִלְג רֶע עמ
 רֶע געָמ ְךֹוא םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז איוו ֹוזַא ןאָמ ּוצ
 רַפ רעֶטְכאָמ םֶרָכַחןייַ ןעֶמעֶנ ּוצ ןָממיִלְג
 ְךֹוא ייַחְּב רֶד טְּבייַרְש ֹוזַא ןּוז ןייַז ּוצ ּבייוַוַא

 איִד טֶה ןעֶטְׁשְרעֶז םּוצ יֵיַחְּב רעֶד טְּבייֵהְׁש
 לאָז ןעֶמ (חָצֶרֵת אלכ ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת !
 טייַל איִד ןעֶרעֶניִמ ּוצ ׁשְנעֶמַא ןעֶטייֵט טיִנ
 רעֶד ףוא טייַל נּונעֶג אָדי זיִא סֶע עֶׁשְטאָח

 (ףָאְנַת אל) רע טְנאָז ְּךאָנ רעֶד נּוא טְלעוֶו
 טיִנ ראָט ןעֶמ ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶה .

 ןעֶמ געֶמ ןיִרעֶמ רעֶּבא טייל ןייק ןעֶרעֶעִמ
 טייל ןיִרעֶמ ּוצ ןייַז הָנְִמ רע טעוֶו םּורְדי
 אוד (ףָאְנַה אֹל) טְנאַועֶג טאָנ טאָה םּוחָד
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד ניא ןִיַו הָנְמ טיִנ טְסְלאָז
 ראַפ טינ טייַל ןייֵק ראָט ןעֶמ ןעֶנייֵמ טיִנ

 רַפ נוא ןעֶׁשְנעֶמ ןייֵא ןעֶניִבנִנ רעָּבָא ןעֶריל
 רֶע סאָר דְנאַל דְמעֶרְפַא ןיִא םיִא ןעֶפֹוק
 נעֶמ םֶד טְלעוֶו רֶד ןיפ ןעֶרֹולְרַּפ טינ טְרעוֶו
 ּוד (בֹונְנַה אלנ קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד ןעֶמ
 ןעֶפֹוק רַּפ ּוצ ׁשְנעֶמ ןייק ןְניִבְנִג שיִנ טְסְלאָז
 ןעֶמ םֶד ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז ׁשֶנעֶמ רָד נּוא םיִא
 םֶטֶמעֶלְש ןייק ןעַשְנעֶמַא ןופ ףּונַא טיִנ ראָמ
 ןיִמעֶנ קעוֶוַא ןעֶמ געֶמ רֶלעֶג ןייַו רֶּבֶא ןאָט
 קּוסָּפ רָד טְנאָז םּורָד ןעֶגאָז תּודֲעׁשְלאַּפ טיִמ
 ןגאָז תּורע ׁשְלאַפ טיִנטְסְלאָז ּוד (הָנעַת אל)
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 ומק הניארו ורתי תשרפ
 ןאָמ םֶטְכעֶלְׁש טיִנ ןעֶמ לאָז דייַר טיִמ ּוליִפֲא
 םֶד ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רָד נוא רָבָח ןייַ
 ןייַז ןאָט םֶטֶכעֶלְש טיִנ ןעֶמ ראָמ דייֵר טיִמ
 ןְטְכאַרְט ןעֶמ געֶמ הֶבָׁשֲחַמ ןיִא רָּבֶא רָּבַח
 קּוסָּפ רָד טְנאָז םּורְד דְלעֶג םֶרָבַח ןייַז ףֹוא
 ּוטְסְלאָז הֶבָׁשֲחַמ רֶד ןיִא ּוליִפָא (דֹומֲחַת אל)
 זיא רֵּבַּכ נא .הָלעָג םֶרָכֲח ןייַד ןְטְסיִלְג טיִנ
 טְמּוק ׁשְנעֶמ רֶד לייוַו רּוּבִד רעֶטְפיִפ רֶד
 רָמּומ נּוא רָטאַפ ןופ ןיִכאַז ףֶניִּפ ןּופ סֹורַא
 רָסאַו דֶרֶע זיִא סאָד תֹודֹוסָי רעֶיִפ ןּופ נּוא
 טייַצַא רֶדיוֵו זיִא ְךאָנ רָד רעֶייפ נּוא טְפּול
 ייַז ןיא םיִׁשָדֲח ןינ ןעֶניִל וומ ׁשֶנעֶמ רָד םֶד
 םֶד נּוא הָמָׁשְניִד טיִנ טאָנ נּוא ּבייַל םֶרָטּומ
 םֶד טיִנ רָטאַּפ רֶד נּוא רּוּבִד םָד טיִמ לָכֵׂש
 נּוא רֶנייֵּב יִד נּוא ןיִרעֶדָא יד זיִא םֶד עֶסייוַו
 זי ןׁשְנעֶמ ןיִא םו עַטֹור םָד טיִנ רָמּומ יִד
 עֶצְראַוְׁש םָד נּוא ראָה נּוא ׁשייֵלְפ נּוא טּולְּב
 איילְרֶע ףְניִפ ןעֶנעֶז ְךֹוא נוא גֹוא ןּופ ליִּפַא
 ,תֹומֵהְּב.ןשְנעֶמ טְלעֶו רַד ףֹוא ׁשְניִפעֶׁשאַּב
 לענ טייַמְׁש םּורָד ,םיִצָרְׁש נוא ׁשיִפ ,ליִנייפ
 ףֶניִפ ןיִנעֶז סע לייוַו רּוּבַד םֶד ייַּב (הָמָדֲאָה
 עֶטְׁשְרע סד דְרעזיד ףֹוא גְראוו ןְטְראָג יֵלְרֶע
 נּוא רֶדְלעֶפ יִד ףֹוא ץייַו נּוא ןעֶראק טְסְקאוַו
 ְּביִר נוא םיִלעְּביִצ טְסְקאַו םִו טְרָא ןייֵא
 טְסְקאַו סו טֶרָא ןייַא נּוא תֹוקָרָי ְּךאָנ נּוא

 תֹוכְּתַמ ייֵלְרֶע ףֶניִפ טְמּוק ְךֹוא נוא .ץְלאָה
 ,רעָּפּוק .אייֵלְּב ןעֶוייַא זיִא םָד דֶרֶע רֶד ןּופ
 ןיִא טייֵמְׁש (הֶצֶרֵת אלע דְלאָנ נּוא רעֶּבְליִז
 ןעֶכאַז םֹקעַז ןיִנעֶו ןּופ לייוַו רּּבִד ןְטְסְקעֶז
 ןּופ הָחיִצְרַא ןאָט הָליִלְח ׁשְנעֶמ רעֶד ןאק
 נוא .םִעַּכ ,טְפאַׁשדְנייַפ ,הָוֲאַּת .הָאְנִק ןיִנעוֶו
 תֹורְּכִׁש ןיא .העד ןייַ ןיא גְניִרְג זיִא רע ןעוֶו
 ׁשְנעֶמ רַד נוא ןאָט הָחיִצְרַא דְלאַּב רֶע ןעק
 גאָט ןְטְסְקעֶו ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּפאַׁשאַּב זיִא
 ןִמעֶּביִ ןיִא טְגאָזעג ןעֶראָו זיִא ףָאְנִת אלנ
 זיִא םוו תּונְז ייֵלְרע ןְּביִז ןְנעֶז סע לייַװ רּוּבִד
 זיִא ּבייַו ןייַז ןעוֶו נּוא ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא רּוסָא
 ייַּב נּוא הָלּותְּבַא נּוא הָנָמְלַא ןייֵא נּוא הָדְנא
 עֶדְמעֶרְּפַא ייַּב נּוא רֶכָו בַּכְׁשִמ נּוא הָמָהְּבַא
 ןעֶמ תינְו ייּב רּוסֶא ןעֶכאַז ןעֶּביִ ןעֶגעֶז ךֹוא
 נּוא הָׁשִא עֶדְמעֶרְּפַא אייַּב ןעֶגיִל טיִנ ראָט
 ראָט ןעֶמ נּוא ןעֶשיִק טיִנ איִו ראָט ןעֶמ
 ריִא 0 טיִנ ראָט ןעֶמ נּוא ןעֶרֶיִר ןָא טיִנ איז

 יּפ
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 ןיִא ריִא טיִמ טיִנ ראָט ןעֶמ נּוא ןְדָייִר ליִפ
 ןיִרעֶה טיִנ ראָט ןעֶמ גוא ןייַ ןיילַא רֵדָח ןייֵא
 ריִא ףֹוא ןעקיק טיִנ ראָמ ןעֶמ נּוא לוק ריִא
 ןיִטְכַא ןיִא ןְראָועֶג טְנאָזעֶג זיִא (בֹונְנִת אלע
 ,תֹוביֵנְנ אייֵלְרֶע טְכַא זיִא םִע לייוו רּוּבִד
 תֹונֹוּבְׁשֶח ְּךֶרּוד ָּתיִבְנִג ןעֶמ סאו זיִא םִנייֵא
 זיִא עֶרעֶדְנַא םֶד ,ּוצ םיִנעְי טְניִכעֶר ןעֶמ םוָו
 ְךֶרֹוד זיִא עֶטיִרְד סֶד .ןיִסאָמ עֶׁשְלאַּפ ְךֶרֹוד
 ניִפעֶג רֶע ןעוֶו זיִא עֶדְרעֶפ םֶד .ןיִנעווו ׁשְלאַפ
 טיִנ םיִא ליוִו נּוא ןְרולַרַפ טֶה רָכַח ןייַז םוֶו
 ְּתיִבְנַנ ןעֶמ ןעוֶו זיִא עֶטְפיִּפ םָד ,ןירעק םּוא
 עַטְסְקעֶז םָד .םיִא טְפֹוק רַפ ןעֶמ נּוא ׁשְנעֶמַא
 םֶד .רָבֵח ןייַז ייַּב דְלעֶג ְּתיִבְננ ןעֶמ ןעוֶו ויִא
 ןַיז ייַּב העד יד ָּתיִבנג ןעֶמ ןעוֶו זיא עֶטעֶּביִז
 עוו רֵּבַח רֶד זַא טְסייוו רֶעןעוֶ ּונָּיַהְד רָבַח
 לאָז רֶע םיִא טעֶּב רע נּוא ןעֶסע טיִנ םיִאייַּב
 רֶע ןעֶנייֵמ לאָז רָכַח רֶד יֵדְּכ ןעֶסֶע םיִא ייַּב
 ויִא רֶנייֵא ןעוֶו ויִא עֶטְכַא םֶד ,ּביִל םיִא טֶָה
 םיִמֹותְי ןּופ דְלעֶג רעֶּביִא םֹוּפֹורְמֹוּפַא ןייֵא
 ןּז ןייַז ּוצ ּבייַוַא רַּפ הָמֹותְי איד רֶע טְמעֶנ
 הָחָפְׁשִמ ןייַ ייַּב ןָּבייַלְּב לֵאָז דלעֶג םֶד יֵדְּכ
 נּוא (םיִאֹור םעְה לָכע הָביֵננַא ְּךֹוא זיִא םָד
 אייֵז ןעֶד ןְהעֶועֶג ןעֶּבאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָר
 ןְשיוִוְצ זיִא םִע טְלייֵהעֶג ןעֶראוָו עָלַא ןעֶנעֶז
 בֹוט זיִא םִע רעֶװ נוא ןעֶוועֶג רֶדְנילְּב ןייק ייֵז
 ןיִא יוִו ֹוזַא טְלייֵהעֶג ןעֶראוָו ְךֹוא זיִא ןעֶוועֶג
 הֶׂשֲעַע טְגאָועג ןֶּבאָה עֶלַא םֶד טייֵטְׁש קּוסָּפ
 הָרֹוּת יִד ןיִרעֶה נּוא ןאָמ ןיִלעוֶו ריִמ (עַמְׁשִנְו
 ְךֹוא ויִא רָד ןעוֶועֶג םּוטְׁש זיִא סע רעוֶו נּוא
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןְראוָועֶג טְלייֵהעֶג
 ןֶּבאָה קְלאָפ עצְנאַנ םאָד (םִעָה לָּכ ּונֲעַיע
 ןעֶדייֵר טְנעֶקִיִג ןעֶּבאָה עֶלַא ןעֶד טְרעֶפנעֶיג
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא עניו םִעָה ארי
 ןְראוָו יז ןעֶנעֶז ןֶציִלְּב נוא ןירעֶגיר יִר ןְהעֶועֶג
 ףְלעוֶוְצ ְךיַו רָטְנּוא ןעֶנעֶו נוא ןעֶקאָרְׁש רָד

 שודקה ה"לש
 געּונִיו)ׁשּוריִּפ רָד זַא טְכאַמ י"שר (ּזעּונָיוֶעֶה אְרִיו)

 טֶה קְלאָפ םֶד וַא זיִא הָנְוַּב איר ןרָמיִצ זיִא
 ןְועוועֶגלֶּכקַמ הֶרֹּתיִד ןֶּבאָה יז תַעַׁשְּב טְרָטיִצעֶג
 ןייַז הָבוז ליִו םוָו ׁשְנעֶמ רֶרעֶי ףוא ףְראַד וזַא גּוא
 ןָמעֶרְט ּוצ ריִא ּוצ רֶע ףְראַד הָרֹוּת רֶד ןּופ ןורק יִד
 ּוצ לֵּבקַמ ריִא ּוצ ןְמעֶרְמעֶג ּוצ ןְּבאָה ריִמ יִ וזַא
 טיֵמ ןְגְרעֶל לאָז רֶע טְסייֵה םֶד יניֵס גְראַּב ןּופ ןייַז

 ורתי תשופ

 א( טעטש עו

 4 : ןג יי

 *  יי העאד

 .ּתא םיִכָאְלַמ ןעֶמּוקעג ןעֶנעז ןעֶגְנאַנעֶג לייֵמ
 /יווַא יַניִס גְראַּב םּוצ טְריִפעֶג קירּוצ ייֵז ןֶּבאָה
 גד רייֵר הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג לֵאָרְׂשִי יִד ןְּבאָה
 טאָג זאָל נּוא ןיִרעֶה ןיִלעוֶו ריִמ נּוא זְנּוא טיִמ
 .ןֵּבְראַטְׁשןיִלעֶֶו ריִמ ןעֶד ןעֶדייֵר טיִנְנּוא טיִמ
 מיִנ ְךייַא טְכְראַפ לֵאָרְׂשִי ּוצ הָׁשֹמ טְנאָז
 טְלאָז ריִא םאָד ןֶבּורְּפ ְךייַא ליוו טאָנ ןעֶד
 איד ןינעֶז ןיִמָכְראַפ ניִבייֵא םיִא ראַפ ְךייַא

  ויִא הָׁשֹמ נוא ןעֶטייו ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג לֵאָרְׂשִי
 לֵּבַקְמ טאָה נוא ןיִקְלאָוו ןיִא ןְנְנאַנעֶג ןייַרַא
 הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה טאָג נּוא הָרָוּת יִד ןעוֶועֶג
 טְרעֶהיִנ ְךיִמ ןְּבאָה יז לייַװ לֵאָרְׂשִי ּצ גאז
 ןְכאַמ טיִנ ייֵז ןעֶלאָז םּורָד ריד טיִמ ןעֶדייֵר
  יּתַא ןוׂשֲעַה אל םיִכָאְלַמ ןּופ טאָג ּפָא ןייֵק

 ןַײדַא ןעֶכאַמ טיִנ טְלאָז ריִא (ףֶסָּכ יִהֹלָא
 | םֶה רֶע םֶ ןיִנעוֶו ןּופ- לָהְקַה שארַא רעֶדָא
 ְךאָנ ,םיִהֹלֲא ןְפּורעֶג טְרעוֶו ןַײדַא ןעֶד דְלעֶג
 ! רַפ ןְטְלאַה טיִנ ְּךיִמ טְסְלאָז ּוד זיִא טֵׁשְּפַא
 | טייַנ סע נּוא דְלעֶנ ליפ טְסאָה ּוד ןעוֶו טאָנַא
  ְךיִמ ּוטְסעֶו לָּכיִא טייג ריִד ןעוֶו נּוא טונ ריִד
 | טיִנ ּוטְסְראָמ סאָד םאָנַא רַפ ןעֶטְלאַה טיִנ
 | םייַנ סע רעֶדָא טּוג ריד טייֵנ םִע אייס ראָנ
 , ראַפ ןעֶטְלאַה ךיִמ ץְלַא ּוטְסְלאָו לֶּכיִא ריד
 | יד ןעוֶו נּוא ןעֶּבֹול ְךיִמ טְסְלאָו נּוא טאָנַא
 | (תיִוָ ָהְתֶא הָנְבַת אל) ַחָּבְִא ןעֶוּב טְסעֶו
  עֶטְקאַהעֶג ןּופ ַחֵּבְזִמ םֶד ןעֶוּב טיִנ ּוטְסְלאָו
 | ןופ קאַהַא ןעֶפְראַד טְסעֶוו ןעֶד רעֶנייֵטְׁש
 | לאז ןעֶמ יֹואָר טיִנ זיא סע :וא ייֵז ּוצ ןיִזייַא
 ןעֶראָי יד טְצְריֵק רֶד םָוו ןיִזיַא ןיִּבייֵה ףוא
 | ןיִזיֵא טיִמ םיא ּתיִנְרַה ןעֶמ ןעֶד ןֶׁשְנעֶמַא ןּופ
 חֵּכְוִמ םֶד ףֹוא ןיִּבייֵה ףֹוא טיִנ סֶד ןעֶמ לאָז
 | ׁשעֶמ ןופ ןעֶראָי יד שְרעֶגנעֶל רעֶד רֶע םִו
 | ןְׁשיוְצ םֹולָׁש טְכאַמ ַחַּבְִמַא זיִא טׁשְּפַא ְךאָנ
 | טְכעֶר טיִנ זיִא םּורָד ןְׁשְנעֶמ ןְׁשיוִוְצ נּוא טאָג
 | טְכאַמ סאוָו ןיִזייַא םיִא ףֹא ןיִּבייֵה ּוצ ףֹוא

 גירק

 ָרֲהמ נוא הָׂשּודק טיִמ ןְרֶמיִצ נוא טְכְראָפ םֹורָג
 | םֶנְעֶליִָאְגיִנעֶג רַּפטיִמ טיִנטייֵהרַקיִרְל טיִנ נּוא
 גּוא ףּוג םֶנְייֵרְמּוא ןייֵא טיִמ טיִנ טרָאַּפְׁשעֶג ןָא נּוא

 רֶע טעֶו סְלאָמאַר נּוא .דְנעֶה עֶנייֵרְמּוא טיִמ טיִנ

 רָה ןופ טייקְפיִמ יר ןייֵמְׁש רַפ ּוצ ןייז הָבוז תֶמֵאָּב
 גול רֵמָאְי ׁשֹורְקו הֶרֹוּה :



 יי יע ר יי ירא יי שי
 יב יי ת יד ר יע יי
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 ןעֶנְרעֶל ןיִנאַד ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ טייֵט א גידק|/

 ףֹוא ןעֶסייֵהעֶג טיִנ טאָה טאָג ןעוֶו ּפָא רִֹמ
 רָע לייוװ ַחֵּבְוִמ םעֶד ףֹוא ןיזייַא ןיי ןוביינ!
 .לָּכִמ ןָׁשְנעֶמ גוא טאָו ןָׁשיוִוְצ םֹוּלָׁש טּכאַמ}

 ןאַמ ןֶׁשיווְצ םֹולָׁש טְכאַמ ׁשְעֶמַא ןעֶ ןָכָש ן
 רָדָא תֹוחָפְׁשִמ ייוצ ןְׁשיוְצ רֶרָא בייַ גוא ?
 גיִבייַא םיִא ףֹואיִאָדָמְּב טְמּוק םיִרָבֲח ןָשיִוְצ ;

 טֶה טּורְר טְּבייֵרְׁש ייַחָּב רָד .טיִנ וייּב ןיק
 לייוו רעֶנִייֵטְׁש יִד ןיִקאַה טְראָמעֶג טיָנ ן ָמ

 ןעֶמ לאו םּורד ןעוֶויִג גיִלייַה ןינעֶז רֶניֵמְׁש יד
 ןיִא ןעֶפְראוַו ּוצ קעווַא ןיִקאַה םּורַא טיִנ 1

 טאָנ טְּבייַרְׁש םעונ יֵרְמַא רֶד נּוא .ןעָש
 דֶרֶע ופ ַחֵּבְִמַא ןעֶכאַמ לאָז ןעֶמ טְגאָזעֶג

 הָוֲאַג טימ רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג ןּופ ט
 ןעּב טְסעוֶו ּוד ןעוֶו ןעֶד טייקידרעפו

 ךֶלעֶג ליפ ּוטְסעֶו רעֶנייֵטְׁש עֶטְקאַהעֶג
 לג ּוצ רֵרעֶוְַׁא ןעֶּבייֵה ףֹוא נוא ןלנ
 ִכעֶוְׁש רַפ טיִמ רדטְסע נוא דֶלעֶג'ד

 ןופ ןּבְרַקַא רֶנייֵפ טאָה טאָנ ןעֶד חֵּבומ יי
 ה"לש +

 לאָז ריִלְג רֶנאַ ייַ (יִלְע ףֶתְָָע הָלְגַה אל רׁשֲא
 ןּופ טְגְנעֶרְּב י"שר ןְרעוֶו טְקעֶרעֶג ףוא שי
 לקַא ןופ רעֶר ןָנְרעֶל ּפָא ףראַד ןעֶמ אָתְליִ
 טיִנרְנאַטְׁ רַּפ ןייק ראָנ ןְּבאָה םו רֶייֵמְׁש
 טְגאָזעֶג הָרֹוּת יִד טֶה ןוָנּב רֶעייֵז ףוא ןייַז ּוצ

 רעֶד םוָו ראָי םעֶד ןיִא (ּוהָיחַע ךֶלֶמַה תֹומ
 טפור םּורָד ,ןְראוָועֶג עֶרֹוצמ זיִא ּוהָיזּוע ְךֶלֶמ
 ןֶּבְראָטְׁשעֶג וו ְךייֵלְנ זיִא עֶרֹוצְמַא לייַו תֹוּמ

 ןעֶנעֶז רעיִּפ הָבר תיִׁשאֵרְּב ןיִא ןָניִפעֶמ

 רָד נּוא םיִנ רָדְניִק ןייק טֶה םָו רֶד גּוא רֶדָנ

 טאָה נוא לֵאָרְׂשִ ּביִא ךֶלָמַא ןעוֶועֶגזיִא וה
 טיִנ ויִא רֶע עֶׁשְמאָח ךוא ןֵהֹּכַא ןייַז טְלאָו

 רעֶר זיִא וזַא ןעֶד ןֲֹהַא ןּופ רֶדְניֵ איד ןיפ
 .רֶע ליוִו רֹובָּכ נּוא רֶׁשֹוע םָנייֵא טיִנ טאָג ןעוֶו

 איִד רואָמַה תַרֹונְמ רעֶד טְּבייַרְׁש םּורָר ,רעֶמ ְךאָנ

 ייַװַא קאָמְׁש ןייַַא ּוצ ןָכעֶלְיִגןעֶנעֶז לֵאָׂשִי
 יִא ךיִז ףוא טֶה רֶע ןּבּרְט ןייַו רעֶמ סו קאָמָׁש
 וצ ןְפְראַד ךוא וזַא ןֵגּנעֶג ּפאָרַא רעָּמ ץלַא רָע
 רֶע לאז טֶה לֵאָרְשִיַא רוב רעמ םָו לֵאָׂשִ יד ייז
 ּוצ ןָמיִק טיִנ לאָז רֶע יֵדָּבןֶמְלאַה גיִרְדיִנ רעֶּמ ךיז
 ןיא ְךיז לאָז ןעֶמ ןראוָועֶג ןְטאָּבעֶג זיִא םּורְד הָוְאַנ

 טי 4 עָטְׂשְרָע םאָד ,ןָקּב לאָמ לעיפ הֵרְׂשֶע הָנֹוטׁש דֶ

 חמק הניארו ורתי תשרֿפ

 ָּתְפנה ְּבְרַח יִּכ) קּוסָּפ רָד טְנאָז סאָד לג
 ףֹוא דְרעֶוְׁשַא טְסעֶו ּוד (ְהיֵלְלַחְַּו היֶלָ
 סאָד ןעֶכעוֶוְׁש ראַפ ּוטְסעֶוו ןֶלְונ וצ ןיִּבייַה
 ןעוו (יִחְּבְוִמ לַע תֹולֲעַמְּב הָלֲעַת אלו) ַחֵּבְוִמ
 ףורַא ַחֵּבְוִמ םָד ףֹוא געֶווַא ןעֶוּב טְסעֶוו ּוד
 ןעֶלְּפאַטׁש ןייק ןעֶכאַמ טיִנ וטְסְלאָז ןייַג ּוצ
 נּוא .ןעֶלְּפאַטְׁש ןייַז טעוֶו סע ןעוֶו םּוראוָו
 ּוצ ןעֶויִמ ּוטְסעֶו ןייֵג ףֹורַא ןעֶלעֶו טְסעֶו
 דְנאַש ןייד ּוטְסעֶוו ֹוזַא סיִּפ איִד ןעֶטיַרְּפִׁש
 רעֶד עֶׁשְטאָח ַחֵּבְוִמ םֶד ןינעקא ןיִקעֶלְפְנַא
 טיִנ ְךאָד ּוטְסְלאָז םִיַפְנְכַמ טאַהעֶג טֶה ןַהֹּ
 עֶפּוׁשְמ ְּךאַמ ראָנ ןעֶלְּפאַטְׁש ןייק ןעֶכאַמ
 םיִמָכֲה עֶרעֶזנּוא ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןופ טאַלְג וא
 לאָז ןעֶמ ןעֶטאָּב רַּפ טֶה הָרֹּת יִד ןעֶו ּפָא
 לָּכִמ ןאָט ןָא טיִנ הָּפְרָח ןייק רעֶגייֵטׁש איד
 וצ ןאָמ ןָא טיִנ הָּפְרָח ןייק לאָז ןעֶמ ןֵּכָׁש
 ןעֶראָו זיִא נּוא לָכֵׂש טאָה סאוָו ןעֶׁשְנעֶמַא

 :טאָנ ןּופ םיִראָפ ןיִא ןעֶּפאַׁשאַּב = |

 : שורקה
 טיִנ אייֵז ןעֶמ ףְראַד גיִטייַנ אייז ףְראַד ןעֶמ לייוו

 ןפאַשַּב זיִא סאוָו רֶבֵח ןייַר ןוש אָטיִשְפןייַ הָזַבְמ
 נּוא רָּפעֶׁשַּב ןייַד ןּופ םעֶראָפ םעֶר ןיִא ןְראועֶג
 ןָטיִה יז ּוד טְסְפְראַד טייַו איו ןויָזִּב ןייז טְליֵפ

 ןייַז ּוצ הָזַבְמ םיִנ םיִא

 ֹורתי תרטפה

 עֶרְְנַא םֶד הֵרְׂשֶעהָנומְׁ ןָא טְּביֵה ןעֵמ ןעוֶו לאָמ
 םֶהָרְבַא ןֵנֶמ הָבָרְּבאיֵד םוא טְזאָל ןעֶמ ןעוֶו לאָמ
 הל ונְֹנֲא םידומ טְנאָז ןעֶמ ןעוֶו לאָמ עָּטיִרָד םֶד
 בּוַּה הָכָרְּב יָד טְגאָז ןעָמ ןעוֶו לאָמ עֶדְרעֶפ סֶד
 טיִנ רעֶמ ְךיז ראָמ ןעֶמ ,תֹורֹוהָל הָאָנ ְךֶלּו ףֶמֶׁש
 בּוׁשָח רֶעייֵז זיִא ְךָע לייַו לּודָג ןֶהֹּכ רֶד נּוא ,ןְקָיְּב
 רָכיֵלְטיִא אייַּב ןֵקִיַּב מעג ְךיִ רֶע שאָה ןעֶועֶג
 לֵאְָׂשִיךֶלֶמַא נּוא ,ףוס ןיֵא גוא ּבוה ןָא ןיִא הָכָרְ
 הָנוְׁש ּבייֵה ןָא םעֶד ייַּב טְקיִּבעֶג ךיִז שֶה רֶע זַא
 רֶע טאָה ןעוֶועֶג בּוׁשָח רֶעייֵ זיִא רָע לייַו הָָׂשָע
 גיִרְדינ יז לאָז רֶעיִדְּכןגיּב רעֶמ ךאָנ ְךיִז טזּומעֶג
 םִו טאַהעֶג גּונעֶג טיִנ טֶה ּוהָיְּוע רָד רָּכֶא ןְטְלאַה

 יי טְלאוָועֶג ְךאָנ טאָה נא ְֶלֶמַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 ןופ ,עֶרוצְמ טְכאַמעֶג טאָג םיִא טאָה םּורד ןֵהּכַא
 ןָא טיִנ לאָז ׁשֶנעָמַא ןעֶנְרעֶל ָּא ןעָמ לאָז ןעֶנאַד
 (הָאְרֶאְו) םיִא ּוצ טיִנ טְמוק סֶע םו דֹוכָּכַא וזַא ןָמעֶנ

 רָבֹהַא ףוא ןֶציִו טאָג ןְהעֶזעֶג ּבאָה הָיעַׁשְיךיִא נּוא
 זיִא ,לֵביֵה סָר טְליִפ רָד ןֶּבאָה םיִפ עֶנייֵנ גּוא לּוטְׁש

 השק |
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 (יחְו םָרָאָה יִנַאְרִי אל יִּכ) ְךאָר טייֵמְׁש סע הָׁשָק
 ׁשֶנעֶמ ןייק ןְהעֶועֶג טיִנ ְךיִמ טאָה סֶע טְגאָז טאָנ
 ןְהעֶזעֶג הָיְצַׁשְי טֶה יוִו נּוא ןּבעֶל ןֶּביִלְּבעֶג זיִא גּוא
 רָע ויִא ץּוריִּת רעֶר .ןּבעֶל ןֶּביְִּבעֶג זיִא גּוא טאָנ
 םאוָו רֶנייֵא איוֵו ראָנ טאָג ןְהעֶועֶג ראָלק טיִנ טָה
 (ול לַעַמְמ םידמוע םיִפְרֶׁש) ּואָלנַא ְךֵרֹוד טֶהעֶל
 לָמיִה ןיִא ןֵבֹוא ןיפ ןייֵטְׁש םיִכָאְלַמ עֶגיְִנעֶנערְּ
 םֶקעַו טאָה ְךָאְלַמ רעֶכיִלְטיִא גוא םיִא ןָניִדאַּב ּוצ
 לאָז רֶע םיִנָּפ ןייַזּוצ רֶע טְקעֶד ייֵוְצ טיִמ לעֶגיִלְפ
 ּוצ רֶע טְקעֶד ייֵוְצ טיִמ נּוא הָניִכְׁש איִד ןְהעֶז טיִנ
 רַפ ּבייל ןייַ ןְהעֶנעֶג ןְרעוֶו טיִנ לאָז םֶע םיִּפ עֶניי
 רעד ,ןְּבעווְׁש רֶע טּומ לעֶגיִלְפ ייוְצ םיִמ נּוא טאָג
 טְנייַמ (לָכיֵהַה תֶא םיִאַלְמויָלוׁש טְּביירש ונֵדְמַלְי
 טיַמ ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז סאו םיינֲחּכ גיִצְַּא איד ןעֶמ
 תֶרֹומִק ןייַז רימקַמ ּוצ ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיִא ּוהָיְּוע
 יִא ּוהָיּוע ןעֶמ טְנייַמ (ול לַעַמַמ םיִדָמֹוע םיִּפָרְׂש)
 ןייַז םיִמ חַרֹק יִו ןְרעוֶו ּוצ טְנעֶרְּב רפ ןעוֶועֶג יּואָר
 ןייק לאָז םִע טְגאָזעֶג טאָה טאָג לייַ ראָנ הֶרֵע
 טאָה םּורד הֶרֵע ןייַז נּוא חַרק איוִו ןייַז טיִנ ׁשְנעֶמ
 עֶרּוצְמ םיִא טֶה רֶע ראָנ טְנעֶרְּב רַפ טיָנ טאָג םיִא
 רָר ףוא טייֵטְׁש לֵאָכיִמ טְגאָז ׁשֶררַמ רֶר ,טְכאַמעֶג
 אָמ ןֶצֶבַא טיירָּב זיִא נּוא טאָג ןּופ טייַז רֶמְכעֶר
 רעֶר ףוא טייֵמְׁש לֵאיֵרְבִג נּוא לייַמ דְנעֶזֹומ ןְהעֶצ

 ןְהעֶצ לאָמ ןעֶצְכַאטייֵרְב ךוא זיִא נּוא טיי רַקָניל
 גיִסייַרָד נּוא סקעֶז ןָמאַזּוצ םֶד זיִא וזַא לייַמ דֶנֶעֶזֹוט
 טְראָו םאָד איו ליִפ וזַא לייַמ רֶנעֶזֹוט ןְהעֶצ לאָמ
 נּוא גיִסייַרְד נּוא סקעֶז ויִא םָד טְפעֶרְטאַּב (ול)
 יְצ ןיִא םָלעוֶו עֶצְנאַג איִר םוא טְּבעֶוְׁש לֵאיֵרְבִ
 תּוׁשָר ןָמעֶג םיִכֲאְלַמ יִר (הָז לֶא הֶז אָרָקְ) ּבעֶוְׁש
 בא יי יו  .ואימ מעֶדְנא םענ ןכרניא
 םעֶל רַאַפ ןְּבייַה ןָא טיִנ לאָז רֶנייא ןְגאָז וצ הָריִׁש
 ןְבעוּוצ טנעֶרְּב רַפ ןייַז ביִיֵח טעוֶנ רֶןעֶד ןְנעֶרְנַא

 ילשמ = |
 ראַדְניִרַא ןייֵא לָׁשָמ יַּפ לַע (וגו יִהיִמְרנ יִּב יֵל יֹוא רַמאָע

 ראָנ טְניִרעֶליִג םיִנ לאָמ ןייק טֶה סו ףְראָדַא ףֹוא
 זַא גוא ַחּול ןיִא הָעיְדָיַאּוטאַהיִג טֶה נּוא הָניאְרּו הָניִאָצ ןיִא

 עו סַע ןעוֶו ןְגעֶרפ םיִא ןְגעֶלְפ טייל ספְראָר עֶגירְביִא יֵד
 ןייא טְנאָועֶג ייֵז רֶע טֶה בֹוט םוי נּוא ׁשֵדֹוח שאר ןְלאַפעֶג

 ןיימ ּוטְסְרעה ּבייַו ןייַז ּוצ טְגאָז גּוא םייֵהַא רֶע טְמּוק לאָמ
 ְךיִא יא ןְסיוִו אייז םעייאַנ ןיִגאָז ריִד לעַוו ְךיִא סאוָו ּבייוַו
 טיִג ראָג רעֶהַא ויִּב ןייֵלַא ּבאָה ךיִא ןָדֶמִל רָסֹורְנַא ןיִּב
 רָנּוצא ּוטְסיִּב ֹזַא איוִו ּבייַוו סאָד םיִא טְגעֶרְּפ ,טְסואוועֶג
 טְרעֶהיִג לאָמ ְךאַפַא ּבאָה ְךיִא רֶע טְגאָז ,ןְראוָויִג ףאָוויִג

 ןייֵא ןיִא ןייַז לַפָלִפְמ יז ןיִנעֶלְפ אייֵז זַא םיִנְָׁש עֶנייַמ ןּופ -

 ןּופ טאַהיִג הָחֶמְׂש םֹורָג ּבייוַו סֶד טֶה ,ןייַז טעוֶו ןיִגאָז עוו

 . ןְהעֶזיִג רֶע טֶה טאָּטָׁש ןיִא ןעוֶויִג רע ויִא לאָמַא .הָדָלׂשּב יִר
 רְֵרַא ןיִא לֵּפלַפמ יז ןיִנעֶנ םיִמָכָח ִרימְלַּ יונ לש ןיִא

 ר י"ד זר

 טי / .ֿגיארו | ֿ!רתי תרטפה

 / עא םיִכָאְלַמ עול רְֶנּוא ןיִא טייֵטְׁש םּורָד
  ּוזַא יניס גְראַּב ח םימ ןְגאָז םיִכְָלַמ יֵר (םיִנע
 לד דייר השמ + יי ןנְרעֶל ָּא ןעֶמ לאָז ןְגאַד
 / טאנואפ יא ץי ןעֶנעֶז םִע טייל לעיפ יוִו טיִמ
 = טאג זאל יא פי אָז אָנִי
 - ןְּבראַטְש זי לטנאָוהֶּתִיִּב ייֵא הָריִׁש גאָט עֶלַא
 | ף"נ דא ירד איֵר ,שורק שורק טְנאָז הָּתיִּכ
 =  טְלאָז ְךֶשֵי נוא תואָבְצ ַײ שורק שור ׁשֹודָק
 | איד ןעֶרטיִכָאְלַמ יִד ןּופ טאָנ רַפ טְּביִלעֶג רעַמ
 / ויִא ;ָגאָו םיִכֲאָלַמ נּוא הָעָׁש עֶלַא הֶריִׁש ןעֶגאָז

 - לָּתלַמ יִר ןְגאָזםיִמָכֲחליַַא גאָט ןיִא לאָמ ןייַא
 , ,יָנ נוא ןֶּבעֶל ייז לייַו הָריֵׁש לאָמ ןייֵא ראָנ ןְגאָז
 נאָז םיִכָאְלַמ איד ןעֶד רֶסעּב לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶז רעֶמ
 | הָריִׁש רֶעיִרְפ ןעֶנאָז לֵאָרָׂשִי יד זיִּב םיִנ הָריִׁש ןייֵק
 | םאָנׁשֹורְק לאָמ אייַרד טְגאָז ְךָאְלַמ רָכיִלְמיִא נּוא
 ! ףֹוא רֶרֶע רעֶד ףוא נּוא לָמיִה םָד ףוא גיִלייַה זיִא
 עֶצְנאַנ יֵד תולָיַח עֶלַא רָּביִא ראַה רֶר טאָנ גיִּבייֵא
  יַּב איִר נּוא (יעּוָניו) רֹובָּכ ןייַז ןּוֿפ לּופ זיִא דֶרֶע
  ןְרָועֶג טְרָטיִצ רַד ןעֶנעֶז לָכיַה םָד ןופ ְךיְִריִמְׁש
 / רָנייַא ָגירְשעֶג ןְּבאָה םיִבֲאָלַּמ יר םוָו לוק םָד ןְגעוֶו
 4 ןעַּפ םאָד ריִמ ןנרעמ יד ןיפ ןְכעדנא םּוצ
  ִלָדיִטְׁש יי יד םֶד ןורַָז ןייֵא ּוצ ׁשֹודָק ןְְניִרפְׁש
 ןעֶמ וַא ןְגְנּורְּפְׁשעֶג ךֹוא ןעֶנעֶז ק"מהיּב םעֶר ןּופ
 | לופ ןְראוָו זיִא ק"מהיּב סָר נּוא שורק טְנאַזעֶג טֶה
 | ייֵמ ויִא אייוַו טְגאַזעֶג הָיְעַׁשִי ְךיִא ּבאָה ךור טיִמ

 , ךיא ןעֶר ןְּבְראַמְׁש נּוא ןְרעֶו ןעֶמיִנְׁש רַפ לע ְךיִא
 ןְׁשיוָצ נּא ןָצְפעֶל עֶגייֵר םּוא טֶה םוו ׁשְנעֶמַא ןיֵּב
 צי ְךיִא ּומ ןְעְפעֶל עֶייַר םּא ןֶּבאָה וו קְלאָּפַא
 רעֶר נּוא רָניִז טיִמ םֶרָיֵמְׁש רַפ ןעֶנעֶז אייֵז רָמּולַּכ
 ןָּבאָה תֹלָיַח עַלַא רָּביִא ראַה רעֶד םאָנ ְךֶלֶמ
  םֶה (הֶעיי)ןּבְראַטְׁש ְךיִא לע ןגוא עֶנייַמ ןְהעֶזעֶג
 | עַגיִרְנעֶגעֶרְּב איר ןופ רעֶניֵא ריִמ ּוצ טְּבעַוְׁשעֶג

 םיכאלמ
 הדוהי

  =ו ,ןעֶדִייר ייֵז סו ןָנאַטְׁש רַפ טיִנ ראָנ טָה רֶע נּוא הָכָלֲה
 טאַהיִג ּבאָה ְךיִא ּכייוַו ןייַמ רֶעטְגאָז ןָמּוקעְג םייֵהַא זיִא רֶע
  ייַב ְךיִ ןיֵּב תּומֵהְּביוִו עַלַא ןָנעֶז ףֶראָד ןיִא אָד תֹיעָטַא
  ןְהעֶזיִג באָח נוא טאָטְׁש ןיִא ןעוֶויִג ןיּב ךיִא ןֶדְמִלַא ןעוֶוִג ייֵז
 ןּופ טְגייֵׁש םיִנָּפ רֶעיִז םוָו תֶמאָב םיִדְמול םיִמָכָחיֵריִמְלּת
 רַפ ןיִטְכאַד טיִנ ְךיִא ןעֶק תֹוביִׁשַח גּוא תֹולֲעַמ גּוא הָמָכָח
 | לַפְׁשיַא רַּפ םוָו דֶנּוצַא העָז ְךיִא ןְדָמַלַא ןיִּב ְךיִא זַא לומ ןייַמ

 | ןְהעֶויִג טֶה איִבָנַה הָיְׁשִי ,טֵׁשּפ רֶד זיִא םָד .ןיִּב ְךיִא ְּךֶרָע
 הָעבָג הָמָכָה ןייז םִיַמ רֶסָּפֲעַרְנ הָד רוד ןייַ ןוא זִיַא רַע זַא
 ןייַא ויִא רע;זַא טְנייֵמעֶג רֶע טֶה ,תֹולֲעַמ ְךאָנ נּוא רֶׁשֹיעְו

 | ןופ ריבָּכ םַד הָאּובְנִּב ןְהעֶנעֶג טאָה רֶע יוֵו ראָנ רֶקָא ׁשיִא
 | רַחַּפ טיִמ ןָעייטְׁש םיִנֵפֹואְו םיִמָרָׂש סיִכָאְלַמ איִוו תיישה
 | ריִמ (יִתיֵמְרָניִּכ יִל יוא) הָיעַׁשְי טָנאָז תיישה רַפ אְרימּו

 {טְכאַרעֶג ראָג ְךִיז טאָה :
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 יא ןְמְלאַהעֶג רֶע טֶה רֶנאַה | טאָג 6 4
 םעד ןיפ ןְמינעֶג איז רֶע סאָה  ױײַא ןייק ןיִבי;
 טְכאַמ םֶר הָּפְצִר לױקַא קּוסָּפ די 6 6- *
 ייַּב דייֵר םֶו םֶד ןּופ לֹומ םֶד סוול ףֹייָׁש שְּכאַמ
 רֶר טיִמ ְךַאְלַמ רֶד נוא (יָּפ לַע עק עמ עוו ןַּפָש
 טְגאָזעֶג טֶה נּוא לומ ןייַמ ףוא טְריִרעֶה א ֿפייַו גֹוא
 יד סו ֶנִזעֶנייַ ןאָמעֶג א ןְראוָווהַבֲח ׁשיווְצ
 טעוֶו ֶניִז ןייַד נּוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא זייַּב נא

 חכ רֶד םֶר ןְגְנּורְרעֶג זיַא ןְנאַד ןּופ ,ןָּבעֶג רַפיִנןעֶמ
 יֵבָנ רָד ןעֶד ְךְֶלַמא ןופ רֶמעֶרְג זיא איִבְאְׁש יד

 טֶה סֶע נּוא ליומ ןייַז ףוא ליוק איד ןְמְלאַּהעֶג
 טְזּומעֶג איִז טֶה ְךַאְלַמ רָד נּוא טאַׁשעֶנ טיִנ ם

 ר ןָגְרעֶל ּפָא ןעֶמ לא ןגאַד ּופ גָנְַצא ףֶֹוד ןֵמ
 ןייק לאו לֶהָקַה שאר ןייַא רעֶדָא הָּביִׁשְי שאר |
 רייֵרֶג ןְּבאָה אייֵרָד ,לֵאָרְשִי ףוא ןְרייֵר טיִנֹו

 ןְראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג ןעֶנעֶז נא לֵאָרׂשִי ףוא
 םוקָלי רעֶד ,ּוהָילֵא הֶיְַׁשְי הָׁשֹמ אייֵז ןעֶמעֶו
 רעֶד טֶה הָיְְַׁיןופ לָקינייַא סאָר הָׁשְַמ טֶּב

 טיִמ לע ךיִא טְגאָזעֶג טֶה רֶע ןעֶד הָיְַׁשְי
 טְנאָזעֶג טאָה הָׁשֹמ יִּבָר ןייַד ,ןֶּבאָה טָּפׁשִמ
 ןָּבייַלְב לאָז נּוא טאָג ְהעֶז טיִ ןעֶק ׁשְנעֶמ ןײ

 נּוא טאָג ןְהעֶזעֶג טָסאָה ּוד םֶמְנאָז ּוד נּוא
 טאָג טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טֶה ךוא ןָּבעַל ָּביַלְּבע מו
 טְסְנאָז ּוד נּוא םיִא ןָפּור םָו עֶלַא ּוצ טְנִיִהאָנ יָא

 טיִנֹרמֹולְּכןָיִפעֶגְךיִז םאָל רֶע ןעוֶו טאָג טָׁש

 וצ םיִנ ְךיִמ טְסעוֶו יד ןְרעֶפְנֶע ריד ְךיִא לאָז
 לאָזְךיִא רָסעֶּב זיִא םּורָד דיִאֵַא ןיי ּוטְסעֶֶו

 הָיְַׁשְי טאָה גֵנוׁשַא ןייַז ּוטְסעֶו ןְרעֶפְנֶע יִנ
 םוּב ןעֶנעֶמַא טֶניִּפְציִג ְךיִז טאָה םָׁש ןייֵא ֶג
 םיא ןיִא ְךיִז טאָה נּוא ןייַרַא םיִא ןיִא הָיְעַׁשְ

 םֹוּב םָד ןעֶגעֶו ּפֶא ןָסייֵהעֶג הָׁשִנְמ טֶה ןגנא
 וזַא הָיְעַׁשְי ןופ לֹומ םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא געֶז איִד

 םִָאָרמְׁשִנ טאָג םיִא יה םד נוא ןברעימשנ
 לֵאָרְׂשִי ףּוא רייֵרעֶגזייֵּב ליומ ןייז טיִמ טֶה ר

 איד (ךֵנוֲע רֶסֶו) םִיַהָפָׂש אֵמָמ ןְפּורעג ייֵז טֶה
 ׁשְנעֶמַא ןעוֶו טְגאָז אָבְקְנע רַמ תֶּבַׁש ןיִא טְגאָ א
 וזַא ּולּוכִיַו טְנאָז נּוא תָּבַׁש ֿבָרֶע ןיִא ּהָלפְּת
 ןייַזףוא רֶנעֶק איִד ןָנייֵל ּוא םיִכָאלַמ ייֵָצ
 נּוא רֶניִז עֶנייַר ןאָמעֶג ּפָא זיִא סִע ןְגאָז נּוא 5
 בָאוׁש ןֶבָא רער ,ןֶּבעֶג רַּפ ןְראוָו ןעֶנעֶז רֶגיִז ע

 רֶע זַא םִִו רַּפ תֹועּובְׁש ןּופ הָׁשָרָר רָד ןיִא טְּביירָׁש
 ןאָמעֶג ּפָא תֹוריבֲע עֶנייַז םיִא ןְרעוֶו ּולֹוכְינ טְנאָנ

 תּודֲע טְגאָז רָד ּולּוכְיַנטְגאָז םו רֶר זיִא ץּוריִּת דָה -
 טָאּורעֶג םֶה נּוא ןֶפאַׁשַּב טָלעוֶו איִד שֶה טאָנ סָדי

 ןְנאָו טיִנ ּולּוכִיַ ןייק ליִו רֶנייֵא ןעוֶו נּוא תָּבַׁש םּוא

40 
 ױ אה

 .צ

 ורתי תרטפה

 טְנאָזעֶג הָיְעַׁשָי םֶה ָניִפעֶג טאָג ןעֶמ ןעק;טי

 טמק הניארו
 רֶנייֵא ןעוֶו נּוא ןעֶגאָז טיִנ תּודְע ןייק רֶע ליוִו ּוזַא
 אֹל םִאְו) םיִא ייַּב טייֵמָׁש ןְגאָז טיִנ תּודָע ןייֵק ליִו

 ןְגאָזטיִנ תּודֲע ןייק טעֶו רֶע ןעוֶו (נוע אָׂשָנְו דיי
 םיִכָאַָמ יִרןְגָזםּורָד דֶניִ ייַ ןרייֵל רֶע עו ױזַא
 תּורֵע טְנאָז נּוא ּולּוכִיַו טְגאָז רֶע ןעוֶו ןֶׁשָנעֶמ ּוצ
 נז ייד (ךנוע רֶו ןָפאַׁשַּב טְלעוֶו יד טֶה טאָג זַא
 יר (ודובּכ ץֶרֶאָה לָכ אֹלְמ) ןאָמעֶג ּפָא ןְרעֶֶו טעוֶו
 ןייג טיִנ לאָז ׁשֶנעמ ןייֵא ןיִׁשּוריִק ןיִא טְגאָז אָרָמִנ
 סֶמאָג ןעַד הָוֲאג טיִמ טְלעֶטְׁשיִג ףוא פאק םד טיִמ
 ׁשָנעֶמַא לאָז םּורָדטְלעֶוו עֶצְנאַניִד לּופ זיִא דֹובָּכ
 (ָנֹרֲא לוק תֶא עַמְׁשֶא) .ּפאָק םעֶר ּפאָרַא ןֶטְלאַה
 ןְגאָז טּומ םאָג ןּופ לוק םָד טְרעֶהיִג ּבאָה ְךיִא נּוא

 ןְפאָרְטְׁש וצ ןֵקִׁש ךיִא לאָז ןְמעוֶו (ַלָׁשָא יִמ תֶא
 םיִא יז ְּבאָה םֹומִע טְקיִׁשעֶג ּאָהּךיִא לֵָרְשִי ִד
 של רֶעַוְׁשַא טאַהעֶג טֶה רָע לייַורֶלְמאַטְׁ פּורעֶג
 יִ טְואָלעֶג קעווַא טֶה טאָג טְגאָזעג ןּבאָה ייֵז נּוא
 .הָניִכְׁש ןייז ןָאור טְכאַמעֶג טֶה נּוא טְלעוֶו עֶצְנאַג
 גָנּוצ עֶטקאַהעֶג ּפָא ןייַא טֶה רֶע םוָו םֹומָע םָד ףֹוא
 םַד ןיֵא ןָנּוא ּוצ ןייֵג טעוֶו רעוֶו נּוא (ונָל ְךלֵי ימּו)

 ןָא ןיִב ךיִא טְגאָזעֶג הָיְְַׁי ךיִא ּבאָה תֹוחיִלָׁש
 טְנאָזעֶג הָיְעַׁשְי ריִמ ּוצ טאָנ םֶהְךיִמ קיִׁש טייֵרְּבעֶג

 טאָנ ְךיִא לֵאָרְשִי קְלאָפ ןְגיִואָר םֶד נאָז נּוא אייֵ
 טְליוִו ריִא נּוא דייַר עֶנייַמ ןיִרעֶה טּוט ריִא ְךייַא גאָז
 סאו םיִיִנ יד ןְהעֶז טּוט ריִא נּוא ןייֵטְׁש ראַּפ םיִנ

 וו טיִנ ְךיִמ טָליוו נּוא ןאָמעֶג יא ּבאָה ְךיִא
 גּוא קְלאָפ םעֶר ןּופ ץֶראַה םֶד טעֶפ ןְראוָו זיִא םָע
 ןעֶנעֶז ןעֶגֹא עֶגייו גוא רֶעָָׁש ןעֶגעֶג ןעֶרוא עֶנייֵ
 רָע טעוֶו רֶמאָמ אָרֹומ ןְּבאָה אייז ןעֶד טְּפעֶלְק רַפ
 טיִמ ןיִרעֶה ןָלעו איי נוא ןעֶגוא עֶנייַנ טיִמ ןְהעֶז
 איד ןייֵמָׁש רַפ םעוֶו ץֶראַה ןייַז גּוא ןעֶרֹוא עֶרֶעייֵ
 ןְלעֶּפעֶג לאוו יִיַז טעֶוֶו םָע נּוא םיִאיִבְנ יִד ןּופ רייֵר
 אייז ּוצ ןייַז סַע טעוו ןָאוט הָבּוׁשְכ אייֵז ןְלעוֶו ֹוזַא

 ָיְְַׁי ְךיִא ּבאָה (יַתָמ רַע רַמֹואְו) הֶאּופָר ןייא
 רֶעייַ ןָכאַמ רעֶווָש אייז ןְלעַו ןְנאוו זיִּב טְגאָזעֶג
 טאָג טאָה ,ןיִרעֶה ּוצ ןְלעֶו טיִנ ןְלעֶו נּוא ץְראַה
 טיִנ הָבּׁשּת ןייק ןְלעוֶואייֵ םֶד סייז ְךיִא טְגאָזעֶג
 תֹויָנֲעְרּּפ ןייַא ןָמּוק אייֵז ףֹוא םעֶוו םִע זיִּב ןָאּוט
 טְסיווןייַז םעו סֶע נּוא תּילָג ןיִא ןייֵג ןְלעוֶוייֵז נוא
 יי ןָלעֶורֶיַה ערי גוא רֶציזןָא טעֶמׁש עֶרֶעייֵ
 גְנּוטסיַװַא ןעֶטְסיוִו םעוֶו רֶרֶע איד נוא ןָׁשְנעֶמ ןָא
 םֶד ְרָמייַת רָד טעֶֶו טאָג נּוא (םֶדָאָה תֶא יי קַח
 רְנאַל ןיִא ְנגאָל רַּפ םֹורְג ןייַז טעֶו םָע נּוא ןֶׁשְנעֶמ
 יי ריַא ןיִא ְךאָנ םעֶו םִע גוא (היִרֵׂשֲעּהָּב דֹועְ)
 ָּביִא גיִנייַו ראָג םעֶו סֶע רֶמּולְּב לֶטְנְהעֶצ ןיֵא
 טאָג ְךיִא לעוֶו גְניִּביילְּברֶּביִא םָד ןיִא גוא ןְּבייַלְ
 ביל ָּביִא ראָנ ןְלעֶו סֶע וי ןרָטי רָריוְךאָנ
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 טיִמ ןָאוטהָבּוׁשֶּת ןלעוֶוייֵז סו םיִקידַצ עַטְכעֶר יד
 ןייֵא נוא םוּב ןֶרָניִלַא אוו וזַא ןְצְראַה ןְצְנאַג ּםעֶד
 טְפְראוַו רֶע סאוָו טייֵצ רעֶד ןיִא טּביֵלְּב םֹוּב ליֵא
 ראָנּטְּביילְּב םַע םֶר רָטְניוִוםוא רֶמעלּב יִד ּפאָרַא
 םיִקיִדַצ איֵד ןְלעוֶו ךֹוא וזַא דְנאַטְׁשאַּב ריִא רָּביִא
 םֶהָרְבַא תֹובָא עֶגילייַה יד ןּֿפ עַרֶז יד ןְּבייֵלְברֵּביִא
 ןְּבְראַד ראַפ טיָנ אָּיז ְךיִא לעֶוו םּורָר בֹקֲעַיַו קָחְצִי
 זיִא סֶע נּוא (הָרוהְי ךֶלֶמ ּוהָיוע ןֶּב זָחֶא יִמיִּב יִהָי)
 סאו םֶתֹי ןּופ ןּוז רֶד וָחֶא ןּופ געָט יִד ןיִא ןעֶועֶג
 זיִא הָרּוהְי ְךֵלָמ ּוהָיַּוע ןופ ןּוז רֶד ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 ןֵּב חַקִּפ נוא םרָא ןופ ךֶלֶמ רֶד ןיִצְר ןְגְנאַגעֶג ףוא
 הָמחֶלִמםִילָשורי ףֹוא לֵאָרׂשי ןופ ְךֶלֶמ ר ּוהְילַמר
 הָמָחְלִמ ריִא ףֹוא טְנאָקעֶג טיִנ טֶה רֶע נּוא ןָטְלאַה
 זיִא םּורְד נּוא ּוהָיּוע ןּופ תּוכְז םָד ןְגעֶוֶו ןופ ןְטְלאַה
 לייַוןָרָטֶלֶע עַמּורְפ עֶנייַז ךאָנ םֵחַיְמ קּוסָפ רֶר םיִא
 ןגירְׁשעֶג אייוו טְגאָזֶג ןְּבאָה תַרשַה יֵכֲאְלִמ איִד
 ּוהיזּוע ןּופ ןּוז רֶר םֶתוי ןּופ ןּוז ןייֵא זיִא רֶע טְגאָועֶג טאָנ טָה םּרָר ןיי ךֶלמ ןייֵא לאָז עֶׁשֶר ןיֵא וזַא םֶד
 נּוא (רֶוָד תיִבָל רַגּויו) ןעוֶועֶג םּורָפ ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו
 םורַא טְמּוק רֶע סו זָחֶא ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶראָו זיִא םָע
 רֶר טְפעֶהַּב ְךיז טֶה סֶע ןֶעֶגאַז ּצ ְךֶֶמַה דוד ןופ
 ריִד ףוא ןָמּק ּצ לֵאָרָׂשִיְֶלֶמ רעֶד גּוא םֶרא ְֶלֶמ
 קּוסָּפ רד טיִנ טְנאַמ רָד םּורָד נּוא ןְמְלאַה הָמָחְלַמ
 עֶׁשְרַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע לייַו ןְמאָנ ןייַז אייַּב וָחָא וצ
 ָחָא ןּופ ץְראַה םֶד טְליִגאוָו רַפ ןְראָו זיִא םִע נּוא
 טְליִגאו רַפ טְרעוֶו םִע איוִו וזַא ׁשיִניִקעֶרְׁש רֶד רַּפ
 זֲחַא ןעֶר רֶניוִו םעֶד רַפ דָלאוַו םעֶד ןּֿפ רֶמייֵּב יִד
 טיִמ טאָה רֶע לייַו ןקארְׁש רֶד איי ראַפ ְךיִז טאָה
 ןְמְלאַהעֶג הָמָחְלִמםיִבָלְמייוְצ איִד ןופ ןֵכילְטיִא
 לָכִמ ןָמוק ייַּב טְנעקעֶג טיִנ ייֵז טֶה נּוא רֶדְנּוואַּב

 ןָלעוֶו רֶדָננַא ייַב ןעֶנעֶז םיִכְָמ יי יִד ןעוו ןֵּכׁש
 רֶלֵאַו םעֶד ןּופ רֶמייֵּב יִד יוִו ֹוזַא קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורָד טְּבייַרְש ׁשֶרֶרֶמ רעֶד ,ןָמּוקייַּב םיִא םיִָג ייֵ
 טיִנטְנאָז נּוא טיִנ תֹוריִּפ ןייק ייֵז ףֹוא טְסקאו םָו
 תֹוריֵּפ ייֵז ףוא טְסְקאַוו סֶע םָו רָמייֵּב איִד יו ֹוזַא
 םּוראוָו תֶרֶּפ ְךייט םּוצ טְנאָז ןעֶמ לֶׁשָמ ןייֵא זיִא םָע
 ןְרָפאוַו עֶרָדְנַא יו ֹוזַא ךוה טיִנ רָפאַווןייַד םָאייֵרְׁש
 םֶרָפְנִע ןְמייוו ןופ ןיִרעֶה ְךיז ןְזאָל גוא ְךֹוה ןָאייַרְׁש
 טְסייו ןעֶמ ןָאיֵרְׁש טיִנ ףֶראַד ְךיִא תֶרָּפ ְךייֵמ רֶד
 טצְנאַלְפ ןעֶמ םאֶוו רֶמייֵב איִד ןעֶד ןיִּב ְךיִא רע
 גאָמ גיִסייַרְד ּוצ תֹוריֵפ עֶרֶעייז ןְסקאו ריִמ ןְּבעֶג
 רֶסאֵוו ןייַמ ןּופ טְסיִגאַּב ןעֶמ םָו רָמייַרְק איִד נּוא
 ְךייט םֶר טְנעֶרְפ ןעֶמ גּוא גאָט יי ןיִא ףוא ןְסְקאוו
 רעוֶו רֶע טְרעֶפְנֶע ךוה ֹוזַא ּוטְסייֵרְש םּוראָו לֵקָדָח
 ךיא עֶׁשְטאָה ןיִרעֶה ךיִמ לאָז ןעֶמ ןְּבֶגעֶג טְלאָו

 ורתי תרטפה/

 , לאָז ץְראַה ןייַר נוא ןְטְכְראַפ טינ ךיד טְסְלאָז נּוא

 ּ הניארו
  ןימ םּורָר רֶאֵו רָדְנַא יו ּבול ןייֵא ֹוזַא טיִנ טאָה .רָסאַו ןייֵמ לייַו טי ְךיִמ טְרעֶה ןעָמ ןעֶר ךוה ייֵרְׁש
 .םִו רֶמייֵּב יִד ןעֶמ טְנעֶרְפ ךוא וזַא נו טְלעוֶו רֶד . ףוא םיִּפֲע ךוא ןיִּב ךיא ר ןְיו ּוצ ןָאיירָש ְךיִא
  ףייַא ןעֶמ טְרעֶה םּוראוָו תֹוריפ ייֵז ףֹוא טְסְקאַו סֶע
 . םאוָו דלאוַו םעֶד ןּופ רֶמייֵב יִר יו ֹוזַא ןאייַרְׁש טיִנ
  םּוט ןעֶמ נּוא תֹוריֵּפ עֶרְננּוא ְךֶרוד זְנּוא ןאק ןעֶמ . רָמייֵּב יד ןְרְפנִע ֶיוִו םעֶד ןְגעֶ ןיפ ךיה ןְאייְֵׁש
 .ְךיִז ריִמ ןְיֵמ םּורד טְכַאעֶג טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ לייַו .ךיה ןְאירְ ןָאוט ריִמ ןעֶגאָז רֶלאַו םָד ןופ רֶמייֵּ - ר רֶבֶא ןָגיוְׁש ריִמ עַׁשְטאָח יי ךרור ןֶּבול זָנוא
 .רעוו סאָר ּפָא רימ ןנְרעַל ןנאַד ןופ ןיִרעַה ןעֶזאָל
 .לייוַו טְׁשיִנ זיִא רָד ְךיִז טְּבֹול נּוא ְךיִז טְמיִראַּב םָע
 / טּוט םּורְר טְׁשיִנ ראַפ םיִא טְלאַה ןעֶמ טְסייֵו רֶע
 / םו ריִד ךֶרּוד ריִמ ּוצ טְרעֶקיַנ םּוא ְךיִז ןָּבאָה םנ - לֵאָרְשי ידנוא וָחֶא ןְנעקַא יי והָיעְַׁי וצ טְגאָעֶג  טאָה טאָג (והָיעַׁש'לָא יי רֶמאֹיַ) ןָמיִראַּכ ךיז רֶע
 - ןָטְראָר טייפ ר רֶׁשעֶו איד םו רֶלעֶפ םֶד ןופ / געֶטֶׁש םיצ ןְּבָרְנ ןמָׁשְרִבייֵא םֶר ןּופ קִע;םוצ ןייֵנ . ריִא טְלַאָז רַדניק עֶניי יו טְניִכעֶרעֶג ןעֶנעֶז איז
  ןְניִפעג וטְסעוֶו ןְטְראָד ןינקנרִט ּוצ רֶרייֵלְק עֶעיי
 - נוא טְניִבייֵהעֶג אייֵז םיִא ּוצ ןְגאָז טְסְלאָז נּוא זָחֶא
 ןֶבייֵה עֶנייז ףוא טְציִ סאו ןייַו יז וזַא טְליִטׁשעֶג

 - יִטְנעֶרְּבעֶג רֶּביִא ייְֵצ איִד ןְגעֶו ןופ ןייַז ְךייַו םיִנ
 . ךרוד ןָאייֵנ םָח טייל יד ןעֶנעֶג םֶד ןֵבֹר םוִו רֶצְלעֶה
 . ןַעי) ּוהָיָלַמָר ןֵּב חקַּפ נוא ןיִצְר ןּופ ןְראָצ םיִרָג םֶד
 .  ּוהָילמְרִּב נו םִיַָפֶ יב וצןְטְלאַהעֶג הָצֵע ןייֵא . ריִד ףוא טאָה םֶרֶא לייַו (הָעָר םֶרָא ְּךיָלָע ץֵעָייִּכ
 | ףוא ןְלע רימ גאז וצ ןְטְלאַהעֶג הָצִע ןייא ןֶּבאָה
 קו רֶד יי לע נוא הוי ְךְנאַל םעֶד ףֹא ןייֵג
 / ןֶנּוא ּוצ ןְכייֵלְג םֹוא איז ןְלעוֶו נּוא הָמָחֶלַמ רֶר ּוצ
 . םאָו סאָר ְֶלֶמןייא ריִא ןיא ןְּכאַמ ןְלעוֶו ריִמ נּוא
 / רַלּוירָלְייִּכ) ןְּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק ייֵז רַפ ּוטְסְלאָז יי ןְגָז וזַא ןעֶנּוא עֶרְזנּא ןיִא ןְלעֶפעֶג לאוו טעוֶו
 הָיִקְִח זיִא סאָד א ּוצ ןְראָּבעֶג ןְראוָו זיא רֶניק - ןייא רֶּבֶא עֶׁשֶר ןיֵא זִא ָחֶא עֶׁשְמאָה ןעֶר (ינָכ
 רֶע טרֶא וָחֶא ףוא ְֶלָּמַא ןייַז טעוֶו רֶע סו ְֵלָּמַה
 (רֹוּבגלֶא ץיִעֹוי אָלָּפ) טְסייֵה רֶע סו טאָג גּוא תֹוָצַמ םְטאָג ּוצ לעֶסְקַא ןייז ןעֶגייֵנ םעוֶו גּוא קיִרַצַא זיִא
 טאָנרַקַראַטְׁשַא זיִא נּוא תוצַע עֶכיִלְרְדִנאווטּוטרֶע
 עו טאָנ רֶד גיִּבייֵא זיֵּב רֶמאָפַא זיִא נּוא (רע יִבֲא)
 רָר זיִא רֶע (םֹולָׁש רַׂש) ּוהָיקְִח ןּפ ןְמאָנ םֶ ןָּפּור
 םילָש ןייֵװטעֶו ןְטייצ עֶייֵןיא םֶד םֹולָש ןּופ ראַה

 : תָמָא גּוא



 טְגאָועֶגטְהְּדַלְמַה המלש (םיִטָפשַמַּתְהִלַאְו
 רֶּכַה םיִמָכֲחַל הָלֵא םנ) יִלָׁשִּמ ןיִא = ||

 רַפ טּונ טיִנ זיִא סע (בֹוט לַּב טֵּפְׁשִמַּב םיִנָצ

 רעֶו ןעֶד טֶּפְׁשִמ ןיִא ןְניִפְנַה לאָז רָע םֶכָמַ
 ןייַמְׁש טְכעֶר טְכאַמ רֶד טְכעֶר טָּפְׁשִמ סע
 רעוֶו נוא טֶרָא ןייַז ףֹוא טאָנ ןופ לּומָׁש איח
 איד טקּור רַּפ רעֶד טְכעֶר טיִנ טָּפְׁשִּמ םִע
 טָּפְׁשִמ רָד נּוא טרָא ןייַז ןּופ טאָנ ןּוּפ לּוטש
 טֶה ֹורָתִי נּוא טְלעֶו רֶד ףֹוא םֹולָׁש טְכאַמ
 טייַטְׁש םּורד טָּפְׁשִמ םּוצ ןְּבעֶגעֶג הָצֵע ןייֵא
 ןעוֶו נּוא (םוּלָׁשְּב אֹבָי ֹומֹוקְמ לַט) םיִא ייַּב

 איד טאָה טְלעו רעֶד ףֹוא םֹולָׁש ויִא םִע
 טֶּפְׁשִמ ןְּבעֶגיג ןעֶראוָו זיִא םּורָד םּויִקַא טְלעוֶו
 ןיִא םֹולָׁש ןעֶכאַמ ןעֶלאָז ייֵז םַד לֵאָרְׂשִי ּוצ

 לַעַּב םַד ןעֶנאָז לאָז ייד רָד טְוייוַו םֶד ןאָט
 םיִא לאָז נוא ןָניִקְסִּפ םיִא טּוט רֶע ּםָ ןיד
 םיִא טֶה רע םוו רַּפ םִעַמַא ןְּביִרְׁשעֶג ןיִּפעֶנ
 םיִטָּפְׁשִמ ןּופ הָׁשָרַּפ איֵד וא ּתיֵקְספעְג ֹוזַא
 רעֶנעֶי ןיִא םו ַחֵּבְזִמ ןּופ הָׁשַרּפ רָד ייַּב ןיִא
 לאָז ןעֶמ זַא ןעֶוייווּוצ ןעֶנאַטׁשעֶג ויִא ּהָָחֶס
 יִּבַר .ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד איִיַּב םיִניָיַד ןעֶצעֶז
 טָּפְׁשִמ טְכעֶר טוט ןעֶמ ןעו טְגאָז ךֶועיַלֲא
 לָמיִה ןיִא שיִנ טּפְׁשִמ ןייק זיִא רֶרֵע רֶד ףֹוא
 ןעו רָּבֶא .טְלעוו יד טיִנ טְפאָרְמְׁש ןעֶמ נּואי
 זיִא דֶרֶע רָד ףֹוא טֶּפְׁשִמ טְכעֶר טינ זיִאִע
 טְלעוֶו יִד טְפאָרְטְׁש םו לָמיִה ןיִא שָּפְׁשֶמ
 םּורָד ןעֶנֶז לֵאְְׂשִי יד ןעֶנאָז םיִמָכֲח יד נא
 ייֵז לייוַו דְנאַל רֶעייֵ ןופ ןְּביִרְט רפ ןעֶסאָט

 איד נוא ((םֶהיֵנְִל םיִׂשָּת רֶשֲא םיִָּפְׁשִמַה הָלֵאְ
 וזַא ןֶדּוי יִד רַפ ןאָמ ּוטְסְלאָז םיִניִד עֶגיִזאָד ָּו
 ןייַא ןָפֹוק טְסעוֶו ּוד זַא הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טאָג טֶה

 ראי םֶקעֶז ןעֶניִד ריד אייּב רַעקאָז טְכעֶגק ןָׁשיִדיִי
 ייֵרְפ ןייֵג םֹורֵא ריִד ןּופ רע לאָז ראי יִמָּביִז סָד נּוא
 זיִא םֶד טְּבייַרְׁש הָׁשֹמ יֵנְּב רֹוא רֶד טְסּווְמּוא ראָּנ

 ןעו (דָבֵע הָנְקִהיִּכ)ׁשֶנעֶמ ןֶכיִלְיִא רַפ רֶסּומ ןיײיַא
 ןיִא טְרעוֶו רֶע;וֶו עֶרֶה רֶצֵי םֶד ןפּוק ריד ּוטְסְנאָק
 ןאק זעו דוי ּוד (ירְבע) רָב ןָפּורעֶג ןָא הֶלֵחָּת ֶד
 ןֵגיִד טְסעוֶו ּוד זַא (רֹובֲעַי םיִנָׁש ׁשֵׂש) זַא ןייַז סאָר

 וצ ןָפאָה םיִנ טְסעוֶו נוא ןְראָי עֶלַא עֶנייַד טאָנ ּוצ
 גּוא (םֶנָח יִׁשָפֲחַל אֵצֵי תיעְיבְׁשַבּו) רַּכְׂש םוׁש ןייק

 וטְסעֶו ראָיגיִצָּביז יד ְךאָנ רָמּולְּכ ראָל עָפעֶּבִו סָד
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 . טְסְלאָז ּוד םָוו (םיִׂשָּת רֶׁשֲאו טלעװ רעֶד

 םירקי יטוקיל +  ר
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 גק הנאו םיטפשמ תשרפ -הנואצ
 טְוייוַו (םיִׂשָּתת טָּפְׁשִמעֶג טְכעֶר טיִנ ןְּבאָה
 םיִא סאָד זיִא טֶכעֶר טָּפְׁשִמ ןָיַד רעֶד ןעוֶו
 טְכעֶר טינ טָּפְׁשִמ רע ןעוֶו נּוא םיָיַח םַסַא
 .דָבֵע הָנְקִת יִּכ) תֶוָמַה םַסַא םיִא סאָד זיִא

 םיִטָּפְׁשִמ ןָּבֹוהעֶגְנָא טֶה הָרֹוּת איִד (יִרְבִע
 טְכעֶנְקַא ןעֶפּוק טְסעוֶו ּוד ןעוֶו ןיֵד םָד טיִמ
 ןטְׁשְרע םיצ ְךייֵלְג ויִא םעלייוו לֵאָרְׂשִי ןייֵא
 טאָנ ןייַד ןיִּב ְּךיִא (ךיֶהֹלֲא יי יִכנָאנ רּוּבִד
 ןייז ּוצ םִיַרְצִמ ןופ ןעֶנֹוצעֶג םֹוא ךיִד טֶה םוָו
 ןעֶפֹוק רַפ ְּךיִז לאָז ןעֶמ טיִנ טְכעֶנְק רימ ּוצ
 ןָאור ריִמ םִָו תָּבִׁש יוֵו ֹוזַא נּוא טְכעֶנקַא ּוצ
 ןְפאַׁשאַּב גאָט סְקעֶז ןיִא טֶה טאָנ םֶד טְוייוַו
 נאָט ןיִמעֶּביִז ןיִא טָאּורעֶג טֶה נּוא טְלעו יִד
 םעֶד אייַּב ןעֶנְיִר טְכעֶנק רעֶד לאָז ָךֹוא ֹוזַא
 לאָז ראָי ןיִטעֶביִז ןיִא נוא ראי םֶקעֶז .ןְרעֶה
 נאט ןיִטעֶּביִז םּוצ ןֹורָּכְַא ּוצ ןייֵנ ייֵרְּפ רֶע
 םיִנָׁש ׁשֵׁש) םיִא ןיִא טָאּורעֶג טֶה טאָג סאוָו
 קּוסָּפ רָד .ןעֶניִד רֶע לאָז ראָי םקעֶז (דֹובֲעַי
 טאָה ןיד תיֵּב םָד םו טְכעֶנְקַא ןּופ טְסּומְׁש
 טֶה נּוא ְּתיִבְנעֶג טֶה רעלייוו טְפֹוק רַּפ םיִא
 טְסעֶד ןּופ נּוא ןעֶלאַצ ּוצ סיִּפע טיִמ טיִנ
 ְטייֵּבְרַא .טיִנ םיִא טיִמ ראַה רֶד לאָז ןיִגעוֶו
 טייַּבְרַא עֶסיֵמ רעֶדָא טייַּבְרַא עֶרעוֶוְׁש ןייק
 לאָז רֶע (םֶנֵחִנ טְכאַנ ייַּב טיִנ נּוא םיִא טיִמ
 טְכעֶנק רֶד ןעוֶו ּונֵיַהָד טְסּוזְמּוא ןייֵג םֹורַא

 ןעֶמעֶנ טיִנ ראַה רֶד לאָז ןעוֶועֶג קְנאַרק זיִא
 הָכאָלְמ ןייֵק טֶה רֶע לייַו םיִאייַּב דֶלעֶגןייֵק
 מָה רע םֹוַו נוא ןְסעֶנעֶג טֶה נּוא ןאמעֶג טיִנ
 זיִא טְכעֶנְק רֶד ןעֶו רָּבֶא אֵפֹור םָד ןְּבעֶגעֶג

 רעמ

 טְנאָז קּוסָפ רעֶד יו זַא תִּצַּמ ןופ "רפ ןייֵג סורַא
 תֹוָצַמ ןּופ ייֵרָפ ןֹוׁש ןעֶנעֶז םיִתָמ יִד (יִׁשָפָה םיִתָמַּב)
 גּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ףוא רֶמייוַו טְרעֶלק קּוסָּפ רֶר נּוא
 ּוטְסעֶו טּוג ְךאַז רֶד ןיִא ראָנ ייֵמְׁש רַּפ םיִא טְנאַז
 רע יִׂאְנִה םעֶד ףוא םאנוב ר = א = ןְהעֶו
 םְטְלאָצעֶג ןייֵא רַפ םאַוו ּוצ םּוראוָו ןְלאָצ ריִר לאָז
 טאָג טעו םֶד אָּבַה םֶלֹוע ּוצ רַׁשְפֶא ןָפאָה ּוטְסעוֶו
 ןָניִד טיִנ םיִא טְסעֶו ּוליִּפֲא ןְרייֵמ רַּפ טיִנ ריִד ןּופ
 טאָג ןְגאָז םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא ייִו וזַא יאַנָּת םעֶד ףֹוא
 קיִרֵצ ןעֶביִלְיִא ןֶּבְרַא ןעֶכאַמ ּוצ טייְֵּבעֶג ןָא ויִא
 ּוטְםעוֶו רׁשְפֶא נּא ןְטְלעוֶוןְהעֶצ טיִמ טֶרָדְנּה ייְֵר
 ףֹוא ןְלאָצ ריִד לאָז רֶע זַא יאַנְּת םָד ףֹוא ןָנִיִר םיִא
 רעֶר ןּופ םְטְלאָצעֶג םֶר ריִר גֹומ םֶוו ּוצ טְלעוֶו רֶד

 טלעוו



 הניאצ 00
 רֶע זּומ ןעוֶועֶג קְנאַרְק ראָי אייֵרָד ןּופ רעֶמ

 אבי ֹופֵנְּב םאנ ןעֶלאצאַּכ ץְלַא ןְרעֶה םעֶד
 ןיילַא ןְרעֶה םוצ ןְמּוקעֶג ויִא טְכעֶגְק רָד ןעוֶו
 ןיִּבעֶג טיִנ רעֶה רֶד םיִא לאָז ּבייוַוַא ןָא
 הֶׁשֵא לַעַּב םִא) ּבייַװַא רַפ תיִנֲענְּכ הָחָפִׁשַא
 רעֶירַּפ ןופ טֶה טְכעֶנְק רֶד ןעוֶו רֶּבֶא (אּוה
 םיִא טיִמ ּבייוַו םָד לאָז לֵאָרְׂשִי תַּבַא ּבייַוַא
 ןעֶד טֶה רעוֶו יישר טְנעֶרְּפ ,ןייֵג סֹורַא ייֵרְפ
 םורַא ןָפְראַד לאָז איִז טְכאַרְּבעֶג ןייַרַא איז
 םַד ייַּב טְנעיֶרעֶג טיִנ ראָג ְךאָד טֶה איִז ןייַג
 .ןעוֶוונּוא טְזייוֵו םָד נּוא זיא ץּוריִּת רֶד ,ןְרעֶה
 ףְראַד לֵאָרְׂשִי ןייֵא טְכעֶנְקַא טָפֹוק רעֶנייֵא
 מז לָּכ רַדְניִק נא ּבייו ןייז ןעֶסע ןעֶּבעֶג רֶע
 הָאְצָיְו טייֵטְׁש םּורד םיִאייֵּב זיִא טְכעֶנְק רָד
 זּומ טייַצ רָד זיִּב םֶד ןעֶזייוַו ּוצ (ומע ֹוּתְׁשִא
 טְכעֶגְק רֶד ןעוֶו נּוא ןעֶסע ןעֶּבעֶג ריִא ראַה רֶד
 םיִא ראַה רָד געֶמ ּבייוַוַא רעירפ ןּופ טאָה
 ריִא טימ ןיִּבאָה ּוצ תיִנֲענְּכ הָחְּפִׁשַא ןעֶּבעֶג
 ראַה םּוצ ןייז ןְלאָז רָדְניֵק איד נּוא. רֵדָניִק
 ִּתְבַהָא) טְגאָז טְכעֶנְק רַד ןעו נּוא טְכעֶנַק
 ןיימ נּוא ראַה ןייַמ ּביִל ּבאָה ְךיִא (יִנֹודֲא תֶא
 םֹורַא אייֵרָּפ טינ ליִו ְּךיִא רֶדְניק נּוא ּבייוַו
 ןעֶרָוּב םיִא ראַה רַד לאָז ראַה ןייַמ ןּופ ןייַנ
 רָד נּוא ריִט רֶד ּוצ לֶעאָנַא טיִמ רעֶוא סָד
 נּוא לֵבֹוי זיִּב ןעֶניד םיִא איֵיַּב לאָז טְכעֶנְק
 םֶָד לייוַוי רֶעֹוא סד םיִא ןעֶמ טְרעֶוּב םּורד
 םֶד יניֵס נְראַּב םָד ףֹוא טְרעֶהעֶג טָה רעוא

 : 1 25: יי ריי א יייק לי

 םיטפשמ תשרפ

 ליװ רע נּוא עַרעֶדְנַא ּוצ טיִנ נּוא טְכעֶנְק

 | - הניארו

 ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי איד טְגאָועֶג טֶה טאָג

 .םיִא ןעֶמ לאָז םּורְד טְכעֶנְקַא ןייַז רעֶטיייוו
  םיִא ןעֶמ טְרעֶוּב םּורְד נּוא רעֶוא םֶד ןעֶרְוּב
 ; תודע ןייַא זיִא ריס איד לייוַו ריִט רעֶד ּוצ

 . רעֶּביִא טאָה טאָג סאָד םִיַרְּצִמ ןיא ןעוֶועֶג
 , טְֶכאַנ רָד ןיא לֵאָרְִׂי ןּופ ןעֶריִט יד טְּפיִהעֶג
 / םִיַרְצִמ ןּופ םיִרֹוכִּב יד ּתיֵנְרַהעֶג טֶה רֶע סוָו
 - ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד טְגאָועֶג לאָמְסְנעֶד טֶה נּוא
 . ּוצ םיִא ןעֶמ טְרעוּב םּורָד טְכעֶגְק עֶנייַמ ןייַז
 ריִמ רָד ןּופ ליִדימְׁש ייַּב םּוצ רעֶדָא ריִמ רֶד
  םֶד םיִא וּומ ןייַלַא ראַה רָד יָנֹודֲא עַצְרו
 ראָנ ַחיִלָש ןייַז רֶדָא ןיז ןייַז טיִנ ןעֶרָוּב רעוא
 ; טָפֹוק רַפ םיא ּוצ ְּךיִז טֶה רע םוָו ראה רָד
 - םּורָד נוא ןאָטְנָא הָּפְרַח איִד םיִא לאָז רֶע
 לֵאָרְׂשִי דָכִע טיִנ נּוא יִרָבֹע רֶבֵע טייֵטְׁש
 יז טֶה ןעֶמ םָח ןעֶמאָנ רָמּונַא זיִא םֶד לייו
 - םֹוא לֵאָרְׂשִי יִד טָה טאָג זַא םֶדְדאָנ ןָפּורעֶג
 נּוא טְכעֶנְק ןייַז ּוצ ןּופ םִיַרְצִמ ןּופ טְזייֵלעֶג
 ןעֶנעֶז ייֵז ןעוֶו רָּבֶא ןְּבעֶגעֶג הָרָוּת יִד ייֵז טֶה
 ןְפּירעֶג ייֵז ןעֶמ טֶה םִיַרְצִמ ןיֵא טְכעֶנְק ןעוֶועֶג
 יַהֹלַא טייֵטְׁש ,קּוסַּפ ןיא  איוִו ֹוזַא םיִרְבִע
 . ראַפ טְנייַה ְּךיִז טֶה סאָו רעֶד נּוא םיִרְבעָה
 ןיא איו ְךייֵלְג רע זיִא טְכעֶנְקַא ראַּפ טְפֹוק

 טֶה רע.ליִיַװ רעֶוא ןּופ טּולָּב םיִא ןעֶמ טְזאָל
 ןעֶמ סו טּוְּב םֶד יא ןְקְנעֶרעֶג טְלאָועֶג טיִנ

 טאה
 םירקי יטוקיל

 ןָמּוקעג טֶסִיִּב ּוד איו וזַא (אֹבָי ֹּפַנְּב םִא) טְלעוֶו
 זאָצִי וּפַנְּב) תֹוריִׁשֲע ןָא נּוא רֶלעֶג ןָא טְלעֶוו רָדףֹוא
 ריִד טְסעֶו נּוא ןייֵג םורַא טְלֶעָו רָד ןּופ ּוטְסעֶוו וַא
 בויִא יִו וזַא ןְמעֶנ טיִמ טיִנ ראָג ןָנעֶמ רַּפ ןייַר ןּופ
 ןִּבךיִא ?'גז יִמַא ןָמָּבִמ יִתאָצָי םּורְע) טְנאָזעֶג םֶק
 גּוא טעקאַנ ןְגְנאַנעֶג םורַא ךּב םֶרָמּומ ןייַמ ןּופ
 טעֶקאַנ ךוא טְלעוֶו רֶנעֶי ּוצ ןיִרעק םּוא לעוַו ְךיִא
 תוריִׁשֲע םֶד טְלעֶוו רֶד ףוא ריד נומ סו ּוצ אָצְמִנ
 איר ןיֵא ןְָמּוק טעוֶו דְלעֶג ןייַד ןָמעֶו טְסייו רע
 יִמְלעֶוְנ עוו נּואְרַּבְראַטׁש ןייַד ְךאָנ ןייַרַא רֶנעֶה
 טְכאַנ נּוא גאָט טְסאָה ּוד םוו עִֶיְנאַויִראַה ןייַד ןיִא
 ּוטְסעוֶו רַׁשְפָא (אּוה הָׁשֵא לַעַּב םִא) טיוִועֶראָהעֶג

 ןאַמ רֶעייֵרְעֶג ןיַא ןייַז טְסֶליוו ּוד ןְדייֵב ןיא ריִד
 רַפ ןייַד ןְזאָל רָּביִא ריִא טְסְליוו נּוא ּבייַו ןייַד ּוצ
 ְראַנְוייֵא םָד טיִמ טֶסיִּב ּוד זַא ןֶסיוֵו ומְסְלאָז ןְנעֶמ
 סורַא ריִדטְמּוק סֶווןְבייֵלְג יַד אָב טיִנ זיִא סֶע סָת

 (ומע ֹּשֲא האְצִיו) ּבייוַו םֶד ּביִל ּוזַא טְסאָה ּוד סו
 יב ראָנ ןייֵג רעֶמ טיִנ ריר טיִמ טעֶו ּבייַו ןייַד זַא
 םיא ְךיִז איִז טעוֶו טְראָד ןּוֿפ נּוא תּורָבָקַה תיֵּב םֶר
 טָאֹוּבעֶג טְסאָה ּוד ּםוו ןייַרַא זוה ןייַד ןיִא ןיִרעק
 רָּביִא ןאמ ןֶרָרְנַא ןייֵאטיִמ ןְּבאָה הָנּותֲח טעֶו נּוא
 זיִא סו רַבְׂש ןייֵאוזַא ףוא ןְפאָה ּוטְסְפְראַד םִו םֶד
 הּכַמ) יִטְסעֶּב םֶד ויִא עֶר רֶּביִא ,טְרעוֶו טיָנ ראָג
 קעֶוַא ְךיִז ןּופ ליג רֶע סו ׁשְנעֶמ רעֶד (תַמָנ ׁשיִא
 ןְרעֶנייטְׁש ןייַז לאָז רֶע נּוא עֶרָה רֶצֵי םעֶר ןְפעֶלְׁש
 עַרָה רֶעָי רֶד זַא רָסאַ יוִו ֹוזַא ןייֵג ּוצ ןָכאַמ ץֶראַה
 רֶע לאָז (תָמּוי תֹומ) ןְּבְראַמְׁש קעווַא םיִא ןּופ לאָז

 טעוֶו רֶע זא/ ןקְנאַרעֶג עֶנייַ ןיִא ןְלעֶטְׁש ראָפ ְךיז
 גַהֹונ םיִא טיִמ ְךיִז טעוֶו ןעֶמ ֹוזַא יו גּוא ןָּבְראַמְׁש

 עֶרָה רֶעָי ר ִאָדוְּב ְךיִז טעֶו ןֵּכְראַטׁש ייַז ְךאָג ןיי
 ,:ןְטעֶרְט ּפָא םיִא ןּופ
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 אייז ּבאָה ְךיִא טְנאָז טאָנ טְגאָז ׁשֶרְדֶמ רעֶד
 ראי סְקעֶז ְךאָנ אייֵרְפ ןייֵגּוצ ריִטַאטְניִפעקְ
 םיִא ןעֶמ לאָז םּורְד ןייֵנ טיִנ ליִו רֶע גּוא
 רֹוּכִמְי יִכָו ריִמ רֶד אייֵּב רעֶוא ןייַז ןעֶרֹוּב
 רַפ טעוֶו ׁשְנעֶמַא ןעוֶו (הָמָאְל וּתִּב תֶא ׁשיִא
 הָרֹוּת יד ןֶעֶד טְסְנידַא רַּפ רֶטְכאַט ןייַ ןָפֹוק
 נעֶמ רע םֶד רֶשאָּפ םּוצ תּוׁשר ןֵּבעֶנעֶג טֶה

 וצ טְסניֵדַא ראַפ רעֶטְכאָט ןייַ ןעֶפֹוק ראַּפ
 איז לאָז ,ןייַלק ְךאָנ זיִא איִז ןעוֶו לֵאְרְׂשִיַא
 טייג תיִנֲעַנְּכ הָחְפְׁשַא יוִו ֹוזַא ןייֵנ סֹורַא טיִנ

 ןאָצַא םֹוא ריִא טְגאָלְׁש ןעמ ןעוֶו ייֵרְפ םֹורַא
 ןעֶמ ןעֶו לֵאָרָׂשִי תַּבַא רֶבֶא .נֹוא ןייֵא רָדָא
 . ןּומ גֹוא ןייַא רעֶדָא ןאָצַא םֹוא ריִא טְנאַלְׁש
 נּוא ראַפ רעֶד דְלעֶנ ןעֶלאָצ ריִא ראַה רעֶד
 רֶד נּוא טייַצ ריִא זיִּב ןעֶניִד רֶטייַַו לאָז איִז
 ַצרׂשִי תַּבַא טְסְניִדַא טְפֹוק רֶנייֵא ןעוֶו זיִא ןיד

 ריִא ףראַד נּוא ּכייַוַא רַפ ןיִמעֶנ איִז רֶע לאָז -
 םָד ראָנ ןיִׁשּודיִק ףֹוא דָלעֶג ןייק ןעֶּבעֶנ שיִנ
 רע;ןעוֶו רֶטאָפ םָד ןְּבעֶנעֶג טֶה רע;םֶו דָלעֶ;

 ןיִׁשּודיִק ןּופ דְלעֶג סֶד ויִא םֶד טְפֹוקעֶנאֵיָזמֶּה -
 זיִא איִז ּבֹוא נּוא (ָהיֶנֹודֲא יִניֵעְּב הער םא
 ןעֶגֹוא יִד ןיִא ראַה ריִא אייֵּב ןיִלעֶפעֶנ לָּביִא

 לאָז ּבייוַוַא ראַפ ןיִמעֶנ טיִנ איִז ליוו רֶע םָד
 ְךאָנ לאָז רֶע רָמּולְּכ ןעֶזייֵל ןיִפְלעֶה איז רֶע
 אז טאָה רע ּוניֵיַהְד רֶלעֶג ןייַז ןּופ ןעֶזאָל
 ףֹוא ןיִדְליִנ ניִצְנאַווְצ נּוא ריִּפ ראַפ טְפֹוקעֶנ
 ןידְליִג ריֵפ רַּפ ראָי םֶכיֵלְטיִא זיִא ראָי סְקעֶז
 דלעֶג ןייַז ןופ ןיִמעֶג רֶיִנייוַו ראָה רעֶד לאָז
 נּוא טְנעיִדעֶג םיִא ייַּב טֶה איִז ראָי לעיּפ יו
 ןענעֶו ןעֶדאָי עֶטְׁשְרֶע איד ןעֶגאָז טיִנ לאָז רֶע -

 ןעוֶועֶג טיִנעֶג טיִנ זיִא איז לייוַו טְרעוֶו רֶגיִנייוַו
 לֹוׁשְמִי אל יִרְכִנ םעל) טייֵּבְרַא רעֶד ןיִא
 רַּפ טיִנ רֶטְכאָט ןייַז ראָט ׁשֶנעֶמַא ּהָרְכִמָל

 טיִמ טעֶו רֶע לייוַו ז"ע דֵבֹוע ןייֵא ּוצ ןיִפֹוק
 טְגעֶרְפ קָחְצִי תוד ;ּוּת רעֶד .ןייַז הָנזִמ ריִא
 רעֶד ןעוֶו טְנאָועֶג הָרֹוּת איד טאָה םּוראוָו
 םיִא געֶמ לֵאָרְׂשִי תַּבַא ּבייֵַוַא טאָה טְכעֶנְק
 רֶע ןעוֶו נּוא תיִנֲַנְּכ הָחְּפְׁשַא ןיִּבעֶנ ראַה רָד
 ןיִּבעֶג טיִנ ראַה ּדָד םיִא לאָז ּבייַו ןיִיֵק טֶה
 ְךיז טְקיִׁשעֶג יו ְּךֹוא נּוא תיִנֲעַנְּכ הָחְּפַׁש ןייק
 ְךאָד זיא רע; תיִנֲעַנְּכַא ןיִּבעֶג םיִא לאָז ןעֶמ
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 םיטפשמ תשרּפ

 טאָנוַא תעַׁשְּב םִיַרְצִמ ןיא טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג טֶה !
 נּוא טְכעֶנק ןייַז ּוצ ןּופ טְזייֵלעֶג סֹוא ייֵז טֶה !

 אנק הניארו

 ןֵּתַחְתִמ טיִנ אייֵז טיִמ ְּךיִז ראָט רֶע יִרּוהָיַא
 םֶד ְּךיִז טְקיִׁשעֶג יוִו רע טְגעֶרְפ ְךֹוא גּוא ןייַז
 רֶטְכאָט עֶנעֶגייֵא ןייַז ןיִפֹוק רַּפ לאָז ׁשֶנעֶמַא
 יֵרְבֹע דָבע ןייֵא ויִא ץּוריִּת רָד .טְסְניִדַא רַפ
 םעֶד רַּפ םיִא טְּפֹוק רַּפ ןיִד תיֵּב סאָד סאוָו
 איד טימ רָד לאָז רֶע ּתיִבְננעֶנ טֶה רֶע םוִו
 טעוֶו ּבייוַוַא םֶה רע ןעוֶו נּוא ןְלאַצאַּב הָבננ
 טעֶֶו רֶע לייַו ןיִפֹוק ןיִלעוו טיִנ רֶנייֵק םיִא
 ןעֶסע ןיִּבעֶג ןעֶזיִמ ךוא רֶדְניִק גּוא ּבייו ןייז
 טֶה םּורָד ןיִטייֵּבְרַא טיִנ ןיִלעוֶו ייֵז עֶׁשְטאָח
 ןְּכעֶג םיִא נעֶמ ראה רֶד ןֶסייֵהעֶג הָרֹוּת איִד
 איד נּוא רָדְניִק ןְּבאָה ּוצ תיִנֲעַנְּכ הָחְפְׁשַא
 ןעֶמ טעֶו ֹוזַא ראַה םוצ ןייַ ןעֶלאָז רֶדְניִק
 טעוֶו .רעעׁשְטאָה ןיִפוק ןעֶלעֶו ןֹוׁש םיִא
 אייֵז נוא רָדְניק נוא ּבייוו ןל ןעֶוייֵּפְׁש ןעֶזיִמ

 לעיפ טעוֶו רע לייוו ןעֶטייֵּבְרַא טיִנ ןעֶלעוֶו
 ןייק טֶה רע ןעוֶו רָּכֶא .ןְּבאָה םיִא ןּופ רֶדָניֵק
 םיִא טעוֶו סע רעוֶו ןעֶניִפעֶג ןעֶמ טעֶו ּבייוו
 ןעֶּבעֶג טיִנ םיִא ראַה רָד ראָט םּורָד ןיִפֹוק
 ןעֶּבעֶג טיִנ םיִא לאָז נּוא תיִנֲעַנְּכ הָחְּפִׁש ןייק
 ןעֶלעו רֶדְניֵק יד לייַװ לֵאָרְׂשִי תַּבַא ּבייַַא
 ְךאָנ ייֵז טעֶו ראַה רָד נּוא ראַה םּוצ ןייַז טיִנ
 רעֶד זַא ויִא ץּוריּתַא ְךאָנ ןעֶויֵּפְׁש ןעֶזיִמ
 ןיִמעֶג רע געֶמ ּבייבַַא רעֶירָפ ןּופ טֶה טְכעֶנְק
 ןעֶּבאָה ּביִל טיִנ איִז טעוֶו רֶע לייַוו הָחָּפִׁשַא
 םּוצ זיִא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טְפאַׁשְּביִל סֶד םּוראוָו
 - ריִא ְךֹוא זיִא הָׁשַא ןייֵא גּוא ּבייַו ןיִטְׁשְרֶע
 נּוא  ןאַמ ןיִמְׁשְרֶע ריִא ּוצ טְפאַשְּביִל רקיע
 ןעֶקִיִׁש קעֶוַא ְּךאָנ רעֶד איִז רֶע טעֶו םּורְד
 ןייק טאַהעֶג טיִנ רעֶירַּפ טֶה רע ןעֶו רעֶּבָא
 עַטְׁשרע איד ןייַז טעוֶו הָחָּפִׁש איִד נּוא ּבייוַו
 איִז טעוו נּוא ןְּבאָה ּביִל איז רֶע טעֶֶו רֶמאָמ
 םיִא איִז טעֶו ּבייַוַא ראַפ ןעֶטְלאַה ניִּבייֵא
 הָרֹוּת יד טֶה םּורְד זייַּב לעיּפ ּוצ ןעֶדייר ןָא
 הֶחְּפַׁשַא ןיִּבעֶג םיִא לאָז ראַה רֶד ָּתְרָמַאעְג
 ןָּבאָה ריִמ םָו סָד :ּוא ןיִטְׁשְרע םּוצ תיִנֲעַנְּכ
 לאָז ׁשְנעֶמַא םֶד ְּךיִז טְקיִׁשעֶג יו טְגעֶרְפעֶג
 טְסְנידַא רַפ ןיִפֹוק רַפ רֶטְכאָט עֶנעֶנייֵא ןייַנ
 רֶד טְכאַרְמ רֶטאָפ רֶד לייוַו ץּוריִּת רָד זיִא
 עו נּוא ןיִמעֶנ ּבייַװַא ראַפ-איִז טעוֶו ראַה
 רֶעראָנ ןעֶּבעֶג דלעֶג ןייק ןעֶּפְראַד טיִנ ךֹוא
 ןעֶרעוֶו ׁשֶדּוקְמ ריִמ ּוצ טְסְלאָז ּוד ןעֶנאָז טעוֶו
 .ריִד חפ טֶה רֶמאָפ ןייד םוָו דְלעֶג םעֶד רַפ

 (עכנעג
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 טֶה םֶד טְפֹוק ראַפ ְךיִד טֶה רֶע ןעוֶו ןְמּועֶנ
 ןאַמַא רֶטְכאָט ןייַז טאַהעֶג הָעְיַרְּב רֶטאָפ רָד
 רֶד נּוא טְסְנידַא ןייַז לאָז איִז טיִנ ןעֶּבעֶנ ּוצ

 טְרעּב ןעֶמ ןעוֶו טְנעֶרְּפ קָחְצִי תֹודָלּוּת
 טְרעֶהעֶג טֶה רֶע לייוו רעֶוא סאָד טְכעֶנְקַא
 עניימ ןייַ ןעֶלאָז םָרָׂשי טְגאָזעֶג טֶה טאָג יו
 רֶלאַּב טיִנ םיִא ןעֶמ טְרעֶוּב םּוראוו טְכעֶנְק
 תיֵּב םָדויִא ץּוריִּת רֶד ְּךִז טְפֹוק רַּפ רע יוִו
 ְּתיִבְננעֶג טֶה רע לייוו טְפֹוק רַּפ םיִא טֶה ןיד
 ראָנ ןיִפֹוק רַפ םָד ןיִא גיִדְלּוׁש טיִנ רע זיִא
 ראַה רֶד ְּךיִו טְקיִׁש איו בֶננַא זיִא רע ןעוֶו
 סקעֶז ְךאָנ ןעֶטְלאַה ןעֶלעֶו רֶמייַו םיִא לאָז
 זיִא רע ראָנ ןייַז טיִנ םִרעֶדְנַא ןעק םָד ראָי
 םיִנ ןְרעֶה םֶד ייַּב טֶה רעטיִנ בֶנֹנ ןייק ןוׁש
 ןְמֲאָנַא רפ םיִא טְלאַה ראַה רֶד נּוא ּתיִבְנַנעֶג
 ְךייַלְנָךֹוא זיא ןעֶׁשְנעֶמ םֶד ןּופ רעוא סָד נּוא
 ראַפ ןייַז םִע ףְראַד ןעֶטייֵצ ּוצ ריִמַא איו
 רייַר עֶזיֵּב ןייק ןיִרעֶה טיִנ לאָז רֶע ןְסאָלְׁש
 זיִא םּוראוָו ןעֶנאַז םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא איו ֹוזַא
 זיִא ליִּפעֶל םָד נוא טְראַה רֶעֹוא עֶצְנאַנ םָד
 לאָז דייַרעֶזייּב טְרעֶה ׁשְנעֶמַא ןעווו ידּכ ְךיי
 רע.ןעֶנייֵּב ןייַרַא רעֶוא ןיִא ליִּפעֶל סֶד רֶע
 טָּפְׁשַמְּכת דייַר עֶוייֵּב איִד ןיִרעֶה טיִנ לאָז
 איד טְמעֶנ ןּוז רעֶד ןעוֶו (ּהָל הָׂשֲעַי תֹונָּבַה
 ריִא טיִמ ְךיִז רֶע לאָז ּבייוַוַא ראַפ טְסְניִד
 ּביַװַא טיִמ ְּךיִז טְריִפ ןעֶמ איו ֹוזַא ןעֶריִּפ
 = = רֶמֶכאָטַא תִיַּבַה לַעַּבַא אייַּב טְמעֶנ ןעֶמ סו

 לאָז ּבייוַוַא ְּךאָנ ןיִמעָנ טעֶוו ןּוז רַדּביֹוא נּוא
 לאָז נוא ריִא ייַּב ןעֶגיִל ּוצ ןיִרעֶניִמ טיִנ רֶע
 נּוא ןיִרעֶניִמ טינ רעֶדייֵלְק נּוא וייַּפָׁש ריִא

 ְטְלאַה רָבּוׁשֲח טיִנ ּבייַו עֶרעֶדְנַא םֶד ראָט
 ייַּב טְפֹוק רַּפ ןעֶועֶג זיִא איִז לייַו ריִא ןּופ
 ןעֶמ ןעוֶו נוא טיִנ רע ראָט סאָד רֶטאָפ ןייַ
 טיִנ ןעַכאַז אייֵרָד איִד ןּופ סְנייֵא ריִא טאָה
 רַפ ןְמּונעֶג טיִנ איִז טֶה ראַה רָד םֶד ןאָטעֶג
 ןְּבעֶנעֶג טיִנ ּךֹוא ןּוז םּוצ איִז טֶה נּוא ּבייַוַא
 םוא טיִנ איִז טֶה רֶמאָפ רָד נּוא ּבייַװַא רַפ

 טְמיִקאַּכ איִז עו ןייֵג ייֵרְפ איז לאָז טְנייֵלעֶג
 הָרֲעַנַא טְרעוֶו נּוא םּורָא רַד רֶטְנּוא ראָה ייֵוָצ
 ראָי ףְלעֶווְצ טלַא דְרעֶוו איִז ןעֶו זיִא סאָד
 (הָדֶצ אל רֶׁשֲאַו וגו ׁשיִא הֵּכַמּונ גאָטַא טיִמ
 ןעֶרעֶגְמּוא ׁשֶנעֶמַא ּתיִנְראַה ׁשְנעֶמַא ןעוֶו גוא
 לאָו ׁשְנעֶמ רעֶד טְריִפעֶנ ֹוזַא טֶה טאָנ לייַו

 ר ר שאט א

 א - חניארו .םיטפשמ תשרפ

 - ףאַּפ ןעֶׁשנעֶמ םעֶד ןעֶמ לאָז ןעֶרעוֶו טייִטעֶג
 /  ןְטְראָד נוא ןיירא טֶלְקִמ יִרֵע ןיִא ןעֶּבייֵרְמ
 רָּבְרִמ רָד ןיִא נוא ןאָמ טיִנ םיִא ןעֶמ ראָמ
 ויִא ןעֶועֶג טינ טְלקמ יִרְע ןייֵק ראָנ זיא םנ
 ןְפאָלְטְנַא ןעֶרעֶנְמּוא ּתיִנְרַהעֶג טֶה םָװ רעֶד
 ןוׁש ןעֶמ ֹטָה הָיוָל הָנֲחמ רעד ןיִא ןעֶראוָועֶג
 (שיִא דיִוָי יִכָ) ןעֶטייֵט טְראָטעֶג טיִנ םיִא
 ןעֶרעֶג ןעֶליִו טיִמ טעֶװ ׁשְנעֶמַא ןעוֶו גוא
 טייָמעֶג ןעֶרעוֶו רֶע לאָז רָכֵח ןייַז ןעֶניִגְראַה
 ּוטְמְלאָזַחַצֹור םֶד (תּומָל ּונֲחַקּת יִחְּבְזִמ םעֶמנ
 זיִא רע עֶׁשְטאָח ַחֵּבְוִמ ןּופ ןעֶמעֶנ ּפאָרַא
 ַחַּבְוִמ םעֶד ףּוא הָדֹובֲע איד טּוט נוא ןֵהֹּכַא
 ןעֶניִגְראַה םּוצ ןעֶמעֶנ ּפאָרַא םיִא ּוטְסְלאָז
 טְפֹולְטְנַא נוא ןַהּכ ןייק זיִא רֶע ןעוֶו ְךֹוא נּוא
 בָאֹוי ייַּב ןעֶניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא חַּבְוִמ םּוצ
 ַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶפאָלׂשְנָא זיִא רע םֶד
 ןעֶניִנְראַה ןעֶסייֵהעֶג םיִא שֶה ְּךֵלָמַה הֹמלָׁש
 ְךיַז טעוֶו רֶע ןעוו טְנייֵמעֶג טאָה רֶע ןעֶד
 - ןייַו רּוטָּפ רֶע שעֶו ַחָּבְוִמ ןיִא ןעֶטְלאַהְנָא
 ןעֶמ טְרֶעיינ טיִנ םֶד טְּפְלעֶה תֶמָא ןיִא רֶּבָא
 ְּתיִנְראַה ןעֶמ גוא ַחָּכְנִמ ןּופ קעוַא םיִא טְמעֶנ
 סו רָד (תָמּוי תֹומ ֹומִאְו ויִבָא הֵּכַמּו) םיִא
 - ןוא רעֶמּומ ןייַז רעֶדָא רעֶטאַפ ןייַז טְנאָלְׁש
 ןעֶניִנְראַה םיִא ןעֶמ לאָז דְנּואוַא אייֵז טְכאַמ
 ׁשְנעֶמַא ְּתיֵבְנַג רָנייֵא ןעוֶו (ֹורָכְמּוׁשיַא בֵנֹוגְונ
 טייֵמעֶג ןעֶרעוֶו רֶע לאָז םיִא טְפֹוק רַּפ נּוא
 לאָז רעֶטּומ נוא רָמאַּכ טְלעֶׁש רעֶנייֵא ןעוֶו
 ַחְּב רָד .רָנייֵטְׁש טימ ןְנייֵטְׁשְראַּפ םיִא ןעֶמ
 ְּביִרְׁשעֶג ןָא הָרְוּת איִד טֶה םּוראָו טְנעֶרּפ
 םָד רַטּומ נּוא רֶמאַפ ןּופ םיִניֵד איד ןְׁשיוִוְצ
 טְלאוָו םעׁשְנעֶמַא ּתיֵבְנַג רעֶנייֵא ןעֶו ןיד
 ןופ םיִניֵד איִד ןייֵמְׁש רעֶדְנאַנאַּב טְפְראַדאַּב
 ןעוֶו ןיִד רַד ְּךאָנ רֶד נוא רעֶטּומ נּוא רֶמאָּפ
 הָיְרעַפ ּוניֵּבַר טְרעֶפְנעׁשְנעֶמַא ְּתיִבְנַנ רֶנייֵא
 רעֶדְניִק עניילק ןיבנג ּוצ טְגעֶלְפ ןעֶמ לייוַו
 םּורָד ןֶניִבְנִנּוצ רעֶוְׁש זיא ןעֶמסֹורְנַא םּוראוָו
 טאָטְׁש רעֶד ןיִא דְניִק םֶד טְמּוק ןיִטייֵצ ּוצ
 טְניִרק נוא ןעֶנעֶו רָמּומ נּוא רֶמאָפ ןייַז םאוָו
 ייֵז טְנאָלְׁש רָדָא יז טְלעֶׁש נוא ייֵז םיִמ ףז

 הָרֹוּת איד טֶה םּורָד טיִנ ייֵז ןעק רֶע לייוו
 ייַב ןֵניִבְנַג ׁשְנעֶמַא ןּופ ןיד םֶד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא
 רָמּומ נּוא רָמאַפ טְנאָלְׁש רֶנייֵא ןעוו ן'ד םָד
 .רָד .ּוצ רָד םרָונ זיא בֵגְנ רד םד ןעזייוָו ּוצ
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 ְּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת איִד טֶה םּורְדטְנאָז ןּבמרי

 רָטּומ נוא רֶמאָפ טְגאָלְׁש רֶנייֵא ןעוֶו ןיֵד םָד
 ׁשְנעֶמַא ְתיִבְנַג רֶנייֵא ןעוֶו ןיִד םֶדְךאָנ רֶד נּוא-
 טְמּוק עֶדייֵּב ייֵז תֹותיִמ עֶכייֵלְנ ןְּבאָה ייֵז לייַו

 ןעוֶו רעֶּבָא ןעֶניִגְראַה רעֶד ייֵז לאָז ןעֶמ קָנָח
 םיִא טְמּוק רֶטּומ נוא רֶמאָפ טְלעֶׁש רעֶנייֵא
 זיִא םָד סֶװ רֶנייֵטְׁש טימ ןעֶנייֵטְׁש ראַּפ ּוצ
 ייַז ְלאַּב ןעק ןְטְלעַׁש ןעֶד הָתיִמ עֶרעוֶוְשַא
 םּורְד ןְטְלעֶׁש ייֵז ליֹומ םָד טיִמ לאָז רֶע םֶד
 ןְּבעֶגעֶג הָחיִמ עֶרעיוֶוְׁשַא הָרְוּת איִד םיִא טֶה
 לייוַו ךֹוא ןעֶמיִה ּפָא ןּופ רֶד ְּךיִז לאָז רע יִדְּכ
 ןופ ןיִמאָנ םָד רֶע טְנאַמ רֶד ןְטְלעֶׁש םֶד ייַּב
 נּוא ,רעוֶוְׁש הָתיִמ ןייַז זיִא םּורְד ְךֹוא טאָנ

 לַפְנְונ רֶבֵח ןייַז ןעֶנאָלְׁש טעוֶו ׁשְנעֶמַא ןעוו
 יא ןעֶגייל ְךיִז טעֶו ׁשְנעֶמ רֶד נוא (בָּכׁשִמַה
 ןייק ןעֶנעק טיִנ טעוֶו נּוא םעֶד ְּךְרֹוד טעֶּב
 יִא ןעֶצעֶז ןייַא םיִא ןעֶמ לאָז ןאָט הָכאָלְּמ

 נּוא ןיִרעוֶו דָנּוועֶג עוו ׁשְנעֶמ רֶדֹויִּב הָמסיִפְּת
 טיִנ טאָה רֶע סאוָו ןעֶלאָצאַּב םיִא לאָז רע -
 רע ןעֶו נּוא טייֵקְנאַרְק רעֶד ןיִא טייּבַרַאעֶג
 םּופַא רעֶדָא דְנאַהַא טְקאַהעֶג ּפָא םיִא טֶה -
 טְנייַה זיִא רֶע לעיפ איו ןעֶצאַש ןעֶמ לאָז

 רֶע לאָז לעיַפ ֹוזַא רעָירּפ יוִו טְרעוֶו רֶניִנייוו
 רע יו ְּךייַלְנ טְצאַׁש ןעֶמ נוא ןְלאַצאַּב םיִא -
 םיִא רֶע לאָז םאֶד ןעֶטיִה ןעֶטְראָנַא ןאק !
 ןייַז ןיִא ןאָטעֶג טיִנ טאָה רֶע סאוָו ןְלאָצאַּב !
 ןעֶגְניִד לאָז רֶע ֿאָּפִרְי אפרו טייֵקְנאַרּק |
 ׁשְנעֶמ רֶד ןעוֶו רעֶּבָא .םיִא ןֵלייֵה וצ אָפֹורַא !
 ְךיִז דְלעֶג םָד ליוִו נּוא ןעֶלייֵה טיִנ ְּךיִז לו

 ןֶּבעֶג טיִנ םיִא רעֶגעֶלְׁש רעֶד ףְראַד ןיִּמעֶנ
 יִיַחְּב רעֶד נוא ן'ּבמר רעֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא !
 רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא ןעֶניִפעֶג ריִמ ּטְּבייַרְׁש !

 םירקי יטוקיל

 ךיִז ןְלעֶו ןָׁשְנעֶמ ייֵוְצ זַא נוא (םִׁשֲָא ביי יִּכ)
 איִד זַא טְּבייַרְׁש ׁשדּוק עַרֶז רֶד יו וזַא ןְגיִרְק

 עֶרָה רֶצֵי םעֶד טיִמ בוט רֶצֵי םָד ןעֶמ טְנייֵמ ייווְצ
 שְנעֶמ רֶר ליוִו בוט רֶצֵי רֶד רימָּת ךיִז ןְגירק יז םָ
 רָד נּוא םיִא טְניִרעֶל רֶע םו געווו םֶד ןיִא ןייֵנ לאָז
 ר ןיא יי לאָז ׁשְנעֶמ רֶדזַאןּבאָה לי עֶרָה ר
 ּוהֲעַר תֶא ׁשיִא הָּכִהְ) םיִא טְניִרעֶל רֶע סאוָו געוֶו

 רֵּבַה ןייז ףוא רבו ךיז יא עב ר יש |
 סאָר טְרעֶניימְׁש רַפ רֶע לייַו בֹוט רֶעי רָד זיִא םֶד
 ׁשְנעֶמ רעֶר זַא (םּקָי םִא) ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ץְראַה

 בנק הניארו םיטפשמ תשרפ
 טיִמ אייַּפ איִד זיִא אֵּפַרְו טְראוָו סֶד הָרְוּת
 מאָנ ייַּב הָאּופְר טייֵמְׁש סֶע ןעֶוו נּוא ׁשֶגֶדַא
 איד לייַַו זיִא סֶד אָפְרַא אייֵפ איד טייֵטְׁש
 טיִמ רעֶוְׁש זיִא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ הָאּוּפְר
 ׁשְטייֵט זיִא סאָד ׁשֶנֶדַא טייֵטְׁש םּורָד רעֶצ
 זיִא םְו הָאּופְר איִד רָּבִא רעֶצ טיִמ רעֶוָוְׁש
 הּפָר ןייֵא טייֵטְׁש םּורָד גְניִרְנ זיִא טאָג ןּופ
 םִלָׁשִי) טְּבייַרְׁש יישר .גְניִרְגשְטייֵמ זיִא םָד
 םעֶד ןעֶלאָצ .דָלעֶג לאָו רע ּזאפֹירָה רַכְׂש
 ליוו סו אֵפֹורַא טְגְנעֶרְּב רֶע זַא רָּבֶא אָפֹור
 אֵפֹרַא ןְגאָז הָלֹוח רֶד ןעק דֶלעֶג ןָא ןעֶלייֵה
 רָד ןעוְךֹוא ּוצ טּוג טיִנ טְהעֶז דְלעֶג ןָא םָו
 ןיילַא רע ןעק אֵפֹורַא זיא ןייֵלַא רעֶנעֶלְׁש
 אּוד ןעֶנאָז ןעק הָלֹוח רעֶד לייוו ןיִלייֵה טיִנ
 ןקיק ןָא טינ ְךיִד ְךיִא ןעֶק אֵנֹוׂש ןייֵמ טְסיִּב
 ראַה ןייַא ןעוֶו (ֹודְבע תֶא ׁשיִא הֶּכִי יִכְנ
 דיֹומ טְסְניִד ןייַז רעֶדָא טְכעֶנְק ןייַנ טְנאָלְׁש
 ןעֶּבְראַטְׁש טעוו טְכעֶנְק רָד נּוא טּורַא טיִמ
 ןניִגְרַה ראַה םעֶד ןעֶמ לאָז דְנאַה ןייַז רֶטְנּוא
 ןּופ זיִא טְכעֶנְק .רָד יִׁשְשאֶה דְרעֶוְׁשַא טיִמ
 גאָטַא טְּבעֶל טְכעֶנְק רֶד ןעֶו רָּכֶא םיִנעַנְּכ
 רֶע טְּבְראַטְׁש ְּךאָנ רֶה נּוא גאָט ייֵוְצ רֶרֶא
 ייווְצ ןעוו .טייֵטעֶג ןיִרעוֶו טיִנ ראַה רָד לאָז
 ןֶסֹוטְׁש ןְלעוֶו נוא ןעֶגיִרק ְךיִז ןלעוֶוןְשְנעֶמ
 נּוא (ְהיֶרָלְי ּואְצָיְוו הָׁשִא עֶגיִדְניִגאָרְט ןייֵא
 ןעֶמ לאָז רֶדֵניֵק עֶריִא ןייֵג םֹורַא ןָלעֶו םָע
 םיִנָיַד נוא ליוװ ןאַמ רֶד יוִו דְניק םָד ןְצאַׁש
 יוִו טיִנ טייֵטְׁש םּורָד נּוא ןיִטְּפְׁשִמ םֶָד לאָז
 ןאַמ םוצ רעֶהְג דְניֵק םֶד לייוַו ליו הָׁשִא יד
 וו ְּךִז ייַּב דְניֵק סֶד ראָנ טֶה הָׁשֶא יֵד ןעֶד
 רעֶד ןעוֶו נּוא טייַצ רעֶד ּוצ זיִּב ןֹודקִּפ ןייא
 רעֶד םיִנָיד איֵד ןעֶלאָז דְלעֶנ ליפ ליוִו ןאמ

 ןינעק
 ְֶלֵהְתַהְוןאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת ןָא טְּבייַהינוא ףֹוא טייֵטְׁש
 הָציִחְמ רָר ןּופ סורַא טייֵג גּוא (ֹתְנְַׁשִמ לַע ץּוחַּב

 רעֶד ןּופ גְנּונעֶל רֶטנּוא םָד ףוא עָרָה רֶצְי םֶד ןּופ
 תֹוָצַמ נּוא ןְנְרעֶל םוצ ְךיִז טְמעֶנ רֶע רֶמֹולְּכ הָרֹוּת
 רָמֹולְּכ רעֶגעֶלְׁש רֶד טְרעוֶו (הֶּכַמַה הָּקִנְ) ןאָמ ּוצ
 וצ טְרעֶק רַפ טְרעו נּוא .ןייֵר ךוא עֶרֶה רָצָי רעֶד
 עֶטְסעֶּב םֶד זיִא (ןֵּתַי ֹוּתְבִׁש קַר) םעֶד רָּביִא ןָמּוג
 תוריַבֲע עֶרְזְנוא ןָלעֶו ןָאוט הֶבּוׁשְּת ןֶלאָז ריִמ םָד

 :ןְרעוֶו טְליַה רַפ
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 רעֶּבֶא ןְּבעֶג ליִפ ֹוזַא ףְראַד רֶע ּבֹוא ןיעק
 םָד ןּופ טייֵטג ןְרעֶֶו ְךֹוא טעוֶו הָׁשא יִד ןעוֶו
 םעֶד לאָו ןעֶמ םיִמָכֲה לייֵטַא ןְנאָז ןעֶסֹוטְׁש
 רֶע לייו ןעֶגאָז לייֵטַא נוא ןעֶטייֵמ ןעֶׁשְנעֶמ
 הֶׁשֵא יִד ןעֶטייֵט ּוצ טאַהעֶג הָעיַדְּב טיִנ טֶה

 איִד ליִפ יו ןעֶמעֶנ םיִא ןּופ דֶלעֶג ןעֶמ לאָז
 ןיִע תֶא שיִא הֶּכִי יִכְ) ןְגיקְסַּפ ןְלעוֶו םיִנָײד
 רעֶדָא טְכעֶנק ןייַז טעֶוו ׁשְנעֶמַא ןעֶו (ודָבַע
 ְנאָלְׁש םֹוא םיִנענְּכ יִד ןּופ דֹומ טְסְניִד ןייז
 .ןאָל ייֵרְפ ייֵז רֶע לאָז ןאָצַא רָדָא נֹוא ןייֵא
 םּורְד ןעֶויִמ םיִנענְּכ יֵד טְּבייַרְש יַחְּב רעֶד
 טְגיִרְניִעֶג טֶה רֶטאָפ רֶעייֵז םֶח לייַװ ןעֶניִד
 ּוצ טְגאזעֶג סאָד טֶה רֶע םוִו ןייֵצ עֶנייַז טיִמ

 טְנאָלְׁש ראַה רֶד ןעֶוו םּורָד רעֶדיִרְּב עֶניצ
 ןאָצַא רעֶדָא גֹוא ןייֵא םוא יִנֵעַנְּכ דָבֵע םעֶד
 איֵד םיִא ןעֶמ זיא םיִרּוסְי איִד ןעֶנעֶו ןּוֿפ

 ייֵרְפ םיִא ראַה רָד ףְראַד ֹוזַאלֲחֹומ הֶריִבֲע

 ןייֵא ןעוֶו (ׁשיִא תֶא רֹוׁש חַנְי יִּכְו) ןעֶזאָל .
 טְּבְראַטְׁש רֶע נּוא ׁשְטְנעֶמַא טְסֹומְׁש סֶקֹוא

 ןעֶמ נוא ןעֶנייֵטְׁש רַּפ סֶקֹוא םעֶד ןעֶמ לאָז
 ןעֶּבאָה טיִנ הָאָנַה ןייק םקֹוַא םעֶד ןּופ לאָז
 ׁשֶנֹוע ןייֵא ןּופ ןייַר זיִא תִיַּבַה לַעַּב רֶד נּוא

 רעֶד םֶד ןְראוָועֶג ראוָועֶג זיִא ןעֶמ ןעוֶו רָּבֶא
 לַעַּב ןייַז טֶה ןעֶמ נּוא רעֶסֹוטְׁשַא זיִא סקֹוא
 םעֶד לאָז רֶע טְנאַועֶג ןָא לאָמ אייֵרָד תִיַּבַה
 נּוא טיִהעֶג טיִנ םיִא טֶה רע נּוא ןֶמיִה סקֹוא
 רעֶדָא ןאמ ןייֵא ןעֶסֹוטְׁשעֶג טֶה םֶקֹוא רעֶד
 ןעֶניֵטְׁש רַפ םֶקֹוא םעֶד ןעֶמ לאָז הָׁשִא ןייֵא
 ְךֶרֹוד טייֵטַנ ןְרעו טעֶו תִיַּבַה לעַּב ןייַז נּוא
 ןעוֶו טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַהְּב רֶד .טאָנ
 נּוא (חַנְי יִּכנ ןעֶׁשְנעֶמַא טְסֹוטְׁש סקֹוא רעֶד
 ,(ףֹונָי יִּכ) טייֵטְׁש הָמֵהְּבַא טְסֹוטְׁש רֶע ןעוֶו
 לָמיִה ןיִא לְוַמַא טאָה ׁשְנעֶמַא לייַוו זיִא םֶד
 םּורָד ןֶסֹוטְׁש הְלאַּב טיִנ םיִא סֶקֹוא רָד ןאק
 זּומ ַחֹּכ טיִמ ׁשְטייֵט זיִא םֶד חַגָי יִּכ טייֵמְׁש
 ןייק טיִנ טֶה הָמָהְּבַא רָּבֶא ןֵסֹוטְׁש םיִא רֶע
 (ףֹוגַי יִּכ) טייֵמְׁש םּורָד לעֶמיִה ןיִא לָומ
 ראָנ ןֶּבאָה טיִנ איִמ ןייק ףְראַד רע רָמֹולְּכ
 םיִא רֶע ןעק םיִא טְניִנעֶגְּב רֶע איו דְלאַּב
 אייֵרְד טייֵט רע ןעֶו םָקֹוא רעֶד ןעֶסְוטְׁש
 רעומ ןייק טיִנ רע זיִא גאָטַא ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ

 ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ אייֵרָד טְסֹוטְׁש רע ןעוו רעֶּבָא
 טְסייוו ןעֶמ םֶָד רעֶומַא רֶע טְרעוֶו געָמ ייֵבָד
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 / םֶפָרְטִׁש ְךאָד ׁשְטְנעֶמַא טְמֹוטְׁש םקֹוא ןייֵא

 -( הניארו

 / טַעַּב רָד נּוא סֵקֹוא רֶניִדְסֹוטְׁשא זיִא רֶע םֶָר
 . טיִהָג טיִנ םיִא טֶה רע ןעוֶו בַָיַה זיִא תִיַּבַה
 ןעו טיִנ טְנייַה טָּפְׁשִמ ןעֶמ עַׁשְטאָח .גוא

 - .רָרֶא םקֹוא ןייא טְלאַה רֶנייֵא ןעוֶו םיִא ןעֶמ
 2 ָךֹוא ןעֶמייֵל קיִזמ זיִא סאו דָנּוה ןעֶזייֵּב ןייֵא

 / ףֹוא ןעֶפְראַוו ּוצ טיִנ ןייַז רֶָהְזִנ ׁשְנעֶמַא לאָז
 ; ןעֶייִנ טייל יִו ןֶכאַז יִסּואיִמ ןייֵק ןעֶסאנ איד
 . ְּךיִו לאָז נּוא ןְלאַפ טיִנ רֵּביִרָד לאָז ןעֶמ יֵדְּכ

 - םיִריֵסֲח עַטׁשְרֶע יֵד .ןעֶניִרָד ןעֶריִמְׁשַא שיִנ
 םָו רועֶלְג עְֶכאָרְּב ּוצ ןעֶּבייֵה ףוא ןעֶנעֶלְפ
 / ןֵּבאָרְגַּב סע ןְּבאָה נּוא םאַג רָד ףֹוא ןעֶגיִל
 - ןָגירְרְּדיִו לאָז שנעמ ןייק םָד דֶרֶע רֶד ןיִא
 / םָד ןעועֶג זיִא הֵׂשֲעַמַא .ןעֶכעֶטְׁש 'ּוצ טיִנ

 - ןופ רעֶנייֵטָׁש ןְפְראָועֶג םֹורַא טאָה ׁשֶנעֶמַא
 טייל איו ןייַרַא םיִּבַרָה תּוׁשָר ןיִא דְלעפ
 / טְנאָזַנ טֶה נּוא דיִסֲחַא ןְגְנאַגְנ ראָפ זיִא ןעֶייִנ
  דְמעֶרְפַא ןּופ רעֶנייֵטְׁש ּוטְסְפְראַו םּוראָו

 = ׁשְנעֶמ רֶד טֶה ןייֵרַא דְלעֶפ ןייַד ןיִא דְלעֶפ
  טאָה םעַד ְךאָנ ליִפ טיִנ נּוא סֹורד טעֶּפׁשִג
 / ויִא נוא רָדְלעֶפ עֶנייַז טְפֹוק רַּפ ׁשֶנעֶמ רֶד

 ןָא ְךיז טֶה נוא םיִּבַרָה תּוׁשָר ןיִא ןעֶגנאַנעֶג
 . ְנאָועֶג רַע םֶה ֹווַא רֶנייֵטְׁש יִד ןיִא ןְגאָלְׁשִ
 . .באָה ְּךיִא סאָד טְגאָועֶג תָמֲא שֶה דיִסָח רֶד
 םֶו רֶלעֶפ דְמערְפַא ןופ רֶנייֵטְׁש ןעֶפְראָועֶג
 ןיִרְמעֶרְפַא ּוצ ןָפֹוק רַפ טְזּומְנ סֶָד ּבאָה ְּךיִא
 םוִו םיּבַרָה תּוׁשָר ןיא ןָפְראָווָנ ייֵז ּבאָה נּוא

  קָלחַא ןָעַרָד שֶה רֶכיֵלְטיִא ןעֶד ןיימ זיִא םֶד
 , ריִמ ןְנְרעֶל ןעֶנאַד ןּפ ןייֵג ירד ןיִנעֶמ עֶלַא
 ןייֵר םוא ןייק ןיִסיִגטיִנ לאָז ׁשְנעֶמַא םֶד ּפָא
 . ןעֶד ןיִטעֶרְט ןֶׁשְנעֶמ יו סאַנ רָד ףֹוא רֶסאַוַ
 / רַד םּוא טעֶו טאָנ נּוא ןייַז קיִזַמ ייֵז ןעֶק םָע

 / םֶפאָרְטְׁשעֶג ׁשֶה רֶע יו ֹוזַא ןעֶפאָרְטְׁש רַּפ
 / יָדְלעַּפ עֶנייַו טְוּומְנ טֶה רֶע םֶד ןְׁשְנעֶמ םעֶד
 ׁשְנעֶמַא ןעוֶו (רֹוּב ׁשיִא חַּתְפִי יִּכ) ןעֶפֹוק רַּפ
 - ןיִּבאָרְג טעֶוו רֶע רעֶדָא ּבּורְַא ןיִניִפע טעוֶו
 / טיִנאַֹו טעֶוו נּוא םיִּבַרָה תּוׁשָר ןיִא ּבּורְנַא

 - ןייִא ןעֶלאַפ ןייַרַא טעֶוו םִע נוא ןיִקעֶד ּוִצ
 1 םּוצ ןיִדאָׁש םעֶד ןעֶלאָצַּב רֶע לֹאְו םֶקֹוא
 . ׁשְנעֶמַא ןעוֶו (רֹוׁש ׁשיִא בֹוננְ יִּכנ תִיַּבַה לעַּב
 - ָניִפ ןְלאָצ רֶע לאָז םֶקֹוא ןייֵא ןָניִבנִנ טעו
 םעוֶו רֶע ןעֶוו נּוא םֶקֹוא םעֶד ראַפ ןיִסְקֹוא

 - ןלאָצב ףאָׂש יפ רֶע לאָ ףאש ןיא
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 טְריִּפ סקֹוא ןייֵא טְּבייַרְׁש "שר .ריִא ראַפ
 ןייק םיִא טיִמ טֶה נּוא ןְראָה םֶד ייַּב בגֹנ רָד
 ןעֶלאָצ םיִא רַּפ רֶע זּומ םּורְד טיִנ הָחְריִמ

 ןעֶגאָרְט רע וּומ ףאָשַא רֵּבֶא ןיִסְקֹוא ףֶניִפ
 טְמעֶׁש ראַפ טְרעוֶו נוא לעֶסְקַא םעֶד ףֹוא
 ְךאָנ .ףאָש ריִפ ןעֶלאָצ ראָנ רֶע לאָז םּורָד
 נּוא רֶלעֶּפ ןיִא טְרָקַא טֶקֹוא ןייֵא זיִאטַׁשְּפַא
 םֶה בֶנֵנ רעֶד נּוא טייֵּבְרַא עֶרָדְנַא ְּךאַנ טּוט
 טייֵּבְרַא יִד תִיַּבַה לעּב םעֶד ןאָטעֶנ ןיִהאָׁש
 ףֶניִּפ ןעֶלאָצ רֶע לאָז םּורָד םֶקֹוא םעֶד ןּוּפ
 טיג טייֵבְרַא ןייק טוט ףאָשַא רֵּבֶא ןיִסָקֹוא

 יַחְּב רעֶד .ןעֶלאָצַּב ּוצ ףאָׁש ריִפ נּונעָנ זיִא
 רָדייֵלְק ּוא רֶלעֶגְתיִבנׁשְנעֶמַא ןעוטְּבייַרְׁש
 רעֶּבֶא לָּפּכ ןְלאָצּב רֶע ףְראַד זֹוה ןייֵא ןּופ
 םָװ רֶלעֶפ םעֶד ןּופ הָמֵהְּבַא ְּתיִבְנַנ רֶע ןעוֶו
 ןלאָצַּב רֶע ףְראַד ןעֶניִבנִג ּוצ גְניִרְג ויִא םֶע
 טְפאָרְטְׁש טאָג ןעֶד ,ריִפ זיִא םֶד לאָמ ייֵוְצ
 ןָא גניִרְג טְמּוק םאָוו הָריִבֲע ןייַא ףֹוא רעֶמ
 ְמיִה ּפָא ןּופ רֶד ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד יֵדְּכ
 ןעֶגיִבְנִג ּוצ רעֶגְניִרְג ְךאָנ זיִא םקְוא ןייַא עא
 טיִנ םעֶנייֵא ןיא ייֵז ןעק ְךּוטְסאַּפ רעֶד ליייוַנ
 םּורָד נּוא ןָלאָצַּב ףֶניִפ רֶע זּומ םּורָד ןְמְלאַּה

 טיִנ טְלאָצַּב ןֶלְוַנַא נּוא לָּפַּכ בֶנֵנֲא טְלאָצַּב
 רעֶמ ןעֶטייֵל ראַפ טֶה בֶנֹנֶא לייוַו לּפַּכ ןייֵק
 טיִנ לאָז רֶנייֵק ָּתיִבָנַג נּוא טאָנ רַפ יוִו אָרֹומ
 רע םווטאָנ רַפ טיִנ אָרֹומ ןייק טֶה נא ןֶהעֶו
 רָּכֶא לָפַּכ ןֶלאָצַּב רֶע זּומ םּורָד ץְלַא טֶהעֶז

 רַפ טֶה רֶד ְךיִלְניִפֲע ּוצ טְמעֶנ םִז ןֵלְַא
 םּורְד טאָג רֵּפ יו ְךייַלְג טיִנ אָרֹומ ןייק טייל
 ׁשֶררֶמ רֶד .ןְלאָצּב טי לּפַּכ ןייֵק רֶע ףְראַד !
 * : + *+ םקֹוא ןייֵא ּתיִבְננגןָּכאָה לֵאָרְׂשִי איד טְגאָז
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 םורַא טעֶוו סֶע ןעוֶו (םיִצֹוק הָאְצִמּו ׁשֶא אֵּצַה יִּכִ

 םָרטיִמ ,רָנְרעֶר ןְגיִּפעֶג טעֶו נּוא רֶעייּפַא ןײנ !
 טיִנ ןְלאָז ריִמ זַא ןְנְרעֶל הָרֹּת יִד זֶנּוא לי ןֹׁשָל
 טייַג רֶעייַפ םֶר זַא גיִָלּׁש טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ זַא ןְנייֵמ
 רֶעייֵפ ןייַ זּומ ׁשְנעֶמ רֶרעֶי ראָנ ,ןייֵלַא סורַא ְךיִז
 ּוצ בִיּוחָמ זיִא נּוא ,ןייג רֶמייוו םיִנ לאָז םִע ןעֶמיִה
 טייַו יִו תּוׁשְר סְניִרעֶרְנַא םָד ןּופ ְךיִ ןְרעֶמייוו רב -

 טְמיק קוסּפ רעֶר זַא טְגאָז אָרָמְ יִד יא ְיִלְנעֶמ
 טֶה סו םֶד נּוא ןווצְרַא יוִו םַנֹוא םֶד ןָטָּכאַּרּמּב ּוצ
 וו ייַס ןעֶד הָנְוַּכַא טֶה םוִו רֶד יו הָנוַּב ןייק,טיִנ
 .םיִמ רֶעייֵ יא ןְראָועֶגטְעְֶּברַפ זי םָצ זַא ייֵס
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 טאָה סו לג םֶד טְכאַמָנןְּבאָה ייֵז רָמֹולְּכ
 ןְלאָצַּב טְוּומג יִיז ןְּבאָה םּורָד םֶקֹוא ןֶסייֵהְ
 זיִא םִע רֶמֹולָּכ לעֶיַפ ֹווַא לאָמ  ףֶניִפ
 זיִא םּורָד נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ליפ .ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ןּופ ןעֶּפאָרְטְׁש םעָד ייַּב תֹותיִמ ףְניִפ ןעֶועֶג
 ּתְֵרַהְג רְרעְֶׁשַא טיִמ יז טֶה ןעֶמ .לֶגֵע םֶד
 זיִא יִרָדְנַא םאָד .יַוֵל ןופ רעֶדְניק איֵד ּךָרֹוד
 לֵאָרְִׂי ּפ ןְנעֶז םו טאנ ןּופ הָּפִנַמֲא ןעוֶועֶג
 לעֶג עא ןיִרְג זיא טעעֶטיִרָד םֶד .ןְבְראָטְׁשִ
 םָוו רָסאַו םעֶדְּךֶרֹוד םיִנּפ רעֶייֵז ןעֶראוָועֶג
 םֶרהָטֹופַא יו ןקָנירְט ןְּבעֶעֶג ייֵו טֶה הָׁשֹמ
 םּורָח םּורָד זיִא ׁשֶדְקְמַה תיֵּמ רעֶד יֵדָרעֶפ

 יִד טְקְנעֶדְנ טאָג םֶד זיִא עֶטְּפיִפ םֶד .ןְראָוַג
 איז ןעֶ;אָצִּב ּוצ רוד ןעֶכיִלְטיִא ןיֵא הָריִבֲע
 םֶרָדָנּוה ריִּפ גוא (הָׂשֲה תַחַּת ןאצ עַּבְרַאְו
 ִיַרְצִמ תֹולָג ןיִא ןעוֶועֶג לֵאָרְׂשִי ןעֶגעֶו ראָי
 טְסייֵה רֶעט ףֶסֹוי טְפֹוק רַּפ ןְּבאָה יז לייַו
 טְסְלאָוהָפְׁשְכַמַא (הָיַחְת אל הָּפַׁשְכַמְ ןאצ
 םּורָד טְּבייַרְׁש ייַחְּב רָד .ןֵּבעֶל ןעֶזאָל טיִנ
 איד לייַו ףּוׁשיִּכ ןעֶטאָּב רַפ הָרֹוּת יִד טֶה
 . ףושיִּכטְניִרעֶליִ םִיַרְצִמ ןִא ןְּבאָה לֵאָרְׁשִי
 ןעֶכאָרְּב ףּוׁשיִּכ ןעֶמאָּב רַפ טאָג טֶה םּורְד
 נוא םִיַרְצִמ ןייק ןייֵג קיִרּוצ טיִנ ןעֶלאָז אייז
 (הָיַחָת אלכ ןְּביִרְׁשִנ ןָא הָרֹוּת יִד טֶה םּורָד
 םיִמ ןִיוַו ּוצ ןּבעֶל ןְזאָל טיִנ איז טְסְלאָזּוד
 ּוטְסְלאָז ןְטייֵמ איֵז טְסְנעֶק ּוד הָתיִמַא רַּפ םָו
 נּוא הָּפַׁשְכַמ רֶע טְנאָז םּורָד נּוא ןְמייֵט איִז
 ףּוׁשיֵּכ רעֶמ ןאָט רעֶּבייַַו לייַַו ףֵׁשכְמ טיִנ
 סאוו בֹוא ןּופ ףּוׁשיִּכ רעֶד נּוא ןְליּבְְנאַמ ןּופ
 ךֶרֹוד ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטֹוטַא ףֹוא טְגנעֶרְּב ןעֶמ
 ןייא ראָנ ׁשֶרָדְנַא ןיֵיַו טיִנ ןעק םאָד ףּושיִּכ
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 ךוא ריִמ ןָניִפעֶג ןיִראַד ,ןְלאָצַּב רֶע זּומ הָאּובְּת
 סַעַּכ ןּופ נּוא תֹקְולֲחַמ ןּופ רֶעייפ םעֶד ףֹוא וָמָרַא
 איו ןֶמיִה ּוצ רֶעייֵז ְךיִז בִיּוחָמ יָא ׁשֶנעֶמ רעֶר זַא
 ןָמיֵק סֹורַא טיִנ רֶעייַפ םָר לאָז סֶע ןאק רֶע טיי

 :םֵנֹואָּב ּוליִפֲא הָנוַּ ןייֵא ןָא ּוליִפֲא םיִא ןּופ
 טּבייַרְ ִלְַַּה םָחַנְמ ר; ונו ּוהֲעַר לָאשיִאְּתִי יִּכ

 רֶע לייַװ ּיִא םֶנָח רֶמּוׁש ןּופ ןיִד ןּופ םַעַמ רעֶד

 ורק םֶרטיִה סו רַפ רֶד ץְלאָצעֶג ןייקטינ טְמעֶג
 זיִא חע זַא תֹוְרֲחַאְּב ןָראָועֶג בִיּוחְמ טיִנ רֶע זיִא
 זיִא םֶר רֶּבֶא ,ןְראוָעֶג ןעֶלאַפ רַּפ רעֶרָא ּתיִבְנעֶג
 רֶעטֶה ,טאַהעֶג ָלּוש ןייק ןיִראַד טֶה רֶע זַא ץְלַא
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 אל טייֵמְׁש םּורָד ןייַז אייַּב רעֶד לאָז הָׁשִא
 טיִמ ,ןְּבעֶל ןְואָל טיִנ איִז טְסְלאָז אּוד הֶיַחְת
 לָּכנ ןעֶניִגְרַה איז ּוטְסְלאָז טְסְנעֶק אּוד סאוָו
 רָדָא הָנְמָלַא ןייֵא (ןּונעֶת אל םֹותָיְו הְָמְלַא
 טֶה רֶייֵק ןעֶד ְגינייּפ טיִנ ריִא טְלאָז םֹותַָא
 יי יִא ןעֶמ ןעוֶו נוא ןעֶמעֶנּצ ןָא ייֵז ר ךיז
 ְךיִא נּוא ריִמ ּוצ ןְעייַרְׁש אייֵז ןעומ רעצִמ

 ְךייַא לעַו נּוא אייָרְׁשעֶג רעייז ןעֶרעֶה לעוֶו
 רעֶּבייו יַרֶייַא נּוא דְרעוְׁשַא טיִמ ןעֶניִנְרַה
 ןְלעוו רֶרְניֵק ירעֶיַא נּוא תֹונָמְלא ןייַ ןְלעוו
 רעֶּבייוַו איִד ןעוֶו טְנעֶרְפ יישר .םיִמֹותְי ןייַז

 ןילַא ְךאָד ְּךיִא םייַַו תֹונָמְלַא ןייַז ןעֶלעוֶו
 נּוא םיִמֹותִי ןייַז ןְלעוֶו רעֶדְניִק יַד סָד לאוו
 ,םיִמֹותְי ןייַז ןְלעוֶו רָדְניִק יִד טייֵטְׁש םּוראוָו
 קעוַא ןעֶלעוֶו ןיִנאַמ עֶרעֶייז זיִא ץּוריִּת רעֶד
 ןְלעֶו ןְּבעֶל ייֵו בֹוא ןְסיוו טיִנ טעֶו ןעֶמ גוא
 טיִנ ןְלעוֶו נּוא תֹויַח תֹונְמַלַא ןייַז רֶּבייַו יִד
 ןְלעֶו רֶדְניִק יד ניא ןעֶמעֶנ ןאַמ ןייק ןעֶראָט

 שודקה ה"לש
 רָד ןְלאָצַּב ןוש רֶע זימ טאַהעֶג רֵלּוׁש ןיִראַד רֶּכֶא
 םוָוהֵׂשֲע תֹוֲצָמ ןּופ ןיִד ןעֶפָא זָמָרַא ריִמ ןְמעֶנ ןּופ

: 

 רַפרַכְׂש ןֵּמַמ רֶר ייֵ ייַּב טיִנ טייֵמְׁש הָרָוּת רֶד ןיִא
 בַײח טיִנ ןעֶנעֶו ריִמ נּוא ,ןעֶטיִה ייֵז ְלעֶֶו םוָו איִד
 יד זַא ןיִראַב רֶלׁש ןייק ןָּכאָה ריִמ ןעוו תויִרֲַאְ
 ְךאָר ריִמ ןעֶנעֶז ןְרוָועֶג ןאָטעֶג םיִנ ןעֶגעֶז תוצִמ
 ןְּבאָה ריִמ ןעֶוֶו תֹוָצִמ איֵד ןּופ תֹויִרֲחַא ןיִא ביַיַח
 ּפאָרַא ןּופ רֶד ןְגְוא יד ןְּבאָה ריִמ זַא ןיִראַד דֶלּוׁש
 טְנייַמ סָר גּוא ,ןְּבעֶגעֶג גָנּוטֶכַא טיִנ נּוא ןעֶמּונעֶג

 ;ֹורָי חַלָׁש אל םִא קּוסָּפ רָד
 לי ׁשְרערְנַא רֶּבָאזיִא ֶבָׂש רַמֹׁשַא ןיפ ןיֵד רעֶר

 זּומ ּטיִה רע םוָו רַפ רעד טְלאָצעֶג טְמעֶג רֶע
 ּוליִפֲא ןורָקִּפ םעֶר רַפ לעָּפ עֶלַא ןיִא ןעֶלאָצַּב רָע
 ןעֶמ ןְרייס ,םָנואָּבןְראוָעֶג ןעֶלאַפ רַפ יא םִת ןעוו
 רָרְנּואוַא זיִא סאָד נּוא ,ןָמּונעֶג םֹוא יאֵנְּתַא טאָה

 נּוא ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו תוָצִמ איד ףוא זָמָר רָניֵׁש
 ייז ּוצ םִײיקמ ןָטיִה יי ןָלאָז ריִמ ןֹודקּפ ּוצ ןְּבעֶגעֶג
 רֶזָנּוא ְךֶרֹוד ןְראוַועֶג ןָרול ראַפ ןעֶנעֶז אייֵז זַא נּוא
 ּוצ אייֵז םְליופעֶג ְךיִז ןְּבאָה ריִמ טְסייַה םָד דֶלּוש
 רַפ ןְלאָצּב וא ןְייֵל ּוצ בָּחמ ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶמיִה
 םִא קּוסָּפ רֶד טְנייֵמ םָד נּוא ןורְקִּפַה לַעַּב םֶד יי
 ןְרעֶה םָר זּומ רֶע ,ויָלֵעְבִל םַלַׁשִי ומֲעַמ בֵנְנִי בֹונָג

 ;ןְלאָצַּב י'שה זיִא םָד

 הניארו םיטפשמ תשרפ
 / ןעואָל טיִנ ייֵז טעוֶו ןעֶמ םיִמֹותְי ניֵּבייֵא ןייַ

  .לָּכ) רֶלעֶג נּוא םִטּונ סְרְמאַפ םעֶד ןעֶניִׁשְרִי
 - ןְעיניפ שיִנ ּוטְסְלאָז תֹונָמלַא עֶלַא (הָנְמְלַא
 / לאָז ְךייֵר רעֶייַז זיִא הָנָמָלַא איֵד ןעוֶו ּוליִפֲא
 - תֹונָמְלַאיִד ןעֶד ןייַז רעצָמטיִנ ךוא איִז ןעֵמ
 ׂ טיִנ ןעייִנ ןיִרעֶרְט עֶדְעייֵז נוא רעייז ןעֶנייוֵו

 רעֶצִמ טיָנ איז ןעֶמ לאָז םּורָד קעוַא גיִדייֵל
 ןעֶד הא ויא איֵז עֶׁשְטאָח םיסמ טימ ןייז

 דְלעֶג סאָד זיִא טיִנ ןאַמ ןייק טאָה איִז ןעוֶו
 ןֵכִלְניִגהֶיְמְרִי טֶה םּורָד נּוא טְכָאְוַנ טיִנ ראָג
 טְנאָזעֶג טֶה נּוא הָנְמלַא ןייֵא ּוצ םִיַלָׁשּורי
 יב רָד טְניִהאָנ טְנאָז נּוא (הָָמְלַאְּכ הָיָה
 טְכאַנ ייַּב טְנייוַו איִז (הָלֵיַלַּב הָּכְבִה ֹוכָּבנ
 ליִפ טֶָה נּוא ְךייַר זיִא איז עֶׁשְמאָה ןעֶזייוו ּוצ
 ןעֶסעֶג ראַּפ ןאמ ריִא ןיִא ןעק נּוא םיִנּונַעַּת
 ןעֶסעֶג רַּפ טיִנ םיִא ןיִא איִז ןעק טְכאַנייֵּב ְךאָד
 טְּבייַרְׁש יַיַחָּב רָד (יִמַע תֶא הֶוְלַּת ףֶסָּכ םֵאנ

 הָּפְכִי רַמּב ןֵּתמ טְגְָטֶה ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש
 ףא

 בקעי להוא
 ןָאַײל טְסעוֶו ּד זַא (ךָמע ינֲעָה תֶא ִמַעתֶא הָוַּת ףֶמֶּפ םִא

 (הָׁשֹונְּכ ול הָיְהֶת אל) קְלאָפ ןיימ ןּופ ןאַמּורָא םָד דְלעֶג
 ׁשָרְדֶמ רֶד טְגאָז .רעֶנאָמ ןייק ןאַמּורָא םֶד ןייַז טיִנּוטְסְלאָז
 לד ןֵֹוח 'ה הָולַמ) טְנאָזיִג לָׁשָמַא ְךֶֶמַה תֹמלָׁש טאָה סָד
 רלעֶג סיִא טָאיַל ןעֶמ נּוא ןאַמּורָא ןייֵא טְגיִלעֶוטייל ןעָמ זַא
 זיִא רֶנייַא לשָמַא זיִא םָע .טאָג טאל ןעֶמ איו ְךיילְג זיִא
 םיִא וצ הָולַמ רָּד טְגאָז רֶלעֶג ןָאְײל ןְרעֶדְנַא םיצ ןָמיִקעֶג
 ךיִא לעוֶו דָלֹעָג םָד רַפ בֵרָע ןייֵא ןיִּבעֶג ריִמ טְסעוֶו ּוד זַא
 טְכאַרְּבַעָג םיִא טאָה נוא ןְגְנאַגעֶג הָיל רֶד ויִא ןָאָיל ריִד
 רֶלעַג םֶד ראַפ ןעוֶויג בֵרֵע עֶרייּבןיִנעֶז גוא ןָׁשְנעֶמ יי
 ןייִא רעֶרעֶרְנַא רֶד נּוא רֶׁשֹוע ןייַא ןעוֶויִג זיִא בֵרָצ ןיֵא
 ליפעוֶו ןיִא ןָּבִרׁשעֶנ ןייֵא טֶה הָוְלַמ רֶר ניא ןאַמ רעֶנייֵמיִג
 געֶמ בֹוח ןייַ יִמעֶנ ּפָא ןיִלעוֶו טעוֶו רֶע בַרְצ ןיִבְלעוֶו ןּופ
 םעֶר לאָז גּוא רֶנולְקַא ןייַז לאָז הְלַמ רֶד ןעוֶו .ןיִמעֶנ רֶע
 לאָז בֵרֹע רֶד רֶׁשֹוע רֶד ֵדְּכ יִנאָמ טיִנ ראָג בֵרָע םעֶנייֵמיִג
 ןיִראוָו בֹוח םֶָד טיִמ םוָא ףֹוא ְךיִז טְרעֶכיִז רַפ רֶע זַא ןעֶסיוִ
 ןיִגאָזרֶׁשֹוע רֶד טעוֶו בֵרָע םעֶניימיִג םָד ןיִנאָמ טעוֶו רֶע זַא
 ניֶגייֵא סָד .ריִמ ּוצ ּוטְסאָה םָו בֵרָע םיִנעַי טְסְנאָמ ּוד זַא
 רֶלעֶג טְאַיַל םִו ןָׁשנעֶמ םָד הָצֹעןיֵא קּוסָּפ רָד ְליצ רֶד
 רֶד ךיִז תיִמְתַח ןאַמּורָא ןייֵא רֶלֶֹג טָאָיל סאוָו רֶד יִראָו
 ןֶּבאָה ןיִדאָׁש ןייק,לאָז הָוְלַמ רָריִדָּכ ליִסְקעוו םד ףוא ןאַמּורָא

 אל ךֶמע יִנָעָה תֶא יִמַע תֶא הָוְלַּת ףֶסָּכ םָאנ קּומַּפ רָד טְגאָז
 רֶלעֶג ןאַמּורָא םָד ןָאָיל טְסעוֶו ּוד זַא (הָׁשֹונְּכ ול הֶיְהֶת
 טְסְלאָז גּוא ןעֶזאָל רַפ םיִא טְסְלאָז ןיִנאָמ טיִנ םיִא ּוטְסְלאָז
 רֶד טְגאָז .ןיִרעֶו ןיִלאַפ רַפ םעוֶו דְלעֶג ןייד ןיִטְכאַרְט טיִנ
 טְגיִלעֶוטייַל סו רֶד (לֶד ןֵֹוח 'ה הָוָלַמְ) קּוסָּפ םֶד ףֹוא ׁשָרְדֶמ

 יפ רֶע ןיִראָה טא} ןיִא ןיִרעֶּכעֶז ראַפ ְךיִד טְסְלאָז ,טאָג טָאָײַל רֶע יוִו ְךייֵלְג זיִא רֶלעֶג םיִא טָאיל גוא ןאַמּורא םָד
 : {קַפָפ םּוׁשַא ןָא רֶלעֶג םֶד ןיִלאָצאַּב יִאְרַנְּב ריִד טעֶו רֶע נּוא רֶׁשֹוע ןייַא
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 הניאש יי יה

 טיִנ םִע רעֶוו (הָוע הָמִח קיֵחְּב רַחֹוׁשְו ףַא

 ְךיז ןופ טְליטְׁש רֶד ׁשיִגנְראּב רַּפ ןיִא הֵּקָדְצ
 רַחֹוׁש טְמעֶנ םֶו רֶד נוא טאָנ ןוֿפ ןְראָצ םָד
 ןְראָצ ןְקְראַטְׁש םעֶד ְּךיַו ףוא טְגנעֶרְּב רָה
 ףֹוא דְלעֶג ןייַז טְרעֶניִמ םו רַד נּוא טאָנ ןּוּפ
 ןנעֶז םּורָד םִיַלְפִּכ לָּפַּכ טאָנ טְלאָטַּב הָּקָדִצ
 יִנֲע םָד ןעֶייל ּוצ הָרֹוּת רֶד ןיִא ןְטאָּבִנ ריִמ
 תֶא הֶוָלַּת ףֶסֶּכ םאנ קּוסָּפ רעֶד טְגאָז סאָה
 רֶׁשֹע ןייֵא טְמּוק םִע ןעוֶו (יִנְעַה תֶא יִּמַש
 ִנֲע םָד ןעָייל רֶסעֶּב ּוטְסְלאָז ינֲע ןייֵא טיִמ
 ןייַד ןּופ יִנֲע ןייֵא טְמּוק סע ןעוֶו (ּךֶמעע
 טאָטְׁש רֶרָדְנַא ןייֵא ןופ יִנע ןייֵא :ּואטאָטְׁש
 ןייד ןופ יִנֲע םעֶד ןעייל רעֶסעֶּב ּושְּפְלאָז
 ןייַד ןופ יִנֲע ןייֵא טְמּוק סֶע ןעוו נּוא טאָטְׁש

 הָחָּפְׁשִמ רֵדְמעֶרְפַא ןּופ יִנָע ןייַא נּוא הָחָּפְׁשִמ
 ןייד ןּופ םִו יִנֲע םעֶד ןעייַל רֶסעֶּב ּוטְסְּלאָז
 טָסעֶוו ּוד ןעוֶו (ךֶמ יִנֲעָה תָאנ זיִא הָחָּפְׁשִמ

 ןייֵא ןייַו ןייֵלַא ּוטְסעוו יִנָע םעֶד ןעייל טיִנ

 ְךיִדּוטְסְלאָז םיִא טְסעייֵל אּו ןעו נּוא יִנָש
 ניִדְלּוׁש טינ ריִד זיִא רֶע איו ְךייֵלְג ןעֶכאַמ
 יּביִ ןייק ןעֶּמעֶנ טינ םיִא ןופ טְסְלאז נא

 םֹורָנ רעֶייֵז זיִא תיִּביִר ןּופ הָריִבֲע איד ןעֶד
 זיִא רֶע םוָו הָיְדַבֹוע ייַב ןעֶיִפעֶג ריִמ יו וזַא
 בָאְחַא ןּופ זֹוה ןיִא םֹופֹורְטֹוּפַא ןייֵא ןעוֶועֶנ
 סוא דְלעֶג ןייַז ראָנ טאָה נוא לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶּמ
 רע; םִו םיִאיִכְנ שְרָדָנּוח ןעֶוייֵפְׁש ּוצ ןְּבעֶגעֶנ
 לייַװ לייֵהַא ןיִא גיִצְפיִפ ּוצ ןעֶטְלאַהַּב טֶה
 ןְראָועֶג זיִא ןעֶגיִנְרַה טְלאָוג ייֵז טֶה בָאָחַא !
 םֹוא הָיְדַבֹוע טה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא רעֶגְנּוהַא|
 ןעִייל ןמּוקעֶג רע זיא דְלעֶג ןייַז ראָנ ןְּבעֶעֶע
 םיִא טאָה נּוא בָאְחַא ןוֿפ ןּוז רֶד םֶרֹוהְי ייַּב
 טיִנ זיִא ץְראַה ןייַז רֶּכֶא תיִּביִר טְנאָזעֶג ּוצי
 סֶע ןעֶד תיִּביִר ןֶּבעֶג לאָז רָע ייַּב רָה ןעוֶועֶג
 טיִנ םֶו םעֶד ןּופ הָריִבֲע איִד םֹורָנ ֹוזַא זיִא

 תיִּביִר טְמעֶנ סיי עֶר ןופ איו ֹוזַא תיִּביַר
 טאָה רֶע ווא אּוהָי טְקיִׁשעֶג טאָנ טֶה םּורָד
 עֶנייַ ןעֶשיוִוְצ לייַפַא טיִמ םֶרֹוהְי ןעֶסאָׁשעֶג
 דֶנעֶה עֶנייַו טקעֶרְטְׁשעֶג טֶה רע יו ליִסְקַא

 תשרפ

 ה"לש

 גּוא עֶנעֶקרֶמ עֶגייַר (רָחַאָת אל ףַעַמְו ףתֶאלְמ
 ראַפ טיִנ ּוטְסְלאָז הָאּובֵּת עֶסאַנ עֶנייַר

 ךֶרֶרְּבטֶּביְַׁש יִלְבַּבַה םֵחַנְמ 'ר ,ןְגְנעֶרְּבּוצ ןעֶמיו
 ּוצ זָנּוא טְנייֵמ קּוסָּפ רעֶר זַא ןעֶגאָז ןעֶמ ןאק ָמָה
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 דנק הניארו םיטפשמ
 ןעֶמייֵה םיִיַנז יִד (יִמִע תֶאנ תיּביר ןֵמעֶנ ּוצ
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא טאָנ ןּופ קְלאָפ םֶד
 טעוֶו טאָנ (םֶחַרָי וָיְנֲַו ֹומַע תֶא יי םֵחָנ יִּכנ
 םִינע עֶנייז רעֶּביִא תא קְלאָּפ ןייַ ןְטְכייֵרְט
 ןייֵא ׁשְנעֶמַא ןעֶד ןעֶמְראַּב רָד ְּךיִנ רע טעוֶו
 ןעוֶו םיִבֹורְק עֶנייֵז טיִמ ְּךיִז טְמעֶׁש .רֶׁשֹוע
 םיבֹורְק עֶנייַז דֵּבַכְמ ויִא נּוא םִינֹע ןְנעֶז ייֵז
 איֵד טְרעֶק רַפ ויִא טאָנ רעֶּבֶא םיִריִׁשַע יד
 םאָה נוא דְנייַּפ רע טֶה םיִריִׁשע עֶטְכעֶלְׁש
 ּור ןעוֶו (לֹוּכְחַּת לֹוּבָח םִאנ םַײנע איד ּביל
 .גּוא דייַלק םֶרָבַח ןייד ןיּכְׁשִמַא ןְמעֶנ טְסעוֶו
 ּומְסְלאָז אָמ ייַּב ןְּבאָה םֶד ףָראַד רָבֵח רָד
 ייַּב ראָג ןעֶזאָל םיִא ייַּב גאָט ןֶצְנאַג םעֶד םֶד
 ּור נּוא ןֹּכְׁשַמַא ּוצ ןְמעֶנ םֶד ּוטְסְלאָז טְכאַנ
 ּבאָה ְּךיִא םָל יִנֲע רֶד ןְטְכאַרְפ טיִנ טְסְלאָז
 ןעֶו םּורָפ טיִנ זיִא ןְמּונעֶג ןֹוּכְׁשַמַא םיִא ןּופ
 פא טיִנ ןֹּכְׁשַמ םעֶד םיִא לעֶוו ְךיִא ּוליִפֲא

 ְּבאָה טיִנ הָריִבֲע ןייק;ְךֹוא ְךיִא לעֶו ןעֶּבעֶג :
 אוט טאָנ ְךיִא (יִנָא ןּונַח יִּכ) טייֵטְׁש םּורָד
 ןעוו ּוליפֲא ןׁשנעֶמַא .רֶּביִא ןְמְראַּב רָד ְךיִמ
 רעֶד ְּךיִא לעוֶו םּורָד טיִנ תּוכז ןייק טֶה רֶע
 ןַײד ןייא (ללקת אֹל םיהלָאנ ןְפאָרְטְׁש רפ
 ְךיִד טְכאַמ רֶע ןעוֶו ןעֶטְלעֶׁש טיִנ ּוטְסְלאָז
 ּוטְכְלאָז ְךֶלֶמ ןייֵא א טָּפְׁשִמ ןיִא גיִדְלּוׁש
 יֵשְנַאְק טָּפְׁשִמ ןעֶנעֶוו ןּופ ןְטְלעֶׁש טיִנ ךֹוא
 עֶניִלייֵה ןייַז טְלאָז ריִא נוא (יֵל ןּויְהִּת ׁשֵדֹוק
 םיִנ תֹופיֵרְמ ןייֵק םְלאָז נוא ריֵמ ּוצ טייַל
 יִד ּוצ ןעֶּבעֶג תֹופיִרְט איִד טְלאָז ריִא ןיִסֶע
 םיִרָוכְּב יד ְּתיִגְרַהְג טֶה טאָנ ןעוֶו ןעֶד דֶניֵה
 איד ףוא ןְליֵּבִג דֶנה יִד ןְּבאָה םִיַרְצִמ ןיִא
 םיִרוכְּב עֶרעֶייִו ןְּבאָרְנַּב ןְּבאָה סו םיִרְצִמ
 ןֵליִּבִג טיִנ יי ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איד ףֹוא גּוא
 אייַּב טייֵג ןעֶמ ןעֶוו זיִא רָדֵס רעֶד עֶׁשְטאָה
 ֵליִּב רֶניֵה יד ןעוט ןיִקעֶטְׁשַא טיִמ טְכאַנ
 םֹורַא םִיַרְצִמ ןופ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי איד נּוא
 איד נוא ןיִקעֶטְׁש טיִמ טְכאַנ יב ןעֶגְנאַנעֶג
 .םּורָד אייז ףוא ןְליִּבְג טיִנ ךאָד ןְּבאָה דְניִה
 וי יא תֹוליֵבְנ יר ןעֶּבעֶג ייֵז ןעֶמ לאָו

 א
 שודקה

 ףריוִו נוא הָלָפָּה יד זַא לּודָג ?ֵלְּכַא ןיִרעֶה ןעֶזאָל
 (ףֵעָמְִ ןְרעֶרְט טיִמ נוא (ףֶתֶאָלָמ ְצְראַה ןָלּופ ןּופ
 איר םּוראו ןייַז ּוצ לַעֹוּפ ןעֶזאָל ראַפ טיִנ טְרעוֶו

 'ןְסאָלְׁש רַפ טיִנ ןעֶנעֶו ןְרעֶרְט ןּופ ןֵרֶיֹומ
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 ןְּבעֶג טיִנ טְסְלאָז ּוד זאְוָׁש עַמָׁש אָׂשִת אל

 ןייַז ןאקג םִע םוִו ןעֶׁשְנעֶמַא ּוצ הָּעבְׁש ןייה
 ּוטְסְלאָז ְךֹוא גוא ןעֶרעֶווְׁש ׁשְלאַפ טעֶו רֶע
 םעֶד ןָא ןיד לעַּבַא ןּופ תֹונֲעַמ ןעֶרעֶה טיִנ
 ןעֶגאָז ןָא םיִרֵקְׁש ריִד טעֶו רע; ןעֶד ןעֶרָדְנַא
 ּוצ ּפֶא ןייַז רעֶווְׁש ְּךאָנ רעֶד טעֶוֶו םִע נוא
 ןייז ןעֶלעוֶו תונעמ עֶנייַז לייוַו םיא ןעֶניִקייֵל
 ןייד ןעוֶו רָּכֶא ןְצְראַה ןייַד ןיִא טְצעֶועֶג ןייַא
 רֶלאַּב םיִא טעֶו נּוא ייַּב רֶד ןיּיַו טעֶוו רָבַח

 רעוו ןייֵטְש רַּפ ןעֶנעק ּוטְסעו ןעֶניִקייֵל ּפָא
 ְךֹוא תֶמָא טְגאָו םִע רעֶו נוא טָנָניל טְנאָז םָע

 ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ לאָז ןַעַמ קּוסָּפ רעֶד טְוייוַ
 יֵרֲחַא הָיְהִת אלנ עֶרֶה ןֹוׁשָל נּוא תֹוליִכְר
 ְךאָנ ןייג ְךאָנ טיִנ טְסְלאָז ּוד (תֹועָרל םיִּבַר

 זיִא טוט םוצ ןְשנעֶמַא שֶּפְׁשִמָג טָה ןעֶמ ןעוו
 . ןיָיַרַא ןּופ בור םעֶד ְּךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג ְּךאָנ ןעֶמ
 נּוא ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םִע ןעֶד ןעֶוייֵּב ּוצ ןעֶנעוַו
 ןְּבאָה ניִסייַרְד נּוא סקעֶז ןעוֶו ןיִרְדָהְנַמ ניִצְּביו
 ףֶניִּפ נּוא טוט םעֶד גיִדְלּוׁש זיִא רֶע טְנאַועֶנ

 זיִא רּוטָּפ זיִא רֶע טְנאַזג ןְּבאָה ניִסייֵרְד נּוא
 םע ןעוו ראָנ ןְגְנאַגְג ְּךאָנ טיִנ בור םעֶד ןעֶמ
 ןעֶּבאָה סאוָו איִד רעֶמ ייֵווְצ טיִמ ןעוֶועֶג זיִא
 זיִא םִע ןעוֶו רעֶּבָא גיִדְלּוׁש ויִא רֶע טְגאָזעֶג
 טְנאַזג ןְּבאָה םִו יִד ןעוֶועֶג רעֶמ םָנייֵא טיִמ
 ןעֶד ְּתְרָמַּפְג םיִא ןעֶמ טֶה ֹוזַא רּוטָּפ זיִא רָע
 בור םעֶד ְּךאָנ ןְגְנַגְג ְךאָנ ןעֶמ זיִא ןָמּוג ּוצ

 : 'שורקה ה"לש
 ןָמעֶג ףוא טיִנ .טְסְלאָו ּוד (אְוָׁש עַמִׁש אָּׂשַה אל

 ַײב רֶד ןעֶמ טְנייֵמ םֶר טְביִרעֶּב ןְׁשְלאַפ ןייק
 זַא ןי לַעַּב ןייֵא ןפ תֹונֲעַמ איד ןיִרעֶה טיִנ ראָמ
 ְֵבַּבַה םֶחַנָמ 'ר ,ייַּב רָר טיִנ זיִא דַצ רֶרעֶרְנַא ןייז
 הָמׁשְנ יד זָמָר רָנייֵׁש רֶדְנאווַא טְגיִל אָד טֶּבייַרְׁש
 "שה נּוא םיִניֵד יִלֲעַּב ייֵוְצ ןעֶנעֶז ףּוג םֶד טיִמ
 ףאָנ ןעֶגעֶו ייֵז תַעַׁשְּב ןַד ייֵז זיִא רֶע ןָײד רעד ויִא
 ןְּבְראָד רַּפ טְרעֶו ףּוג רֶד זַא רָּבֶא ןָמאֵז ּוצ עֶרייֵּב
 יֵד נּוא רָב. ןיִא טליופ רַּפ טְרעוֶו ׁשייֵלָפ סאָר גּוא
 נּוא תֶמֶא ןַײד רֶר י"שה זיִא ןייֵלַא טְּבייַלְּ הָמָׁשְנ
 רֵפְכו קּוחָּפ רעֶד זָמַרְּמ ז"א םֶד ,ןב רעֶמ םיִּנ יֵא
 ׁשייֵלַפ םָר נּוא ףוג רֶד טְסייֵה הָמָדֲא (ֹומַע ֹותָמָדַא
 ,ןיר לַעַּב רֶמייֵַוְצ רָד זיִא רֶכָלעוֶו טור זיִא סֶע לייַו
 קירּוצ הָמָׁשְנ איד טְרעֶק טְליֹופ רַפ טְרעֶו םָע זַא

 :רֹובָּבַה אֵמָּכ םֶד ּוצ טְרָא ריִא ּוצ

 םיטפשמט תשרפ

 / ןיימ םעֶנייֵא טימ רראָנ זיִא םִע ןעוֶו ּוליִפֲא
 / ראָט ןיַדַא (ביר לע הָנֵעַת אלוק ןעֶועֶג
 - ציא ןיִד לעַּבַא ּוצ תֹונעַמ ןייק ןעֶנְרעֶל שיִנ

; 
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 - ראָנ ןיד לעּבא רפ ןיִנעֶפ טיִנ רע ראָמ ְךֹוא
 - .רֶרָדָנַא הָר נוא ןיִנעט לאָז ןײלַא ןיִד לַעַּב רֶר
 / (מע בֹועַּת בֹווע ןעֶרְפְנֶע פאָז ןיִד לעַּב
 - טייג רָכַח ןייַד ןּופ ליִזייֵא םֶד טְסֶהעֶז ּוד ןעוֶו
 . ּוטְסְלאָו ןעֶלאַפ ליִװ נּוא אָׂשַמ טיִמ רעֶוְׁש
 . עֶׁשְטאָה ןעֶמעֶג ּפאָרַא אָּׂשמ יד ןפְלעֶה םיִא
 - םֶקֹוא ןייֵא טְסְהעֶז ּוד ןעֶוו .אֵנֹוׂש ןייַד זיִא רֶע
 / טיִוְנאָלְּב אֵנֹוׂשַא ריִד זיִא סו רָבֵח ןייַד ןּופ

  ּוטְסיִּב ןעֶרעוֶו ןעֶראָל רַפ טעוֶו גּוא געוו ןיִא
 / הַדְהָת אל לֶדָו םיִא ןעֶרעֶק םּוא ּוצ בַָײַח
  ְּךיִז ןָמּוק שיט ןייַא טיִמ יִנָע ןייַא ןעוֶו (וביִרְּב
 - יִנֲע םעֶד ןֵכאַמ טְצצְרעֶג טיִנ ּוטְסְלאָז ןָדאָל
 . דֹובָּכִּבןּבעֶג הָקָדְצ םיִא לאָז רֶׁשֹע רֶד ֵדְּכ
 סאָד ניִדְלּוׁשִי םיִא זיִא רע ןעֶנייֵמ טעֶו רֶד
 ןעֶו (נֹורֲהַּת לא קידַעַו יִקְנְו) טיִנּוטְסְראָט
 . גיִרְלּוׁש ןיִד תיֵּב םֶד ןּופ םֹורַא טייג ׁשְנעֶמַא
 - טְנאָז וא רעֶנייֵא טְמּוק םִע ּוא טֹוט םעֶד
 .ֹוזַא רּוטַּפ זיִא רֶע סאָד ןעֶוייו ּוצ ּבאָה ְךיִא
 ןיִד תיֵּב םּוצ קיִרּוצ ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶּמ טְריִפ
 ןעֶו רעֶּבָא ןעֶרעוֶו טְכעֶרעֶג ןאָק רע לייַו
 רּוטָּפ ןיֵד תיֵּב םעֶד ןּופ סֹורַא טייַנ ׁשְנעֶמַא
 לעֶו ְךיִא טְגאָז נּוא רעֶנייֵא טְמּוק סֶע נּוא
 טריִפ טֹומ םעֶד ניִדְלּוׁש זיִא רָד סד ןעֶזייוו
  ראָנ ןיֵד תיֵּב םּוצ קיִרּוצ טיִנ םיִא ןֹוׁש ןעֶמ
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םָד .טְכעֶריִנ טְּבייַלְּב רֶע

 קידצו
 ן םירקי יטוקיל

 ּומְסְלאָז ןאַמּורָא ןייא נּוא (ובירָּב רַדְהָת אֹל לֶד)
 םיַַחַה רוא רֶד יו וזַא גיִרק ןייַנ ןיִא ןְיֵשַּב םיִנ

 םאָנ טיִמ רֶר טְניִרְק ןאַמּורַא רֶד טְּבייַרְׁש ׁשֹודְקַה
 טיִמ טְלעוֶו עֶצְנאַג יד רֶע טְוייֵפְׁש םוָו רַפ טְגאָז גּוא
 ךיִבעֶג ןיִּב ְךיִא נּוא רֶרייְֵק נוא ןֵקָניִרְט גוא ןיִסֶע
 ופְראָּב נוא טעקאנ גיִטְשָראָדר נּוא גיִרָגְנּוה דיִמָּת
 עב או יי . ר ריב אםִרעַװַא =
 סֶע ּוצ םיִפָע רֶּבֶא רֶצייַרְג עֶכיִלְטֶע םיִא טיִג גּוא
 םעֶד ןּופ גירק יד לטבמ רע זיא ׁשּוּבְלַמ ןייֵא רָּבָא
 ןֶׁשיִוְצ נּוא םיִא ןְׁשיוִוְצ םֹולָׁש טְכאַמ נּוא ןאַמּורָא
 ןָלעֶו טיִנ ְךיִד םְסעֶוו ּוד זַא נּוא ,אּוה ךּורָּב טאָג

 ןּופ הָנֵעְו
 רָּביִא עֶנייֵׁש ןייֵא נּוא הָנַעַמ עטּוג ןייֵא ןאַמּורַא םֶד
 הָרֹּת ןייז ןיא ןְּביִרְׁשעֶג אוה ְךּורָּב טאָג טֶה םעֶד
 ןאַמּורָא םֶד ןּופ הָנעַמיִר ןָכאַמ ןייֵש טיִנ טְסְלאָז זַא

 ויא

 י"א
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 תיּב םַל ןּופ ויִא רֶע ןעֶוו (נֹורֲהִּת לַא קיִדַעוי
 ןֹוׁש םיִא ןעֶמ לאָז טְכעֶרְגןְגנאַנעֶג סֹורַא ןיֵד
 קיִדְצַא אל יִּבנ טְנאָז טאָג נוא ןֶנינְהַה טיִנ
 זאָל טְכעֶרג טיִנ ןייֵלַא םיִא לעוֶוְךיִא עֶׁשֶר
 ןייַלַא םיִא לעֶו נוא עָׁשֶרַא זיִא רֶע ּבֹוא
 אּוד נּוא הָתיִמ בָיַח זיִא רֶע ּבֹוא ןעֶמייֵמ

 לאָנ ייֵרְד טייֵטְׁש קּוסָּפ רעד (ומִא ּבֵּלֲחַּב
 טיִנ ראָמ ןעֶמ סאָד ןְוייו ּוצ הָרָוּת רעֶד ןיִא

 ןייק ראָט ןעֶמ נוא ךעֶליִמ טימ ׁשייֵלְפ ןֶסֶע
 נוא ְךעֶליִמ טיִמ ׁשייֵלְפ ןופ ןעֶּבאָה הָאּנַּ
 נוא ְךֶליִמ טיִמ ׁשייֵלְּפ ןיִכאק טיִנ ראַט ןעֶמ
 טְסְלאָז וד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת יִד טֶה םּורָד

 ׁשייֵלְפ ןעֶמע טינ טְסְלאָו ּוד ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא!
 טְסע רע ןעוֶו ּוליִפֲא ןעֶייוו ּוצ ְךעֶליִמ טיִּמי
 הָאְנַה ןייק ןּופ רֶד טֶה נּואְךֶליִמ טיִמ ׁשייֵלְּפ

 ׁשייֵלְפ םייַה ןעֶגנּלְׁשעֶג ןייֵא טֶה רֶע ּונֵיַהְד
 םעֶד טיִרְּבעֶגְּבָא ְּךיִז טאָה נוא ְּךעֶליִמ טיִמ
 יו ֹוזַא טיִנ תֹוקָלַמ בִיַח ּךאָד רֶע זיִא וָלאַה
 טיִנ ׁשֶרָדְנַא זיִא ןעֶמ סאוָו םיִרּוסיִא עֶרָדְנַא !

 טעקס

 ןּופ הֶאְנַה םֶה ןעֶמ ןעוֶו רּונ תֹוקְלַמ ןייק בִיַח
 ןּופ הֶאְנַה ןייק טֶה ןעֶמ ןעוֶו רָּבֶא .ןְפֶע םעֶדי
 רעֶד .תֹוקְלַמ ןּופ רּוטָּפ ןעֶמ זיִא ןעֶסֶע םעֶד

 שורקה ה"לש 0
 (ורָאָהִנְלֵאָדְרּכ לָּכהֶארִיְָׁשַּםיִמֲּפ שלש
 םְנאַמ עֶגייַר עֶלַא ןָלאָז ראָי ןיֵא לאָמ אייֵרְד = }
 יד םו םַעַּט רֶר ,ןְרעָה םֶד רַפ ןְרעוו ןְהעֶועֶג טייפ
 איירד יי ּוצ ןּופ הָוְצִמ יִד טְלעֶטְׁשעֶג םֶה הֶרֹוִּת
 ןהְועֶג ןּוׁשָל םעֶד טיִמ ק"מהיּב ןיִא ראָי ןיִא לאָּמ

 יֵלָבּבַהםַתַנְמ 'ר טּבירְש ןְרעֶה םעֶב רפ ןיִרעוו
 ףְראַר םֶוו שֶנעֶמ רָר זַא ןעֶכאַמ ּוצ םֵוְְרעֶמ ףֹוא
 ףְראַד .טָעּור הָניִכָׁש יִר יוִו ק"מהיּב ןיא!ןיינ ןייַרַא
 ןיִרעֶוֶו ּוצ ןְהעֶזעֶג טאָנ ןופ טייג רֶע זַא ןעֶּפיוװ רָע

 ּוצ רעֶד יּואָר זיִא רֶע ּבוא ןיִּרעֶלְקעֶּב ףְראַד נּוא
 ליקעֶּפ ןייַנ טיִמ ןעֶדאָלעֶּב טיִנ טְמוק רֶע ּבוא
 ץֶלַא טְסייוֵו נוא ץֶלֶא טְהעֶז םו טאָנ רַפ תֹוריֵּבֲע

 רע זַא ןְטְבאַרְמּב ׁשְנעֶמ רֶרעֶי ףֶראד עֶגיִּבְלעֶזֶד
 ןעֶפּורעֶג ןָא טְרעוֶו םוִו תֶסְַָּה תיֵּב ןייֵ ןיִא טייג
 יִא םֶו ׁשֶרֶרֶּמַה תיֵּב ןייֵא רֶדֶא טָעֶמ ׁשֶרֶקִמ ןייֵא
 הָניִכְׁש יִר טעָור ןָמְראָד ךוא נּוא גיִלייֵה רעֶייִז ךוא
 ףְראַד טאָנ רַּפ טיימְׁש ןיִהַא ןייַרַא טייג םֶו רֶה גּוא|

 טְצּוְׁשעֶּב טיִנ גוא ןייר ןייֵג ּצ ןייכַא ןהעָז ןעֶמ
 : הָליִלֶח תּוריּבעטיִמ

 םיטפשמ תשרפ

 יִדָנ לָׁשַבְת אלנ ןעֶמייֵט טיִנ םיִא טְסְפְראַד

 - טיִנ טֶה נוא ְךעֶליִמ טיִמ ׁשייֵלַּפ ןיִכאַק טיִנ

 הנק הניארו
 ןֶועֶג זיִא רָדַמ רֶר טְּבייַרְׁש קֶחְצִי תֹורָלֹוּת
 ׁשייֵלְפ ןיִכאָק ןעֶנעֶלְפ ייֵז םאָר ז"עע יד ןּופ
 ןופ ןעֶלְצְראָָו איד ןיִא ןְּבעֶג ּוצ ְּךֶליִמ טיִמ
 םּורָד תֹוריִּפ ןְסקאַו ְךיִג לאָז סֶע יִדְּכ םֹוּבַא
 טיִנ טְסְלאָז איִד טְלעֶטְׁשעֶג הֶרֹוּת יִד טאָה
 טיִמ קּוסַּפ ןייֵא ןיִא ְךֶליִמ םיִמ שיילפ ןיכאק

 טְסּומְׁש םֶד סאוָו (ְּךֶתֶמְדַא יִרוּכִּב תיִׁשאֹר)
 הָאּובְּת ןּופ ּוליּפֲא םֶד ןעֶזייוַו ּוצ הָאּובָּת ןּופ
 טיִמ ׁשייֵלְּפ ןיִכאָק טיִנְךֹוא ּוטְסְלאָז ןיִנעוֶו
 ְךיִנ הָאּובְּת ןייַר .ןייֵלַא טעוֶו טאָנ נּוא ְּךֶליִמ
 (ְךֶאָלַמ ַחָלֹוׁש יִכֹנָא הָנַהִנ ןעֶסְקאוַו ןעֶכאַמ
 ןְלעֶוֶו לֵארְׂשִי יד הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טֶה טאָנ
 יּואָר יִנ ייֵ ןְלעוֶו ֹוזַא לָנע םעֶד טיִמ ןְנידְניִז
 גּוא ייֵז טיִמ ןייג לאָז הָניִכְׁש ןיימ םאָד ןייַ

 טיִמ ןייֵג טעוֶו סאוווךְֶלַמַא ןעֶקיִׁש לעֶו ְךיִא
 ןייַז ראַפ סאָד ןָאּומעֶג הָלֵפְּת הָׁשֹמ טאָה ייֵז
 לֵאָרְׂשִי טיִמ ןייֵג יִנ ךַאָלְמ ןייֵק לאָז ןְּבעֶל
 ןליוו ןייַז ןָאוטעֶנ טֶה טאָנ נוא ןייַלַא טאָנ רּונ
 מז לָּכ לֵאָרְׂשִי ראַפ ןעֶגְנאַנעֶג ןיילַא זיִא גוא
 זיִא הָׁשֹמ דְלאַּב יו נוא טְּבעֶלעֶג טֶה הָׁשֹמ
 שארַא ןְראוָועֶג זיִא עֶׁשֹוהְי נוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 ראפ ןעֶגְנאַנעֶג ךֶאְלַמ ַא זיִא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא
 רָד טְּבייַרְׁש לֵאָננַח ּוניַּבַר רעֶד נּוא לֵאָרְׂשִי

 טאָה עֶׁשֹוהְי טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא סאוָו ְּךֶאָלַמ
 ןפייהנ

 םירקי יטוקיל :
 טרָאיינ טאָ םיִמ ְךיִז טְגיִרְק רע םִו גירק ןייַז ןיִא

 םיִארָביִא ְךיִר טְסְלאָז נּוא ןְגיִלעֶז טייל םיִא טְסֶלאָז
 תַהיִרָּכ) גיִרְק יד ןייַזלֵּטַבְמ טְסְלאָזיַרְּב ָמיִראַּב רֶר
 טיש רַפ ְךייַא טיִמ טֶה טאָנ סו טייהְרָביז(תִרְּב
 רייַריִנ ךייַא ּוצ םֶה רעסוִו דייֵר עֶגיִזאָד איִד ףוא
 גּוא אּוהיִבֲא נּוא בֶרָנ ןֹרֲהַא נּוא הָשֹמ זיִא ְךאָנ רֶד
 גוא ןְגְנאַגעֶג ףורַא לֵאָרְׂשִי יד ןּופ םיִנֵקז גיִצְּביִ יִד
 רֶמְנא זיִא לֵאָרְִי יד ןּופ טאָג םִעָד ןְהעֶועֶג ןּבאָה
 רֶנאַמיִר םֹוא לעֶגיִצ ןייֵא יו ּוזַא ןעוֶועֶג סיִפ עֶנייַ
 אּוהיִבֲא נּוא בֶדֶנ סאָד טְּבייַרְׁש ןָתָנֹוי םּוגְרַּת רעֶד

 ןְהעועֶג יי ןְּבאָה ןְגוא עֶרְעיי ןֶּבּוהעֶג ףוא ןְּבאָה
 םופ ןייַז נוא אּוה ְךּורָּב טאָנ ןופ דֹובָּכַה אֵסָּכ םָד

 דְנאַמיִר םֹוא לֶגיִצ ןייֵא יו וזַא ןעוֶועֶג זיִא לֵקְנעֶּב
 ןְּבאָה םיִרְצִמ יִד םוָו טייּבְרא יד ןְקְנעֶרעֶג לאָז רֶע
 לֶניִצ ןיִא נוא םייִל ןיִא ןֶרּוי איִד טיִמ טייֵּבְרַאעֶג

 ןְמעֶגק ְנאַמיִרְייֵזּצ ןְפֶלעֶה ןְגעֶלְפרֶּייוַויִד גּוא
 לֵבייוו לֶרייֵא ןייֵא ןעוֶועֶג רֵבייוו יִד ןֶׁשיוִוַצ זיִא םייִל

 ןְטעֶנְקעֶג םייַל םֶד טֶה יִז יוִו ןעוֶועֶג תֶרָּבּועְמ זיִא יִז |
 גּוא ןייַַא םייל ןיִא רֶניֵק םֶד ןעֶלעֶג ליִּפַמ איִז שֶה

 םה
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 (םֶקעְׁשְפִל אָּׂשִי אל יִּכ) לֵאָכיִמ ןעֶמייֵהעֶג
 ןָאוט ּוצ ןעֶטיִה ְּךייַא טְלאָז ריִא טְנאָז טאָנ
 ןייק שֶה רעד ךָאָלֹמ םֶדרּפ הָריִבע יא
 ןאק םִע ןעֶד תֹוריִבע;איִד ןייַז ּוצ לֵחֹומ ַחֹּכ
 טאָנ ראָנ תֹוריֵבע איד ןייַז לֵהֹומ טיִנ-רֶנייֵק
 ְךאְלַמ רֶד םָיו ןיִרעֶה ּוצ טְסְלאָז נּוא ןייֵלַא
 דֶנייַפ עֶרעֶייַא ןעֶלעוֶו ֹוזַא ןיִגאָז ְךייַא םעוֶו
 ךיד שעוֶו ְּךָא ;מ ְרעֶד נא ךייַא ראַפ ןֶלאַּפ
 הָלֲחמ יִתֹוריִסֲהע לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְגנעֶרְּב
 ְטְלאַה טְסעֶו ּוד ןעוֶו טְנאָז טאָג (ּףֶּבְרקִמ
 טייקנארק עֶלַא ןאָט ּפָא ְךיִא לעוו הֶרֹוּת יד
 ייֵלְרעֶלַא ןיִנעֶז םעטְּבייַרְׁש ייַחְּב רֶד .ריִד ןּופ
 נּוא ןעֶסע ליִפ ןּופ ןעֶמּוק לייֵטַא טייֵקָנאַרְק
 לייֵמַא נּוא ףינ ןיִא ןייַרַא טייג סו ןקְנירמ
 וד ןעוֶו רעֶּכָא ריִוַא ןופ ןעֶמּוק טייֵקְנאַרק
 ןעֶלייֵה ריִד איִז טעוֶו הָרְּת ןיִנְרעֶל טְסעוֶו
 נּוא (הערּצַה תֶא יִּתְחַלָׁשְוו טייֵקְנאַרְק עֶלַא
 טעוֶו איִז נּוא ןֶהיֵּב עֶוייַּב איד ןְקִיִׁש לעֶו ְךיִא
 ינֲעַנְּכ נוא יִוֵח םֶד ןּופ ןעֶגֹוא יִד ןְכאַמ דניֵלְּב
 טיִנ זיִא ןְהיֵּב איד טְּבייֵרְׁש יישר .יִּתַח נּוא
 תֹומּוא ייֵוְצ' יד ראָנ ןדִרָי םִד ןְראָפעֶג רֶּביִא
 טייַז רֶד ןּופ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םָו ינֲענְּכ גיא יִּתַח
 איד טְכאַמעֶג דָניְִּב יז ֶהיֵּב איד שֶה ןִדַרי
 יִוֵה רָד נּוא ןֵּבראַטְשעֶג ןיִנעֶז ייֵז נּוא ןעֶגֹוא
 ןְהיֵּב יד טֶה ןֵדַרָי טייז רעֶגעֶי ןּופ ןעֶוועַג זיִא
 טאָה נוא ןֵרָרי טייז רַד ןופ טְלעֶטְׁשעֶג ךי
 דְנילְּב יֵו טֶה נּוא טּפיִַא ןְפְראַועֶג רֶּביִרַא
 ְךיִא טְגאָזעֶג טאָה טאָ ןעֶגֹוא איד טְכאַמעֶג
 ראפ טינ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ תֹומּוא איִד לעֶו
 טיִנְךאָנ טְנעֶז ריא ןעֶד לאָמְנייֵא ןיִא ןֵּבייֵרְמ
 ןעֶליִּפ רעֶד ןינעק טְלאָז ריִא סאָד ליפ ֹוזַא
 תֹויַח ןיִרעֶמ ְךיז ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי ץֶרַא ץנאג
 ןעֶטְראָד ןׁשְנעֶמ גיִנייַו טעוֶו םעלייוו תֹועָר
 ַא הָלעע הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶג טָה טאָג נוא ןייַז
 נוא ּוד םאָנ ּוצ ףֹוא אייֵנ (ןֹרָהַאָו הָּתַא יי
 ןעֶמ יא טְגאָזעֶג ןְראוָוזיא הָׁשֶרּפ איד ןֹרֲהַא
 ןֶיס ןיִא געֶט ריִפ ןעד .ןְּבעֶגעֶג הֶרָּת יִד טֶה

 םירקי יטוקיל :

 טֶה ןעוֶועג ליִפמ שה יִז זַא טְליִפעֶג טיִנ ראָנ טָּפ
 ְךָאְלַמ רעֶד זיִא םייַל ןיֵא ןָשעֶנְק רַּפ רֶּניִק םֶר יז
 דְניִק םעֶד םֹוא טֶה נּוא טְרָדינעֶג פאָּרַא לֵאיִרְבִנ
 םעֶד ףוא לָגיִצ םעֶד טֶה נּוא לֵגיִצ ןייֵא טְכאַמעֶג
 טְגייִלעֶג לֶגיִצ םעֶר טאָה נּוא ןֶמּונעֶג ףֹורַא לָמיִה

 םיטפשמ תשופ

 / תֹוצַמ ליפ ֹוזַא אָד זיִא סע םֶד ןעֶסיוִו ןעוֶועֶג

 : - החניאוו

 רַּב םֶד ףֹוא ןנאַנעֶג ףורַא ןייֵַא הֶׁשֹמ זיִא
 .גיא ןעֶגְנאַנעֶג ּפאָרַא זיִא נוא ליִּפעֶנ ןיֵא יִניִס
 ,טאָה רע םוו ץְלַא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָזעֶג ׁשאֶה
 .ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איד נוא טאָנ ןופ טְרעֶהעֶג
 ןיי לֵּבְִמ ץֶלַא סד ןעֶלעוֶו ריִמ שְרעֶפְנעג
 הָרָיּת יד ןֶּביִרְׁשעֶג טֶה הָׁשמ נּוא ןיִרעָה נּוא

 ש

 ןֵּתַמ ןּופ הָׁשֶרַּפ רעֶד ּוצ ויִּכ תיִׁשאִרְּב ןּופ
 .ףֶניִפ ןעֶגְנאַנעֶג ףֹורַא קירוצ זיִא נּוא הָרֹוּת
 טאָה הָׁשֹמ נוא איִרְּפ ץְנאַנ ןֶזִס ןיִא געֶמ
 .איִד נוא ;ְךאַּב םָד רֶטְנּוא ֵַּבְוִמַא טָאֹוּבעֶג
 רַד .ֹונָּבְרִק ןעוֶועֶג בירקמ ןְּבאָה םירֹוכְּב
 .גנוי עֶלַא ןיִנעֶז םיִרֹוכְּב איֵד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב
 טאַהעֶג רעֶּבייוו ןייק דאָ ןעֶּבאָה נוא ןעוֶועֶג
 םיִרְקַמ ייֵז ןְּבאָה םּורְד ןעוֶועֶג ןייֵר ייֵז ןעֶנעֶז
 ןענעֶז ןֵּבְרֶה םֶד טיִמ נוא ןֵּבְרִק םעֶד ןעוועֶג
 .טאָנ טימ תיִרָּב ןיִא ןעֶמּוקעֶג לֵאָרְׂשִי איד
 "טיִמ נוא ץִמְלאַה הָרָוּת איד ןעֶלאָז ייֵז םאָד
 ןיירַא תיִדְּב ןיִא לֵאָרְׂשִי ןעֶנעז ןְכאַז אייֵרְד
 ְּבאָה ייֵז סֶד הָליִבְמ נוא הָליִמ טימ ןְנְנַנעֶג
 עֶטיִרְד סֶד נּוא הֶרָיּת ןֵּתַמ רַּפ ְּתָלַבֹוטעֶג ְךיִז
 .זיא וזַא ןֵּבְרקַא טָכאַרְּבעֶג ןֵּבאָה ייֵז םֶד זיִא
 רע רג ןָביִלְטיִא ּוצ ןעוֶועֶג לֵאָרׂשִי ץֶרָא ןיִא
 הָליֵמ ןעֶכאַז ייד יד ןְּבאָה טְפְראַרעֶג טֶה
 טְנאָז יג ןעֶכילְטיא עוא ןּבְרַקַא נוא הָליִבְט
 ְךיִז לאָז רע; ידְּכ תֹוָצִמ עַכיִלְטע ריִרָּפ ןעֶמ
 ןעֶועֶג טְבעֶלְׁש זיִא םִש ןעֶד ןייַז רינְמ טינ
 - ןיִא גְניִרְג ןעֶנעֶז םיִרֵג לייוַו לֵאְרְׂשִי ּוצ םיִרג
 - תֹוָצַמ ןיִא קֵרקדְמ טיִנ ןעֶנעֶז נוא הָעיִד רֶד
 נּוא ייֵז ןּופ ּפָא ְּךיִז ןְנְרעֶל לֵאָרְׂשִי איִד נוא
 , ןעֶניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא טְּפאָרְטְׁשעֶג ןעֶרעוֶו
 ןעֶועֶג ריי ְךיז ןְּבאָה םָו בר בֶרֹע םֶד יב
 , ןופ ץעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי איָד ןעוֶו
 . םאָד טְכאַמעֶג ְךאָנ רַד ןעֶּבאָה נּוא םִיַרְצִמ

 , ליִפ ןְלאַפעֶג םֶד רעֶּביִא ןעֶנעֶז סע נּוא לֶנֶע
 , ןעֶנעֶו תֹוָעַמ לייֵטַא נוא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנעֶזֹוט

  ןעֶלאָז רימ ןעֶנאָז שי םֶד ךָנןְלאָ יי יד
 ןטלאוו

 - אטא לא יי 1 נר א / אוה ךּורָּב טאָנ ןופ לֹּוכְיִבּכ לֵקָנעֶּב םופ ןייֵא רַּפ

 םעֶד ןּופ טְלייַטְׁשעֶג םֶָד גּוא דֹובַּכַה אֵמַּכ ןייַז ייַּב
 סאו רָנאַמיִד רֶנָייֵׁש ןייֵא יוֵו וזַא ןעוֶועֶג זיִא ֹל ניִצ
 איר יו ֹוזַא ןייֵׁש וזַא נּוא טייֵּבְרַאעֶג ּפָא ןייֵׁש זיִא
 ּוְקְלאָ א רֶמּלןעֶנעֶג יי זַא ןייֵׁש ןעֶנעֶז ןלְמיִ



 הניאצ :
 סאָד נוא ןעוֶועֶג רּינְמ טיִנ ְךיִז רֹיִמ ןְטְלאוָו
 םיִרֵג טְכעֶלְׁש זיא סע,טְגאָו אָרָמְנ איד םוָנ
 אייז יוִו טֶהעֶז טאָג לייַו זיִא םָד לֵאְרְׂשִי ּוצ
 רעֶייז נוא רָמּומ נּוא רֶטאָפ טְזאָל רּפ ןְּכאָה .
 טאָנ ןיִא טְפעֶהאַּב ְּךיִז ןעֶּבאָה נּוא הָחָּפְׁשִּמ -
 אייז לייוַו לֵאָרְׂשִי איד רע;טְפאָרְטְׁש םּורְד !

 הָשֹמ (םֶּדָה יִצֲח הָׁשֹמ חקיע םּורְּפ טיִנ ןעֶנעֶז
 ךאלַמַ ןעֶד בר ןופ טלְּב בלא ְמּנעֶּה
 טְלייֵט ּוצ טּולְּב סאָד טאָה נּוא ןֶמּוקעֶנ זיִא
 ּבֶלאַה ןאָטעֶג הָׁשֹמ טאָה ּבְלאַה ףֹוא ְּךייַלְג .

 ףוא טְגְנעֶרְּפׁשעֶג טֶה נוא ןיִקעֶּבַא ןיִא טּולְּב
 טֶה טְפֶלעֶה עֶרעֶדְנַא איִד נּוא לֵאָרְׂשִי איד
 ןעֶנעֶו םע עא ַחָּבְוִמ םעֶד ףֹוא ןעֶּפאָנעֶג רֶע
 נּוא הָׁשֹמ יֵניִס גְראַּב םָד ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא
 נּוא םיִנֵקָז גיִצְּביִז נוא אּוהיִבֲאַו בֶדָנ ןרָהַא

 נוא טאָנ ןופ דֹובְּכַה אֵסִּכ םֶד ןְהעֶועג ןְּבאָה
 (ריִּפַסַה תַנְבַל הֵׂשֲעַמְּכִ ןיִנעֶליִנ זיִא םיִארַּפ
 טְנייֵלעֶג ְךיִז רַּפ םֶה טאָג םֶו לֶניִצַא יו ֹוזַא
 איד םִו טייּבְרַא עֶרעווְׁש איד ןעקְנעֶדעֶנ ּוצ
 טייֵּבְרַאעֶג לֵאָרְׂשִי איִד טיִמ ןָּבאָה םִיַרְצִמ
 רֵד .ןעֶזייֵלְסֹוא ןופ רֶד ייֵז לאָז נּוא לֶניִצ ןופ
 הָׁשֵא ןייַא ןעוֶועֶג זיִא םע טְּבייַרְׁש יִנּוּקְוִח
 ְפְלאָהעֶג טֶה איז נוא לָחָר ןְסייֵהעֶג טֶה םִו
 ןעוועֶג ליִּפַמ איִז טֶה םייַל ןיִטעֶנַק ןאַמ םָּד
 טֶה םייִל ןיִא ןיִלאַּפעֶג ןייַרַא םע;זיא דְנּקַא
 ןְגיִרְׁשעֶג ייֵז ןְּבאָה ןְניַּפעֶג טְנאַקעֶג טיִנ םעֶ;איַז
 נּוא לֵאָכיִמ ְּךֶאְלַמ רעד ןְמּוקעֶג זיִא טאָג ּוצ
 םֶד םו םייַל םעֶד ןופ לֶגיִצַא טְכאַמעֶג ׁטֶה

 טְנייֵלעֶג םיִא טֶה נוא ןעֶועג ןעֶניִרְד זיִא נוק
 רָד טֶה םּורָד נּוא דֹוכָּכַה אֵסִּכ םָד רָטְנּוא
 ׁשְטייֵטויִא םָד (ריִּפִסַה תֹנְבל ןְסייֵהעֶג לֶניִצ
 טְניִל דְניִק סאָד םו ליִטייַה םֶד ןּופ לָנּוְצַא
 םיִרְמֹוׁש יד ןעוֶועג ןעֶעֶז םיִנקָו גיִצְּביִז.ןעֶנירה
 םִיַרְצִמ ןיִא טייֵּבְרַא רֶד ייַּב לֵאָרְׂשִי רֶּביִאי
 טייֵּבְרַא יד טְכאַמעֶג גניִרג ייֵז ףוא ןְּבאָה נּוא
 טְסּואוועֶג טיִנ ראָג ןּופ רֶד טאָה הֹעָרַּפ נּוא

 טאָנ ראָנ ןְראוָועֶג הָתיִמ בִיַח ייֵז ןיִנעֶז םּורָח

 נא הָחָמִׂש איד ןעַׁשיִמְרַפ טְלאַועֶג טיִנ ׁשֶה

 ונק הניארו םיטפשמ תשרפ
 נאָמ טֶכַא ויִּב טְראוועֶג אּוהיִבֲאַו בֶדֶנ ּוצ טָה
 הָריֵבֲע רֶד ןּופ טייֵטעֶג ייֵז טֶה נּוא ןֶסיִנ ןיִא
 רֵד ןיִא טייֵמעֶג רע טֶה םיִנֵָז יִד גוא ןיִנעוֶו
 רייֵרעֶג וייֵּב ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ זַא רֶּבְדִמ
 םיִנקְו איִד לאָמ טְסְנעֶד ןעֶנעֶז טאָנ ףוא
 טאָג גוא ןעֶגעוֶו הָריַבע רֶד ןופ ןְּבְראָטְׁשעֶג
 הלע) הֶרָוּת ןֵּתַמ ְּךאָנ הָׁשֹמ ּוצ טְגאַועֶג טֶה
 נְראַּב םָד ףוא ריֵמ ּוצ ףֹוא יִיֵנ (הָרָהָה יַלָא
 טְניִרעֶליִנ טֶה נּוא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא הָׁשֹמ זיִא יניס
 עֶׁשֹוהְי נּוא תֹוָצְמ גייְרַּת עֶלַא הָרֹוּת עֶצְנאַג יד
 םָד רֶטְנּוא זיִּב טייֵלאַּב םיִא טֶה דיִמָלַּת ןייַז
 טְלעֶטְׁשיִג טְלעֶציִג ןייַז טאָה רֶע ןעֶד גְראַּב
 םאו נעָמ ניִצְרעֶפ עֶלַא גְראַּב םעֶד רֶטְנּוא
 הָׁשֹמ נּוא גְראַּב םעֶד ףֹוא ןעוֶועֶג זיִא הָׁשֹמ
 ןְּבייֵלְּב ןעֶלאָז ייֵ םיִנֵקְו איִד ּוצ טְגאָזעֶג טֶה
 ןּז רָד רּוח נּוא יִיז ןיִטְּפְׁשִמ ּוצ לֵאָרְׂשִי ייֵּב
 זַא נּוא ןעֶציִז םָּפְׁשִמ ןיֵא ְּךֹוא לאָז םִיָרֵמ ןּופ
 טאָה יַניִס גְראַּב םָד ףֹוא ןְמּוקעֶנ זיִא הָׁשֹמ
 ןְמְסְקעֶו יִא זיִּב נְראַּב םָד טקעֶדאַּב ןְקְלאָוַא
 נּוא ןעֶּבעֶנעֶג הָרֹוּת איִד טאָה טאָנ םו גאָט
 ףֹוא ןעוֶועֶג הָׁשֹמ זיִא הָרֹוּת ןֵּתִמ ְּךאָנ דְלאַּב
 טֶכעֶנ גיִצְרעֶפ נוא גאָט גיִצְרעֶפ נְראַּב םֶד
 רֹוכָּכ ןאָמ ּוצ ןָא סָד טְלייֵצ רֶד קּוסּפ רָד
 םאוָו ְּךָאְלַמַא ּוצ םיִא ןעֶכייֵלְנ ּוצ הָׁשֹמ ּוצ
 הָשֹמ לייװ נּוא טיִנ טְקְניִרְמ נּוא טיִנ טְסע
 גּוא געֶט גיִצְרעֶפ נראַּכ םָד ףֹוא ןעוֶועֶג זיִא
 הָכֹוז רֶע טאָה םּורְד הָרֹוּת טְניִרעֶליִג טאָה
 טְכיילעֶג םיִנָּפ ייַז טֶה ראָי גיִצְרעֶפ םֶדןעֶעֶג
 ןיִא ןעקוק טְנאָקעֶג טיִנ טֶה ׁשְנעֶמ ןייק םִו
 טקעֶרעֶגּוצ טְכיֵל םָד טֶה רעוא םיִנָּפ ןייַ
 טאַהעֶג טְכיֵל םָד טאָה רע נּוא ךּוטַא טיִמ
 זיִא רֶע איוִו געֶט ליפ ֹווַא נוא טוט ןיִא זיִּב
 רע טֶה ראָי ליפ ּוזַא נְראַּב םָד ףֹוא ןעוֶועֶג
 ְןעוֶועֶג זיִא רע םֶד ןְניִּפעֶג ריִמ ןעֶד טְּבעֶלעֶג
 ניצְרעֶפ ּוצ יִניִס גְראַּב םָד ףֹוא לאָמ אייֵרְד
 נּוא טְרָדנּוה רֶדְנאַנַא טיִמ ויִא םָד םֶװ געֶמ
 טְּבעֶליִג רעטֶה םֶד ןיִנעקַא נּוא געֶט גיִצְנאוָוְצ
 זיִא הָׂשֹמ נוא ראָי ניִצְנאוְצ נוא טְרעֶדְנּוד
 הָרֹוּת ןֵּתִמ ראַפ געֶט םֶקעֶז עֶלַא ןעֶועֶג
 ןיִטעֶּביִז םֶד ןיִא גּוא ןְקְלאוָוַא טיִמ טְקעֶדאַּב
 ןעֶקְלאָו ןיִא געוֶוַא טְכאַמעֶג טאָג טֶה גאָט
 נוא ןעֶגְנאַגעֶג ןייַרַא םיִא ןיִא זיִא הָׁשֹמ נוא

 ;םאָנ טיִמ דייַרעֶג טאָה
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 ןעֶנעֶז סאָד (י תֶאָמ ּוהָיְמְרִי לֶא הָיָה רָׂשֲא רֶבְרַה

 טאָג ןיפ ּוהָיָמְרִי ּוצ ןעוֶועֶג זיִא םָו דייַר יִד

 תיֵרְּב תַרוּכ ֶה ּוהָיְִרצ ְךֶלֶמ רעֶד זַא םֶד ְךאָנ
 פיר ּוצ םִיַלָשּרְי ןיִא םָו קְלאָפ םעֶר טיִמ ןעוֶועֶג
 ןייז ןעֶקִיַׁש סורַא לאָז ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא םָר אייֵרָפ
 ְךאָנ אייֵרְּפ םיִדּוהְי יִר ןּופ טסֶניִד ןייַז נּוא טְכעֶנְק

 ֵּוהְיַא ןעֶמייִּבְרַאטיִנ רעֶמ ןְלאָז יז םָר ראָי םֶקעֶז
 טְרעֶהְג ּוצ ןְּבאָה ייֵז נּוא (ּועְמְׁשִיַ) רָדּורְּב ןייַז טיִמ

 ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶו םָו קְלאָפ םָר ראָנ נא ןְראַה עֶלַא
 ׁשְנעֶמ רָכיִלְטיִא ןעֶקְיִׁש קעֶווַא ּוצ תיִרְּב םעֶר ןיִא
 רעֶמ ןָלאָז ייֵוםֶד ייֵרְפ טְסְניִר ןייז נּוא טְכעגְק ןיי
 שני הר כה ווא יםימ ןסייַבְרא םונ
 אייז נּוא (ּובּוׁשָיְו) טְקִיִׁשעֶג קעֶוַא ייֵז ןעֶּבאָה נּוא
 יִר טְרעֶקָיַנ םּוא ןָּבאָה נּוא טְרעֶקְיִנ קיִרּוצ ןֶּבאָה
 קיש קעוא ןכאָה יג סמ ןטסניר יד ּוא טֶכעַבְכ
 ּוצ נּוא טְכענְק ּוצ ןעֶגנּואווְצַּבייֵז ןָּבאָה נּוא ייֵרָפ
 טאָג ןּוֿפ דייַ יִד ןעֶּתעֶג זיִא יי רֹבִד יֵהָי ןֶּמַמִניִר

 רעֶר טאָג טְנאָזעֶג טֶה וזַא ןעֶנאָז ּוצ ּוהָיָמְִי ּוצ |
 טיִמ ןעֶוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ ּבאָה ְךיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג

 ייֵז ּבאָה ְךיִא םָח גאָט םעֶר ןיֵא ןְרעֶמְלֶע עֶרֶעיִא
 ןעֶנאז ּוצ םירצמ דְנאַל םעֶר ןּופ ןעֶגּוצעֶג םֹוא

 ריִא טְלאָז ראָי ןעֶּביִז ףוס ןּופ (םיִנָׁש עַבִׁש ץקמ)
 םעֶד רעֶרּרְּב ןייַ ׁשְנעֶמ רעֶכיְִטיִא ןעֶקִׁש םורַא
 לאָז רע גוא ריִד ּוצ טְפוק רַפ ןְרעֶוו טעֶֶו םֶָו יֵדּוהְי
 םיִא ּוטְסְלאָז ְךאָנ רעֶד נּוא ראָי םֶקעִז ןעֶניִד ךיִד
 ןעֶבאָה ןעֶרְמְלע;עֶרעֶייַא גוא ריִד ןופ ייְֵּפ ןעֶקִׁש
 טְגייֵנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה נּוא ריִמ ּוצ טְרָהעֶג ּוצ טיִנ
 טְרעֶקָנ םּוא טְנייַה ךייַא טֶה ריִא נּוא ןיִרֶעוא עֶרעֶייִ
 ענימ אני ראפםכער יא םָת םֶד ןאָמְנפה בוא
 ריִא נּוא רָבֵח ןיִיַז ּוצ ׁשְנעֶמַא ייֵרְפ ןָפּור ּוצ ןעֶגֹוא
 םִו זוה םעֶד ןיִא ריִמ רַפ ןעוועֶג תיִרָּב תַרֹוּכ טֶה
 םיצ ירא ןמאנןמכיענוְראָהויִא
 ןְּפאָנ ןיימ טְכעֶנוְׁש רַפ םֶה נּוא טְרעֶקְנ םּוא ְךיא
 טְכעֶגְ ןייַׁשְנעֶמ רָביִלְטיִא טְרעֶקַג םּוא טֶה גּוא
 "ירּפ םֹקיִשעֶג קעָווַא טֶה ריִא םָח טֶמֶניִד ןיינ נּוא
 נּוא טְכעֶנק ךייַא ןייַ ּוצ ןעֶגְנּואווְצַּב ייֵז טאָה נּוא
 ריִא טְנאָגעֶג וזַא טאָנ טאק םּרָד (כק) ןעֶמְפְניִ
 ייֵרְפ ןעּכּור ּוצ טְרָהעֶג ּוצ םיִנ ריִמ ּוצ םָה לֵאָרְׂשִי
 רָבֵח ןייַז ּוצ נּוא רעֶדּורְּב ןייַז ּוצ ׁשְנעֶמ רעֶכיִלָמיִא
 ְךיִא לעוֶו םּורָד םיִא ּוצ פֹוק רַּפ ןעֶראָוו זיִא םִו
 םיִנ ןיִּב ךיִא יו ְךייֵלְג ריִמ ןּופ אייֵרְפ ןעֶפּור ְךיֵא
 נּוא טאָנ טְנאָז וזַא ְךייַא ןייַז ליִצַמ ּוצ ראַה רֶעייַא
 רָבָד ּוצ נּוא רֶרעוֶוְׁש רעֶד ּוצ רֹקָפָה ןייַז טעו ריִא
 נּוא ךייַא ףיא ןעֶמּוק ןעֶלעֶו ייֵז םֶר רֵגְנּוה ּוצ גּוא
 עֶלַא ּוצ גְנּולְנאוָוראַפַא ּוצ ןעֶּבעֶג ךייַא לעֶו ְךיִא
 ֵשְנעֶמ יר ןָּבעֶג לעֶו ְךיִא נּוא דֶרֶע רֶד ןּופ םיִבָלָמ
 םִיַלָשּורְו ןופ ןְראָה יִד תיִרְּב ןייֵמ רַבּוע ןעֶגעֶנ םֶז

 םיטפשמ תרטפה

 = םיִסָנ יד ןעֶרעֶו ןָסעֶג רפ ןעֶק וזַא ראי סעל אָנ

 םינ עוו טְגאָעֶג טאָנ ׁשֶה וזַא הָליְלְו מי יִתירְּב
 ניִּבייֵא ןָלאָז ייֵז סֶר טְכאַנ נּוא גאָמ טיִמ גּוא רֶרָע

 הניארו

 . םִענוא ּבייֵל רעֶיזןְרעֶגּב ם יד ןופ לֶנעֶה יד ןיִא
 . יִר ּוצ ןעֶסֶע ןייַא ּוצ םיִפּוג עֶטֹוט עֶרעֶייִז ןייַז טעוֶו
  יִד ּוצ נּוא לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןָהיֵלְפ סו לעֶגייֵפ

 / (הָדוהְי ךֶלֶמ ּוהָיִקְרִצ תֶאְ) ּוְרִע רעֶד ןּופ תֹומֵהְּב
 . לעַוו ןעֶראַה עֶנייַז טיִמ הָרּוהְי ְךֶלֶמ ּוהָיִקְר נּוא
 - ןיא נוא רֶנייַפ עֶר ןּופ דְנאַה רֶד ןיִ ןְּבעֶג ךיִא
 רעֶד ןיִא נּוא ּבייַל רעֶייז ןעֶרעֶגַּב סָוו יִד דְנאַה רֶד

 יז םָו לֶכָּב ְֶלֶמ םעֶד ןּופ לח םעֶד ןופ רֶנַאַה
 טְנייַה יז ןָלעוו יִד ךייַא ןופ ןְְנאַגְג קעֶוַא ןעֶנעֶז
 ןעֶטיִּבִג ייֵז ףוא לעוֶו טאָנ ךיִא ןעֶד ןעֶרעֶק םּוא
 םִיַלָׁשּורְי םאָמְׁש רעֶד ּוצ ןעֶרעֶק םּוא ייֵז לעֶו נּוא
 עוו נוא ריִא ףוא ןָמְלאַה הָמָחְלִמ ןְלעו יז גוא
 רעֶיַפ ןיִא ןיִנעֶרְּב רַפ איִז ןָלעֶו נוא ןְגָניְצַּב איז
 ּוצ ןֶּבעֶג טאָנ ְךיִא לעֶוו הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש יֵר נּוא

 טֶה םּרָר נוא רעֶציִ ןָא ןייַ ןעֶלעֶוייֵ טייֵקְְסיִו
 ייֵז סוָו הֶרָיְבע רעֶד רַפ טְפאָרְמְׁשעֶג ֹוזַא ייֵז טאָג
 - יו ווַא ןעֶנאָל ייֵרָּפ טְכעֶנְק יִד טְלאועֶג טיִנ ןֶּבאָה
 ./ הָריּתיִר םיִטָפְׁשִמ תְַׁרַפ יִא טְּבייְַׁ ייחְּב רעֶד
 ןֶטְּביִזןיִ ןעֶאָל ייֵרְפ טְכענְַא ְסייהְג ּורד טֶה
 - לֵאָרְׂשִי יִד סֶד םִיַרָצִמ תַאיֵצְי ףוא רֶכֵז ןייֵא ּוצ ראי
 נא העְרַּפ ּוצ םִיַרְצמ ןיִא טְכעֶגְק ןעֶועֶג ןעֶנעֶז
 םורְג טיִמ ןעֶנוצעֶג םוא ןעֶטְראָד ןּוֿפ ייֵז טֶה טאָנ
 - קּוסָּפ ןיִא יװ ּוזַא םיִא ּוצ טְכעֶנְק ןייַז ּוצ רעֶדְנּואוו

 / רעֶרְנק איִר (םיִדָבַע לֵאָרׂשִי ִנּב יֵל יִּכ) טייֵטְׁש
 ךיִא לייַו טְכעֶנְק טאָנ ריִמ ּוצ ןייַז ןעֶלאָז לֵאָרְִׂ
 - טְכעֶנְקַא לאָז םּורְד םִיַרְצִמ ןּופ ןָגֹוצְג םוא ייֵז ּבאָה
 גּוא ראָי םקעֶזןּופ רעֶגְנעֶל ןֶרה ןייז יי ןייז טיִנ
 יֵרְפ ןעֶזאָל סורַא טי טְכעֶנק םעֶד ליִו ןעֶמ ןעוֶו

 יי יי א
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 טי

 םִו רֶר נּוא גאָט ןעֶמּביִו ןיִא טעֶורְג םֶה נּוא געֶט
 םֶר טְנייוו רעֶד ןעֶואָל ייֵרְפ טיִנ טְכעֶגָק םעֶד ליִו
 םּורְר ןָפאַׁשַּב טיִנ טְלעוֶו איִד םֹלָשְו םַח טֶה טאָנ
 רפ ּוצ טְניִרעֶצעֶג רֶעֶיִז ייֵז ףוא רַפ רעֶר טאָנ טֶה
 אל םִא ַי רַמָא הֹּכ) רֶנאַל רעֶייִז ןופ ייֵז ןעֶּבייַרְמ

 נּוא לָּמיֵה טיִמ טְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא םָו תיִרְּב ןייַמ

 ןופ עַרְז יִד ְךיִא טְלאָו תיִרָּב רֶר םיִנ ןעוֶוןייֵטָׁש
 ּוצ ןּופ טְמעֶׁש רַּפ רִוָד טְכעֶנְק ןייַמ ןּופ נּוא בקעַי

 םיִכָלְמ גוא ןעֶרַה ןייז ּוצ רֶרניִק עֶייז ןופ ןעֶמעֶג
 יא ראָנ בֹקֲעַו קֶחְֶו םֶהרבַא ןּופ רֶרְניִק יד רָּביִא
 ּרֶר תיִרְּב םעֶר רָבִא ןְגיִטְלעֶועֶג ןעֶכאַמ ייֵז זימ
 תירְּב ןעֶמ טְנייֵמ (יִתיִרְּב אל םָא) טְּביירׁשּונֵָמִלְי
 ֵאְָׂשִ ר ּוצטְּפְלעֶה הָליֵ תּופָז ר רָטולְּהֶליֵמ
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 טְּבייַרְׁש ךוא טְלעוֶו רֶר ףיא ןְּבאָה םָיקַא ןְלאזייֵז
 ֶרנַנֲא טיִמ יז ְּבאָה הָליִמ גוא תֶּבׁש ונְְמַלְירֶד
 רימ ןיִא ןעֶד רֶכּוׁשָתןיִּב ךיִא טְגאָו ֶּבַׁש טְגיִהְקעֶג
 גּוא טְלעוֶו יִר ןֶפאַׁשַּב טֶה רֶע זַא טעּוהְנ טאָג ּטֶה

 קּוָפ ןיִא יי וזַא רעֶבּוׁשֶח ןיִּב ְךיֶא טְגאָז הָליֵמ
 יִר טיִנ ןעֶֶו (הְָילְו םָמוייִתיִרְּב אל םִא) טייֵטְׁש
 גּוא גאָמ טאָג ְךיִא טְלאוָו הָליִמ תיִרָּב ןּופ הָוְִּמ
 יִסוי יִּבִר ןעֶפאַׁשַּב טיִנ רֶרֶע גּוא לֶמיִה גּוא טְבאַנ
 ןְרַה יִבּוׁשְ ייֵוְצ לֶׁשֶמַא זיִא םִע טְנאָ םלָש ןֶּב

 תשרפ

 ןיא טְנאָז ְךֶלָמַה הֹמלְׁש (הָמּורְּת יִל ּוחקִי
 טְמעֶנ (ףֶסָּכ לֵאָ יִרָסימ ּוחְקִ יִלְׁשִמ = !
 רע טְנייֵמ סֶד דְלעֶג ןייק טינ נּוא רָסּומ ןייֵמ

 ףאָרְטׁש יד ןיִמעֶנּוצ א ןָאימ ְךיִזלאָזׁשְנעֶמַא
 ןייַא ןָאימ טיִנ ְךיִו לאָז נוא הָרְוּת רעֶד ןּופ-
 טפֹוק הֶרּת רֶד ְךְרֹוד ןעֶד רֶלעֶגןְלְמאַזוצ
 ְךְֹוד רֶּבֶא טְלעוֶו ענעֶי גוא טְלעוֶו יד ןעֶמ!
 ניא ןְראָׁש ליִפ ּוצ ןְמּק ְּךאָנ ןעֶמ ןעק רֶלעֶנ
 טְמעֶנ (יִרָסּומ ּוחקִק רֶעטְנאָז םּורָד נּוא ְראָז

 טייֵקְלֹופטיִמ טיִנגְנּוטְסיִלְגטיִמףאָרְטׁשןייַמ
 רֶד טיִנ טאָה נּוא הָוְצִמַא טוט ׁשְנעֶמַא ןעוֶו
 איד זיִא הָחְמִׂש נּוא הָבָׁשֲחַמ עַטּונ ןייֵק ייַּב
 ןיִּבעֶג ּוצ ךֹוא נּוא טְרעֶו טינ ראָנ הָוצִּמ

 הֶבָׁשֲחַמ עֶטַּא ןְּבאָה ךֹוא ןעֶמ ףְראַד הקָדְצ
 ׁשֶרָדְַא ןְּבעֶג םִו טייל ליִפ אָד ןיִנעֶז סֶע ןעֶד
 ןעֶביִג נוא ייֵז טייֵנ ןעֶמ ןעוֶו ראָנ הָקָדִצ ןייֵג
 טְרעוֶו טיג ראָנזיא הָקָדצ יִדימׁש םֵׁשְל 2

 (הָמּורְּת יִל ּוחְקִיְו קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָח
 טיִנ ןיִעוֶו ןיִמאָנ ןייַמ ןופ הָמּורְּת איִד טְמעֶנ
 נּוא טיִמ רָד ְךיִז ןעֶמיִראַּב ּוצ גּוא טונ ראַפ -

 ּוצ (יִל ּוחֹקָיַו קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד ְּךֹוא !
 טיִנ רָנייֵק לאָז הֹקָדְצ טיִג רֶנייֵא ןעוֶו ןיִייוו
 רע טְנאָז םּורְד נּוא טאָנ נּוא רע ראָנ ןעֶמיוִו
 (ּונְּתיוְנ טיִנ טְגאָז נּוא ןיִמעֶג ןיִלאָז ייֵז וחי

 וצ/ דייֵריִג טאָנ טֶה (רֹמאֵל הָׁשֹמ לֶא יי רַּבַבְי
 יִר ּוצ רייַר טְגאָזעֶג וזַא םיִא טָה נּוא הָשֹמ

 גנרייׁש א ןָמעג ןְגעוֶו טיִנייֵמ ןופ לאָז יי לֵאָרְשִי
 ןְריֵׁש ּפָא ןְגעֶוו ןְמאנ ןייַמ ןּופ ְךיִז ןְלאָז ייֵז רַמֹולְּכ

 ריִבָר רעֶד יו ֹוזַא טְלעֶו רָה ןּופ םיִנּונֲעַּת יִד ןּופ -
 ָּא ןייז ףְראַד ׁשֶנעֶמ רֶכיִלְמיִא זַא טְּבירְׁש בה
 ןעֶבעֶג ְךאָנ טיִנ ְךיו לאָז רעֶגטְלֶוו רֶד ּופ דייֵׁשנ
 ףְראַד גְנּוריֵׁש ּפָא םֶּד נא טְסיִלְג ץְראַה ןייַז םנ

 םיטפשמ תרטפה

 םירקי יטוקיל

 זעק הניארו

 ןָסיוִו טיִנ ןאָק ׁשֶנעֶמ ןייֵק גּוא רֶדְנַנַא ייַּב ןעֶייִטְׁש
 ןאָק ןֵעייג ייֵז עו ראָנ רעֶבּוׁשֲח זיִא סָע רעֶבְלעוֶו
 םעֶד ּוצ געוֶו םעֶד פָא טעֶרְט םוָו רעֶד ןְהעֶז ןעֶמ
 ךוא ּוזַא ןעֶרְדְנַא םעֶד ןּופ רֶגעֶלְק זיִא רעֶד ןֶרָרְנַא
 גּוא ןאָמ טיִנ הָכאָלְמ ןייֵק ןעֶמ ראָט תַּבַׁש םּוא
 זיִא ֹוזַא תָּבַׁש םּוא הָליִמ ןייֵא ְךיִז טְפעֶרְט םִע ןעוֶו

 לַמ ויִא ןעֶמ נּוא תֶּבַׁש הָחּוד הָליִמ ןּופ הֵוְצִמ יִד
 :ןייַז רֶסעֶרְג הָליִמ זּומ ֹוזַא תֶּבַׁש םּוא

 .המורת
 טְלאָז ריִא סאָד ןעֶוייוַו ּוצ ןיִּבעֶנ ןיִלאָז איי
 ריִא נוא הֹקָדְצ ןיִּבעֶג ןיִלאָו עֶרעֶדְנַאוןעֶכאַמ
 ןיִלייֵמ ּוצ נּוא הֹקָדְצ יִד ןיִמעֶנ ייֵז ייַּב טְלאָז

 םָד ןופ רֶסעֶרְג זיִא הָוְצִמ איִד ןעֶד םיִיִנַע ּוצ
 םוו רֶד יו רעֶמ ןיִּבעֶג לאָז רָנעֶי טְכאַמ םוִו
 נּוא םיִמָכֲח איֵד ןעֶגאָז םָד הֹקָרְצ ןיילַא טיִנ
 (הָׂשֹועָה ןמ רֵתֹוי הֶׂשֹעַמַה לֹודננ אָרָמְנ איד

 לאָז רעֶנעֶי טְכאַמ סאוָו רָד רָסעֶרְג זיִא סע !
 ןיײלַא טיִנ םאוָו רֶד איו רעֶמ הקָדְצ ןיִּבעֶג
 (יל ּוחְקִיְו רֶע טְנאָז םּורָד ְּךֹוא נּוא הָקָדְצ
 טְסעו ּוד ןעֶוו טְנאָז טאָנ טְנייֵמעֶג זיִא סאָד
 ןעֶד ריִד וצ ןיִמעֶנ ְךיִמ ּוטְסעוֶו הָקָדְצ ןיִּבעֶג
 ְךֹוא ְךיִא ייֵמְׁש ריר יב טייֵטְׁש אש יה ןעוֶו

 דֹומֲעַ ִּכ) טייֵטְׁש םיִלֵהְּת ןיִא יו ֹוזַא ריִד ייֵּב
 רָטְכעֶר רֶד ייַּב טייֵטְׁש טאָג (ןֹויְבָא ןיִמיל
 הָׁשְרַּפ יִד טייֵמְׁש םּורָד ּוא ןֹויְבִא ןּופ דְנאַה

 הָׁשֶרַּפ רֶד ןיִּבעֶ ןיִּבעֶג הָקָדְצ נּוא הָמּורָּת ןּופ ,
 ףוא ןיִּבעֶנעֶג טֶה טאָג סאוָו הֶרְוּת ןֵּתַמ ןּופ
 יו טֶהּור טאָג םֶד ןעֶזייַו וצ יֵניִס גְראַּב םֶד
 הָקָדְצ יִג ןעֶמ איו נּוא הָרֹוּת טְניִרעֶק ןעֶמ
 יִל ּוחֹקָיְ) טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לַעַּב רעֶד נּוא
 ְַרְׂשִי ּוצ טְנאָז טאָנ םֶד ׁשְטייַט ויִא (הָמּורְּת
 זיִא איֵז םאָו ןיִנְרעֶל הָרוּת טעֶו ריא ןעוֶו
 ְךיִמ ריא טעֶֶו געֶמ יִצְרעֶּפ וצ ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו

 ןימעג

 טֵשָפ רֶר סֶד זיא אֶצְמִנ גע םְמאָנ ןופ ראָנ ןיי
 ךיז ןעֶלאָז ייֵ (הָמּרְת יל ּוחְקָיו) קּוסָּפ םעֶר ןופ
 ןופ ראָנ םיִגּונֲעַּת יד ןּופ גְנּודייֵׁש ּפָא םָד ןעֶמעֶנ

 יד ןייַזסָאֶמנ ייֵזייַב לאָז םָע נא ןְנעֶו ןְמאָנ ןייֵמ
 ןעֶגיִלייַה ןייֵמ רַפ טְלעוֶו רֶצְנאַג רָד ןופ םיִנּונֲַּ
 ְּביירְש אָָרֲחַנַּפ רֶד (יְִמּרְּת תֶא ּוחְקּת) ןְמאָנ
 וד ׁשְטייַמ זיִא םָד ןעֶּביִרֶׁשעֶג טיִנ טייֵטְׁש (חקַּת)
 םּראָו ןְמעֶג טְלאָז ריִא (ּוחְקִּ ראָג ןְמעֶנ טְסְלאָז

 הקרצ |
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 טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד :ךייַא ּוצ ןיִמעֶג
 רַד טיִמ טְנאָז טאָג סאָד טְוייוַו (יל ּוחְקיְט
 זיִא ןֶתָחַא יוִו ֹוזַא ׁשֶרקְמ ְּךיִמ ּוטְסיִּב הָקָדְצ
 יז ּונְּתיִו טיִנ רֶע טְנאָז םּורָד .הָלַּכַא ׁשֵדֹקִמ
 םֶד ןיִמעֶג ןעֶלאָוייֵז ּוחְקִיו ראָנןיִּבעֶג ןעֶלאו
 הָקָדְצ רֶד טיִמ ןעֶמעֶנ ְךיז ּוצ טאָג ןעֶלעֶו ייֵז
 םּורָד ְּךֹוא .הֶלַּכ איד טְמעֶנ ןָתָהַא איו ֹוזַא
 םוִו רֶד לייַו ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז יי ּוחְקִיְו טייֵמְׁש
 איוֵו רֶהעָמ טאָנ ןּופ רֵכְׂש טְמעֶנ הָקָדְצ טיִנ
 רֶד רעֶטייוַו טְנאָז םּורְד נּוא הֹקָרְצ טיִנ רֶע
 הָקָדְצ ןיימ ׁשְטייַט ויִא םֶד (יתָמּורְּתִנ קּוסָּפ
 ּבאָהְּךיִא ןייַמ זיִא הָקָדְצ יד טְגאָז טאָג ןעֶד
 לאָז ׁשְנעֶמ רָה נוא ןֶּבעֶגעֶג דְלעֶג םאָד םיִא
 םיִא טאָה שאָנ יו ְךייַלְנ ןעֶטְלאַה ראָנ ְּךיִז
 ןעֶלייֵמ ּוצ לאָז רע םֶד יַאָּבַנַא רַפ טְכאַמעֶג
 טאָג םוו דְלעֶנ םעֶד ןּופ םיִיַנָע ּוצ הָקָדְצ יד
 ןּופ זיִא תֹוריִׁשע סאָד ןעֶד ןְּבעֶגעֶג םיִא טֶה
 ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא וּבֵל ּונָבְרִי רֶׁשֲאו טאָנ
 םיִא שעֶֶו ץְראַה ןייַז םִו הָקָרְצ ןעֶּבעֶג לאָז
 םּורָדּטְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד .ןניליִואַּכ
 טיִנ נוא ץְראַה ןיִא הָקָדְצ איד ןָא רע טְגְנעֶה
 סאָד יו ֹוזַא ןעֶזייוו ּוצ רעֶדיִלְנ עֶרעֶרְנַא ןיִא
 סאד :ּוא רָדיִלְג עֶלַא ּוצ וייַּפְׁש טיִג ץֶראַה
 םִע ןעֶר ויְַׁש ןייק ךיז טְמעֶג ןײלַא ץראַה
 עֶרעֶרְנַאּוצ וייַפְׁשןעֶּבעֶג םִו רֶדיֵלְג אָד ןעֶעֶז
 אָד ןעֶנעֶו סע נּוא ךוא ְךיִז ןעֶמעֶג נּוא רֶדיֵלְג
 ןעֶנעֶו םע;נּוא טיִנ ןעֶמעֶנ גּוא ןְּבעֶג םוָו רֶדָיְלְנ

 .ןעֶנעֶו םִע גוא טינ ןעֶּבעֶג ניא ןעֶמעֶג םוָו אָד
 טיִנ ןעֶּבעֶג גוא טינ ןעֶמעֶג םאוָו רעֶריִלְג אָד
 רָדיִלְנ עֶלַא ּוצ וייַּפְׁש טיִנ ץְראַה סאָד ראָנ
 רֶדְךֹוא ֹוזַא טיִנ טְמעֶג ןייֵלַא ץְראַה סֶד נּוא

 ימוקיל
 סאָר ראָנ ןעֶמעֶנ טיִנ ןייַלַא רעֶנייֵא .ראָט הָקָרְצ
 יֵ יׂשעָ) ןעֶמעֶג םיִאָבִגייוצ ןעֶפְראַר עֶטְסְניִצְני
 ןופ ןעֶבאַמ ןעֶלאָז יז נּוא (םֶכֹותַּב יְִּנַׁשו ׁשֶרֶקִמ
 ׁשיוצ ןעֶנר ְךיֶא לעֶו טֶרֶא גיִליִהַא ןְגעוֶו טְנייֵמ
 םה ה"יּב טאָג ןעֶו טְּכייַרְׁש םיִנָרָה םַּכָה רעֶד יד
 ןייֵא ריִמ טְכאַמ לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ ּוא הָׁשֹמ ּוצ טְנאַזְנ
 ןייא ךיז ןְּבאָק ךייא ןׁשיְִצ ןעָנר ְךיִא לעַו ׁשֶרקַמ
 לֶמיֵה םעֶד ןופ םיִכָאְלַמ נּוא םיִרָׂש עֶלַא טְליִמאַָמ
 םִו םָלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבַר טאָג ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה גּוא
 איז םֶד טְלעווורֶטְׁשְרֶמְנּוא רֶד ףוא ןעור ּוטְסְפְראַד
 וטְסְלאָורָסעֶּב אֵמָמ ןָגעֶו ןָׁשְנעֶמ יד גּוא אֵמָמ זיִא

 | הָקָדְצְְניליוואַּב םיִא לאָז ץְראַה ןייז ֹוּבִל רֶע .

 .הנאוו
 ןְּבעֶג ּוצ ניִכייֵא ןייַז הָכֹוז טעוֶו הָקָדִצ טינ םָ
 / גוא הָקָדְצ ןייק ןעֶמעֶנ ןָפְראַד טיִנ טעוו נּוא
 כל ּוָבְִי רֶׁשֲאע ,קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורָד
 .זיִא שְטייט זיִא בֵל ּונֵבְרִי רֶׁשֲא טיִנ נוא
 .םעוֶו רֶע רֶמֹולָּכ ןעֶגיִליוואַּב םיִא טעֶו ץְראַה
 |ףֹוא רע טעֶו הָקָדְצ ןעֶּכעֶג עֶרעֶרְנַא סד ןְהעֶז
 | םיִנ םיִא טְניִליוואַּב ץְראַה ןייז רעֶּבֶא ןעֶּבעֶנ
 ,טָנאָו םּורָד הָּפְרָח רַּפ טיִנ רֶע ראָנ ּוצ רָד

 המורת

 , טאָג טְּבייַרְׁש אָמּוהְנַּת ׁשֶרְדֶמ רֶד .ןעֶּכעֶג ּוצ
 ,יריִמ טְלאָז ריִא (הָמּורְּת יִל ּוחְקִיְו טְגאָז
 ,ָפֹוק רַּפ ְךייַא ּבָה ְּךיִא לייַװ הָמּורְּת ןעֶּבעֶג
 .בֵנּופֹוק טּונַא בֹוט חַקָל טְסייֵה םָוו הֶרֹוּת יד
 .בנּופֹוק טּונַא הֶרֹוּת איִד טְסייֵה םּורָד נּוא
 ייֵחְצ לָׁשֶמָל ןעֶד תֹורֹוחָס עֶרעֶדְנַא יו רעֶמ
 . ףעֶרעֶדְנַא רֶד נּוּג רָפעָפ טָה רָנייֵא םיִרֲחֹוס

 - רֶדְנאַנַא טיִמ ְּךיִז ןְטייֵּב ייֵז גוא רֶּכְנְניִא טֶה
 / םיִא םֶה נוא רֶּתעַּפ םָד קעֶוַא רֶד םיִא טיִנ
  גוא רָּבְנְניִא םָד קעוֶוַא טיִנ רָד נּוא טיִנ ןֹוׁש
 . ֹטיִנויִא הָרֹוּת איִד רעֶּבָא טיִנ ןֹוׁש םיִא טֶה

 . יָד םֶו םיִמָכֲח יִדיֵמְלַּפ ייוְצ ןעוֶוןעֶד ֹוזַא
 .{ייֵא ןעק רעֶרעֶדְנַא רֶד נּוא קָרּפ םעֶד ןעק
 / ןייז טְניִרעֶל רעֶכיִלְטיִא נוא קֶרֵּפ ןעֶרעֶדְנַא
 . ןֵכילְטיִא יַּב טּבייֵלְּבןעֶרעֶדְנַא םֶדּוצ קֶרֵּפ
 איד טְסייֵה םּורָד ְּךֹוא גּוא .םיִקָרְּפ עֶריֵּב
 . םיִנ איז ןעק ןעֶמ לייַװ גנופוק שּונַא הָרֹוּת
 - יִמְלַּתַא סֶד הֵׂשֲעַמַא ןעֶועֶגזיִא םִע ןְריִלְרַפ
 | םיִרָהֹוס טיִמ ףיִׁשַא ןיִא ןעֶראָפעֶג זיִא םֶכָח
 . ּויִא יו טְגעֶרְפעֶג םיִא םיִרֲחֹוס איִד ןעֶּבאָה
 הָרֹוחְס ןיימ טְרָפְנעֶיַנייֵז רע טֶה הָרֹוחְס ןייַד
 . םיִרֲחֹוס איִד ןֶּבאָה הָרֹוחְס עֶטְסעֶּב איִד זיִא

 טכוװעג יא

 1 : ' םירקי

 / ןיײֵא זיִא םֶר םו לעֶמיִה םעֶר ףוא זְנּוא טיִמ ןעֶור
 . ה"יּב טאָג םֶה רֹוהָמ ןעֶנעֶז ריִמ נּוא טֶרָא ןייַר
 - ּךיִא םיִכָאְלַמ יִר ּוצ נּוא םיִרָׂש ִד ּוצ טְרעֶּפְטְנֶעֶג
 - םוׁשְנעַמ עֶבְלעֶו טְלעוֶו רָר ףוא ןְטְּא ןּופ ּבאָה
 גּוא טייֵקַמּורפ ןייַז טיִמ טְנעוֶו ְךיִז רַפ רעֶכיִלְטיִא

 ריִא ׁשְטאָח ןעֶראָו עֶלַא ךייַא ןְגעקא טייקְכיִלְרֶע
 - גיצְפיִּפ נּוא םקעֶו טרדנוה ייוֵוְצ םיִמ ריִמ רַפ םֶגְניִז
 רעֶר נּוא ךייַא רַּפ הָריִׁש לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶגְניִז ליִניְִפ
 םְרעֶה רֶר םֶר ןְּבאָה יֵ וו טְשְרֶע ריֵא טֶגְניִז ְךאָנ
 וצ טְגאָזְג טאָנ דְלאַּב טֶה ןעֶגיווְׁשִג ןוש ייֵז ןְּבאָה

 ן וׁשֶרְקִ ןייֵא ןעֶגעֶושינייַמ ןּופ טְכאַמ הָשִמ



 הנאש יי י

 עֶּׁשעֶג יא פי ְבאהןנעֶגטיִנהרּוחְ יי ןְּבאָה נּוא ףיִׁש רעֶצְנאַנ רֶד ןיִא טְכּוזעֶג
 ןיִא םאו הָרֹוהְס עֶצְנאַג איד ּתְלִונעֶג קעֶוַא ןְּבאָהנּוא ףיִׁש רֶד ףוא םיִנָלונ מעג עֶנעֶז

 טאָמְׁשַא ןיִא ןְְנאַנעֶג ייֵז ןעֶנעֶז ןעוֶועֶג זיִא ריִאי

 תשרפ

 םיִרָחֹופ יד יוִו נּוא הָרוּת ןייַז ןעֶנעוֶו ןופ ןעוֶוע
 םֶכָח דיִמְלֵּת םָד זִא ןעֶמ זַא ְהעֶועֶג םֶד ןֵּב
 ראַפ לאָז רֶע ןְמעֶּבעֶג םיִא ייֵזןְּבאָה דֵּמ

 יִּבעֶג אייז לאָז ןעֶמ םיִסָנְרַּפ איד ןיִטעֶּב יו
 טְנאָועֶג ייֵז ּוצ םָכָח דיִמָלַּת רֶד טאָה ןעֶּמֶש
 זיִא הָרוחְס ןייַמ םָד טְנאָזעֶג ְךייַא ְךיִא ּבאָה
 ןעק הָרֹוחְס רעֶייַא ןעֶד עֶרעֶייַא ןּופ רעֶסעֶּב -

 םייַּב טְּבייַלְּב הֶרָוּת יִד רֵּבֶא ןעֶריִלְרַפ ןעֶמו
 אֵרָמִג יד טְגְנעֶרְּב טֹוקְלַי רָד .ניִּבייֵא ׁשֶנ

 יִּבָר ּוצ טְגאָועֶג טֶה יִרָכָנַא םֶד ןיִרָדָהְנַמ
 ְךיז טֶה רע ןעֶד ןֵהּכַא זיִא טאָג רעֶייַא ןיִּבָא
 ןֵהֹּכַא טיִנ עמ יי וַא ןעֶּבעֶג הָמּורְּתןָסייֵהעֶג

 טאָה סֶו ןיִא ןְּבאָרְנאַּב הָׁשֹמ טֶה רע זַא נּוא
 ןעֶנעֶז ןיִרעֶסאוַו עֶלַא ןעֶד ָּתְלַבּוטעֶג ְךיִז רֶע

 טֶרָפְנִעיִג םיִא ןיֵבָא יִּבַר טֶה םיִא רַפ גיִנ
 יא יו ֹוזַא רעֶייַפ ןיִא ְּתְלַבּוטעֶג ְּךיִז טֶה
 טאָנ (אבָי ׁשֵאָּב יי הֵנֵה יִּכנ טייֵטְׁש קו
 יישר (הָמּורְּתַה תאֹז) רעֶייֵפ ןיִא ןעֶמּוק ט
 אייֵלְרֶע איירְד ןעועֶג ןעֶנעֶו םִע טְּבייַר

 טֶה רֶכיִלְטיִא םֶד ןעוֶועֶג ויִא עֶנייֵא תֹומּו
 רָד טאָה ןעֶמ סאו לֵקָׁש ןְּבְלאַהַא ןעֶּבעֶג

 יִד נּוא ןֶּכְׁשִמ םּוצ ןיִלעוֶוׁש יִד טְבאַמע
 רֶכיֵלְמיִא ְּבעֶגעֶג טֶה ןעֶמ ןעֶועֶג יִא עֶר
 תֹונָּבְרַק ראַּפ רֶד ןעפֹוק ּוצ לקָׁש ןֵבִל

 טֶה רֶכיֵלְטיִא םֶד ןעֶועֶג זיִאעֶטיִרָד איִד וא |
 טְגיִליוִואַּב םיִא טֶה ץְראַה ןייַז סאוָוןְּבעֶגעֶג
 ליִּפְרעֶּפ נּוא לאוָו עֶיֹולְּב נוא רָּבֶליזנּוא דְלאָנ
 טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה םיִניִמ ןעֶצייֵרְד ,לאוָו
 ,לאָ עֶיֹולְּב ,רָּפּוק ,רָּבְליִו ,דְלאָנ ןָּכְׁשִמ םּוצ
 ,םיִדאָּפ ןעֶנייֵל ,םיִדאָפ עֶמֹור ,לאָו ליִּפְרעֶּפ
 ומְלעֶטייֵרעֶג ףאָׁש ןּופ לעַּפ ,ןעֶניִצ ןּופ ראָה
 םיִטִׁש יֵצֹע .ׁשַחַּת טְסייֵה םִו הָיַחַא ןּופ לעֶּפ
 םֶד טְגאָז אֵרְמְנ איִד .םִיִמָׂשְּב נּוא לייא םיֹוּב
 הָׁשֹמ ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָג טאָה ׁשַחַּת הֶיַח איד
 קעֶדָא ןֵכאַמ ריִא ןּופ לאָז ןעמ רָּבְדִמ רֶד ןיִא

 תנק הניארו המורת
 עֶנייֵׁש ליפ ְךיִז ןיִא טֶה הָיַח יִד נּא ןֵּכְׁשִמ םּוצ
 ןָראָה ןייֵא טֶָה איִז נּוא טְכייֵל סו ןעֶּבְראַפ
 ראַפ איז זיִא ְךאָנ רָד נּוא ןיִרעֶמְׁש ריִא ןיִא
 םיִנ ןוׁש איִז ןעק ןעֶמ. םֶד ןְראָועֶג ןְדְּואווְׁש
 םָד יב ןעֶוועֶג יִנ ויִא רייַז ןייק נוא ןָניִפעֶג

 םוו םיִרעֶוו ןּופ סֹורַא טְמּוק דייַז לייַװ ןָּכְׁשִמ
 טֶה םּוראוָו ייַחְּב רֶד טְגעֶרְפ ,אֵמָט ןעֶגעֶז ייֵז
 טּולָּב טיִמ טְּבְראַפעֶנ םיִדאָּפ עֶטֹור יד ןעֶמ
 ץּוריִּת רעֶד .אֵמָט ןעֶנעֶז ייֵז ןעוֶו םיִרעֶו ןּופ
 ןופ טולְּב טיִמ טְּבְראַפעֶג טיִנ טֶה ןעֶמ ויִא
 םיִרעַו יד םוָו רֶנָרעק יד טיִמ ראָנ םיִרעֶו
 ןעֶמ ייַחָּב רֶד טְּבייַרְׁש ךוא .ןעֶגיִרָד ןעֶסְקאוַו
 ןענייֵל נּוא לאוָו ןֵמּונעֶג ןֶַּׁשִמ םעֶד ייַּב טֶה
 טְׁשיִמעֶג רֶדְנאַנא טיִמ םע טֶהְועֶמ נּוא םיִדאַּפ
 שה הָרֹוּת איֵד נּוא וֵנְמֲעֹׁש זיִא םָד עֶׁשְטאָח
 רָּתומ זיִא ןֶּכְׁשִמ םָד ייַּב רָּכֶא ןֶטאָּב רַּפ םָע
 ץְלאָה ןעֶנעֶט נּוא (םיִמָׁש יִצעע זַנְמעַׁש ןעוֶועֶג
 ןעֶנעֶט ןֵמּונעֶג הָׂשֹמ טֶה יוִוׁשֶרֶדֶמ רֶד טְנעֶרְפ
 ּבקֲעַי זיִא ץּוריִּת רֶד רָּבְרִמ רֶד ןיִא ץְלאָה

 ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי סאָד הָאּובְנּב ןְהעֶועֶג טאָה
 רע טֶה רָּבְרִמ רֶד ןיִא ןֶּכְׁשִמַא ןָאוּב ןֵפְראַד
 * טֶה נוא ץְלאָה ןעֶנעֶמ טְצְנאַלְפע םִיַרְצִמ ןיִא
 ןעֶנעֶט םאָר ןעֶלאָז ייֵז טְגאָועֶג ןָא רֶדְניִק יד
 אייֵז ןעוו רָּבְרִמ רעֶד ןיִא ןעֶמעֶג טיִמ ץְלאָה
 נוא ייַחְּב 'רַד .םִיַרְצִמ ןּופ ןייַנ םֹורַא ןעֶלעוֶו
 סאָד ׁשֶרְדִמַא ןעֶגְנעֶרְּב קָחְצִי תֹורְלֹוּת רעֶד
 ּוצ בֶהָז רעֶיַרְפ ןָּכְׁשִמ םֶד ייַּב טייֵטְׁש םּורָד
 יד ןעוֶועֶג לֵחֹומ לֵאָרְׂשִי טֶה טאָג םֶד ןעֶנייוַ
 נּוא דְלאָנ ןּופ ןעוֶועֶג זיא םִו לֶנֶע ןּופ הֶרָיַבֲע
 רֹוׁשכ תֹונָּבְרִק איד ייַּב טייֵטְׁש םּורָד ְךיֹוא
 רעֶירפ םָקֹוא ןייֵא טייֵמְׁש (וע ֹוא בֶׂשָכ ֹוא
 איד ןעוֶועֶג לֵחֹומ ייֵז טֶה ןעֶמ םֶד ןעֶוייוז ּוצ
 סֵקֹוא ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םאוו לֶנֲע ןּופ הָריִבֲע
 ןעֶועֶג זיִא לֶנע ןופ הֶריֵבְע;איִד עֶׁשְטאָח גּוא
 ןָאֹּב ןָכְׁשִמ םֶד נּוא וּומַּתִּב רָׂשֲע הָעְבִׁש םּוא
 טְּבייֵרְׁש רּוּפִּכ םֹוי ּוצ טְניֵהאָנ ןעועֶג זיִא
 איִד רּפ ןָּכְׁשִמ ןופ ןָאֹוּב םָד הֶרָוּת יִד ְּךאָד
 רעֶיַרַּפ טֶה טאָנ םָד ןעֶוייוַו ּוצ לֶנע ןּופ הָׂשעמ
 טְקיִׁש טאָג ןעֶדלֶנֶע םד ףֹוא הָרָפַּכַא ןְּבעֶגעֶג
 םֹוּב (רֹואָמל ןָמָׁשִנ הָּכִמ רֶד רַּפ הָאּופִר יד
 חיִׁשְמ ףֹוא טְזייוַו םו םֶד ןעֶטְכייֵל ּוצ לייֵא
 לייֵא םֹוּב רָמּונ יו ֹוזַא ןְטְכייֵל טעֶוו רֶע םִו
 (יִחיִׁשְמַל רַניִּתְכַרעֶג טייִטְׁש קּוסָּפ ןיאיווֹוזַא
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 רע םיִׁשָמ ּוצ טָכילַא טייֵרְנֶג ןָא ֿבאָה ְךיִא
 ןָיועֶג ןָא ַחיִׁשָמ זיִא םּורָד נּוא ןעֶטְכייַל לאָז
 ןעֶו ןעֶזייוַו ּוצ הָמּורָּת ןּופ הָׁשָרַּפ רעֶד ןיִא
 נוא הָמּורְּת ןעֶּבעֶג תֹּולָג ןיִא ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי
 ןּופ ןעֶרעוֶו טְוייֵלעֶג םֹוא אייֵז ןעֶלעוֶו הֹקָדְצ
 יישר טְּבייַרְׁש וזא נּוא תּולָנ ןיִרעֶטיִּב םעֶד
 טאָה הָרֹוּת איִד סאָד אָּצַה יִּכ תֶׁשְרִּפ ןיִא
 רַטְכעֶרעֶגַא טיִמ ןֵלְדְנאַה לאָז ןעֶמ ןֶּביִרְׁשעֶג
 הֵׂשֲעַמ יד ןְּבירְׁשעֶג ןָא ייַּב רָד טֶה נּוא גאוָו
 ןּופ ליִפ ּתיִנְרַהעַנ טאָה רֶע סאוָו קַלָמִע ןּופ
 טְלעֶדְנאַה ןעֶמ ןעו םאָד ןעֶוייו ּוצ לֵאָרְׂשִי
 אֵנֹוׂשַאםֹולָׁשְו סַח טְמּוק נאו עַׁשְלאַפַא טיִמ
 נוא אייֵז ןופ ליִפ ּתיִנָראה נוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא
 טְניִרעֶל ׁשֶרְדַמ רעד .דְלעֶג רעֶייִז ּוצ טְמעֶנ
 ןעֶנאַטְׁשעֶג ויִא ׁשְרקִמַה תיֵּב םאָד ןעוֶו זְנּוא
 םִע זַא נוא תּולָנ ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ םִע טאָה
 הקָדְצ נּוא הָמּורְּת זיִא ןעֶראוָועֶג בּורָח זיִא
 ןָיוִועֶג הָרֹוּת איד טֶה םּורָד תֹולָנ ןופ ליִצַמ
 נָא ןֶּכְׁשִמ ןּופ הָמּורְּת רֶד ייַּב תֹויִלְג עֶלַא
 טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רעֶד (םיִאּולְמ יִנְבַאְו םֵהֹוׁש
 איו תֹובֹוט םיִנָבֲא עֶצְנאַנ ןְמּונעֶג טאָה ןעֶמ
 ןייֵא ןּופ הָלּונְס יִד ןעֶר ןעֶנּופעֶג ייֵז טֶה ןעֶמ
 טיִנ נוא ץְנאַג זיִא רע ןעוֶו ראָנ זיִא בֹוט ןֵבָא
 ןעוֶו נּוא ּפָא םיִא ןּופ םיִּפִע טְכעֶרְּב ןעֶמ ןעוֶו
 ףֹוא ְךאָד טֶה ןעֶמ ןעֶנעֶרְפ ןעֶלעוֶו טְסעֶו ּוד
 טְוּומעֶג ְּךאָד ןעֶמ טֶה טְציִרְקעֶג תֹויִתֹוא ייֵז
 .רעֶד ןעֶציִרְק םעֶד טימ ןעֶכעֶרְּב םֹוא םיִּפֲע
 לעֶמיִרעוֶנ סֶד ןעֶמּונעֶג טֶה ןעֶמ נּוא תֹויִתֹוא ְביִרְשעֶגסֹוא טְניִמ טיִמ םֶה ןעֶמ יא ּוריִּת

 בקעי להוא
 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טֶה טאָג (םֶכּותְּביִּתְנַנָׁשְוׁשָרְקַמ יִל ּוׂשָעוו

 ןָאורָךיִא לעֶוו קמה ןייֵא ןיִכאַמ ריִמ ןיִלאָז ןָרוייִד
 םֶה ךֵָמַא לָׁשָמַא ׁשֶרְדִמ רֶר טְגאָז ,קיטהּב ןיא ייֵזןעֶׁשיוַוָצ
 םיִכָלְמ יֵנְּב איד ןּופ רֶנייֵא ןְמּוקעַג ויִא הֶדָיִחְי תַּבַא טאַהיִג
 ָךֶלֶמ ןֵּב רֶד איִז טאָה טאַהיִג הָנּותֲח ריִא טיִמ טאָה נּוא

 טְגאָועֶג םיִא וצ ְךֶלֶמ רָד טֶה םייִהָא ְךיז ּצ ןיִמעֶנ טְלאוָועֶג
 ויַּב זיִא ּבייַווַא רַפ ןיִּבעֶגיִג ריִד ּבאָה ְךיִא סֶוָו רֶטְכאָט ןייַמ
 טיִנ ְךיִא ןעֶק ריִא ןּופ ןְלייֵט פא ְךיִמ לאָי ָךיִא גיִצְנייֵא ריֵמ

 טיִנ ריִד איִז לאָז ְךיִא עֶגיִצְנייֵא ןייַא ריִמ ייַּב זיִא איִז לייוו

 סו ראָנ ּבייַוַו ןייַד זיִא איִז םִיראוָו טיִנ ָךֹוא ְךיִא ןעק ןיִּבעֶג

 ןייֵג טְסעוֶו ּוד ןיִהַא איוִו ןאָט ריִמ ּוטְסְלאָז הָבֹוט איד ןעֶד

 .ךייַא טיִמ ןעֶנאֹו לאָז ְךיִא לָּביִטְׁשַא ןיִכאַמ ריִמ ּוטְסְלאָז
 עֶגיְִנייַא ייַ ןיִבעֶגיִג רֶע טֶה ְךֶלֶמ רֶד זיִא טאָג יִא לַׁשְמִנ רָד
 הָרֹוּת יִד ןיִּבעֶנ קעוֶוַא ןָדּי יִד ּוצ הָרֹוּת יִד זיִא סֶָד רֶטֵכאָט
 ְךיִא גיִצְנייֵא גוא ןייֵא ריִמ ייַּב זיִא איִז םּוראָוְו טיִנ ָךיֶא ןעֶק

 .המורת תשרפ

 ףֶפָע יִכ) טְגאָזעֶג סיִא ּוצ טאָנ טֶה ֹוזַא תַעַרַה ץֶע םֶד ןּופ !
 תתא

 הניארו
 ,םְנייֵלעֶג םִטֶה ןעֶמ נוא ריִמָׁש טְסייֵה םִו
 . ןֵּביִרְׁשעֶגְפּוא טֶה ןעֶמ םוָו תֹויִתֹוא איִד ףֹוא

 .טְשְטעֶוקעֶג ןײרַא ןעֶראוָו תֹויַתֹוא יִד ןעֶגעֶז
 . תֹובֹוט םיִנָבֲא יִד נּוא תובוט םיִנָבֲא יִד ןיִא
 זיו ּוצ דְלאָנ ןיִא טְצעֶועֶג ןייַא ןעוועֶג ןעֶנעֶז
  ןעֶד רֵּבליִז נוא רֶלאָג רעֶּביִא ויִא הָרֹוּת םֶד
 .תֹובֹומ םיִנָבֲא יַד ףֹוא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֹומֵׁש יִד
 .רָלאָנ ןיא טְצעֶועֶג ןייַא ןעֶועֶג ןעֶגעֶז ייֵז גוא
 .ריִמ ןעֶלאָו לֵאָרְׂשִי איִד (שֶרְקִמ יל ּוׂשֲעָל
 אָּתְקִיִטְּפַא טְגְנעֶרְּבשֹוקְלַירָד .שֶדָקְמַאְוְכאַמ
 .שאָנ ןופ טְרעֶהעֶג הָׁשֹמ טֶה ןְכאַז ייֵרְד םָד
 .ןְסייֵהעֶגטֶה טאָג .ןקאָרְׁש רֶד ןְראָ זיִא גוא
 .טֶה ,ןָאור ןעֶניִרְד לאו רע םֶד ןֶּכְׁשִמַא ןָאֹוּב
 .ןופ ץְלאָה םֶד ראָג ןעֶד טעװ טְגאָזעֶג הָׁשֹמ
 רָּבְליִז נּוא דֶלאָנ סאָד ראָנ נּוא טְלעוֶו רעֶד
 ּוּר סאָו זֹוהַא ןָאֹוּב ּוצ ריִד ראַפ גּונעֶג ןייַז

 לּופ ּךאָד טְסיִּב ּוד ןעֶד ןעֶנירה ןָאור טְסְלאָז
 טאָה ןעֶלְמיִה עֶלַא ןיִא טְלעֶו עֶצְנאַנ איֵד
 טְסְנייֵמ הָׁשֹמ ּוד יוִו ֹוזַא טיִנ טְרעֶפְנעֶיְנ טאָנ
 ןֹופָצ ןיִא רעֶטעֶרְּב ניִצְנאָוָצ ראָנ ריִמ ְּךאַמ
 .טֶכַא נוא טייַז םֹורָד ןיִא גיִצְנאָווְצ נּוא טייַז

 ְךייא ייַב ןָאור ןוׁש ךיִא לעוֶו טייַז בֶרַעֵמ ןיִא
 הָׂשֹמ ּוצ טְנאַזעֶג טָה טאָנ ויִא עֶרעֶדְנַא סֶד
 רעֶד ןעֶראָו הָׁשֹמ זיִא תֹוָּבְרֶק ריִמ געֶרְּב
 גּנעג ןייַז ריִד ןעֶד שעוֶו טְגאָז גוא ןעֶקאָרְׁש
 ףוא טְלעוֶו רֶד ןּופ תופוע גוא תֹומֵהְּב עֶלַא
 יוִו וזַא טיִנ טְרָפְנֶעיֶג םיִא טאָנ טֶה .ֵּבְרֶקַא
 ןיִא ףאָׁש ייֵוְצ ראָג ריִּמ נעֶרְּב טְסְנייֵמ ּוד
 עֶנייֵא ראָנ לאָמַא טיָמ טיִנָךֹוא סָד נוא גאָט

 ןיא :
 נָא םָד ראָנ טְׁשיִג ףוא ְךיִא ןעק ןיִנעֶג םיִנ ְךיַא איז לאָז
 אָז ְךיִא הָריִדֲא ריִמ סְמְנאַמ ןייֵג טעֶֶו ריִא יו ךייַא ְךיִא
 ִּתְנִבׁשְׁשֶרְקִמילּוׂשָעו טייֵטְׁש טֶמיוִווזַא ְךייַא טיִמ ןעֶנאֹוו
 ןייַמָׁש רַּפ ּוצ רעוֶוָׁש זיִא ׁשֶרְדָמ ןּופ לָׁשָמ סָד ראָנ (םֶכֹותָּב
 הָנּותֲח רֶד רַפ טְמּואוועֶג רעֶיָרמ טְשיִנ ךֶלֶמ רָד ןעֶד טאָה
 םֶא טְׁשיִנ איז גוא ןיִואָל ר טשיִג רֶטְכאָמ איִד ןעק רֶע זַא
 םָעייַנַא הָנּותַה רָר ְךאָנ םיִא ייַּב ויִא םָו ןאַמ ןּופ ןיִטְלאַה
 םו וַמַָמ יא ׁשֶרְדֶמ רֶד ראָג .הָנֹיתֲח רָד רַפ יו ןְראוָעֶג
 יִנאַמְׁעֶג ןיִנעז ַאָרְשִי יד ןעוֶו טְגאָועֶג ןיִּבאָה םיִמָכח ִד
 הָקְמֶּפ ויִא הֶרָוּת איד ןייַז ּוצ לֵּבַקְמ יִניֵס גְראַּב םָר ףיֹוא

 ײנ יִגעֶנ לָגֵע סֶר טְכאַמיִ ןיִּבאָה ייֵז יו ,ןְראָועֶג ןָתָמֲהּו
 טאָה טאָנ ןיִראוָו ׁשֵחַנ רֶד ןּופ הָמָהּוז רֶעייֵז ּוצ קיִרּוצ
 ןׁשיוִוְצ טְקְנוּפ לֶטיִמַא ןיַו לאָו רֶע ןֹוׁשאִרָה םָדָא ןיִפאַׁשאַּב

 ןיִסעֶגיִג םֶה גוא טְגיִרְניִועֶג טאָה רֶע יוִו םיִאּרְּב עֶרעֶדְנַא



 א ר ר א יב ר א עא יא אט עא ר א שי א טא 4

 סֶד נוא טְכאַנ ראפ עֶנייֵא נוא איִדְפ רָד ןיִא
 רֶכיִלְטיִאהׁשמּוצטְנאָזעֶגטְהטאָנויִאעֶטיִרְד |

 הָׁשֹמ ויִא ףּונ ןייַז ןעֶזייֵל סֹוא לאָז ׁשְנעֶמ||

 ןעק טְגאָועֶג טאָה נּוא ןעֶקאַרְׁש רֶח ןעֶראוָו
 רֶצְנאַנ רֶד ןּופ דְלעֶג סֶד ראָג ןייַ נּונעֶג ןעֶד||
 םיִא טאָנ טאָה .ףּונַא ןעֶוייִל ּוצ םֹוא טְלעוֶו
 רעֶרעֶי ראָנ טְסְנייֵמ ּוד יו וזַא טיִנ טרעֶּפְנעֶיג
 טעֶו לקָׁש ןעֶּבְלאַה םעֶניילקַא ןעֶּבעֶג לאָז
 לֶשֶמַא ויִא סע .טְוייֵלעֶג םֹוא ןייז ףונ ןייז |

 ְךאָנ זיִא איִז ןעוֶו רֶטְכאָטַא טֶה םָוו ׁשְנעֶּמַא

 םֹורָג טְרעוֶו איז ןעֶו רעֶּבָא טיִנ ְּךיִז טְמעֶׁשי
 ריִא טיִמ ןעֶדייֵר רֶמאָפ רָה ךיִז טְמעֶׁש ֹוזַא
 זֹוה ןיִא ריִא טיִמ דייֵר נוא סאנ רעֶד ףֹוא

 םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶוועג לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶנעֶז ְךֹוא ֹוזַא
 ֹזַא ראַּב ןְפֹוא ןעֶזיוִואַּב ַײז ּוצ טאָנ ְּךיִז טֶה

 (םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב יִּתְרַבֲו טייטש קוסּפ ןיִאיַװ
 םֶד ףֹוא דייֵרְנ ייֵז טיִמ רֶע טֶה ְךאָנ רָד נּוא

 לֵּבקמ ןְּבאָה ייֵז ןעו רֵּבֶא ראּב ןָפֹוא ְךֹוא םָי
 ןעֶנעֶו יניִס נְראַּב םעֶד ףֹוא הָרֹוּת יִד ןעוֶועֶג
 זיִא םעטְנאַזנ טאָנ טֶה ןעֶראָועֶג בּוׁשָח יי
 םּורָד ראַּב ןֶפֹוא ייֵז טיִמ ןְדייֵר ּוצ יּואָר םיָנ
 לאָז רֶע ןָּכְׁשִמ ןייֵא ןעוּב ּוצ ןְמאֶּבִנטאָג טֶהי
 ׁשֶדקִמ ןיִא טְּבייַרְׁש ַיַהַּב רָד ןְדייֵר ייֵז טיִמ

 ץְנאַג ןְטְׁשְרֶע םּוצ םיקָלָח אייֵרָד ןעוֶועֶג יָא
 ןעֶועֶג ויִא תַכֹורָּפ םעֶד רֶטְנּוא גיִנייוועֶניִא
 סֶד םיִבּורְּכ יֵד נּוא תֹוחּול יִד נּוא ןֹורָא רָדי
 םיִכָאְלַמ יד סו לָמיִה םֶד ןגעקא ןעֶוועֶג יא
 הָמָכָח אָד זיִא ייֵז ןְׁשיווְצ םִוו ןְטִראָד ןעֶנעֶז
 סו הָרֹוּת יִד זיִא ןֹורָא ןיִא יו ֹוזַא לָכֵׂש נּוא
 ןנעקַא גוא לַכֵׂש גוא הָמָכָח אָד זיִא ריִא ןיִא
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 ר יא סא ןְכאַמ ןעֶלאָז יזנוא (ואוׁשֲע
 ןייַרַא טֶה ןעֶמ יי ׁשֶרּוקַה ןורָא ןּופ הָכאָלְּמ == }
 םיזָמרעְרעֶרעֶמ ריִמ ןעֶגיִפְג תוחול יִר טְלעֶטְׁשעֶג
 הָרוּת ןיִא ןייַז קַסֹוע ףְראַד ןעֶמ איו םעֶד ףֹוא
 עֶלַא ןייַז גַהֹונ ְיִז ןעֶּפראַר םיִדָמּול יֵד יִװ ןעֶנְרעֶּל
 עֶגעֶבאָרְּבעֶג ןעוֶועֶג ץֶלַא ןעֶנעֶז ןורָא ןּופ ןעֶסאָּמ
 טיִמ לײֵא ןייֵא גְנעֶל ןייז םֶּבְלַהַא טיִמ ןָלייֵא ייֵווָצ

 לעַּב רעֶר זַא זָמרַא זיִא סאָר ְךייֵה ןייַ םֶּבְלאַהַאי
 ךיִז לאָז רעֶ,ץְראַה ןְכאָרְבּוצַא ןְּבאָה ףְראַד הָרֹוּת
 ןעֶנעֶק ןייַ ץְלאָטְׁש טיִנ ןיִא הָונ טיִמ ןייז נה
 ןעֶמ לאָז ןָסּורְר ןּופ גּוא גָנייִווְניִא ןּופ ןְׁשְנעֶמ ןייק !
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 , נּוא םאַנ רֶד ףֹוא ריִא טיִמ רֶע דייר ןיילק
 ֹוזַא טיִנ ראָנ בּוׁשָח ְּךֹוא ןעֶנעֶז סָו ןיִרעֶטְׁש ,

 טגק הניארו

 ןיִא םָװ ּפאק רֶד ןְׁשְנעֶמ םעֶד ייַּב זיִא םעֶד
 לֹומ םֶד נּוא לָכֵׂש טֶה םו ַחֹומ רֶד זיִא טיִא
 ןעק ןָׁשְנעֶמ םעֶר ןעֶד לָכֵׂש טיִמ רייֵר סאוָו
 זיִא רַע ּבֹוא ןעֶרייֵר ןייַז ןיִא ןעֶנעק  רָד ןעֶמ
 ויִא עֶרָדְנַא סאָד נּוא ,הָמֹוׁשַא רעֶדָא םֶכָחַא
 ויִא םיִא ןיִא סאָו דעֹומ לֶהֹוא רעד ןעוֶועֶג
 רעֶד נּוא הָרֹונְמ איִד נּוא ןֶחְלּוׁש רֶד ןעוֶועֶג
 ןְכאַז עֶבּוׁשֲח זיִא םָד םָוו תֶרֹוטְק ןּופ ַחֵּבְוִמ
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו עֶנעֶי איו ֹוזַא טיִנ ראָנ
 םיִּלנְלִגַה םָלֹוע רֶד זיִא םָד ןְנעֶקַא גינייוויִניִא
 יִד נּוא הָנְבְל יִד נּוא ןּוז יִד טייֵג ןעֶניַרְד סו

 ןיִא ויִא םעֶד ןעֶנעקַא נא םיִכָאְלַמ איד יו
 רקיע רעֶד זיִא סָד סאו ץְראַה סאָד ׁשְנעֶמ
 נּוא ןּוז איִד איו ֹוזַא ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןיִּבעֶל
 טיִמ טְלעוֶו רָד ןופ ןיִּבעֶל םֶד זיִא הֶנבִל יִד
 עֶטיִרְד סֶד .טְכאַנ נּוא גאָט ןעֶמְכייֵל רעֶייֵז
 ןעֶמ םִו ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ רַצָה רֶד ןעוועֶג זיִא
 זיִא סֶד נּוא טיִלֹוקעֶג תֹונָּבְרִק ןעֶטְראָד טֶה
 רַפ ץֶלַא טְרעֶו םִע םָד טְלעוו רָד ןעֶנעקַא
 טְּבְראַטְׁש סֶע גוא ויִא ןעֶניִרְד סאוָו ןעֶראָל
 םעֶד ייַּב זיִא םעֶד ןעֶנעקא נּוא קעֶוַא ץֶלַא
 ןעֶיֹוד רַפ נוא ןְּבְראַד רַפ סו רָדיִלְג ןְׁשְנעֶמ
 םֶד ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט נּוא ןעֶסע םֶד
 יא םּורָפ זיִא ׁשְנעֶמ רָד ןעֶוו וְנּוא טְניִרעֶל
 םיִכָאְלַמ ןופ תֹומָלֹע ייֵרָד יד ּוצ ןְכיִלְנעֶג רֶע
 םעָד ּוצ ְךייַלְג זיִא טְלעוֶו יֵד נּוא םיִלֵנְלַנ נּוא
 ְךייַלְג םיִא ףֹוא טַעּור הָניִכְׁש יִד סו ןֶּכְׁשִמ
 נּוא (םיִמָׁש יִצֲע ןורַא ּוׂשֲעו ןֶּכֶׁשִמ ןיִא יו
 .ץְלאָה ןיִנעֶט ןופ ןֹורָא ןייֵא ןְכאַמ ןְלאָו ייֵז
 םעֶד ייַּב טייֵמְׁש םּורְד טְּבייַרׁש יֵיַחְּב רעֶד

 יי בקעי להוא
 גוא ןיִפאַׁשאַּב ּוטְסיִּב רֶרָע רָד ןופ (בּוׁשָּת רָפָע לֶאָו הָּתַא
 ןרָיי ןיִנעֶז אָּטַח םֶד ְךרֶוֹד נּוא דֶרֶע רָד ּוצ ןייֵג קיִרּוצ טְסעוֶו
 ןיִגעֶז ייֵז זיִּב הָרֹוּת איד ןייז ּוצ לַּבִקְמ ןעוֶויִג יואָר טְשיִנ

 הָמֵהּוז יִד קעוֶוַא ייֵז ןּופ זיִא יַניִס גְראַּב םָד ףֹוא ןיִנאַטְׁשעֶג

 סאוָו הָניִחְּב רָד ּוצ ןְמּוקעֶג קיִרּוצ ייֵז ןיִנעֶז ׁשֵחִנ םִֶד ןּופ

 ןעֶויִג ְךייְג ייֵז ןיִנֶז אָטַחַה םֶרָוק ןעוֶויִגזִא ןֹׁשאֶרָה םָדָא
 היע ְךֶלֶמַה רָוָד יוֹא ןיִּבעֶל גיִּבייֵא ןילאָזייֵ םיִכָאלַמ יו
 (םֶָלּוּכ ןֹויְלִעיֵנבּ םֶּתַא םיִהֹלֶא יִּתרַָא יִנֲאו טְגאָזעֶג טֶה
 ןיִלאָז ייֵז הָרָוּת יד ןיִּבעֶגיִג תיישה ּייֵז טאָה יֵאֵנְּת םָד ףֹוא
 ןיִרעֶרְיִנ ּוצ ּפאָרַא טיִנ נּוא םיִכָאְלַמ ןּופ הָניֵרָדַמ רֶד ןיִא ןייַז
 טְגאָו ׁשֶרְדָמ רֶר סו לָׁשָמ םֶד טְבעֶר דֶנּוצַא ןֹוׁש זיִא .ייֵז טיִמ

 ייג טְלאוָועֶג טֶה רֶע טְגאָז רֶע םָנ לָׁשְמִנ ר וצ ְךיילָג זיִא
 ֹוצ
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 עֶרָדְנַא ייַּב וא ןְכאַמ ןְלאָז יז (ֹשֲע ןֹורָא
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז אּוד (ָתיִׂשָעו) טייֵטְׁש םיִלַּכ
 רֶע טְגאָז םּורָד הָרֹוּת יִד זיִא ןֹורָא ןיִא לייוו
 רעֶד ּוצ ןורָא ןייַא ןָכאַמ ןְלאָז עֶלַא ׂשעו
 ןיִא קָלֲחַא ןְּבאָה ןעֶלאָז עֶלַא רֶמֹולְּכ הָרֹוּת
 םוא ןייק לאָז רענייק ןעֶנְרעֶל ּוצ הָרֹוּת רֶד

 טיִנ קָלח ןייֵק טֶה רע םֶד ןעֶּבאָה טיִנ דיר
 יֵרְמִא רעֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא נּוא הָרֹוּת רַד ןיִא
 טיימְׁש םּורָד נּוא םיִרּומַה לעַּב רָד נּוא םעונ
 רד נוא ןֹורָא ןייֵא ןעֶכאַמ לאָז ןעֶמ רעֶירְפ
 ּוצ םיִלּכ עַרָדְַא ןְכאַמ לאָז ןעֶמ טייִטְׁש ְּךאָנ
 הָעָׁשַא רעירְּפ ְךֹוא לאָז ׁשְנעֶמ רָד םָד ןְייו

 הָרֹוּת תֹועיִבְקִּב נאָמ ןיִא הָעָׁש ייַוְצ רעֶדָא -
 רַדָא ןֵלְדְנאַה רֶע לאָז ְּךאָנ רָד נוא ןעֶגְרעֶל
 ְךאָנ טְגאָז יֵיְַּב רעֶד נּוא .ןאָט הָכאָלְמַא
 ּוׂשֹעַו ןֹורֶא םעֶד אייַּב טייַמְׁש םּורָד טֵׁשִּפַא

 טְלעו יֵר ראָנ םֶד ןעֶויוו ּוצ ןֵכאַמ ןְלאָז יי
 ּוליִפֲא ןעֶד ןעֶנְרעֶל הָרֹוּת ּוצ ןעֶפְלעֶה ןְלאָז
 םֹוא רֶע לאָז ןעֶנְרעֶל טיִנ ןאק םִע רעוֶו
 ֵדְּכ דֶלעֶנ ןייַז ןּופ םיִמָכֲח יִדָיִמְלּפ ןְטלאַה
 רע טעֶו ןעֶנְרעֶל ריז יב ןְּבייַלְּבןְלאָז ייֵז
 ןיילַא טְנִרעֶל רע איו ְּךייַלָנ תּוכְַא ןְּבאָה
 םעֶד טְסְלאָז נּוא (רֹוהְט בֶהֶז ֹותֹוא ָתיִּפִצְו)
 םאָד טְוייוַו סאָד דְלאָג טיִמ ןיִקעֶדאַּב ןֹורָא
 ִריִמְלַּת יֵד ּוצ ןיִמאָׁש ןייַא ןְכאַמ טעוֶו טאָנ
 סו איִד טיִמ הָרֹוּת יִד ןעֶגְרעֶל םו םיִמָבֲח
 ןְְרעֶל ןְלאָז יי דֶלעֶג טיִמ ןֶפְלאָהְג ייֵז ןְבאָה
 לֵצָּבנ תֶלָהֹק ןיִא טְנאָז קּוסַּפ רעֶד איו ֹוזַא
 יַב ןָכאַמ טעוו טאָג (ףֶסֶּכַה לֵצְּב הָמְכָחַה
 הָרֹוּתטְניִרעֶל םו םָד ּוצ הָּפּוח ןייֵא רֶדננַא
 ןנְרעֶל ּוצ ןְפלאָהעֶג םיִא טֶה סָו םעֶד טיִמ

 שורקה ה"לש
 ףְראַר םָכָח ריִמָלַּת רֶד זַא טְנייַו םֶד ןיִקערּב םיִא
 וזא ןעֶסֹורְד ןּופ איו תָמֲא ךֶרֹוד נוא ךֶרֹוד ןייַז

 םֶו (םִֵּכ) ןעֶגְנאַטְׁש איד ןעֶצְראה ןיא :גְנייַוְניא
 םעֶר יֵּב ןיינ רעֶמיִא ןעֶפְראַד ןורָא םעֶד ןעֶגאָרְט
 ןִנעֶז םיִא ןּופ ןָמּונעֶג קעֶווַא םיִנ ןעֶרעֶוו נּוא ןֹורָא
 .איִר ןעֶציִטְׁש עָבְלעֶו םיִּתַּב יִלֲעַּב איר ףוא זָמָרַא
 יִד טיִמ ְךייֵלְג רֵבְׂש ןְּבאָה ןעֶלעֶוויִיַז זַא םיִדָמּול
 ללְַתִמ ףֶראַד ןעמ זַא טְגאָז אָרָמִניִד יו םיִדָמּול
 רֶמעֶלְּב יִר טינ ןעֶוו םּוראָו רעֶמעֶלְּב יִר ףוא ןייַ
 עֶרנא יו נּוא ןֶּבאָה םּויק ןייק ןעּבּורְּט יִד ןעֶנאָק
 ָתאֵעְב ןּולּובְו חַמְׂש) קּוסָּפ םָד ףוא ןְגאָז םיִמָכֲח

 רכששיו
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 : הנ
 עג יִלְׁשִמ ןיִא טְנאָז קּוסָּפ רֶד יו ֹוזַא נוא
 שטייט זיִא סאָד (ּֿהָּב םיִקיִזֲחַמַל איִה םִָיַח
 טלה סו יִד ּוצ ןיִּבעֶל גְנאַל טיִנ הָרֹוּה יִד
 טיִנ טְניִרעֶל רֶע עֶׁשְטאָה הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל ּוצ
 עֶבְלאַה ןעועֶג ןֹורָא םעֶד ייַּבןְנעֶז םּורָד נוא
 (ּכְרֶא יִצֲהָו םִיַתָמַאנ טייֵטְׁש סע ןעֶד ןְלייֵא
 איד יי לאָו עָבְלאַה ןייֵא טימ ןיִלייֵא ייֵוָוָצ

 ןייֵא טיִמ לייַא ןייֵא נוא ןורָא םעֶד ןּופ גְנעֶל
 ֿפײא ןייֵא נוא טייֵרְּב איִד ןייַז לאָז עֶּבְלאַה

 ןייוַו ּוצ ְךֹוה יד ןייַז לאָז עֶבֶּלאַה ןייֵא טיִמ
 צ גוא גיִרָדיִנ ְּךיִז לאָז םֶכָח דיִמְלַּת רָד סֶד
 יִנ הָוַאַנ ןייק לאָז רע; ןעֶטְלאַה ןעֶכאָרְּב
 תיִּבַמ) טְּביִיַרְׁש קֶחֶצִי תֹודָלֹוּת רעֶד .ןְּבאָה
 רָא םעֶד טְסְלאָז אּוד (ונָפַצֶּת ץּוחַּבִמּ
 ןיִסֹוא נּוא געֶנייוֵועֶניִא דָלאָג טיִמ ןיִקעֶראַּב
 לאָז םֶכָח דיִמלַּת רעֶד םֶד טְוייו םֶד ניי
 ןעֶכֹוא יוִו ְךייֵלָנ ןָצְראַה ןיִא גָנייוַועֶניִא ןייַ

 .םִע ןעֶד לֹומ םעֶד טיִמ דייַר רֶע יו געֶנייוֵו
 ,טימ ןֵנִׁשרַד םִו םיִמָכֲח יִדְיִמְלַּת ליִּפ ןְנעֶז
 ,םּורָפ רעֶייַז ןעֶנעֶז ייֵז איו ְךייֵלְג לֹומ רעֶייז
 .םּורָד נוא ֹוזַא טיִנ רֶע זיִא ןעֶצְראַה ןיִא נא
 .םָר טְגאָועֶג םיִמָכַח יִדיֵמְלּפ יִרָונּוא ןעֶּבאָה
 .לעֶגַּפׁש ןייַא יו ןייַז ףְראַד םֶכָח דיִמְלַּתַא
 .ןֵסֹוא איו ְּךייֵלְג גְנייוועֶניִא םֹוא טְוייוֵו סאוָו
 .ןֹורָא רעֶד טְּבייַרְׁש םעונ יִרְמַא רעֶד :גְנייוַו
 .ּוצ רֶלאָנ טיִמ טְקעֶדַּב ץֶלאָה ןופ ןעוֶועֶג זיִא
 ּוטְסְלאָז םּורָא זיִא םֶכָח דיִמְלַּתַא ןעו ןעֶזייַו
 / רעֶד נוא ַיַחָּב רָד ,דְלאָנ טיִמ ןיִקעֶדַּב םיִא

 .ייַּב טייֵטְׁש םּורָד ןעֶּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת
 , טְסְלאָז ּוד (בֶהָז רַז ויָלֵע ָתיִׂשֲעַע ןֹורֶא םעֶד
 .םעֶד ייֵּב נוא ןורק יִנָדליִנַא ןָכאַמ םיִא ףֹוא

 ןחלש

 !יארו . המורת

 בקעי להוא
 .םֶכעֶלְׁש רו ןיִנעֶז לֵאָׂשי יד וו וָמּורְמויִא הָנידְמןייַזּוצ
 - הָר סח טָד נּוא רֶרֶע ּוצ ןיִרעֶק רֶריוִו ןיִלאָל נּוא ןיִראוָועֶג

 / םֶה הָריִחְי ַּגַא יָא הָרָּתיִד רֶטְכאָט ןייֵמ טְגאָזיִג טֶה ְךֶלֶמ
 - .הָרֹוּת איד ןיִּבעֶגיִג ְךייֵא ּכאָה ְךיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָזיִג טאָג

 ּפאָרַא ןעֶמ טְנייֵמ סד טיִנ ְךיִמ ָךיִא ןעקריא ןּופ ןיִָיֵׁש ּפָא
 םעֶג ןיִגאָז ריִר לאָז ְךיִא טי ְךיִא ןעק ׁשֶמִמ הֵּטַמְל ןיִרעֶדיִג
 - ּפאָרַא ןִנעו ייֵז עֶׁשְטאָח םיִנ ְךֹוא יא ןעק הָרֹוּת איִד טיִנ
 - ןְראוָועֶג טְכעֶלְׁש קיִרּוצ ןיִנעֶז נוא הָגיִרְרַמ רֶעייֵ ןו ןְלאַפעֶג
 | יִא לאָז םָנ ןיִמעֶנ קעוֶוַא טיִנ הָרְּתיִד ָךיִא ןאק,הָ לָּכ לַע
 . ריס םֶטְכאַמ ןייֵג טעוֶו רֶהיֵא יו רֶטְרֶע עֶלַא ןיִא ראָנ ןאָט
  ףיִא ןעֶמ טְנייַמ םֶר ךיַא טיט ןעֶנאוו לאָז ךיֶא זַא לָביִטְׁשַא
 / ּ!םכֹותְּ נשמת יי וצ שור איד ןיי ברק לעוֶנ

 עה נד בא גאז גילעיב-אעגשדאהצ: סאניק יי
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 אוד ול ָתיִׂשעָו טייִטְׁש םֵּכְוִמ נוא ןָחְלּוש
 סאָד ןורק יִנְדְליִנַא םיִא ּוצ ןעֶכאַמ טסלאו
 רָד ףוא טְוייַו ןֶחֶלּוׁש רָה םָד זָנּוא טְניִרעֶל
 תּוכְלַמ ייַּב ןעֶד רֶׁשֹוע נוא תֹוכָלַמ ןּופ ןֹורק
 רעֶר נוא ול בֵתָכְו ול טְראָו סאָד טייֵטְׁש
 םִו הָנּוהְּכ ןּופ ןורק רעֶד ףוא טוי ַחֵּבוִמ

 ןאוָמעֶג הָרֹוכִע יִד ןעֶטְראָד ןֵּבאָה םיִנַהּכ יִד
 ול טְראָו סאָד ְּךֹוא טייֵמְׁש ןַהֹּכַא ייַּב גוא

 ןעֶמ טוט ייוְצ יִד ויָרֲחַא ֹועְרולּו ול הָתָָהְ
 זיִא רָמאַּפ רֶד ןעוו רֶמאֶפ םעֶד ןּופ ןָניׁשְרי
 רעֶד ןעוֶו נּוא ןַהֹּכַא ךֹוא ןוז רעֶד זיִא ןָהּכַא
 ְךֶלֶמַא ְךֹוא ןז רעֶד זיִא ְּךֶלֶמַא זיִא רעֶטאָּפ
 ןעֶק םע הָׁשּוריִּב טיִנ טייג הָרֹוּת איד רֵּבֶא
 םֶכָח ריִמלַּתַא ןייַז לאָז רֶמאָפ רעֶד םֶד ןייז
 טייֵטְׁש םּורָד ץֶרֶאָה םע ןייֵא זיִא ןוז רֶד נּוא
 טְסְלאָז אוד (סיָלֵע ָתיִׂשֲעַע ןֹורָא םעֶד אייַּב
 רעֶד רֶמֹולְּכ ןֹורְקַא ןייֵלַא םיִא ףֹוא ןְכאַּמ
 וצ ןְהעֶו טְרָּבְלעֶז ְךיִז ןּופ ןיילַא לאז ׁשֶנעֶמ
 נּוא הָׁשּוריִּב טיִנ טייג םִע ןעֶד הָרֹוּת ןֵנְרעֶּל
 םעֶד אייַּב טייֵמְׁש םּורָד טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד

 םֶד ןעֶוועֶג םיִא ןיֵא זיִא הָרֹוּת יִד םָוו ןֹורֶא
 ןּופ הָרָוּת איֵד סָד ןעֶייו ּוצ יָלעע ראי
 ףז

 ׂו 0

 וו :

 איִד סוא טְלאַה םִו ןּולובְ זַא (ְיִָהֶּ בו
 ךילְג ןְּבאָה ןְְרעֶל גוא ןעֶציזעֶכְלעוו ֶכֹשִָׂ ֵּנְּ

 יו ןעֶזייַוו ּוצ םיא גּוא רֶכָׂשָׂשִי יִנְּב יִד טיִמ רַכֹו
 רֶעיִרְפ ןּולּובְז איִז טאָה זיִא רַכְׂש רֶעֶייִז םֹורָג
 ןיִקעֶרַּב עֶבְלעוֶו םיִבּרְּכיִר רֶכׂשׂשִי רַפ טְלעמׁשּג
 ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶגעֶ ׁשֶרֹוק ןורָא עב

 איר ןיפ ןעֶנְרעֶל םֶר וַא ןעֶוייו ּוצ רֶדְניִק עֶעייֵלְק
 ייק ןעוֶוְג םעוט טיִנ ְאָנןּבאָה םָו רֶרָנֵ עֶיִ
 רעֶייו גוא לַלָּכ םעֶד ףוא ןיִגֵמ ןעֶנעֶז אָּמַח םג

 םיִבּורְּכ יִר תֹוריזְג לַמַבָמ זיִא אייֵרְׁשִנ נוא טעֶּבעֶ
 רעֶטְכיִועֶג עֶר זַא טְבאַמַעָג װַא ןעֶוועֶג ןענעֶז
 םאָר ןעֶרעֶרְנַא םעֶר ןעֶנעֶק םנייֵא ןעֶועג ןעֶנעֶז
 גיוא ןייַז ןאָמ ּפָא טיִנ ףְראַד דיִמָלַּת רֶד זא טְוייוַו !

 םעֶד ןּופ רֶרהעָל רעֶד טיִנ נּוא רֶרְהעָל םעֶר ןּופ
 ןְָּׁשִמ ןופ םיִלָּכיִד ייַּב ריִמ ןעֶניִפעֶג ןונ ריִמָלַּת
 םעֶד ייַּב ייֵז םורַא ןעֶנורְק יו ןעֶגְנּוריְִרעּפ ייֵרָד

 םֶדיייֵּב נּוא ׁשיִמ םעֶניִרְלאָג םעֶר ייַּב ׁשֶדֹוקֲה ןורָא !
 טָפּור םיִנֵפֹוא ייֵרָד עֶלַא ןיא נּוא ַחָּכְוַמ םעֶגיִרְלאָג
 םעֶר טיִמ ראָנ רָתָּכ ןֹוׁשָל םעֶר טיִמ טיִנ ייֵז ןעֶמ

 ןְכאָרְפְׁשעֶג סוא ןאָק רַז טְראָָו םֶד לייַו .רָזןוׁשָל
 םֹוא ןאק נּוא ןֹורְקַא םֶר טייֵרעֶּב יִריִצַא טיָמ ןָבעוֶו

 ,{מורת תשרפ

 שורקה ה"לש ו

 יא ר אז

 סק הניארו
 עֶלַא רָּביִא רֶסעֶרְנ זיִא אּוה ְךּורָּב טאָנ
 טְסְלאָז ּוד (םיִבּורַּכ םִיַנְׁש ָתיִׂשֲעַוו תֹומְכָח
 רָד ןֹורָא םָד ףֹוא לנייֵפ יִנעֶדְליִג ייֵווְצ ןְכאַמ
 טיִנ נּוא םִיַנָׁש רֶע טְנאָז םּורָד טֶּבייַרְׁש יֵיַחָּב
 ְךיילְ טינ ןענעֶ ֶניִפ יד םֶד ןעֶזיי וצ יֵנְׁש
 ןופ טְלאַטְׁשְנַא טאַהְג טָח רֶנייֵא ןעֶד ןעוֶועֶג

 טְלאַטְׁשְנַא טאַהְג שֶה רָרָיְנַא רָד נּוא רֶכזַא
 טייֵטְׁש תֹוחּול איִד אייַּב רעֶּבָא הָבְקְנַא ןּופ
 ןעֶנעֶו ייֵז לייַוו (תּודֲעָה תֹוחּול יִנְׁשֹנ ןְּביִרְׁשְנ
 ָךֹוא טייֵטְׁש ליִגייַּפ יד ייב נוא ןעוועֶג ףיילנ

 וָנּוא טְנייוַו סֶד (םיִבּורְּכַה יִנְׁש ןיִּכִמִנ לאָמַא
 טאָנ םֶר ןְויוג נא ןְּבאָה ליִנייַפ עֶרייֵּב םֶד
 זַא הָבֹקְנ ןייֵא רֶכְזַא איוו ֹוזַא ּביִל זְנּוא טֶה
 ןעֶנעֶז לֵאָרׂשִי יֵד ןעוֶו טְנאָז אָרֶמָנ איד איו
 אייז ןעֶמ טאָה ק'מהּב ןיִא לֶגָר םּוא ןְמּוקעַג
 ייֵז טֶה ןעֶמ גּוא תֶכֹורָּפ םעֶד טְקעֶרעֶג ףֹוא
 ייֵז טֶה טאָנ םֶד ןעֶזייַו ּוצ ליִנייֵפ יִד ןעֶזיִועֶג
 (ֶהֶלּוׁש ָתיִׂשֲעַע הָבקְנ ןייֵא רָכְזַא איו ּביִל
 ׁשיִטַא ןֶּכְׁשִמ ןיִא ןְכאַמ ּוצ ןסאָּבִג טָה טאָג
 ןְּבאָה טֹורְּב סָד נּוא טֹורָּב ףֹורֵד ןעֶגייֵל ּוצ
 ןּופ רעֶד טֶה סע רעוֶו נּוא .םיִנֲהּכ יִד ןסְנעֶג
 טאַז רֶע זיא םֹורְג םיִּבְרַא ןייַא יו ֹוזַא ןְסְנעֶג

 ןראוועג

 טייַטַּב סאו רִז חַתַּפַא טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּפְׁשעֶג

 ןְגאָז םיִמָכֲח עֶרְזנּוא םֶו וַמַרְמ זיִא םָד רֶרֶמעָרְפַא
 ברְקַה רֶוֵהְו חַהַּפְּב רִז הָכָו אל יִרָיֵצְּב רַז הֶכָו)
 ןופ תֶמֶאָּב הָרֹוּת טְניִרעֶל םֶו רָר טְסייֵה םֶד (תָמּוי
 ץֶלַא ןאָמ ּוצ נוא ןעֶמיִה ּוצ יֵדְּכ נּוא ןעֶגעו םֶמאָנ
 זיִא רֶע םיִא ּוצ זיִא לאוו טְסייֵה הֶרֹוּת איִד םִִו
 ׁשָנעַמ רעֶר הָרֹוּת רֶר ןּופ ןורק רֶד טיִמ טְנאַקעֶּג
 נּוא ןייֵׁש ץְנאַנ טְניִרעֶל גוא הָרֹוּת לעַּבַא זיִא םוָו
 רע טְרעֶוו טְניִרעֶל רֶע סו םִיקִמ טיִנ רעֶּבָא ויִא

 ְךאָנ ויִא ׁשָנוע ןייַזנּוא הָרֹוּת רֶד ןופ רֶמעֶרְפ ץְנאַג ,
 ץֶרֶאָה םע ןייֵא טֶה סע םָו ׁשֶנּוע םעֶר רַפ רֶפעֶרְג
 ןעוֶועֶג זיִא רע;לייוו ןייזּוצ ףְראַ סֶע יו םיִנ טיִט םו
 זיִא םיִא ףוא גוא דְמעֶרְפ ןְראָועֶג ויִא נוא טְניִהאָנ

 (תָמּוי ברק רֶוֵה) קּוָּפ רעֶד ןעֶראועֶג טְגאָעֶג
 :ןעֶרעֶֶו טייֵטעֶג לָאז טְניִהאָנ יִא סו רֶרֶמעֶרְפ רֶר
 שיִטַא ןעֶכאַמ םֶמְלאָו ור גּוא (ןתֶלׁש ָתיִׂשָעְ

 סאָר תעֶשְּב זַא ןעֶגאָו םיִמָכֲח עָרוָנּוא
 רעראב

 ןעֶועֶג רֶפבְמ ַחּכְזִמ םֶד טֶה ןעֶועֶג זיִא ק"מהּב
 ק"מהּב ןייק טיִנ ןְּבאָה ריִמ זַא טְנייַה תֹוריִבַע ףוא

 ןעֶמ גוא טייַל עֶמיִרָא ןעֶסֶע םיִא ףוא םיִנ ןעמ ןעוֶו
 זרֵפַבְמ םֶָד זיִא טְסֶע ןעֶמ תֹעַשְּ הָרֹּ טְניִרעֶג



 הניאצ 0
 םֶד ןָחֶלּוׁש ׁשיִטַא טְסייֵה םּורָד נּוא ןֶראָוָנ
 הָבָרְּב יִד טְקִיִׁש טאָ ןעֶד ןעֶקִיִׁש ׁשְטייֵט זיִא
 םעֶד אייַּב טייֵטְׁש סֶע נּוא ׁשיִט םעֶד ףֹוא
 ןֵכאַמ םיִטִׁש תֹויַתֹוא יִד (םיִטֵׁש יִצְֵע שיִמ
 זיִא ץֶלֶא סאָד הָליֵחְמ הָעוׁשִי הָבֹוט םֹולָׁש
 ְךֹוא ֹוזַא נּוא ׁשיִט םעֶד ןעֶנעוו ןּופ ןעֶמוקעֶג
 ןעֶייוַו ּוצ ַחֵּבְוִמ גּוא ןֹורֶא םעֶד ייֵּב טייֵטְׁש
 רָד ףֹוא תֹוכָרְּב עֶלַא יד ןִמּוק ייֵז ְךֶרֹוד סד
 ויִא ׁשיִמ רֶד םֶד זְנּוא טייוַו ְךֹוא נּוא טְלעוֶו
 יד רַּפַכְמ זיִא רֶע םֶד ַחֵּבְוִמ םעֶד ּוצ ְךייֵלְג
 רָד ויִא םּורָד נּוא ןֶּבְרַקַא יו ְךייֵלְג תֹוריבֲע
 טְּבְראַטְׁש קיִדַצַא ןעוֶו תַפְרֶצ ןיִא גָהְנַמ
 ןייז ןיִא ןורָא ןייֵא שיט ןייַז ןּופ ןעֶמ טָכאַמ
 טיִנ טְמעֶנ ׁשְנעֶמ רעֶד םאָד ןעֶזייַו ּוצ רֶבָק
 הֹקָדְצ יִד ראָנ טְלעוו רֶנעֶי ףֹוא טיִמ רעֶמ
 ןייַז ףֹוא שֹורְּב ןייַז טיִמ ןאָטְג טאָה רֶע םוִו
 ןְכאַמ טְסְלאָז אּוד (ויָתֹורֲעַק ָתיִׂשעַוו ׁשיִמ
 ןעֶמ סאוָו םִראָפ יִנְרעֶזייַא זיִא סאָד ןעֶלְסיִׁש
 וצ ןיִבֹוא ןיִא טורְּב סאָד טְצעֶנעֶג ןֶגירְד טֶה

 שורקה ה"לש
 (הָצַקַה לֶא הֶצֵקַה ןֵמ ַחיִרְבַמ 'וגו ןּוכיִּתַת חיִרּבַהְו

 תֹועָר תֹוכָלִה ןיא טְּביַרְׁש ם"ּבמר רעֶד == |
 ןיִא תֹודָמ עֶלַא זַא םיִקָרְּפ הָנֹומְׁש איִד ןיִא נּוא
 ןעֶנעֶק םֶוו ןעֶראַרְג עָגעֶריׁשְראַפ ןּופ ןעֶנעֶז ןֶׁשְנעֶמ
 לָשֶמל ןָרָדָנַא םעֶר ןּופ רֶנייֵא טיי רעֶייז ןייַז ךוא
 רעֶר ייַּב ןעֶרעוֶו ייֵז סאו ןעֶׁשְנעֶמ טְּביִג םִע םַעַּב
 ןָטלעֶׁש נּוא ןעֶיירְׁש גּוא סעּב ןיִא ְךאַז עֶטְסְנעֶלְק
 רעֶריוו טֶּביִג םִע ןרעֶדְנַא םעֶד גּוא ְךיִז ןְגאָלְׁש נּוא
 ןְסאַלְג עי ןעֶנעֶזייֵז םָו ןׁשְנעֶמ ךּוּפַה םעֶד ראָג
 ןעֶטְסעֶרְג םעֶד טיִמ יינ ןאק ןעֶמ נּוא גיִהּור נּוא

 הָמּורְּּו .ןעֶגְנעֶרְּב ןייַרַא םַעַּב ןיִא טיִנ םיורָרְרעֶפ
 הֶרֵמ רֶדעַי נּוא םיִּכַפֲה עֶרייֵּב יֵר תֹורֵמ עַלַא ןעֶנעֶז
 ןָא ראָג נּוא טְכעֶלְׁש זיִא םַעַּב ליִפ ּוצ טיִנ ןעֶגֹוט
 רֶרעֶי ןּופ דאַרג רֶטְסעֶּב רֶד טּוג טיִנ ְךֹוא זיִא םַעַּב
 םיִׂשֲעַמ עֶלַא נּוא ראַרְג רְַסְלעֶמיִמ רֶדְ זיִא הֶדֵּמ
 ראַרְג םעֶד ןיִא תּורֵמ יִד ןּופ םורַא ןעֶמּוק םיִבֹוט
 קּוסָּפ רֶרֹוַמַרָמ זיא ןעָנאָז ןעמ ןאק ןְָנִע םעֶד ףּוא
 טייֵג םוָו לעֶגיִר רֶטְסעֶלְטיִמ רֶר (ןֹוכיִּתַה יִרְּבְִו)
 טָּבייַרְש ךוא עֶרנֶע ןֶרָדָנַא םּוצ עָרְנעֶ ןיֵא ןּופ ְךְרֹוד
 ןְטָלאַה ּוצ טְנייְַג ְךיִז טֶה ׁשְנעֶמַא זַא ם"ּכְמַר רַד
 טֶה נּוא הֶרֵמ עֶסיוֵועָגַא ןופ דאַרָג ןָטֶצעֶל םעֶר ןיִא
 רַפ ְךיִז ליִו ּוא טְבעֶלְׁש זיִא םע זַא טְבאַדּב ְךיִז
 םיִא רַפ זיִא ןּופ רֶר ְךיִז ןעֶנייֵועֶג ּפָא גּוא ןְרָסעָּב
 ןעֶטְלאַה יצ ןְּגייה ןָא ְךיז לאָז רע,טיִג הֶנְִּת ןיק

 אייב

 ש- הניארו המורת תשרפ

 םורַאטֹורְּב סֶד ןעֶמ טֶה ְּךאָנ רָד נּוא ןיִקאַּב
 .ןיִא טְצעֶזְנ ןייַרא סד טאָה ןעֶמ נּוא ןעֶמּונעֶג
 ְךאָנ רָד נּואאיֵרְּפ תֶּבִׁש ויִּב םֶראָפ יִנעֶדְליִג
 .ׁשיִמ םעֶד ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג םאָד ןעֶמ טאָה
 | ןֵכאַמ טְסְלאָז ּוד נּוא (בָהֶז תַרֹונְמ ָתיִׂשֲעָו
 / נּוא ןיִרעֶר ןעֶּביִז טיִמ רעֶטְכייַל םיִנעָדְליִגַא
 .ׁשְנעֶמ רֶד יֵדְּכ ןְטאָּבעֶג םּורָד טאָג טֶה םָד
 . ןיִא ןעֶמּוק טעוו רֶע ןעֶו ןעֶּבאָה אָרֹומ לאָז
  טְכיֵל עֶנייֵׁש ןְהעֶו טעוֶו רַע נּוא ןייַרַא קימהּב
 , ןְטְלאַה בּוׁשָח קימהּב םעֶד רע שעוֶו ןיִנעֶרְּב
 | םעֶד רַפ ןְנאַטְׁשעֶנ הָרֹונָמ יד זיִא םּורָד נּוא
  ןעֶוייַװ ּוצ טייַל איֵד רַּפ גיִנייֵוְניִסֹוא תֶכֹורָּפ
 / ראָנ ןעֶּבאָה טינ טְכיל ןייק ףְראָד טאָנ םֶד
 / םיוָנ זיִא סאָד נּוא ןְטְכייַל טייל יִד לאָז םָע
 , םֹורְנ יִז טֶה טכיל ליפ טְהעֶז הָמָׁשָנ יִד ןעוֶו
 - ןופ ןֵמּונעֶג ןְראָו זיִא הָמָׁשָנ איד ןעֶד הֶאְנַה
 / גּוא טֶכיֵל לּופ זיִא ןעֶטְראָד םָו לָמיֵה םעֶד
 - ןייא ּוצ הָמָשְנ יַד ןֵכיֵלְנעֶג הֹמלָׁש טֶה םּורָד
 / םיהלַא רע טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא טכיל

 תמשנ ו :
 םירקי ימוקיל

 רָר וַא טְּבייַרְש ןָתָנֹוי םּוגְרַּת רָד יוִו וזַא ןֶרָרְנַא םּוצ

 . םֶו םוּב םעֶר ןּפ ןעֶוועֶג זיִא לעֶגיִר רעֶּטְסְלֶטיִמ
 יי זַא נוא עַבׁש רַאְּב ןיֵא טְצְנאְַפעֶג טֶה םֶהָרְבַא
 ןעֶנעֶז נּוא םִיַרְצִמ ןופ ןְגְנאַגְג םורַא ןעֶנעֶז לֵאְָׂשִ
 פָא םיִכָאְלַמ יֵר ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַנעֶג םַי םעֶד ְךֶרוד
 םִי ןיִ ןְפְראָוג ןייַַא ןּבאָה גוא םוּב םעֶד טְקאַהְג
 יֵר נּוא רעֶסאַו םעֶד ףוא ןעֶמיוְׁשָנ רֶע טֶה ןייַרַא

 יא םֶר לֵאָרְִ יִ רפ ןעּפּורָג םֹוא ןֶּבאָה םיִכָאְלַמ
 אָ יִא טְצְנאַלְפעֶג םיִא טֶה םֶהְרְבַא םֶו םוּב רֶר
 ןְבאָה טאָג רַפ ןאָמִגהָלֵפָּת טְראָר טאָה נו ץעַבָׁש
 . םיִא םוא ןעֶּבאָה נּוא םֹוּב םעֶד ןֵמּונעֶג לֵאָרְׂשִי יִד
 זיא לֵגיִר םעֶד ןּופ גְנעֶל איִד טְכאַמעֶג לֶגיִר םעֶר
 םָרטיִמ ןְנעֶזיִסְנ עֶמורְג נּוא ןְלייֵאניִצְביִז ןעוֶועֶג
 ףוא ןֶּכְׁשִמ םֶרֹטֶה ןעמ זַא ןעֶראָועֶג ןאָמעֶג לֶגיִר
 יח וזַא ןעֶגייַּב ןייַא לֶגיִר רָד ְךיִז טְגעֶלְפ טְלעֶטׁשִנ
 כְׁשִמ עֶצְנאַג םֶר ֶליִגיִרָג ןיַא טֶה גּוא גְנאַלְשַא
 לעֶניר רָד זיִא ןעֶמּונּצ ןֶּכְׁשִמ םֶר טֶה ןעֶמ זַא גּוא

 6  וןקעֶטְׁשַא יו א ְךיִלְג ןעֶועֶג



 טי ער א

 הניאצ
 ןְּביִז טאַהְג טֶה הָרֹונְמ יד נּוא (םָדָא תַמְׁשִנ

 יְלעֶויִג סו ןְרעֶטְׁש ןְּבי יִד ןגעֶקַא יִרעֶב
 ןְנאַטְׁשעֶג ויִא הָרֹונְמ יד נוא טְלעֶו רָד ףֹוא

 םֹורָד ןיִא ןינאוו םִו טייַל יֵד לייַו םֹורָה ןיִא
 זיִא םאָו הָמֵכָח נא הָרֹוּת ליִפ ייֵז ייַּב זיִא

 טייֵטְׁש קּוסּפ ןיא יו ֹזַא טְכיִלַא ּוצ ןיִבעֶלְִנ
 סאו ׁשיִמ רעֶד נּוא רֹוא הָרֹותְו הָוְצִמ רַנ

 לייווןֹופָצ ןיִא ְנאַטְָׁנויִא רֶׁשֹוע ףֹוא טְוייַו
 קּוסָּפ ןיִא איו וזַא דֶלאָנ טְמּוק ןְמְראָד

 ןעֶנאַטְׁשעֶג הֶרָונִמ איִד זיִא םּורָד נוא דֶּלאָנ
: : 

 ְךי ןעֶגעֶלְפ ייֵז םאָד םיִּתַּב יִלֵעַּב ייֵוְצ ןיִא

 ייסק הניארו המורת תשרפ .
 יי ְׁשיוְצ ְךיִא ןעק םֹולָׁש ייז ןְׁשיוְצ טְכאַמ
 וא ַחּכ ןייַז רֶע טאָה םּורָד נּוא ןיִנאוו טיִנ
 ןְפאַשַּב םיִדֵָׁש יֵד טֶה טאָנ לייַו תָּבַׁש בָרָע
 םּורָד טְכאַנ ראַפ תָּבַׁש בָרֶע םּוא טעֶּפְׁש
 ראַפ תֶּבַׁש בָרֶע םּוא ַחֹּכ רעֶייִז ייֵז ןעֶּבאָה
 טְכאַנּוצ נאָטייַרַפ ריִמןְגאָז םּורָד נּוא טְכאַנ
 נּוא םיִרָׁש יִד ןּופ זְנּוא ןְטיִהאַּב ּוצ תֹוכָא ןִגֶמ
 ןעֶרעֶה ּוצ הָכרִּב יד ןייַ טְניִראָוְג לאָז ןעֶמ
 ןיִא ןעֶרייֵר טיִנ לאָז ןעֶמ עא ןִזֵח םעֶד ןּופ
 ןייז ןיִא טְּבייַרְׁש ץֶריֵה יּבַר איוִו וזַא ןעֶמיִמ

 םֶר הֵׂשֲעמא ןעוֶועֶג זיִא םע;םֶד הָלפְּת רָהֵס

 יםיִנָּפ ןייַז ףוא קעֶלְפַא טְכאַמַיָנ םיִא ןעֶמ
 ןְריֵנְׁש טיִנ לאָז ןעֶמ טְּבייַרְׁש ןֶגֵה רֶּפֵס רָד
 ןלעוֶוייֵז לייַװ גאָטְׁשְרִנאָד םוא ליִנעֶג ןייק
 ןְלאָז םּורָד נוא תֶּבַׁש םּוא ןְסְקאוַו ןְּבייֵה ןָא
 לייוַו תֶּבַׁש בָרֹע םּוא טְכיִל ןעָׁשְנעֶּב רָּבייוַו

 ןֶמֶׂש רֶד ןְפאַׁשַּב ןְראָו ויִא הָׁשִא רָד טיִמ
 ראַפ ּוצ טְכיֵל ןעֶדְניִצ ןָא איִז לאָז םּורָד

 (םֶתיִנְבַתְּב הֵׂשֲעַו הָאְרּו) ןְמֶׂש םעֶד ןְּבייַרְט
 טיִמ הָרֹונְמ איֵד ְּךאַמ הֶשֹמ ּוצ טְנאָז טאָנ

 םאָנ ןעֶד ןְזיִועֶג ריִד טֶה ןעֶמ סו טְלאַטְׁשְנַא
 רֶע רֶעיִפ ןּופ הָרֹונְמ ןייֵא ןֶזווְג הָׁשֹמ ּוצ טֶה

 או

 שודקה ה"לש

 , ףוא ףְראַד רֶע ןייֵנ אַרְג ןעֶמְסעֶלְׁשיִמ םעֶר יי

 / ךֶרָרְנַא םעֶר ּוצ וי יי קיִחָרֵמ יז טיי עֶיועֶגַא
 , לאו טייצ רָר טיִמ יֵרְּכ הָרֵמ רֶד ןּופ דאַרְג ןְמְצעֶל
 זיִא סאָו רעֶר ּונייַהְד טְקְנּופְלָטיִמ םּוצ ןעֶמּוק רֶע

 רֶר ןעֶנייֵתעֶג ָּא ְךיִ ליִו רע גוא ןֶסַעּכ רעֶסּרְַא
 זֶלַא םייצ עֶסיִועֶגַא ףוא ןְמעֶג ְךיִז ףוא רֶע זּומ ןּופ
 גְנּויִרייֵלאַּב ןעֶמורְג םעֶר ייַּב נּוא ןעֶגאָרְטְרע ּוצ
 זיִא םֶר ןעֶגאָנ ןעֶמ ןאק ףּראַר ןעֶּבייַלְּבּוצ גיהּור
 טְפייֵה םֶד (הָצְקַה לֶא הֵצְקַה ןמ) רֶטְרעוויִד וָמֵרְמ
 ךיז ףְראַד םקְנּופְלָטיִמ םּוצ ןעֶמּוק ליִט סו רעֶד

 ז * עַהְנע ןרהְנַא םּוצ עֶרְנעֶז ןייֵא ןּופ ןכעֶרְּ
: 

 שֶריק יב ׁשֶרּוקַה ןיֵּב םֶָל תֶכורָּפַה הָליִרְַהְע
 ןְלייט ָּא לאָז תָּכורָפ רעֶר (םיִשָרְקַה

 אכ
 5 יע
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 ג י 4

 ריִמ ןֶמְְנִלייַהְרעֶלַא םעֶד ןּפ טְרָא ןעֶגיִלייַה םעֶר
 ןראַפ זיִא טייֵקיַליֵה ןיִא ּוליּפֲא זַא ןּופ רעֶר ןְהעֶז
 הָרּת יד זַא נּוא עֶרֶרְנַא יִד רַפ רֶָכעָה עֶנייֵא ןֶראַרְג

 יִד ןֶׁשיִווְצ רייֵׁש ןֶׁשיוְצ ןייֵא ןעֶכאַמ ןעֶסייֵהעֶג טֶה

 םעֶד ןעֶועֶג זַמַרְמ םיִמ רעֶ איז םָה ןעֶטייֵקיִלייה

 ןְכאַמ ּוצ גיִלייַה תֹודמ עֶניינ ןְהעֶז לאָז רֶע ןֶׁשְנעֶמ
 םיִמָכָח יִרְזְנּוא טייקיַלייַה ּוצ טייקִיִלייַה ןּופ ןייֵג נּוא ָּו

 טֶבּז ןעֶטְנּוא טְלעוֶו רעֶד ףוא ׁשֶנעֶמ רֶד זַא ןעֶגאָו
 ןּופ ניִלייֵה םיִא ןעֶמ טְכאַמ ןָכאַמ יצ יִלייַה ְךיִז

 טייקילייַה ןייַזטְרעֶסעֶרְגרַפ ןעֶמ טְסייֵה םֶד ןְבּוא
 ןעֶנייֵטְש ריִמָּתׁשְנעֶמ רָר ןעק ןָפֹוא םעֶר ףוא נּוא

 י 1 ףיוה רעֶייז טייקְילייַה ןּופ ןְראַרְג יר ןיִא
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 טְסעֶד ןּופ נוא דְלאָנ ןופ ןְכאַמ ְּךאָנ איִז לאָז
 ְךאָנ הָרֹונמ איד טְגאַקְג טיִנ הָׂשֹמ טֶה ןְגעו
 דְלאָנ ןייַרַא ףְראוַו טְגאָועֶג טאָג ׁטֶה ןָכאַמ
 ,הָרֹונְמ ןייֵא ןייֵג םֹורַא ןייֵלַא טעֶו רעֶייַפ ןיִא
 (םֶהיֵנְבַמְּכ) טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רָד
 יצ ףֶּכַא טיִמ (םֶתיֵנְבַתְּכ) טיִנ תיֵּבַא טיִמ
 וַא ןְכאַמ טְנאָקעֶג טיִנ טֶה הָׁשֹמ םד ןעֶוייו
 רֶעייֵּפ סאָד לייַו ןעֶזיִועֶג םיִא טֶה ןעֶמ איו
 םִו רֶעייַפ רֶזְנּוא יו ֹוזַא םיִנ זיִא לֶמיֵה ןּופ
 ןּופ רֶעייַפ סאָד ןעֶד ןיִמעֶנ ןָא םאָד ןעק ןעֶמ
 טְּבייֵרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רַד .יֵנָחֹורַאזיִאלָמיִה
 רע;ןעֶו םֶכָח דיִמָלַּתַא ףֹוא טְוייַו ןֹורָא רָד
 לֹומ םָד טיִמ יוִו וזַא ץְראַה ןייַז טימ ןייַז טעוֶו
 עוו טאָנ ןיִא ןָּבאָה הָנּומֲא טְכעֶר טעוו נּוא
 נּוא טְלעוֶו עֶנעֶי נוא טְלעוֶו איד ןעֶּבאָה רֶע
 ןורָא רעד ןעֶד ךֶאָלַמַא איו ְךיילְנ ןייַז טעוֶו
 סאוָו םיִבּורְּכ איד נּוא ץְלאָה ןופ ןעוֶועֶג זיִא
 םיִכָאְלַמ יוִו ֹוזַא ןעֶנעֶז ןעוֶועֶג םיִא ףוא ןעֶנעֶז
 זיִא רע עֶׁשְמאָה ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא ךֹוא ֹוזַא
 רֶע ןאק ןעֶנעֶו טְסעֶד ןופ ׁשייֵלְפ נּוא טּולְּב
 רעֶד נא ְךָאְלַמַא ןּופ הָלֲעַמ רעֶד ּוצ ןעֶמּוק
 ּוא טְלעוו רעֶד ןּופ רֶׁשֹוע ףֹוא טְנייוו ׁשיִמ
 סאוָו טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא טְוייַװ הָרָונְמ איד

 ,המורת תרטפה
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָנ נּוא (הֹמֹלְׁשִל הָמְכָח ןֵתָנ ַײ)

 םולָׁש ןעוֶועֶג זיִא סֶע גּוא הֹמֹלָׁש ּוצ הָמָכָח
 ןעֶּבאָה ייֵז נּוא םֶריִח ןעֶׁשיוִוְצ נּוא הֹמלָׁש ןעֶׁשיִוְצ
 רֶע םִװ םעֶד ךרוד נוא ןעֶועֶג תָרָּב תָרֹוּכ עֶרייֵּב
 ןְּבעֶגעֶג םיִא רֶע טֶה טאַהעֶג םֹולָש םיִא טיִמ טֶה
 ריִמ ןָנְרעֶל ןעֶנאַר ןּופ ק"טהיּב םֶד ןָאֹוּב ּוצ ץְלאָה
 םעֶד ןּופ סורַא ןָמּוק םיִׂשעַמ עֶטּוג עֶלַא סאָד ּפָא
 טְואָל ךוא נּוא םֹולָׁש ְךיז ןֶשיווְצ ןֶכאָה ןֵׁשָנעֶמ םנ
 הָמָכָח םּורָג זּומ ןעֶמ סד ןעָרעֶה קּוסָּפ רעֶד זנּוא
 המלָש יו וזַא ןָמייֵל טיִמ םלָׁש ןעֶבאָה ּוצ ןעֶּבאָה
 רֶע טֶה םּורְר הָמְכָח סורְג טאַהעֶג םאָה רע לייַו
 ןְּבאָה םּורָר נּוא רוצ ְךֶלֶמ םֶריֵח םיִמ םֹולָׁש טאַהָג
 יז ןְׁשיוצ ןְכאָה לֵאְָׂשִי עוו טְגאָועֶג םיִמָכח יִד
 לַחומ םאָג ייֵז זיִא ז"ע ןעֶגיִר ייֵז עֶשְטאָה םֹולַׁש
 | ןּופ םָד ְךיִז טְקיִׁשעֶג יִװ הָׂשָק זיִא תוריֵבַע עַרעֶייִז
 הָריֵבע איִר ןייַז לַחומ טאָג ייֵז לאָז םֹולָׁש ןעֶנעוֶו
 םעֶד הָריֵבַע עֶטְסעֶרְג איָד זיִא סאָר םָח ו"ע ןופ
 סֵאָרְׂשִי לייַו םִירפֶא תֹולָלוע רעֶד םֶרָפְנֲע ץּוריִּת
 רעֶדְנַנַא טיִמ יז ןעֶדייַר וזַא םֹלָׁש ְךיִז םיִמ ןֶּבאָה
 טיַנ זיִא ז"ע יִר םֶד ראָועֶג ןעֶרעֶוו גּוא ז"ע רֶד ןּופ
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 ,רֶמעֶרְּב יד נוא טְכיֵל םֹורָנַא זיִא ןעֶמְראָד
 . םאְו םיִדיִמְלַּת איִד ףוא ןעֶוייַװ ןֶּכְׁשִמ ןּופ
 / םּורַא רֶמעֶרְּב יַד יוִו ֹוזַא בְרֲא םּורַא ןייֵמְׁש
 . איד ףֹוא ןעֶזיוו תֹועיִרְי איִד נּוא ןָּכְׁשִמ םָד

 .ףֹוא ןעֶועֶג טְסיִּב ּוד טְנאָזעֶג םיִא ּוצ טאָג
 . פֹורְנַא ןעוועֶג זיִא טְראַד םִו יִניִס גראַּב םָד
  םֶסיֵּב נוא ןעוֶועֶג טְראָד ןיִּב ְךיִא נּוא רֶטייֵפ
 . ךֹואְךיִא לעוֹוזַא ןְראָועֶג טְנעֶרְּב ראַפ טיִנ
 - םֵּבְזִמ ןּופ ץְלאָה םָד נּוא רַּפּוק סד ןייַז ליִצַמ

 / ןעֶרעֶו טְנעֶרְּב רַפ שיִנ טעֶו סע נוא

 -. 6ֶה טאָג ןעֶגיד נוא איז ןעגיִד ּוצ ףוא ןעֶרעֶה נּוא
 - ףווְׁשיִװְצ םֹלָשןֶּבאָה לֵאָרְשִי ןעֶֶו טשֶּפ רֶד זיִא
 ייֵז עֶשְטאָה תֹוריֵבַע עֶרעֶייִז לַחֹומ םאָנ ייֵז ויִא ֹוזַא

 ןעֶו ןעֶאָל רַפ יז רֶלאַּב ןָלעֶו יי ןעֶד ז"ע ןעֶניִד
 רְֶננַא טיִמ ןעֶרייר נוא ְךיז ןֶׁשיְִצ םולָש ןֶּבאָה יי
 ןעֶגיִר גוא יז ןֶׁשיִוְצ הָאְנׂש ןְּבאָה ייֵז ןעֶו רעֶּכָא
 גּוא ןָרעֶה ּוצ טיִנ ןֵרָדְנַא םעֶד רֶנייֵא טּוט ווַא ו"ע

 טעֶו םעעעֶׁשְטאָח גּא ןעֶכעֶג ְךאָנ טיִנ םיִא טעֶו
 הָמְבָח טיִמ טעֶו נו יי ןֶׁשיְִצ םֶכָמ רָפֹרְנַא יי
 ןְלעוֶו נוא ןְרעֶה וצ יִנ םיִא ייֵז ןָלעו ְךאָד ןעֶדייַר
 םולָש זיִא םּורָד תֹוריַּבַע.עֶרעֶייִז אייַּכ ןעֶבייַלְּב

 םיִמָכֲח יֵליִמְלַּת) ןעֶגאָז םיִמָכֲח איִד אַז עֶסורְנַא
 םיִקירצ יִדטְנייֵמעֶג זיִא סד (םלּועָּב םיִלָׁש םיִבְרַמ
 ּוצ םֹלָׁש רימָּת ןעֶרעֶגַּב םיִמָכָח יֵדיִמְלַּת איִר גּוא
 ליפא ןעֶלְמאַ ןייֵא טייֵצ עֶלַא ךיִז ןעקט גוא ןְכאַמ
 ןאָמ ּוצ ייֵז טיִמ הָלֵפְּת ןעֶרעֶגַּב נוא םיִעָׁשְר טיִמ
 יִ ׁשְנעַמ רָכיִלְטיִא ןעֶד הָרֹּ ייֵז ןעֶגְרעֶל ּוצ גּוא
 עֶׁשֶר םעֶר ףוא רָּכֶארָּבַח יי ןְפאָרְמׁש ּוצ בָיוחְמ
 איִד ,(םיִָׁשְָ ַװ רַמָא םֹוָׁשןיֵא) קוספ רֶד טְגאָ
 יז ןְלְמאז ןיײא ּוצ יִנ םולָש ייֵק ןעֶרעֶגַּבשיִעׁשְר

 םיִמ
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 הניאצ
 טיִנלאַז טאָנ םֶד אָרּומ ןְּבאָה ייֵז ןעֶד םיִקָיִרצ טיִמ
 איר ןופ םיִׂשעמ יִד ןעֶנעקַא םיִׂשעּמ עֶרעָײז ןְהעצ
 עַטְסעֶרְג יַדנוא ןְפאָרְטְׁש ייז טאָנ טעֶו וזַאטיָקיִרצ

 טיִמ ןעֶגיִרְק טיִנ ְךיִז לאָז ןעֶמ םֹולָׁש ויִא הֶדֶּמ
 יז לֵחֹומ ןעֶרְרְנַא םֶד לאָז ׁשֶנעֶמ ןייֵא נוא ןעֶטייַל
 יִד יִװ וזַא רייֵרְג וייַּב םיִּפִע םיִא טֶה רע עֶׁשְטאָח
 לע ריִבעַמַה לָּכ) הָנָׁשַה שאר ןיִא טְנאָז אָרָּמִג

 לֵחומּויִא םע} רעוֶו (ויעָׁשָּפ לָּכ לע ;יִריִבעַמ ויָתודָּמ
 םעֶר ןאָטעֶג טֶה רע וו זייַּב םעֶר ףוא רֶּבַח ןיינ
 טאָה רֶע םאוָו תוריִבַע עֶנייַז עֶלַא לָחֹומ טאָנ ויִא
 ןעֶועֶג זיִא םֶריִח רעֶר טְּבייַרְׁש ׁשֶרָדָּמ רֶה .ןאָשעֶג
 טְסְנעֶר טאָה נּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶטייֵצ איִד ןיִא ְךאָנ |

 הָוְצִמ רָד ּוצ ןְפְלאָהְג טה גוא הריח ןסייֵהעֶג לאָּמ
 םֶד חַרָז נּוא ץֶרָּפ ןעֶמּוקעֶג סורַא זיִא ןופ רעֶד סָּת
 ןז ןייז גוא ְךֶלֶמַה דַוָד ןעֶמּוקעֶג םורַא זיִא ייֵז ןּופ
 טֶה רע נּוא םעֶוּבעֶג ק"מהיּב םֶָר טֶה סו הֹּמּלֶׁש

 שֶרְקִמַה תיֵּב םוצ ץְלאָה ןעֶּבעֶג וצ ןעֶועֶג הָכֹ
 ָךֶלֶמ רֶד נּוא (לֵאָרְׂשִי לָּכִמ םַמ הֹמלׁש ךֶלָמַה לַעי)
 נּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןּופ סמ טֶכאַרְּבִג ףֹוא טֶה הֹמֹּלָׁש
 ןעֶגְניִרעֶג רַפ רֶר טֵה ןעֶמ םֶד ןֶפאֶרְטַּב טֶה סַּמ רָּה

 טְקיִׁשעֶג ייֵז טֶה הֹמֹלָׁש נּוא ןאַמ רֶניֵזומ גיִסייַרְד
 ןאַמ רְניווט ןְהעֶצ ץֶלאָה ןעֶקאַה ּוצ רֶלאַו ןיֵא
 ְךאָנ רָר נּוא רֶלאַו ןיִא ןעוֶועֶג ׁשֶרֹח ןְצְנאַנא ןֵנעז

 זוא אָצְמַג ןאמ ניט ןְמעֶצ עֶר יו
 אייוְצ נוא רֶלאַוו ןיִא ׁשֶֹוחַא רעֶביִלְטיִא ןעוֶועֶג

 תֹוּבּוהְּב ןיִא טְנאָז אָרָמִנ יד םייָה רֶד ןוא =
 בייַו ןיינ ןופ ןייֵג קעוֶוַא ליִװ םֶכָח ריִמָלַּתַא ןעֶו
 ףוא ראָנ ןייֵג טיַמ רעֶמ רעראָט הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל ּוצ !

 ׁשֶרּחַא איו רעֶמ ןייֵג ליִו רֶע ןעוֶו רעֶכָא ׁשֶרַֹּא
 ןְסייֵה םיִא טעו איִז בוא ןְגעֶרְפ ּבייַו ןייַז רע ימ

 יי ןעוֶו תּורָז ןעֶפהַגא ןעֶכאָה רבי יד
 אייז איו ְךיילְג ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַמ עֶר יג ןעֶנאָל
 שאר ןיִא טְגאָז אָרָמגיִד טְנירעֶלְג ןיילַא ןעֶטְלאוָו
 ק"מהיּב םֶר ןעֶּבֹוהעג ןָא טֶה ֶלָמַה הֹמֹלָׁש הָנָּשַה
 ןְראָטג ְךֶלֶמ  זיא רֶע זַא םעֶד ְךאָנ רֶא דופ ןֶעּ
 ילשט : ;
 ְֶלֶמַה הֹמלָׁש סוָו ראַפ םַעַמ רעֶד (ףֶלֶא םיִׁשלָׁש מַה יִהְוַש

 לייוו .לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנעֶניֹוט גיִסייֵרְד םַמ ןעֶמּונעֶג טֶה

 הָמֶחְלִמְּבּוכְלִי םָיְצֶת ת"ע ףֶלֶמַה רַוָד אייַּב ןעֶניִפעֶּג ריִמ
 ףֶלֶמַה רוָר זַא ׁשָרְדֶמ רעֶד טְגאָז םיִלּכַה לע ּובְׁשִיםָיְצחְו
 יי ןְלעוֶו עֶלַא טיִנ זַא ןעֶרּוי איִר ןעוֶועֶג רַׂשַבְמ טֶה ה"ע
 הֶרָובֲעָה לַעְו הֶרָוּתַה לע ןעֶציִז ןְלעוֶו נּוא םיִמָכֲח יִריָמְלַּת
 היס ןעֶגעֶו ןעֶדּי גּוא ןֹומֲה רעֶטְפאָרּפ ןייַז טעוֶו ּבלאַה גּוא
 ןּופ רּוטַּפ ןעֶנעֶז ּבְלאַה גּוא דְנעֶניֹוט טְרעֶדְנּוה לאָמ םֶקעֶז
 טְּבייַלְּב תּובְלַמ ליע ּונָמִמ ןיִריִבֲעַמ הָרוּתַּב קֵסֹועָה לָּב סֵמ
 ןּופ ןָמּונעֶג רעֶיטָּפ רְנעֶוֹוט טְרעֶדְנּוה לאָמ אייַרְד רעֶּביִא

 הָוָה הִיכְַוו;ְתְגיתַבֲהַא יהְגעניֹוט גיָייֵרְד יָא רֵׂשֲעַמ
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 המורת תרטפה -

 הרוהי

 =טק הניארו
 הֹמלְׁש נוא (לָּבַס אֵשֹונ ףֶלֶא םיִעָבַׁש המלְׁשִל יִהָיַע
 ןגאָרטג ןְּבאָה וו ןאַמ דֶניווט גיִעְביִז טאַהעֶג טֶה
 טְקאַהעֶג ןעֶּבאָה םוָו ןאַמ דֶניזֹומ גיִצְכַא נּוא אָּׂשַמ

 ייֵרָד ןעוועֶג זיִא ייֵז ףוא גְראַּב םעֶד ןּופ רעֶגייִטְׁש
 קָלאָפ םָדְיִא טְגיִטְלעְועֶג ןְבאָה סו ןאַמ טְרָדְנוה
 טֶה ְךֶלֶמ רעֶד גּוא הָבאָלְמ ןייֵא ןאָטעֶג ןְבאָה םִֹו
 עַטְקאַהעֶג עָמּורְג ןעֶסייַב םוא לאָז ןעֶמ ןְמאֶּבעֶג
 היו ק"מהיּב ןיִא רָנּורְג םעֶד ןעֶכאַמ ּוצ רֶניִטְׁש
 ןעֶווְג זיִא םע;נּוא (הָנָׁש תֹואָמ עַּבְרַאְוהָנָׁש םיִנֹומְׁשִּב

 לֵאָרְׂשִי יִד םָד ראָי גיִצָכַא נּוא טְרעֶדְנּוה ריִּפ ןיִא

 ןיִא םִיַרְצִמ רֶנאַל םעֶר ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג םורַא ןעֶנעֶז
 זיִא הֹמלְׁש םאָר ׁשֶרוח ןעֶרעֶדְנַא ןיִא ראָו ןיִרְרעֶפ
 יי ןעּב ּוצ ןעֶּבּוהעֶג ןָא רֶע טֶה ןְראָועֶג ְֶלֶמַא
 (ַײל הֹמֹלָׁש ףֶלֶמַה הָנָּב רֶׁשֲא תִיַּבַהְו) טאָג ּוצ זוה
 ּוצ טעֶוּבעֶג טֶה הֹמֹלׁש ףֶלֶמ רעֶד סו זוה םֶד נּוא
 גיִָנאָוְצנּוא גְנעֶ יִד ָלייֵא גיִצְכעֶז ןעֶוג זיִא טאָג
 םָלּואַהְו) ךוה יִר ןָלייֵא גיִסייֵרְד נּוא טייֵרְּב יִר ןְלייֵא

 םעֶד רַּפ םֶוו זוה רּופ םֶר נּוא (תַיָּבַה לָכיֵה יֵנָּפ לַע
 ןּופ טייֵרְּב איר יו וזַא גְנעֶל ןייז ןעֶוועֶג זַיִא לֶכיֵה
 ןעוֶועֶג זיִא טייַז חַרְזִמ ּוצ טייֵרְּב ןייַז נּוא זוח םעֶד

  (םיִמּומֲא םיִּפּוקְׁש יֵנולֲח תִּבַל ׂשֵעַיו) ןָליֵא ןְהעֶצ
 נּוא רעֶטְצְנעֶפ גול זוה םּוצ טְכאַמעֶג טֶה רֶע גּוא
 םינ ןעֶנעֶ יֵ רָמּלְּב ְּפאָמְׁש רַפ ןעֶועֶג ןעֶגעֶז יי
 רֵּמְסְנעֶּפ עַרָהְנַא ןעד רעֶטְסנעֶּפ עַרָרְנַא יו ןעֶועֶג
 גיִנייוועֶניִא גּוא לאָמָׁש גיגייוַו ןעֶסֹוא ןעֶמ טְכאַמ
 ןְמייֵרּפְש ּוצ גיִנייווְניִא ךיִז לאָז טֶכיִל יד יֵדָּכ טייֵרְּב

 גיִנייַועֶגיִא רָטְצְנעֶּפ ִד ןעֶווַג זיִא ק"מהיּב ןיִא רֵּבֲא
 רַד םָד ןעֶזייוו ּוצ טייֵרְּב גיִנייוַו ןעֶסוא נּוא לֵאָמְׁש
 - ףעֶר ןופ טְכיֵל רעֶר ּוצ ןֵּבאָה טיִנ ףְראַד ק"מהיּב
 ּוצ טְכיֵל םֹורַא טייֵג ק"מהיּב םעֶד ןּופ ןעֶד טְלעוֶו
 (עַיצִי תִיּבַה ריק לַע ןֵביו טְלעֶו רעֶצְנאַג רעֶר
 רַמאֹקַא זֹוה םעֶד ןּופ דָנעֶוָו יִד ייַּב טָעֹובָג טֶה גּוא

 תִיַּבַהְ) ןייֵׁש ץְנאַג ןְקְלאַּב טיִמ טְכאַמְג ייֵז טֶה גּוא
 אָתְקיסְּפ איִד (הָנְִנ אָּׂשַמ הָמילְש ןָכֶא ותֹנָבַהְּב
 צ ןיילַא ְךיז ןְבאָה רעֶניִטְׁש עֶסּרְג איִר טְּבייַרְׁש

 ןכארב

 ףקָיע רעֶר זיִא םאָד (ונויַתֹוקְחַּב ךֵַּת םִא הָנֹוּב הָּתַא רֶׁשֶא
 םיִקָח עֶנייֵמ ןיִא ןייֵג טְסעוֶו אּוד זַא טְסעֶנּב אור סאוָו תִיַּב
 רקִיע רד זיִא סאָר תֹוָצַמּו םיִטָּפְׁשִמ עֶנייַמ ןָאוט טְסעוֶו גוא

 וד זַא רֶלאַּב יו רֶנייֵטְׁש יִד נּוא רֶעָלעֶה יִר םיִנ תִיַַּה ןינִּ
 יי םִיקמ ְךיִא לעֶו (ירְבִד תֶא יֵתֹומיִקהו ןָאוט וזַא טְסעוֶו
 זָא) רַוָד רעֶטאַפ ןייַד ּוצ דייַריִג ּבאָה ְךיִא סאוָו דייַר עֶנייַמ

 ייז טעוֶו (הָניכְׁשה תֵאָרְׂשַה זָא לֵאְׂשִ יִנְּב ְךֹתָּביִּתגׁשְ
 קעוֶוַא טיִב אייז לעוֶ ְךיִא נוא לֵאָרְׂשִי יִד ןופ רֶצְרעֶה יַד ןיִא
 םעוֶו יִמְׁשגַה תִיַּבַה ןֵּבְרּוח תַעַׁשְּב ּוליִפֲא םּוראָוו ןעֶזאָל

 ןיִא הָניִכְׁשַה תֵאָרְׁשַה זיִא סאָר יִנְחֹורָה תִיַּב רעֶד ןעֶּבייֵלְּ
 ;לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ רעֶצְרעֶה יד
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 ןופ רעומ רֶר ףיא ןְגְנאַגְג ףורַא ןעֶנעֶז נו ןָכארְּב
 יִׁשַא בַר ןעֶגעֶו ןופ טְנאָז אָנּוה בַר ק"טהיּב םעֶר
 סד ןַעֹוּב ןְפְלאָהְג ןֶּבאָה ןיִקיִזַמ נּוא תוחור ּוליִפֲא

 טייַ יִד ןְהעֶועֶג םֶה אָפּר ןֶּב אָנינֲח יִּבַר ק"טהיּב
 תֹובָדְנ נוא תֹונָּתַמ ליִפ ןעֶגְנעֶרְּב טאָטְׁש ןייַז ןופ
 סיִפע,ךוא זּומ ְךיִא טְגאָזְג רע םֶה םִיַלָשּורְי ןייק
 ןְהעֶנעֶג רע םֶה זוַא םִיָׁשּריןייק ןעֶגְנערְּב לאָמַא
 ףֶניִפ ןָמּוקְג ןעֶגעֶז םֶניִׁשַא רֶעייֵזןייֵטְׁש ןעֶמירְגַא
 םעֶר ריִמ ריֵא טְליוִו טְגאָזעֶג ייֵ רֶע םֶה ןעֶׁשְנעֶמ
 טְגאְָנייז ןְּבאָה םִלָשּורְי ןייק ןְגאָרְט קעוַא ןייְֵׁש
 רָר ךוא דְנאַה ןייַד נייֵל ראָנ ןֶדָליִג ףֶניִפ זֶנּוא ּביִג
 ןייק ןייֵטְׁש םעֶד ןעֶגְנערְּברֶלאַּב ריִמ ןעֶלעו ּוצ
 רגְניִפ יי ייֵז טיִמ ןְּבעְֶג אָניֲִחיִּבַר םֶה םִיַלָׁשּורְי
 בר טֶה םִַָשיְי ןייק ןָמּוקעֶג הָעָׁשֲא ןיִא ייֵז ןְגעֶז
 טְנאַקעֶג טיִנייֵז רע.םֶה ןְלאָצּב טְלאָוג יי אָנינֲח
 ןעֶועֶג זיִא םֶר טְגאָזעֶג םיִמָכֲח יד ןעֶּבאָה ןְניִפעֶג
 ןייק טֶָה ןעֶמ הָמּוס ןיִא טְגאָז אָרָמֶניִד .םיִכָאְלַמ
 ןיִא רֶגימְׁש יִד ןְקאַה ּוצ ןְמעֶנ טְראָטְג טיִנ ןעֶזיֵא
 סוא טאָה ןעֶמ יו גְראַּב םעֶד ייַּב רעֶּבָא ק"מהיּב

 טְקאַהְג ןָייֵאטימ אוי ןעֶמ שֶה רֶנייטְׁ יִד טְקאַהְג
 ןעֶיֵא ןייק טְראָטעֶג טיִנ טֶה ק"מהיּב ןיִא רעֶּכָא
 רעֶנייְֵׁש עֶלַא טֶה ריִמָׁש רָר ראָנ ןעֶרעֶֶו טְרעֶהְג
 עַצְראַוְׁש טיִמ טְניִכייֵצעֶג ןָא טֶה ןעֶמ ןעֶטְלאַּפְשִ
 א טְלאָועֶג םֶה ןעמ איִו ןייֵטְׁש םעֶר ףוא טְניִט
 ףורַא ףֹוראַד ריִמָׁש םעֶר טֶה ןעֶמ גּוא ןעֶמְלאַּפְׁש

 םיִמָכֲח יִד ,ןְטְלאַפְׁשעֶג ּפָא ריִמָׁש רָר טֶה טְניילעֶג
 רע,םיִראָו רֶנייַלְקַא ןעֶועֶג זיִא ריִמָׁש רעֶר ןעֶגאָנ
 םּוׁש ןייֵק נוא ןעֶמְׁשְרעֶנַא יו ןעוֶועֶג סֹורָג ֹוזַא זיִא

 ןּופ טְכאַרְבג רלְרֶא רעֶד טֶה ריִמָש םעֶר טְּביַרְׁש
 ריר טְנעֶקעֶג טֶה ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש ןעֶד ןֶרֵע ןֵג םעֶד
 רָלְרֶא םעֶר טיִמ טְפאַׁשָג רעטֶה לעֶגייפ עֶלַא טיִמ
 יג ןיא טְגאָז אָרָבִנ יד רֶא ןְגנעֶרְב םיִא לֶאָ רָע

 תשרפ
 המלְש טְּבייֵרְׁש יֵיַהְּב רעֶד (הָוַצְּת הָּתַאָע

 תֶרֹוטקּו ןִמָׁש יִלְׁשִמ ןיִאטְנאָזְַלָמַה
 רעֶד (ׁשָפָנ תַצֲעַמ ּוהֵעַר קָתֵמּו ב ; חַמׂשָי

 ןעֶדְמעֶרְפַא לאָנ ןעֶמ זְנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ
 םירקי יטוקיל :

 ןָמיִִּגטְסֶֶז ּוד גּוא (לֵאָרׂשייֵנְּב תֶא הָוְַּת הָּתְִו
 ליִמיֹוּבןיִרעֶטּול ןָמעֶג ןֶלאָז יי לֵאָׂשי יִר

 טְנעֶרְּבְג טאָה םוָו טְכיֵל םעֶר ןיִא ןעֶרְניִצ ּצ ןָא
 זיִא ןְנאַר ןּופ זַא טְּבייַרְׁש ׁשֹורְקַה ה"לש רֶר ריִמָּת
= 

 יז יד יי טא :

 הניאבז המורת

 , יִרטְגעֶרְפִג םֶה ֵּלֶמִה הֹמלש ּפֶאָׁשיִמ קֶרפ ןיִא
 . ןעֶּבאָה רעֶגייִמְׁש יִר טְלאַּפָׁש ןעֶמ סו טיִמ םיִמָבֲח
  םיִאטיִמ שֶה הָׁשֹמ סֶו ריִמָׁש םעֶר טיִמ טְגאָזַג ייֵנ
 רעד םוִו ןְׁשֹוח םּוצ תובוט םיִנָכָא יִר ןְמְלאַּנְׁשעֶג
 םְנעֶרְפעֶג ייֵז המלׁש טֶה ןאָמעֶג ןָא טֶה לֹרְג ןַהֹּ
 םָנאזְג םיִמָבֲח יִד ןָּבאָה ןָמּיקאַּב םיִא ןעֶמ ןאק יװ
 .יִר טְגעֶרְפִנ הֹמֹלָש טֶה ןעֶגאָז ריִד ןְלעֶו םיִרֵש יִד
 רֶד יאַדְמְׁשַא טְגאָוָג םיִא ּוצ םיִרָש יִד ןָּבאָה םיִדֵׁש
 וזַא זיִא ריִמָׁש רֶר יו ןְנאָז ריר םעֶו זָנּוא ןיפ ְךֶלֶמ
 םֶד ְךאָנ עֶרֶיהְי ןָּבּוהינְּב ּוצ טְקיִׁשעֶג הֹמלָׁש טֶה
 =3 קפ םֶנָא םעד |- דטכבויִא יאֵדְמַׁשַא
 ןייא ייַּב רעֶסאַו עֶנּורְּב ןייֵא טֶה רע נּוא יאֵרְמְׁשַא
 טיִמ תָמְתַח רֵּפ ויַא עֶנּורְּב יִר נוא גְראַּבַא ןוֿפ טייַז

 ןָטנּוא ןופ ְךאָל ןייַא טְכאַמג יהָיְנְּב טֶה הָמיִתָח ןייַ
 ְךאָל םָד טֶה נּוא טְזאָלעֶג םֹורַא רֶסאוַו םָד טֶה נּוא
 ןייֵא עֶנּורְּב ןיִא ןיִבֹוא ןּופ םאָה נּוא טְפאָטְׁש רַפ
 יי ןקְראַטְש ןְפאָגְגןיירַא םֶה נּוא טְכאַמעֶג ְךאָל
 ןֵקְּורְטִג םֶה נּוא ןְָמּוקעֶג זיִא יאַדְמְׁשַא רֶד זַא נּוא

 םֶה נּוא ּוהָינְּב ןָמּוקָג זיִא ןְראָווג ןֶפאֶלָׁשָנַא רֶע ויִא
 םֵׁש םעֶר טיִמ טייק ןייֵא טְגייֵלעֶג ףורַא םיִא ףוא
 ְךֵלָמֲה המֹלֶׁש רַּפ טְכאַרְּבֶג םיִא טֶה נּוא ׁשֶרֹוּפְמַה
 רעֶר טֶה ריִמָׁש רעד ויִא יו טְגעֶרְפֶנ םיִא רע.םָה
 םַי םעֶר ןּופ רַׁש םעֶד ײיַּב ויִא רע;טְגאָזְג יאֵדְמְׁשַא
 רעֶיֹוא םעֶר ייַּב ןֵמְלאַהַּב ּוצ עּכְגעֶג םיִא טֶה רֶע
 ןופ ּוהָיָנְּב טאָה הָלּוַּחַּת ןייֵא טיִּמ גּוא ןאָה
 םֶה טאָנ ,ןָמּוקעֶּב ריִמָׁש םעֶד ןאָה רעֶיוא םעֶד
 םֶר (הָנוּב הָּתַא רֶׁשֲא הָּזַה תִיַּבַה) הֹמֹלְׁש ּוצ טְגאָזְג
 ןייַמ ןעֶטְלאַה טְסעווו יד ןעוו טְסעֶוּב אּוד םוָו זוה
 עֶנייַמ ןְטְלאַה ְךיִא לעוֶו ֹוזַא הָרֹוּת ןייַמ נּוא טאָּבִג
 רִוָר רֶמאָפ ןייַד ּוצ טְגאָנעֶג ּוצ ּבאָה ְךיִא סוָו רייֵר
 טְגאָזעֶג םֶה וזַא ְךייַא ןעשיִוְצ ןעָנר לע ךיִא נּוא
 ןְגעו סְטאָנ ןּופ הֹמלָׁש ּוצ איִבָנ רָד יִנֹוליִׁשַה הָיִחַא
 םעֶר ןיִא ץֶלַא טְגְנעֶה סע ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז רע םֶר
 רע,טְרעֶניִג טעֶנּבִג םוא טֶה רע;סנ ׁשֶרְקָמַה תיֵּב

 ; ןייַז םּורָפ לאָז

 הוצת
 םיִא טימ ןעֶדייֵר נוא ןעֶוייַפְׁש ינע ןייא נוא

 ּוצ וייַּפְׁש סאָד טְּכייֵלְג רֶע נוא דייֵר עֶמּונ
 ןעֶמ ןייוַו ּוצ קאַמְׁשעֶג ןעֶטּונ נּוא לייֵא םֹוּב
 ןעֶויֵפְׁש עֶטּנ טיִמ ןייַ רֵַּּכְמ יע םָר לאָז

 סאו

 טְכיֵלַא ןְנעֶרְּבדימָּת לאָז ןְלּוׁש יִרוְנּוא ןיֵא זַא זָמָרַא
 בּורָח ויִא ק"מהיּב סֶד םיִּבַרָה ּוניֵהֹונֹוַעַּב יִׁשְטאָח

 ןָא טְרעוֶו םִלּׁש ןיִא טֶכיֵל ןֵרָניִצ ּוצ הָוְצִמַא זיִא
 ןיִא ןְגעֶרְּב לאָז שְכיֵל םֶר נּוא טעמ ׁשֶרֶקִמ ןְפרָג



 הניאצ יא :

 יְֵּכ םיִמָׂשְּב טיִמ נּוא ןְצְלאָמְׁשעֶּב ןעֶנעֶז םוָנ -
 יא ץְראַה ןייַ יִנֲע םָד ןְאייֵרְפ רָד לאָז ןעֶמ
 םָד דייר עַטּוג ןעדייר ינע םָד טיִמ לאָז ןעֶמ
 טיִמ לאָז רע ּורעַר קָתֶמּו קּוסָּפ רֶד טְנייֵמ

 ןייַז ויִא רֶע יו ְךייַלְג דייֵר עֶקיִז ןעֶדייר םיִא ט

 עֶטונ איד םיִא לאָז רֶע ׁשֶפָנ תַצֲעַמ רָּבַה
 טיִנ ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ םָד טיִמ ןעֶדייֵר דייַר --

 סאוָו טייל ליפ ןעֶדְנאַה רַּפ זיִא סע יוִו ֹוזַא
 ןעֶסעע לאָז רֶע יִנֲע םוצ לֹומ םָד טיִמ ןעֶדיי
 רָד ּוא .ייַּב רעֶד טְׁשיִנ זיִא ץְראַה םָד נּוא
 תַרֹוטקּו ןִמָׁש קּוסָּפ םעֶד ףֹוא טְנאָז ׁשֶרדָמ
 לייֵא םֹוּב רעֶד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד בל חַמִׂשָי
 ןעֶכאַמ תֶרֹוטְק יד נוא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םָד ןוּפ
 טייֵרְפעֶג ְךיִז טֶה רֶע יו וזַא ןעֶייֵרְּפ רֶד טאָנ -
 יו ֹוזַא טְלעוֶו רֶד ןופ ׁשיִניִפעֶׁשאַּב איִד ייַּב

 שאָנ (ויִׂשֲעַמְּב יי חַמְׂשִיְו טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 גוא ׁשיִניִפעַׁשאַּב עֶנייַז טיִמ ןעֶייִרְּפ ךיִז טּומ -

 עַלַא ְךאָנ ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶׁשְנעֶמ םָד טאָה טאָנ
 יו רעֶמ רֶבּוׁשָח זיִא רֶע לייוו ׁשיִניִפעֶׁשאַּב
 ןָאֹוּב םעֶד ְּךאָנ ְךֹוא ֹווַא ׁשיִניִפעֶׁשאַּב עֶלַא

 לֹודְנ ןַהֹּכ רֶד ןעֶטאָּבעֶג טאָנ טֶה ןָּכְׁשִמ ןּופ -
 לאָז ניא ןֶּכְׁשִמ ןיא טְכיל יד ןעֶרְניִצ ןָא לאָו
 ןּופ רָכּוׁשָח זיִא סאָד םָו תַרֹוטְק ןעֶגְנעֶרְּב !
 טְסְלאָז ּוד גוא (הָוַצֶּת הָּתַאוו ןעֶּכאַז עֶלַא -

 ןּופ טיִנ לייֵא םֹוּב ןּופ טְכיֵל ןעֶדְניִצ ןעֶסייֵה
 סאָד נּוא לייֵַא םּונ ןּופ טיִנ ּוא ליײא ןְהאָּמי
 טְׁשְטעֶווקעֶג םֹוא טֶה ןעֶמ םוָו לייֵא עָטְׁשִרָע

 רעֶד וצ ןעֶמּונעֶג ןעֶמ טאָה ןעֶטְריִּבְלייֵא ןּוּפ
 םֹורַא זיִא םָו לייֵא עֶרעֶדְנַא םֶד נּוא הָרֹונְמ -
 הָחנִמ ןֵּבְרִק םיצ ןעֶמּונֶג ןעֶמ טֶה ןעגְנאַנעֶג

 עֶטְׁשְרֶע םֶד זַא זיו סָד (רֹואָמַל תיִתַּכִנ
 טְרעֶדְנּוה ריַּפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ׁשֶדְקִמַה תִיַּב

 : - שודקה ה"לש

 ןֶרְניִצ ּוצ ןָא רעֶמיִא טֶכיֵל ןייַא (ימָּמרַנ תֹולעַתְל
 ףְראַר רֶעייַפ זַא טְוייוו ריִמָּת טְראָָו םֶָד

 ךיִז םֶלָמאַז ןעֶמ יו רֶטְרעִֶר ןיֵא ןיִנעֶרְּב רעֶמיִא
 סו טייַצ רעֶר ןיִא ּליפָא נּא .ןעֶניִר ּוצ טאָנ ןייַא
 זיִא םיִּבַרָה ּוניֵהֹונֹועַּב בּורָח זיִא ק"מהיּב סאָר

 תייסַנּכיִתָּביִדןיִא טְכיל ןָדְניִצ ןָא לאָז ןעֶמ הֶוְצִמַא
 ןניִבאַר םֶר תעַׁשְּבׁשֶרֵקִמ ןְפּרְג ןָא ןְרעֶו עכְלעוֶ
 טֶציִא זיִא ןְניוִואַד סד םּוראָוְניִנְראָמ נּוא םֶדָניִבָא

 ייַנ ביִרְקִמ טְגעֶלְּפ ןעֶמ םֶו תֹוָּבְרִק יִד םאַטְׁשְנַא
 + ק"מהיּב ןיִא

 , 0 יי

 גסק הניארו הוצת תשרפ
 זיִא קימהיּב עֶרעֶדְנַא םָד נוא ראָי ןְהעֶצ נוא
 ראָי גיִצְנאַוַוְצ נּוא טְרעֶדְנּוה ריִפ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ניִסייֵרָד נּוא טְרָדָנּוה טֶכַא ןעֶמאַזּוצ ויִא םֶד
 ןיִא טֶה תיִתָּכ טְראוָו סאָד יו ליפ ֹוזַא ראָי
 ןעֶסֹוטְׁש ּוצ ׁשְמייֵט זיִא תיִתָּכ נּוא לאָצ רָד
 ןעֶנעֶז ןיִׁשְדְקִמַה תיֵּב ייוֵוְצ יִד סֶד טְוייַו םֶד
 םעֶד ְךְרֹוד ןעֶראוָועֶג בּורָח נּוא ןעֶמֹוטְׁש ּוצ
 ןעֶמ םִָו קימהיּב עֶטְׁשְרֶטְנּוא םָר רֵּבֶא אֵנֹוׂש
 טעֶו סאָד ןעֶמּוק טעוֶו חיֵׁשָמ זַא ןָאֹוּב טעוֶו
 טְראוָו סאָד טְוייוַו ףֹוראַד ןייֵמְׁש יִּבייֵא
 רעֶד זָנּוא טעֶוו ַחיִׁשָמ רָמֹולַּכ (רֹואָמַלְנ
 לעַּב רַד .טֶכיֵל עֶניִּבייֵא ןייא טימ ןעֶטְכייֵל
 טְנאַמרַד טיִנטייֵטְׁש םּורְד טְּבייַרְׁש םיִרּומַה
 זַא לייוַו הָרָדִס רָד ןיִא הָׂשֹמ ןּופ ןעֶמאָנ רָד
 טאָנ זַא לֵאָרְׂשִי רַפ ןאָטעֶג הָלֵפָּת טֶה הָׁשֹמ
 .הָריבֲע רעֶד רָּביִא ןעֶטייֵט טְלאָוועֶג ייֵז טֶה
 טְסְליוִו יד ןעוֶו טְנאזעֶג הָׂשמ טאָה לֶנע ןּופ
 הָרֹוּת רֶד ןּופ ּפָא ְךיִמ קעָמ ןְטייֵט לֵאָרְׂשִ
 ןִמאָנ ןייז ןְּביִרְׁשעֶג ןָא טיִנ טאָג טֶה םּורָד
 קיִדֵצַא ןּופ הָלָלְק איד לייװ הָרְדָס רֶד ןיִא
 רֹומַה רֹורָצ רעֶד .סֹורַא גיִדייֵל םיִנ טייַנ

 םֹוּב וצ טְניִכעֶלְנעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי טְּבייַרְׁש
 טיט ןעֶנְרעֶל ייֵז םֶו הָרֹוּת יַד רַמֹולְּכ לייֵא !

 םּורָד נּוא לייֵא םֹוּב יו ֹוזַא ןעֶטְכייַל רֶד ייֵז
 טְסְלאָז ּוד (ְךילֵא ּוחְקִיְו קּוסָּפ רעֶד טְגאָז
 טְסעֶוֶו ּוד ןעוֶו רע טְנייַמ סָד ריִד ּוצ ןיִמעֶג

 טעוֶו תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת איד ןעֶטְלאַה טְכעֶר
 נּוא טְלעֶוו רָד ףֹוא ריֵד אייּב ןעֶּבייֵלְּב םָד
 ריד ייַּב רֵנייֵק טעו םַע טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא
 טְנאָז םּורָד ְּךֹוא נּוא ןיִמעֶנ קעוֶוַא טינ םאָד

 ףְראְַךיִא ןעֶד טְכילֲא ריד ךאמ ְךֶלֵא רֶע
 ןיִא טֶכיֵל גּונעֶג ּבאָה ְךיִא טיִנ טְכיֵל ןייק

 למיה
 םירקי יטוקיל

 טְניוִואַד ןעֵמ ןעֶוֶו טְכאַנ רעֶד ףֹוא נּוא איִרַּפ רעֶד
 איִר ןּופ טְרַא םעֶד ףֹוא זיִא ןעֶניוִואַד םָר םּוראוָו

 תיַּב יא ןייז ּוצ ביִרְקִמ טְנעֶלְפ ןעֶמ םוָו תונְָּרַק
 ייג לאָנ םֶד נוא (תָרָשָל ןרֲהַא לע; הָיָה ׁשֶרֶקִמַה
 טעוו םָע נוא טְסְניִד סְמאָנ ןעֶניִדַּב ּוצ ןֹרֲהַא ףֹוא
 מעװ רֶע ןעווו ְךעֶלְקעלְג יֵד ָךֶֹיד ןעֶרעֶו טְרָהעֶג
 םּורַא טעוֶו רע,ןעוֶו נוא ןְֶּׁשִמ םֶד ןיִא ןָמּוק ןייַרַא
 םּראָו ןֵּבְראַטְׁש טיִנ רע; טעֶו ןְֶּׁשִמ םעֶר ןיפ ןייֵג
 הָוְצִמ איִר טעֶו רייֵר סְמאנ ןעֶגְלאָפ טעוֶו רע.זַא
 סֶרְּבירְׁשךֶלֶמיִלֲא םעננ רֶר .ןייַ יִגֵמ םיִא ףוא

 םאוו
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 ; םִניִרעֶג ןְכאָה םִו טייל ּוד ףוא ןעֶועֶג רַּפַכְמ  ןרְנילְּבַא שריִפ רֶנייֵא לָׁשָמַא זיִא םִע .לָמיִה
 ןָא ריִמ דֶניִצ ןְדניִלְּב םוצ טְנאָז נוא געוָו ןיִא
 ְךיִד באָה ְךיִא רֶדְניִלְּב רֶד טְרעֶפְנע,טְכילַא
 ןעֶריִפ נוא ןעֶמְכייֵל ריִמ טְסְלאָז ּוד ןעֶמּונעֶג
 ריִד לאָזְךיִאּוטְסְנאָו טְנייַה געוֶו ןיִטְכעֶר ןיֵא
 ירד טֶה .היִד ןעֶטְכייל ּוצ טְכיִלַא ןעֶדְניִצְָא
 ְךיִא לי ןעֶנעוֶו טְסעֶד ןופ טְרעֶמְנֶעינ ׁשֶנעֶמ
 וד יֵדְּכ טְכיִלַא ןעֶדְניִצְנָא ריִמ טְסְלאָז ּוד
 נז ךֹוא ֹוזַא .ניִאַּב םיִפעְךֹוא ְךיִמ טְסְלאָז
 רַד ןיִא ןָאיג םִִו עֶדְניְִּב ּצ ְךייַלְג לֵאָרְׂשִי
 טָנאָז נּוא ןְטְכייַל ייֵז טּוט טאָנ נוא רָטָסְניפ

 נידאַּב ּוצ טְכיִלַא ןְרניִצְנָא ןְלאָז יז לֵאְרְׂשִי
 .ךרוד ןייַז הָכֹוזןְלאָז ייֵז יֵדְּכ טיִמ רעֶד םיִא
 ןעֶליוִו ןייַז ןאָמ ייֵז לייוַו תֹוכָרְּב ליפ ּוצ םָד
 ןעֶנעֶז םאָד גוא (ּוׂשֲעַי רֶׁשֲא םיִדָנְּבַה הָלֵאְוע
 ןֵהֹּכ םּוצ ןְכאַמ טְסְלאָז ּוד סו רדייֵלְק איִד
 ְךָאַלמַא ייִו ְךיילְג זיא לֹודָג ןֵהֹּכַא ןעֶד לֹודְג
 רעֶדייֵלק עֶרעֶדנַא ןעֶּבאָה רֶע ףְראַד םּורָד
 ךָאְלַמַא יו ֹוזא נּוא הָדֹובֲע יִד טּומ רָע ןעוֶו
 רע זַא לֹודָנ ןִהֹּכ רעֶד ןייַז לאָז ֹוזַא ןייֵר זיִא
 יד יו וזַא טְגאָז אָרָמֶנ יִד ,הָדֹובע איִד טּומ
 תֹוריֵבַע ףוא ןעוועֶג רַּפַכְמ ןעֶּבאָה תֹונָּבְרִקע
 ףוא ןעֶועֶג רֵּפַכְמ ְךֹוא רדיילק יד ןְּבאָה ֹוזַא
 ןעֶנעֶקַא ןעֶועֶג זיִא ןְשֹוח רעֶד ןעֶד תֹוריֵבֲע
 תֹוריִבֲע יִד ףּוא ןעוֶועֶג רֵּפַכְמ טֶה נּוא ץְראַה
 םיִטָּפְׁשִמ נּוא םיִניִר ייַּב ןאָטעֶג טֶה ןעֶמ םָו
 טאָה דֹופַא רֶד ץְראַה םֶד ןּופ ןעֶמּוק ייֵז םוָנ

 םירקי יטוקיל
 ףוא ןיײזןֵלאָז רעֶריַלְק יד זַא טְנאָז ספרד םָו
 ַא ןְּבאָה יז ןיִא לאָז רֶע דָמולְּכ ןעֶניִרַב ּיצ ןרֶהַא
 גוא ןְגעֶו םָמאָנ ןופ ראָנ רֶרייֵלָק יִד ןיִא טייַג רָע
 גּוא הֵאָנַה ןייַז ןופ םיִנ נּוא ןעֶגעֶוו טֶסְניִר ןייַז ןופ

 איר ןופ עַודי זיִא סאָד םּוראְו ןעֶגעוֶו רובָּכ ןייז
 גּוא טְכעשְנעֶמ רָר עוו ּוליִפֲא זַא םיִרָפָס עָגיִלייַה
 עֶרְרנַא עֶלַא אייֵּב ךאָנ גוא טְפאָלְׁש גוא םֶקָניִרְּמ
 ןְכאָה ןיִז ןיִא רֶע ףְראַב םּומ שֶנֵעַמ רֶה םו ןעֶכאַז
 רע יִדָּכ ןְגעוֶו סְטאָג ןוֿפ ראָנ ץֶלַא םָר םּוט רע זַא

 םיִמ ןעֶגיִר טאָג ןענעק לאָז בוא רנּועג ןייַז לאָז
 זַא םַרָפַּב .ןאָמ תוָּצִמ גּוא ןעֶניוִואַר נּוא ןעֶנְרעֶל
 הָּהְּכ יְִֵּביֵרןאָמעֶג ןָא יז םָה לֹודָגןֵהּכ רעֶד
 טְלעֶו רַד ןיִא ׁשְנעמ םׁש ןייק םִִו רֶריֵלְ טְסְניִ
 ףעויִא רֶרייֵלק עֶכְלעֶזא ןיִא ןייֵג טְראָמג םיִנ טֶה
 עמ ר ֶכַ ןפ טרעף

 - ןעֶועֶג זיִא סאָד ליִעְּמ רֶד נּוא הֶרָז הָדֹובֲע

 רֵּפַכְמ טאָה סאָד לֵדְמעָה טְשְרעֶּבייֵא ןייֵא
 םאָד תנֹותַּכ םָד נוא עֶרָה ןֹוׁשָל ףוא ןעוֶועֶג
 טָה םֶד לֵדְמעֶה טְׁשְרעֶטְנּוא ןייַא ןעוֶועֶג זיִא
 רעֶד נוא גֵנֹוׁשְּב הָחיִצְר ףֹוא ןעוֶועֶג דֵּמַלְמ
 םאק םָד ףֹוא בֹוהא ןעוֶועֶג זיִא םָד תֶפָננִמ

 ןֵשְנעֶמ ןופ הָוֲאנ ףֹוא ןעוֶועֶג רֵּפַכְמ טֶה םֶד
 רֵּתַכְמ טֶה סאָד ליִטְראַנַא ויִא סאָד טֵנְבַא
 .ָעְראַה ןּופ תֹובָׁשֲחַמ עֶזייִּב איִד ףוא ןעוֶועֶג

 םֶד ףוא ְּךעָלְּב עֶנידְלאָנַא ןעֶועֶגזיא םֶד ץיִצ
 ןֶוועֶג רַּפַכָמ טֶה םָד לֹודָג ןַהֹּכ ןּופ ןירעֶטְׁש
 ףוא ןעֶועֶנ רֵּמַבְמ ןְּבאָה םִיַמָנְכִמ תּווע ףֹוא
 רע טְלייֵצ םּורָד טְּבייַרְׁש יַיַהְּב רעֶד ,תּונָז
 ןֵהֹּכ םעֶד ןופ ףדָיילק םקעֶז הֶׁשָרַּפ רֶד ןיִא
 - י"היילק טֶכַא טאַהעֶג ְּךאָד טֶה רעענּוא לֹודְנ
 ףדיילק איד ראָנ טְניִכעֶר רע לייַוו זיִא םֶד
 םִיסְנִכמ יִד רָּבִא ןאַטעֶגְנָא םיִא טֶה הָׂשֹמ םונ
 ראַפ טיִנ ןאָטעֶגְנָא ןייַלַא לֹודָנ ןֵהּכ רֶד טֶה
 ץיִצ רָד נוא טיִנ ייֵנ רֶע טְלייֵצ םּורד ןעֶטייַל

 ןיִרעֶמְׁש םֶדףֹוא ְךעַלְּב עֶניִדְלאָנַא ןעֶועֶג זיִא
 ראָנ דיילק ןייק טיִנ זיִא םֶד גְנּוריִצַא ראַפ
 אייַּב טיִנ ְךֹוא םיִא רֶע טְלייֵצ םּורָד יִלָּכַא
 ןעֶלאָו אייֵז (דֹופֲאָה תֶא ּוׂשֲעַע רֶרייֵלְק איד
 םּוראוו טְנעֶרְפ יַיַחְּב רֶד ,רֹופֵא ןייַא ןעֶכאַמ
 =ֹופִא םָד רַפ ןְׁשֹוח םד ןיִבֹוא רע טְניִכעֶר
 רֶד רעֶירְּפ דֹופָא םעֶד רֶע טְניִכעֶר אָד נוא

 ץורית |
 בקעי להוא

 טאָג יִא םֶנָז ׁשַהדָמ רעֶד (וגו חֶא ְךיֶלֵא בֵרְקַה הָּמַאְו
 ןייז ןעֶגעֶגיִג ןעֶבאַמ לאָז רעֶג הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה

 םיִא ּוצ טְגאָזעֶג טאָג טאָה ןְלעֶפיִג לֵּביִא םיִא זיִא רעֶדִירַּב
 ןעֶבעֶגעֶג ריִ איז ּבאָה ְךיִא נוא ןעוֶעֶג יי זיִא הֶרּת יִד
 םעֶר ןעק,ךיִא רונ הֶציִלְּפ עָפֹורְגַא ויִא ׁשֶרֶדֶמ רעד גיא
 חָּתמִיו טְגאָועֶג ןְּבאָה םיִמָכַחיִד יו ֹוזַא ןייַ ׁשֶרֹופְמ ׁשֶרֶרֶמ
 ןיִא ןייַנ ןעוֶועֶג לאָז לָאמש ןעוֶו (ורֹודְּב לֵאּומְשִּכ ֹורֹודְּב
 טיִמ ןעוֶועֶג בּוׁשָח טיִנ ראָג רֶע טְלאוָו חָּתִפַי ןּופ רֹוד םעֶד

 וצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג םאָו ןייז שָךֹוּפָמ ריִמ ןעֶלעוֶו םעֶד

 צ ףירַא ּוטְסיִּב ןעֶגעוֶו רֹובָּכ ןייֵב ןופ שיִג (רָר ְךֶל הָׁשֹמ

 ץֶנייֵמ ןיפ רֹיבָּב םעֶד ןעֶגעוֶו ןּופ רּונ ריִמ ּוצ ןעֶגְנאַגעֶּג
 טְכייֵה רעֶד אייז ןְרעוֶו םיִקָידַג ןעֶנעֶז ןָדּי יִד זַא אּונ רָדְניֵק

 ןעֶגיִרְניִז ייֵז ויח זַא ןֵּכ םַג ַחיֵלָׁש רעֶייַז גוא ןעֶּבֹוהְרעֶד נוא
 טְרעוֶו קיִדָצ רעֶד םִרעֶריִנְרעֶר םיִחיִלְׁש איד טיִמ ייֵז ןעֶגעֶנ
 טיִג טְסאַּפ דיילק סֹורָגַא יו וזַא רוד םעֶד ךְרּוד ןעֶּבֹוהְרעֶר
 ןיִא שאר רעֶר זַא טיִנ טְסאַּפ וזַא ׁשְנעֶמ םעֶנייַלְקַא ףֹוא

 וודְּב חָּתִפִי קיסָּפ רעֶר טְגאָז סאָר איינןּפ רעֶסעֶרָג ְךַמָא



 שיט אט שי

 הניאצ 2
 רעֶדיילְק עַלַא רע טְניִכעֶר אָד זיִא ץּוריִּת 4 9
 רעֶמ דֹופָא רֶד זיִא ןֶׁשֹוח םעֶד ןעֶנעֶקַא נוא -
 םעֶד רע טְניִכעֶר ןיִבֹוא נּוא ןעֶועֶג דיילק

 עֶניִלייֵה ןיִנעֶלעֶג זיִא םיִא ןיִא לייוו ריִרָפ ןֶׁשֹו 0 |

 ףְלעוְצ ןעוֶועֶג םיִא ןיִא זיִא סֶע נוא תֹומָׁש
 ןְנאַטְׁשעֶג ויִא ןייֵטְׁש ןְכיִלְטיִא ףֹוא רֶנייֵמְׁש
 ןעֶמּונעֶג טאָה ןעֶמ גּוא טֶבָׁשַא ןּופ ןיִמאַנַא

 םֹוא רע טאָה רעֶנייֵמְׁש איד ףוא טְנייֵלעֶג
 רַד גוא םיִטָבְׁש יִד ןּופ ןיִמעֶנ יד טְציִרְקעֶג
 ייֵלקַא יו וזַא ןְראוָועֶג טְכאַמעֶג זיִא רֹוּפַא
 גְנאַל נּוא ׁשְנעֶמַא ןופ ןעקור רד יוִו טייֵרְּב
 טיִרְמ איִד ןיִא זיִּב םיִרָא איד רעֶטְנּוא א:

 םיִא אייַּב ןעֶנעֶז רעֶדְנעֶּב לעֶסקַא ייוַוְצ נּוא !
 ןעֶועֶגזיִא דְנאַּב לָסקַא ןְכיִלְשיִא ףוא ןעוֶועֶג
 ןיִא טְצעֶועֶגְנייֵא םֵהֹוׁש טְסייֵה םִו ןייֵטְׁשַא

 איד ןעוֶועֶג זיִא םֵהֹוׁש םעֶד ףֹוא נּוא דָל
 ןייֵטְׁשַא ףֹוא םֶקעֶז ּוצ םיִטָבְׁש יד ןּופ ןיִמעֶנ
 רָנייֵטְׁש ןְלייֵצ ריִפ ןעוֶועֶג זיִא ןֶׁשֹוח ןיִא נוא
 אייֵרָד ןעֶוועֶג זיִא לייֵצ רעֶכילְטיִא ןיִא נוא
 נּוא רֶנייֵטְׁש ףְלעוֶוְצ ןעֶצְנאַג ןיא זיִא רֶנייֵטְׁש
 טְצירקעֶנסֹוא ןעֶוועֶגזיִא ןייֵטְׁש ןָכילְטיִא ףֹוא
 קֶחֶצִי םֶהֶרְבַא ןּופ ןיִמעֶנ איִד נּוא טָבָׁשַא
 ףֹוא :ּוא תֹומָׁש עֶגיִלייֵה ְּךאָנ נּוא בֹּקֲעַיְו

 ֹוזַא תֹויִתֹוא םֶקעֶז ןעוֶועֶג זיִא ןייֵטְׁש ןְכיֵלְטיִא
 גוא אייֵחְצ ןעוֶועֶג רעֶנייֵטְׁש ףְלעוֶוְצ ןיִא

 תֹועָׁש איֵד ןעֶגעֶקַא זיִא סד תֹויִתֹוא גיִצְּב

 ְךאָו רעֶד ןּופ געֶט םקעַו איִד ןיִא ןעֶגעֶז
 םִו טְלעוֶו יד םֶד ןעֶוייַו ּוצ טְכעֶג איר ץּוז

 גאז

 םירקי יטוקיל ו
 גּוא תּלָרַג ןייק ןְכאָה טיִנ רֶרייֵלק יַד טיִמ רֶעלא

 "שה ןּופ רובָּכ םעֶד ראָנ רֹובַּב יז ןָנייַמ טיִנ לא
 ןּופ טֶרָרנֶע רַּפ נּוא טְלייֵו רעֶד סוא םיִא טֶה

 ןְּבאָה טעֶװ רע זַא נוא טְלעוֶו ֶר ןּפ ןָׁשְנעֶמ עֶלַא
 םעָנ ךָרור ןעֶגעֶו םְמאָנ ןופ זיא טל א הָנ

 לוק ןייז םעֶו (שֶרֹוקֲה לָא ֹואֹובַּב ולוק עַמְׁשִנְו)
 רעֶד ןיא ןייֵג ןייַרַא םעֶוו רֶע זַא ןעֶרעוֶו טְרעֶתעֶּג -

 עֶטְשְרֶּבייֵא (םיִנֹוילֲע תֹומָליע) איִד ןיִא הֶׁשּוחְק
 ןעֶלופ ןעֶנאק רֶע טעוֶו אוה ךּורָּב טאָג רַפ ןָמְלעוֶו
 הָניִרְרַמ ןייַ ןּופ ןייֵג םורַא לָמיִּבַא טעו רע ּוליִפֲא
 סאו םעֶנייֵא ףוא ןעֶמעֶּב טעוֶו רעֶ;זַא (הּומָי אֹלְ)
 הָלָפּת ןייַז טיִמ םיִא רע טעוו טוט םּוצ טְניִהאָנ זיִא -
 קא ה- ר + ש "א רע םֶר ןְּבעֶל ןיִא הָאּופְר ןייא ןעֶנְנאַל רֶד ןעֶנעֶק -

 ןְבְראַטְׁש שיִגְאָנ ֶנּוצַא לאָנ ==

 הוצת תשרפ

 םיִאטֶה ןעֶמ גּוא ריִמָׁש טְסייַה םוָו םעֶראוָוַא

 דסק הניארו
 טֶה געט סְקעֶז ןיא ןעֶראַועֶג ןעֶּפאַׁשאַּב זיִא
 םיִטָכְׁש איד ןּופ תּוכָז םֶד ןעֶנעוֶו ןּופ םּויִקַא
 ןעֶועֶג זיִא ןְׁשֹוח רעֶד טְּבייֵרְׁש יֵיַחְּב רעֶד
 ןעֶוועֶג זיִא דֹופָא רעֶד נוא ץְראַה ןענעקא
 תֹופְנַּכ עַּבְרַא איו .ְךייַלְג ןעקּור ןעֶנעֶקַא
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמ טֶה ןְׁשֹוח ןּופ תֹומָׁש איד נוא
 סיַּפִע טאָה ןעֶמ ןעוֶו נּוא םיִמּוּתְו םיִרּוא
 ןלעֶטְׁש ְּךיִז ןעֶמ טְגעֶלְפ ןעֶנעֶרְפ טְפְראַדאַּב
 םֶה לֹודָנ ןֵהֹּכ רֶד נּוא פֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ראַּפ
 סאו ץְראַה םָד ףֹוא םאו ןֶׁשֹוח ןיֵא ןְהעֶנעֶג
 ןזיוִועֶג םֹורא ְּךיִז ןְּבאָה םִע תֹויִתֹוא ןייֵא רַפ
 םֶה נּוא טְראוַא טְכאַמעֶג אייֵז ןּופ רע טֶה
 ןֵהּכ רָד נּוא טייֵטאַּב םָד םוָו ןעֶנאַטְׁשְראַפ
 םֶד ְךֶרֹוד ןיִרעֶּפנעטינ םעֶנייֵק טְנעֶלְפ לֹודָנ
 יז ןעֶו לה ּוצ רעֶדָא ְּךֵלָמַא ּוצ ראָנ ןֵׁשֹוח
 טְּבייַרְׁש יַיַחְּב רֶה .טְפְראַדאַּב םיִּפִע ןֶּבאָה
 איד ןעועֶג ןעֶנעֶז תֹובֹוט םיִנָבֶא ףֶלעוְצ יד
 רָד ןיִא םִז תֹובֹומ םיִנָבֲא עֶלַא ןּופ עֶטְסעֶּב
 םאָד םָדוא ןְסייֵהעֶג טֶה ןייֵטְׁש ןייֵא ,טְלעוֶו
 ןעֶמ טֶה םיִא ףֹוא םֹור זיא רע ןיִּבאָרַא זיִא
 לייוַו ןְבּואְר ןּופ ןיִמאַנ םעֶד טְצירקעֶגסֹוא
 רָיֵרְּב עֶנייַו רַּפ ןְראועֶג טְמעֶׁשְרַּפ זיִא רַע
 ןופ רעֶנעֶלעֶג םאָד טְרעֶמְׁש רַפ טֶה רֶע םָד
 טור ןעֶועֶג זיִא םיִנָּפ ןייַז נּוא רעֶמאַפ ןייַז
 ףוא ןְּביִרְׁשעֶג ןָא ןעֶראָו ןיִמאָנ ןייַ זיִא םּורָד
 ןיִּבאָר םָד ןּופ הָלּוגְס יֵד נּוא ןייֵטְׁש ןעֶמֹורַא
 . םיִא טְנאָרְט הָׁשֵא עֶעִרעֶנאַרְמַא ןעֶו זיִא
 םְוייוַו םָד ןייַז ליִּפַמ טיִנ איִז טעֶוו ְּךיִז ףֹוא
 טְכאַרְּבעֶנ טאָה רֶע סאָו ןֵבּואְר ףֹוא ץְלַא

 ךלפייפ בקעי טהוא ׂו

 טאָה רע,רּונ פַאּומְׁש יוֵו ןעוֶנעֶג רֶסעֶרְג זיִא חָּתִפַי טיִנ יוּב
 םיִנ רֹוד סחָּתָפְי ּוצ טְלאוָו לֵאּומְׁש נּוא רֹוד ןייַזּוצ טְסאַּפעֶג

 םעֶד רֶּביאאייֵ איו ןעוֶועֶג רֶסַֹרָג זיִא רעלייַו טְפאַּפעֶג
 רעֶיז ופ ןְלאַפעֶג ּפאָרַא לֵאָרְׂשִיִד ןְנעז לֶגעםעֶד ןופ אָּטַח
 ןופ קיִרּוצ אייֵג דָר ְךֶל הֶׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טאָג טאָה הָנֵרְרַמ

 איי ןעֶנעֶק ּוטְסעֶיֶו רעֶגייֵלק ןייז טְסעוֶו ּוד זַא הָגִרְדַמ ןייַד
 זיִא םעֶ.לׁשְמַא ְֶרּוד ןינע .סאָד ןייְְֵׁרעֶפ דימ ןָומ ןעֶריִפ
 בּוטְש ןיִא יז ּצ ןֵמּונעֶג רע;טאָה ןֶדְמַא ןעֶנעֶֶועֶג לאָמַא
 ןיִא לייוַו רעֶד רעֶדְניִק עֶגייֵ םיִמ ןעֶגְרעֶל ּוצ דַּמַלָמַא ןירַא
 רֶניֵק ןיילקא םיִא אייַּב ןעֶסְקאַוַועֶג רֶטֶנּוא זיִא םּירַא טייַצַא

 ונָיַה קרָרד ןעֶגְרעֶל בייַ ןָא טְפְראַרעֶג טֶה רֶּניֵק סאָד גּוא
 םעֶרּוצ דַמַלְמ קָדָרדַא ןִמּונעֶג רעטֶה תֹודּוקְנ טיִמ תֹויְתֹוא
 ְךאָנ תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ּוצ דֵמַלְמ רעֶסֹורְג רעֶד טְגאָז דְניִק

 טיִג ןעד ןעק;ךיִא רֵמלְמ קֵדָרד םעֶד ןְמּנעֶג ּצ ּוטְפאָה סאוָו
 עַּכירג טימ ןעֶגְרעֶל ןעק ךיא זַא םיִא ןּופ רעֶסעֶּב ןעֶנְרעֶל

 ְּפרניִק

 א 0
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 ןייא ןעק ייֵ ְךֶרֹוד סאוָו דֶלעֶּפ ןופ ְּךְלֶפייֵפ
 ןועמִׁש ןּופ ןיִמאָנ רעֶד עֶּבאָה רֶדָניִק הָׁשֵא
 ןייֵמְׁש םעֶד ףֹוא טְציִרְקעֶגסֹוא ןעוֶועֶג זיִא
 ןיִרְנ זיִא רע נּוא טְנאַזיִרְּפַא זיִא םָד הֶדָמִּפ
 ןעֶנעֶו ןֹועְמִׁש טֶבָׁש לייוװ זיִא סאָד לעֶג נּוא
 יד ןּופ הָריִבֲע רֶד ייַּב לעֶג נּוא ןיִרָג ןעֶראוָו
 םעֶד ןּופ הָלּונְס איִד נּוא ןִיַרֵמ ןּופ רֶמֵכעַמ
 טיִנ לאָז רע ףּונ םעֶד טְליִק רע זיִא ןייֵטְׁש
 טייג גיִציִה זיִא ףּוג רעֶד ןעוֶו ןעֶד ןייז ניִציִה
 טְליִטְׁש ןייֵטְׁש רעֶד גּוא תּוָז ְּךאָנ ְּךאָנ רֶע
 דְנאַל ןיִא לּופ אָד זיִא ןייֵטְׁש רָד נּוא תֹווֲאַּת
 דְנאַל םעֶראַווַא רעֶייִז זיִא סע לייוַו נּוא ׁשּוּכ
 נּוא תֹווֲאַּת יִלֲעַּב נּוא גיִציִה רעֶייִז ייֵז ןעֶנעֶו
 רעֶייז ןּופ ץיִה יד ייֵז ןעֶליק ןייֵטְׁש םָד טיִמ
 ףֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא יִוֵל ןּופ ןעֶמאָנ רֶד .ףּונ
 סאָו לקְניִפְראָנַא זיִא סאָד תַקָרְּב ןייֵטְׁשַא
 ןייַמְׁש םָד טֶה ַחֹנ נּוא טְכיִלַא יִו ֹוזַא טְכייֵל
 גיִטְכיִל םיִא לאָז םָע הָביֵּת רֶד ןיא ןְטְלאַהעֶג
 םֶכָח יִמָלַּתַא ןעוֶועֶג ויִא יֵוֵל לייַו גוא ןייַז
 ןעֶנֹוא איד ןיִמְכייֵל רעֶד טְכאַמעֶג טאָה נּוא
 ןייַז זיִא םּורָד הֶרָנּת רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 לְקְניִפְראַנַא ףוא טְציִרְקעֶגפֹוא ןעוועֶג ןיִמאָנ
 לקָניִפְראָג םָד ןּופ הָלּוגְס יד גוא טְכייֵל םוָו
 ןיִמאָנ רעֶד .גולק ןיִמייֵל טְכאַמ רע;םָד ויִא
 םָד ףֹוא טְציִרקעֶגסֹוא ןעוֶועֶג זיִא הָדּוהְי ןּופ
 ןיִרְג זיִא רע; קאַרְמְׁשַא זיִא םֶד ְךֶפֹונ ןייֵטְׁש
 ןיִרְג זיִא הָדּוהְי ןּופ םיִנָּפ סאָר לייַו זיִא םֶד
 ןעֶראועֶג טְמעֶׁש רַּפ ויִא רע ןעֶד ןעֶראוָועֶג
 רֶמָּת רּונׁש ןייַ אייּב ןעֶנעֶלעֶג זיא רע לייוַו
 רָנייֵא ןעוֶו זיִא ןייְֵׁש םֶד ןּופ הָלּוגְס יִד נּוא
 הָמָחְלִמ רֶד ןיִא טייג נוא ְךיִז ףֹוא םיִא טְגאָרְט

 בקעי להוא
 רעֶד טְגאָז ןְנְרעֶל יַאָרְַּב דניק ןיילקַא טיִמ ְךיִא ןעק רַדְניֵק
 ניִא רייַר עֶנייַד ְּךאָנ גּולְדעֶוְו דֵמַלָמ םעֶד ּוצ תִיַּבַה לַעַּב

 ןיילַא רעֶרְניִק עֶנייֵמ טיַמ יִג ךיִא ןְרעֶל סאָו ראַפ הָׁשָק
 ּוצ ְךיִד ְךיִא ּבאָה סאו ְךאָנ ריִד ןּופ רעֶפעֶּב ְּךאָד ןעק ְךיִא
 םֹורָג ּוצ זיִא ןעֶגְרעֶל ןיימ ליינו ןעֶגאָז ָךאָד ּוטְזּומ ןעֶמּונעֶז

 ןְנעק טיִג ייֵז לעוֶו יא לָכֵׂש גיִנייו ןְּבאָה סאָוָו רֶדְניק ראַפ
 ראַפ רעֶפְנעֶ רעד זיִא עֶנעֶגייֵא סאָר ןייֵמְׁש ראַּפ ּוצ ןעֶּגעֶג
 םּוראָו דְניֵק עֶנייֵלְק סאָד ןְגְרעֶל ּוצ טינ ריִד ּביִג ְךיִא סאוָו
 םיִא טְסעוֶו ּוד דַמַלְמ רעֶסֹירְנַא דְניֵק ןייֵלקַא ראַפ טְסיֵּב ּוד

 טאָג טאָה עֶנעֶגייֵא סאָר ןייֵטְשְראַפ ּוצ ןעֶּבעֶג ןעֶנעק טיִנ
 וצ זיִא לֹורָג ןֵהֹּכַא ןייַז לאָז ןרֲהַא זַא הָׁשֹמ ּוצ טְרעֶפְנֶעעֶנ
 יּואָר טיִנ ןייֵלַא רעזיִא סאוָו ראַפ ןעֶראוָועֶג טְבעֶלְׁש הָשֹמ

 טיִגְךיִדייַנטְרעֶפְנֶעעֶג טאָג סיִאטאָה לֹודָג ןהֹּכַאןייַזלאָז רֶע

 א יי יי אש אטא . 52 "' א יגרי} 8 אני () צער, ד םעאא
: 

 ש הניאירו הוצת
 . ץופ געט יד ןיֵא ןְנּואוועֶג תֹומָחְלַמ עֶלַא ְךֹוא | טֶה הָרּוהְי נּוא םיִא רַּפ דְנייַפ עֶנייַז ןעֶלאַפ
 . ןעֶועֶג ויִא רֶכְׂשָׂשִי ןּופ ןיִמאַנ רָד .ְךֵלָמַה דוָד
 .לייַ זיִא םָד םייַװ רעֶייוזִיַא סוֶו ריִּפַסַא ףֹוא

 ויִא איִז םוָו הָרְוּת טְניִרעֶלעֶג טאָה רֶבָׂשְׂשִי
 רעֶד טֶה הָׁשֹמ םִֶו ןעֶריִּפְנס ףֹוא ןְּביִרְׁשעֶג
 ףֹוא טֶה נּוא תֹוחּול איִד טְקאַהעֶג םֹוא ןּופ
 רֶד נּוא תֹורְּבַרַה תֵרָׂשע יד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא ייֵז
 טְקאַהעֶג םֹוא ןעוֶועֶג זיִא תֹוחּול יִד ןּופ יִּפַס
 רעוֶו םּורְד נוא דֹובָּכַה אֵסִּכ םָד רֶטְנּוא ןּופ
 טֹומ םעֶד ְּךאָנ טְמּוק הֶרֹוּת טְניִרעֶל םִע
 איד זיִא ְּךֹוא ֹוזַא דֹובָּכַה אֵסִּכ םעֶד רֶטְנּוא
 ןּולּובְז ןּופ ןיִמאָנ רָד ;ףּוג םּוצ הָאּופְרַא הֶרָוּת
 .זיִא סאָד םֹולֵהַי ןייֵטְׁשַא ףֹוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 יֵד נּוא רֶׁשֹוע ףֹוא טְייוַו םָד רֶמּומ ליִרעֶּפ
 ןעֶמ םֶד ויִא רעֶטּומ ליִרעֶּפ םֶד ןּופ הָלּונְס
 ףֹוא םיִא טְנאָרְמ ןעֶמ ןעֶוֶו לָזַמ םֹורָנ טאָה
 ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ הָלּונְסַא רֶעו טאָה ְּךֹוא נּוא ְךיִז
 .םאוָו ןּולּובְז ףֹוא ןעֶזייוַו ּוצ זיא סאָד ףאָלְׁש
 יִנֵלְבוַיםַעַּפַהנ טְנאָועֶג רָמּומ יִד טֶה םיִא ייֵּב
 רֵּביִא ריִמ ייַב ןאַמ ןייַמ טעוֶו טְנייַה (יִׁשיִא

 ןֶד ןּופ ןיִמאָנ רעֶד .ןעֶּפאָלְׁש נוא ןעֶניִטְכעֶג
 סאָד םָׁשל ןייטְׁשַא ףֹוא טְציִרְקעֶגסֹוא זיִא
 ןְשְנעֶמַא ןּופ הָרּוצַא טֶָה םֶט ואָקְראָטַא זיִא
 סאוָו ןֶד טֶבָׁש ףֹוא ןעֶוייוַו ּוצ טְרעֶקיג םּוא
 ןעֶניִד ּוצ טאָג ןּופ טְרעֶקיִג קעֶוַא ְךיז ןְּבאָה

 יִא יִלָּתְפַנ ןּופ ןיִמאָנ רעֶד .הָרָז הָדֹובֲע
 זאַּפְרֹוטַא זיִא םֶד ֹובְׁש ןייֵמְׁשַאףֹוא ןְנאַטְׁשעֶג
 דְרעֶפַא ףֹוא טייַר םוָו רָד זיִא הָלּוגְס ןייַז נּוא
 ּפאָרַא טיִנ טְלאַפ רעֶד ןייֵטְׁש םָד טֶה נּוא
 נּוא ןיִטְפעֶהאַּב ׁשְמייֵט זיִא יִלָּתִפַנ לייוַו נּוא

 רד

 הָניֵרְדַמ ןייֵד םּוראָו לֹודָג ןֵהֹּכַא טיִנ טְסיִּב ּוד סאָו רַעַנִמ
 םעֶד ּוצ יּואָר טיִנ ּוטְסיֵּב םּורד לֹורָג ןֵהֹּכַא ןּופ רֶסעֶרְג זיִא
 ריִד איִז ּבאָה ְךיִא נּוא עֶנייֵמ ןעֶוועֶג זיִא הָרֹוּת יד הָיֲאִרָהְו

 ךיִא ּבאָה סאוָוןֵדוי איד שיִמ ןעֶגְרעֶל טְסְלאָז איר ןְּבעֶגעֶג
 ראפ ןיֵּב טאָג ְךיִא לייַ ןָּיאיִד טיִמ טְגְרעֶלעֶג טיִנ ןייַלַא
 םֹורָד ריִמ ןּופ ןייַ לֵּבקַמ ןעֶנעֶק טיִנ ייֵז ןְלעוֶו סֹורָג ּוצ ייֵ
 ןופ רָנעֶלק טֶסיִּב ּוד לייוַו הָרֹוּת יַד ןְּבעֶגעֶג ריִד ְךיִא ּבאָה

 ןייק ןייַז טיִגּוטְסְנעֶק םּורָד ןייז לַּבִקִמ ריִד ןופ ייֵז ןְלעוֶו יויִמ .
 רעֶד טְגְנעֶרְּב סאָר םיֹורְג ויִא הָגרדַמ ןייַד לייוַו לֹורָג ןַהֹּכ
 רֶע טְגְנעֶרְּב (ְךיִחָא ןרָהַא תֶא ְךיֶלֵא בֵרְקַה הָּתַאְו ׁשֶרֶרמ
 רָד ְךֶּוד טיִיְנָעְּביִּתְדַבָא זָא 'וכו ָףֶתָרֹוּת אֵלּילו םיִלֵהְּת ןּופ
 ךיז טאָה הִוַאַרַא טְנאַרְּבעֶג םיִא טאָה טאָנ סאוָו הָרֹוּה
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 זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד יו ְּךייֵלְנ טְכאַמ ןייֵטְׁש הֶּד -
 ּפאָרַא טינ טְלאַפ נוא דרעֶפ םוצ טְּפעֶהאַּב

 ןייֵטְׁש םֶד ןיִא ןְגאַטְׁשעֶג ןיִמאָנ ןייַז זיִא םּורָד
 ןייֵטְׁשַא ףוא ןעֶועֶג זיִא דֶנ ןּופ ןיִמאָנ רעֶד
 לאָטְׁשיִרְקַא זיִא סאָד הָמָלֲחַא טְסייֵה סאו
 נּוא טְלעוו עֶצְנאַנ איֵד טֶה ןייֵמְׁש םעֶד נּוא
 רֶד ויִא ֹוזַא םיִא ןּופ טְסייוֵו דֶניֵק םֶכיֵלְטיִא
 לייוַו טְנעֶקְיִנ םיא טאָה רָכיֵלְמיִא דֶנ טֵּבִׁש

 םיִנּורֲה עֶנייַז ְךֹוא ןעוֶועֶג ליִפ רעֶייִז זיִא רֶע
 טְנעֶלְּפ רֶע ןעֶד ןעֶראועֶג טְנעֶק רעד ןעֶנעֶז
 םָד ׁשֶנעֶמַא ןּופ ןעֶקאַה ּפָא הָמָחֶלִמ רָד ןיִא !
 איִד נּוא קאַה ןייֵא ןיִא םיִרָא םָד טיִמ ּפאָּק -
 טְקְרַטְׁש רֶעטֶד זיִאלאָטְׁשיִרְק םֶד ןּופהָלּונְּמ .
 טיִנ ְךיִז לאָז רע ׁשְנעֶמ םֶד ןּופ ץְראַה םאָה !

 ןּופ ןיִמאָנ רַד .הָמָחְלִמ רַד ןיא ןעֶטְכְראַּפ
 טְסייֵה סאָוו ןייֵטְׁשַא ףוא ןעֶועֶג זיִא רֵׁשָא .
 דנאַל ןיִא ָךֹוא נּוא גּוצְּבַא ןייֵא זיִא סֶד ׁשיִׁשְרַּת .
 ייֵז טֶה ןעֶמ םֶָד תֹוריּפ ןעוֶועֶג זיִא רֶׁשֲא ןּופ
 זיִא ףֶסֹוי ןּופ ןיִמאָנ רעֶד .טעֶיֹוד רַפ דֶלאַּב !

 סאָד םהוׁש טְסייֵה םוָו ןייֵטְׁשַא ףוא ןעֶועֶנ
 זיִא םיִא ןּופ הָלּוגְס יד נּוא לֶקִיִנָא ןייֵא יִא
 וזַא םיִא טְגאָרְמ ןעֶמ ןעוֶו ןַח טֶה ןעֶמ םאָד
 עֶנֹא םֶניִטייַל ןיִא טאַהעֶג ןִח ףֵסֹוי טֶהְּדֹוא/
 עֶנייַז ןעֶרעוֶו ןייֵטְׁש םֶד טְנאָרְט םע רעֶו נוי
 ןופ ןיִמאָנ רֶד .ןעֶמּונעֶג ןָא נּוא טְרעֶהעֶג דייַד
 טְסייֵה סאו ןייֵטְׁשַא ףֹוא ןעֶועֶג זיִא ןיִמָינִּב

 טור ןעֶּבְראַפ יירד טאָה ןייֵטְׁש רעד הּפָׁש
 םַד ןופ הָלּונְס יד נּוא ןיִרְג נּוא ץְראַווְׁש

 וזַא טּולָּב ףֹוא טְלאַה רע סאָד ויִא ןייֵטׁש
 ןעֶד ליֹומ ןייַז ןְטְלאַהעֶג ףֹוא ןיִמְִנִּב טֶה ְּךֹוא
 ףֵסֹויןְּבאָה רָדיִרְּב יִד םֶד טְסּואוועֶג טֶה רֶעי
 נוא ןעֶטְלאַהעֶג ףֹוא ְּךיִז טֶה נּוא טְּפֹוק ראַּפ

 טֶה םּורָד נּוא רֶטאָפ םעֶד טְנאָועֶג טיִנ טֶה
 יו זִא סד (הְַּׁשִיןייֵטְׁש םֶד טאַהעֶג רֶע
 ְךאָד טֶה נּוא לֹומַא טֶה רע (הָּפ ׁשֵיע רֶטרעוֶו

 .טְפֹוק ראַפ ףֵסֹוי טֶה ןעֶמ םֶד דייֵרעֶג טיִּנ
 שודקה ה'לש

 טיִג ְךיִז לאָז םִע גּוא (רֹוּפָאָה לעמ ןְׁשחַה חַי אֹלֶו
 םֵחַנְמ 'ר דוּפַא םֶד ןּופ ןְׁשח רֶד ןעקּור קעֶווַא

 ָמָרַא ריִמ ןְגיִפעֶג הָוְצִמ רעֶד ןיא ְּּביירְשיִלְבַּבה
 אָרָמִג איר םיִנָיַר עָכיִלְרֶע ןּופ טייקְיטְכיוִו יִד ףוא
 ןְכיֵלְְניִרָא ןייק ףוא טינ טְלעֶמְׁש רֶבְלעֶו רֶד טְגאָז

 הָרֵׁשא ןייֵא טְצְנאַלְפֶג טְלאוָו רע יו ךייַלג זיִא ןַּב

 ר עא

 "ותי הלט ריס רשי יי ר אי

 הסק הניארו הוצת תשרפ
 טאָה תֹובֹומ םיִנָבֲא איִד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד
 יֵז ןעֶו ןעֶד ןעֶטְלאַה ןייר ץְנאַנ טְוומעֶג ןעֶמ
 הָלּונְס רייז ןָא אייֵ ןעֶרעוֶו ןייר טיִנ ןעֶנעֶז
 זיִא ריִמָׁש רעֶד הָמֹוס ןיִא טְנאָז אָרְמִנ איד
 םֹוא םיִא טיִמ טֶה ןעֶמ סו םעֶראוָוַא ןעוֶועֶג

 יִד ןיִא םיִטָבְׁש יִד ןּופ ןיִמעֶנ יִד ןעֶּבאָרְגעֶג
 ןיילק ןעוועֶג זיִא םעֶראָָו רעֶד נּוא רֶנייֵטְׁש

 ןיִא ןְפאַׁשאַּב ןעֶראו זיִא נוא ןיִטְׁשְרעֶנַא יו
 םעֶדאוָו םָד טֶה ןעֶמ נּוא תיִׁשאֵרַּב יֵמָי תֶׁשַׁש

 יִלַּכ עֶנְרֶעייֵלְּבַא ןיִא גוא לאוָו ןיִא ןָטְלאַהעֶג
 ןְטׁשרעֶג ןּופ ןעיילק ןעוֶועֶג זי יִלַּכ רֶד ןיִא נּוא
 רעֶדָא ןייֵטְׁשַא ןְנעֶקַא םיִא טְנייַל ןעֶמ זַא נּוא
 טְרעוֶו ְךאַז עֶטְראַה עֶרעֶדְנַא ןייֵא רעֶדָא ןיִזייַא
 ןיִא טְנאָז יִמְלַׁשּורְי רעֶד .ןְסְלאַּפְׁש ּוצ םָע;

 ןסייֵהעֶג טֶה סו הֶׁשִא ןייֵא ןעֶועֶגזיִא םעאָמוי
 ןעֶנעֶו עֶלַא ןיי ןָּביִז טאַהעֶג טֶה נּוא תיִחְמַה
 יִד ןֶּבאָה ק'מהּב ןיִא םיִלֹודְנ םיִנֲהּכ ןעֶוועֶג

 ּוטְסאָה הָוְצִמַא רַפ םָו טְנעֶרְפעֶג איו םיִמָכֲח
 ןעֶּבאָה ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז טְסאָה ּוד םֶד ןאָטעֶג
 טֶה םיִלֹודָנ םיִנֲהּכ ןייַ ןעֶלאָז םוָו יז ןעֶּביִ
 טיִנ ןיִּבעֶל ּריא לייוַו טֶה איִז טְרעֶפְנעֶיג איִז
 רַפ ּוליִפֲא ּפאק ריִא ןּופ ראָה איד ןעֶזיוִועֶג
 ןעֶניִפעֶג ריִמ נוא זֹוה ריִא ןּופ ןיִקְלאַּב איד
 עֶמּורְפ ןעֶנְנעֶרְּב סאָו תֹויָקְדִצ םיִׁשָנ ליִפ
 הָלֵפְּת רעֶייזְךֶרֹוד טְלעוֶו רעד .ףוא רֶדְניִק
 . םַד הֶנַח ייַּב ןְניִפעֶג רימ יוִו ֹוזַא תֹועיֵנְצ נּוא
 ק'מהיּב ןיִא טאָנ ּוצ ןאָמעֶג הָלֵפָּת טֶה איִז
 טֶרעֶהעֶג ּוצ טאָג טֶה רֶדְניִק ןְּבאָה לאָז איִז
 וז ןָמּרְפַא ןְּבעֶעֶג ריִא טֶה נוא הָלִפְּת ריִא
 נּוא לֵאָרְׂשִי רָּביִא איִבָנַא ןעוֶועֶג זיא רע םִו
 (ליעֵמ ָתיִׂשָָו) איִבָנַה לֵאּומְׁש ןְסייֵהעֶג טֶה
 רעֶּבֹוא ןייֵא ןְכאַמ פֹודָנ ןֵהֹּכ םָד טְסְלאָז ּוד
 ייווצ ןייַז ייַּב רֶד ןעֶטְנּוא לאָז םִע נּוא דְמעָה
 ןעֶרעֶה לאז ןעֶמ יֵדַּכ ְּךעֶלְקעֶלְג גיִצְּביִז נּוא
 איו ֹוזַא לֶכיֵה ןיִא ןייֵג ןייַרַא טעוֶו רֶע ןעוֶו
 טיִנ טייֵנ ןעֶמ סֶר םיִרָׂש ייֵּב זיִא רָדֵס רעֶד

 ןיירא

 ןֵשְלאַפַא א רַּפַבְמ ןָׁשֹח רֶד זיִא ןונ ם"ֹוּכע יִד ּוצ
 ףוא רָּפַכְמ זיִא דֹופָא רֶד נּוא םּפְׁשִמ ןעֶמייֵרָד רַפ
 רער זַא ןעֶסייֵהעֶג הָרֹוּת יִר טֶה םּורְד הָרְז הָדֹוכֲע
 ײ; רוּפַא םּוצ ןָדְנּוּבעֶג ּוצ גיִדְנעֶמְׁש ןייַז לאָז ןָׁשח
 ןיילַא יז נּוא רֶדניִזיִד ןעֶפאָרְטְׁשַּב ןעֶלאָז םיִניֵיַר

 :ןיִרעוֶו ןעֶמּונעֶג ףֹוא הָרָיִבַעַּבטיִנ ןעֶלאָז
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 רֶעירפ ייֵז טוט ןעֶמ זיִּב רָרָח ןייַז ןיִא ןיירַא
 וא ץֶלַא טְסייוַו טאָנ עֶׁשְמאָה גוא ןעֶמיוִו ּוצ
 ןעֶמ ראָנ ןאָמ ןְפיוִו ּוצ טיִנ םיִא ףְראַד ןעֶמ
 ןעֶנעֶו םִו םיִכָאָלַמ איִד יִדָּכ ןאָטעֶג םָד טֶה
 ןעֶזאָל ןעֶלאָז נוא ןייֵג םֹורַא ןעֶלאָז ןעֶטְראָד
 הָדֹובֲע איד ןאָמ ּוצ ןייֵג ןירַא לֹודָנ ןֵהּכ םָר
 םיִכָאְלַמ יד ןּופ ןעֶרעֶוו קּוזינ טיִנ לאָז רע נּוא
 רע טֶה ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא רֶע ןעֶו ְּךֹוא נּוא

 קירוצ ןְלאָז םיִכָאְלַמ יד יֵדְּכ ןעגנּולְקעֶג ךֹוא
 דיִמָּת רֶע םֶה ֹוזַא טאָנ ןעֶניִד ּוצ ןייג ןייַרַא

 תּוׁשְר ןעֶמעֶנ ּוצ ןייַ ןיירא םָד ייַּב ןעְֶנולקעֶג
 ןעֶמעֶנ ּוצ ןייַנ םֹורַא םָד ייַּב נוא ןייֵג ּוצ ןייַרַא
 ּוד (בֶהָז ץיִצ ָתיִׂשֲעַע ןייַנ ּוצ םֹורַא תושר

 ְךֶלְּב עֶניִרְליִנא לֹודָג ןֵהֹּכ םֶד ןְכאַמ טְסְלאָז
 נּוא ןעֶריֹוא איד ןיא זיִּב ןעֶרעֶמְׁש ןייַז ףֹוא
 טֶה ןעֶמ םו רעֶּכעֶל ןעוֶועג זיִא ןיֵקְע יד ןיִא
 טאָה ןעֶמ גוא םיִרעֶּפ עֶנעֶדייז ןאָטעֶג ןייַרַא
 וזַא ןעקַא ןייַז רֶטְנּוא ןעֶדְנּוּבעֶג ּוצ טיִמ רָד

 ןייַז ףוא ןעֶטְלאַהעֶג קְראַטְׁש סאָד ְךיִז טאָה
 ןעֶועֶג זיִא םע}טְּבייֵרְׁשיֵיַחְּב רֶד .ןעֶרעֶמְׁש
 טְנעֶקְינ ןְּבאָה ייֵז םָד םיִנֲהּכ יד ;יַּב ׁשּודיִחַא
 איד גאָמ עֶלא ןעֶּבאָה אייז ןעֶה ןְטְלאַהסֹוא
 םּופְראָּב נּוא דְמעָה ןייא ןיִא ןאָטעֶג הָדֹובֲע
 נוא רעֶמּוז טְלעֶק םֹורָג ןעֶטיִלעֶג ןעֶּבאָה נּוא
 טְלעֶטְׁשעֶג ייֵז ןעֶמ טאָה םּורָד נּוא רעֶטְניוִו
 ףאַלְׁש ויִא םִע רעֶבְלעֶוו ןעֶהעֶז ּוצ םיִמָכֲח
 . ןעוֶועֶג עֶפאַלְׁש ליִפ ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סֶע ןעֶד
 טְוּומעג ְךיִז ןְּבאָה ייֵז סאוָו טְלעק רֶד ְּךְרֹוד
 אייַּב רָסאַוו ןעֶטְלאַק ןיִא ןֵלְבֹוט לאָמ עֶלַא
 נּוא (הֶׂשֲעַּת רֶׁשֲא רֶבָדַד הָזָו) הָדֹובֵע רעֶד
 ּוצ ןאָמ טְלאָז ריִא סאו .ְּךאַז איד זיִא סאָד

 טְּבייַרְׁש ייַחְּב רעֶד .תֹונָּבְרִק ןייַז בירקמ
 תיֵּב םֶד ןעוֶו ןעֶוייוו ּוצ רֶבֶדֵה טייֵטְׁש םּורָד
 תֹונְּבְרַק יד נוא ןיִרעוֶו בּורָח טעֶו ׁשְדְקִמַה
 ןופ ןעֶרייֵר סאָד טעֶנ ןיִרעוֶו לַטְּב ןעֶלעוֶו
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 'תוצת

 (רָבְדַה הָזִל קּוסָּפ רֶד טְגאָז םּורָד תֹונָּכְרַג
 ןּופ טֶרָא ןיִא ןייַז טעוֶו רּוּבִד רעֶד רָמֹולָּכ
 עֶלַא ןעֶגנועג ןּבאָה םִיוָל איִד גוא תֹונָּבְרַק
 םעֶד םיִלֵהְּת ןּופ רֹומְוִמ ןיִרעֶדְנַא ןייֵא גאָמ
 טְגאָועֶג ייֵז ןְּבאָה ְּךאָו רֶד ןופ גאל ןעֶטְׁשְרֶע
 לייוו (ּדָאֹולְמּו ץֵרָאָה ַײל) ד"כ רֹומְזִמ םעֶד
 דֶרֶע איד ןעֶראָו זיִא גאָט ןעֶטְׁשְרע םֶד ןיִא
 ְךאָו רֶד ןּופ גאָט ןעֶרעֶדְנַא םָד ןעֶפאַׁשאַּב
 ריִׁשֹנ חימ רֹומְוִמ םעֶד טְנאַזעֶג אייז ןעֶּבאָה
 םִיַָל ןעוֶועֶג ןעֶנעז ייֵז לייַו (חַרֹק יֵנְבִל רֹומזִמ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ רייֵׁשעֶג ּפָא יִיֵז טאָה טאָנ סאוָו
 םעֶד ןיִא טֶה רע יוִו ֹוזַא םיִא ראַפ ןעֶניִד ּוצ
 ןּופ רָסֵאֵו סאָד דייֵׁשעֶג ּפָא גאָט ןעֶרעֶדְנַא
 לֶמיֵה םָד ףֹוא םִִו רָסאֵוַו םֶד ןּופ דְרֶע רֶד
 נאט ןעֶטיִרְד םֶד ,טאָנ ּוצ טְניִהאָנ זיִא םאוָו
 רֹומָוִמ םָד טְנאָועֶג ייֵז ןעֶּבאָה ְּךאָו רָד ןּופ
 ןֶמִיִרָד ןיא לייַו (טֹוּפְׁשִי םיִהֹלֲא בֶרקְּב) םיפ
 טימ ןֶרֵע ןנ םָד ןעֶפאַשאַּב טאָג טאָה נאט
 טיִמ רעֶד לאָז רֶע סאָד תֹוריֵּפ אייֵלְרעֶלַא
 ןעֶגיִרְניִז טעוֶו רע ןעוֶו ׁשְנעֶמ םעֶד ןיִטָּפְׁשִמ
 םעֶד ֶרע ןֵנ ןּופ ןעֶּבייַרְט רַפ םיִא רֶע לאָז
 - טְנאָועג ייֵז ןְבאָה ְךאוָו רָד ןיִא גאָט ןיִדְרעֶּפ
 טאָנ לייַו (יי תֹומַקִנ לַא) דיצ רֹומָזִמ םעֶד
 ּוצ נוא ןּוז רעֶד ּוצ ןעֶניִד םוָו איֵד טְפאָרְטְׁש
 ןִא ןְפאַׁשאַּב ןעֶראוָו ןיִנעֶז יֵז םוִו הָנָבִל רֶד
 ְךאָו רָד ןיִא גאָט ןעֶטְפיִפ םָד .גאָט ןיִדְרעֶפ
 ּוניִנְרַהְכי איפ רֹומְוִמ םַד טְנאַועֶג ייֵז ןעֶּבאָה
 ףֶלֵעַמַהְ) טייֵטְׁש םיִא ןיִא םוו (ּונּוע םיִהֹלאֵל
 ןעֶנֹוצעֶגְסֹוא ְּךיִד טאָה טאָנ (םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ
 ןיִכעֶלְניִג זיִא רֶע סו העֶרַּפ ןּופ םִיַרְצִמ ןּופ
 יא ןְפאַׁשאַּב ןעֶראוו זיִא םִשיִפ ןמֹורְנַאּוצ
 ְךאוָו רֶד ןּופ גאָט ןֶטְסְקעֶו םָ .גאָט ןעֶטְפיִפ
 ְךֶלֶמ ָי) גיצ רֹומָוִמ םָד טְגאָזעֶג ייֵז ןעֶּבאָה
 סאו ׁשְנעֶמ ןעֶגעֶקַא ויִא סאָד (ׁשֵבָל תֹואַנ

 /  זיא
 שורקה ה"לש

 ןעֶסיִרעֶג ףוא םיִנ ליִעְמ רעֶר לאָז םע;(עֵרְקִי אל)
 וָמְרַא ויִא םֶד טְגאָזילְבַּכַה םֵחַנְמ 'ר ןעֶרעֶ

 ןייַז ףוא םוצ יִטְסעַפַא ןְכאַמ לאָז רע ןֵהֹּכ םעֶד רַפ
 עֶרה ןוׁשָל ןָרייֵר ּוצ ןעֶמייַר טיִנ ְךיז לאָז רע,ליומ
 טעֶּב נּוא טאָג רַפ טייֵמְׁש רֶע םיַנּוגִמ םיִרּוּבַד נּוא

 ןעֶמיִה רעֶייֵז ליומ ןיַיז רע ףראד ללְּכ םעֶד רַפ
 סיר ןייֵק רע;ףְראַד טְגיִנייֵא רַפ נּוא טֶדְניִּב רַפ רֶע

 םעֶד ראַפ רילקַא זָיִא ףוג רעֶד ןעֶד ןעֶכאַמ םיִג
 ףּוג םעֶר ראַפ רייֵלְקַא זיִא ליִעְמ רעֶד נּוא ׁשָתָנ

 ןיי ןעֶדְנּּבעֶג ןעֶמאַז ּוצ רֶרייֵלְק עֶלַא יד ןעֶפְראַד
 ליִעָמ םעֶר ןיִא םיִר ןייק ןייַז םיִנ ראָמ םִע יו ֹוזַא
 ןיִא גוצ ףוג םעֶר ןיִא םיִר ןייק ןייַנ טיִנ ראָמ ֹוזָא

 גהָמָׁשְנ רעֶר

 איו ְךיְנ טאָנ ראַפ ןעֶמּועג ןָ ןייזהָלִפְּ



 יִא גאָט ןעֶטְסְקעז ןיִא ןְפאַׁשאַּבןעֶדאָיִא
 טְׁשְרעֶה םּורָפ זיִא רֶע ןעֶו ּוא טאָנ ןּופםיִראּפ

 טְלעוו רעד ןּופ ׁשְניִפעֶׁשאַּב עַלַא רֶּביִא רָע
 םיצ רֹומְזִמ םָד טְנאַועֶג ייֵז ןעֶּבאָה תֶּבַׁש םּוא !
 טעֶור טאָנ סאָד (תֶּבַׁשַה םֹויָל ריִׁש רֹומְזִמִע -
 רֶד .ןעור ּךֹוא ריִמ ןעֶלאָז םּורָד תָּבִׁש םּוא !

 טייֵמְׁש םֶעהָרָדְס רֶד ןיִא טְּבייַרְׁש בֵאֹוׁש ןֶבֶא
 עֶרעֶזנּוא (קֵלְמֲע ְףֶל הֶׂשֲע רֶׁשֲא תַא רֹוכָע .

 תֶׁשְרַּפ תֹוִׁשָרַּפ ריִפ טְכאַמעֶג ןְּבאָה םיִמָבֲח
 תֶׁשְרַּפ ּוא הָרָּפ תֶׁשְרַּפ רֹוכְותְׁרַּפ םיִלֵקֶׁש +
 תֶׁשֶרַּפ ְּךאָנ זיִא ןְסיִנ ׁשֶדֹוח רָד נּוא ׁשֹדוחַה -

 ןעזייוו ּוצ קֵלָמִע ןיִנעקַא זיִא םֶד סאוָו רֹוּכָז
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי םאָו םיִלקְׁש איד טיִמ שֶּד

 טְרעֶטְׁש ראַפ ייֵז ןיִּבאָה ק'מהּב ןיא ןְּבענעֶג
 טֶה ןֶמֶה םָו רֶּבְליִז קיִמְׁש דניֵוט ןְהעֶצ יִד
 טְמּוק רע; סאוָו לֵאָרְׂשִי ןגינְראַה ּוצ ןְּבעֶעֶג

 דיִמָּת טקִיִׁש טאָנ ןעֶד קַלֶמֲע ערָו ןופ םֹורַא
 רֶד טְנאָז םּורָד :ּוא הָּכִמ רֶד רַּפ הָאּופְר יִד

 קנֶריִג קלָמעףֶל הֶׂשערׁשֲא תֵאְרֹוכְז קּוסָּפ
 זיִא רע ןעֶד ןאָטעֶג ריִד טאָה קֵלָמַע םאוָו
 ןעֶּכיִז ְךאָנ לֵאָרְׂשִי ןּופ טייו ץְנאַנ ןעֶסעֶועֶגג
 גוא ןעֶגְנאַנעֶג רֶּביִא עֶלַא ייֵז זיִא נּוא םיכָלְּמ
 עֶׁשְטאָח נוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ליִפ טייֵטעֶנ טאָה
 טאָה טאָג םאָוו םיִסיִנ איִד ןְהעֶזעֶג טאָה רע
 ןְטְכְראָפעֶג יו ןְּבאָה עֶלַא לֵאָרְׂשִי וצ ןאָטעֶג
 טאָה קֶלָמע.רעֶּבָא לֵאָרׂשִי ןיִא ןערירּוצנָא
 ןְגאָלְׁש רָד ּוצ ץְראַה סֶד טְקְראַטְׁשעֶג עֶּלַא
 טיִמ ןיִנאַמ רֶד ריִא טְלאָז םּורְד לֵאָרְׂשִי יִד

 ׁשֶרֶדֵמ רעֶד .ןעֶטְלעֶׁש ּוצ םיִא ליומ םעֶד--
 ףוא ןְמּוקעֶג טינ קֵלָמַ יִא םוָראָו טְנעֶרּפ
 םִיַרְצִמ ןייק ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶו ייֵז ייֵא לֵאָרׂשִי
 ליטא ןעֶנאָז .ןעועֶג גיִנייַו ראָג ןעֶנעֶו ייֵז זַא
 בֹקֲעַי ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רע םיִמָּכַח
 טיִמ ןאָט טְנעֶקִיִנ טיִנ םיִא טאָה וָׂשֵע לייוו
 אָרֹומ ְּךֹוא רֶע טֶה םּורָד ןאַמ טרָדְנּוה ריִּפ
 זיִא םִע ןעֶנאָז לייֵמַא נּוא ,םיִא ראַפ טאַהעֶג

 וזַא ןעֶנעק ןעֶלעֶטְׁש ּוצ ןעֶועֶג הּפְרֶחַא םיִא
 טאָה קֵלְמִע ןעֶנאָז לייֵטַא נוא .קְלאָּב גיָנייו
 יֵא ןְריֵל רַּפ לֵאָרְׂשִי לעוֶו ְךיִא ןעוֶו טְנאָועֶג
 ןעניד ןעֶזימ ְּךיִא לעֶו םִירְצִמ ןייק ןעייג ייֵז
 םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה טאָנ ןעֶד םִיַרְצִמ יִד
 םִיַרְצִמ איד ןעֶניִד ןילעוו רֶדְניֵק עֶנייז סאָד .

 זיִא רע; םאוו ֵָׂע ןופ ןעֶועֶג יא קָלְמַ א
:0 
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 ופק הניארו הוצת תשרפ
 לֵאָרְׂשִי ןעֶו נּוא םֶהָרְבַא ןופ רָדְיק יד ןופ
 קלָמִע טֶה תֹוָצִמ נוא הָרָּת ןיא ףאָלְׁש ןעֶנעז
 ןעֶקְלאָָו רַד ןעֶד וייַּב ןאָט ּוצ ַחֹּכ ייֵז רֶּביִא
 נּוא לייַפ ןייק םָד לֵאָרְׂשִי םּורַא ןעוֶועֶג זיִא
 לֵאָרְׂשִי וצ ןאָט טְנאַקעֶג טיִנ טֶה ןינֹוּב ןייק
 ןעֶבאָה םָו לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶטְכעֶלְׁש איד ראָנ
 טֶה יד תֹוָצִמ נּוא הָרָוּת איד ןְטְלאַהעֶג טיִנ

 יז קלָמִע טֶה ןְפְראוָועֶג םֹורַא ןעֶקְלאָו רָד
 יִא רע סאוָו ןֶמֶה אייַּב ְךֹוא ֹוזַא נוא טייֵמעֶג

 לאָמ טְסְנעֶד ןעֶנעֶז קֵלָמע ןופ ןְמּוקעֶג םֹורַא
 ןְסעֶעֶג ןְּבאָה יז ןעוועֶג טְכעֶלְׁש לֵאָרְׂשִי יד
 טאָה םּורָד ׁשֹורוָׁשַחֲא ןּופ ּהָדּועְס רעֶד ןּופ

 ןְטייֵמ טְלאָועֶג ייֵז טֶה גוא שאַהעֶג חֹּכ מָה
 ּוצ טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶנאָז לייֵטַא נוא

 ַחֹּכ ןֶמֶה טאָה םּורְד רֵצְנְרַכּובְנ ןּופ זע איִד
 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד נּוא ןעֶטייֵמ ּוצ ייֵז טאַהעֶג
 נֹורֲהַל דיִמָׁשַהְל תֹונֹוׁשָל איירד ןֶמָה אייַּב
 טְלאועֶגטֶה רעןעֶמ טְנייֵמ ריִמְׁשַהְל .דֵּבַאָלּ
 תֹוצִמ נּוא הָרֹוּת ןּופ לֵאָרְׂשִי ןעֶרעֶמְׁש ראפ
 טְלאָוועֶג טאָה רע ׁשְטייֵט זיִא גֹורֲהַל גּוא
 דֵּבַאְל נּוא .ףוג רעֶייִז ןריִלְרַפ ןְכאַמ לֵאָרְׂשִי
 ןעֶכאַמ לֵאָרְׂשִי טְלאָועֶג טֶה רֶע ןעֶמ טְנייֵמ
 ןְכאַמ םּורָד סֶּוג נּוא דְלעֶג רעֶייִז ןעֶריַלְרַפ
 ןְטְׁשְרֶע םּוצ .אייֵלְרע ייֵרָד םירּוּפ םּוא ריִמ
 םעֶד ןעֶנעקַא ויִא םָד הָליִגְמ יד ריִמ ןעֶנייֵל
 איד ןעֶרעֶטְׁש רַּפ טְלאָועֶג זְנּוא טֶה רע סוָו
 טֶה ןֶמֶה לייַו עֶרעֶדְנַא םֶד .תֹוָצִמ נּוא הֶרָוּת
 םּורָד ףונ רֶזנּוא ןעֶריִלְרַּפ ןעֶכאַמ טְלאָועֶג
 ןעקראטְש ּוצ ןעֶקְניִרְמ נוא ןעֶסעֶ ריִמ ןאָט

 לייַו עֶטיִרָד םָד .ףוג םָד ןֶייִרְּפ רָד ּוצ נּוא
 רעַזנּוא ןעֶריִלְרַפ ןעֶכאַמ טְלאָוועֶג טאָה רֶע
 םיַינַע ּוצ תֹונָּתַמ ריִמ ןעֶקַיַׁש םּורְד דְלעֶג
 ןְבאָה םּוראָו אָיֶׁשקַא טְנעֶרְּפ בֵאֹוׁש ןָבֶא רֶד
 םירוּפ רקָיע םֶד טְכאַמעֶג םיִמָכֲח עֶרעֶזְּוא
 ןְבאָה נוא ןעֶסע טיִמ נוא ןעֶקְניִרְט ןייונ טיִמ
 םיִרּוּפ םּוא ןייַז רֹוּכיִׁש ףְראַד ןעֶמ טְגאָועֶג
 רעֶד טיָנ זיִא םיִבֹוט םיִמָי עֶרעֶדְנַא ייּב נוא
 םֶד ְךיִז טְקיִׁשעֶג יו נוא ןעקְניִרְמ שָד רקיע
 ְךאָד טְמּוק םִע ןייַז וּכיִש ןעֶסייַה ןעֶלאָז ייֵז
 ןניִּפעֶג רימ יו וזַא תֹורָּכיִׁש ךרָוד זייַּב ליִפ
 ּורָד זיא ץּוריִּת רעֶד .טול ייֵּב נּוא ַתֹנ ייַּב
 םיַרּוּפ םּוא לאָז ןעֶמ טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה
 ןופ ׁשֹורַוְׁשֲחַא ןופ הָׂשֲעמ יד לייַװ ןעֶקְנירְמ
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 ןעֶדולְראַפ טְסעוו וד לענוֿפ רעֶדעֶּנַא יָד ---ךדוד ןעוֶועֶג ץֶלַא זיִא ףוס ןיִא זיִּב ּבייֵהְנֶא
 טְכאַמעֶג טֶה ׁשֹורְׁׁשֲַא ןעֶד ןעֶקְנירט ןייוו
 טְכאַמעֶג טֶה הָדְועס עֶמְׁשְרעיִד תֹודּועְס דיִפ
 ליִפ טֶה רע; לייװ נוא יִּתְׁשַו נּוא ׁשֹורְוְׁשַחַא
 יג ְִּׁשנמייֵהעֶג רֶעטֶה ןְקנּורְטעֶ יי
 איד ,תּוכְלַמ םֶד ןְמּונעֶגּוצ טאָה רֵּתְסֶא נּוא
 טאָה רֶע לייונ ןעוֶועֶג ויִא הָדּועְס עֶרעֶדְנַא
 יו ןְּבאָה םעֶד ךְרֹוד סאו רֶּתְסֶא ןְמּנעֶג
 ְךֵלֶמ םֶָד ףּוא טְנירעֶצעֶג ׁשֶרָתָוןָתְנּב ןְראַה
 תֶוָמַה םַכ ןיִּבעֶג טְלאָועֶג םיִא ןיִּבאָה נא
 ׁשֶנעֶמ ןייֵקסוֶו ןֹוׁשָלַא טיִמ דייֵרעֶגןְּבאָה נוא
 יע םֶה יֵכָרְרְמ ראָנ ןעֶנאַטְׁש ראַפ טיִנ טֶה
 םֶר טֶה רֵּתְפֶא נּוא רֵּתְסֶא ּוצ טְגאָועֶג סאָר
 םֶד ריִא טֶה יִכְדְרָמ סֶד ְּךֵלָמ םוצ טְגאנעֶג
 ןעְנאָהעֶג ןְראַה עֶרייֵּב איד ןעֶמ טֶה טְגאָועֶג
 טאָה יֵכָדרָמ םֶד ןעֶּבִרְׁשְרַפ טאָה ןעֶמ וא
 ןֶמָה זַא נּוא טֹוט ןּופ ְּךֶלֶמ םֶד ןעוועֶג ליִצַמ
 ְךרֹוד ןעֶמ טֶה ןיִננעֶה יֵכדְרִמ טְלאועֶג טֶה

 ְךֶלֶמ םֶד רפ םיִמָיַה יֵרְבד רֵּפַס םָד טְנייֵלעֶג
 טאָה יֵכְדְרָמ סאָד ןייֵטְׁש ןעֶנופעֶג ןעֶמ טאָה
 ְךֶלֶמ רֶד זיִא טוט ןּופ ְּךֶלֶמ םֶד ןעוֶועֶג ליִצַמ
 טְגאָזעֶג טאָה נּוא ןֶמָה ףֹוא ןעֶראָועֶג זֵגֹורְּב

 ְךיִמ טֶה סאָו ןאמ ןְטּנַא ןיִגְנעֶה טְסְליוו ור
 ןעֶמ ןְסייֵהעֶג טֶה נּוא טוט ןּופ ןעוֶועֶג ליִעַּמ

 ךרוד ןְמּוקעֶג ץֶלַא זיא םֶד ןיִגְנעֶה ןֶמָה לאָנ
 זיִא םע סיִניעַּב וֵביַע הָדּועְס עֶרעֶדְנַא רעֶד
 ראָנ ןְניִנְרַה לאָז רע ןִמָה ּוצ הָּמרָחַא ןעֶועֶג
 םיִדּוהְי עֶלַא ןנינרה טְלאוָועֶג טֶה נוא יֵבְדרמ
 ּבאָה ְּךיִא טְגאָז טאָג טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדֶמ רעֶד
 רָּבְדִמ רַד ןיֵא לֵאָרְׂשִי יד ןעֶּכְראָד רַּפ טינ
 ּוד נּוא לֶנֵע סאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז זַא
 לָׁשָמַא זיִא סע .ןעֶּבְראַד ראַפ אייֵז טְכְליוִו
 םַי םייַּב טְסעֶנַא טְכאַמעֶג ְךיַז טֶה לעֶנֹוּפַא
 רַּפ טְפעֶג יד טֶָה גוא דֶניִא ןייֵא ןְמּוקעֶג זיִא
 לעוֶו ְּךיִא טְנאַזעֶג לעֶגֹופ רֶד טאָה ןעקָנּורְמ
 טאָה נּוא ןעֶכאַמ ןעֶקּורְט םִי םעד רַפ רעֶד
 טֶה נּוא םִי ןּופ רֶסאֹוו לעֶסיִּבַא ןְמּונעֶג ץֶלַא
 דֶרֶע ןֵמּונעֶג טֶה נּוא הָׁשְּבַי רֶד ףֹוא ןָסאָגעֶג
 לאָז רע םֶד ןיירא םִי ןיֵא ןָּפְראוָועֶג טֶה גּוא
 רעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶמּוקעֶג זיִא ןיִרעוו ןעקּורט
 טְרעֶפְנע ּוטְסּוט סו םיִא טְגעֶרְפ גּוא לעֶנֹופ

 ןיימ ןעֶקְנורְמ רַּפ טֶה .םִי רעֶד לעֶנֹוּפ עַד
 טְנאָז ןעֶכאַמ ןעֶקּורְמ םיִא ְךיִא לעוֶו טְפעֶנ
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 ֹוזַא .ןאָמ ןענעק טיִנ ּוטְסעוֶו סאָד גּוא ןיִרעוֶו

 לֵאָדְׂשִי ןעֶריִלְראַּפ טְלאָועֶנ ןֶמֶה טאָה ךֹוא
 טְנאָועֶג םֶה ןָמָה ןעוֶועֶג ליִצַמ ייֵז טֶה טאָגנוא
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי (דָחֶא םע ֹונָׁשִינ ׁשֹורְוְׁשַחֲא ּוצ
 טיִמ נּוא ןעֶּבֹולְג רייז טיִמ שְרעֶרְנֶע ראַּפ
 םיִבֹומ םיִמָי עֶרעֶייִז טיִמ נוא הָרָוַּת רעֶייז
 עֶלַא :ּוא תַּבַׁש ייֵז ןעֶכאַמ נאָמ ןיִטעֶּביִז םִד
 רַד נּוא ׁשֶדֹוח שאר ייֵז ןְכאַמ גאָט ניִסייֵרְד
 רוּפָּכ םֹוי .הָנָׁשַה שאר .תֹועּובְׁש .חַסָּפ ְּךאָנ
 טְנאַזעֶג טאָנ טאָה .תֶרָצַע יִניִמְׁש נוא תֹוּכּוס
 ליִפ ןיִּבאָה יַָרׂשִי םָו טְסייְֵׁש ּוד עָׁשֶר ּוד
 בֹומ םוי ןייֵא ְּךאָנ ייֵז לעֶוו ְּךיִא םיִבֹוט םיִמָי
 ךיִד טעוו ןעֶמ ןעוֶו םיִרוּפ זיִא סאָד ןיִּבעֶג
 עֶטיִרְד יד יז ךֵלייֵרְפ ןיִלעוֶו ייֵז נוא ןיִגנעֶה
 רעֶד סאָד טְכאַמעֶג ׁשֹורֵוְׁשַחֲא טֶה הָדֹועְס

 נּוא ןעֶסע טְצעזיִנְךי ןיִּבאָה ןֶמָה נוא ךֶלֶמ
 םֶד ןיִּבעֶגיִג םיִא טֶה ְךֶלֶמ רֶד נוא ןעֶקְניִרְט
 יד ןעֶריִל רַּפ לאָז ןעֶמ ןְניִמְתַח ּוצ ליִרעֶגְניִּפ
 םֶר ןעֶנעז לֵאָרׂשִי יד דְלאַּב יו נּוא לֵאָרְׂשִי
 הָבּוׁשִּת םֹורְנ אייז ןיִּבאָה ןיִראועֶג ראוָועֶג
 אייז טאָה ןיִנעוֶו הָבּוׁשְּת רָד ןּופ נּוא ןאַטעֶג
 נּוא טְזייֵלעֶנסֹוא ייֵז טֶה נּוא ןעֶּפְלאָהעֶג טאָנ
 ניא הֹרֹיעְס רעֶר ןּופ ןְמּיקעג ץֶּלַא זיא םאָד
 חַסָּפ םּוא טְסאַמעֶג ןְּבאָה ירֵּתְסֶא נּוא יֵכְדְרָמ
 לֵאָו ּולְכאּת לֵאָו יַלע ּומּוצְו טייֵמְׁש םּורָד
 םּוראָו בָאֹוש ןֵבֶא רעֶד טְנעֶרְפ (וּתְׁשִּת
 ןעוֶו ןעֶסע טיִנ טְלאָז ריִא ןעֶנאָז איז ףראד
 ְךיִא סייוֵו ןיִטָסאַּפ לאָז ןעֶמ טְנאָועֶג טָה איז
 ויִא ץּוריִּת רָד .ןעֶסע טיִנ לאָז ןעֶמ םֶד ְךאָד
 חַסָּפ םּוא ןיְִסאַפ לאָז ןעֶמ טְגאָזעֶג טֶה איִז
 ןעֶקְניִרְט טיִנ נוא הָּצֵמ ןעֶסע טיִנ לאָז ןעֶמ
 זיִא םִע עֶׁשְטאָה תֹוסֹוּכ עַּבְרַא ףֹוא ןייוֵו ןייק
 טְכאַנ עֶטְׁשְרע איד הָּצֵמ ןעֶסע ּוצ בּויִחַא
 לאָז תֹוסֹוּכ עַּבַרַא ןעקְנירְט ּוצ נּוא חַסֶּפ
 זיִא הָדּועְס יִדְרעַפ איד ,ןעֶטְסאַפ ְךאָד ריִא
 רָדְנאַנַא ְּךאָנ גאָמ ייוְצ טֶה רַּתְסֶא םִו ןעוֶועֶג
 ָךְרֹוד נּוא ׁשֹורְוְׁשֲהַא ףֹוא הָדּועְסַא טְכאַמעֶג
 טאָה ןעֶמ ןעֶגְנאָהעֶג ןעֶראוָו ןָמָה זיִא םעֶד
 ןֶמֶה ןּופ הֶׂשֲעַמ איִד טְלעֶטְׁשעֶג אָד םּורָד
 םֶוח ְךאוָו רֶד ןיִא ןעֶמ טְנייַל הָרָהִס יִד לייוו
 ;ראָי רֹוּביִע ןייק טיִנ זיִא םע ןעוֶו זיִא םיִרּוּפ

 יב



 הניאצ
 טה(תיַַּהתֶא לֵאִָׂ תיִב תֶא דַגֹדםָדָא ןּבהַָאנ

 ּוצ גאָז םֶדָא ןָּב ּוד לאַקְוְי ּוצ טְגאָזִנ טאָג |
 םעֶר תולג ןיִא ןנעֶז םולֵאָרְשִי ןּופ דֶניג זוה םעֶד
 ןעֶמּוק טו ַחיִׁשָ זַא ןייז טעֶו סו ק"מהיּ ןִּב
 נּוא (םֶהיֵהֹונוֲעַמ ּומְלָּכִי) ןְהעֶועֶג טְסאָה ּוד יו ּזַא
 ןעֶגעֶ ןּופ ןעֶרעֶו טְמעַׁש רַּפ םעֶר ְךָרֹוד ןְקעֶו יו
 ּוצ ליִװ ךיִא םֶר ןעֶרעֶה ןָלעֶו יי לייַװ רֶניז עֶרעייז
 יז ןיִּב נוא ק"מהיּב םֶר ייֵז ןַעוּב ּוצ רֵסָח ןאָמ ייֵז
 ּומָלְכִנ םִאְו) רֶניִז עֶרעֶייִו ןעֶגעֶו ןּופ סֵאֵמְמ טיִנ

 עוו טְמעֶׁש רפ ןֶלעֶ יי זַא ניא (וׂשֲע בֵׁשֲא לּבִמ :

 יב

 קב א 6 עא "סאלא מ

 ןאָטעֶג ןְּבאָה ייֵ םֶו רֶניִז עֶר עֶלַא ןעֶנעוֶו ןּופ !
 טְלאַטְׁשג סֶָר (ֹותָנּובְתּו תִיַּבַה תַרּוצ) לאָמ טְכְנעֶד -
 ןיִרעֶמאַק טיי עֶנייֵז ןּופ לאָצ יד נּוא זֹוה םעֶד ןּופ |

 ןיינ (יִאָבּומּו ויִאָצומו) ןיִרעֶמאַק עֶרעֶדְנַא נּוא !
 לֶכְו ויָתֹורּוצ לֵכְו) גְנאַג ןייַרַא ןייַז נּוא גָנאַג םֹורַא
 ןעֶבילְטיִא ןופ טְלאַמׁשעֶג ץנאג ןייַו נו (יָתֹוקוח ,

 לָכו) ץעֶועֶג עֶנייו עֶלַא גּוא זיִא םיִא ןיִא םו רָדָח
 ונייַהר ןְלעֶמְג עֶנייַז עֶלַא גּוא (ויָתורֹוּת לָכְו ויָתֹורּוצ /
 עֶנייז עֶלַא גּוא רֶמייֵּב לָמייֵט איד נּוא םיִבּורָּכ יִר !
 (םָתֹוא עַדֹוה) קְלַא םָדסיִניִד עֶנייַז רָמּולּכ גנּונְּרעֶל -
 רַפ ףוא ּבייַרָׁש נּוא (םֶהיֵניֵעָל בֹותָכֹו) ייֵז עַיַרומ יַד 1

 ָּכ תֶאְו וָתורוצ לָּכ תֶא ּורְמשִיְ) ןעֶּוא עֶכעיִז
 רייז ןיִא ןָמיִה ןְלאָז ייֵז נּוא (םָתוא ּוׂשֲעַו ויָתֹוקּוח

 ֵרּכ ץעזעֶג עֶנייַ עַלַא גּוא למעִג ןייַזראָנ ץְראַא
 ןֵמּוק םעֶו ַחיִׁשָמ זַא םיִא ןְבאַמ ּצ ןֶסיוִו ןְלאָ ייֵז
 ןעֶצְראַה ןיִא ןעֶּבּולְג ןְלעֶו יי םֶו םעֶד ךֶֹד רֶרֶא
 זַא ק"מהיּב ןייֵא ןעֶבאַמ ּוצ ןייַז הָכוז ייֵז ןעֶלעוֶו
 ןעֶּביַלְג םיִנ טעֶו םֶו רעֶד רַּבֶא ןֵמּוק עו ַחיִׁשָמ !
 ןופ ק"מהיּב םַר ןְהעֶז ּוצ ןייַז הָכֹוז טיִנ טעֶוֶו רעֶד -

 םיִתָמַה תַיַחִּת ןייק ןייֵטְׁש ףוא טיִנ עוו נּוא ַחיִׁשָמ !
 ְךאַד םעֶד ןּופ ךיה יִד נּוא (תומַא עַּבְרַא לֵאָרֵהַהְו) -
 זיִא ּוצ ףורַא נּוא בֵבֹוס םעֶד ןּופיַחַּבְזִמ םעֶד ןּוּפ -

 תּנְרקַה הָלעּו לֵאיִרָאָהמּו) ןעֶלייֵא ריִפ ןעֶועֶמ
 סורַא יִא ּוצ ףורַא נּוא ַחַּבְזִמ םעד ןּופ גּוא ׁשַּבְרַא
 : וו

0 
 ּודְדָמּו םֶהיֵתֹוניֲעַמ ּומְלָּכו ִיַּבַה תֶא לֵאָרְׂשִי תִיַּב תֶא רֵּגַתְו :
 נוא תִיַּב סאָר ןעֶנעֶז ןייֵלַא ייֵז זַא ייֵז גאָז (תיִנכֶּת תֶא |

 ןופ ןעֶמעֶׁש יז ןעֶלאָז רֶּביִרְר ייֵז ןיִא ּךיִז טְנעוֶו תֶיַּב סאָד
 יד ןיִטְפעֶמ ןְלאָז נּוא ןָאוט הֶבּושָּת ןְלאָז נּוא תֹונֹוֲע עֶרֶעייֵז .

 וא (יוגו ּומָלְכַנ םֶאְו) תִיַּבַה תֹודָמ יִד יוִוֹזַא ׁשֶּפְנַה תּודָמ
 ןּופ ןעֶגיִנייַר ְךיִז ןְלעוֶו נּוא ןָאּוט הָבּוׁשְּת ןָלעוֶו אֵיַנ בֹוא

 ייֵז :טֶרְלאָז (םֶהֹיא עַדֹוה ױגו תִיַּבַה תַרּוצנ תֹוניֲע עֶרֶעייֵז -
 לאָמ אייֵרְד טייֵטְׁש קּוסָּפ םעֶד ןיִא תַיַּבַה תרָוצ ןייַז עַיָדֹומ
 ןייא תֹורּוצ אייֵרְד טאַהעֶג טָה תִיַּב רעֶד לייַו תִיַּבַה ּתַרּוש
 יִׁשיִלְשּו ִנֵׁשְו ןֹוׁשאֵר תִיַּב רעֶד ְךייַלְג ןעוֶויִג זיִא סאָוָו הָרּוצ

 תֶלֹעָה ַחַּבְזִנ ק'הקו לָּכיֵהְו הָרָע ּונִַהְד ןָּכְׁשִמ םעֶד ּוצ
 סאוָו הרָוצ ערדנַא יד הָרֹונְמּו ןֶתְלֶׁשְו ןֹורָאְו תָרֹוטְקַה ַחֵּבְוֶּפ -

 + ז!"

 ריי

 הוצת תרטּפה

 הרוהי ילשמ

 זסק יייארו
 םּורָר נוא ןיקעז ריִפ איִר ןיִא רעֶנְרעֶה ריִפ ןגנאַגָ
 םעֶר ןּופ רעֶייַפ םֶר לייַװ לֵאיִרֲא ַחַּבְוִמ רֶה טְכייֵה
 טאַהעֶג טֶה ַחַּבְוִמ םעֶר ףוא ןעֶועֶג זיִא םָו לָמיִה
 ֶּביִא ךֶלֶמַא זיִא רעֶ,סוו ּבילַא ןּופ טְלאַטְׁשג ןייֵא
 נּוא ('וגו ףָרוא הֵרְׂשֲע םיִּתָׁש לֵאיִרֵאָהְו) תויַח עֶלַא
 ןיליַא ףיִלעווְצ ןעווונ זיִא ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ ְךאַד רָד
 ריִפ (עַובֶר) טייֵרְב יִד ןיִלייֵא ףיִלעוֶוְצ נּוא גְנעֶל יִד
 ףוא (ויעבר תעַּבְרַא לֵא) ןעֶועֶג רֶע זיִא גיִדְניִקֲע
 ןעֶלייֵא ףיִלעֶוְצ ןעוְג רעזיִא ןטייֵז ריפ עֶנייַ עֶלַא
 רָע זיִא אָליֵמְמ טיִמ רָר ןופ ןֶטְסאָמְג טֶה ןעמ ןעוו
 גנעַל יִר ןְלייֵא גיִצְנאוָוְצ נוא ריִפ ןעוווָג לֹּכַה ַס
 זיִא םֶר טייֵרְּב איִד ןעֶלייֵא גיִצְנאַָוְע גוא ריָפ נּוא

 טימ רעֶייַפ םָד סו הָָרֲעַמ רֶר ןּפ טֶרָא םֶד ןעֶוְג
 זיִא םעֶד ץּוח נּוא ןְגעֶלְג ףֹוראַד ןְנעֶז תינָּבְרַק יִד
 יוְצ ןעוֶועֶג טיירְּב ַחֵבְזִמ םעֶר ןּופ ְךאַד רעֶר ְךאָנ
 תֹונָר יִר םֶו לייֵא ןייֵא טיי רָכיִלְטיִא ףוא ןְליֵא
 םֶד גיִרייֵל ןעֶוועֶג זיא ליַא ןייֵא נּוא ןֶָמּונ רַפ ןָּבאָה
 קּוסָּפ רֶר רֶטייַו טְגאָז ןייֵג ףראַד ןְלאָז םיִנֲהּכ איִד
 (בָור הָרָׂשָע עַּבְרַאָּ ְךרוא הֵרְׂשֶע עַּבְרַא הְְִָהו
 טיִמ ַחַּבְוִמ םעֶד ןּופ ְךאַד רַד רָמֹולָּכ הָרְוע יִר נּוא
 סו לייַא עֶגיִרייַל יֵר נּוא תֹונָרְק יִ ןּופ טְרָא םעֶד
 ןיִצְרעֶפ ןעֶזונזיא ןְְנַגָג ףוראַר ןעֶגעֶז םיִנֲהּכ יִד
 טֶה ןעֶמ ןעֶוו טיר ןֶלייֵאןיִצרעֶפ גּוא נא ןָלייֵא
 ףוא (ָהיֵעְבְר תעבְרַא לָא) ןעֶטיִמ ר ןופ ןְטְסאָמעֶג
 טיירְּב לֹּכַה ֵס רעֶר ויִא אָליֵמְמ ןעֶטייַז ריִפ עֶלַא
 גּוא (ילַא רֶמאֹיע ןְלייֵא גיִצְנאוְצ גּוא טֶכָא ןעוֶוָג
 ַי רַמָא הֹּכ םֶדָא ןֶּב) ְגאְָג רימּוצ שֶה ְךאְלַמ רֶר
 ראַה רֶד טאָנ:טְנאָזְג טֶה ּוזַא םָדָא ןֶּב ּוד (םיִהֹלֲא
 םעֶר ןּופ ןעֶצעֶזְג יר ןְנעֶז םֶד (ַחַּבוִמַה תוקוח הָלִא)
 ןיִא (ותֹׂשֲעַה םויָּב) ייֵז טיִמ םיִא ןָאייַנַּב ּוצ ַחֵּבזִמ
 לאָז רֶע יֵרָּכ טֶכאַמַג ןְרעוֶו עוו רֶע סו גאָט םעֶד
 (םֶר ויָלֲע קֹורזְַו הָלֹוע יָלֲע תֹולעָתְל) ןייַ יּואָר
 ןְגְנעֶרְּפְׁש ּוצ נּוא תולוע םיִא ףוא ןְגְנעֶרְּב ףוא ּוצ
 םיִנֲהֹּכַה לֶא ָּתַתְנְ) תֹונָּבְרִק ןּופ םּולְּב םיִא ףוא

 םיולה

 רעֶד גוא ןָּכְׁשִמ ןופ ןֹׁשאֵר תִיַּב רעד ׁשְרעֶרְנַא ןעוֶועֶג זיִא
 רָהּויָמ רּונ זיִא סאָו הָרּוצ עֶטיִרָד איֵד ןֹוׁשאִר ןּופ יֵנֵׁש תִיַּב

 ןּקיִּתַה תַעַׁש ןייַז טעוֶו סָע ןעוֶו יׁשיִלְׁשַה תִיַּב םעֶר ּוצ
 ּותָנֹוכְהּו תּיַּבַה תַרּוצ הֵרּוצ עָטְׁשֶרֶע יִד ףֹוא טייֵטְׁש רָּביִרְד
 רעֶד ךייַלְג עֶלַא ייַּב ןעוֶועֶג זיִא סֶע לייוַו ויָאָבֹומּו ויָאָצֹמּו

 עֶא סאוַו םיִקָח יִד (ויָתֹקְח לָכְו טָתֹורּוצ לָכ) םייֵטָׁש ְךאָנ
 .הָלנְתַנ םעֶו סאוָו יִׁשילְׁשַה תִיַּב םעֶד ּוצ וּונ רָחּויִמ

 סאָד ןעֶבאַמ ֹוזַא טיִנ ןעֶמ ראָט חּזַה ןֵמְזַבּו דיִתָעָל ןְרעֶוֶו

 סאָוו (ויָתֹורֹוּת לֵכְו ויָתֹורּוצ לָכְו) טייֵטְׁש לאַמ עֶטיַד

 ןעבאמ טְגעֶמעֶג טאָה ןעֶמ נּוא ןעֶראָוועֶג הֶּתְׁשִנ ויִא
 :יִׁשיִלְׁשַה תיַּב םעֶד ןיִא איו
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 םָו םיִנֲהֹּכ יִד ּוצ ןעַּבעֶג טְפְלאָז אּוד נּוא (םִיָלַה
 (קֹורָצ עַרזִמ םֵה רֶׁשֲא) יִוֵל טֶבֵׁש ןּופ םורַא ןעֶמּוק
 גּוא ןֵהֹּכַה קֹודָצ ןופ רעֶדְניִק איִד ןּופ ןְנעֶז יז םוִו

 ןיִא לודָג ןֵהֹּכ רעֶטְׁשִרֶע רעֶד ןעֶועַג זיִא רֶע לייַו
 יִד ןעֶרעֶוו םּורָד טעֶיּבִנ טֶה המלָׁש סאו ק"מהיּב

 םיאָנ ֲַא םיִבּרְקַה) ןמאנ יי ףיא ןפּורְג ןָא םיֲִהֹּכ
 ריִמ וצ טְניִהאָנ ןעֶנעֶז יז םִו(ינְֵרָשְל םיִהלֲא ַײ
 אייֵז ּוצ ראַה רעֶד טאָנ טְגאָז ֹוזַא ְךיִמ ןעֶניִרַּב ּוצ

 עגְני ןייֵא (תאָּטַחָל רַקַּב ןֵּב רַפ) ןעֶּבעֶגּוטְסְלאָז
 גּוא (ומרמ ָּתְחקָלְק תאָּטַח ןֵּבְרק ןייֵא ּוצ ֶניִ
 עְַּרַא לַע ָּתֵתְנְ) שילְּב ןייז ןיפ ןעֶמעֶג טְסְלאָז
 רנְרעֶה ריִפ יִר ףוא ןעֶּבעֶג טְסְלאז גּוא (ויָתֹונְרַק

 ףוא נוא (הָרְַעָה תונָפ עְַּרַא לָאו) חּבְוִמ םעֶד ןּפ
 עי יה יא יב היט רופט רכ יד
 לּובָג םעֶד ףוא נּוא (ביִבָס לּובְנַה לֵאְו) ַחַּבְוִמ םעֶד
 ןעוועֶג זיִא םִ דֹוסָי רעֶר זיִא םָד םּורַא נּוא םּורַא
 ּוהָּתְרַפִכְו ותֹוא תאָּמַח) ַחֵּכְוִמ םעֶר ןּופ קָע ןיִא
 טְסְלאָז ּוא ןיִקִיָנייֵר ַחַּבְוִמ םֶד טיִמ רָד טְסְלאָז נּוא
 רָע זיִא םיִא ןיִא סו לֹוח םעֶד ןּופ ןעֶָׁשיִוִו ּפָא םיִא
 רֵּפַבְכ ּוצ ןייַז יּואָר לאָז נּוא גיִלייֵה ןעֶרעֶֶו לאָז
 ָּתְחַקְלְו רֶטייוַו נּוא ןָא טייַצ רעֶד ןּופ םיִא ףוא ןייז
 סקא םעֶד ןעֶמעֶג טְסְלאָז נּוא (תאָּטַתַה רָּפַה תֶא
 נּוא (תִיַּבַה רַקְַּמְּב ֹוּפְרְׂשּו) תאָמַח .ןַּבְרִק םעֶד
 זֹוה םעֶד ןּופ זאָל םֹוא ןיִא ןְנעֶרְּב רַפ םיִא טְסְלאָז
 ק"מהיּב םעֶד ןּופ גיִנייַוו ןָסֹוא ןופ (ׁשֵדְקַמַל ץּוחַמ)
 ביִרְקַּת) גאָמ ןעֶרָרְנַא םעֶד ןיִא נּוא (יִנֵׁשַה םייַּב
 ןייַז בירקִמ ּוטְסְלאָז (תאֵמחל םיִמָּת םיִזֵע ריִעָׂש
 ּוצ םומ ןייַא ןָא ץְנאַג ןייֵא ןיִגיִצ ןופ יֵלְקיִצ ןייֵא
 הי = תֶא וְיָחְת האפ ןברק ןיא
 טּולָּב םעֶר טיִמ ַחּבְוִמ םעֶד ןעֶקינייַר ןְלאָז םיִנֲהּכ
 ייֵז איִח ֹוזַא (רֶּפַּב ּואָטַח רַׁשֲאַּכ) יִלעקָיִצ םעֶר ןּופ
 סקוא םעֶר ןּופ טּולָּב םעֶד טיִמ טְקיִנייֵרְג ןעֶּבאָה
 ּוצ ןעֶרעֶה ףֹוא טְסעוֶו וד זַא נּוא (אֵמַחַמ ּףֵתֹולַכְּב)

 (םיִמָּת רֹקָּב ןֶּב רַּפ ּביִרְקַּת) ַחְֵּוִמ םעֶד ןעֶקיֶנייַר
 ןיא ןְְנעֶרְּבטְסְלאז יד רָמּולְּכןייז ברק ּוטְסָלאָ

 תשרפ
 ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש טְּבייַרְׁשיֵיֵהְּב רֶד זאָּׂשַת יִּכ

 ףיִסֹוּת יי תאָר יִלָׁשִמ ןיִא טְגאָזעֶג טֶה
 נעט ןיִרעֶמ טּוט טאָנ ןּופ טְכְראַפ יֵד (םיִמָי
 ןעֶראָי איִד נוא (הָנָרֹוצְקִּת םיעָׁשָר תֹונָׁשּונ
 סאָד ,טְצָריֵק ראַפ טְרעוֶו םיִעָׁשְר איד ןּופ

 ןעֶׁשְנעֶמ םָד טיִמ טו טאָנ זַא זְנּוא טְניִרעֶל |
 נּוא טיִנ טְסייוַו רֶע סאָו םיִסיֵנ נאָמ עֶלַא
 זַא סיוִועֶג זיִא סע ןעֶד ףֹוראַד טיִנ טְָכאַרְמ

 רעֶד נוא ןעֶדאָי איד ץראק טְבאַמ טֶּכְראָפ

 - הניארו הוצת
 / םומ ןייַא ןָא עֶצְנאַג ןייֵא דְניִר עֶגנוי ןייַא הָרֲָע רֶד
 / ףאָש ןופ רעֶריו ןייֵא גוא (םיִמָּת ןאֹּצַה ןִמ לֵיַאְו)
 3 | איז טְּפְלאָז נּוא (יייֵנְפִל םֶּתְבְַקַהְג ןעֶצְנאַג ןייֵא

 ּוכיֵלָׁשְ) טאָנ ראַּפ ְֵּוִמ םעֶר ףוא ןייַ ביִרְקַמ
  ןָפְראַו ןָלאָז םיַנֲהֹּכ יֵר נּוא (חַלָמ םֶהיֵלֲע םיִנֲהּכ
 / אייֵז נּוא (ַײל הָלֹוע םֶהֹוא ּולְעַה) ץְלאַנ אייֵז ףוא
 בוא טאָג ּוצ הָלֹע ןֵּבְרִק ןייֵא ןֶנעֶרְּב ףוא ייֵזןְלאָז
 בר ןְכילְטיִא ףוא ץְלאַז ןֶּבעֶג טְפְראַרְג טֶה ןעֶמ
 עֵלַצ ןעֶנעֶז טְלעוֶו י ןעֶפאַׁשַּב טֶה טאָג זַא ןעֶר
 טינ ןֶּבאָהנּוא לעַמיַה םעֶד רָּביִא ןעוֶועֶג ןעֶרְסאַוו
 טְלאָוג ןָּבאָה ייֵז רֶרֶע רֶר ףוא ןייֵג ּפאָרַא טְלאועֶג
 טאָג ייֵז טֶה טאָג ּוצ טְניִהאָנ לָמיֵה םעֶד ףוא ןייַז

 טעוֶו ןעֶמ סאָד ןייַ בּוׁשָח ןעֶלאנ יי םֶר טְנאָזג ּוצ
 טמּוק םֶד םֶו ץְלאַ ןָא ןייז בירְקִמ טי ןֵּבְרק ןייק
 (םויַל תאָּמַה ריִעְׂש הָׂשֲעַּת םיִמָי תַעְבִׁש) רָסאַו ןּופ

 - ןברקא ר יֵלקיצ ןייֵא ןעֶכאַמ ּוטְסְלאָז געֶט ןעֶּביִ
 ןייא נוא (רֹקָּב ןֶּב רַפּו) גאָמ ןעֶביִלְטיִא ּוצ תאָמַח
 ןּופ רעֶריוִו ןייֵא נּוא (ןאצַה ןמ לַיַאְו) דִניִר עֶגְנּוי
 ןעֶלאָז םימ ןייֵא ןָא עֶצְנאַג (ושעְי םיִמיִמת) ףאָׁש
 םיִמָי תַעַבִׁש) געט ןעֶּביִו עַלַא תולֹוע רַּפ ןְבאַמ יז
 ןֶשיִו פָא יי ןְלאָז געָט ןעְּביִנ (ַחּבְִמַה תֶא ּוְּפַכְי
 ורֲהְטְו) זיִא םיִא ןיִא םִו לֹוח םעֶד ןּפ ַחַּבְוִמ םעֶר
 - גוא (וָדָיּואָלִמּו) ןעֶקיִעיִר םיִא ןעֶלאָז נּוא (ותוא

 םיִא ןְלאָז ייֵז רָמֹולְּכ רֶנעֶה עֶנייז ןעֶלּופ רֶד ןְלאָז
 תֶא ּולֵכיִו) תֹונָּבְרַק םיִא ףוא ןייַז ביִרְקַמ ּוצ ןֶעייֵנַּב
 געמ ןֵּביִז יִד ןעֶואָל םוא ןְלעוו יז זַא גּוא (םיִמָיַה
 הָיִהְ תֹונָּבְרָק ּוצ ןעֶרעֶו םֶעיינב ַחֵּבְִמ רֶר טעוֶו
 םעֶר ןּפ ןייַז לאָז םִע גוא (האָלְהְיניֵמְׁשַה םייַב
 ַחַּכְִמַה לַעםיִנֲהַּכה ּוׂשֲעַי) רַמייַו גּוא גאָט ןֶּמְכַא
 תֶא) חַּבְזִמ םעעֶר ףוא ןעֶכאַמ םיִנֲחֹּכ איד ןעֶלאָז
 יִרעָייַא גּוא תולוע יִרעייַא (םֶכיֵמְלַׁש תֶאָו םָכיֵתֹולֹוע
 ןעָמעֶג ןָא- לעוֶו ךיִא גּוא (םֶכְתֶא ִתיִצָָו םיִמָלׁש
 םגאָז זַא (םיִהֹלֶא ַי םִואָנ) ןֹוצָרָּב תֹונָּבְרק יֵרָעייַא

 ג ראָה רֶד טאָג

 | אשת
 . גנאל טפעֶל נא טאָנ רפ ְךיִז טְכראַפ קיִדַצ
 ׁשְנעֶמַא ןעוֶו םיִועְג זיִא סענוא סֵנַא זיִא םָד
 נְנאַל לאָז רָע יּואָר זיִא וייַּפְׁש עֶטּונ טֵסֶע
 םֶמּוג טְסערעעֶׁשְטאָח עֶׁשֶר רֶד נא ןיִּבעֶל
 גוא ןעֶדאָי עֶנייַז ץְראַק ְּךאָד טאָג טְכאַמ
 בעל םוָו םיִקיַדְצ לייֵטַא אָד זיִא סֶע עֶׁשְטאָח
 גְנאַל ןיִּכעל םָו םיִעָׁשָר לייֵטַא נּוא גנאַל יג
 קידצ רֶצְנאַנ ןייק טיִנ זיִא רֶע לייוו זיִא סד

 טייֵט טאָג רעֶרָא עָׁשֶר רעֶּצְנאַג ןייק רעֶדָא
 מלאב
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 הניאצ :
 ךעֶנעֶי ףֹוא לאָז רעז יִדְּכ קיִדְצ םעֶד רֶלאַּפ
 זומ סאָד נּוא ןעֶּאָה םיִּונֲעַּת רֶהעמ טְלעוֶו
 םיִא טיִמ טוט טאָנ םֶד ןעֶּבייֵלְג ׁשְנעֶמ רֶד
 ףֹוראַדטְכאַרְמ נּוא םיִג טְהעֶז רעסוֶו םיִמיִּנ
 ףָד םעֶד ןיִא טיִנ טְּבייֵלְנ סאוָו רָד נוא שיִּנ
 ןייק טיִנ זיִא גּוא תהֶרָוּת רַד ןיִא טיִנ טְּבייֵלָנ
 םיִמָכֲח עֶרעֶוְנּוא ןעֶּבאָה םּורָד הָנּומֲא לַעַּב
 םֶרעֶדְנַא טיִנ טְמּוק הָכָרְּב איִד םָד טְגאָועֶצ
 לייוַו ןְטְסאָמעֶג טיָנ זיִא םוָו ְּךאַזַא ףֹוא ראָ
 םּורָד .יִנְראָּב ראַּפ םיִּמיִנ ץֶלַא טוט טאָ
 טאָה רע ןעוֶו טְגאָועֶג םיִמָכֲח איִד ןיִּבאָה
 טעֶּב גוא ןיִטְסאָמעֶג רעֶדָא טְלייֵצעֶג ךאַזַא
 םע ויִא הָכָרְּב יִד ןעֶקְיִׁש םיִא לאָז רע טאָנ

 טָמּוק עֶרָה ןיע ןייִא לייַו אְוָׁש תַלַפָּת ןייַא
 ןְטְסאָמעֶג רעֶרָא טְלייֵצעֶג זיִא םוו ךאזַא ףֹוא
 = ןעֶסייֵהעֶג טיִנ טאָנ טאָה םּורָד נּוא

 רְׂשִי רָכיֵלְשיִא םיִלָקְׁש ְךֶרֹוד ראָנ לֵאָרְׂשי
 איד טֶה ןעֶמ נוא ןיֵּבעַג לַקׁש ןיִּבְלאַהַא לאָז
 טְסּואוועֶג ןעֶמ טֶה טְלייֵצעֶג רעֶּביא ּםיִלָּקֶׁש
 קּוסָּפ רֶד טְגאָז םּורָד ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ליפ יו
 ׁשְנעֶמ רעֶביִלְטיִא (וׁשָּפַנ רָפֹוּכ ׁשיִא ּונְתְנְועי

 לֶקָׁש ןעֶּבְלאַהַא טיִמ ןעֶזייַל םֹוא ְּךיִז לאָז
 טוט ןייק ייֵז ןיִא טעוֶו (ףֵגְנ םָהָּב הָיְהִי אֹלְוע
 נּוא ןעֶלייֵצ ןיילַא ייֵו טעֶו ןעֶמ ןעוֶו ןעֶד ןייז
 טעוו טְלייֵצעֶג ןיִרעוֶו שעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא
 עֶנייַז ןעֶביִלְטיִא ןעֶהעֶז טאָנ טעֶוו ןייַג םֹורַא
 םעֶו נוא רדְנּוזאַּב םיִׂשֲעַמ עֶנייַז נּוא תֹוריֵּבֲע'
 ןיִא ןעֶנעֶז לָהקה לָּב ןעוֶו רעֶּבָא ןעֶמייֵט םיִאי
 םיִׂשֲעַמ עֶטּונ ליפ אר יז ןְׁשיוִוְצ זיִא םיַנייַאי

 תיצֲהַמ ןיִרעֶדְנַא םָד ףֹוא ןיִנַמ זיִא רֶנייֵא נּוא
 זיִא םאָוו ַעְִֵמַא ןיִבעֶג לאָז ןעֶמ (לקָׁש

 ְךֵלָמַא ןעֶוועֶג זיִא הָׁשֹמ ןעֶד לֹקָׁש ןיִּבְלאַהַא
 וזַא עַּבְמַמ עֶנְרעֶּבְליִזַא טְכאַמעֶג ְךיִז רֶע טֶה
 רעֶכיִלְטיִא םֶד םיִכָלְמ ןּופ זיִא רֶרֵס רָד יז
 ַעֵּבְּמַמ יַד נּוא עָּבְמִמ עֶרעֶדְנּוזאַּבַא ְךיִז טְכאַּמי
 ֶה ןעֶמ לייַו ׁשֶרֹוקַה לֵקִׁש ןעֶסייֵהעֶג טֶה

 גוא ןעֶכאַו עֶניִלייֵה עֶלַא ןיִנאֹוועֶג ריִא שוַּמ
 ףְניֵפ טיִמ םֶוייִלעֶג םֹוא ןעֶמ טאָה רֹוכָּבַא
 ןעֶמ טֶה תֹוצַמ עֶרעֶדְנַא ּוצ ְךֹוא נּוא םיִלָקְׁש
 תֹוָצִמ איד לייוו גוא ןעֶמּונעֶג ַעֵּבְמַמ איד
 ניִלייַה זיִא איִז םוָו הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶייטְׁש
 לקָׁש ןעֶפּורעֶג עַּבְמַמ איד ןעֶמ טאָה םּורָד
 ןעֶפּור הָרֹוּה רֶד ןּופ ןֹוׁשָל םָד נא .ׁשֶדֹוקַּק

 טא

 יי הא א יא יש ר ?

 אי

 חסק הניארו אשת תשרפ
 הייֵרעֶג טאָה טאָנ לייַוו ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל ריִמ
 ניִצְּכיִז איִד נּוא גיִלייַה סאָד זיִא הָׁשִמ טיִמ
 נוא ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל ףוא ןעֶנעֶז טאָנ ןּופ תֹומָׁש
 ףֹואָךֹוא ןעֶנעֶז םיִכֲאְלַמ איֵד ןּופ ןיִמעֶנ איִד
 ןעֶראָו זיִא טְלעוֶו איד נוא ׁשֶרֹוקַה ןֹוׁשָל
 חיִׁשַמ זַא נּוא ׁשֶרֹוקַה ןֹוׁשָל טיִמ ןעֶפאַׁשאַּב
 ׁשֵדֹוקַה ןֹוׁשָל ןעֶדייִר עֶלַא ןילעוֶו ןעֶמּוק טעוֶו
 לֶא ךֹוּפֲהַא זָא יִּכ טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יו וזַא
 ןירעק רַפ ְךיִא לע לאָמ טְסְנעֶד (ונו םיִמֲע
 ןּופ ןיִמאָנ םעֶד ןיֵא ןעּפּור ּוצ ןֹוׁשָל ןייֵרַא
 טֶה םּורָד נּוא ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל זיִא םאָד טאָנ
 יד לייוַו לקָׁש ןיִּכְלאַהַא ןיִמעֶנ ןְסייֵהעֶג טאָג
 ןיִּבאָה נוא לֶנֵט םָד טְכאַמעֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי
 טאָג ןּופ תֹורָּבַד ןְהעֶצ יִד ףֹוא ןעוֶועֶג רַבֹוע
 ןיִבְלאַהַא ןעֶּבעֶג ןעֶמייֵהעֶג טאָנ טאָה םּורָד
 וצ גְניִלְּבְלאַה ןְהעֶצ ויִא םיִא ןיִא םָד לֵקָׁש
 רֵבֹוע ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו םעֶד ףֹוא ןייַז רֵּפַכִמ
 טֶה םּורָד ְךֹוא תֹורָּבַד ןְהֹעצ איִד ףֹוא ןעֶוועֶג
 וצ יִדְּכ לֵקָׁש ןּבְלאַהַא ןעֶּבעֶג ןֶסייֵהעֶג טאָנ
 טְכאַמעֶגןְּבאָה יַז סו לָנֲע םֶד ףֹוא ןייַ ַּפַכְמ
 טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורְצ רֶד .גאָמ ןעֶּבְלאַה ןיִא
 ייַּב אָׂשַת יִּכ ןּופ הָׁשָרַּפ איִד טייֵטְׁש םּורד
 טְלאַה תֶרוטק לייוַו תֶרֹוטק ןּופ הָׁשְרַּפ רֶד
 נוא ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז ןעֶמ הָּפְנמַא ףֹוא
 םאָד ןעֶוייַו ּוצ הַּפַנַמֲא טְמּוק ןעֶלייֵצ ְּךֶרֹוד
 ןירעוֶו קּוזיִנ טיִנ לאָז ןעמ זָנּוא טְניִרעֶל טאָג
 (וׁשְפַנ רֶפֹוּכ ׁשיִא ּונְתָנְ) טייֵטְׁש םּורָד גּוא
 ןעֶקילסוא ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא םאָד
 ןעֶלייֵצ ְּךְרֹוד ןָמּוק טיִנ לאָז הָּפְנַמ ןייֵק םֶד
 זיִא קימהּב סאָד זַא םאָנ זָנּוא טְניִרעֶל סאָד
 איד ןְמְלאַהעֶג ףוא תֶרֹוטְק טֶה ןעֶגאַטְׁשעֶג
 םּורָח טעֶו ׁשֶדְִמַה תיֵּב םֶד זַא נּוא הָּפְנַמ
 הָּפַנֹב איד ןיִטָלאַה ףֹוא הָקָדצ טעֶו ןירעוֶו
 ליִצַּת הָקָדְצּו טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא איו ֹוַא
 נוא טֹומ ןּופ ןייַו ליִצַמ טוט הֹקָדְצ (תֶוְמִמ
 הֶׁשֶרַּפ רֶד ןיִא ןיִבוא ןעֶגאז םיִמָכֲח עֶרעֶונּוא
 ןייֵא תֹוריִבע יד לֵחֹומ זיִא טאָנ םָד טייַטְׁש
 םּורָד רֹוּפִּכ םֹוי זיִא םאָד ראָי ןיִא לאָמ
 םְסְלאָוטאָנּוד רָמֹולָּכ אָׂשַת יִּכ אָד םיִיַמָׁש
 ְַרׂשִי ןופ דֶניִז יד ןייַז לַחֹומ נּוא ןעֶנאָרְט רַּפ
 םּורָד נא ןעֶּביִג יז םו הָקָדְצ ירד ןיִנעוֶו ןופ
 וצ לקׁש ןיִּבְלאַהַא ןיִבעֶג ןעֶסייֵהעֶג טאָנ טֶה
 הקְצ יו טיִנ טְרעֶנאַּב טאָג םאָד ןעֶעיו
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 עֶכייֵר נּוא עֶמּורָא ןּופ לֵקָׁש ןעֶּבְלאַהַא ראָנ
 ןעֶמ טֶה םּורָד טְּבייֵׁשייַחְּב רָד :ּוא ְךיֵלְנ
 רֶד םֶד ןעֶוייו ּוצ לֵקָׁש ןעֶּבְלאַהַא ןעֶּבעֶנעֶג
 ףּונ םֶד ּבְלאַה ןעֶלייִט ְךיילְנְךיִו לאָז ׁשֶנעֶמ
 ליפ טיִנ לאָז נּוא ןעֶקְניִרְט גּוא ןעֶסֶע טיִמ
 נוא ןעֶניִר טאָנ ןעֶנעק לאָו רע ראָנ ןעֶסֶע
 ןּופ נּוא טאָנ ןעֶניִד ּוצ הָמָׁשָנ רָד ּוצ ּבְלאַה

 איד סאו ןעֶלעוֶוְׁש עֶנְרעֶּבְליִו טְכאַמעֶג ןעֶמ
 .ןְגאַטְׁשעֶג ףֹוראַד ןעֶנעֶז ןָּכְׁשִמ ןּופ רֶטעֶרְּב
 ףֹוא לֵאָרְׂשִי ּוצ הָרָּפַּכַא ןייַז לאָז סאָד יֵדָּכ
 הָבּושּת לַעַּבַא ןעֶד לֶגע םֶד ןיופ הָרָיִבֲע רֶד
 לעֶוְשַא יו וזַא גיִרְדיִנ ןעֶטְלאַה ְךיִז ףראד
 . איד נוא ריִא ףֹוא טעֶרְט רעֶכיִלְטיִא סאוָו
 ,גוא ןיִלעוֶוְׁש איד ןְהעֶז ץֶלַא ןעֶלאָז לֵאָרָׂשִי
 . תֹוריֵבע; עֶרעֶייִז ףֹוא ןיִּבאָה הָטָרָח ןעֶלאָז

 ְּביִרְׁשעֶגְנָא טה הָרוּת יד נּוא ןאָמ ּוצ רעֶמ טיִנ ןְְסאַפ נא הָלֵפְּת ןָאּוט נּוא םיִקיִדַצ טיִמ ְּךיִז
 אייַּב טְניִהאָנ סאַפ דְנאַה םָד ןּופ הָׁשִרַּפ יד
 ףֹוא טְוייוַו סָד םָו םיִלֵקְׁש ןּופ הָׁשִרַּפ רעֶד
 םֶר טְוייוַו סאַפ דְנאַה םָד נוא ןיִּבעֶנ הקָדצ
 ויי ּוצ ןעֶסעֶםּוצ ןיִׁשאווו דְנעֶה יד לאָז ןעֶמ
 יד זיִא ןעֶסע טימ יִנֲע םָד ןיִּבעֶג הָקָדְצ סֶָד
 םּורָד זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ נּוא הָוְצִמ עָטְסעֶרְג
 דְנאַה ןּופ הָׁשְרַּפ איִד ןֶּבירְׁשעֶג ןָא טאָג טֶה
 , לייוַו םיִלָקְׁש ןּופ הָׁשָרּפ רעד ןעֶּבעֶג סאַפ
 , תֹויָנעּוצ ןעֶמ טְמּוק הקָדְצ ןייק טיִנ ןעֶמ ןעוֶו
 :  ףָנעה איֵד טְכעֶר טיִנ טְׁשאו ןעֶמ ןעו נּוא

 יו ֹוזַא תֹויִנֲע ּוצ ְךֹוא ןעֶמ טְמּוק ןעֶסע םּוצ תֹובְרֵע ְךֹוא ןעֶמ טְמעֶנ בָלּול ןּופ םיִניֵמ יִד ;
 ' יְנעָה יד טְשאוו סע רעֶוו ןעֶנאָז םיִמָכֲה איִד
 - םֶמּונ ליִּפ טאָנ טיִנ םעֶד רעֶסאַוו ליִפ טיִמ

 םיִנֲהֹּכ איד ןיִּבאָה םאַפ דְנאַה םעֶד ןּופ נּוא םיִניֵמ עֶרעֶדְנַא יַד נּוא תֹוצִמ נּוא הָרְוּת ןייק |
 לאָמ ןייַא ןיִא םיִפ יִד נּוא דְנעֶה יד ןיִׁשאַועֶג
 םיִפ יִד ףֹוא דֶנעֶה יד טְניילעֶג ןיִּבאָה יֵז םֶד
 נוא ןעֶניִר רֶסאֵוַו ייֵז ףֹוא טְואָלעֶג ןיִּבאָה נּוא
 ןערייר ףְלעוֶוְצ ןעוֶועֶג זיִא סאַפ דְנאַה םֶד ןיִא
 , ףְלעֶוצ ןעֶׁשאַו ןענעק ְךיִז ןעֶלאָז םעז יֵדְּכ
  םֵּפְרַרעֶג ייֵ טֶה ןעֶמ םוִו לאָמ ןייַא ןיִא םיִנֲהּכ

 סאָוו ןהֹּכ רֶד נוא גאָט עֶלַא ןּופ ןֵּבְרִקַא ּוצ טְניִכעֶריִג לאָז נּוא ןאָט הָבּוׁשְּת לאָז עֶׁשֶר !
 טְּפְרַרעֶג טיִנ טֶה רֶד ןֵּבְרַק םָד טיִלֹוקעֶג שֶה
 םֶד (יל הֶז הֶיְִי ׁשָדֹוק תַחָׁשמ ןֵמָׁשנ ןעֶׁשאַו

 שורקה ה"לש :
 ןופ רֶד טְסייַ ןעֶכילְטעֶג םעֶד טיִמ טְליִּפ רע םיִא  ןָא ּבאָה ְךיִא העָו (סֵאְלַעָּב םֵַּׁ יִתאָרָק הֵאְר)

 ּבאָה נּוא לֵאְלַצְּב ןעֶמאָנ םעֶר טיִמ ןפּורעֶג

 אשת תשרפ
 ַַחְּב רעֶד ,לייֵא םֹוּב רָניִלייַה ןייַז ריִמ לאָז :

 .קּוסָּפ רעֶד ן'ּבמר םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ טְּבייַרְׁש
 .לאָו לייֵא םֹוּב רעֶד ןיִנאָז טְפְראַדעֶג טְלאוָו

 . טְנאָז םּוראוָו נוא םיִנֲהּכ יִד ןעֶניִלייֵה ּוצ ןייז ;

 זיִא םע נוא ןעֶטְסאַפ נּוא הָלֵפְּת טּומ לֶהקַא !
 רעֶייז זיִא אָד טיִנ םיעָׁשְר ןייק ייֵז ןעֶׁשיִוְצ

 ןְׁשיוִוְצ טיִנ ןעֶנעֶז םיִעָׁשָר ייד ןעֶו נוא םיִקיִדַצ :
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 , רעֶד .ריִמ ּוצ ןייַו לאָז לייֵא םֹוּב רעֶד טאָג
 . ןייֵלַא םיִנֲהֹּכ איד טיִנ טאָה ןעֶמ זיִא ץּוריִּת
 ןופ רעֶד טֶה ןעֶמ ראָנ טְּבְלאַועֶג טיִמ רעֶד
 ךֶלֶמֲה דִוָד איו ּוזַא ְּךֹוא םיִכָלְמ טְּבלאַועֶג
 םָה ְּךאָנ רעֶד נּוא םיִכָלְמ עֶרעֶדְנַא ְךאָנ נּוא

 ןעֶמ סֶד תַרוטק ןעֶכאַמ ןְסייֵהעֶג הָרְוּת איד
 נוא םיִמָׂשְּב עֶמּונ אייֵלְרֶע ףֶלֶע ןמּונעֶג טֶה
 ק'מהּב ןיִא ְךֹורַא טְכאַמעֶג טיִמ רָד טֶה ןעֶמ
 הְִָּלָח ןמּונעֶג ןעֶמ טֶה םיִמָׂשְּב יד ןֶׁשיִוְצ נּוא
 טְקְניִטְׁש םָדעֶׁשְטאָה טוק ׁשֶליִבייֵט זיִא סֶד
 איד טיִנ טְמעֶׁש ראַּפ םאָנ סאָד ןעֶוייוַו ּוצ
 ןְטְפעֶהאַּב גוא הָבּוׁשְּת ןָאּוט ייֵז ןעוֶו םיִעָׁשָר

 ןעוֶו טְנאַזעֶג ןיִּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶוְנּוא יוִו ֹוַא

 םאָנ רַּפ ןעֶמּונעֶג ןָא טיִנ ןְטְכאַּפ נּוא הָלפְּת
 ןעֶו טיִמ רעֶד טָּבֹולעֶג טְרעוֶו טאָנ ןעֶד

 ןְׁשיווְצ ְךיִ ןֵגיִכעֶר נּוא הָבּוׁשְּת ןָאּוט םיִעָׁשָר

 םיִקיִדַצ איד ןיִרעֶוֶו הָבּוׁשּת ןָאוט ּוצ אייֵז
 בֵרֵע ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי לָּכ לייוַו טְּפאָרְמְׁשעֶג
 ייַּב ךֹוא ֹוזַא נוא ןיִרעֶדְנַא םעֶד רַּפ רעֶנייֵא

 ןייק טיִנ נּוא ַחיִר ןעֶטּונ ןייק םיִנ ןיִּבאָה םוִו
 טיִנ ןיִּבאָה םוָו םיעָׁשְר ףֹוא טְוייַו םָד םעט

 ץּונ םיִּפִע םֶכיֵלֲטיִא טאָה זיִא בָלּול ןיִא םָו
 רעֶד נוא םַעַטַא נּוא ַחיִרַא טֶה נֹורְתֶא רעֶד
 ףֹוא םֵקאַוו בָלּול רעד נוא ַחיֵרֵא טֶה םֶדָה
 ןופ םעמ ןעֶטַּא ןיִּבאָה סאָוו ןעֶלְטייֵט םיִא
 יז טיִמ תֹובָרֲע,איד ןעֶמ דֶניִּב ןיִנעוֶו טְסעֶד
 רָד טְרעֶנאַּב טאָנ םָד ןעֶויוִו ּוצ םיִנייֵא ןיִא

 םאָה םאָנ .םיִנייֵא ןיִא םיִקָיְדצ טיִמ ןיִרעוֶו

 העָז לֵאָלַצְּב םֵׁשְּב יִתאָרְק הֵאְרְ) טְגאָזעֶג
 ךיא

 ןינוצ הָכּו = = יד א ןיש ר ןעֶמ ףְבאַנ
 רהעטשראפא
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 תֹׂשְרּ : : ;;!|

 לֵאְלַצבןופ ןיִמאָנ םֶדןיִא ןפּורעג אָה ְךיִא
 רשי ְׁשיווצ זיא םע םֶד זעוא טְניִרעֶל םָד
 הֶבאָלְמַא ןינעק לאָז םוָו רעֶנייֵא ןעוֶועֶג טיִנ
 ןעֶנעז ייֵז ןעֶד דייַז רֶדָא רֶּבְליִז נּוא ֶלאָנ ןּוּפ

 טְנעֶקְיִג שי ןיימ ןְּבאָה נוא םִיַרְצִמ ןיִא ןעוֶועֶג
 טְכְנעֶד זיִא לֵאָלַצְּב גוא ןיִטעֶנְק םייַּכ ראָנ
 טאָנ טֶה ראָי ףְלעוֶוצ ןעֶועֶג שְלַא ראָנ לאָמי

 טְסּואוועֶג טֶה רֶע םֶד הֶאּובְנ יד ןיִּבעֶנעֶגםיִא
 ' ָּבְליִז ןיִא נּוא דְלאָנ ןיִא הָכאָלְמַא ןאָמ ּוצ
 וּתִאְו תֹוכאָלְמ עֶרעֶדְנַא נּוא דייַז ןיִא נּוא
 טיִמ נוא (ןָד הֵטמָל ךֶמְסיִחֲא ןֶּב בָאיֵלֲהֶא

 ןּופ ןּוז רַד בָאיִלֲהֶא ןיִמענ ּוטְסְלאָז לֵאָלַצְּב
 טֶבׁש ןְניִרדינַא ופ זיִא רע עֶׁשְטאָח ןֶד טֶבֵׁשי
 טֶבֶׁש ןיִבּוׁשחַא ןּופ ןעועֶג זיִא לֵאָלַצְּב גּוא
 ךיז לאָז ׁשֶנעֶמ ןייק םֶד ןיִזייוו ּוצ הָדּוהְי ןופ
 ןופ זיִא רע עֶׁשְמאָה נוא ןיִטְלאַה ְךֹוה טיִנ
 טייצ עֶלַא ְךיִז רענ לאָז הָחָּפׁשִמ עֶנייֵׁשַא
 רַפ ןעֶד הָחָּפְׁשִמ עֶניִרעֶדְיִַא ּוצ ןיִטְּפעֶהאַּב !
 ןעֶמ נּוא ְךייַר נּוא םּורָא ְּךייֵלְנ עֶלַא ויִא טאָנ
 לֹודְגןֵהֹּכ םֶד ּוצ רֶדייֵלק ןְכאַמ ןְסייֵהעֶג טֶה
 זיִא סאָד דֶרֶׂש יִדְנִּב ןָסייֵהעֶג ןיִּבאָה ייֵז גּואי
 רֶדייֵלְקיִד ךְרֹוד ןעֶד גּוּבייַלְּב רֵּביִאׁשְטייֵמ
 רֶּביִא ןֶנעז נוא ןְראוָועֶג לּוצינ לֵאָרׂשִי ןעֶנעֶז
 אֵרְמִנ איד יו ֹוזַא טְלעוֶו רַד ףֹוא ןְּביִלְּבעֶג
 רָדְנַּכָלַא םָד הֶׂשֲעַמַא טְלייֵצְרעֶד אָמֹי ןיִא !
 ןייַא ּוצ םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא ןְודָקֹומ !

 נּוא לֹודָג ןֵהֹּכַא ןעוֶועֶג זיא רֶע םוָו ןיִגְנאַנעֶנ
 רע סאוָו רֶרייֵלק איד ןיִא ןאָטעֶג ןָא ְךיִז טֶה
 טֶה ְּךֶלֶמ רֶד יו נּוא ׁשְרְקִמַה תיֵּב ןיִא טייַנ
 ןופ ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹוא רע זיִא ןעֶהעֶז רֶד םיִא !

 גוא טְקִיִּבעֶג םיִא ּוצ ְךיִז טֶה נּוא ןעֶנאוָו יו
 איד ןיִּבאָה טאָטְׁש איִד טְזאָלעֶג אייֵרְּפ טֶה !
 יֵדּוהְַא ּוטְסּוט םּוראָו טְנעֶרְפיִנ םיִא טְכעֶנְּק !

 עֶכְלעוֶו ןיִא טְרעֶּפְנעֶינ רע;טֶה ןָא דֹובְּכַא ֹוזַא
 נוא ןיִׁשְנעֶמַא ֹוזא ְךיִא העְז יי ְךיִא הָמָחְלִּמ
 רָמֹולְּב הָמָחְלִמ איד םעֶד ְךֶרֹוד ןיוִועג ְךיא
 רעֶד ןיִא ןעֶזיִואַּב םיִא ּוצ ְּךיִו טאָה ְךָאֶלַמַא

 שודקה ה"לש ְו
 רֶע ףְראַד טייוו איו לֵלְּכ םעֶד ףוא רֶהעמְׁשְראָפַא
 נּוא דְנאַמְׁש רַפ טיִמ נּוא טייֵהְייוִו טיִמ לופ ןיִיַז

 יֵניֵעְב בּוׁשָח ןייַנ ףַראד רֶע ןְמּונעֶג ןָא נּוא ןְסיִועֶ
 ; םֶדֶאְו םיִהלֲא

, 

 ףזיש יי יז :

 בכ

 .ןיִנעֶקַא םיִא קיִרַצה ןֹועְמִׁש זיִא איז ןיִמעֶנ -

0 
4 

 טסק הניארו אשת
 לֹודָנ ןֵהֹּכַא ןּופ רֶדייִלְק אִיַד טיִמ הָמָחְלִמ
 תֹותְּבַׁש עֶנייֵמ (ּורֹומְׁשִּת יַתֹותְּבַׁש תֶא ְּךַאנ
 עֶׁשְטאָח זנוא טְניִרעֶל םֶד ןעֶמיִה ריִא טְלאָז
 טְסעֶד ןּפ ןֶּכְׁשִמ םד ןֵעוּב ןָסייֵהעֶג טֶה טאָג
 טְלאָז נּוא ןעֶטְלאַה תֶּבַׁש ריִא טְלאָז ןעֶנעוֶו
 עֶרעֶוניא ןְּכׁשִמ םֶד ייּב ןאָט טיִנ הָכאָלְמ ןייק
 (ורֹומְׁשִּת יַתֹותְּבַש תֶא ךאנ ןעֶנאָז םיִמָכֲח
 אוי ּוטְסְלאָז לאָמַא טְרעֶייִנ טּועיִמַא זיִא ְךַא
 תֹוׁשָפָנ תֹונָּכִס זיִא סע ןעוֶו ןייַז תִֶּׁש לֵלַחְמ
 עֶטְׁשְרע יַד ויִא תָּבַׁש םד ןעֶסיוִו טְסְלאָז ּוד
 ןיִטאָּבעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶו לֵאָרְׂשִי םאוָו הָוְצִמ
 תָּבַׁש נּוא ןיִּבעֶגעֶג הָרֹוּת איִד טאָה ןעֶמ ייֵא
 הָרֹוּת רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִנעקַא ןעֶנאוועֶג זיִא
 םִיַלָׁשּורְי סָד טְגאָזעֶג ןיּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶזנּוא
 םיִנ ןיִּבאָה ייֵז לייוַו ןעֶראועֶג בּורָח ראָנ זיִא

 םיִמָכֲח יִד ןיִּבאָהְךֹוא ןְטְלאַהעֶג תֶּבַׁש טְכעֶר
 אייֵוְצ טְכעֶר ןיִטְלאָו לֵאָרְׂשִי ןעוו טְגאָזעֶג
 ְמּוקעֶגדְלאַּב היִׁשמ טְלאָו ןְטְלאַהְג תֹותָּבַׁש
 ְךאָנ טְנאָז הָרָוּת יִד (תַּבַׁשַה תֶא םָּתְרַמְׁשִ

 םאָר ןיִטְלאַה טְכעֶר תֶּבַׁש לאָז ןעֶמ לאָמַא
 םוא ןיִמעֶנ ןָא תֶּבַׁש לאָז ןעֶמ זַא ןעֶמ טְנייַמ
 תָּבַׁש טייֵג םֶע ייֵא טְכאַנ ראַּפ תֶּבַׁש בֶרֶע
 ןעוֶו תָּבִׁש ןיִטְלאַה ְךאָנ לאָז ןעֶמ נּוא ןייֵרַא
 לאָז ןעֶמ תָּבַׁש יָאְצֹומ םּוא םֹורַא טייג רֶע
 ְהיֵלְלַחְמְ) תָּבַׁש םּוצ ְךאָָו רעֶד ןּופ ןיִרעֶמ
 הָכאָלְמַא ןאָט טעוֶו םע; רעוֶו (תָמּוי תֹומ
 ןעֶמ נּוא תּודְע ןייַז טעוֶו םע נּוא תָּבַׁש םּוא

 הָכאָלְמ ןייק לאָז רע טְנאָזעֶג ןָא םיִא טאָה
 נּוא ןעֶנייֵטְׁש רַפ ןיִרָדְהִנַפ יד ןיִלאָז םָד ןאָט
 טאָה ןעֶמ נוא ןייַז תּודֵע ןייק טעֶוו סע ןעוֶו

 ןיִדיינְׁשְרַפ טאָג טעוֶו םָד טְנאָנעֶג ןָא טיִנ םיִא
 ןעֶטייֵרְג ןָא לאָז ןעֶמ (תֶּבַׁשַה תֶא תֹוׂשֲעַלע
 מאָנ נּוא הָּבַׁש ףֹוא גְניִדְלַא תָּבַׁש בָרע םּוא

 .תֶּבַׁש ןיִגעוֶו ןּופ דָלעֶג םֶניִׁשְנעֶמ םֶד טְׁשְנעֶּב
 רע טְנאָז םּורָד טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורְצ רעֶד

 םִע לייַו תֶּבַׁש ןיִטְלאַה לאָז ןעֶמ לאָמ ייֵוְצ
 רָד םוָו לֹודְנַה תַּבִׁש תֹותְּבׁש ייוֵוְצ אָד זיִא
 ןּופ טייֵּבְרַא רֶד ןּופ .אייֵרפ ןעֶראָוו זיִא ףונ

 םירצמ בקעי להוא

 עֶנייַמ רּונ טְגאָזעֶג טאָה טאָג (ּורֹומְׁשִּת יֵתֹותַּבַׁש תֶא ךא)

 תֹוָצִמ יִר זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז ןעֶטִיִה ריִא טְלאָז םיִתָּבַׁש
 ייֵז זיִא נוא ייֵז טּוט רע תַעַׁשָּב ׁשֶנעֶמ םעֶר ףֹוא רעֶוְׁש ןְנעֶ

 ריִמ סֹורְג רעֶייִז רֶטעַּכְׁש זיִא רעֶרייֵז רַכְׂש רעֶד גּוא םִייקְמ
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 ( יי = ל"ז

 תשרפ הניאצ

 הָמָׁשָנ איֹד סאוָו הָבּוׁשְּת תָּבַׁש נּוא םִיַרְצִמ
 נּוא תֹוריֵבֲע עֶריִא ןּופ טְגיִנייֵרעֶג טְרעוֶו
 נּוא הָנָּׁשַה שאר ןעֶשיוִוְצ סאוָו תָּבִׁש םעֶד
 ויִא ןיִנעוֶו תֹותָּבַׁש ייוֵוְצ איִד ןּופ רּוּפִּכ םֹוי
 נּוא תֶּבַׁש ןעֶטְלאַה טְלאָז ריִא םאָד טְכעֶר
 טיִמ ּוט ְּךיִא םו םיִסָנ עֶנייַמ ןְקְנעֶדיִג טְלאָז
 ןועמַׁש יִּבַר הָציֵּב ןיִא טְגאָז אָרָמִג יד ְּךיַא
 ןעֶראוָו ןעֶנעֶז תֹוָצִמ עֶלַא טְנאָו יִאָחֹוי ןֵּב
 בעֶנעֶג ןְראוָו ויִא תֶּבַׁש נּוא ראַּב ןָפֶא ןְּבעֶגעֶג
 תֹוא טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןעֶנְראָּבְראַפ
 זיִא תֶּבַׁש רעֶד זלֵאָרְׂשִי יִנְּב ןיֵבּו יִניֵּב איֵה
 ןְשיווְצ נּוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ רּונ ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו
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 וו יַיַחְּב רעֶד טְגעֶרְפ לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶדְניִק יִד
 ְּבעֶגעֶג ןְראוָו זיִא תָּבַׁש םאָד ןייַז סאָד ןאָק
 טְגאָועֶג ןעֶראוָו ְּךאָד ויִא תֶּבַׁש ןעֶגְראָבְראַפ
 ןְראָוו ןְנעֶז םאוָו תֹורְּבַרַה תַרֶשֹע יִד ןְׁשיוִוְצ

 אֵרָמִג יד זיִא ץּוריִּת רעֶד ראַּב ןָפָא ןְּבעֶגעֶג !
 רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶראָו זיִא תֶּבַׁש טְנייֵמ
 ףוג ןיִא ןעֶגְראָּבְראַפ זיִא איִו םאו הָמָׁשְנ
 איד ריונ ןָאור לאָז ןייֵלַא ףּוג רעֶד טיִנ סאָד
 הָרֹוּת לאָז ןעֶמ סאָד ןָאּור ּךֹוא לאָז הָמְׁשָנ
 ןעֶד הָמָׁשְנ יִד טָאור טיִמ רעֶד סאו ןְנְרעֶל
 ּוצ תֹוצְמ נּוא ןעֶנְרעֶל ּוצ ץֶלַא טְרעֶנעֶּב איז
 טְגאועֶג םיִמָכֲח עֶרעֶנְנּא ןעֶּבאָה םּורָד ןָאוט

 בקעי לתוא
 עז טְגיְִניִועֶג טֶה ןוׁשאִרָה םֶדָא רֶדייֵא זַא הֶלָקִּבןָבאָה
 טאַהעֶג טֶה ןעֶמ זַא ןיִפֹוא ןייֵא וזַא ףֹוא ןעוֶועֶג תֹצַמ יַד
 איו וזַא ןָאוטֶעַג אייֵז טאָה ןעֶמ תַעַשְּב הָאָנַה םֹורְג ייֵז ןּופ

 תַמַחמ רּונ טְקָניִרְט רעֶרָא טסֶע רֶע ןעוֶו הֶאְנה טֶה רעֶנייֵא
 ִ ןעֶגעֶגׁשֶחֶנ רעד ךרָיד טְגירנִוֶג ןְּבאָה הָנַח טיִמ םָדָא
 רעֶוׁש ןייַז תַלִהְּת ןעֶלאָנ ייֵ ןעֶראוָועֶג טְרעֶרְֶֶראַּפ תֹוּצַמ
 תַּבַׁש ןּופ הָוצַמ איִד רּונ םּוג ןייַז לאָז ייֵז ןּופ ףֹוס רעֶד נּוא
 ׁשְנעֶמ רעד ּונַײה דְנאַטְׁש ןעֶטְׁשָרֶע םעֶד ףֹוא ּביִלְּבעַג זיִא

 םיִׁשּוּבְלַמ עֶנייֵׁש ןָאּוט ןָא לאָז נּוא ןעקָניִרְט גּוא ןעֶסֶע לאָז
 טְמעֶנ נוא הֶאָנַה ןּופ רעֶד טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד תָּבִׁש רֹובָּבִל

 ויִא טְגיִרְניִזעַג טאָה םָדָא זַא םּוראָו ךֹוא רֵכָׂש ראַפ רעֶר

 בֶרֶע םיִא טְגיִרְניִועֶג טֶה םָדָא ןעֶד ןעֶועֶג טיִנ תָּבַׁש ףאָנ
 םּוראוָו דְנאַטְׁש ריִא ףוא ןעֶּביִלְּבעֶג תָּבַׁש זיִא םֹורָד תַּבַׁש
 רֵהֹוַא לֶׁשָמַא ויִא סֶע ,אָּטַח םעֶד ךאָנ ןעֶמּוקעֶג ויִא תֶּבַׁש
 ןייז ןעֶבאַמ לאז רֶע הֶרֹוחְס קיִטָׁש רֶעייֵטַא טְכאַרְּבעֶג טֶה
 ןעֶצְנאַג ןיִא ןְּבעֶגעֶג טֶה רֵַחֹוס רעֶד גּוא םיִׁשּוּבְלַמ ריִחָי ןֵּב
 רֶדייֵנְׁש רעֶד ׁשּוּבְלַמ סעֶבְלעוֶו גּוא רֶדייֵנְׁש םּוצ הָרֹוחְפ יִד

 טְכאַרְּבעֶג ּפָא סאָר רֶע טאָה טְכאַמעֶג יִטְרעֶפ רֶעֶיַרְּפ טֶה
 םיִׁשּוּבִלַמ ִד ןָאּוטעֶג ןָא ריִחוןֶּב רעֶר ךיִו טאָה לייַו רעֶר
 "| ןְמיִראַּב ייֵז םיִמ ְךיָז לאָז רֶע סאג רֶד ןיִא ןְגנאַגעֶג זיִא נּוא
 ' ףעֶד ןיִא ןָאּוטעֶג פּוטְׁשַא םיִא טֶה נוא ןָמּוקעֶג רעֶנייֵא זיִא

 | וא ריִמ ןעׁשיוִוְצ רּונ ןייז טינ רעֶמ לאָז

  ןטק יא יט עא

 6 הניארו אשת
 לאָז ןעֶמ םָכָלֹויְצחַוַילֹויְצִח ןייַז לאָז תָּכַש
 , לאָז ןעָמ ןְקָניִרְט נוא ןעֶסעֶנאָט ןְּבְלאַה ןייֵא
 . ןעֶּבְלאַה ןייַא נּוא ןֵכאַמ ךעֶלייֵרְפ ףּוג םעֶד
 , ןעֶמ ןָאוט תֹוָצִמ נּוא ןעֶנְרעֶל ןעֶמ לאָז גאָט
 / יו וַא טיִנ ןעֶכאַמ ְּךעֶלייֵרְפ הָמָׁשְנ יֵד לאָז
  עֶניִרייֵל תֵּבַׁש םּוא ןעֶדייֵר סאוָו טייל ליִיִמַא
 | טְנאָו םּורָד הָרֹוּת יֵרְבַד ןייק טיִנ נּוא דייֵר
 | הָּבַׁש (ֵאָרְׂשִי יֵנְּב ןיֵּבּו יִניִּב) קּוטָּפ רעֶד

 ר שאט

 ( ןְלאָז יז רָמֹולְּכ לֵאָדְׂשִי רעֶדְניק יד ןעֶׁשיוִוְצ
 ,  רעֶּבֶא ןעֶקְניִרְט נוא ןעֶסע;ניא ןְנְרעֶל הָרֹוּת
  םּורָד נוא ןעֶדייַר ּוצ ׁשְרעֶדנַא םעֶּפע טיִנ
 / ןעֶמ תָּבַׁשַה תֶא תֹושֵעַל קּוסָּפ רעֶד טְגאָז
 ןעֶמ רָמֹולָּכ ןָאומ הָבּוׁשִּת תַּבַׁש םּוא לאָז
 - םֶטאָנ ןיִא ןעֶטְכאַרְט נוא ןְנְרעֶל הָרוּת לאָז
 - ׁשֶנעֶמ רעֶד טאָה ְךאו עֶצְנאַנַא ןעֶד טְסניִד
 - ןופ רעֶדָא טייֵבְרַא ןייַז ןעֶנעֶו ןּופ טייַצ ןייֵמ
 / רֹומַה רֹורָצ רעֶד נּוא הָרֹוחֶס ןייַז ןעֶנעוֶו
 - איֵד איו ֹוזַא ׁשְטייֵט זיִא תושעל טְּבייַרְׁש
 - טֶרָרָנהּוליפֲא טֶה ׁשֶנעֶמַא ןעוֶו טְגאָז אָרָמְנ
  תֶּבַׁש רֹובָּכִל ןַאוט ןייֵלַא רֶע לאָז טְכעֶנְק
 ןעוֶועֶג זיִא ףֵסֹוי בַר סאד ןְניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא
 טאַהעֶג טאָה נּוא ןאַמ רָבּוׁשֲחַא נוא םַנָרַּפַא
 טעֶלאְַפעֶג פָא ןייַלַא טאָה נּוא טְכעֶנְק ליִפ
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 סאָד רינ םיִׁשּוּבְלַמ עֶלַא טְרָיִמְׁשְרעֶפ טאָה נּוא עֶטאָלְּב

 םעֶד אייַב ןעוֶועֶג ְךאָנ זיִא סֶע סאָו ׁשֹוּבְלַמ עַטְצעֶל

 ּובְַמ עַטצעֶל סאָר זַא נּוא ןייׁש ןעוֶועֶג ְךָנ זיִא רֶרינְׁש
 ןּז םעֶד רעֶטאָפ רעֶד טְגאָו ןעֶראוָועֶג יִטְרעֶפ ךֹא זיִא
 ראַפ טיִנ סאָר טְסְלאָז ׁשּוּבְלַמ סאָר ּפָא טיִה ְךיִד טעֶּב ְךיִא

 רעֶּביִא ריֵד ויִא ׁשּוּבְלַמ עָנייֵא סאָד רּונ םּוראוָו ןעֶריִמְׁש
 םיִשּּבְלַמ עַגיְִרעֶרּפ יד ןעֶד םיִׁשּּבְלַמ עַלַא ןּופ ןּביִלְבעֶג
 עֶנייֵא סאָר עֶׁשְאָחּוטְכְלאָז ןעֶראוָועֶג טְּרעימׁש ראַפ ןָנֶז
 ןעֶנעֶז תָֹצַמ עֶלַא לייַ ויִא לַׁשמַנ רעֶר ןעֶטיִה ּפָא ׁשּּבְלַמ
 ןעּבאָה טיִנ הֶאָנַה ןייק לאָז ןעֶמ ןעֶראוָועֶג טְרעֶרְֶע ראַּפ
 ןּביַלְבעֶג ויִא תֶּבֵׁש ןּופ הָוֶּצִמ יד רּונ הָוְצִמ יִד ןָאּוט תַעַׁשָּב
 ןעקָגיִרְט גוא ןעֶסֶצ לאָז ןעַמ ּנָיַה רֶנאְַׁש ןיִׁשרֶע ןיִא
 טאָה ןּופְרעֶד םיִׁשּוּבְלַמ עֶנייַׁש ןָאוט ןָא גּוא תָּבַׁש רֹובָּכְל

 סאָד הָוְצִמ רעֶד ראַפ רַכָׂש טְמעֶנ נוא הֶאָנַה ׁשֶנעֶמ רעֶד
 - עֶנייַמ רוב (ּורֹומשִּת יַתֹותָּבַׁש תֶא ךַאו קּוסַּפ רעֶד טְגאָז
 ףוא ןעֶּביילְּב ןעֶלאז יי ןעֶטיִה עֶשְטאָח ריִא טְלאָז םיִתָּבׁש
 ןיִמעֶּבעֶג טאָה רעֶטאַּפ רעֶר אוו ֹוזַא טְקְנוּפ דְנאַטְׁש רֶעייֵ
 ןעֶטיִהּפָא עֶׁשְטאֶח ּוטְסְלאָז ׁשֹובָלַמ עֶנייֵא סאָר ןז םעֶד
 םעֶר אב עֶּיילְב לאָז ע ןעֶריִמְׁש ראָפ טיִנ םָע טְסְלאָנ
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 / גוא תֶבַׁש רֹובָּכִל ּבלאקא ןּופ פאק םעֶד
 0: טאָה גיא םנְרַּפַא ןעוֶועג ְךֹוא זיִא אָבָר
 ןצלאעֶג ןילַא טי נּוא טְכעֶנְק ליִּפ טאַהעֶנ
 וְתֹולַכְּכ הָׁשֹמ לָא ןּתַײװ תֶּבַׁש דֹובָּכְל ׁשיּפ
 הָׁשֹמ ּוצ ןְּבעֶגעֶג טֶה טאָג נּוא (ותִא רֵּבְַל
 םִיִא טיִמ טרעֶהעֶג ףֹוא טֶה רֶע זַא תֹוחּול יִד
 וָתֹולַכַּכ קּוסַּפ רעֶד טְגאָו םּודְד נּוא ןְדייֵר ּוצ
 הֵרֹוּת יֵד הָׂשֹמ ּוצ טאָה טאָנ סאָד ןייוו ּוצ
 הֶלַּכַא טְקְנעׁש ןעֶמ יוִו ֹוזַא ןעֶבעֶנעֶג הָנְתַמַּב
 ןעוועֶג רעֶוש הָׂשֹמ ּוצ זיִא שע ןעֶד הָנּתַמַא
 ַעַצְרּוקַא ןיִא הָרֹוּת איִד ראָנ ןייַז לֵּבֹקְמ ּוצ
 םיִא טאָה טאָנ דונ גאָמ ניִצְריִּפ ןיִא טייַצ
 טְנעֶקעֶג טֶה רֶע סאָד הֹּכ גוא לכׂש ןְבעֶנעֶצ
 ׁשיִר געֶט גיִצְריִפ ןיִא הָרֹות איִד ןייַז לֵּבַקְּמ
 ּראַפ הָרֹוּת טְנאָז ׁשֶנֹג עֶמַא ןעוֶו טְנאָז ׁשיִקָל -
 קאַמְׁשעֶג נוא םיִז טי ייֵז ּוצויִא םִע גוא טייפ
 רֶבָא ןְרעוֶו ןְפאַׁשעֶּב טיִנ ןְלאָז יו רֶסעּב זיי
 הָרֹוּת יר ןעוועֶג לֵּבֹקְמ ןְּבאָה ייֵז זַא לֵארׂשִי
 וזַא ןעֶועֶג קאַמְׁשע נו םיִז ייֵז ףא יז זיִא
 ןֹועָמִׁש 'ר ןֶתָח ריִא ּוצ ּביִל זיִא הֶלֵּכַא איו
 רעֶיַפ טיִמ טְרעֶיְצעֶג זיִא הָלַּכַא יו ֹוזַא טְנאָז
 דיִמָלַּתַא ןייַז ףראָד ֹוזַא גנּוריִצ גיִצְנאַוְצ נוא
 גיִצְנאַַוְצ גּוא ריִפ איִר טיִמ טְרעֶיְצעֶג םָכָח

 רעֶד םיִבּותְּּו םיִאיִבְנ הָרֹוּת ןּופ ּםיִרָּפִמ
 קּומָּפ רעֶד טְגאָז םּורָד טְּבייַרְׁש רֹומָה רורָצ
 עי וצ ןָרעֶה ףֹוא ןָאוט ןייֵז נוא ֹותֹולַכַּכ
 טְכאַמעֶג לֶנֲע סאָד ןּבאָה לֵאָרְׂשִי םאוָו םאָד !
 בו הָׁשֹמ םאָד טכארמע ג םֹוא ְּבאָה גוא
 ןעֶועֶג רֹקָׁש זיִא סאָב גְראַּב םעֶד ףוא ךיו
 טיִמ טְרעֶהעֶג ףֹוא טאָה טאָג דְלאַּב יוִו רּונ
 ןְגְנאַנעֶג ּפאָדַא דְלאַּב -ַע יִא ןְדייַר ּוצ םיִא
 םאָנ אייֵז טאָה םּורד נוא תֹוחול אִיַד טיִמ
 טאָנ (תּורעָה תֹוחול יִנְׁשֹע טְפאָרְמְׁשעֶע
 אייז סאוָוןְּבעֶנעֶג חֹוחּול ייוְצ הָשֹמ ּוצ טֶה וי
 טָאור הָניִכְׁש יד סאָד לֵאָרְׂשִי ּוצ תודע ןנעֶו
 ְךַַא יו ְךיילנןנעֶו תֹוחּול יִד גוא ייֵז ןָשיְִצ
 ןְלאָז ייֵז טייל יֵד ּוצ טְקיִׁש ְךֶלֶמ רעֶד סאוָו !
 טְּבייַרְׁשַיַחְּב רעֶד .ייז יי זיִא רע סאָד ןְסיוִו ו

 תֶרָׂשֲע יד ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא טיִנ טאָנ טֶה םּורָד
 ןייז ןָימ תודע לייַו חול ןייֵא ףֹוא תֹולָּבַדַה
 סאו ןייֵמְׁש ןופ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז תֹוחּול איד נּוא
 ןעֶועֶג ויִא בַתְּכ שֶד 4 דֵרֹע רֶד ןּופ זיִא סָד |
 ןייז עא דרעגוא לעֶמיִה יִדָכ לעֶמיִה ןפ 6
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 עק הניארו

 איד ןיִטְלאַה טיִנ ןיִלעֶוֶו לֵאָרְׂשִי ןעוֶו תּודְע
 םֶּבהָדְיֵאְו) טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא יו וזַא הָרֹוּת
 ןעֶכאַמ לעוֶו ְךיִא (קֵרָאָה תֶאְָו םִיַמְּׁשַה תֵא
 לֵאָרְׂשִי ןעוֶו נּוא דֶרֶע נּוא לָמיִה תּורֵע ראַפ
 לָמיֵה רֶד טעֶו ןיִמְלאַה טיִנ הֵרוּת יד ןיִלעוֶו
 טיִנ טעוֶו דָרעֶ יד נוא ןינעֶר ןייק ןיִּבעֶג טיִנ
 ןעֶנעֶז םּורָד נּוא הָאּובְּת איד ןיִסְקאַַו ןיִכאַמ
 ְמְסְנייַמ םּוצ לי ןייֵטׁש ןּופ ןעוועֶג תֹוחּוליִר
 םעֶד טְנייֵטְׁש רַפ ןעֶמ םִו איד ןעֶנעֶז תֹוצַמ
 ׁשֵשּב יִּכ םֶעָה אר ייֵז ףֹוא רֵבֹוע זיִא םִו
 .טֶמֹוז הָׁשֹמ םֶד ןְהעֶועֶג ןיִּבאָה שָרְׂשִי (הֶשֹמ
 םָד ףוא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹורַא זיִא הָׁשֹמ ןעֶד ְךיִ
 טְגאָועֶג טֶה נוא ןְויֵס ןיִא גאָט ןעֶּביִזיֵניִס גְראַּב
 ניִצְרעֶפ אַ םעֶד ףֹוא ןיינ עוו רע םאָד
 ןְטְסְניִצְרעֶּפ םעֶד יי םאָדַא טעוֶו נּוא גאָט
 רָר טְנייֵמע 1 טֶה נּוא תֹועָׁש םקעֶז ְךאָנ נאָמ
 טיִנ זיִא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹורַא זיִא רֶע סאוָו גאָט
 יג ּפאָדַא טְפְראַדעֶג רע טאָה טְניִכעֶרעֶג
 ןעֶד תֹועָׁש םקעֶז ְךאָנ זּומַת ןיא גאָט ןיְִּיז
 ןיִצְּביִו נּוא ןָימ ןּופ געט ניִצְנאוָוְצ נּוא איירד
 איד נוא געט ניִצְרעֶפ זיִא וּומַּת ןופ גאָט
 נאָמ רֶמיִּבִז רֶד םֶד טְנייֵמעֶג ןְּבאָה לֵאָרָׂשִי
 הָשֹמ .טאָה טְניִכעֶרעֶג ךֹוא זיִא ןס ןיִא
 גאָט ןיִמעֶצִכעֶז םעֶד ןייַג ּפאָרַא טְפְראַדעֶג

 העֶועג ןיִּבאָה אייז זַא 'תא תֹועָׁש סקעֶז ְּךאָנ
 ןיִּבאָה ם םּורָד ןְמּוקעֶג טיִנ ּךאָנ זיִא הָׁשמ =
 איֵד שְטייַט זיִא סאָד שש יִּכ טְנאָועֶג ייֵז
 זיִא הָׂשֹמ נּוא ןְמּוקעֶג א ןיִנעֶז תֹועָׁש םֶקעֶו
 םֶה רֶע טְנאָזעֶג ייֵז ןיִּבאָה ןעֶמּוקעֶג יִנ ְּךאָנ
 טְּבייֵרְׁש שֶרְרַמ רֶד .ןיִרעו ןעֶרולרַפ טְוּומעֶנ
 טְכאַרְּבעֶג נאָט םָד טֶהנּוא ְמיִקעֶג זיִא ןָמָׂש רָד
 - ןָזיוועֶג טֶה נּוא 'טְלעוֶו רָד ףֹוא ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ

 םעֶד רעֶטְנּוא ּטעֶּבַא טְנארְמ ןעֶמ יז ְךייֵלְנ
 ויִא הָׂשִמ ןעֶנייֵמ ןעֶלאָו לֵאָרׂשי יֵדְּכ לֶמיִה
 טְכאַמעֶנ לֶנֶע םֶד ןְּבאָה ייֵז נא ןֵבְראָטְׁשעֶג
 נוא נאָמ ןבְלאַה ְךאָנ גאָמ ןיִמעֶצְכעֶז םעֶד
 ןיִּבאָה גאָט ןיִטעֶצְּביִז םַד ןּופ איִרּפ רֶד ןיִא
 ְךאָנ נוא תֹונָּבְרַק ןעוֶועֶג ביִרְקַמ לֶנֶע םוצ ייֵז
 ןופ ןעֶמּוקעֶג ּפאָרַא הָׁשִמ זיִא תועָׁש םקעֶז
 טאָה גוא טְגאָזעֶג טאָה רֶע איו ּזַא גְראַּב
 םֶר טְכאַמעֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי יד םֶד ןְהעֶועֶג
 גוא תֹוחול יִד ןיִכארְּב ּוצ רֶע טֶה וזַא לֶנֶע
 ד ּתיִנָדיַהַנ 2 } טֶה גאָט ןעֶטיִצְכַא םֶד ןיֵא
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 םעֶד ןיִא גוא לֶנֲע סאָד טְניִרעֶג ןיִּבאָה סאוָו
 ןגְנאַנעֶג ףֹורַא רֶדיוִו רֶע זיִא נאָמ ןעֶטיִצְנייַ
 לַהֹומ ייֵז לאָז ןעֶמ לֵארְׂשִי רַּפ ןאָט הָלפְּת
 רֶדיוו ְךיִז טֶה נּוא לֶגע ןּופ הֶריכַע איִד ןייַז
 ןְהעֶצ ןעוֶועֶג ְךאָנ ויִא גאָט ניִצְרעֶּפ טְמֹוועֶג
 בָא ׁשֶדֹוח רעֶצְנאַג רעֶד נּוא זּומַּת ןּופ גאָמ
 איד ְךיִז ןיִּבאָה ֹוזַא גאָט ניִסייֵרָד זיִא סאוָו
 ׁשֵדֹוח שאר םּוא טְזאָלעֶגכֹוא גאָט גיִצְרעֶּפ
 לֵּבַקְמ ןיִגְנאַנעֶג ףורַא רֶדָיוִו הָׁשמ זיִא לולַא
 רֵדיוִו ְּךיִז טֶה נּוא תֹוחּול עֶרעֶדְנַא איִד ןייז
 טְמֹוּועַג ְךיז רֶע םֶה ֹוזַא געט גיִצְרעֶּפ טְמוזעֶג
 ןּופ געט ןְהעֶצ נּוא לּולַא ׁשְרֹוח ןעֶצְנאַג ןעֶד
 טאָה לאָמ טְכְנעֶד רּוּפִּכ םֹוי זיִא םֶד ירְׁשִּת
 םעֶר ןיִא געֶט ניִצְרעֶפ איֵד טְזאָלעֶגטֹוא ְךיִז
 ןּופ הָרָיָבֲע יד ןעוֶועֶג לֵחֹומ טאָנ טאָה נאָּט
 ןֶּכְׁשִמ םוצ תֹובָדְנ ןיִּבעֶג ָסייֵהעֶג טֶה נוא לֶנֵע
 לֵאָרְׂשִי ןיִּבאָה רּוּפַּכ םֹוי ְּךאָנ דְלאַּב נּוא
 רייַז נוא רעֶּבְליִז נּוא דְלאָנ תֹובָדָנ ןיִּבעֶנעֶג
 ןעֶנאַד ןּופ ןָּכְׁשִמ םּוצ תֹובוט םיִנָבֲא גּוא
 לֶנֵע ןופ הָׂשֲעמ איִד סאָד ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל
 ןעֶמ ייֵא אָׂשַת יִּכ הָׁשְרַּפ רֶד רַּפ ןעוֶועֶג זיא
 הָכָסמ לע ּוהֵׂשֲעַיְק טָאֹוּבעג ּכְׁשִמ םָד טֶה
 בלאק ןעֶסאָנעֶנַא טְכאַמעֶג ןיִּבאָה אייֵז נוא
 םֶד ןיִנעוֶו ןּופ טְּבייַרְש ייַחְּב רָה .רֶלאָנ ןּופ
 הָרּוצַא טְכאַמעֶנ ןֹרֲהַא טאָה םּורָד ן'ּבכמר
 'םִד ייב יִא סקוא ןייֵא לייוו סקֹוא ןייֵא ןּופ

 ןעֶגעֶקַא טייַז רֶקָניֵל רעֶד ןיִא דֹוכָּכַה אֵסּכ
 ףֹוא זייַּב ליִפ טְמּוק טייז ןֹופָצ ןּופ גוא ןֹופצ
 ןֵטְראָד םָו רֶּבְרַמ רָד ןיִא טֵרָפַּב טְלעוֶו רָד
 טְסיוַא זיִא םאָד סאוָו ןעוֶועֶג לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶז
 טְכאַמעֶנןרֲהַאטֶה םּורָד זייַּב ליִּפ טְמּוק טְרָא
 לאָז טאָנ רֶמֹולְּכ םֶקֹוא ןייֵא ןופ הָדּוצַא
 ןיִאַײװ ןעֶכאַמ לאָז נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןיִפְלעַה
 רעקְניל רעֶד ןּופ דְניוו ןעֶמּונַא לֵאָרְׂשִי ףֹוא
 דֹובָּכַה אֵסַּכ ןיִא זיִא םֶקֹוא רעֶד איו טייַז
 שֶה ןרָהַא (בֶהנַה יֵמְונּוקֵרָּפ םֶהיֵלֲא רֶמאיֵע
 יִנעֶדְליִג איד ּפאַרַא טְמעֶנ טְגאָועֶג אייֵז ּוצ
 ךיִא לעֶו רֶּבייַו עֶרעֶייַא ןּופ ְּךעֶלְנְניִר רעוא
 טְכאַרְטעֶגְךיִז טֶה רע ןעֶד טאָנַא ןיִּכאַמ ךייַא
 לייו רֶד ןיִּבעֶג טיִנְךיִג ֹוַא ןיִלעוֶו רֶּבייוַו יִד
 טְסּואוועֶג טֶה ןֹרֲהַא ןעֶד ןְמּוקְנֶא הָׁשִמ טעוֶו
 לֵאָרְׂשִי ראָנ ןעֶמּוק ןעֶנְראָמ עוו הָׁשֹמ םֶד
 טיִנ םיִא ןיִּבאָה נּוא ןעֶועֶג טְכעֶלְׁש ןעֶגעֶ

 ר הניארו אשת תשרפ
 / טאַהעֶג אָרֹומ ןֹרֲהַא טֶה ןיִרעֶה ּוצ טְלאָועג
 / ןְּבאָה ייֵז יו ֹוזַא ןְניִנְראַה טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ
 - אייֵז ןעֶד ןוז םֶרעֶטְפעוֶוְׁש ןייַז רּוח ּתיִגְרַהעֶג
 אייז לאָז רע ןעֶמּוקעֶג רעֶיְרְפ םיִא ּוצ ןעֶנעֶז
 / טְלאוָועֶג טיִנ רע טאָה טאָנ ּפָא ןייַא ןיִּכאַמ
 / ןרָהַא טאָה םּורָד ּתיִנָראַהעֶג םיִא ייֵז ןיִּבאָה
 - ןְניִנְראַה טיִנ םיא לאָז ןעֶמ טאַהעֶג אָדֹומ ָךֹוא
 . רע םֶד טאָנ ּוצ ןעוֶועֶג זיִא הָנְוַּכ ןיייַז רעֶּבָא
 - נּוא הֶרָו הָדֹוכִע ןופ ןעֶריִפְּפֶא לֵאָרׂשִי לאָז
 - ןופ ְךֶלנניִר רעֶוא איד ןיִננעֶרְּב ןָסייֵעֶג ֶה
 . םּורָפ ןעֶנעֶז רֵּבייוַו איד נּוא רעֶּבייוַו עֶרעֶייִ
 עֶרעֶייִז ןיִּבעֶג טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא ןעוֶועֶג
 - ןָמּונעְג ּפאָרַא ןעֶנאַמ יד ןְּבאָה ְּךֵלְנְניִר רעוא
 ןעֶּבאָה נוא ְךֶלְרעְֶניִפ עֶנירליִנ איד ְךיִז ןֹופ
 - ןֹרֲהַא טאָה דְלאָנ סאָד ןֹרֲהַא ּוצ טְכאַרְּבעֶג

 ןֵדְנּוּבעֶגְנייַא םַע טֶה ּוא דְלאָנ סאָד ןְמּונעֶג
 רֶטייַפ ןיא ןיִפְראוָועֶג םָד טֶה נוא לָכיִטָא ןיִא
 - םו בַר בֶרע ןּופ םיִּפְׁשַּכְמ איד ןִמּוקְג ןיִנעֶז
 םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי טיִמ ןְגְנאַנעֶג ףוא ןיִנעֶ
 .ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא ןאָטעֶג ףּוׁשיִּכ ןיִּבאָה גוא
 םיִמָכֲח לייֵמַא נוא רעֶייַפ םעֶד ןּופ ּבלאָקַא
 ןָסייֵהעֶג טָה סו רֶנייִא ןעוֶועֶג זיִא סֶע ןיִנאָז
 ןּופ ןְמּונעֶג םֹורַא םיִא טֶה ןעֶמ סאוָו הָכיֵמ
 ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד ןעוֶו םִיַרְצִמ ןיִא רעֶומַא
 ןעֶמ טְגעֶלְּפ לֶגיִצ לאָצ רעייֵז טְכאַמעֶג טיִנ
 טְגאָועֶג הָׁשֹמ טֶָה ןעֶרימ ןייַא רָדְניִק עֶרֶעייֵ
 סאוָו טְגיִרניִועֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו טאָנ ּוצ
 םיִא טאָנ טֶה טְניִדְניִועֶג רֶדֶניִק אְיַד ןיִּבאָה
 םיִעָׁשָר עַלַא ןיִנעֶז רעֶדְניִק איד טְרעֶפְנעיַנ
 נידיִּבעֶל םע ְּךאַמ נּוא דָניִקַא םעֶנ בּורָּפ
 עֶׁשַרַא ןייַז טיִנ טעוֶו סע ּבֹוא ןְהעֶז ּוטְסעוֶו
 סע טֶה נוא דְניִקַא ןעֶמּונעֶג סֹורַא הָׁשֹמ טֶה
 - הָכיִמ ןְפּורעֶג סע טֶה נּוא טְכאַמעֶג ניִדיִּבעֶל
 זיִא רָע לייוַװו טְׁשְטעֶוק ּוצ ׁשְמייֵט זיִא סאָד
 זיִא הָכיִמ רעֶד :ּוא ןעֶראוָועֶג טְׁשְמעוֶוַק ּוצ
 איד ןעֶמּונעֶג טֶה :ּוא עָׁשָר רעֶסֹורְגַא ןעוֶועֶג
 ףֹוראַד טאָה הָׁשֹמ סאָו ְךעֶלְּב עֶנְרעֶּבֶליִז
 ןורָא םֶד ןעֶגְנעֶרְּב ףוא ּוצ םֵׁשַא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 - םִיַרָצִמ איֵד ןעֶד םֹוליִנ ְךייַט ןּופ ףֵסֹוי ןּופ
 ןייֵא ןיִא טְנייֵלעֶג טֹוט ןייַ ְךאָנ ףֵמֹו ןיִּבאָה
 ןייַרַא םיִא ןיִּבאָה נּוא ןעֶטְסאָק םיִנְרעַזייַא
 צרְׂשִי איד זַא נּוא םֹוליֵנ ְךיימ ןיִא טְואָלעֶג
 םִיַרָצִמ ןּופ ןייֵג םֹורַא טְפְראַדעֶּב ןיֵּבאָה
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 טֶה ןְניִפעֶנ טְנעֶקִינ טיִנ ןֹורָא םֶד יז ןיִּבאָה .
 טֶה נוא ְּךעֶלְּב יִנְרעֶּבְליִזַא טְכָאַמעֶנ .הָׁשִמ -
 ףֵסֹוי לייו רוש יִלֲע ןְּבירְׁשעֶג ןָא ריִא ףוא .

 ןיײרַא ְךעֶלְּב איִד טֶה נּוא רֹוׁש ןְסייֵהעֶג טֶה
 ףֹורַא ןעֶמְסאָק רֶד זיא ְךייט ןיִא ןעֶּפְראוועֶג
 ניא ןֵמּונעֶג הֶכיִמ טֶהָּדעֶלְּב איִד ןעֶמּואווְׁשעֶג
 םורַא זיִא רעֶייֵּפ םעֶד ןיא ןעֶפְראָועֶג טאָה
 ןְטְלאַהעֶג ְרׂשִי ְּבאָה םֶד ּבְלאַקַא ןגנאַנעֶג
 םֶה ןֹרֲהַא נּוא (ונו ןרָהַא אֵרָיו טאָנַא ראַּפ
 טֶה טְגניִרּפְׁש נוא טְּבעֶל ּבְלאַק םֶד ןְהעֶועֶג
 .םֶד ןְרייֵר ּפֶא לֵאָרְׂשִי איד טְנאַקיִג טיִנ רֶע
 ראַפ ַחֵּבְוִמַא טעֶוּבעֶנ טֶה נּוא ןעֶניִד ּוצ טיִנ
 רֶע םאָד טְכאַרְעֶג ְּךיִז טאָה רע ןעֶד םיִא
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 טעֶו ַחֵּבְוִמ םעֶד ןעֶוּב ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןעוֶו !
 ְךִנ רע טעֶו ןייטְׁש ןייֵא ןעֶנייֵל רעֶכיִלְטיִא |

 טעֶוּבעֶג ןייֵלַא רע טֶה םּורָד ןיִרעוֶו גיִטְראַּפ
 טְזּומעֶג טאָה רע נּוא ןערָיֹוד גְנאַל לאָז םִע
 .לאָו ןעֶמ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶע ןעֶד ןעוּב -

 ּתיִנְרַהעְג ןּבאָה ייֵז יו ֹוזַא ןניִגְראַה טיִנ םיִא
 ְךיִא ןעוו טְכאַרְמעֶג ְךיִז טאָה רֶע נּוא רוח -

 לֵאָרְׂשִי ןעֶלעוֶו ןעֶניִנְראַה ןעֶזאָל ְּךיִמ לעוֶו
 ְךיִא רעֶסעֶּב זיִא םּורָד ןעֶּבאָה הֶרְּפּכ ןייק
 ןייַלַא לעוֶו נוא ןאָט הֶרָיְבע ןייֵא םיִּפִע לאָז
 נּוא ןייַז לֵחֹומ םֶד ריִמ טעוֶו טאָנ נּוא ןעוּב
 הְָוַּכ ןייֵמ טְנאָז ןֹרֲהַא טּבייֵרש ֵַחְּב רעֶד
 הָריכַע ןייַא אּוט ְךיִא ראָנ טאָנ ּוצ טּונ זיִא

 ואלא ףֹוא רֵבוע ןיֵּב ְךיִא םו ןעֶוּב םָד טיִמ

 טיִנ ריִד טְסְלאָז ּוד (ונו ְּךֶל הָׂשֵעַת אלנ
 ְךיִז ןעֶמ ףראַד ףֹוראַד רֶליִּב ןייק ןעֶכאַמ !

 נוא (ונו ןֹרֲהַא רָמאֹיֵ ןעֶניִנְראַה ןעֶזאָל טיִנ

 בֹומ םֹוי ןייַז טעו ןְגְראָמ טְנאָזעֶג טָה ןֹרָהַא
 טְצְנאַטעֶג ןיִּבאָה אצְרָׂשִי וא (קַחַצָל ּומיקָיַע
 ו סא

| 
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 ןְבאָה ןָרי יד זַא (ףֶמַע תַחְׁש יִּכ רַר ְֶל הָׁשֹמ לֶא יי רַב
 םעֶד ףֹוא ןעוְועֶג הָׁשֹמ טְלאָמאַד זיִא לֶגֵע סאָר טְכאַמעֶג
 רֶדיִנ ייֵג טְגאָועֶג טֶה גּוא הָׁשֹמ ּוצ רייַרעֶג טאָג טֶה לָּמִיַה

 ןעֶּבאָה ןעֶדּי יִד קְלאָפ ןִייַר םּוראָו לָמיִה םעֶד ןּופ ּפאָרַא
 טְגאָזעֶג ֹוזַא טֶה טאָג ׁשָרֶדָמ רעֶד טְגאָז לֶגֵע סאָר טְכאַמעּג

 יִא םִע ,ןעֶגאָלְׁש אייֵו לאָז ןעֶמ ןעֶפְראַד ןעֶדּװ יד הָׁשֹמ ּוצ
 דֶניק ןייַז ראַפ דַמַלְמַא ןעֶמעֶנ ףָראַד רעֶנייֵא ןעוֶו לָשָמַא
 דְניִק.סאָר זַא ויִא דְניֵק סאָד ֹוזַא יוֵו ןְהעז ריִרָפ רֶע ףְראַד

 ןופ ןְמעֶג רֶע ףְראַד דְניִק טּוגַא זיִא גוא ןָגרעֶל ּוצ טְרעֶגאַּב
 טו היִרֵחַא זיִא גּוא ןְגְרעֶל טּוג ןעק,סאוָו דַמלְמא ןֶגעוֶו טעֶניינ
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 אעק התארו אשת
 טְּבייַרְׁש ּורָיֵלַא יִּבִד אָנָּת רֶד .טעֶּפְׁשעֶג נוא
 רעֶמְכעֶליִג נוא טעֶּפְׁשיִנ טְנאָז אָביֵקֲעע 'ר
 ּוצ נּוא תֹוריִבַע ליפ ּוצ ׁשְנעֶמ םָד טְגְנעֶרְּב
 (ַי רַבָד ועְמִׁשִנ טְנאָז קּוסָּפ רֶד יו ֹוזַא תּונָ
 טאָג ןּופ דייֵר איד ּוצ טְרעֶה רֶטעֶּפְׁש ריא
 ןיִּב ךיִא רֶדְניק עֶנייֵמ לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָז טאָג
 ניִצְּביִו נּוא ריִפ נּוא טְרעֶדְנּוה ןיינ ןעֶסעֶזיִ
 ןְפאַׁשאַּב ןעֶראָו זיִא טְלעֶו איד ייֵא תֹורֹוד
 גאָט םֶד ןּופ נּוא הָרֹוּת טְניִרעֶליִג ּבאָה נּוא
 ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶראָו ויִא טְלעוֶו איד םאוָו ןָא
 הָצָׁש טֶכַא דֹובָּכַה אֵסִּכ םעֶד ףֹוא ְּךיִא ץיז
 הָעֶׁש טֶכַא נּוא הָרְוּת ְךיִא ןיִרעֶל גאָט ןיִא
 העָׁש טֶכַא נוא טְלעֶו ירד ןיִטּפְׁשִמ ְךיִא אּוט
 טְלעוֶו עֶצְנאַנ איד וייּפְׁש נּוא הֹקָדְצ ְּךיִא ּוט
 ליוו עֶׁשֶר רעֶד ןעוֶו ראָנ טיִנ ְּךאַל ְךיִא נּוא
 קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא קיִדַצ םעֶד ןעְֶניִׁשְנייַא
 טְכאַרְמעֶׁשְר רֶדסקידַצלעֶׁשְרִמֹונטייַטְׁש
 ;) אייַּב רָד טייֵטְׁש קיִדצ םֶד ןאָט ּוצ וייֵּב
 טְזאָל נּוא םיִא םֹוא טְכאַל טאָנ (ול קַחְׂשִי
 רעֶטייוַו רָּכֶא ןאָט טיִנ זייַּב ןייֵק קיִדַצ םעֶד
 ןיִא קַסֹוע טְנעֶז ריִא נּוא טיִנ ראָג ְךיִא ְךאַל
 טְנאָזַנ טֶה טאָג .רֵמְכעֶליִנ ןיִא נּוא טעֶּפְׁשיִג
 גְראַּב ןּופ ּפאָרַא ייֵנ (וגו דַר ְּךֶלֶנ הָׁשֹמ ּוצ
 הָׁשֹמ טֶה ןְּבְראָד רַּפ ןְּבאָה קלאפ ןייַד ןעֶד
 קֶלאָפ ןיימ ייֵז ּוטְסְפּור טְנייַה טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג
 ּוטְסאָה םִיַרְצִמ ןיִא ןעוועֶג ןעֶנעֶז ייֵז זַא נּוא
 ְַרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ ןְהיֵצסֹוא לע ְךיִא טְגאָזעֶג
 הָלָפִּת טֶה הָׁשֹמ נוא רֶדְניִק עֶנייֵמ ןעֶנעֶזייֵ
 םאָנ ּוצ טְגאָועֶג טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי רַפ ןאָמעֶג

 ּוצ טְנעֶרְּב רַּפ בייַח .ָרְׂשִי ׁשְרעֶדְנַא ןעֶנעֶ
 ןופ תֹוּכְז םעֶד ןיִקְנעֶדיִנ אייז ּוטְסְלאָז ןיִרעֶו
 טיָנייֵד ןּופ טְזאָלעֶג ְךיִז טֶה רֶע סו םֶהָרְבַא

 נוא ןעֶפְראַו ןייַא ןיִבֹוא ְּךֶלאַק ןיִא ןיִנוו
 בוא

 בקעי להוא
 ּומ ָגְרעֶלטיִנ ליוו נא טְראַׁשְראַפ זיִא דֶניִק סאָד זַא רעֶּבָא

 זיִא ןֵנְרעֶל ןעק סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶר בֹור סאָר םּוראָו ןייַז טיִנ
 רעֶד נּוא םֵעַּכ ןייֵק ןעֶייוו טיִנ ןעק,נוא רעֶוייּב ןייק טיִנ
 רעֶר זּומ ןֵכְּב ןֶדְמל ןייק טיִנ בֹור סאָר זיִא רעֶזייֵּבַא זיִא סאוָו

 רֶע עֶׁשְטאָח רעֶזייִּבַא זיִא סאוָו רַמלְמַא ֹוַא ןְמעֶג רעֶטאָפ
 רעֶד ןיִא דְניק סאָד ןְטְלאַה לאָז רָע יֵרָכןָנְרעֶל טיג יִנ ןעֶק
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 טיִמ ןיִרעוו ּוצ ּתיִנְרַהעֶג בַיַח ןיִנעֶז ייֵז ּבֹוא
 תּוכָז םעֶד ןיִקְנעֶדיִג אייֵז ּוטְסְלאָז דְרעוֶוְׁשַא
 טקעֶרְטְׁשיִג זְלאַה ןייַז טֶה רע.םו קָחְצִי ןּופ
 ןּופ ןיִטְכעֶׁש ְךיִ ןעֶואָל ּוצ ַחֵּבְזִמ םעֶד ףֹוא
 תּולָנ בײַ ןיִנעֶז אייז ּבֹוא נוא ןיִנעוֶו טיִנייַד

 םִװ בקֲעַי ןופ תּוכָז םֶד ןיִקְנעֶדיג ייֵּוטְסְלאָז
 ּופ ןֶבָל וצ ןעֶּביִרְט ראַפ ןעֶראָו זיִא רֶע
 הָׁשֹמ וּךָּב םֶהָל ָּתעַבְׁשנ רֶׁשֲאנ וָׂשֵע ןיִנעוֶו
 ןעֶראווְׁשעֶג ןיִמאָנ ןייַדאייַּב טְסאָה ּוד טְגאָז
 ּוד נּוא ןעֶריִלְראַפ טיִנ לֵאָרְׂשִי טְסְלאַז ּוד
 דר נּוא לֶמיִה ייַּב ןעֶראֹוְׁשעֶג טיִנ טְסאָה
 הֵעְוּבְׁש ןייַה טְסְלאָז ּוד יּואָר טיִנ זיִא םּורָד
 טְצְנאַלְפיִנטֶהְּדְלַמַא לֶׁשֶמַאזיִא םעןייז רֵבֹוע
 טֶה ןעקאָטְׁש ןייוַו עֶטּוג טימ ןיִטְראָנ ןייַװַא
 םעֶד טֶכּוז ראַפ ראָי עָטְׁשְרֶע םֶד ּךֵלֶמ רֶד
 םִד ןֵהעֶוְג רע טֶה ןיִטְראָנ ןייַו ןיינ ןּופ ןיייו
 ןייוַו םעֶד טְלאוָועֶג רע טאָה רעֶיֹוז זיִא רֶע

 ּוצ רֶנְמְרעֶג רָנּולְקַא טֶה ןָפייֵרְפּוא ןיִטְראָנ
 ןייַװַא זיִא ראָי עַטְׁשְרע םאָד טְגאָזעֶג םיִא
 רֶע טעֶֶו ראָי עֶרעֶדְנַא סד טּוג טיִנ ןיְִראָג
 ּוצ טְנאָועֶג הָׁשֹמ טֶה ְּךֹוא ֹוזַא ,ןייז רעֶסעֶּב

 ןייז רָמּורְפ רֶׁשייַו ןיִעֶֶו לֵאָרְׂשִי יָד טאז !
 טְנאַועֶג טְכאָה ּוד טְנאָועֶג ְךֹוא טֶה הָׁשֹמ נּוא
 ןעֶרעֶטְׁש איִד יו ֹוזַא ןיִרעֶמ אייֵז טְסעֶו ּור
 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִּבעֶג ייֵז טְסעֶוו נוא לָמיִה ןיִא
 וזַא ןיִמְלאַה טְראָו ןייַד ּוטְסְּפְראַד םּורְז
 אייז טאָה נּוא ןעֶראוָועֶג טְניִליואַּב טאָנ זיִא
 הָׁשֹמ נּוא (דֵריו פיו ןעוֶועֶג לֵחֹומ הָרְיִבע יד
 ּפאָרַא זיִא נוא ְךיִז רֶטְנּוא טְרעֶקִיַנ ךיז טֶּא

 םירקי יטוקיל
 טֶה נּוא טְרעֶקעֶג הָשמ ְךִיַו טאָה (הָׁשֹמ רֶרֵיו ןָפו)

 ייווְצ יִד גּוא גְראַּב םעֶד ןּופ טֶרָריִנעֶג ּפאָרא
 תֹוחּול יִד נּוא דָנאַה ןיִיַז ןיִא טאַהְג רֶע טֶה תֹוחּול

 לֶא בֵרָק רֲֶׁאַּב יהיו טאָנ ןיפ ןְּבִֶׁגןעוג ןנעז
 ָנֲחַמ רֶד ּוצ טְניִהאָנ ןָמוקג זיִא הָׁשמ יֵװ (הָנֲחַמַה
 יִר םִוו ןעֶצְנאַט םעֶד טיִמ בלאק םָד ןְהעֶזְג רֶע טֶה
 רָע ויִא טְצְנאַמעֶג ּבלאק םעֶד רַפ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 איֵד דִנעֶה עֶנייַז ןופ םָה נּוא ןְראַועֶג וָגֹורְּב רֶעייֵז

 ןעֶכאָרְּב ּוצ ייֵז טֶה נוא ןעֶּפְראָועֶג ּפאָרַא תֹוחּול

 רֶסעֶּב טְּבייַרְׁש אור נפ רֶד גְראַּב םעֶד רֶמְנּוא
 גראַּב םעֶר ףוא ןְייל רֶריִנֲא טְלאָזעֶג יז רֶע טֶה !

 ןאָמ הֶבּׁשְּתןְלעו לֵָרְׂשִי יִד וא יֵדְּכ טיי רֶצְנאַג
 לֵאָרְשִי יִר וצ ןָּבעֶג ייֵז םעֶוו נּוא ןָמעֶנ ייֵז רֶע,טעוֶנ
 איד לע ְךיִא זַא טְרעלְקִג ֹוַא ְךיִז טֶה הָׁשֹמ ראָנ
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 3 הניארו אשת
  שאָנ ּוצ םיִנָּפ םעֶד טיִמ גְראַּב ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג
 | םֹוא ןָאיינ ריִמ ןעֶו ְךֹוא ריִמ ןאָט ֹוזַא נּוא
 ְךייֵלְג ְךיִז רֶטֶנּא רימ ןְאינ הֵרָׂשֲע הָנֹומְׁש
 טֹוקָלָי רָד .םיִנָּפ ףָזְנּוא ןינעקא זיִא טאָנ איו
  ןּופ ןייֵג ּפאָרַא טְלאָוועֶג טֶה הָׂשֹמ טְּבייֵרְׁש
 , עֶזיּב ףֶניִפ טְניִנעֶנאַּב םיִא ןיִּבאָה לעֶמיִה
 . ןעֶטייֵט טְלאָועֶג םיִא ןיִּבאָה נוא םיִכָאְלַמ
 ְךיִז טֶה נוא ןיִטְכְראַפעֶג רעֶייז ְךיִז רע.טאָה
 טֶה טאָנ ןּופ דֹובָּכַה אֵסַּכ םָד ןיִא ןֶמּונעֶג ןָא
 / םיִא ףֹוא טֶה נּוא טְציִׁשאַּב םיִא ףֹוא טאָג

 . ןעֶמ ןעק ןיִנאַד ןופ ןיִקְלאוָו יז טייֵרְּפׁש רַּפ
 - ןאָמ ּוצ הָרָיִבע ןייַא זיִא םע;טְכעֶלְׁש יו ןְהעֶז
  ויִא טְגיִדְנִועֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדייֵא ןעֶד
 / טאָה םִע נּוא לָמיֵה םָד ףּוא ןיִנְנאַנעֶג הָׂשֹמ
 . לֵאָרְׂשִי וַא נּוא טְניִנעֶנאַּב טיִנ וייַּב ןייק םיִא
 ןיִטְכְראָפעֶג הָׂשֹמ ְךיִז טֶה טְגיִדְניועֶג ןיִּבאָה
 .ןְסייֵהעֶג ןיִבאָה ייֵזנּוא םיִכָאְלַמ ףָניִּפ יד רַּפ
 נּוא הָמֵח גוא תיִחְׁשִמ .תיִּבְׁשַמ ,ףֶצֵק .ףַא
 תֹובָא איד טְנאַמ רעֶד טֶה הָשמ דְלאַּב יו
 עֶייֵּב אייֵרְד ןעֶנעֶז בֹקֲעַיו קָחְצִי םֶהָרְּבַא
 ,אייֵוְצ ְּךאָנ זיִא ןעֶפאָלעֶג קעווַא םיִכָאְלַמ
 טְגאָז הָמַח נוא ףַא זיִא םֶד ןֶּביִלְּבעֶג רֶּביִא
 נּוא ריִד ףֹוא ְּךֶאְלַמ ןייֵא םעֶנ טאָג ּוצ הָׁשֹמ
 ֹזַא ןייֵטְׁשאַּב ןעֶנעֶק ְךיִא לעוֶו םיִנייֵא ןיִנעקַא
 ייֵמְׁש ּדְַּאְב זי הָמּוק) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יו
 ינְׁשע ףַא טְסייֵה םִִו ךָאְלַמ םֶד אייַּב טאָג
 תֹוחּול ייֵוְצ איִד נוא (ודָיְּב תּודֲעָה תֹוחּול
 | הנאה ןייַז ןיִא ןיטְלאַהעֶג הָׁשמ טאָה תּודֲעָה
 םַתְּכ םָד טֶה ןעֶמ (םֶהיֵרְבִע ִנְׁשִמ םיִבּותְּכו

 טנעקיג בקעי להוא
 סאָר טְראַׁש ראַפ ֹוזַא ןייַז טיִנ לאָז דְניִק סאָד גּוא אֵרָומ

 םער ףוא ןעֶנאַטְׁשעג ןְעֶז יי זַא ןֵדיייִד טיִמ זיִא עֶנעֶגייֵא
 סְלאָמאַ יי ןְנעֶז הָרּתיִד ןיי לֵּבקמ ןְקאָ יז יֵניֵס ְראַּב
 םעֶלְלַא טְגָועֶג ןעֶּבאָה אייז הָגירדמ רֶסֹורְַא ןיִא ןעוֶועֶג
 טְסיִלְגעֶג ןְּבאָה גוא ןָאּומ ריִמ ןְלעֶוֶו דייֵרעֶג טאָהטאָג סאוָו
 יּואָר זיִא ּוניֵּבַר הָׁש'מ זַא ןֶהעֶועֶג טאָג טֶה הָרֹוּת רעֶד ןיִא
 הָרּת רעֶד ּוצ ןֶטְסיִלְג אייז לּיוַו דַמלְמ רֶעייֵז ןייַנ לאָז רֶע
 ןנעֶז ניא לֶגֲע סאָד טְכאַמעג ןְּבאָה יי זַא םעֶד ְךאָנ רעֶּבָא
 (רֵר ְךֶל הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָג טֶה הָגֵרְרַמ רעֶד ןּופ ּפאָרַא
 הַמָלְמַא ראַפ ןְטְלאַה טיִנ ןיש ְךיִד לעוֶו ְךיִא ּפאָרַא רָדיִנ ייֵג

 רָּבייֵא ןייַא ֹוזַא ְךיִז רָּביִא ןְּבאָה ןָפְראַד ייֵז םּוראָו ןָדּוי יִד ּוצ
 ןְגיִטְלעוֶויִג יז רעֶּביִא לאָז גּוא רעֶוייֵּבַא ןייַז לאָז סאוָו רעֶה
 םעֶד ףֹוא טְגאָז ׁשֶרְדָמ רעֶד איוִו וזַא גּוא טייקְראַטְׁש טיִמ

 וח גוא ןְגאָלְׁש ייֵ לאָז ןעֶמ ןיִפְראַ ןֶדּי יֵד (דר לו קוסָּפ
 זדמְַמ רֶעייֵ יי טי ּוטְְנעֶק רעֶניֵּבןייק טי טְסיֵּב
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 יִא םֶד נוא ןיִטייז עֶדיֵּב ןופ ןעֶנייֵל טְנעֶקְיֶנ
 זַא .ְךיִלְנעֶמ טיִנ זיִא םע ןעֶד םָנֵא ןעוֶועֶג !
 ןנייל ןעֶנעק םַר לאָז ןעֶמ טְּביירְׁש ׁשְנעֶמַאי
 ןעֶמ ןעוֶו םּוראוָו ְּךייֵלְנ ןעֶטייֵז עֶדייֵּב ןּופ
 םֶד זיִא טייַז רעֶרעֶדְנַא רד ןּופ םּוא טָרעקי

 םיִהֹלֲא הֵׂשֲעַמ תֹוחּולַהְע טְרעק ראפ בַתְּכ
 ןְראוָועֶגטְכאַמעג ןעֶנעֶז תֹוחּול יִד נוא (הָמָה
 זיִא טׁשֶּפַא ְּךאָנ נּוא ןיִנעוֶו דֹובָּכ םֶמאֶג ןּופ
 לייוו םיִהֹלֶא הֵׂשֲעְמ תֹוחּול יד ןְפייֵה םּורָד

 ןעֶייִרְפ נּוא ןייז קֵסֹוע טְכאַנ נּוא גאָט טּוט טאָנ !
 םּוראוָו טְנעֶרְפ יֵיַחְּב רָד ,הָרוּת רֶד טיִמ ְּךיִז
 תֹוחּול יִד םֶד טְלעֶטְׁשיִג אָד קּוסָּפ רֶד טֶה .

 רֶע טְלאָו םאָד ןעוֶועֶג בּוׁשָח רעֶייַז ןעֶנעֶז
 איו ןעֶלעֶטְׁש הָרָדְס רעֶנעֶי יִא טְפְראַרעֶּב

 הָׁשֹמ ּוצ ןיִּבעֶנעֶג טֶה טאָנ םאֶד טייֵטְׁש םִע
 םאָד ןעֶוייוו ּוצ זיִא ץּוריִּת רֶד .תֹוחּול איֵד-
 ןעוֶועֶג בּוׁשָח ֹוזַא ןעֶנעֶז תֹוחּול איִד עֶׁשְטאָח !

 ןעֶכאָרְּב אּוצ הָׁשֹמ ייֵז טֶה ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ
 טְכאַמעֶג לֶנֲע םאֶד ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי איד ןעוֶו
 סע טְמּוק יו יֵיַחְּב רֶד טְנעֶרְפ אָיִׁשקַא ְּךאָנ
 תֹוחּול איד ןיִכעֶרְּב ּוצ ןייֵלַא לאָז הָׁשמ םָדי

 ןּופ בַהְּכ עֶיִלייֵה םֶד ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו
 טְנְִניועֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי עָׁשְטאָח ןעֶד טאָג
 עֶניִלייַה איד ּוצ ןעֶועֶג יאָר טיִנ ןעֶנעֶז גוא/

 םירקי ימוקיל ו
 איד ןיִא גּוא טייֵה רעֶצְנאַג ןעֶגיִל ןעֶזאָל תוחול
 טֶסָלז ּוד (לֶסָּפ ףֶל הָׂשֲעַה אֹל) ךאָר טייֵטְׁש תֹוחּולי
 טְלאַטְׁשג םוׁש ןייק ּוא רֶליֵּב ןייֵק ןֵכֲאַמ טיָנ רִיָד
 ֵאָרשייִר ןיא ןייז םִקֹונ אוה ךּורְּב טאָג יז טעֶוו
 וצ רֶבעֶג ייֵ לאָז רֶע ןְלעֶפעֶג םיִא זיִא םעֶד רֵּביִא
 ןרָהַא טֶה (יָנֹדֲא ףַא רַחָי לא ןרָהַא רֶמאֹיו) ןָכעֶרְּב -

 טיִנ ראָנ ְךאַז רעֶד ןיִא ןיִּב ךיִא הָׁשֹמ ּוצ טְגא
 וד ןייַ זָנֹורְּב טיִנ ראָג ריִמ ףֹוא טְסֵפְראַד גיִרְלוש

 ןּבאָה טְכעֶלְש ןְנעֶז יז זַא קְלאּפ םֶד ךאָד טְְנעֶק -
 לאָז רֶע םִָו טאָנ ןייֵא זְנּוא ְךאַמ טְנאָזעֶג ריִמ יִיָז
 ןופ זָנּוא טֶה סאָו הָׁשֹמ רעֶד םוראָו זָנּוא רּפ ןייג
 םיִא םָו טיִנ ראָנ ריִמ סייַוו טְגְנעֶרְּבִג ףֹוא םִיַרָצִמ !

 בה ןְראוָועֶג ןְדְנּואווְׁש רַּפ זֶנּוא ןּופ זיִא רֶע םו זיִא
 ןְּבאָה רֶלֵאָנ אָד זיא ןְטעוֶו וצ םֶנאעב ויי יי
 אייז ְךיִא .ּבאָה ְךעֶלְגְנירֹוא עֶרעֶייִז ןאָטעֶג םוא ייֵז !

 ןופ ןְגְנאַגעֶג םורַא זיִא רֶעייפ ןיִא ןְפְראָועֶב ןירפ |
 טְּביַרְש הָׁשֹמ ֵנְּפ רֹוא רֶד .לָגֶע םֶד רֶעיפ ּםעֶד
 . םֶו םיִריֵסֲח ןעֶּביִז איד ןׁשיִוְצ ְניִכעֶרג זיִא ןרָּתַא
 רַפ וזַא ְךיִז לֵאָז נּוא טְלעו רֶד ףוא ןעוֶועֶג ןעֶגעֶג

 ּוצ טְפְראַרעֶנ טיִנ ייֵז רע טאָה ְּךאָד תֹוחּול
 ןיִנעֶרְפ נּוא טאָג ייֵז ןיִּבעֶג ּפֶא ראָנ ןיִכעֶרְּב
 לָׁשִמַא ויִא םִע אָט אייֵז טיִמ לאָז רֶע סאוָו
 עֶנייֵז ּוצ ףיִרְּב ַחיִלָׁשַא טיִמ טְקיִׁש ראַהַא
 רעֶניִד איד זַא נא םֶתֹוח ןייַז טיִמ רעֶניִד
 רֶד טְגְנעֶרְּב ןיִמענ ןָא טינ ףירְּב איִד ןעֶליוו
 ָךֹוא ֹוזַא ראַה םּוצ קיִרּוצ ףיִרָּב איִד ַחיִלְׁש
 תֹוחּול יִד טיִמ ןאָט טָּפְראַדעֶג הָׁשֹמ טְלאוָו
 זיִא ץּוריִּת רעֶד .םאָנ ּוצ ייֵז ןירעק ּוצ םּוא
 ןעֶנעֶז תֹויִתֹוא יד םֶד ןְהעֶועֶג טֶה הָׁשֹמ לייַו
 ראַהַא ןעוֶו נּוא תֹוחּול יִד ןּופ ןְנֹולְפעֶג םֹורַא
 םיִא ןיִא טיִנ זיִא םֶתֹוח ןייז נּוא ףיִרְּבַא טיִנ
 יד ךוא וזַא טְרעוֶו ןייק ראָג ףיִרְּב רֶד טֶה
 אָד םיִנ ייֵז ןיִא זיִא בֵתְּכ סאָד ןעוֶו תֹוחּול
 ּוצ אייֵז רֶע טָה םּורד טְכַאעֶג טיִנ אייז ןיִנעֶז
 תֹויַתֹוא יד םֶד םיוִועֶג זיִא םע:ּוא ןעֶכאָרְּב
 ְךייֵלְג זיא תֹוחּול יד נּוא הָמָׁשְנַא יו ְךייֵלְג זיִא
 ןופ קעוֶוַא טייֵג הָמָׁשְנ איד ןעוֶו נּוא ףּונַא יוִו
 ָךֹוא ֹוזַא ןיִּבאָרְנאַּב ףּונ םָד ןעֶמ ףראד ףּונ

 ןעֶנעֶז תֹויָתֹוא יִד םֶד ןְהעֶועֶג טֶה הָׁשֹמ איו
 ןְכאָרְּב ּוצ תֹוחול יד רע טֶה ןְנֹולְפעֶג קעווַא
 רעֶוְׁש ןעֶנעֶז תֹוחּול יד ןעֶנאָז םיִמָכֲח יִד נּוא
 איִד לייַַו הָׂשֹמ ןּופ דְנעֶה איד ןיִא ןעֶראוָועֶג
 ׁשְנעֶמַא יו ֹוזַא ןְגֹולְפעֶג קעוֶוַא ןעֶנעֶז תֹויִתֹוא

 טרעוװ

 ןְמעוו ּוצ טְגאָזעֶג ייֵז טֶה רַע םָוו הָׂשֹמ רַּפ ןָרָפֲִע
 . רֶעיַפ ןיִא ןְפְראוָועֶג סֶע ְךיִא ּבאָה רֶלאָג אָד זיִא
 זיִא ץּוריּת ןייֵא רַפ םָו לֶגֵע םֶד ןְגְנאַנעֶג סורַא ויִא
 רַמאָו) ֹוזַא זיִא קּוסָּפ םעֶד ןּופ טֵשָּפ רֶד ראָנ סאָד
 ּוצ קָׁשֲח טֶה ריִא זַא טְנאָזְג ייֵז ּוצ ּבאָה ְךיִא (םֶהָל
 לייוו רָמֹולְּב דְלאָנ ןּופ הֶרז הָדֹוכַע ןייֵא ךיַא ןְכאַמ
 (בֶהְזיִמָל) רֵּבֶאְךייֵא ְךיִא נעֶרפ רֶלאָג ליפ טֶה ריִא
 םֶד םֶרעייַא ןעֶד םָד זיִא דְלאָנ םֶד זיִא ןעֶמעֶו ּוצ
 יִל) טְגאָז קּוסּפ רעֶר יו וזַא םְמאנ ְךאָד זי רֶלאָג
 םֶד ויִא ריִמ ּוצ (תֹואָבְצ 'ה רַמָא בֶהְזַה יִלְו ףֶסֶּכַה
 רעֶד טאָה דְלאָג סאָד זיִא ריִמ ּוצ נּוא רעֶּבְליִז
 ףיִז םקיִׁשעֶג יוִו אָצְמִנ טְגאָוַג טאָג רָגיִטְפאׁשְרעֶה
 ןּופ ְךייַא טאָה רֶע נּוא טאָנ ּוצ זיִא רֶלאָג םֶד זַא
 דְלאָג םעֶד טיִמ ריִא טְלאָז טְלייֵמְג ּוצ דְלאָנ םעֶד
 םינ וי ףןימ ןכאהיו א טאני ויי יטבו
 יִנְרְליִג עֶרְייז ןאָטְג םוא ןְּבאָה נוא ןֶרעֶה טְלאָוַנ
 םִע ְךיִא ּבאָה ןְּבעֶגעֶג ריִמ ןעֶּבאָה גּוא ךָלְגְניִרֹוא
 תיטיב יאקמ "יא בה הא
 םַכ בֶהֵצ סאָד רעָּכָא םֶה ןעֶנעֶו טְגעֶרְּב הפ טעוֶו

 טכורּבעג
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 הָמְׁשְנ יִד ןעוֶו טוט םעֶד ְּךאָנ רעוֶוְׁש שְרעוֶו
 רעֶירְּפ טייֵטְׁש םּורָד םיִא ןּופ קעוַא טייֵנ
 איד טאָה רע ֹודָיְּב תּודעַה תֹוחּול ןְּביִרְׁשעֶג
 ַצְרְׂשִי זַא נּוא דְנאַה ןייֵא ןיִא ןְגאָרְמעֶג תֹוחּול
 ויָיַמְַּלְׁשַײַע טייֵטְׁש טְכאַמעֶג לֶנעםֶד ןְּבאָה
 עֶנייַז ןופ תֹוחּול איִד טֶה רע (תֹוחּולַה תֶא
 'עֶדִייֵּב טיִמ ןעֶד ןָּפְראוָועֶג ּפאָרַא דְנעֶה עֶדִייֵּב
 ןעֶטְלאַה רֶד טְנאָקעֶג טיִנ ייֵז רֶע טֶה דֶנעֶה
 טְרעֶהיִג טֶה עֶׁשֹוהְי נּוא (ונו עֶׁשֹוהְי עַמְׁשִיַע
 טְצְנאַטיִנְּבאָה םֶו לֵאָרׂשִי ןופ ייֵרְׁשעֶג םֶד
 ןִא ןעוֶועֶג טיִנ זיִא עֶׁשוהְי ןעֶד ןעֶגְנּועֶג נּוא
 הָׁשֹמ ףֹוא טְראַועֶג טאָה נּוא הָנֲחַמ רעֶד
 ןְּבעֶגעֶג רֶדָנּוזאַּב ןעֶמְראָד םיִא טֶה טאָנ נּוא

 טְגאָזעֶג עֶׁשֹוהְי טאָה .ןעֶסעּוצ לָמיִה ןּופ ןָמ
 רעד ןיִא אייֵרְׁשעֶג םֹורְנַא זיִא סע הָׁשֹמ ּוצ
 טאָה הָמָחְלִמ טְלאַה ןעֶמ איו ְךייֵלְג הָנֲחַמ
 ןּופ אייֵרְׁשעֶג ןייֵק ויִא סע טְרעֶפְנעֶיַג הָׁשֹמ
 טְניוועֶג םענ רעוֶו הָמָחְלִמַא ןיא ןעֶד הָמָחְלִמַא
 טְריִלְראַפ סֶע רעֶו נּוא ְּךעֶלייֵרְּפ טייֵרְׁש
 ְךיִא רעֶה אָד ּוא ןייוֵועֶג טיִמ טייֵרְׁש איֵז
 נּוא רֶטְכעֶליִנ נּוא טעֶּפְׁשעֶג טיִמ אייֵרְׁשעֶגַא
 ייֵז טאָה נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רֶע יו
 רֶע טאָה לֶנַע םּוצ ןעֶניִד אייז סאָד ןְהעֶזעֶג
 ּוצ תֹוהּול איִר טֶה נּוא אייז ףֹוא טְניִרעֶציִנ

 םירקי יטוקיל

 םעֶד סּוא םורַא ויִא ףּוׁשיִּכ רֶעייֵז טיִמ טְכורְּבעֶג
 :ּבְלאַק םֶד רֶעייַפ

 םּוא הָׂשֹמ ְךיִז טאָה (רֶמאֹיַו יי לֶא הָׁשֹמ בֶׁשֵיו
 טְגאָזעֶג ֹוזַא םיִא טֶה נּוא טאָג ּוצ טְרעֶקעֶג

 טעֶּב ךיִא (הָלּודְנ הָאָמֲח הּזַה םָעָה אָמֶה אנא
 רֶיִו עֶסֹורָג ןייֵא טְגיִדְניִזעֶג םאָה קְלאָפ םָד ְךיִד
 רעֶד ,טאָג םיִנעֶרְליִג ןייֵא טְכאַמעֶג ְךיזְּבאָה גּוא
 הָׁשֹמ וַא םֶד ְךיִז טְקיִׁשעֶג יו טְּביִַרְׁש תָמָא תַרֹוּת
 םֶד (אָנְמיִהָמ אָיַער) ןָפּורְג ןָא טְרעֶוו רֶע םֶוו ּוניֵּבַר
 רֶע םִִו רָמולְּכ ְךּוטְסאַּפ רֶטְּבייֵלְגַב רֶד ׁשְטייַט זיִא
 ןְגְנאַנעֶג זיִא גּוא הָנּמֲאָּב טְריִפעֶג לֵאָרׂשִי יִר טֶה
 אייֵז לאָז רָע זַא ןָמעֶּב ייֵז רַפ אּוה ְךּורָּב טאָג ּוצ
 אָמַח םֶד ןופ טְפעֶשָג םֶד ןְבאַמ רֶע לאָז ןייַז לַחוּמ
 םעֶד טאָה רֶע הָּבַרְרַא ןעֶגֹוא םָטאָנ ןיִא םֹורָג וזַא
 טאָנ ּוצ ןעֶגאָז נּוא ןָכאַמ טְׁשיִנ ּוצ טְפְראַדְג אָמַח
 ןייא םֶּכאַמְנ ךנ ןְּבאָה ינ םֶמפִב ר ראה םמ
 ןעֶטאַׁש הָּליֵלָח ןעֶד סָד ןאָק סאָו טאָג םיִניִרְיִ
 ראָנ .רֹובְּכ ןייַד ןְגעֶקַא נּוא טייֵקְסֹורְג ןייַד ןָגעֶקַא

 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד תֶמָאָּב םּוראָָו וזַא ויִא ְךאַז איִד .
 * עק א

 אי 1 = ד טי

 אשת תשרפ

 / טיִנ ראָט חַסִּפ ןּבְרַק םֶד טְנאָז נוא ןעֶכאָרְּב
 / תֹוחּול יִד ןֵּכָׁש לָּכִמ ז'ע טְניִד סו רָד ןעֶסֶע

 ּש ר ריר

 הניארו

 לֵּבִמ שֶרׂשִי ןעֶלאָז ייז ןיִא זיִא הָרֹוּת יד םוָו
 / ּוצ ייֵז רֶע טאָה םּורָד ז'ע ןעֶניִד ייֵז םו ןייַז
 ; םּורָד טְּבייֵרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד .ןיִכאָרְּב
  ןיִא תֹוחּול איד ןעֶכאַרַּב ּוצ טיִנ הָשֹמ טאָה
 / צָרְׂשִי טְנאָועֶג םיִא טֶה טאָנ יוֵו דְלאַּב לֶמיִה
  ְּךיִז טאָה רע לי לֶנַע םֶד טְכאַמעֶג ןיִּבאָה
 הָטֶרֲח ןֹוׁש לֵאָרְׂשִיןְּבאָה רֶמאָט טְכאַרְטעֶג
 טאָה נּוא ייֵז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיא רֶע זַא רעֶּבָא
 ןְּבאָה נוא לֶנע םָד םּורַא ןעֶצְנאַט ייֵז ןְהעֶועֶג
 גּוא ןֵכאָרְּב ּוצ ייֵז רֶע טֶה םּורְד הָמָרָה טיִנ
 רע טאַה םּורָד טְּבייֵרְׁש רֹומַה רֹורָצ רעֶד

 , םֶד ייז ןעֶוייוַוּוצ ןיִכאָרְּב ּוצ לֵאָרְׂשִי רַּפ ייֵז
 / תֹובֹומ םיִנָבֲא ןּופ תֹוחּול עֶבּוׁשֲח עֶכְלעֶזַא
 . נוא תֹוריֵבְע עֶרעֶייִז רעֶּביִא אייז ןעֶריִלְראַפ
 / ראַפ םִע טֶה נּוא לֶנֵע םֶד ןְמּונעֶג טֶה הָׁשֹמ
 טייֵרָּפְׁש רַּפ ׁשַא סֶד טָה נּוא ׁשַא ףֹוא טנעֶרְּב
 ןקָניִרְט ןיִּבעֶגיִנ םֶד טֶה נּוא רֶסאֵַו םָד ףֹוא
 ףּוניִמ ןיִרעוֶו לאָז לֶנֵע סאָד יִדַּכ לֵאָרְׂשִי ּוצ
 הָׁשֹמ ויִא טֵׁשְּפַא ְּךאָנ נוא ּבייֵל רעֶייֵז ןיִא
 ; טיִמ לֶנע םָד טֶה סע;רעוֶו טְבּורְּפעֶג ייֵז טֶה
 ןעֶמ איו ֹוזַא טְנירעֶג ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד
 דֶׁשֹוח איִז טאָה ןעֶמ סאוָו הָמֹוסַא טְבּורְּפ

 ןעועג

 יעָסעֶרְג ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע זַא ןְרעֶלְקַּב ןעֶלעוֶו
 ךּורָּב טאָג ןָגעֶקַא טְגירְניִז רֶע םִָו םעֶר ייַּב ׁשֵנֹוע
 םיִמָכֲח עֶרְְנּוא יו וזַא ןייֵלַא הָרָיַבַע איִד יוִו אּוה

 טי

 ןּפ טְסְלאָצִג םאָד (הָריבֲע הֶריִבֲע רֵכְׂשןעֶּביירְׁש
 רֶר םּוראָו ןייֵלַא הריִבֲע יד עֶקאַט זיִא הֶריִבֲע רֶד
 םֶרָמייו רֶד זיִא רֶע וזַא יו ןְְכעֶרַּב ְךיִז לאז ׁשְנעֶמ
 םוו הֶרָיַבֲע רעֶד ָךֶרוד אּוה ְךּורָּב טאָג ןופ ןָראָוג

 א הָמׁשנןייַ טֶה םִע וזַא איו נּוא ןאָטָג טֶה רֶע
 ִאָרַוְב זיִא ןֵּבעֶל ןּופ לעֶצְראָָו םעֶד ןּופ ןעֶמיִרעֶג
 ׁשֶנוע רֶטְסֶּבְראַה רעֶד גּוא ׁשֶנֹוע רעֶטְסְרעֶוְׁש רֶד
 הָשֹמ טֶה םֶד נּוא .ׁשֶנֹוע םעֶד ןְגעֶקַא רֶגנִרְג ץֶלַא
 אּוה ךּורָּב טאָג ּוצ טְגאזג ֹוזַא טֶה גּוא טְנייֵמָג ךֹוא
 סאָר ןעֶּפאָרְטְׁש ְךאָנ טְסֶליוִו ּוד םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבָר
 סֶװ םֶד טיִמ טְפאָרְטְִג ּונעג ןוׁש ןְגעֶז יז קְלאַפ
 ןעֶּבאָה נוא טְניִרְיִועֶג דֶניֵז עֶסֹוְג ןיֵא ןְּבאָה ייֵז
 רעֶר גיִלְרעֶו נּוא טאָנ םיִניִרְליִג ןייֵא טְכאַמְג ְךיִז
 ןייק ןְדְנאַה רַּפ טיִנ ייֵז רַּפ ראָג זיִא םֹורְג זיִא אָׂשַח

 :ׁשָנֹוע םּוׁש
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 הניאצ

 ריִא ןעֶמ טֶה ןעוֶועֶג הֵנַוִמ טֶה איִז םד ןעוֶועֶג
 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןּופ רֶסאו ןקְניִרְט וצ ןיִּבעֶגעֶג
 מיִנ איִז טֶה טאַשעֶג טיִנ ריִא טֶה סע ּבֹוא

 איִד ןאָטעֶג הָׂשֹמ טֶה ךוא וזַא ןעועֶג =
 טֶה רַאַּב ןיִפָא טְניִרעֶג לֶנע.סאָד ןְּבאָה םוָו
 צרה יא ןְבאָה םִז יד נא טייטעֶגייֵז רָע
 ןעֶראָועֶג םיִנָּפ רעֶייִז זיִא ןעווועֶג ַחְמׂשְמ ְּךיִז
 איד נּוא רעֶסאוו םעֶד ךרוד לעֶג נא ןיִרְג/
 לָנע םֶד טְניִרעֶג טֶה סאו רַד ןעֶנאָז םיִמָכֲח
 ןאָטעֶג הָאְרֶתַה םִיִא טֶה ןעֶמ ּוא תּודע.רַּפ-
 'אּוצ טינ טאָה רע נוא ןעֶניִד ֹסיִנ לאָז רשי
 רְרעֶוְׁשַא טיִמ ּתיִנרֲהנ םיִא ןעֶמ טֶה טְרעֶהיִג
 גוא תודע ראפ טְנעיִדעֶג טאָה םִע רעֶוֶו נּואי

 טֶה םעֶד ןאָטיִג הֶאְרְתַה ןייק םיִא טֶה ןעֶמ
 םֶה סאָו רעֶד נּוא הָּפְנַמַא ןיִא טייֵטיִג טאָנ

 ןְראוָויִג זיא רעֶד טאַהיִנ טיִנְּךֹוא תודע ןייֵק
 עֶׁשְטאָח נּוא רעֶסאַו םעֶד ךרּוד לעֶג נּוא ןיִרְנ
 ןעֶּכאַמ ןיִרְג םיִנָּפ רֶעייֵז טְנעֶקִיִג טאָה טאָג
 טְנאַזעֶג טְלאוָו ןעֶמ ראָנ רעֶסאוַו םעֶד ןָא!
 טאָה רֶע ראָנ לֶנֵע םעֶד רעֶּביִא טיִנ זיִא סֶע

 םיִא ןעֶמ טאָה םּורָד ְךיִז ןיִא טייֵהְקְנאַרְקַא
 סאָד ןעֶזייוַו ּוצ ןעֶקְניִרְט ּוצ רעֶסאַַו ןיִּבעֶגיִנ
 רֶע טְרעוֶו לֶנע םעֶד ןּופ רעֶסאוַו םעֶד ְךֶרּוד
 הָׁשֹמ נּוא (הָנֲחַמַה רעַׁשְּב הָׁשמ דֹומעַי ןיִרְג

 הָנֲחַמ רעֶד ןופ רֶעֹוט ןיא טְלעֶטְׁשיִגְךיִזטאָה |
 ןעֶנעיִד טאָנ ליוִו סֶע רעוֶו טְנאָזיִג טאָה נּוא!
 םיִא ּוצ ךִז ןיִּבאָה ריִמ ּוצ ןעֶמּוק לאָז רעֶד
 ייֵז ןעֶד יול ןּופ רעֶדניק עֶלַא טְלעֶמאַטְנֶעייֵא
 הָׁשֹמ טאָה לֶנָש סאָר טְנעיֶדעֶג טיִנ ןיִּבאָה
 דְרעוְׁש ןייז רעֶכיִלְטיִא טְמעֶנ טְנאָזיִנ ייֵזּוצ
 ןעֶניִגְרַה טְלאַז נּוא לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ טְפֹול נּואי
 וליִפֲא לֶנִע םאר טְנעיִרעֶג ןיִּבאָה סאו ייִד
 רעֶטאָּפ ןייד רעֶדָא בודק ןייַד זיִא רֶע ןעֶו
 תיִנְרַהיִ יו יֵנְּב יד ןיִּבאָהוזַא ןָהוז ייד רעֶדָא

 םֶה הָׁשֹמ נוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ .דְניִזיֹומ ייֵרד
 ָאָרְׂשִי ּוצ הָריִבֲע יִד לֵחֹומ ייֵז טאָנ ּוצ טְנאָזג
 ינֲחְמִ ןייַז לָחֹומ טיִנ ייֵז טֶס ;יווּוד ּבֹוא נּוא

 שורקה ה"לש
 גּוא (ּולֵּכַאְחַיַו הֶּזַה עֶרֶה רָבְרַה תֶא םֶעָה עַמְׁשִיע

 עֶטְכעֶלְׁש םֶר טְרעֶהעֶג טֶה קְלאָפ םֶל וַא
 ׁשְנעֶמ רֶדעַו ףְראַד וזַא טְרעֶורְסֶנ יז ןְּבאָה טְראוָו
 עֶנייז ןְרעֶלְקַּב ּוצ גוא ןעֶבּז ּוצ ןָא טְּבייה רֶע זַא
 אָמֹוחַא ויִא רֶע זָא ְךיִז דֶניִפעֶג רֶע נּוא םיִׂשַעַמ
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 געק הניארו ששה תשרפ
 ןעֶמאנ ייַמ ּפָאקעמ ןָּתְבָתְכֹרָׁשֲאְרִפסִמ אָנ
 ןעֶּביִרְׁשיִנ טְסאָה ּוד סאוָו הָרֹוּת רֶפֵס רעד ןּופ
 רומ ןייַז לֵחֹומ ייֵז לעוֶו ְּךיִא טְ;אָזיִנ טאָנ טאָה
 סֶע ןעֶד םייוַו ניִצְנייֵא ןיִלאָצאַּב ייֵז לעוֶוְךיִא
 סאָוו לֵאָרְׂשִי יִד ףיֹוא הָרְצ ןייק טיִנ טְמּוק
 ןופ הָריִב רעֶד ןּפ ןייַז טינ ןעֶניִרְד לאָז םִע
 טאָה טאָג נּוא (םעֶה תֶא יי ףֹונַיע לֶגֵע םעֶד
 סאָד טְנעיֶרעֶג ןיִּבאָה סאוָו טייל יד טייֵמיִג
 הֶאָרְתַה ןייק ייֵז טאָה ןעֶמ נּוא תּודָע רַפ לֶנָע
 עֶרָה רֶבֶדַה תֶא םעֶה עַמְׁשִיע ןאָטיִנ טיִנ
 םֶדְךאַז עֶזִייַּב יִד טְרעֶהיִנ ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי נּוא
 יז ןיִנעֶז גנּוריִצ רֶעייז ןעֶמעֶנְפאָרַא ליוִו טאָג
 ןעֶד טְנייוויִג ןיִּבאָה נוא ןיִקאָרְׁשְרעֶד ןיִראוָו
 טֶה הָרֹוּתיִד ןעוֶיִג לַּבקְמ ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִיזַא
 אייֵווצ לֵאָרְׂשִי ןופ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶּבעֶנעֶג טאָג
 ןאָטיִג םֹוא לֵאָרְׂשִי ןיִּבאָה אָד נּוא גנּוריִצ
 - ןעוֶויִג לֵבַקְמ ןיִּבאָה אייֵז סאוָו גְנּוריִצ רֶעייֵ
 טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד נּוא ,יַניִס גֶראַּב םעֶד ףֹוא

 ִיְרְע דֵרֹוה הָּתִעמ לֵאְננַח ּוניֵּבַר ןעֶנעוֶו ןּופ
 עֶרעֶייַא ּפָא טּוט טְנאָזיִג טאָה טאָנ (ךיִלֲעַמ
 לֵאָרְׂשִי םאוָו רעֶדייֵלְק יד רֶמֹולְּכ רעֶדייֵלְק
 רעֶּבָא יַניִס גְראַּב םעֶד ףיֹוא טאַהיִג ןיִּבאָה
 רעֶד ףוא ןעוֶויִג רֵבֹוע ןיִּבאָה אייֵז זַא טְנייַה
 םֹוא רעֶדייֵלְק יד ןיִסייֵהיִג טאָנ טאָה הֶרֹוּת
 אלו טייֵטְׁש ריר טְגעֶרְפ ַיַחְּב רעֶד ,ןאָט
 יִבאָה ןיילַא לֵאָרְׂשִי יד סיִלֶעֹויְדֲע שיִא ּותָש
 ְךאָנ רעֶד נוא רעֶרייֵלְק עֶרֶעייַו ןאָטיִג ּפֶא
 איד ןעֶסייֵהיִג אייֵז טאָה טאָנ סאָד טייֵטְׁש
 רעירְפ זיִא ץּוריִּת רעֶד .ןאָט םֹוא רעֶדייֵלְק
 איד ןאָטיִג םוא ץֶרֶא ְּךֶרֶד ראַפ אייז ןיִּבאָה
 טאָג זַא ְּךאַנ רעֶד נּוא רעדיילק עֶטְניִכייֵציִג
 עֶטְניִכייֵציִנ יד ְךיִז ןיִלאָז ייֵז ןעֶסייֵהיִג טאָה

 םֹוא עֶלַא טְוּומיִנ ייֵז ןיִּבאָה ןאָמ םֹוא רֶדייֵלְק
 ןעֶויִג זיִא םִע ןיִגאָז םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא נּוא ,ןאָט
 רֶע יו ֹוזַא ׁשֶרֹוּפְמַה םֵׁש רעֶד לֵאָרְׂשִי ףֹוא
 םָד יַניִס גְראַּב םעֶד ףוא ןְּבעֶגיִג ןעֶראוָו זיִא
 טְנעֶקיִנ טיִנ טאָה תֶוָמַה ְךַאָלַמ רעֶר ּוליִפֲא

 ןגיטלעווינ

 ְראַד רֶע ןיִרעֶורְמ ּצ ןְּבייַה ןָא רֶלאַּב רֶע ףְראַד
 טְגאָרְמ רֶע םָו רֶרייֵלק עֶרעֶייִמ יד ןעֶּפְראַו ּפאָרַא
 גיא קאזַא ןיִא ןעֶלְקִיוו ןייֵא ְךיִז ףְראַד נּוא ְךיִז ףוא
 תָמֲחַר טאָג טעוֶו רַׁשְפֶא ןעֶגאָלְק נוא ןעֶייַ

 6וייַז לֵחֹומ םיִא טעוֶו נּוא ןְּבאָה

 א א עט
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 יד ןיִּבאָה ייֵז לייוַו לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןעֶניִטְלעֶויִ
 טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןעוֶויג לַּבִקִמ הֶרֹוּת
 ןיִראָָו ןיִעֶז לֵאָרְׂשִי יִד (תֹוחּולַה לַע תּורָחנ
 םעֶד רעֶּביִא תֶוָמַה ְּךַאָלַמ םעֶד ןּופ אייֵרְפ
 סאוָו הָרֹוּת יִד ןעוֶויִג לֵּבקְמ ןיִּבאָה ייֵז סאוָו
 ןיִּבאָה ייֵז זַא רּונ תֹוחּול יִד ריִא ןיִא טייֵמְׁש
 םעֶד אייֵז ןּופ טאָנ טאָה לֶנע סאָד טְכאַמיִנ
 טאָה הָׁשֹמ נוא ןעֶמּונינֹּפאָרַא ׁשֶרֹופְּמַה םֵׁש
 לָּכ ןּופ טייקְנֹוׁש נא ןֹורְק יד ןעֶמּונִג וצ ְךיִ
 אייַּב רעֶד טְנעֶהאַנ טייֵמְׁש םּורְד לֵאָרְׂשִי
 . ןעֶמּוניִג ּוצ טָה הָׁשֹמ (לֶהאָה תֶא חקִי הָׁשִמּו
 וזַא טְכיֵל ׁשְטייַט זיִא לֵהֹא ןעֶד .טְכיֵל סאָד
 טאָה םִע זַא ֹורָנ ֹולֵהְּב טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו
 טאָה הָׁשֹמ נוא טֶכיֵל ןייַז ןעֶטְכייֵל ןאָטיִג
 יוַוְצ הָנֲחֹמ רעֶד ץּוח טְלעֶציִג ןייַז טְלעֶטְׁשיִג
 ַצְרְׂשִי יד ןעֶד לֵאָרְׂשִי ןופ טייוו ןעֶלייֵא דְניֵזֹוט
 לָּכ הָיָהְו) םֶרָח ןיִא איו ּךייֵלְג ןעֶויִג ןיִנעז
 ןיִנְרעֶל טְלאוָויִגטאָה סע רעוֶו נּוא (ַי ׁשקבִמ
 אוצ ןעֶנְנאַניִג םֹורַא זיִא טאָנ ןּופ הָרֹוּת איד
 םיִמָכֲח עֶרעֶוְנּוא ןײרַא טְלעֶציִג ןיִא הָׁשֹמ
 לָּכ טייֵטְׁש אָד לייוַו ּפָא ןּופ רעֶד ןיִנְרעֶל
 זיִא הָׁשֹמ ּוצ םֹורַא טייג סֶע רעֶֶו יי ׁשֵקַבְמ
 רעוֶו טְזייוַו סאָד טאָנ ּוצ טייג רֶע יו ְךייֵלְנ
 נוא םֶכָח דיִמְלַּתַא ןייז םיִנָּפ לַּבִלְמ טייֵנ םָע
 לָּכקִמ זיִא רע יו ְךיילְגזיִא ןיִנעֶקַא םיא טיי
 ןעֶגְנאַגיִג זיִא הָׁשמ זַא נּוא ןייֵלַא טאָנ םיִנָּפ
 ֹא ןעֶנאַטְׁשיִנ לֵאָרְִׂילָּכ יִנעֶז טְלעֶציִגןיִא
 ןייז ןיא ןעֶמּוקיִג זיִא הָׁשֹמ זיִּב ןעֶריִט עֶרֶעייֵ
 ןּופ ןעֶקְלאוַוַא ןעֶמּוקיִג זיִא םִע נּוא טְלעֶציִג
 רעֶד ראַפ טְלעֶטְׁשיִג .ְּךיִז טאָה נּוא לעֶמיִה
 צְרְׂשִי לָּכ ְךיִ ןיִּבאָה טְלעֶציִג םעֶד ןּופ רימ
 ןנעקַא ריט ןייַז ראפ רעֶכיִלְמיא טְקיִּביִ
 ּומיִּבַהְע ןעֶקלאוו ןיִא זיִא סאָוָו הָניִכְׁש רעֶד
 ְךאָנ טְקּוקיִנ ְךאָנ ןיִּבאָה איִיַז (הָׁשֹמ יֵרֲחַא
 ׁשקֹבְמ לֶּכ הָיָהְוטְּבייַרְׁש אָמּוהְנַּת רֶד .הָשמ
 איד ּוליִפֲא טאָנ טְכּוזיִג טאָה סֶע רעֶו ַײ
 ןייֵג םֹורַא טְּפְראַדיִג ןיִּבאָה סאוָו םיִכָאְלַמ
 יז ןיִּבאָה טְסְנעיד רייז ןאָט ּוצ לעָמיִה ןּופ
 'ּוצ הָׁשֹמ ןופ טְלעֶציִג ןיִא ןייֵג טְזּומיִנ ריִרַּפ
 טְראָד ויִא רֶע סאוָו טאָג ןּופ תּוׁשְר ןעֶמעֶנ
 יז זַא הָנְבִל איד נּוא ןּוז איד ְּךֹוא נוא ןעוֶויִג
 רֶד ףֹוא ןעֶטְכייֵל ןייֵג םורַא טְלאוָוִג ןיִּבאָה
 ןופ טְלעֶציִג ןיִא ןייֵג טְײמיִנ ייֵז ןיִּבאָה טְלעוֶו
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 .ןיִא רע סאוָו טאָנ ןּופ תושר ןעֶמעֶנ ּוצ הָׁשֹמ
 לֶא םיִנָּפ הָׂשֹמ לֶא ָ! רֵּמַדע ןעוֶויִג טְראָד
 ןעֶפָא הָׁשֹמ ּוצ דייֵריִג טאָה טאָ נּוא (םיִנָּפ
 םעֶד ְךאָנ נּוא טְלעוֶו רעֶד !ראָנ ראַפ ראַּב
 וא הָנֲחַמ רעד ּוצ ןעֶנְנאַניִנ הָׁשֹמ ויִא ןיִדִייַר
 .טאָה רֶע סאוָו לֵאָרְׂשִי טיִמ טְנעֶרעֶליִג טאָה
 .ןאַטיִנ רֶע טאָה ֹוזַא נוא שאָנ ןּופ טְרעֶהיִג
 ןּופ נּוא ןֶסיִנ ׁשָרֹח שאר זיִּב רוּפּכ םֹוי ןּופ

 ויִא ןְּכְׁשִמ סאָד םאֶו ןָא ןֶסיִנ שְרח שאר
 /היירָיַנ טיָנ ןֹוש טאנ םֶה ןיִראוָויִג טעֹוּביְִפֹוא
 ףָּבְׁשִמ ןיִא רּונ טְלעֶציג ןייַז ןיֵא הָׁשֹמ טיִמ
 ן: טְנאָזיִג טאָה טאָנ טְנאָז ׁשֶרָדֶמ רעֶד נּוא
 ,ּוד נּוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןעֶנְרעֶצ אּוט ְךיִא הָׁשֹמ
 .םעוֶו רעוֶו לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןעֶנְרעֶצ ךֹוא טְסּוט
 ,טְלעֶציִנ ןייַד םּוא רעק םּורָד ןייַז בֶרֹקְמ ייֵז
 ,טאָנ אּוצ טְנאָז הָׁשֹמ נוא הָנֲחַמ רעֶד ןיא
 (הָזַה םעֶה תֶא לַעַה יַלַא רֵמֹוא הָּתַא הָאְִל
 .םאֶד ןעֶריִפ לאָז ְךיִא טְנאָזיִנ ריִמ טְסאָה ּוד
 .ןעֶמעוֶו טְנאָזִנ טיִנ ריִמ טְסאָה ּוד נּוא קְלאָּפ
 .טְסאָה וד רָמֹולָּכ ריִמ טיִמ ןעֶקיִׁש טְסעוֶו ּוד
 .ריִמ טיִמ ְּךֶאְלַמַא ןעֶקיִש טְסעֶו ּוד טְגאָזיִ
 .ןעוֶו רעֶמעֶּב זיִא םִע ןעֶד טיִנ ְּךיִא ליִוִו סאָד
 ,טְסאָה ּוד נּוא ריִמ טיִמ ןייֵנ ןייֵלַא טְסעֶו ּוד
 .ןּופ תֹוביִׁשֲה רעֶמ ןיִּבאָה לאָז ְּךיִא טְגאָזיִנ
 עֶנייד ןיִא ןַח ןעֶנּופיִג ּבאָה ְּךיִא נּוא טייל עֶלַא
 .ןייֵא ראַפ סאוָו ןעֶסיוו ְךיִמ זאָל םּורָד ןעֶנֹוא
 .ןיִא ןַח ןעֶניִפיִנ סאוָו איִד ּוצ טְסיִנ ּוד רַכֶׁש
 הֶׂשֲעָאְו טְגאָויִג טְסאָה ּוד נוא ןעֶגוא עֶנייַד
 ּוצ ןעֶכאַמ ּךיִד לעֶו ְּךיִא (לֹודָנ יֹוגְל ּךֶהֹוא
 ןְבְראַדְרַּפ לֵאָרְׂשִי טְסעוֶו נּוא קְלאָפ םֹורְנַא
 ןעֶד טיִנ ךיא ,ליוִו סאָד טְגאָועֶג הָשֹמ טאָה
 ןְטייֵצ עְֶנאַל ןופ קְלאָפ ןייד ןינעֶז לֵאָרְׂשִייד
 טְנאָזיִג םיִא ּוצ טאָנ טֶה ּוכֵלי יַנָּפ רָמאֹיֵע
 ןייק טיִנ נוא ןייֵג ריִד םימ ןייַלַא לעוֶו ְךיִא

 טיִמְרעֶד נּוא טּוג זיִא סאָד הָׁשֹמ טְנאָז ְךֶאָלַמ
 ּביִל זָנּוא טְסאָה וד סאָד ןיִרעוֶו ןעֶזיוִויִגםעוֶו
 טיִנ לאָז הָניִכְׁש יִד ןעֶמעֶּביִג טאָה הָׁשֹמ נוא
 .ןעֶליוו ןייַז ןאָטיִנ טאָנ טאָה םיִעָׁשָר ףֹוא ןעור
 הָניִכְׁש יד ְּךיִז טאָה םֶעָלְּב ּוצ עֶׁשְטאָה נּוא
 רע ןעֶלאַפ טְומיִג רֶע טאָה ְךאָד ןעֶזיוִואַּב
 ןייֵא רעֶּבֶא הָנִכָׁש יד ןְהעֶז טְנאָקְיִנ טיִנ טאָה
 ףוא ןעֶנאַטְׁשיִג זיִא רעֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ איִבָנ
 טיִמ הָניִכְׁש איִד ןְהעֶזִג טאָה נּוא סיִּפ עֶנייַ
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 םּוראוָו טְנעֶרְפ בֵאֹוׁש ןֶבָא רעֶד ,ןעֶנֹוא עֶנייו
 םוא ןייֵלַא ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד ריִרְּפ טייֵטְׁש
 טייֵטְׁש ְךאָנ רעֶד נוא רעדיילק עֶרֶטייֵ ןאָטיִ
 איד ןאָטְסֹוא ןעֶסייֵהיִנ אייֵז טאָה טאָנ םאָב
 ןעֶויִג זיִא םִע זיִא ץּוריִּת רעֶד רעֶדייֵלְּק
 ןייא יו ֹזַא ןעֶטְכייֵל סאוָו רעֶדייֵלְק עָכּוׁשָח
 אייֵז ןעוֶו ןָא אייֵז ןאָט םיִכָאְלַמ םאָ טֶביפ
 ןעֶד םיִמָכֲח נּוא םיִדיִסֲח ּוצ ְּךיִז ןעוָייוואַּב

 ןיק ךָאלמ ןייק ףראַד לעֶמיִה םעֶד ףוא
 רֶע זַא רּונ רעֶייַפ ןּופ זיִא רֶע לייוו רעֶדִייַלְּק
 ְךיִז רע,טוט ןעֶשְנעֶמ ּוצ ןעֶוייוַואַּב ְךיִז ליוװ
0 
 צו

 עֶכְלעֶזַא נוא ׁשְנעֶמַא איוִו ֹוזַא רעדיילק }
 ףוא לֵאָרְׂשִיּוצ ןעֶּבעֶגיִגטאָג טאָה רעֶדייֵלְק
 ךַאָלַמ רעֶד ּוליֵפֲא סאָד יניֵס גְראַּב םעֶד
 וזַא לֵאָרְׂשִי ּצ ןְנְֶניִגטְנעקִיגטיִנ טֶה תֶוָמַה
 ןּופ (תֹוחּולַה לע.תּורָחְ) טייֵטְׁש קּוסָּפ זיִא יוָו
 יר ןייֵמְׁש רֶהיֵא ןיִא סאו הָרֹוּת רעֶד ןיִנעוֶו
 ְּךַאְלַמ םעֶד ןּופ ייֵרְפ ןיִראוָויִ ייֵ ןיִנעֶז תֹוחּוּ
 לֶנֲע סאָד טְכאַמיִג ןיִּבאָה ייֵז זַא נּוא תֶוָמַה
 רעדיילק יִד ןיִא יב ּוצ טָמעָׁשיִג ְךיִז יֵז ןיִּבאָה

 ןאָמ ןָא ןעֶבֹוא ןּופ אייֵז ןעֶנעֶלְפ ראַּבנעֶּפָא
 ּותָׁש אֹלָע טייֵטְׁש םּורָד רעֶדיילק עֶרעֶדְנַאי

 רעֶדייֵלְק יד ןיִא ןיִנעֶז אייו סילע ויְדָע ׁשיִא

 אייז אוצ טאָג טאָה ןעֶגְנאַניִג ןעֶבֹוא ןופ טי
 ןאָטְסֹוא ראָנ רעֶדייֵלְק יַד טְזּומ ריַא טְגאָזיִנ
 לאָמ ןייֵא ְךאָנ טייֵמְׁש םּורָד ףּונ רֶעייֵא ןּוּפ
 יד ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִ.יד (לֵאָרְׂשִי יב ּולְצִנְתִיש
 ןיִּבאָה ץֶלַא סאָד .ןאָטיִנְסֹוא ראָנ רעֶדייֵלְק
 נוא לֶנֲע םעֶד רעֶּביִא ןעֶרֹולְראַפ .לֵאָרְׂשִי

 םידיִסֲח לייֵטַא ריִמ ןעֶניִפעֶג ןעֶנעוֶוְטְסעֶו
 טינ אייֵז ןיִא ןעֶק תֶוָמַה ְּךַאָלַמ רעֶד םא
 יד יו ּזַא לֶנַע םעֶד ְּךאָנּוליִפֲא ןעֶניִטְלעֶו
 יִנֵמֲחַנ רַּב הָּבִר אָעיִצְמ אָכָּב ןיִא טְנאָז אָרָמ

 ןיִּבאָה נּוא טְגאַלְקְראַּפ םיִעָׁשִר איִד ןיִּבאָה
 טְלעֶמאַו רַע ןעֶד ןעֶראָׁש טְכאַמ רֶע טְגאָשְג

 ראַפ נּוא הָנָּׁשַה שאר ראַפ לֵאָרְׂשִי לָּכ ןיײַא
 טיִנ ייֵז ןעֶמ ןעק הָׁשָרָד ןייַז ןעֶדעֶה ּוצ חַסֶּפ
 רעֶד זיִא הָּבִר יוֵו נּוא ,םייַה רעֶד ןיִא ןעֶניִפיִנ
 רַּפ םיִא טאָה ןעֶמ סאָד ןיִראוויִנ ראוָויִנ ןּופ
 רד ֶׁה ןיִראוִג ןעֶּפאָלְטְנַא רע זיִא טְנאָלק !
 ןעֶכּז םיִא לאָז רֶע רעֶנעידַא טְקיִׁשיִנ רעֶה
 איו גיִרעֶּבְראַה רעֶד ףֹוא ןעֶמּוקיִג רֶע זיִא

 ךיפ יי. איש הי שי יורי ר אי יי

 אשת תשרפ

 ןופ גוא ןעֶמּוניִג ְךיִז רעדיילק יד טאָה הָׁשמ

 רעק הניארו

 טאָה ןעֶטְלאַהאַּב ןעוֶויִג זיִא יִנֵמַחַנ רַּב הֶּבַר
 טאָה ןעֶמ נּוא טְכאַדְּביִנ ׁשיִטַא םיִא רַפ ןעֶמ
 ןעקְניִרְט ּוצ ןייַוַו רעֶכעֶּב ייוַוְצ עֶּבעֶניִג םיִא
 טרעקראפ םיִנָּפ ןייַז רעֶנעיִד םעֶד סע טאָה
 ּוצ ןעֶמּוקיִנ דניִזיִנְווה סאָד זיִא ְךיִז רעֶטְנּוא

 ׁשְנעֶמ םעֶד לאָז ןעֶמ סאָו טיִמ ןעֶגעֶרְפ הָּבַר
 ׁשיִמ םעֶר לאָז ןעֶמ טְנאָזיג חֶּבַר טֶה ןעֶלייֵה
 ןעֶמ גוא ׁשְנעֶמ םעֶד ראַפ ןעֶלעֶטְׁש רעד
 טעוֶו ןעֶּבעֶג ןייַו רעֶכעּב ןייַא ְךאָנ םיִא לאָז
 יִא ןאָטיִ וזַא ןעֶמ טאָה ןעֶרעוֶו טְלייֵהיִג רָע
 טְנאָזיִג ׁשְנעֶמ רעֶד טֶה ןיִראוָויִג טְלייַהיִנ רָע
 םַה נּוא ןעֶניִה אָד זיִא הָּבִר סאָד םייוַו ְּךיִא
 םיִא רֶע טאָה ןעֶנופיִג םיִא טאָה נּוא טְכּוויִג
 טְנאַזיִג טאָה נּוא רעֹומַא ןיִא ןעֶסאָלְׁשְראַפ
 לאָז ְּךיִא ןעֶניִנְרַה ןיִלעוו ךיִמ טעֶו ןעֶמ ןעוֶו
 ןעֶניִגְרַה ןיִזאָלךיִמ ךיִא לעוֶוזיִא הָּבר יו ןיִגאָז

 טעֶו ןעֶמ בֹוא נא ןיִנאָוְסֹוא טיִנ לעֶו נּוא !
 ןעֶזיִמ ְּךיִא לעֶוו םיִרּוסָי טיִמ ןעֶגיִניֵּפ ְךיִמ
 רעֶר ןופ ןעֶגְעֶרְּב םיִא לע נוא ןיִגאָוָסֹוא
 רעֶומ יר זיא ןאָטיִנ הָלֵפְּת הָּבִרטאָה .רעֶומ
 סֹורַא זיִא רֶע נּוא ןיִראָויִנ ןעֶטְלאַּפְשּוצ
 ןייֵא ףוא טְצעֶזיִנ ְּךיִז טאָה נּוא דָלעֶּפ ןיִא

 טְנעֶרעֶליִג הָרֹוּת טאָה גוא םֹוּב ןְְקאַהיְִפָא
 תַעַרְצ ןעֶוו לעֶמיִה ןיא לּופְליִפַא ןעוֶויִנ זיִא

 עֶסייוַו ןעֶמּוק םע רעֶדייֵא ׁשְנעֶמַא ףֹוא טְמּוק }
 נּוא רֹוהָמ זיִא םִע טְנאַזיִג טאָג טאָה ראָה
 סע טְנאָויג ןיִּבאָה לעֶמיִה םעֶד ןוֿפ הָביֵׁשְי יד
 ןעֶלעוֶו ריִמ טְנאָויִג איו ןיִּבאָה אֵמָמ זיִא
 ןִגאָז טעוֶו רֶע איוו ִנֵמֲחנ רֵּב הָּבַר ןעֶנעֶרְּפ
 םעֶד טקיׁשיִג אייז ןיִּבאָה ןעֶּבייַלְּב שעוֶו וזַא
 ְךאָלַמ רעֶד שאָה הֶּבַר ְּךאָנ תֶוְמַה ְּךֶאְלַמ
 ,לייוַו םיִא ּוצ ןעֶטעֶרְמּוצ טְנעֶקיִנ טיִנ תֶוְמַה
 ְךֲאְלַמ רעֶד טאָה הֶרוּת טְנעֶרעֶליִ טאָה רֶע
 רַּב הָּבִר טאָה רעֶמייֵּב יִד ןעָשּור טְכאַמיִנ

 ןעֶבװ םיִא טְמּוק ןעֶמ סאָד טְנייֵמיִניִנֵמֲחִ
 , ןעֶּבְראַטְׁש רעֶפעֶּב ליוו רֶע טְנאָזיִנ רֶע טֶה
 דְנעֶה סְגעֶׁשְנעֶמ ןיִא ןעֶלאַפ לאָז רע רעֶרייֵא
 טְנאַזיִג רֶע טאָה ןעֶּבְראַטְׁשיִנ זיִא רֶע זַא נּוא
 לוק תַּבַא ןעֶגְנאַגיִג םֹורַא זיִא רֹוהָמ ּויִא סָע
 ןייַד סאוָו הָּבַר ריִד ּוצ לאוו טְנאָזיִנ טאָה נּוא
 טְראוָו םעֶד טיִמ ןעֶננאַנינְסֹוא זיִא הָמָׁשָג
 טאָמְׁש רעֶד ןיִא ףיִרָּבַא ןעֶלאַפיִג זיִא רֹוהָמ
 טֶה ןעֶמ סאָד ןעֶסיװ טְלאָז ריא אָהידְּבְמּוּפ
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 םעֶד ןּוֿפ הָביִׁשְי רעֶד ןיִא ןעֶמּוניִנּוצ הָּבַר
 ליִפ ְּךאָנ טיִמ יֵיַבַא ןעֶגְנאַניִג זיִא לעֶמיִה
 ּוצ ןעֶּבְראָמְׁשיִנ זיִא הָּבַר איוִו ןעֶכּוז םיִנָּבַר
 ןיִּבאָה םיִא ןעֶנאַלְקאַּב ּוצ נּוא םיִא ןעֶּבאָרְנאַּב
 ןיִּבאָה ֹוזַא טְניִל רֶע איִו טְסּואוועֶגטיִנ אייז
 לעֶגייַפ ליפ סאָד ןְהעֶוְרעֶד ןעֶטייַו ןּופ אייז
 ןעֶכאַמ נוא ןעֶנאַטְׁשיִג רעֶדְנאַנַא אייַּב ןעֶנעֶז
 אייֵז ןיִּבאָה לעֶניִלְפ עֶרעֶייִז טיִמ ןעֶמאַׁשַא
 םּורָד נוא הָּבַר טְניִל טְראָד סאָד טְסּואוויִג

 עִיְלאָק טיִנ לאָז רָע ןעֶטאַׁשַא אייֵז ןעֶכאַמ
 אייַּב םיִא אייז ןיִּבאָה ןּוז רעֶד ךרּוד ןעֶרעוֶו
 ּםאָרַא ויִא טְכעֶנ ייֵרָד נא גאט ייֵרָד טְגאָלְק
 ייֵג קעוֶוַא טעוֶו סָע רעוֶו ףעיִרְּבַא ןעֶלאַפיִנ
 יז ןיִּבאָה םֶרָח ןיִא ןייַז לאָז דַּפְסֶה םעֶד ןופ
 ּםאָרא זיִא גאָט ןעֶּביִז טְנאָלְקאַּב רעֶטייוַו םיִא
 ,םייַהַא רעֶכיִלְמיִא םיינ ףעיִרְּבַא ןעֶלאַפיִג

 הָרֹוּת איד סאָד ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ
 ןיִא נוא .תֶוָמַה ְּךָאָלַמ םעֶד ןּופ ליִצַמ זיִא

 וזַא ךוא אָרָמִג יד טְּבייַרְׁש (ןיקילְדַמ הָמַּבה
 ְךָאְלַמ רעֶד סאָד ְךֶּמַה רִוָד אייַּב הֶׂשֲעַמַא
 טֶה רֶע וַא ןאָמ טְגעֶקיִנ טיִנ םיִא טֶה תֶוָמַה
 םָד הֶׂשֲעמַא ןעוויִג זיִא םָע .הָרְוּת טְנעֶרעֶליִג
 טיִמ ןעֶגְנאניִנ זיִא אָּתְּבַלֲח ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר
 ףֹוא יֵרֹוּפִצ טאָטְׁש רעד ןיִא םיִנְּבַר עֶכיִלְטַע
 ןעֶסעֶנינּפֶא ןיִּבאָה ייֵז זַא נּוא הֶליִמ תיִרְּבַא
 ןעֶטעֶּביִגיֵז ניק םעֶד ןּופ רעֶמאָפ רעֶד טאָה
 ֹוזַא טְנאָזיִנ טאָה נוא ןייַז גיִטְסּול ןעֶלאָז ייֵז

 ןייַו ְךייא ןעֶּבעג ּוצ ןעוֶויִנ הָכֹזּבאָה ְךיִא יו
 ןייַז הָבֹוז ךיִא לאָז ֹוזַא הָליִמ תיִרְּב ןייַז ףֹוא
 ֶלַא ןיִּבאָה הָּפּוח ןייַז ףֹא ןייוו ןעֶכעֶג ךיַא
 םֹורַא ןעֶנעֶז םיִנָּבַר איִד זַא נּוא ןֵמָא טְגאָזיִג

 ְךאֶלַמ םעֶד טְנעֶעֶנאַּב אייז ןִּבאָה ןעגְנאַניִג
 יִד ןיִּבאָה גיֵרֹורְמ ןעוֶויִנ זיִא רֶע נּוא .תֶוָמַה

 גיֵרֹורְמ ּוטְסיִּב םּוראָו טְנאָעִנ םיִא ּוצ םיִנָּבַר

 ףעיִרְּבַא ּבאָה ְּךיִא טְגאָזג ייֵז ּוצ רֶע טאָה

 נִסייֵרד ְךָנ ןעֶמייֵמ דְניִק סֶד לאָז ְךיִא םֶד
 ןעוֶויִג לַטַבִמ הָרָינ איד טאָה ריִא נּוא געט
 ףוא ןֵמָא טְגאָויִנ טאָה ריִא סאוָו םעֶד טיִמ

 וצ ןֹועְמַׁשיִּבַר טאָה הָכָרְּב םֶרעֶמאָפ םעֶד
 ףעיִרְּבַא ְּךֹוא זָנּוא ףֹוא ּוטְסאָה טְנאזיִנ םיִא
 ריִא תֶוָמַה ְּךָאָלַמ רעד טְרעֶפְנֶע זָנּוא יי
 ְךיִא ּבאָה תֹוָצֵמ טּומ נּוא הָרֹוּת טְנעֶרעֶל
 ןֹועְמִׁש יִּבַר טְנָזְךייֵא רעֶּביִא טְכאַמ ןיי
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 / זָוא רעֶּביִא טְכאַמ ןייק טְסאָה אוד יוִו ֹוזַא
 / רעֶּביִא ןיִּבאָה טְכאַמ ןייק איד טְסְלאָז ֹוזַא
 / ןמָאטְנאָזִנ ןיִּבאָה ריִמ סאוָו רייֵר עֶרעְֶנּוא
 / ףֹוא ןייַו ןעֶקְנירְמ ּוצ ןייַ הָכֹוז ןעֶלאָז ריִמ
 / לאָזעֶּבעֶל ןעֶּבייַלְּב לאָז רֶע נוא הָּפּוח ןייַ
 קיִדַצ רעֶד סאָד ריִמ ןְהעֶז ְךאָנ .{ייַז ֹוזַא םָע
 / טאָנ ןעֶד טאָנ ןופ הָריזניִד ןייז לֵטִכִמ ןעֶק
 רעֶד ףֹוא ןייז ןעֶלאָזןֶׁשְנעֶמ ןעֶטאָביִגטאָה
 / זיִא לעֶמיִה םעֶד ףֹוא םיִכָאְלַמ נוא דְרֶע
 יא ןעֶגְנאַגיִג ףורַא ויִא :ּוא הָׁשמ ןעֶמּוקיִג
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 םאָנ סאָד טְכאַמיִג טאָה נּוא לעֶמיִה םעֶד
 ףֹוא דֵרֶע רעֶד ףֹוא טְרעֶדיניִנ ּפאָרַא טאָה
 טֶה ְךֹוא נּוא םיִכֲאְלַמ טיִמ יֵניֵס נְראַּב סעֶד
 םיִנ ןעֶלאָז םיִכָאְלַמ םאָד ןעֶפאַׁשאַּב טאָנ
 םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶמּוקיִנ ןעֶנעֶז אייֵזזַא נּוא ןעֶסֶט
 ןעֶטאָּביִנ טֶה טאָנ נּוא ןעֶסע טְזּומיִנ ייֵז ןיִּכאָה
  ףוא ןעֶמּוקיִג הָׂשֹמ זיִא ןעֶסע לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶד
 טיִנ גאָט גיִצְרעֶפ טאָה נּוא לעֶמיִה םעֶד
 לאָז םִי רעד ןעֶמאָּביִנ טאָה טאָנ נוא ןעֶסעֶגיִנ
 םיִא טאָה נּוא הָׁשֹמ ןעֶמּוקיִנ זיִא םִי ןייַז
 יָד ןעֶמאָּביִנ טאָה טאָנ נּוא טְכאַמיִנ ןעֶקּורְמ
 ןייַז לאָו טְכאַנ איֵד נּוא גאָט ןייַז לאָז גאָמ
 טְכאַמיִנ טאָה נּוא בֹקֲעַי ןעֶמּוקיִנ זיִא טְכאַנ
 רֶד סאָד טְכאַנ גאָמ ןופ נּוא אָט טְכאַנ ןּופ
 רע איוִו ןעֶראוָויִג רעֶגְנעֶל לאָמַא זיִא גאָט
 םֶד ןְהעֶויִג טאָה הָׁשֹמ יוִו נּוא ןייַז ּוצ טְנעֶלְפ
 םיִא רֶע טאָה ןעֶליוִו ןייַז םֶלַא טּומ טאָנ
 רימ ויי (ְּךֶדֹובְּכ תֶא אָנ יִנֲאְרַהנ ןעֶטעֶּביִג
 ְךיִא טְרעֶפְנֶעיִג םיִא טאָנ טאָה דֹובָּכ ןייַד
 טְסעֶד ןופ נוא ןעֶזיַװאַּב םעַּפִע ְךיִמ לעוֶו
 וזַא ןעֶסייַה ריִד לעֶו ְּךיִא איוִו ֹוּזַא ןעֶנעוֶו
 ךיד לעֶו ְּךיִא נּוא רעֶטייַו טיִנ ןְהעֶז ּוטְסְלאָז
 נּוא ריִמ ראַפ ןאָמ ּוצ הָלּפְּת ֹוזַא יו ןעֶנְרעֶל

 סוא ְךיִז טעֶו סֶע ןעֶו ןעֶנייֵמ טיִנ טֶסֶלאָז
 לֵאָרְׂשִי ּוצ הָליֵלָח טעוֶו תֹובָא תּוכָז ןעֶואָל
 ןעֶנרעֶל ךיד ְךיא לעוֶו םּורד ןייְַנּנְפאָה ןייֵק
 םאָד ריִמ ראַפ ןאָמ הָלֵפָּת לאָז ןעמ ֹוזַא יו
 נוא ןיִּבאָה גְנונְּפאָה ףֹוראַד ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי
 ְךיִמ לע ְךיִא נוא לייֵהַא ןיא ןייַז טְסְלאָז ּוד
 נּוא לייֵה רעֶד אייַּב ןייֵטְׁשַא ףֹוא ןיִזייוואַּב
 תיִלֵטַא טיִמ ןעֶלְקיוִו םּורַא ְּךיִמ לעֶוו ְּךיִא
 זַא איו ןיִזייוװ ריד לעֶֶו נּוא ןֶזַחַא איו זזַא
 ןעֶנְרעֶל סאד טְסְלאָז ּוד נוא ןאָט ּוצ הָלָפְּת

 יד
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 םוחר לא וי ַײנ ןיִנאָז ןעֶלאָז ייֵז לֵאָרְׂשִי יד -
 דָסָח רֵצֹונ תַמֲאָו דֶסֶח בֵרו םִיַפִא ְךֶרֶא ןּונַחְו !

 וזַא (הֹקְַו הֶאָטִחְו עַׁשָפְו ןועג אֵׂשֹונ םיִפָלֲאָל
 איֵד ןיִא ןיִנאָז לאָז ןעֶמ ןעֶסייֵהעֶג טאָנ טאָה

 אל) הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טֶה טאָנ נּוא תֹולְפִּת
 ןעֶנעֶק טיִנ טְסעוֶו ּוד (יִנָּפ תֶא תֹוארָל לכות
 טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ןעק םע;ןעֶד םיִנְּפ ןייַמ ןֶהעַז
 רֶד .םיִנָפ ןייַמ טְהעֶז רע ןעֶו ןְּבייַלְבןיִּבעֶל
 טֶה םֹוניְְדְנַא םֶד הֵׂשֲעמַא טְגְנעֶרְּב טֹוקְקִי
 רעֶייַא םָד טְגאָז ריִא עֶׁשֹוהְי 'ר ּוצ טְגעֶרְּפיִנ

 םּוראָו דְרֶע נא לָמיִה ןעֶפאַׁשאַּב טֶה טאָנ !
 ראָי ןיִא לאָמ אייֵוְצ טיִנ ְךיִז רע טְוייַװאַּב
 ןיִּבאָה אָרֹומ םיִא רַּפ לאָז טְלעוֶו איד יִדְּכ
 ' רָד ןיִא הֹעָז טְנאַועֶג םיִא ּוצ עֶׁשֹוהְי ה טֶה -

 ןְהעֶז ּוצ ְךיְֶנעֶמ זיִא יוִו םֹונָירהְנא טְגאָז ןוז
 טְנאָועֶג םיִא ּוצ עֶׁשֹוהְי יִּבַר טֶה ןּוז רָד ןיִא -

 םֶד םו ןּז רֶד ןיִא ןְהעֶז טיִנ טְסְנעק וד ןעוֶו -
 טאָנ ןְהעֶז ּוטְסָליוִו יוִו טאָנ ןּופ טְכעֶנְקַא ֹויִא -

 זַא נּוא טְכיִל רעֶסעֶרְנַא זיִא רע סאו ןִייְלַא
 ןיוייוואַּב ְךיִז טאָנ טעוֶו ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָּמ -

 טייֵטְׁש קּוסּפ ןיִא איו ֹזַא ןיִׁשְנעֶמ עֶלַא ּוצ
 ןירעֶו ןעֶזיִואַּב טעו םִע יי דֹובְּכ הְָגנו
 ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְמיִא נּוא טאָג ןופ דֹובָּכ רעֶד -

 .טֶהעֶז ףונ ןופ ןייג םֹורַא ףראד הֶמָׁשִנ ִד זַא
 ּוצ טאָה טאָנ טְּבייֵרְׁש טֹוקְלַי רֶד .טאָנ רֶש -
 טְנעֶרְפיִנ רֶע םֶה ןְויועֶג תֹורְצֹוא ליפ הָׁשִמ

 טְנאָזעֶג טאָג טאָה רָצֹוא רָד זיַא ןְומעוֶו ּוצ
 טאַה ֹוזַא נּוא םיִמֹותְי טְזייֵּפְׁש סאוָו םעֶד ּוצ
 רֶד תֹורְצֹוא עֶלַא ףֹוא טְרעֶפְנעיִנ טאָנ םיִא
 טְנעֶרְפ נּוא רָצֹוא ןייַא ּוצ הָׁשֹמ טְמּוק ְּךאָנ -

 טאָנ טְרעֶּפְנֶע רָצֹוא רעֶד זיִא ןיִמעו ראַפ
 טיִנ תּוכְז ןייֵק ְּךיִז ןּופ טאָה סאָו םעֶד ּוצ
 םָד טְסנּוזמּוא ,רָצֹוא םעֶד ןּופ םיִא ְּךיִא ּביִנ
 ןְטייַל אּוט ךיא (ונו יִתֹונֲהְונ קּוסָּפ רָד טְנאָז
 ּוצ טאָה טאָנ (ךל לֶסְּפִנ .טְסנּוזְמּוא ןעקְנעֶׁש -

 ןּופ תֹוחּול ייוֵוְצ םֹוא ריד קאַה טְנאָזיִגהָשִמ
 ףֹוראד ןידיֵּפְנַס ןעֶסייֵה סאָו תֹובֹוט םיִנָבֶא
 יד .תֹורָברַה תֶרׂשֶעיִד ןעֶּביירְׁש ְךיִא לעװ
 עֶטְׁשְרַט יד ןעֶנעֶז םּורָד תֶּבׁש ןיִא טְגאָז אָרָמנ
 ןיַלַא טאָנ נוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעוֶויִנ תֹוחּול
 טֶה תֹוחּול עֶרעֶדְנַא יד נּוא טְכאַמיִנ ייֵז טָּמ -
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 זיִא ראַהַא לָׁשָמַא זיא םָע ,טְכאַמיִג הָׁשֹמ
 טְרעֶהיִג רֶע טאָה םִי םעֶד ףוא ןְגְנאַניִג קעוֶוַא
 ןעֶראוָויִג ייֵרְטְנּוא םיִא זיִא איֹורְפ ןייַז םאֶד
 רענעידַא ןעֶגְנאַניִג זיִא תֹוחָּפַׁש יִד ןעֶׁשיוִוְצ
 רָד ןעוֶו יֵדָּכ הָּבּותַּכ ריא ןעֶסיִרּוצ םאָה נּוא
 ְךיִא לעֶו ןעֶניִנְראַה ןעֶלעוֶו איִז טעוֶו ראַה
 ןייק טאָה יז ןעֶד ּבייוו ןייז טיִנ ויִא צ ןעֶגאָז

 זיא ראַה רעֶד יוִו נּוא ריִד ןּופ טיִנ הָּבּותְּכ
 םֶד ןעֶראוָויִג ראָויִג זיִא נּוא ןעֶמּוקיִנ םייֵהַא
 תֹוהַּפָׁש איד רּונ גיִדְלּוׁש טיִנ זיא יֹורְפ איד
 רעֶנעיִר רעֶד טְגאָז ןעוֶויִג ׁשייֵקְנּוא ןעֶגעֶז
 יד םּוראוָו הָּבּותָּכ עֶרעֶדְנַא ןייַא ריִא ּבייֵרְׁש
 טְגאָז ןעֶסיִרּוצ ןעֶראָו זיִא הָּכּותְּכ עֶטְׁשְרֶע
 עֶטְׁשְרע יד ןעֶסיִרּוצ טְסאָה ּוד ראַה רעֶד םיִא
 ְךיִא נּוא עֶרעֶדְנַא יד ןייֵלַא ּוד ּבייַרְׁש הָּבּותֶּכ
 זיִא ראה רעֶד ְךֹוא ֹוזַא .ןעֶניִמֶתַח ְּךיִמ לעוֶו
 הֶלֵּכ יִד נּוא הָׁשֹמ זיִא רעֶנעיִד רעֶד נּוא טאָנ
 בֶרֵע סאָד זיִא תֹוחָּפִׁש יד נּוא לֵאָרְׂשִי זיִא
 הָּבּותְּכַא טאַהיִנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נּוא בַר
 ּוצ אייֵז טאָה הָׁשֹמ נּוא תֹוחּול יִד זיִא סאָד
 טְנאַועֶג םיִא ּוצ טאָנ טאָה םּורָד ןעֶכאַרְּב
 תוחול עֶרעֶדְנַא םֹוא ריִד קאָה (ְךֶל לֶסֵּפנ
 ןעֶכאָרְּב ּוצ עָטְׁשְרֶע איד טְסאָה ּוד לייַו
 םָד ףֹוא אייֵנ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טֶה טאָנ נּוא
 ןייק גוא (ונְו הָלֲעַי אֹל ׁשיִאק יַניִס נְראַּב
 עֶטְׁשְרעֶיד ןעֶד ריד טימ ןייַז טיִנ לאָז ׁשֶנעֶמ
 םּורָד ייֵרְׁשעֶנ םֹורְג טיִמ ןעוֶועֶג זיִא תֹוחּול
 ןעֶועֶג טֵלֹוׁש אייֵז ןיִא עֶרָה ןִיַע ןייֵא טאָה
 טְנייַה רעֶּבֶא ,ןְראָועֶג ןעֶכארְּב ּוצ ייֵז ןעֶנעֶז
 אייז םָד ןיִּבעֶג טייֵהְרעֶליִטְׁש אייז ְךיִא לעוֶו

 סיֹוא טאָה הָׁשֹמ נּוא ןעֶּבאה םּויִקַא ןיִלאָז
 ףֹוא איִרַּפ ץְנאַנ ויִא ווא תוחּול יִד טְקאהעֶג
 ןְטְלאַהעֶג ט; גוא ןְנְנאַנעֶג ףֹורַא :ְּראַּב םֶד
 ןְמּוקעַג טאָנ ויִא רֶנעַה עֶנייַז ןיִא תֹוחּול איד
 טְניִרעֶליִג םיִא טֶהנּוא הָׁשֹמ ּוצ ןְקְלאָווַא טיִמ
 יִד ןעֶנאַמ רָד לאָז רע טְנאָז נּוא ןאָמ הָלִפְּת
 ןּונְַו םּוחַר לא יי ִי הָלּפִּת ןייַ ןיִא תֹומָׁש
 םעֶד ּוצ שאֵנ רָניִמיִראַּב רעֶד ןייֵא זיִא טאָנ
 ְךיֹוא זיִא נּוא תֹוריֵבע טּומ רֶע יא ׁשְנעֶמ
 טּוט רע ןעוֶו תֹוריִבע עֶנייֵזְךאָנ ניִמיִראַּב רָד
 טְרעֶגְנעֶל רעֶד רֶע (םִיַּפַא ְּךֶרָא) הָכּוׁשְּת
 םעֶד דְלאַּב טיִנ טְלאָצאַּב גוא ןיִראָצ ןייַז
 טעוֶו רֶמאָט הָריַבע; יִד טּוט רע ןעֶוֶו ׁשְנעֶמ

 רע
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 ןיִרָדְהְנַפ ןיִא טְנאָז אָרָמְנ יד .ןאָט הָבּוׁשָּתרֶע
 טְרָגְנעֶלְרָד טאָג םָד טְרעֶה רֶד טֶה הָׁשֹמ יו
 טְנאָז םיִעָׁשְר ּוצ נּוא םיִקיִדַצ ּוצ ןיִראָצ ןייַז
 ןירעֶו ןעֶרֹולְראַפ םיִעָׁשִר איד ןעֶזאָל הָׁשִמ
 ןיִפְראַד לאָמַא םֶד טְסעוו ּוד טְנאָזעֶגטאָנ טָה
 טֶה טְכאַמעֶג לְנע םֶד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי זַא נּוא
 ןיִטעֶּביִ הָׁשֹמ טֶה ןעֶטייֵט טְלאָועֶגייֵז טאָנ
 ןיִראָצ ןייַז ןירעֶגְנעֶל רעֶד ייֵז לאָז רע טאָנ
 ְךאַד טְסאָה ּוד טְנאזעֶג םיִא וצ טאָנ טאָה
 ןיִראצ םֶד ןיִרגְנעֶלְרִד ראָנ לאָז ְךיִא טְגאָזעֶג
 הָׁשמ טאָה םיִעָׁשָר ּוצ טיִנ נּוא םיִקיֵדַצ ּוצ
 רֶד ּוד טְנאַזעֶג רַּבִא ְּךאָד טְסאָה ּוד טְנאֶזעֶג
 םּורָד ְךֹוא םיעָׁשָר ּוצ ןיִראָצ ןייַד טְסְרָנְנעֶל
 (וגו אֵנ לֵדְנִי הָּתַעק חַלָׁש ןיִא קּוסָּפ רָד טְגאָז
 איו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי טיִמ ןאָט דֶסֶח טְסְלאָז ּוד
 ןייַד טְסְרעֶגְנעֶלְרֶד ּוד סָד טְנאָזעֶג טְסאָה ּוד
 טְנאָז יֵמְלַׁשּורְי רָד .ְּךֹוא םיִעָׁשְר ּוצ ןיִראָצ
 עֶכיִלְטע ןיִמעֶנ קעוֶוַא טְזאָל טאָנ (ןֹוענאֵׂשונ
 לאָז איז יִדְּכ לּואָׁש גאָָו רעֶד ןּופ תֹוריֵבֲע
 רָּביִא ןיִלאָז תֹויִכָז איד נּוא ןיִרעוֶו רעֶגְניִרְנ
 ּוהיֵבַא יִּבַר ןיִנעוֶו ןּופ טְנאָז אָנּוד בר .ןיִנעוֶו
 טְקְנעֶריִנ נּוא טיִנ טְסעֶג ראַפ טאָג עֶׁשְטאָה

 טאָה רֶע יו ךיילְג ְךיז רע טְכאַמ ְךאָד ץְלַא
 לייֵמַא נוא ןעֶפעֶג ראַפ  תֹוריֵבַע עֶכיִלְטַע
 איד ןיִּבייֵה ףֹוא טְואָל טאָג ןעֶגאָז םיִמָכֲח
 רָּביִא ןיִלאז תֹוצָמ יִדידְּכ תֹוריֵבַע טיִמ לאָׁש

 טוב

 ייַּב רָד טייֵמְׁש םִע נּוא טאָג ּפָא םיִנעָסאֶנעֶג
 םע רעוֶו ןעֶייוַו ּוצ (רֹומְׁשִּת תֹוצַמַה גַה תֶאנ
 רֶלעֶנ ןעֶניִד ראַפ ּוצ בֹוט םֹוי םּוא טייֵּבְרַא
 רֶלעֶנ ןייק ןיִּבעֶג םֹוא טיִנ ליוִו רעֶז רעֶדָא
 גּוא רֶלעֶג םֶד ּביל טֶה רָד בֹומ םֹוי דֹובַּכָל
ע יו ְךייַלְנ זיִא דְלעֶג ןיִא טְּבייֵלְנ

 טְּבייַלְג ר

 םיִרָכְ ניי עֶלַא (ףרּוְולָּכ הָאְרינ זע ןיִא
 םִיַלָׁשּורְי ןייק בֹוט םוי םּוא ןייֵגּוצ בײַ ןיִנעֶז
 רֶבייַו רֶּכֶא הֶיְִׁש רֶד רַפ ןְהעֶוֶג ןירעוֶוּוצ
 ןייק ןייֵג ּוצ ביָיַח טיִנ ןיִנעֶז עֶדְניִלְּב גוא
 ןייק ןיִנעֶז םּורָד ְּבייֵרׁשייַהְּב רָד םִיַלָשּורְ
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 / טאָה סאָו רֶד טיִנ נוא ןיִגְנאַנעֶג טיִנ רֶּבייוַו
 יא וועג זיִא םָז ןיקְלאָו רעֶד לייַו םּמַא
 לֶניִפְׁשַא יו רעֶטול ןעוֶועֶג זיִא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב
 ןְהעֶז ןָא טְנעֶקְיִג םיִא ןיִא ְךיִז םֶה ןעֶמ סאוָו
 רעֶדָא םּומ לעּבַא סָד טְכעֶר טיִנ זיִא םּורָד
 ןעֶיִלייֵה ןיִא ןיִרעוֶו ןעֶהעֶזיִג לאָז הֶׁשא .ןייֵא
 ןיינ ּוצ ןעֶועֶג רּוטּפ ייֵז ןיִנעֶז םּורְד ןיִקְלאוָו
 יֵּפ לע יִּכנ בֹוט םֹוי םּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק
 דייר עֶניִזאָד יד ּךֵרֹוד ןעד (הָלֵאְה םיִרָבְדַה
 איד ןעועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ ריֵד טיִמ ְּךיִא ּבאָה
 הָרֹּת יִד םָד ָּא ןיִנאַד ןופ ןעֶנְרעֶל םיִמָכֲה
 ןעֶמ ראָט ןְּביִרְׁשעֶנ ןיִּבעֶגעֶג טאָה טאָנ סו
 יֵד נּוא בַתְּכִּב ראָנ ןיִנְרעֶל טיִנ גיִנייווְניִסֹוא
 ' טְניִרעֶליִנ הָׁשֹמ ּוצ טאָה טאָנ סאָוו תֹוכָלֲה
 ראָנ ןיִּבייַרְׁש ןָא טיִנ ןעֶמ ראָט גיִנייַוְניִסוא
 ָיַהְּב רעֶד .גיִנייניִסֹוא ןיִנְרעֶל ייֵז לאָז ןעֶמ
 ןָא ןיִסייֵהעֶג טיִנ טאָנ טאָה םּורָד טְּבייֵרְׁש
 ףֹוא ׁשּוריֵּפַא ןיִנעֶז םוָו תֹוכְלֲה איד ןיִּבייֵרְׁש
 ׁשָמּוח םָד טְכעֶר ןינעק לאָז ןעֶמ הָרֹוּת רָד
 איד ןיִּבאָה םוָו לֵאָרְׂשִי איֵד ראנ ןייֵמְׁש רַפ
 תֹוכָלֲה יד ןיִנְרעֶל ןיִלאָז ןעוֶועֶג לָּבֹקִמ הָרֹוּת
 רעֶסעֶּב ייֵז ןיִלעוֶו טיִמ רֶד נּוא גיִנייווְנִסֹוא
 טְכעֶר ןענעק אייֵז לייַַו תֹומּוא איד ןּופ ןייַז
 ראָנ תֹוכָלֲה יִד ְּךֶרֹוד הָרֹוּת יד ןייֵטְׁש רַּפ
 .טאַהעֶג לֵאָרְׂשִי ןיִּבאָה םֶרַּפ ןּופ תּולְנ ןיִא
 טייֵרְּפְׁש רַּפ ןעֶועֶג ןיִנעֶז נּוא תֹורָצ עֶסֹורְנ
 טְנעֶקְיִג טְכעֶר טיִנ ייֵז ןיִּבאָה רעֶדְנאַנַא ןּופ
 יִּבָר טאָה גיִנייווְניִסֹוא תֹוכָלֲה איד ןיִנְרעֶל
 תֹויַנְׁשִמ נּוא תֹוכָלֲה איד רּוציִקְּב ןְּבירְׁשִג ןָא
 ןיִסעֶג ראַפ טינ ייֵז ןיִלאָז לֵאָרְׂשִי איִד יִדָּכ
 ןעוֶועֶג זיִא הָׁשמ (ונו םֵׁש יִהָיַנ .תּולְנ ןיִא
 נאָט ניִצְרעֶפ טאָנ טיִמ יֵניֵס נְראַּב םָד ףֹוא
 איוִו טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד .טְכעֶנ גיִצְרעֶפ נּוא
 ויִא םע ןעוֶו לֶמיִה ןיִא טְסּואוועֶג הָׁשִמ טֶה
 דיִמָּת ְךאָד זיִא לָמיִה ןיִא טְכאַנ רֶדָא גאָט
 .רעֶטְצְניִּפ טיִנ לאָמ ןייק זיִא םִע גיִטְכיֵל
 טְגאָועֶגןְּבאָה םיִכָאְלַמ יִד ןעוֶ יִא ץוריּת רָד
 גאָט ויִא םע זַא טְסּואוועֶג רע טאָה ׁשֹודק
 רע טאָה ְךּורָּב טְנאָזעֶג ןיִּבאָה אייֵז זַא גוא
 ויִא טֵׁשְּפַאְּךאָנ ,טְכאַנ זיִא םע זַא טְסּואוועֶג

 םֶה ןעֶקיִּב ְךיז ןּוז איד ןְהעֶועֶג שֶה הָׁשֹמ ןעוֶו
 רע זַא נּוא גאָט זיִא םִע סאָד טְסּואוועֶג רֶע
 רע טֶה ְךיִ טְקִיִּב הְָכָל איד זַא ןְהעֶועֶג טֶה

 םסוטאוועג
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 (ונו רק הנֵהנ טְכאַנ זיִא םעזַא טְמּואוועֶג
 לָמיִה ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג ּפאָרַא זיִא הָׁשֹמ זַא נּוא
 טְכיל םֶד ןיִנעוֶו ןּופ םיִנָּפ יז טְכייֵלעֶג טֶה
 הָכֹוז הָׁשֹמ טאָה םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב העֶד
 תֹוחּול יִרעֶרְנַא יֵד ייַּב טְכיֵל םעֶדּוצ ןעוֶועֶג
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז תֹוחּול עֶטְׁשְרֶע איד אייַּב לייוו
 םיִסיִנ איד ןְהעֶועֶג ןיִּבאָה ּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 טיִנ יי ןיִּבאָה ןאָטעֶג טֶה טאָג םו תֹואְלּפנְ
 ייֵז םָד תֹוחּול יִד ףֹוא ןְֶכייֵצ ןייק טְּפְראַדעֶג
 תֹוחּול יֵרעדְנַא איִד ייַּב רָּבֶא טאָג ןּופ ןיִנעֶז
 נּוא לֶמיִה םָד ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ןייֵלַא הָׁשִמ ויִא
 טְוּומעֶג רֶע טֶה תֹוחּול יַד ןעווועֶג לֵּבִקְמ טֶה
 םָדףוא ןעֶועֶג זיִא רֶע סאָד ןיִכייֵצַא ןיִּבאָה
 ְךאָנ תֹוחּול יד ןעֶוועֶג לָּבקְמ טֵה נּוא לָמיֵּה
 ןייק ןיִּבעֶגיִנ טיִנ טאָג טֶָה םּורָד זיִא ץּוריִּתַא

 לייוַו תֹוחּול עֶטְׁשְרעֶייִד ייַּב הָׁשֹמ ּוצ טֶכיֵפ 4
 טיִנ םּויק ןייק; יִלעוֶו ייֵז טְסּואוועֶג טֶה טאָג

: 

 םּורָד ןיִרעוֶו ןיִכאָרְּב ּוצ ןיִלעוֶו נּוא ןיִּבאָה -
 צ ןיִּבעֶג רֹובּכ ןייק טְלאוָועֶג טיִנ רע טאָּה !

 ּביִלְּבעֶג ניִּבייֵא ףֹוא ןעֶנעֶז תֹוחּולעֶרעֶדְנַא יד רעֶּבָא םיִנפ ןייַז ןיִא טְכיִל םעֶד טיִמ הָּׁשִמ
 הָשמ טאָה ןיִנאוַו ןּופ םֵּבייֵרְׁש ׁשֶרְדֶמ רעֶד 4 הָׁשֹמ ּוצ טְכיִל םד ןיִּבעֶיִנטאָג טאָה םּורָד
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 וצ טְגאָועֶג טֶָה נוא ןֶּכְׁשִמ ןופ ןְגְנאַגעֶג סורַא
 טֶה טאָנ םוָו תֹוָצִמ נּוא הֶרְוּת איד לֵאָרְׂשִי

 ןָא רייֵרעֶג ְךֹוא רֶע טאָה ןֶּכְׁשִמ ןיִא טְנאָועֶג
 . ּוצ טְרעֶהיִג ףֹוא טאָה רע זַא נּוא ְךּומ םעֶד
 ןייַז רעֶדיוִו רֶע טאָה תֹוָצִמ נּוא הֶרָוּת ןעֶנאָז
 טֶה ןֹרֲהַא נוא טְקעֶדיִג ּוצ ְךּוט םָד טיִמ םיִנָּפ
 ןיִּבאָה תּוכְז ןָסֹורְנַא טעוֶו רֶע םָד טְסּואוועֶג
 זיִא ןעֶנְרעֶל הָרוּת לֵאָרְׂשִי ּוצ טעוֶו רע ןעוֶו
 ָארׂשִי לָּכ וצ טְניִרעֶלעֶגטֶה נוא ןְגְנאַנעֶג רע
 הָלֵפְּת טְנעֶקיג טיִנ טֶה םִע רעוֶו נּוא הָרֹוּת
 נּוא ןאָט הָלֵפְּת טְניִרעֶלעֶג םיִא רֶע טֶה ןאָמ
 רֶע טאָה ןיִנְרעֶל טְנאָקעֶג טיִנ טֶה םַע רע
 ןֹרֲהַא ףֹוא טינ נּוא הָרֹוּת טְניִרעֶלעֶג םיִא
 ןעֶסֹורְנַא טֶה רע זַא טְנאָזעֶג םאָד זיא ןייֵלַא
 הָרֹוּת רֶבַח ןייַז טְניִרעֶל סע רעֶוטְרעֶיינ תּוכְז
 ןָמּוג ּוצ םיִא טְּפאָרְטְׁש רֶע .רֶדָא הָלִפְּת נּוא
 םיִא טְפְלעֶה טאָנ נּוא תּוכְז ןָסֹורְנַא טֶה רֶד
 רעֶד ןּופ הָמָכָח איִד ןייֵטְׁשְרַּפ ןאק רע םֶד
 נאָמ ניצְרעֶפ עֶטְׁשְרעֶטְנּוא איֵד נּוא הָרֹוּת
 ןְּבאָה גְראַּב םָד ףֹוא ןעוֶועֶג זיִא הָׁשִמ סאוָו
 ןֵטְצעֶל םָד נּוא טְנייִועֶג נוא טְסאפעֶג צְרׂשִי
 נּוא טְכאַנ נּוא גאָמ טְסאַפעֶנ ייֵז ןיִּבאָה נאָמ
 נּוא הָׁשֹמ ןינעקַא נְראַּב םוצ ןעֶגְנאַנעֶג ןיִנעֶז

 ןְמּוּקאַּב רֶעטֶה םֶד ןּופ טקעֶדיִנ ּוצ םיִנָּפ ןיִַז
 ןֶנאָז םיִמָכֲה לייֵמַא .םיִנָפןייַז ןיִא טְכיֵלַא

 ְךֹוא טאָה הָׁשמ :ּוא טְנייוֵועֶג עַלַא ןיִּבאָה
 טְמיִראַּב רֶד טאָג ְךיִז טֶה ייֵז טיִמ טְנייוֵועֶג
 איד ןעֶועֶג לֵחֹומ אייז םֶה נּוא אייז רעֶּביִא
 ייֵז ּוצ טאָה טאָנ נּוא לֵגֶע םעֶד ןּופ הָרָיִבֲע
 הָחְמִׂש ּוצ ןייַז ְךייַא לאָז ןיִייו םאָד טְנאָזעֶג
 רַּפ ּוצ ןייַז ְךייַא לאָז נאָט רֶד נּוא ןוׂשָׂש נּוא
 זיִא טאָד ראָי עֶלַא תֹוריִבע עֶרעֶייַא ןיִּבעֶג
 טֶה הָׁשֹמ סאו טייַצ רָד ןיִא נּוא רּוּפִּכ םֹוי
 ןעוֶועֶג רַזֹונ טאָג טֶה ןיִכאָרְּב ּוצ תֹוחּול איִד
 רַעצ טיִמ ןיִנְרעֶל הרָּת ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי םֶר
 טאָטְׁש ןייֵא ןּופ תּולָנ נוא טייקְרעורְמ נּוא

 םיִנָּפ ייֵרעֶג םיִא טיִמ טֶה טאָג םָו םֶד ןּופ
 םֶד ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז רעטֶה םד ןּופ םיִנָּפ לֶא
 ןֵבאָה צָרְׂשִי נּוא (ויִלֵא תֶׁשֶנִמ ּואְרַיַע טָכיֵל -
 עֶרעֶזנּוא םיִא ּוצ ןעֶנעֶנעֶג ּוצ טאַהעֶג אָרֹומ -

 איד ןעוֶועֶג זיִא טְכעֶלְׁש איו ןיִנאָז םיִמָכָח

 ד אֵרְשִי איד רֶדייֵא ןעֶד לֶגע םעֶד ןּופ הֶרָיִּבַע

 ןְהעֶזיִג ייֵז ןיִּבאָה לָנֶע סאָד טְכאַמעֶג ןיִּבאָה
 ְךיז ןיִּבאָה נּוא דְנעווו עֶגיִדְרעֶייּפ ןעֶּביִז ךְרֹוד -
 לֶנע סאָד ןיִּבאָה ייֵז וַא נוא ןְטְבְראַפעֶג טיִנ -

 םֶד ןיִא ןְהעֶז טְנעֶקִיניִנ יי ןיִּבאָה טְכאַמעֶג
 רעֶנייֵלְק זיִא םע טְׁשְטאָח הָׁשֹמ ןופ טְכיֵל

 טֶה הָׁשֹמ נּוא טאָנ ןּופ טְכיִל םֶד ןּוּפ ןעוֶועֶג -
 טְכיִל סאָד יֵדּכ םיִנָּפ ןייַז ףוא ְךּוטַא ןאָטעֶג !
 ןיטייל ןייַז קיִזַמ לאָז נוא ןייַג םֹורַא טיִנ לאָז -

 רֶע טאָה ןֶּכְׁשִמ ןיא ןְגְנאַנעֶג זיִא רֶע זַא נּוא
 זיִא רע ןעֶו ְךֹוא נּוא ןְמּונעֶג פאָרַא ךוט םָד -
 : װ
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 הָבּוׁשְּת לַעַּבַא איו ֹוזַא רעֶרעֶדְנַא רעֶד אוצ
 רעֶו ןעֶד תּולֵד ְּךרֹוד ןעֶנְרעֶל לאָז ןעֶמ נּוא
 ןינְרעֶל טיִנ הָרֹוּת ןייק ןעק רֶד ְּךייַר זיִא םִע
 ןיִנְרעֶל הָרֹוּת ְּךֶרֹוד ףאַלְׁש טְרעֶו ןעֶמ גוא
 יִזאָד יד ןיִלעוֶו ןעֶמּוק טעֶו חיִׁשְמ זַא רָּכֶא
 ףֹוא נּוא טְלעוֶו רָד ףֹוא הָחְמִׂש םֹורָג יִּבאָה
 ,הָחְמִׂש םֹורָג ְךֹוא ייֵז ןיִּבאָה טְלעוֶו רעֶנעֶ
 טְגאָועֶג טֶה הָׁשֹמ םֶד טְּבייַרְׁש טֹוקָלַי רעֶד
 ןיילַא לע ךיא םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר טאָנ ּוצ

 ןימפשמ
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 גּוא ז'ע איד טְניִרעֶג ןֶּבאָה םוָו איד ןיִטִּפְׁשִמ
 ראַפ לֶגע םָד טאָה גוא ןעֶגְנאַנעֶג ּפאָרַא זיִא
 ּוצ טְניִד סֶע רעוֶו טְנאָועֶג טאָה ּוא טְנעֶרְּב
 טאָה טאָנ ןעֶד ריִמ ּוצ ןְמּוק לאָז רעֶד טאָנ
 טאָה סאוָו םעֶד ןְגִנְראַה לאָז ךיא ןעֶמייֵהעֶג
 םינ םיִא טאָה טאָנ עֶׁשְטאָה ז"ע טְניִדעֶג

 טייל יד יֵדְּכ טְגאָעֶג ּךאָד רע טֶה ןָסייֵעֶג
 נּוא ןְסייֵהעֶג םֶד טאָה טאָג זַא ןעֶנייַמ ןיִלאָז
 טְניִרעֶג ןְּבאָה םו יֵד ָּתיִנְרַהעֶג ןְּבאָה ייֵז זַא
 טְנאָועֶג טֶה נּוא ןאָטעֶג הָלָפָּת הָׁשֹמ טֶה ז'ע
 ןיִּבאָה ןאַמ דְנעֶזֹומ איירד םֶלֹוע לָׂש ֹונֹּבִר
 וד נּוא ןיִצְראַה ןיִצְנאַנ םָד טיִמ טְניִדעֶג ז"ע
 םּוא ןאַמ דְנעֶזֹוט טְרעֶדְנּוה סקעֶז טְסְליוִו
 טְמיִראַּב רעֶד טאָנ ְּךיִז טאָה ֹוזַא ןיִגְנעֶרְּב
 טְניִרעֶצעֶג טֶהְּדַלָמַא לֶׁשָמַאויִא םִע .ייֵזרּביִא
 טּוג נּוא םיִא טְמעֶנ נּוא ןּוז ןיִמְצְלֶע ןייז ףֹוא
 רַׂש רעֶד טייַנ רֶנעֶה איִד ןיִא רַׂשַא ּוצ םיִא
 ןיירַא טאָטְׁש עֶרעֶדְנאַנַא ןיִא םיִא טְריִפ ּוא
 ְךאָנ נּוא ןּופ רעֶד טְׁשיִנ ְּךֶלֶמ םֶד טְגאָז נּוא
 עֶסֹורְנַא טְכאַמעֶג ְּךֶלֶמ רָד טֶה געט גיִסייַרְד
 רע איו נּוא ןעוֶועֶג ְּךָלייֵרְּפ זיִא נּוא הָדּועְס
 םיִנ זיִא ןּוז רָטְצְלִע ןייַז םֶד ןְהעֶז רעֶד טאָה
 ןיִרעוֶו גיִריֹורְט ןיִּבֹוהעֶג ןָא רֶע טאָה אָד
 םּוראָו טְסּואוועֶג טיִנ טאָה טְכעֶנק ןייק נּוא
 טֶה םו רַׂש רֶד ראָנ גיִריֹורְמ זיִא ְּךֶלֶמ רֶד

 ץע ששי "יי יז
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 / יָד םֶד ןיִנאַטְׁש רַפ טֶה ןיִנְראָּב רפ ןּוז םָד
 רֶד זיִא ןיז ןייַ יִנעוו ןּופ גיִריֹורְט זִא ךֶלֶמ
 רַּפ טְכאַרְּביִנ ןּוז םָד טֶה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג רַׂש
 ןְראָועֶגךֵלייֵרְפ רֶעייזְךֶלָמ רָד זיִא ךֶלֶמ םָד
 . ֹווַא רַׂש םעֶד ּוצ ןיִּבעֶגעֶג גְנּוריִצַא טאָה נּוא
 . ףיִּפ ןעֶועֶג ליִצַמ לֵאָרְׂשִי טאָה הָׁשֹמ ְךֹוא
 אייז רַּפ טאָה נּוא טֹוט םעֶד ןּופ לאָמ ףֶניִפ
 ןורק יד ןְמּונעֶג טאָנ טֶה םּורָד ןאָטעֶג הָלִפְּת
 וזַא הָשֹמ ּוצ ןיִּבעֶנעֶג טֶה נּוא הֶרֹוּת רֶָד ןּופ
 ! תֶא לֵאָרׂשִי יֵנְּב ּואָרְו) טְנאָז קּוסָּפ רעֶד יו
 טְלאָוועֶגןְּבאָה לֵאָרְׂשִי רָדְניק יִד (הֵׁשֹמיֵנְּפ
 ' םינ ןיִּבאָה נּוא הָׁשִמ ןּופ םיִנָּפ סאָד ןעֶהעֶז
 יו ֹוזַא טְכייֵלעֶג טֶה םיִנָּפ ןייַז לייוו טְנעֶקיִנ

 יַּב ןביִלְּבעֶג זיִא טייקִיִטָכיִל םֶד נּוא ןּוז יד
 איו ֹוזַא טֹומ ןייז ְךאָנ ּוליִפֲא גיִּבייֵא הָׁשֹמ
 עֶנייַז טניע הָתֲהָכ אל) טייטש קּוסַּפ ןיִא
 ןייז נוא ןעֶראוָועֶג לעֶקנּומ טינ ןעֶנעֶז ןיִגֹוא
 זַא טוט ןייַז ְךאָנ ןעוֶועֶג גיִטְכיֵל זיִא םיִנָּפ
 טְניִרעֶל סאוָו םֶכָח ריִמלֵּת רָכיֵלְטיִא ְךֹוא
 טְכיֵלַא טאָנ םיִא טיִג טכאנ נּוא גאָט הָרֹוּת
 ןִא יו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא םיִנָּפןייַז ןיִא
 הָרּורְצ יִנֹודֲא ׁשֶּפַנ הָתְיָהְט טייֵטְׁש קּוסָּפ
 ןופ הָמָׁשָנ יֵד ףיהֹלא ָיְו תֶא םיָיַחַה רֹורָצִּב
 םָד טיִמ טְכייֵל נּוא טאָנ ייַּב ויִא קיִדַצ םָד

 :טאָנ ןּופ טְכיֵל

 אשת תרטפה
 געט ליפ ןיִא ןעוֶוָג זיִא םָע נּוא (םיִּבַר םיִמָי יִהְיי)

 רייַר יִד נּוא (ּוהָיָלֲא לַא הָיָה יי רַבְרּו) םּורַא
 (היִשיְִׁשַה הָנָׁשַּנ) ּהָילֵא ּוצ ןעוג זיִא טאָנ ןּופ
 ּוצ (רמאל) רָנְנּוה םעֶד ןּופ ראי ןעֶמיִרְד םעֶד ןיִא

 רֶטמ הְֶּתאְו)באְחַא ּצ ןְהעֶזְג רעוֶוייֵג (הל) ןעֶגאָז
 ףוא ןְנעֶר ןעֶּבעֶג לעַוְךיִא גוא (הָמָרֲאה ִנְּפ לַע
 הָבּוְּׁת ןֶשְנעֶמ עֶכיֵלְטֶע ןעֶּבאָה םִע ןעֶד רֶרֵע רָר
 טאָג זּומ טֹונ רַפ ןעֶד רֶגְנּוה םעֶד ןְנעוֶו ןּופ ןאַטְג

 הָּוׁשְּ ןְלאָזייירְּכלֵאָרְִׂי יד ןָפאָרטְש ןְטייֵצ ּוצ
 ׁשֹורְׁשַחֲא איו ןעֶגאָז םיִמָכֲח עֶרְונּוא יו ֹוזַא ןאָמ

 יד טיִמ ןאָט לאָז רֶע ןֶמֶה וצ םֶתֹוח ןיי ֶּבעֶגג טֶה
 רֶלאַּב לֵאָרׂשִי יִד ןעֶּבאָה ּוזַא ליִװ רֶע סח לֵאָרְׂשִי
 ןְבאָה םיִאיֵבְנ גיִצְרעֶּפ נּוא טֶכֵא נּוא ןאָטנ הָבּוׁשְּת

 הָבּוׁשְּת ןייק ְּבאָה ייֵז גּוא לֵאָרְשִי יד טְפאָרְטְׁשעֶג
 ןופ םָתֹוח רעד ןעֶועֶג רֶסעֶּב ויִא ּוזַא ןאָמעֶג טיִנ

 אָרְִיוֶׁרְרָמ רָה םיִאִבנ עֶלַא ןּופ רעֶמ ׁשֹורְשַחַ
 טְכעֶלְׁש ׁשֶנעֶמ ןיֵא זיִא סֶע ןעוו טָּבייַרְׁש הָּבַר
 לעיִפ ןְגעֶו יֵז םֶר געֶט גיִנייוַו ףוא םיִא ְךיִז טְכאַד

 ְךייֵלְג ויִא סֶע (םיִּבַר םיִמָי יֵהָיו) אָד טייֵמְׁש םּורָד
 ראָנ זיִא תָמַא ןיִא נּוא רַגְנּוה ויִא געֶמ לעיִפ איו
 .איִר זיִא תֹורָצ ןיִא ראָנ רעֶגְנּוה ראָי אייֵרְד ןעווֶועֶג

 זיִא (בָאְחַא לֶא תֹואָרֲהָל ּוהָיְלַא ְךֶלֵי) גְנאַל טייֵצ
 רֶר נוא בָאְחַאּוצ ןְרעוו ןעֶניִג ּוצ ןְגנאַנֶג ּוהְילַא
 אָרָקִיע ןורְמּוׁש ןיֵא טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טאָה רעֶגניה
 ּוהיְרַבוע ּוצ ןֶפּורָג בָאֶחַא טֶה (ּוהָיְרַבֹוע לֶא בָאְחַא
 נוא זוה ןייַז רָּביִא ןעוֶועֶג הָנּומְמ ןייַא זיִא רֶע סו
 - (ַהָיַו) טאָנ רַּפ טאַהעֶג אָדֹומ רֶעייֵז טאָה ּוהָיְרַבוע

 איֵר ןעֶּטינְׁש רַפ טֶה לָבָיִ זַא ןעֶוְג יִא םָע גּוא
 םֶרָדְנּוה ןעֶמּונעֶג ּוהָיְרַּבֹוע טאָה טאָג ןּופ םיִאיֵבְנ

 יא ןָׁשנעֶמ גיִצְיִפ ןעֶטְלאַהַּב יז טֶה גּוא םיִאיִבְנ
 עֶרְרְנַא ןיא ןיִא ןעֶשְנעֶמ גיִצְפיִפ גּוא לייֵה ןייֵא
 רֶסאַו נּוא טֹורָּב טיִמ טְוייֵפְׁשעֶג ייֵז טֶה נּוא לייֵה

 וצ טְגאָזג טֶה בָאְחַא ןירְַהְנִס ןיִא טְגאָזאָרָמִ יִד
 זוה ןייַמ טֶלאָוָו םּורָּפ טֶסיֵּב אּוד ןעוו ּוהָיְרַבֹוע

 יו וזַא ןעֶגעוֶו טיִניַןּפ ןְרעֶ טְׁשְנעֶבג טְפְראַרְג
 בקֲעַי גע ןיפןֶבָל ןּופ זוה םֶר טְשְנעֶּבִג טֶה טאַנ

 נוא

 יא
 ר



 יי א = רו. רשא שי רו יי יי צי יי , א אזא - איש. {(. 4

 תרטפה הניאצ

 זיִא וזַא ףסוי ןְגעֶוו ןּופ יִרְצִמ םעֶד ןּופ זוה סד נּוא
 טְגאָז נּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ לוק תַּבַא ןעֶמּוקעֶג
 בָאְחַא ןּופ זוה סאָד ראָנ םֹורָפ רֶעייֵז ויִא ּוָיְרַבוע

 ןייא זיא בָאְחַא לייוו הָכָרָּב ןייק ּוצ יּואָר טיִנ ויִא 1

 ןעועֶג רעֶסעּב זיִא ּוהָיבוע טְנאָז בא יעשו
 םֶהָרְבא יוִו רעֶמ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא ּתֹוקָרְצ טיִּמ
 םוִו טְלעֶּטְׁשִג עֶניִרָר ןְּבעַלןייז טֶה רֶע ןעֶד ּוניִבָא
 לאָז לָביִא םּראָו ןעֶסֶע ְּבעְֶג יִאיִבְיִר טּה רֶע
 נּוא ּתיְִרַהָג םיִא איז טְלאָו ןעֶרעֶו ראָועֶגןעוֶועֶג
 טיִנ נּוא ןְלייַה ייֵווְצ ןיִא ןְמְלאַהְּב ייֵז רֶע טֶה םּורָד
 םֶר טֶה ּוהָיְדבֹוע טְגאָז ךזילֲא יב לייֵה ןייא ןיֵא
 ֶנייַו טֶה רֶע סאָר ּוניִבָא בֹקֲעַי ןופ טְניִרעֶלְג ּפָא
 םיִקָלֲח ייַווְצ ףֹוא טְלייֵמְג רֶניִזג זוה ןייַז נּוא רֶדְניִק
 רעֶר שעֶו ָׂשֵע ןעוֶו טְכאַרְטעֶג ְךיִז טאָה רָע ןעֶד

 ןעֶפֹולְטְנַא לייֵט עֶרָדְנַא יִד טעֶו לייֵט ןייא ןְגאָלְש !
 םעֶו לֶבָיא ןעוֶו טְכאַרְטעג ּוהָיָרבע טֶה ךוא וזַא -

 טעֶו ןָגאָלְׁש רָד לייַה ןייֵא טעֶוו נא ןָרעֶוו ראָתעֶג
 בָאְחַא רֶמאַ ןָפולְְנַא םיִאיֵבְנ לייַה עֶרָָנַא איִד !
 אייֵג ּוהָיְרַבוע ּוצ טְנאַזעֶג בַאְחַא טֶה (ּוהָיְדַבֹוע לֶא -
 נּוא רֶחאַו ןּופ ןעֶנּורְּב לאַוק עֶלַא ּוצ דֶנאַל ןיֵא

 גּוא זאָרְג ןניִפְג ריִמ ןְלעוֶו רֶמאָמ ןעֶכייֵט עָלַא ּוצ
 גּוא ןעֶלְייֵא לֹומ נּוא דֶרעֶפ ןיִרעֶג רָד ןעֶלעוֶו ריֵּמ !
 תֹומֲהְב ןייק ןּפ ןְרעֶו ןְטיִנְׁ רַפ טיִנ ןְלעוֶו ריֵּמ
 ּוצ דְנאַל םָד טְלייֵמ ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז נוא (ּוקְלַחיו) :

 ןייא ןיִא ןְגְנאַגעֶג זיִא בָאָחַא רֶד גוא ןעֶראפ רב
 גע ןיי ןיִא ןְגְנאַגג זיִא ּהָיְרבוע נוא ןייַלַא געוֶו

 והילַא זיִא געֶו ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ּוהָיָבּוע גּוא ןיילַא
 טְנעֶקְרָד םיִא םֶה ּוהָיְדבֹוע נוא ןָמּוקַג ןבצקצ ס =
 נּוא םיִָּפ ןייַז ףוא ןָלאַפָנ זיִא גוא (ויָנָּפ לַע לֹוּפָי) -

 רֶע םֶהּּוהָיָלֲא ראַה ןייֵמ םֶָד טְסיִּב ּוד טְנאָזעֶג טֶּה
 ןייַד ּוצ גאָז נּוא אייֵג םֶד ןיִּב ְךיִא טְנאָזעֶג םיִא ּוצ
 םיִאּוצ ּוהָיְרבֹוע טֶה (רֶמאֹי) אָד זיִא ּוהָיְלֲא ראַה -
 ְךיֶמ טְסיִג ּוד סו טְגיִדְנִזעֶג ךיִא ּבאָה םוָו טְגאָזנ -
 ןעֶמייֵמ ּוצ בָאְחַא ןופ דְנאַה רעֶר ןיִא טְכעֶגְק ייד .
 טּבעַל םֶו טאָג ןייַד טאָ ייַב ךיִא רעֶוְׁש אָד ְךיֵמ !

 הָנּולְמ ןייֵא גּוא קְלאַפ ןייֵא אָר זיִא סֶע ּבֹוא גיִּביוַא
 ךיִד ןעֶכּוז ּוצ ןיִהַא טֶקיִׁשָג םיִנ טֶה ּראָה ןיימ םִָנ -

 רֶע נּוא אֵד טיִנ טֶסיִּב ּוד טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ייֵז נּוא
 ייֵז ּבֹוא קְלאַּפ סאָר נּוא הָכּולָמ איד ןָראווָׁשַּב טֶה
 נּוא (רָמֹוא הָּתַא הָּתִעו) ןעֶגיִפעֶג טיִנ יד ןעֶנעֶק

 ראַה ןייַד ּוצ גאָז נּוא ייֵנ ריִמ ּוצ ּוטְסְנאָז טֶרָדְנּוצַא .
 לעוֶו ךיִא ןייַז טעוֶו סֶע גּוא אָד ויִא ּוהָיָלַא .בָאְחַא
 טעֶו טאָנ ןּופ טְניוִו ןייֵא נּוא ריִד ןּופ ןייֵג קעוַא
 ְךיִא סאָו טֶרָא ןײא ווא ףוא ןעֶנאְַפ קא ף
 ריִגֲָל יִתאָבּו) ןייַז טְסעוֶו אּוד יו ןעּסיוִו טיִנ לעוֶו
 וד זַא בָאְחַא ּוצ ןְגאָז ןָמּוק לעוו ךיִא נּוא (בָאָחַאְל
 ֶרֶבֵו) ןעֶגיִפעֶג טיִנ ְךיִר טעֶו רָע נּוא אָר טְסיֵּפ

 1 נכ שש

 זעק הניארו אשת
 ּבאָה םְכעֶנְק ןייַד ְךיִא נוא (ִרועֶנמ יי תֶא אָרָי
 ּוטְסְרעֶק םּורָד ןָא דנָנּוי ןייֵמ ןּופ טאָג ראַפ אָרֹומ
 ןִזאָל טיִנוְךיִמ טְסְלאָז וד ןְּבאָה תֹונְמֲחַר ריִמ ףוא
 ְךאָד ויִא סֶע ראוָו רַפ (יָנֹודֲאַל רַנּוה אֹלֲה) ןעֶטייֵט

 ַא ןאָמג ּבאָה ְךיִא םֶו ראַה ןייֵמ ּוצ טְנאָג ןְראָו
 ּבאָה וזַא טאָנ ןּופ םיִאיִבְנ יִד ּתיִגְרַהָג טֶה לָבְניִא
 ןאַמ טֶרָדְנּוה טאָנ ןופ םיִאיִָניִד ןּופ ןְמְלאַהּב ְךיֶא
 ןיִא ןאַמ גיִצְפיֵּפ ּוצ (הָרעֶמִּב ׁשיִא םיִׁשָמֲח םיִׁשַמֲח)
 נּוא םורָּב טיִמ טְויַפְׁשעֶג ייֵז ּבאָה נּוא לייֵה ןייֵא
 םוקָלָי רעֶד ךֹוא נּוא ְךֶועיִֶא יִּבָ יקְרִּפ רֶד רֶסאַוו
 ׁעָּבאָה םיִָלִמ ןְהעֶצ םֶד הָרוטְפַהרֶד ןיא ןְּביירְׁ
 רֶמְׁשְרָע רֶד טְלעוֶו רעֶצְנאַג רֶד רָּביִא טְגיִטְלעֶועֶג
 רֶד רֶרֶע נּוא לָמיִה רָּביִא טְניִמְלעֶווְנ םִוָו טאָג זיִא

 רֶד רָּביִא טְגיִטְלעועֶג טֶה םֶו דורְמִנ זיִא רָרְָנַא
 הֹמלָש ויִא רֶרְרעֶפ רָד .ףֵסֹוי זיִא רֶטיִרָד רֶד .דֶרָע
 םֶד טְנאָז קּוסָּפ רֶד יו ֹוזַא בָאָחַא זיִא רָמַּפיֵּפ רֶד
 ּוהָיְלֲא ןְנעֶק ייֵז ּבֹוא ןְראווָׁשַּב תֹומּוא עֶלַא טֶה רֶע

 ןעֶוג לַשומ םֶה רֶע םֶד ןגנּורְדִג זיִא וזַא ןָניִפג טיִג
 רֶד .רֵצנְרַנּבְג ןעוֶועֶג זיִא רֶטְסְקעֶז רֶד יז רָּבִא
 ןעֶוועֶג זיִא רעֶטְבַא רֶר .ׁשֵרֹּכ ןעוֶועֶג זיִא רעֶטְּבִ
 רעֶר .ַחיִׁשָמַה ךֵלֶמ זיא רעֶטְניינ רעד .שֹורְשַחֲא
 חיִׁשָמ ןּופ גע יִר יִא םֶד טאָג רֶדיו זיִא רֶטְנהעֶצ
 רעֶר רֶּביִא ְךֶלֶמַא זיִא טאָג םֶ ןעֶסיוו עֶלַא ןָלעֶו
 ָ" הֶיְה) טיטְׁש קּוסָפ ןיִא איִו וזַא טֶלֶעוו רְֶנאַנ
 ּביִא ְךֶלֶמַא ןייַז טעוֶו טאָג (ץֶרָאָה לָּכ לַע ֶלֶמְל
 וו םיִרָדָנ ןיִא טְגאָז אָרָמֶג איֵד טְלעֶֶו רְֶנאַ רֶד
 טֶה רֶע ןָמיִראַב ְךיִ לאָז ּוהָיְדבוע םַד ְךיִז טְקִׁשָ
 ,ֶלְְי) קּוספ ןיִא ְךאָד טייַמְׁש םִע טאָנ רַפ אָרֹומ
 ןייד טיִנ נא ןֶּבּול ְךיִד לאָז רֶדְמעֶרְפַא (ךיִפ אֹלְו רֶ
 ןעֶמ יוִו טאָמְׁש רעֶד ןיִא זיִא ץּוריִּת רָד ןייַלַא לֹומ
 ןָּבול םיִנ ןייַַא ְךיִז רֶע לאָז ןעֶׁשְנעֶמ םעֶר ןאק
 טיִנ םיִא ןֶעק ןעֶמ םִו טאָטְׁש רֶרְמעֶרְפַא ןיא רֵֶּא
 םּרְד ןייֵז ליִצַמ ְךיז לאז רֶע ידּכןְּבול ְךיִז רֶע געֶמ
 ָךיִז לאָז רֶע ּוהָיְלֵא רַפ טְּבּולעֶג ְךיז ּוהָיְרַבֹוע טֶה
 הָשָק ויא ןָניְִראַח טיִנ םיִא לאָז בָאְחַא ןייַ ליִצַמ
 ןעֶמ םָו ןעוֶועֶג רַעַצָמ ןופרמ יִּבַר ְךיִז טֶה םּוראוָו
 לייַוןייַַא רֶסאַו ןיִא ןעֶפְראַו טְלאוועֶג םיִא טֶה
 ר ןָמּוקעֶג זיִא ןְטְראָנַא ןּופ םָּפּוא ןָסעֶגְג טֶה רֶע
 זיִא רֶע זַא טְנעק רָד טיִנ םיִא טֶה נּוא תִיַּבַה לֵעַּב
 טְנייֵלעֶג ןייַרַא קאַזַא ןיִא םיִא טֶה גּוא ןֹפְרמ יּבִר
 ריִד יו ןָירְשִנ רֶע טֶה רֶסאַו ןיִא םיִא ןָפְראַַו ּוצ
 ןיא ןעֶפְראַו ְךיִד ליוִו רעֶגיִאָד רֶד םֶד ןֹפְרַ יִּבַ
 יַּבַה לַעַּב רעֶד םיִא טֶה רֶלאַּב וזַא ןייַרַא רֶסאַו
 נעט עֶנייַנ עֶלַא ןופְרַמ יִּבַר ְךיִז טאָה טְנאָלְג ּפָא
 רעֶר ןּופ טאַהעֶג הֶאּנַה טֶה רֶע לייוַו ןעֶוג רַעַצְמ
 טְזאָלְג ּפָא םיִא טֶה רֶע סָד טְלעֶו רֶר ףוא הָרֹוּת
 הָר םֶכָח ריְִלַּתַא ןופְרַמ יִּבִ ןעוֶועֶגזיִא רֶע לייַו
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 גּוא רֶׁשֹוע ןייֵא ןעֶועֶג זיִא ןופְרַט יִּבַר זיִא ץּוריִּת
 ןֹופְרַט יִּבִר זיִא רֶע זַא ןעֶגאַז טָפיִואַרְעַג טיִנ טֶה
 ןּפ ןעֶנייֵל םוא רָלֶעַג טיִמ טְנעֶקעֶג ְךיִז םֶה רֶע
 םָו טיִמ רֶד ןעוֶועֶג ליִּצַמ ְךיִז טֶה נּוא טוט ּםעֶד
 רֶע םֶה םּורָד ןֹופְרַמ יִּבִר זיִא רֶע טְנאַזעֶג טֶה רֶע
 טוקָלָי רָד ךֹוא נּוא אָמּוחְנִּמ רָד ןעֶווָג רַעַצְמ ְךיִ
 טייַל יד ןעֶגאָז םיִמָכֲח יד הָרוטְפַה רֶד ןיִא ןּבייַרְׁש
 ןּבאָה גּוא ו"ע ּוצ טְניִרעֶג עֶלַא ןֶּבאָה בָאְחַא ןּופ
 עֶלַא ןעֶּבאָה גוא טאַהעֶג הָכָרָּב נּוא לַזַמ סּורְנ
 זיִא םִע לייו ןעוֶועֶג זיִא סאָר ןְנּואוועֶג תֹומָחְלִמ
 ןעֶלאז םִו ןעוֶועֶג טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק לֵאָרְׂשִיןֵשיִצ
 טְלעֶטְׁשעֶג ךיִז ֶה ּוהְָלַא ןעֶד עֶרֶה ןָֹׁכ ןעֶרייֵ
 ךיִא ןְגיִרְׁשִג טֶה גוא לָמְרַּ ְראַּב ןעֶבוה םעֶד ףוא
 רנייֵק םיִא טֶה םִע נוא ןְּביִלְבעֶג רֶּביִא איִבָנַא ןיִּ
 יד ןיִא רָּבֶא בָאְחַא ְָלָמ םעֶד רַפ ןְּבעֶגָג םֹוא טיִנ
 טְניִרְגטְכעֶר לֵאָרׂשייִ ןְּבאָה ְֶלֶמה דוד ןופ ןָמייֵ
 הָרֹּת ליפ ןּבאָה רעֶדְניִק עָנילְק ּליִפָא גּוא טאָנ
 ויי ןעֶׁשיִוְצ ליפ ןעוֶועֶג זיִא םִע ראָנ טְניִרעֶלְג
 םּורָ לּואָׁש רַפ רִוָד ףוא עָרָה ןּוׁשָל דייֵרְג ןְּבאָה
 נּוא תֹומּוא יִד ןּופ דְנעֶה יִד ןיִא ןְלאַפעֶג ייֵז ןעֶנעֶז
 םּורְד ןעֶפְלעֶה טְנאַקעֶג טיִנ ייֵז טאָה הָרֹוּת רֶעייֵז
 ןעֶד עֶרָה ןׁשָל רפ ךיז ןעֶטיִה ּוצ ןְהעָג ןעֶמ לאָז

 הניארו אשת תרטפה
 (ּוָיָלַא רֶמאֹי) עֶרָה ןֹוׁשָל ְךְרֹוד זייֵב ליִפ טְמּוק םַע
 ײִמ טאָג יב ךיִא רעֶוְׁש םֶד טְגאָועֶג ּוהָיְלַא טאָה
 ְךיִא םִו יִּביֵא טְּבעֶל רֶע םָו תֹולָּיַח רעֶּביִא ראַה
 ןְרעֶו ךיִא לעֶו טְנייַה םָד םיִא רַפ ןְנאַטְׁשעֶג ןיִּב
 בָאְחַא תאֵרְקִל ּוהָיְַבּוע ֶלֵיו) בָאְחַא ּוצ ןְהעֶנעֶג
 בָאְחַא ןעֶגעקַא ּוהָיִבֹוע ןעֶגְנאַנעֶג ויִא (ל רֶנינ
 ְָלֵי) אָד זיִא ּוהָיָלַא םָר טְגאָזעֶג םיִא ּוצ טֶה נּוא
 ןְגעקַא ןְגְנאַנעֶג באָחַא זיִא (הָילַא תאֵרִָל בָאְחַא
 ןעֶועֶג זיִא (הָיְלֵא תֶא בָאָחַא תֹואָרְּכ יֵהיו) ּוהְָלֲא
 בָאְחַא טאָה ּוהָיַלֵא ּוצ ןְהעֶז רעֶד טאָה בָאְחַא זַא
 יד ןּופ רֵּביִרְטַּב רֶד םָד טְסיִּב ּוד םיִא ּוצ טְגאָזעֶג
 והָילא םֶה (לֵאָרְׂשִי תֶא יִּתְרַכֲע אל רֶמאי) לֵאָרָׂשִי
 ראָנ לֵאָרְׂשִי יד ּוצ טֶּביִרְמַּב טיִנ ּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג
 רַּפ טֶה ריִא לייַו דְניִעֶג זֹוה םֶרָמאָפ ןייַד גּוא ּוד
 ְךאָנ ןֵגְנאַנְעַג טְסיִּב גּוא טאָג ןּופ תֹוָצִמ יֵד טְזאָל
 ץֹובָקו חל הֶּתַעו) םיִלֲעַּב ןָפייֵה םו רֶמעֶג ָּא יִד
 דְנּוצַא נּוא (לָמֶרַּכַה רַה לֶא לֵאָרְׂשִי לָּכ תֶא יַלֵא
 לָמְרַּב גֶראַּב םּוצ לֵאָרְׂשִי לָּב ןייַא לעֶמאַז נּוא קיִׁש
 טֶרָדְנּוה ריִפ לַעַּב טאָנ ּפָא רָד ןּופ םיִאיִבָנ יד נּוא
 ןעֶרְניִל םעד ןּופ םיִאיִבְנ יִר נּוא ןאַמ גיִצְפיִפ נּוא
 ןּופ ׁשיִמ םעֶד יַּב ןָסֶע םִָו ןאַמ טֶּדְרְנּוה ריִפ םֹוּב

 :ויִא טְכעֶרְג רעֶו ןְהעֶז ןלעֶו ריֵמ גּוא לֶבָזיַא

 להקיו תשרפ
 לָּכ טְליִמאַזְג ןייַא טֶה הָׁשִמ (הֶָׁשֹמ לַהקַיַע

 ןעֶד רוּפִּכ םֹוי ְּךאָנ גאָטַא לֵאָרְׂשִי
 ןופ ןעֶגְנאַגעֶג ּפאָרַא רע ויִא רּוּפַּכ םֹוי םּוא
 סאָד נּוא תֹוחּול עֶרֶדֶנַא יִד טיִמ לָמיֵה םעֶד
 גְנאַגְג ףורַא נּוא גאָטְׁשְרְנאָד םּוא ןעֶזַנ זיִא
 ׁשֶרֹוח שאר םּוא רע זיִא לעֶמיִה םעֶד ףֹוא
 םּורָד גְמְנאָמ םּוא ןעוועֶג זיִא סאו לּולֲא
 לייַו גאָטְׁשְרַנאָד נוא גְטְנאָמ ריִמ ןעֶטְסאַפ

 םירקי יטוקיל :
 ערֶז רעֶד (סֵאָרְשִ יְֵּב תַרֵע לָּכ תֶא הָׁשֹמ לַהְקִיו

 = בי עה + ױּםֵבְיַבְש עֶר
 רעיי ןעֶמּונעֶג קעווַא יי ייּב הָׁשֹמ טאָה לֶגֵע םֶר
 קו העט ןָא נ ןבאה םכאקם יב יי הצ
 יִד ןעֶווג לַּכקִמ ןְּבאָה ייֵז תֵעַשְב יֵניֵס גְראַּב םעֶר
 ןֶכיִלְמיִא ּוצ םּוא רֶע טְרעֶק תֶּבַׁש עֶלַא נּוא הָרֹוּת
 םעֶר ןּופ טֵׁשּפ רֶד זיִא םֶד גּוא גגנּוריִצ ןייַז לֵאָרְשִי
 ןײֵא טאָה הָׁשֹמ (תַרֲע לֶּכ תֶא הָׁשֹמ לֵהָקָי) קיסָּפ
 םּוראָו לֵאָרְשִי יֵד ןּופ גְנּוריִצ עֶצְנאַג םֶד טְלְמאַזעֶג
 יז טֶה גּוא גְנּוריִצ ׁשְטייֵט זיִא (תַדֹע) טְראוו םאָד

 םָצ יו וזַא תֶּבִׁש ןעֶמיֵה םעוֶו ריִא וַא טְנאָנעֶג ןָא
 סֶר לאָז ְךיִא םָד ןייז הָכֹוו ריִא טעֶוו ןייַ ּוצ רעֶהְנ

 תֹוריִבַע יד ןעֶוונ לֵחֹומ טאָג טֶה געָמ יִד ןיִא
 ןייַז לֵחֹומ ְּךֹוא זְנּוא רע לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ
 רּופַּכ םוי ְּךאָנ גאָמַא נּוא תֹורָיַבַע עֶרעֶזְנּוא
 טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי לָּב טְליִמאוָנ ןייַא הָׁשֹמ טֶה
 רעֶד ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןָאֹוּב ןעֶלאָז יֵז ןְטאָּבג ייֵז
 ףֹוא טאָה הָׁשֹמ איוִו טְּבייַרְׁש בֵאֹוׁש ןֵבָא
 םעֶד טְגאָועֶג רָע טֶה ןֵּבְׁשִמ סאָר טְלעֶטְׁשִג
 ןָאור לאָז הָניֵכְׁש איד םָד םעונ יִהיֵו רֹומְזִמ

 ןיא :

 זַא טְּבייַרְׁש ריִנֵּמ רֶד ןעֶרעֶק םּוא תֵּבַׁש עֶלַא ךייא
 ןייקןעֶרניִצ ןֶא טיִנ ןעֶמ ראָט תֶּבַׁש םוא אָקְר
 םֶר רעֶרָא טְביֵל םֶד זַא רעֶּבָא רֶייַפ ןייק טְכיִל
 געָמ גאָמ אייַּב גאָמייַרָפ ןופ ְךאָנ טְגעֶרְּב רֶעייַפ
 םיִאָרק יַד יו װַא טיִּנ ןעֶנעֶרְּב ךֹוא םָר תֵּבַׁש םוא

 רעֶר ןיִא תּבַׁש ןעֶציִז אייז זַא ןעוט םעֶמּויראַק
 וו וזַא טֶכיֵל ןייק ןָא טיי ןרָניִצ נוא ׁשיִנְרעֶטְצְניפ
 ןעֶדְניִצ טֶכיֵל זיִא ָנּוא ייַּב הָּברְרַא לֵאָרְׂשִי ריִמ
 עֶסֹורְג נּוא עֶנייֵש הָוצִמ עֶפּורְנַא תָּבַׁש רֹובָּכְל

 יר ףוא נוא טְכאַנ רָד ןיִא טעֶּפְׁש זיִּבןְגעֶרְּב ןעֶלאָז
 ּומרָירָשחַּב יִעָׁשְרּ) קּוסָּפ רעֶר טְגאָז םעֶמּויְראָק
 ז רעְצְניִ די ןְינׁשרַפ ןעֶרעוֶ םיִָׁשָ יד גּוא

 שש וי שו עא
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 וֵל יִּבַר טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רֶד יו וזא ּכְׁשִמ ןיִא
 ןּופ ןעּור רקָיע רֶד זיִא ןעֶטְׁשְרֶע םוצ טְגאָז
 ןיא יו וזַא דְרֶע רעֶד ףוא ןעוווג הָיִכְׁש רָד

 ׂ צ לוק תֶא ּועְמִש ש קּוסָּפ .ךלַהְתִמ םיִהָש לֹוק תֶא ּועְמְׁשִיוטייֵמְׁש קוס
 לוק םֶד טְרעֶהְג ןְּבאָה הָוְַו םָדָא ןגה ָּךֹותְּב
 םעֶד טֶה םֶרָא זַא נוא ןְטְראָג ןיִא ןייֵג טאָג ןופ
 ףֹורַא הָניִכְׁש איִד זיִא ןיִסעֶנעֶג ּתעַרָה ץֵע
 ןיק זא גוא לָמיִה ןֶטְׁשְרָע םעֶד ףוא ןְגְנאַנעֶג
 ףֹורַא הָניֵכְׁש איד זיִא לָבָה ּתיִנְרַּתעָנ טאָה
 םִע זַא גוא לֶמיִה ןְרעֶדְנַא םעֶד ףוא ןְגְנאַנעֶג
 טְנידְג ןֶּבאָה םֶח ׁשֹונֲא רֹוד רָד ןָמּקעֶג זיִא
 םעֶד ףֹוא ןְנְנאַנעֶג ףֹורַא הָניִכְׁש יֵד ויִא ז"ע

 יד ןעֶמּוקעֶג זיִא םע זַא נּוא לעֶמיִה ןעֶמיִרָד -
 הָניֵכְׁש יד זיִא לֹּוּכַמַה רֹוד םֶד ןּופ םיִעָׁשר -

 נּוא לָמיֵה ןָדְרעֶפ םעֶד ףוא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹורַא
 ְּבאָה םֶו הָנָלְּפַה רֹוד רֶד ןְמּוקָג זיִא םִע זַא -
 אייַז לֵמיֵה םעֶד ןינעקַא םָרּוט ןייַא טעוּבעֶג -
 0 איד זיִא לֶמיִה םעֶד ףֹוא ןייֵג ףֹורַא ןעֶלאָז ! :

 נּוא לֶמיִה ןָטְפיִפ םָד ףֹוא ְגְנאַגְג ףֹורַא הָניִכָׁש
 טְכאַמְג ְךיִז טֶה נּוא רֹורְמְנְִמּוקְג זיא םִע זַא
 ןעֶגְנאַגעֶג ףורַא הֶניִכְׁש יד זיִא טאָג ןייֵא רַּפ !
 זיא סֶע זַא נּוא לעֶמיִה ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ףֹוא |

 הָניִכְׁש יד זיִא םֹודְס ןּופ טייל יֵד ןעֶמּוקעֶג
 זיִא לֶמיה ןעֶטְּביִז םעֶד ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ףורַא -

 קיִדַצ ןייַא ןעווג זיִא רֶע םֶו םֶהָרְבַא ןָמּוקעֶנ
 םעֶד ןיא טְרעֶריִנעֶג ּפאָרַא הָניִכְׁש איִד טֶה
 טֶה קָחְצִי ןֵמּוקַג זיִא ְךאָנ רֶד לֶמיִה ןָטְסְּקעֶו
 ןְטְפיִּפ םעֶד ןיִא טְרָדיִנעֶג ּפאָרַא הָניִכְׁש יִד !
 ּאָרַא הָניִכְׁש יד טֶה בֹקֲעַי ןְמּוקְ זיִא לָּמיֵה !

 וֵל ןֵמּוקעֶג ויִא לֶמיִה ןיִדְרעֶּפ ןיִא טְרָריִעֶג
 םעֶד ןיִא טְרעֶדיִנעֶג ּפאָרַא הָניִכָׁש איד טֶה -
 הָניִכְׁש יִד טֶה תֶהק ןֵמּוקנ זיא לָמיִה ןְטיִרְד -
 ׁשודקה ה"לש | יא
 (תָּבַׁשַה םויָּב םֶביֵתֹובְׁשֹומ לֶכְּב ׁשֵא ּורֵעבָה אל) -
 תֶקלְַמ ןּופ ןִיָנע םָד ףוא וָמְרַא ןייַ ןאק םָד = = }
 ךיִז ףְראַה ׁשֶנעֶמ רֶדעֶי סיִכָלעֶוו ןופ םַעַּכ ןּופ נוא 0

 ןעֶדְניִצ ּוצ ןָא טיִנ הָליֵלֲח םֶהיֵא ןעֶמיִה גיִדְנעֶמְׁש
 םוא ןֵּבֶׁש לֵּבִמּו ןְרָסעֶרְג רַּפ ּוצ טיִנ םאֹלְפ ןייַז נּוא

 םֶד ּוליִפַא סו הור ןּופ גאָט ןעֶגיִלייֵה םעֶר תָּבֹׁש -
 גוא גאָמ ןעֶזיִר ןיִא טיִנ טְנעֶרְּב םֶנֵהיֵג ןיִא רֶעייַּפ |

 םּוא טְניִרעֶצ רֶע רָרֶא תֶקָולְחַמ טְכאַמ רָבְלעוֶו רעֶד
 טֶרֶניִצ םֶנְהיִג ןּופ רֶעייַפ םאָר זַא רֶע טְכאַמ תָּבַׁש

 !ְסָכְלעֶוםיְִןיא ןָא ךיז ===
 עא

 חעק הניארו להקיו תשרפ
 זִא לָמיִה ןעֶרְדְנַא םעֶד ןיֵא טְרָריִעֶג ּפאָרַא
 טְרָדיִגגּפאָרַא הָניִכש יד טֶה םֶרָמִע ןְמּוקעֶג
 הָׁשֹמ ןעֶמּוקעֶג ויִא לעֶמיִה ןָטָׁשְרֶע םעֶד ןיִא
 ּפאָרַא טֶה הָניֵכְׁש יד םֶד טְכאַמעֶג רֶע טֶה
 טֶה םּורָד ןֵּכְׁשִמ ןיִא דֶרֶע רָד ףֹוא טְרָדינ
 םֶל ןיִלעֶטְׁש ףֹוא לאָז הָׁשֹמ םָד ןֶסייֵהְג טאָנ
 רֶע לייַװ הָניִכְׁש יד ןְטְראָד ןעֶור ּוצ ןֵּכְׁשִמ
 םיִמָי תֶׁשַׁשנ טְכאַרְּבְנ דֶרֶע רֶד ףֹוא איִו טֶה

 גאָט םֶקעְז ׁשְטייֵט זיִא םֶד (הָכאָלְמ הָׂשֲעַּת
 ּוצ הָכאָלְמ ןייַד ןאָטעֶג ןײלַא ןעֶרעֶו עוֶו
 טְרעֶו תֶּבַש טְכעֶר טְלאַה םִע רעֶו ןעֶנייוַו
 איד נוא עֶרעֶרְנַא ְךֶרֹוד ןאָטעֶג הָכאָלְמ ןייַ
 לאָז ןעֶמ ןעֶּביִרׁשעֶג ןָא רערְפ טאָה הָרֹוּת
 םעֶד ןּופ הָכאָּלְמ רעֶד רַּפ תָּבִׁש ןעֶטְלאַה
 תֶּבַש ןעֶטְלאַה לאָז ןעֶמ ןעֶזייו ּוצ ןֵּכְׁשִמ
 םיא ןַעֹוּב טי ןעֶמ/ לאָז ןֵּׁשִמ םעֶד ּוליִפֲא
 ןּופ ראָמ ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד ןֵּכָׁש לָּכִמ תָּבַׁש
 רעֶד תֶּבִׁש םוא ןְטייֵּבְרַא טיִנ ןעֶגעוֶו שיִנייַ
 ןָא טאָה הָרֹוּת איִד טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לעַּב
 םִו הָרְדֶס רֶנעֶי ייַּב טְניִהאָנ תֶּבַׁשןּביִרְשְ
 ןּופ טְכיִל ןייֵא טאַהְג טֶה הָׁשֹמ סֶד טייֵטְׁש
 טאָנ טיִנ תָּבַׁש םּוא םֶד ןעֶזייוו ּוצ םיִנָּפ ןייַ

 ןַח טֶה רע;םֶד לֵאָרְׂשִי ןֵכִלְמיִא וצ טְכיִלַא
 לֶכְּב ׁשַא ּורֵעַבָת אלנ םיִנָּפ ןייַז ןיִא
 ןייק ןיִנעֶרְּב טיִנ טְלאָז ריִא (םֶכיֵתֹובְׁשֹומ
 הָרֹוּת איד טֶה םּורד נּוא תַּבַׁש םּוא רֶעייַפ
 איו רעֶמ ןיִטאָּב רַּפ רעֶייפ ףֹוא ׁשּוריִפְּב
 תֹוכאָלְמ ןָטָסְנייֵמ םּוצ לייַו תֹוכאָלְמ יֵרעֶדְנַא
 םִע וַא םּורָד נּוא רעֶייפ ְךֶרֹוד ןאָטְנ ןעֶרעוֶו

 ןאָט הָכאֶלְמַא נעמ ןעֶמ םו תֶּבַׁש םֹוא טיי
 ןַא ְךֹוא נּוא רעֶייַפ רָּביִא הָלָדְבַה ריִמ ןֶכאַמ

 עָטְׁשֶרע םֶד זיִא ןָּפאַׁשַּב טְלעֶו יד טֶה טאָג
 שניפעשאב בקֵעי טהוא

 חל תָּבַׁש יעְיַבְׁשַה םֹויַבּו הָכאָלְמ הֶׂשָעֵּת םיִמָי תָׁשַׁשֹו
 םעֶד נּואהְכאָלְמַא ןָאּוט ּוטְסְלאָז גאָט סְקעֶז (ךיָהלֲא

 ןְּבעֶג ןְלעוֶו ריִמ ןְגעֶו טְטאָג ןּופ תֶּבַׁ ןייַז לאָז גאט ןָטּביִ
 ןופ ןְראָפעֶג קעַָא זיִא רעֶנייֵא לָׁשָמַא טיִמ ןייֵטְׁשְראַפ ּוצ
 ןײרַא דְנאַל דְמעֶרְפַא ןיִא הָחָּׁשמ ןייַז ןּופ נּוא .םייַה ןייַ
 שֶגעַמַא ןְהעֶו ּוצ ןייַז ְרעֶג םָנעֶלְּפ רָע גוא ןָנאֹו וצ ןיִטְראָד
 זיִא םָע רינ הָחָּפְׁשַמ ןייַז ףיא ןָגעֶרְפ לאָז רֶע םייַה רעֶּד ןּופ
 לאָמַא טיי רֶעייֵז ןעוֶועֶג זיִא סָע תַמֲחַמ ןְמיִקעֶג טיֵנ רָנייֵק
 טייג סאָו ןאַהיִרָא יא ןײרא טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןָמּוקעֶג זיִא
 ץְמיִקעֶג ןיירא זיִא ןאַמיִרָא רעֶד זַא גּוא רָזיַה יִד ןיִא םּורַא

 ףעָר ןאַמיִרָא םעֶר רֶש טֶה ןייַרַא ּבּושְׁש ןיִא ׁשגעֶמ םעֶר
 ּמ
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 יו ְךייֵלְנ ויִא םו טְכיִל יד ןעֶונ ׁשיִניִפעֶׁשַּב
 ןָא הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד ְךֹוא נּוא רעייפ
 רעייפ טימ ןְטייֵּבְרַא טיִנ לאָז ןעֶמ ןּביִרְשעֶג
 ןעֶדייֵר טיִנ ןעֶלאָז רֶּבייַו יִד ןעֶמ טְנייַמ םָד
 רעֶייַפ םֶדייֵּ טְכאַקְג ןְּבאָה ייֵז םוו לּוׁש ןיִא
 ץֶלַא ןְייִר נוא לּוׁש ןיִא ןְמּוק רֶּבייו יד ןעֶד
 יִד ּוצ טיִנ ןעֶרעֶה נּוא טְכאַקָג ןְּבאָה ייֵז םִו
 נּוא הָלֵפְּת יִד לֵַמַבְמ ְּךאָנ ןעֶנעֶז נּוא הָּלִפְּת
 ּורעֶבָה אל ןְּביִרְׁשִג ןָא הָרֹוּת יד טֶה םּורָד
 לּוׁש יִד םָד ןעֶוייוו ּוצ ןֶּכְׁשִמ םעֶד ייַּב ׁשֵא
 טיִנ לאָזיִמ נּוא ןְּכְׁשִמ רעֶד יו ְּךייֵלְנ זיִא
 םַרְפַּבּו דייֵרעֶטְסיִז םוא ןייק ריִא ןיִא ןדייר

 נּוא לּוׁש ןיִא רֶּבייוַו עֶלַא ןעֶמּוק תָּבַׁש םּוא
 ןיִא טְגאָז אָרָמִנ יִד .דייֵר עֶטְפיִז םּוא ןְדייֵר
 ְגְנאַגְג ּפאָרַא ויִא דייֵר סאָמ ןְהעֶצ ןיִׁשּודיִק
 רֶּבייַוןֵמּנָג ןְּבאָה סאָמ ןייַנ טְלעו רֶד ףוא
 טְלעֶוו עֶצְנאַג יִד ןעֶמּונעֶג טֶה סאָמ ןייֵא גּוא
 רֶפֵס יד ףוא טְניִפעֶג ןעֶמ ןעוו טְנאָז אָנּוה בַר
 ּוליִפָא ןְדייֵר טינ ןעֶמ ראָט ןְנֶייִל ּוצ הֶדְוּת
 לּוש ןיִא טיִנ ּוליִפֲא נּוא הָרֹוּת יֵרְבָד ןייק
 ןְרייֵר טינ דייֵרעֶגיִרְּביִא ןייק ְךֹוא ןעֶמ ראָט
 םיִמָכָח יִד טְּבייַרְׁש רֹואָמַה תַרֹונְמ רָדיווֹוזַא
 ןייַז ןיִא ׁשְנעֶמ ןייֵא טְנעֶק רעֶד ןעֶמ ןעֶגאָז
 נּוא הָמֹוׁש ןייַא זיִא ליפ דייֵר םָו רָד ןְדייֵר
 םיוָנזיִא נּוא םֶכָחַא ויִא ניִנייִו דייֵר םִו רָד
 יד יו ֹוזַא הָחָּפְׁשִמ רעֶמּונ ןייַא ןּופ םֶחּויְמַא

 בקעי להוא
 טייֵרְפעֶג רֶעייֵ ךיִז רֶע טֶה טאְָש ןייַ ןופ זיִא רֶע זַא טְנעֶק
 ףיֹוא ןְגעֶרְפ םיִא לאָז רֶע ןָפְלאַהְראַפ טְלאָוועֶג םיִא רֶע טֶה
 ּוטְסְלאָז סאָוו ְךאָנ ןאַמיִרָא רעֶר םיִא ּוצ טְגאָז הָהּפְִמ ןייַ
 ְאָר ןיִּב ְךיִא ןייַז קיִזָה םַרֹוג ריִמ טְסְלאָז ןעֶטְלאַהְראַפ ְךיִמ
 רעד טְגאָז הֹוּעַּבְטַמ עַכיִלְטִע ןעֶכאַמ ףֹונּוצ רעֶהַא ןְמּוקעֶנ
 ןְכאַמ אָד ּוטְפְלאָז ּוטְסְנייַמ תֹועְּבְטַמ ליִפיוו םיִא ּוצ ׁשְנעֶמ

 ליִבְרעֶקַא ןְבאַמ אָר לעֶוו ְךיִא ןייֵמ ךיִא ןאמיִרָא רעֶד טְגאָז
 ץיִז נּואליִּבְרעֶק סאָד ריִד ּביִג ְךיִא םיא ּוצׁשְנעֶמ רֶד טְגאָז
 ןעֶסעֶועֶג ויִא גּוא ןָאּוטעֶנ ֹוזַא ןאַמיִרַא רעֶד טאָה ריִט טיִמ

 - גוא ןָלייֵצְרעֶד ּוצ ןּבּוהעֶג ןָא םיִא טֶה גוא ׁשְנעֶמ םעֶד טיִמ
 ןְלמיִרְר ּוצ ןְּבֹהעֶג ןָא רֶע טֶה געוֶו םעֶר ןּופ ריִמ ןעֶועֶג זיִא
 ןייֵא ֹוזַא טְרעֶׁשאַּב ריִמ טֶּה טאָג זַא טְכאַרְטעג ְךיִז םֶה נּוא

 ןעֶמעֶּב ְךיִא לעוֶו ןָאורּפֶא לֶסיִּבַא ןְנעֶק ְךיִמ לאָז ְךיִא םֶרָא
 ןְפאָלָׁשרָּבִא לֶסיִּבַא ןגייל ְיִמ לאָז ְךיִא תִיַּבַה לַעַּב םעֶד
 םַעַּכ ןיִא ןעֶראוָועֶג ןאַמיִרָא םעֶד ףוא תִיַּבַה לַעַּב רעֶד זיִא
 יד יִדַּכ גאָמ ןָגיִטְנייַה ראַפ ריִד לאָצ ְךיִא םיִא ּוצ טְגאָז נּוא
 ריִמ טְסְלאָז הָבֹוטַא ןייַז ריִמ לאָז סֶע יֵרּכ גיִרייַל ןייַז טְסְלאָז
 ּוד נוא םיִבֹורְק עֶניימ ןּופ גּוא הָחְַּׁשִמ ןייֵמ ןּופ ןְלייֵצְרעֶר

 טאָה טאָג זִא לַשְלִג רעֶר ןעֶפאָלְש ןָגיֵל יד ראָג טְסְלוָט

 } 0 העאװ להקיו
 / ןעֶמטְרעֶו ֹוַא םֶד ןיִׁשּודיק ןיִא טְנֹאָז אָרָמִנ
 . אייַװְצ ןעוֶו םֶחּויִמ ןייֵא זיִא סע רעוֶו ראָועֶג
 רעֶיַרְפ טְּבייַלְּב םוָו רעד ּךיִ ןיִנירק ןֶׁשְנעֶמ
 - ןְגיוְׁש סֶר טְנאָזיּבָר םֶהּיְמַא זיא רֶר ליִטְׁש
  הָרֹוּת יֵרָּבַד רֵּבִא סּוחָי רעֶייֵז זיִא לֶבָּב ןּופ
 רַפ זיִא ןְנעוו טְסעֶד ןּפ ןְרייֵר ליפ ןעֶמ לאָז
 הָרֹוּת יֵרְבִד ןייק ראַט ןעֶמ סָורְטְרע ןְדְנאַה
 תַאירק טְנאָז ןעֶמ זַא ּוניָיַהְד ןְדָייִר טיִנ ְךֹוא
 רעֶרָא לַלַה רָדָא הֵרְׂשֲע הָנֹומְׁש רָדֶא עַמְׁש
 אָרָמָג איֵד .הָרֹוּת רעֶד ןיִא טְנייַל ןעֶמ ןעוו
 הָלֵפְּת רָד ןיא דייַרָג טֶה ׁשְנעֶמַא ןעֶו טְגאָז
 רעֶד ןּופ ןייֵג םֹורַא ןעֶסייֵהעֶג םיא ןעֶמ טֶה

 הָמָחְלִמ ןְְנאגג ןְעֶזלֵאָרְׂשִי ַא ןעֶד הָמָחֶלִמ
 ןְפּורְג םֹוא ןעֶמ טֶה תֹומּוא יִד טיִמ ןְֵלאַה
 םייֵהַא ןייֵג לאָז תֹוריִכַע ליפ טאָה םִע רעֶו
 איד ןיִא לֵאָרְׂשִי ןְלאַפ ןעֶכאַמ טיִנ לאָז נּוא
 תֹוריִבע עֶנייַז ּךֶרֹוד דְנייֵּפ םעֶד ןּופ דִנעֶה
 ְךֹוא טֶה ןיִניוואַד ןיִא דייֵרְג טֶה םִו רָד נּוא
 עֶסֹורְנַא זיִא םִע לייַו םייַהַא ןייֵנ טְזּומעֶנ
 יִשְטאָח םֶד ןְהעֶז ןעֶמ לאָז ןְנאַד ןּופ הָריִבֲע
 הָוְצִמ עֶסֹורְנַא זיא הָרָוּת יִרָבַד ןיִא ןָדייֵר ּוצ
 לאָז ןעֶמ ןעֶטאָּב רַּפ םיִמָכָח יד ןְּבאָה ְּךאָד
 הָלִפְּת רֶד ןיא ןְדייֵר טיִנ הָרֹוּת יֵרבַד ןייק
 ייִאְרַוְּב ןעֶמ ראָמ דייֵרעֶטְסיִז םּוא ןֵּכָׁש לָּכִמ
 טְניִראַווָנ טיִנ ןעֶנעֶז טייל יד נּוא ןְדייֵר טיִנ

 נּוא דייַר עֶטְסיִו םּוא ליִּפ ןֶדייֵר נוא ןעֶניַרְד
 ענירביא

 ןְראוָועֶג ןמּונעֶג יִא ִז סאוָו הָמָׁשְנַא ׁשֶנעֶמ םעֶד ןְּבעֶגעֶג
 ףיא ןְּבעֶגעֶג ּפאָרַא יִז טֶה נּוא דֹובָּכ אֵסְּב םעֶד רֶטֶנּוא ןּופ

 טֶרָא ריִא ןּופ ןעֶראָועֶג טְרעֶטייוְרעֶד יִז זיִא טְלעוֶו רעֶד
 עֶטּוג הָמָׁשְנ רעֶד ןּופ ןעֶרעַה טאָג ליוִו ְךאָו עַצְנאַגַא נוא
 תַמַחַמ רּונ תֹוָצַמ טוט נּוא הָרֹוּת טְנְרעֶל יִז ּונייַה תֹורּוׂשְּב

 טאָג זָנּוא טֶה םיִקָפִע ניי ןיִא ריִרָט ראַפ זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד
 . זָנּוא טיִמ ְךיִז לאָז רֶע תָּבַׁש ןּופ גאָט םעֶד ץְטעֶועֶג ּפָא
 ןעֶגעֶו וייֵפְׁש לעֶּפאָמ גאָטייַרְפ זְנּוא טיִג גּוא ןייַז חַמַׂשְמ
 ריִמ גּוא םיִקִָע עֶלא ןופ ןייר ןייז ןְלאָז ריִ יֵדְּכ ְךֹוא תֶּבֹׁש
 קּוסָּפ רער טְגאָז סאָר טֶפְגִד סְטאָנ טיִמ ןֶעייֵרפ ְךי ןְלאָז
 ְךאוָו רעֶד ןּופ גאָט םֶקעֶז (הָכאָלְמ הָׂשֶעֵּת םיִמָי תֶׁשׁשֹנ
 םיִקָפַע עֶנייַד ןיִא ריִרָמ ראַמ טְסיִּב נּוא הָבאָּלִמ ןייַד ּוטָסּוט

 בו םעֶר םיִנָּפ לָּכ לַע (ְךיֶהֹלֲא 'הל חֶּכַׁשיעִיְבְשַה ֹויַבמ
 ןִא ריֵד ְךאָד םיִג רֶע ןעֶגעֶֶו סְמאָג ןופ תֶּבַשןייו לאָז גאָט
 פָא ןייז טְְלאָז אּודיֵרְּכ ְךֹוא תֶּבַׁש ףֹוא ויש ןעֶבאוָו רעֶד
 טְסְלאָו נּוא טאָג טיִמ ןייז ַחֵמֵׂשְמ ְךיִר טְסְלאָז נּוא טָאּורעֶג

 ןײג קעֶוַא לאָז גאָּפ רעֶר טיִנ הָרֹּת גאָט ןעֶצְנאַגַ ןגְרעֶל
 ןעֶכאַז עֶרעֶרְנַא טיִמ גּא ןעֶפאָלְׁש טיִמ
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 טֵרָפַּבּו הֶריִבעעֶסֹורְגַא זיִאסָד נּוא עֶניִרְּביִא
 ןְדייֵר םֶד טְגאָז אָרָמִנ יֵד יז ֹוזַא תֶּבַׁש םוא .

 ןּופ ןְדייֵר סָד יוִו ֹוזַא ןייַז טיִנ לאָו תָבַׁש ןּופ

 הָּבַר אָרְקִיַו ׁשֶרֶדֵמ ןיִא נּוא ןעֶכאַָו רעֶד
 ֶּב ןֹעמַׁש יִּבַר ןּופ רעֶטּומ יֵד סאָד טייֵטְׁש
 טֶה תֶּבִׁש םּוא דייֵרְג ליִּפ לאָמַא טֶה יֵאָחוי
 איז זיִא תָּבַׁש זיִא םִע טְנאָועֶג ריִא וצ רָע
 טְּביֵרְׁש םיִרּומַה לעּב רֶד .ןֶּבִלְבעֶג ליִטְׁש
 רעייַפ ןיימ לייוו טְנאָז טאָנ ׁשַא ּורֵעַבָת אל
 םּוא ןעֶנעֶוו טְרֶעייֵא ןּופ טעור םֶנְהיֵג םָד ןּופ
 םּוא ןַעּור ְךֹוא רעֶייַּפ רעֶייַאלאָז םּורָד תֶּבַׁש
 םּורָד טְּייַרְׁש קָּפְצִי תֹודְלֹוּת רעֶד ,ּתָּבַׁש
 לאָז ןעֶמ ןְּביִרְׁשעֶג ןָא רֶעיִרְּפ הֶרֹוּת יִד טֶק
 דְלאָג נוא .רָּבְליִז ןָּכְׁשִמ םוצ תֹובָדְנ עֶּבעֶ
 תֶּבַׁש ןֵטְלאַה לאָז ןעֶמ ןֶּביִרְׁשְנ ןָא טֶה נּוא !
 טְייַו תּבִׁש םֶד ןָסיוו לאָז ׁשֶנעֶמ רֶד ויִא םֶד !
 תֶּבַׁש יו ְךייֵלְג זיִא איז םִו טְלעוו רַנעֶי ףֹוא
 לאָז רע ניא ןעֶטְראָר טיִגטייֵבְרַא ןעֶמ םוו
 ןעֶנעקַא טיִנ ראָג ויִא טְלעוֶו איִד םָד ןעֶמיוִו
 וצ ןאָט גְנאַּב טיִנ םיִא טעֶו טְלעֶו רעֶנעֶי

 ּוחקנ ןָּכְׁשִמ םוצ רעֶּבֶליִז נּוא דְלאָנ ֶעֶג
 הָמּורְּת ְךייַא ןופ טְמעֶנ (הָמּורָּת םֶכְּתִאַּמ
 טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רֶד םָד וְנּוא טְזייוַו קּוסַּפ רָד .

 ּבעֶג רע שעֶו ןְרעוֶו ְךייַר טעו רֶע ןעוֶו נאָז
 קוסָּפ רָד טְגאָז םּורָד הָבָרִנ ןייָא נוא הָקָדִצ
 יב ְךיז טְניִפְג םַע םָו טְמעֶנ (םֶכְּתִאֵמ ּוחקת
 ביִדָנ לָּכו ןעֶּבעֶגעֶג ךייַא טֶה טאָנ םוִו ְּךייַא !
 םוו רעֶכיִלְטיִא יי תַמּורָּת תַא ָהָאיְִי ֹוּבִל
 נעֶרְּב רע לאָז טְגיִליַּב םיִא טֶה ץְראַה ןייַז
 קָחְצִי תֹודָלֹּת רעֶד ןְֶּׂשִמ םּוצ הָבָדָנ ןייֵא

 ןעֶלאָז ייז ןֵסייֵהעֶג הָׁשֹמ טֶה םּורָד טְּבייֵרְׁש
 לאָז ןעֶמ טְגאָזעֶג טיִנ טֶה ניא ןְגנעֶרּב ןייֵלַא !
 טֶה הָׁשֹמ לייַו זיִא םֶד הֶבָדְנַא ןְמעֶנייֵז ןּופ !

 םיִאָּבִ ְכאַמ לאָז ןעֶמ טאַהְנ הָעיַדּב רעֶיַרְּפ
 ןעֶמעֶנ ןְלאָז נּוא זוה ּוצ זֹוה ןּופ ןייֵג ןְלאָז יִיֵז
 זַא ְּךאָנ רעֶד רָּבֶא ןֶּבעֶג טעֶוו רָכיֵלְטיִא םָיִו

 טֶה דֶלאָג טְכאַרְּבנ ןייֵלא לגָע םוצ ןְּבאָה ייֵז
 ןייַלַא לֶנֵע םּוצ טֶה ריִא לייוַו טְנאָזעֶנ הָׁשִמ !

 ְךֹא ןָּכְׁשִמ םוצ ריִא טְלאָז דְלאָג טְכאַרְּבִנ
 םֶה ףֹוא הָרּפַּכַ ןייַו לאָז םַע ןְגנעֶרְּב ןיילַא
 איִד נוא (םיִׁשָנַה לַע םיִׁשָנֲאָה .ּואבָיע לֶנֵע -
 ןּבמר רֶד רֶּכייַו יד ְּךאָנ ןֵמּוקַג ןעֶנעֶז ןְנאַמ !
 טי יט

 אש

 להקיו תשרפ

 ,דלאנ ןופ גנּוריצ רֹקיע רעֶד לייַו טְּבייַרְׁש

 טעק הניאוו
 רָד טְנאָז םּורָד רֶּבייַַו ףֹוא זיא רָּבְלִיְו נּוא
 איד ְּךאָנ ןעֶנאַמ יִד ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו ייֵז קּוסָּפ
 רעֶירפ ןעֶגְנעֶרְּב רעֶּבייוַו יִד רָמֹולְּכ רֶּבייַַ
 רעֶד נוא רָּבְליִז נוא דְלאָנ ןּופ גְנּוריִצ רֶעייז
 גוא ןעֶגְניִר עֶרעֶיִז טיִמ ןעֶנאַמ יד ןְמּוק ְּךאָנ
 תֹודָלֹוּת רָד .רֵּבְלִיַו נּוא דְלאַג ןּופ ְךיִלְרְנְניִפ
 ןעֶמ טְגאָועֶג ןְּבאָה םיִמָכֲח יִד טְגעֶרְפ קָחְצִי
 ראָנ רעֶּבייוַו יִד ןּופ הֹקָדְצ ןעֶמעֶנ טיִנ ראָט
 ןָמּונעֶג ייֵז ןּופ ןעֶמ טֶה יו נּוא ְךאַז עֶנייַלְקַא
 ראט איז רעֶמַא רֵּבְליִז נּוא דְלאָנ ליִפ ֹוזַא
 םִִו רָּבְליז נּוא דְלאַנ םֶד ןעֶּבעֶג קעַוַא טיִנ
 טיִנ נוא וֹוה םְרעֶמאָפ ריִא ןּופ טְגְנעֶרְּב איז
 ריִא טיִנ ןאַמ רעֶד םִָו רָּבְליִז נּוא דֶלאָנ םֶד
 ןיִנאַמ יִד טיִמ רעֶּבייוַו איִד זיִא ץּוריִּת רעד
 טְכאַרְּבְג ןְּבאָה נּוא ןְמּוקעֶג םִנייֵא ןיִא ןעֶנעֶז
 םּורָד ןָּכְׁשִמ םּוצ רעֶּבְליִז נוא דֶלאָנ סאָד
 ְנאַמ יִר םיִׁשָנַה לע םיִָׁנֲאָהּואֹבָיַ טייֵטְׁש
 ןּופ רֵּבייוַו יִד טיִמ םִנייֵא ןיִא ןְמּוקעַג ןעֶנעֶז
 לאָז הָׁשֲא ןייֵא םֶד ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןיִנאַד
 ןאַמ םעֶד ןָא ןעֶּבעֶג טיִנ הקָהִצ עֶסֹורְג ןייק
 ענייֵלְקא רֶרָא ןְבְלאַהַא רֶדָא ןיִׁשאֶרְנַא רֵּכֶא
 אָרָמְג יִד ןאַמ םעֶד ןָא ןעֶּבעֶג איִז געָמ ְּךאַז
 ריִא ןּופ זייַפְׁש ןעֶּבעֶג געֶמ הָׁשֶא ןייֵא טְגאָז
 חַרֹוא ןייֵא ּוצ רֶדֶָא ןאַמ םּורָא ןייַא ּוצ זֹוה
 טֶה ןעֶמ סָד הֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיִא םע יו ֹוזַא

 .טְקיִׁשעֶג םיִמָכֲח יד ןְּבאָה ןיִגעֶר טְפְראַדעֶג
 ןְמעֶּב לאָז רֶע הָיקָלָח אָּבַא וצ םיִנָּבַ ייֵוְצ
 וה ןייַז ןיֵא ןִמּוקג םיִנְּבַר יִד ןְנעֶז ןיִנעֶר ףוא
 .ןְגְנאַגעֶנ יִיֵז ןעֶנעֶז ןְנּופעֶג טיִנ םיִא ןָּבאָה גּוא
 .ןיִרעקַא ןעֶנּופעֶג םיִא ןעֶּבאָה נּוא דֶלעֶפ ןיִא
 ייֵז םֵה רֶע נוא םֹולָׁש ןְּבעֶגעֶנ םיִא ייֵז ןֶּבאָה
 טְכאַנ רַּפ ןעֶראוָו זיִא םע זַא טְרָפְנעֶיְנ טיִנ
 נּוא ליִסְקַא ןייֵא ףֹוא ץלאָה ןֵמּונעֶג רֶע טֶה
 ףֹוא נוא ליִסְקַא ןֵרָדָנַא םעֶד ףֹוא דיילק םֶד
 זַא נּוא םיוִוְראָּב ןעֶגְנאַנעֶג רע זיִא געוֶו םעֶד
 ןָא רע טֶה רעֶסאַו ןייַא וצ ןעֶמּוקעֶג ויִא רֶע
 ןְׁשיִוְצ ןְגְנאַנעֶג זיִא רֶע זַא גוא ךּוׁש יד ןאָטְנ
 ןיִּבוהעֶג ףֹוא רעֶדייַלק עֶנייז רע טֶה רֶגְרעֶד
 טאָטְׁש רָד ּוצ טְניִהאָנ ןָמּוקְג זיִא רֶע זַא נּוא
 טְריִצְג םיִא ןְגעֶקַא ןְגְנאַגְנ םֹורַא ּבייַו ןייַז זיִא
 םֶד רֶע טֶה םייַהַא ןעֶמּוקעֶג זיִא רע זַא נּוא
 ויִא ְּךאָנ רָד נוא טְזאָלְג ןייַרַא רעֶיַרְפ ּבייַו
 נּוא םיִנָּבר יד ְךאָג רָד נּוא ןְנאַנעֶג ןייַרַא רֶע

 וא
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 איד רֶע טאָה ןעֶסע טְצעֶועֶג ְךיִז טֶה רע זַא

 ןֵטְסְנְניִי םעֶד נוא טֹורָּב קיִטְׁשַא ןוז ןָטְצִלַע
 םעֶד ְּךאָנ טֹורְּב קיִטְׁש ייוְצ ןְּבעגְג רע טֶה
 ּבייו ייַז ּוצ טְגאָזעֶג הָיִקְלַח אָּבַא שִה ןיִסָע
 ְךיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו םיִנָּבַר יִד םֶד סייוֵו ְךיִא

 םעֶד ףוא םיק ןיִנעֶר ףֹוא ןאָט הָלִפְּת לאָז
 םיִנָּבַר יִד יֵדַּכ ןאָמ הָלִפָּת רֶמאָל נּוא םיִדֹוּב
 רַנוא ְּךֶרֹוד טייג ןיִנעֶד םֶד ןְפיוִו יִנ ןעֶלאָז

 םידֹוּב םֶד ףֹוא ןְנְנאַגְג ףורַא ייֵז ןיִנעֶז הָלֵּפְּת -
 םֶד נּואליִקְניוו יא ןיִא טְלעֶטְׁשִנ ְךיִז רֶע טֶה
 ןעֶּבאָה גוא ליקְניִו ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ּבייוו
 ףֹוא רֶעירְפ ןיִקָלאָ ןיי זיִא ןאָטעֶג הָלִּפְּ
 יִא ּבייַו ןייז םִו ליקְניִו םעֶד ןופ ןעֶגנאַעֶג
 נג ןָא רַכעג זיִא הָלֵפְּת ריִא ןעֶד ןְנאַטְׁשִ
 טְנעֶרְפֶנ טֶה נּוא ןְגְנאַנְג ּפאָרַא רֶע זיִא ןָראָווָג
 ייֵז ןעֶגאָז ןעֶמּוקעֶג ריִא טְנעֶז םוָו םיִנָּבַר יַד
 טְרָפְִע ןיִנעֶר ףֹוא ןאָט הָלפְּת טְסְלאָז אֹוד
 ןֹוׁש טְפְראַד ריִא םָד טאָנ זיִא טֶּבֹולעֶג רֶע

 ןְּבאָה ריִמ'ןָא ןיִנעֶר טייג םִע ןעֶד טיִנ רֶנייֵמ
 רעֶד םָד לאוו ןְסייוֵו ריִמ טְנאָזְג םיִנָּבַר יִד
 עֶלַא יִד זְנּוא גאָז ראָנ ריִד ְּךֶרֹוד זיִא ןיִנעֶר
 םּוראוָו ןיִנעֶרְפ ְּךיִד ןעֶלעוֶו ריִמ םִִו ןעֶכאַז
 ןעֶּכאָה ריִמ זַא טֶרָפְטְנעיג טיִנ ְנּוא ּוטְסאָה
 רַפ יב ְּךִא טְגאָזג רֶע טֶה ןְּבעֶגִג םֹולָׁש ריִד
 ְךיִ ְךיִא ּבאָה גאָט םעֶד ףוא ןעֶועג ןעֶגְנּוד
 תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ןּופ ןייַז לֵטַבְמ טְלאָוג טיִנ
 םּוראָו טְגעֶרְּפעֶג םיִא ייֵז ןעֶּבאָה .הָכאָלְמ
 ליָסקַא ןייֵא ףוא ןְגאָרְטג דייֵלְק םֶד ּוטְסאָה
 נּוא ליסקַא ןֵרָדְנַא םעֶד ףֹוא ץְלאָה םֶד נּוא
 םָד טְנאָועֶג רֵע טאָה דייֵלְק םעֶד ףֹוא טיִנ
 ןֶנירד ןייֵג ּוצ ףֹא ןְניִלעֶג ְךיִא ּבאָה רייֵלְק
 .םּוראַו ,ןעֶנאָרְט ּוצ ףֹוראַד ץֶלאָה טיִנ נּוא
 נּוא םיווְראַּב ןְנְנאַגְג געוו ןְצְנאַג םעֶד ּוטְסיִּב
 רֶע םֶה ְּךּוׁש ןאָמעֶג ןָא ּוטְסאָה רעֶסאַוו ןיִא
 ןָטיִה ְּךיִמ ְּךיִא ןעק געוֶו םעֶד ףֹוא טָרָּפְנֲעיִג
 ְךיִא םאָד ןייב ןייא רעֶדַא ןיימְׁש ןייֵא ראפ

 רָסאוו ןיִא רָּבֶא םיִפ יִד ןְנאַלְׁש ּוצ טיָנ לאָז
 .יד ןאָטעֶג ןָא ךיִא ּבאָה םּורָד שינ ְּךיִא העָז
 רָנְרעֶד ּוצ ןְמּוקעֶג טְסיִּב ּוד זַא םּוראוו ְךּוש
 ּוד רעֶמ רעֶדייֵלְק איד ןָּבֹוהעֶנ ףֹוא ּוטְסאָה
 רֶע טאָה סיִפ איד ןיִכעֶטְׁש ּוצ ריִד טְסְנעק
 ןיִכעֶטְׁש ּוצ ךיז ןיִלעוֶו םיִפ יד ןעֶו טְרעֶפְנעֶיְ
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 רֶדייֵלְ יד ןעֶו רֵּבֶ ןְלייֵה רֵפ ְךִזייֵז ןיִלעֶו
 * ףאפ טיִנ ְךיו ייֵז ןיִלעֶו טיר וצ ְךיז ןיִלעוֶו

 ןינעקַא ריִד ּבייוװ ןייַד ויִא םּוראַו .ןעֶלייֵה
 יְֵּכ טרעֶפְנעיִ רֶע טאָה טְריִצעֶג ןעֶגנאַנֶג
 ןייֵא ףֹוא ןיִּבאָה טיִנ הכָׁשֲחַמ ןייק לאָז ְךיִא
 ריִרָפ ּבייוַו ןייַד זיִא םּוראוַו ,הָשֵא עֶרעֶדְנַא

 רֶע טֶה ּוד ְּךאָנ רָד זוה ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרא

 ריִא ּבוא טיִנְךיַא ןעק ְךיִא לייוַו טְרעֶפְנעיַ
 ןְׁשיוִוְצַא טְכאַמעֶנ ְךיִא ּבאָה םּורד םּורָפ טְנעֶז

 םּוראַו ;ריִא ןְׁשיוִוְצ גוא ְךייַא ןְׁשיוִוְצ רייֵׁש

 / רע טאָה ןעֶסֶע ןעֶּפּורעֶג טיִנ זָנּוא ּוטְסאָה
 טֹורָּב גּונעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא לייוַו טְרעֶפְנעֶיְג
 ְךיִא ּבאָה םּורָד דְניִועֶגוֹוה ןייַמ רַּפ טאַהעֶג
 ךיַא ןָפּור ּוצ ןייַז תעד בֵנֹונַא טְלאוָועֶג טיִנ
 ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ םעד טיִמ טיִנ נוא ןעֶסֶע
 קיִטׁש ןייֵא דֶניק ןעֶטְצְלֶע םֶד וטְסאָה םוראוַו
 ּוטְסאָה ןעֶטְסִננַי םעֶד נוא ןעֶּבעֶנעֶג טֹורְּב
 רַד טְרעֶפְנעיִג רֶע טֶה ןעֶּבעֶנעֶג קיִטְׁש ייֵוְצ
 רע ןעֶו רֶע טְסעםייֵה ר ןיִא זיִא רַשְצְלַע
 םֶד רֶדֵח ןיִא זיִא רעֶטְסֶנני רַד רעֶּבָא ליוו
 רירָּפ זיא םּוראו ,טיִנ טֶסעו נוא גאָט ןעֶצְנאַג

 םוָו לעקניוִו םֶד ןּופ ןיקְלאוָוַא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹוא
 טְרעֶפְנעֶיג רע טֶה ןעֶנאַטְׁשעֶג ויִא ּבייַו ןייד
 םֶניִקאַּבעֶג נוא םֶמְכאַקעג הָקָדְצ טיִנאיַז לייוו
 ּביִנ ְךיִא רעֶּבָא הֶאְנַה דֶלאַּב יִנז רעֶד טאָה
 - ןופ ןעֶסע ןיִפוק טְשְרֶע נֲע רֹד ףְראַד רֶלעֶג
 געֶמ הָׁשא ןייַא םָד ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד
 ןעֶמיוִו םְנאַמ םָד ןָא זיַפְׁש ןּופ הָקָדִצ ןיִּבעֶג
  ןיִּבעֶגיִג טאָה ָהיֶקְלח אָּבַא ןופ ּבייַו םֶד יִו
 ִבעניִג איז טְלאָוו ןעֶד ןעֶמיוִו םְנאַמ םֶד ןָא
 טיג רע יוִו ְךייַלְנ זיא ןעֶסיוִו םָנאַמ םָד טיִמ
 ןייז ןּופ ןיְִנאַנעֶג ףוא ןיִקְלאָו רעֶד טְלאָו
 ּפָא ןעֶנאַד ןופ ןעֶמ ןעק ךֹוא .ריִרָּפ לעֶקְניוו
 ןיִּבעְֶּךֹוא ףְראַד יִנֲעןייא ּוליִפֲא םֶד ןעֶנְרעֶל
 ןעֶועֶג יִנֲע ןייא זיִא הָיִקְלַח אָּבַא ןעד הָקְדִצ
 עֶדְמעֶרְּפ ייַּב ןעֶפֹוק רַּפ טְזּומעֶג ְךיִז טֶה רֶע
 הָקָדְצ טֶה גוא גאָמ םֶד ףֹוא ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ

 םֶד תֹוּבּותְּכ ןיִא אֶרָמְג יד טְגאָז ךוא .ןיִבעֶיִ
 םֶה יִנֹע ןייא ןֵכָׁשַא טאַהעֶג טֶה אָבקּוע רַמ
 רעֶטְנּוא ןיִדָליִנ ריֵּפ גאָט עֶלַא טְנייֵלעֶג רֶע
 רעוֶו ןעֶסיוַו טיִנ לאָז ִנֲע רעֶד יֵדְּכ ריִמ רֶד
 ְךיִא טְגאָועֶג יִנֲע רֶד טֶה לאָמַא ,םיִא טיִג םִט
 יו נוא ריִמ טיִנ סֶע רעוֶו ןיִרעֶוו ראָועֶג וּומ
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 נוא ּבייוו ןייַז טיִמ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא אבקש רַּמ
 טאָה ןיִדָליִג ריִפ איד טְנייֵלעֶג ןייֵבַא ןיִּבאָה
 ןעֶפאָלעֶג ְּךאָנ אייז זיִא נוא ןְהעֶז ְךָד יִנֲע רֶה
 ןעֶפאָלְטְַא ּבייַו ןייַז טיִמ אָבְקִׁש רַמ זיִא
 ןיבֹוא ְךְלאַקא וצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז נוא ןעֶדאועֶנ
 ןעֶפאָלעג ןייֵרַא ןיבֹוא ךְלאק ןיִא ןיִנעֶז נוא
 ֶה םיִפ יִד טיִרְּבעֶג ּפָא ְךיִז אָבקּוע רַמ טֶה
 סיִפ עֶנייֵד לעֶמְׁש טְנאָועֶג םיִא ּוצ ּבייוו ןייַז
 לייוו ןייַו סיִיַה טיִנ ריד טעֶוו םיִפ עֶנייַמ ףֹוא

 נוא םֶטְכאַקעֶג ןופ הָקָדְצ ןְּבעֶנעֶג טאָה איז
 הֶאְנַה ֶלאַּב ןיִּבאָה םייָנע יִד םֶד םִניִקאַּבעֶג
 טיִרְּבעֶגְּבָא טינ סיִפ עֶריִא ןיִנעֶז םּורָד טאַהעֶג
 ןיֵא ןיִא ןיִפאָלְטְנַא ייֵז ןיִנעֶז םּורָד ןעֶראוָועֶג
 לאָז ןעֶמ רעֶעֶּב זיִא םע ליִַו ןיִבֹוא ְּךֶלאַק
 םיִנייֵא לאָז ןעֶמ רֶדָייִא ןעֶנעֶרְּב רּפ ןעֶואָל ְּךיִז
 םֶד ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןופ ןייַ ׁשיַיַבָּמ
 ניטְראַפ ןופ הֹקָדְצ ןיִּבעֶג לאָז הָׁשֵא איד
 לאָז ןעֶמ יּואָר זיִא םִע נוא יִנֲע םעֶד ןעֶּמֶע
 איו ןיִּבעֶג הָקָדְצ רעֶיְרְפ הֶׁשִא עֶמיִרָא ןייֵא
 ניִדיִמעֶׁש רעֶמ ויִא הָׁשִא יד ןעֶד ליִּבְוְנאַמַא
 איֵד נוא ליֵּבְנאַמַא איו הֹקָדְצ יִמעֶּב ּוצ
 ןופ ןעֶבאַז אייוצ ןּופ ןייז ליִצַמ טּומ הָקָדְצ
 תַדֲע לֶּכ ּואְצִיַק םֶנֵהיִג ןּופ נּוא תֶוָמַה ְךֶאַּלַּפ

 ןיִעֶז טָרְׂשִי עֶלַא גוא (הָׁשֹמ ינְפַלַמ לֵאָרְׂשִי
 ייַחָּב רעֶד .הָשמ ראַפ ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורא

 רשי םֶד וָנּוא טְניִרעֶל קּוסָפ רֶד טְּבייַרְׁש
 דלאָג ןיננערְּב וצ טאַהעֶג קׁשֲח סֹורָג ןיִּבאָה

 ןיִּבאָה רּבייוַו יִד נּוא ןֵּכְׁשִמ םּוצ רֶּבְליִז נּוא
 עֶרעייז ןיִּבעֶג ּוצ טאַהעֶג קֶׁשֵח רעֶמ ְּךאָנ
 ּואבָיַק טייֵמְׁש םּורָד ןֶּכְׁשִמ םּוצ ךֵלנְניִרֹוא
 רעֶנעֶמ איד רֶמֹולְּכ (םיִׁשָנַה לע; םיִׁשָנֲאָה
 ןֹוׁש רעֶּבייוַו איד ןיִּבאָה נוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו

 ןעֶועֶג זיִא םֶד יא ןֶּכׁשִמ םעֶד ייַּב ןעֶגּפעֶנ
 לֶנַע םּוצ זַא רֶּכייוַו איִד רַפ תֹוּביִׁשֲח םֹוּהְנג
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 ןִּבעֶגיִג קֶׁשֲח טיִמ ייֵז ןיִּבאָה ןָּכְׁשִמ םּוצ גוא
 רעַילַא יִּבִר יִקָרִּפ רעֶד .ּךֶלְנְניִרוא איד
 ןעֶועֶג הָכֹוז רֶּבייַו יִד ןיִּבאָה םּורָד טְּבייַרְׁש
 ראַפ ׁשֵרֹוח שאר ןיִּבעֶגיִנ ייֵז טָה טאָנ םאָד
 ׁשֶדֹוח שאר ןיִטְלאַה ןיִלאָז ייֵז םָד בֹוט םֹויַא
 ןייק ןאָט ּוצ טיִנ נוא רעדיילק עֶמּוג טיִמ
 ףֹוא נוא רעֶנעֶמ יַד יוֵו רעֶמ טייֵּבְרַא עֶרעווְׁש
 ןֶטּנַא ןְלאָצאַּב ךֹוא טאָנ טעֶו טְלעֶו רעֶגעֶי

 להקיו תשרפ

 .ףְלְנְנירֹוא איִד ןיִּבעֶג טְלאָועֶג טיִנ ייז ןיִּבא

 פק הניאוו
 טֶה םֶדייֵז ןעֶייִרְפ ירד ּוצ רֶּבייַו יד ּוצ רֵכָׂש
 ףֵלָאֵמ דָחֶא םֶדָא) תַלֲהק ןיִא טְנאָועֶג הֹמלְׁש
 רָמֹולְּכ סֶתאֶצָמ אל הָלֵא לָכָּב הָׁשֵאָו יִתאֶצִמ
 לֶנַע םעֶד אייַּב ןעוֶועֶג טיִנ זיִא הָׁשִא ןייק

 יִד ןעֶד (ךיֶהֹלֶא הָלֵאנ טְגאָעֶג ןיִּבאָה ייֵז זַא
 עֶרעֶיי ןיִּבעֶג טְלאָועֶג טיִנ ןיִּבאָה רעֶּבייוו
 קֶרפ ןיִא טְנאָז אֶרָמג יִד לֶגע םוצ ְךֶלְניִרֹוא
 ןיִנעֶלְפ ןִמֲחַנ בר ןּופ רעֶטְכעֶט איִד ַחֵלּוׁשַה
 רעֶייַפ םעֶד אייַּב ּפאָט ןעֶסייֵהַא ןעֶמֹושְּפָא
 טֶה ליִּפעֶל ְךאָקַא ןָא דְנעֶה עֶסֹולְּב יִד טיִמ
 ְךָלֶמַה המלׁש טְגאָז נּוא ןְהעֶועֶג ׁשיִליֵע בר
 זיִא רֶּבייוַו דְנעֶזֹוט ןעֶׁשיוִוְצ זַא טְגאָזעֶג טאָה
 ןייק םֶד םעטמּוק יו עַמּורְפ ןייֵק עֶנייֵא טיִנ
 ןופ רָטְכעֶמ איד ןיִא טֶלֹוׁש טינ זיִא רעֶייַפ

 םֶד ןעֶפאַרְטעֶג ְּךיִז שֶה ְּךאָנ רעֶד .ןָמֲחַנ בַר
 ןיְִנאַפעֶג ןיִנעֶז ןָמֲחִנ בר ןּופ רעֶטְכעֶמ איִד
 אייַז טיִמ ְךיֹוא ויִא ׁשיִליֵע בר נא ןעֶראוָועֶג
 ןעֶסעֶועֶג אייֵז טיִמ זיִא ןעֶראָועֶג ןיִגְנאַפעֶג
 תֹופוע ןּופ ןֹוׁשְל םֶד טְנעֶקיִנ טֶה םִִו יִדּוהְיַא
 םֵר םֶה ןְגיִרְׁשעֶג טֶה נוא ּבאָרא ןָמּוקעֶג זיִא
 רעֶד טְנאָז םִָו יִדּוהְי םעֶד טְנעֶרְּביִג ׁשיִליִע
 ׁשיִליֵע בר טְנאָז רֶע טְרעֶפְנעֶיְג רֶע טֶה ּבאָר
 ןיִרעו לּוציִנ םֹולָׁשְּב טְסעֶו ּוד ףֹולָשְנַא
 ןעֶמ טְנעֶגיִל טְגאָז ּבאָרא ׁשיִליֵע בַר טְגאָז
 ןיִלְפ ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא ןיִּבֹולְג טיִנ םיִא ףְראַד
 יִד יִדּוהְי רֶד טְגאָז ןְגיִרְׁשעֶג טֶה נּוא ּביֹוטַא
 ןיִפֹולְטְנַא לאָז שיליע בר ךֹוא טְנאָז ּביֹומ
 ׁשיַליֵעבַר טְנאָז ןיִרעוֶולּוציִנ םֹולָׁשְּב טעו רֶע
 וו םּורְד ּביֹוטַא ּוצ ןיִכעֶלְניִג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי
 םִנַא ןאָמ ריִמ טעוו טאָנ תֶמָא זיִא טְנאָז איִז
 רעֶד ןּופ ןייז ליִצַמ םֹולָׁשְּב ְךיִמ טעֶו נּוא
 ןְהעז ןייֵג לע ְךיִא שיליע בר טְגאָז הָמיִפְּת
 ןעֶנעֶז אייז בֹוא ןֵמֲחַנ בר ןּופ רעֶטְכעֶמ איד
 טיִמ ייֵז ְךיִא לעֶוו רעֶיַרְּפ יו ֹוזַא םּורּפ ְךאָנ
 ייֵז םָד טייֵהְרָליִטְׁש ןעֶגְנאַנעֶג רֶע זיִא ןיִמעֶנ
 סאָד טְרעֶהעֶג רֶע טֶה טְסּואוועֶג טיִנ ןיִּבאָה
 טייג םאוָו רעֶרעֶדְנַא רָד ּוצ עֶנייֵא ןעֶגאַז ייֵז
 - איו ֹוזַא ןיִנאַמ אָד ןיִּבאָה ריִמ ּפָא אָד זְנּוא
 ןאָטעֶג קְנאַּב טיִנ ייֵז טֶה סֶע נּוא םייֵה רָד ןיִא
 ןעֶּבאָה ייֵז נּוא ייֵז ייַּב ןעֶגיִל םיִנָלונ איֵד םָד
 סאו םיִנָלְזִנ איֵד ּוצ ןעֶנאָז רעֶמאָל טְנאָועֶג
 רֶטייַו זְנּוא ןיִלאָז יֵז ןעֶגְנאַפעֶג ְנוא ןיִּבאָה
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 אייז ןיִלעווֶו ןיִנעֶז רימ איו ןעֶסיוִו יִנ ןיִלאָו
 ןייַלַא ׁשיִליֵע בַר זיִא ןעֶזייֵל םֹוא טיִנ וָנּוא
 טיִמ ְךֹוא זיִא יִדּוהָי רָד נּוא ןיִּפאָלעֶג קעוַא
 וצ ןעֶמּוקעֶג אייז ןיִנעֶז ןעֶפאָלעֶג קעוֶוַא םיִא
 בַר זַיִא ןאָטעֶג םָנַא טאָנ טֶה רָסאַוו סֹורְנַא
 טֶה ידוהְי רֶדנּוא ראו םֶד רָּביִרַא ׁשיִליִע
 םיִנְָוג יד ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז רֵּביִרַא טְנאָקיִנ טיִנ
 זיִא ׁשיִליֵע בר נוא ּתיִנְרַהעָג םיִא ןיִּבאָה נּוא
 ןּופ רַטְכעֶמ איד נּוא ןְמּוקעֶג םייַהַא םֹולָׁשְּב
 ןְּבאָה נּוא ןָמּוקעֶג םייֵהַא ְךֹוא ןיִנעֶז ןֶמֲחנ בַר
 םֶד ייַּב ּפאָמ ןעֶסייֵהַא טְמֹוׁשעֶג ּפָא רֶטייוַו
 ליִפעֶל ךאָקַא ןָא דְנעֶה עֶסֹולְּב טיִמ רעֶייֵפ
 טאָה ְּךֶלֶּמַה הֹמלָׁש טְנאָועֶג ׁשיִליֵע בר טֶה
 רעֶּבייוַו דְנעֶזוט ןעֶשיוִוְצ םד טְגאָועֶג טֶכעֶר
 ןעֶמֹוׁש ייֵז םָו םָד נּוא עֶמּורְפַא עֶנייֵא טיִנ זיִא
 ֹזיִא סאָד דְנעֶה עֶסֹולְּב איִד טיִמ ּפאָטַא ּפָא
 טְניִראועֶג הָׁשֶא ןייַא לאָז םּורָד ףּוׁשיִּכְךֶרֹוד
 עֶדְמעֶרְפ ןעֶׁשיוִוְצ ןייֵלַא ןייֵנ ּוצ טינ .ןייז
 םע רעוֶו (ףֵסַּכ תַמּורְּת םיִרֵמ לָּכנ ןֶליִבְנאַמ
 רעֶּבְליִו אייַב ןֶּכׁשִמ םוצ ןעֶדייֵׁש ּפָא טעוֶו
 ןעֶדִייִׁש ּפָא ׁשְטייַט זיִא םָד (םיִרֵמְנ טייֵטְׁש
 ׁשְטייט זיִא םָד (ףיִנֵמ) טייֵטְׁש בֶהֶז ייַּב נוא
 טאָה םִו רָד ןעֶזייוַו ּוצ ןֶּבייֵה ףֹוא טּוט רֶע
 רֶע טאָה ןֶּכְׁשִמ םּוצ דָלאָנ הֶבָדְנַא ןעוֶּבעֶעֶג
 לַּבִקִמ םָד טֶה םֶו רֶד נּוא ןֶּבֹוהעֶג ףֹוא םִע
 ןעֶייַו ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ףֹוא ךוא סֶע טאָה ןעוֶועֶג
 םיִאיִׂשְנַהְוטְכאַרְּבעֶגהבֶדֶנעֶטּוגַאטֶה רֶעסֶר
 םיִאיִׂשְנ איִד נּוא (םֵהֹוׁשַה יֵנָבַא תֶא ּואיִכַה
 ייֵז ןּופ םָד תֹובֹוט םיִנָבֲא טְכאַרְּבעַנ ןְּבאָה
 לֹודָנ ןֵהּכ םּוצ ןֶׁשֹוחַא טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה
 שארַא רעֶרָא איִׂשָנַא לייוו ץְראַה ןייַז ףֹוא
 אייֵז ןיִּבאָה םּורָד הָוֲאַנ לַעִּבַא זיִא לֶהֹקַה
 ןֵהֹּכ רָד םָו תֹובֹוט םיִנָבֲא איִד טְכאַרְּבעֶנ
 ּוצ רַּפַכָמ ץְראַה ןייַז ףֹוא ןיִגאָרְמ לאָז לֹודְנ
 איד נּוא זיִא ץְראַה ןיִא סאו הָוֲאנ ףֹוא ןייז
 לֵאָרׂשִי איד ןעֶואָל טְגאָועג ןעֶּבאָה םיִאיׂשְנ
 רעֶדָא דֶלאָנ ןעֶּבאָה ייֵ םֶו ןיִננעֶרְּב רעֶיַרְפ
 ריִמ ןעֶלעוֶו ןייֵג ּפָא עו סע םִֶו נוא רֶּבְליִ
 ןיִּפְראַד נּועג ְךאָנ ריִמ ןעֶלעֶו ֹוזא ןעֶנייַל רָד
 לֵאָרְׂשִי םִד ןְהעֶועֶג ןיִּבאָה ייֵז יו נּוא ןיִּכעֶג
 ןיֹוׁש ףְראַד ןעֶמ טְכאַרְּבעֶג גּונעֶג ןיֹוש ןיִּבאָה
 אייז ןיִּבאָה ,טיִנ רָּבָליִז נּוא דְלאָנ ןייֵק רעֶמ
 טְלעֶטְׁש םּורָד תובֹוטסיִנְבֶא ןיִנְנעֶרְּב טְזּומעֶנ

 להקיו תׂשרפ
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 / הניארו
 ןיִּבאָה ייֵז לייַװ דיַא ןָא םִאיׂשְנ קּוסָּפ רעֶד
 רעֶייֵו טיִמ ןעֶטְלאַתעֶג טְׁשְרעֶטְנּוא ףוא ְךיִז
 .ןעֶועֶג טוג זיִא הָנָוַּכ רֶעִיֵיַו עֶׁשְטאָה הָכָדְנ
 ןופ ןאָטעֶג ןָא הָּפרֲחַא הֶרֹוּת יִד ייֵז טֶה ְּךאָד
 ְךיִז לאָז ׁשֶנעֶמַא םֶד ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד
 הָוְצִמֲא טיִמ ןעֶטְלאַה טְׁשְרעֶטְנּוא ףֹוא טיִנ
 ריִרָּפ לאָז רע ראָנ ןיִּבעֶג הֶבָדְנַא רָרֶא ןאָמ
 רֶסעֶרְג רַכְׂש ןייַז טעוֶו הָוְצִמ רָדּוצ ןיִפְלעֶה
 יד םֶד ןיִגאָז םיִמָכֲח לייֵמַא נּוא טאָג ןּופ ןייז
 תֹובֹוט םיִנָבֲא טְכאַרְּבעֶג ןיִּבאָה םניִקְלאוָו
 ןייק ןְנפעֶג טיִנ םֶניִקְלאָו יִד ןָא טְלאָו ןעֶמ
 - םָניִקְלאוָוׁשְמייטזיִאיִאיִׂשְנַהְותֹובוטיִנָבֲא
 תֹובֹומ םיִנָבֲא איִד ןיִנאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא
 רעֶד ןיִא ןְלאַפעֶג ּפאָרַא ןֶמ םעֶד טיִמ ןיִנעֶז
 ףֹוא אייֵז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד נוא רָּבִדִמ
 מאָנ נּוא (םיִהֹלֲא ַחּור ֹותֹוא אֵלַמיע ןְּביִלְקעֶג
 רע.םאָד לֵאָלַצְּב ןיִא הָאּובְנַא ןיִבעֶגיִנ טאָה
 עֶׁשְטאָח ןיִכאַמ ּוצ ץְלַא םָד טְסּואוועֶג טֶה
 ּוצ טייֵּבְרַאעֶג טיִנ לאָמ ןייֵק םאֶד טאָה רֶע
 לָבֵׂש ׁשְנעֶמ ןְביִלְטיִא טיִנ טאָנ סאד ןעֶוייוו
 - תֹומָהְּביִד ּוליִפֲא נּוא ןאָט םָטּונ ליִו רָע ןעוֶו
 םֶה ןֶּכְׁשִמ םֶד ייַּב ןעועֶג ןיִנעֶז םוָו תֹויַח גּוא
 טעו רֶטייַו יו ֹוזַא לָכׂש ןיִּבעֶגיִנ טאָנ ְּךֹוא
 לֵאָרְׂשִי איִד ּזאיִבָהָל םֶעָה םיִּבְרַמ ןייֵטְׁש
 ףראַד ןעֶמ יו רעֶמ ןיִנְנעֶרְּבּוצ ןיִרעֶמ ןָאוט
 ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי םֶד זָּוא טְניִרעֶל קוסָּפ רָד
 טְכאַרְּבעֶג רעֶּבְליִז נּוא דֶלאָנ נירְּביִא ְךאָנ
 תֹוכאָלְמ יֵלֲעַּב איד נּוא גאָט ןייֵא ןיִא ץְלַא
 םָרטְנאָזעֶג יִּבאָה נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןְמּוקעַג ןיִנעֶז
 םד ןעֶזיו ּוצ טְכאַרְּבעַג גיִרְּביִא טאָה ןעֶמ
 טיִנ טאָה הָׁשֹמ נּוא הָנּומֲאַּב ןעֶטייֵּבְרַא ייֵז
 ,גוא רָּבָליִז נּוא דְלאָנ גיִרְּביִא ןייק טְרעֶנאַּב
 ןיִרעֶה ףֹוא לאָז ןעֶמ ןעֶפּורסֹוא ןְסייֵהעֶג טֶה
 לֵאָלַצְּב שעַיע נּונעַג ןֹוׁש זיִא םִע ןיננעֶרְּב ּוצ
 ייֵרְד טְכאַמעֶג טֶה לֵאָלַצְּב נּוא (ןֹורָאָה תֶא
 טְכאַמעֶג רע טאָה ןעֶטְׁשְרע םּוצ םֶניֵטְסאַק
 רע טאָה ְךאָנ רעֶד נּוא ֶלאָנ ןּופ ןֹורָא ןייֵא
 ןייַרַא םיִא טאָה נּוא ץְֶלאָה ןּופ טְכאַמעֶנ
 טֶה ְּךאָנ רָד ןורָא םעֶגיִדְליִג ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג
 - נוא ןֹורָא םעֶניִדְליִג ןייֵא ְּךאָנ טְכאַמעֶג רֶע
 םיִנְרעֶצְליִה ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג ןייַרַא םיִא טֶה
 רֶלאָנ טיִמ טְקעֶדאַּב םיִא ןיִבֹוא ןופ טֶה נּוא

 ןירָא ןיִא ץְלאָה טְכאַמעֶג ןעֶמ טֶה םּורָד נוא
 ּוצ
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 הניאצ

 טְסְלאָו םּורָא זיִא םֶכָח דיִמְלַּתַא ןעוֶו זיי וצ
 םיִא טְסְלאָז נּוא ןֶמְלאַה בּוׁשָח ְּךאָד םיִא ּוד
 ןעֶמ טֶה םּורָד ְּךֹוא נּוא דְלאָנ טימ ןיִקעֶראַּב
 ןֹורָא ןיִא תֹוחּול עֶניִכאָרְּבעֶצ איִד טְגייַלעֶג
 םּורָא ויִא םָו םֶכָח דיִמָלַּתַא םָד ןעָזיװ ּוצ -

 תֹואְרַמְּב ןעֶטְלאַה בּוׁשָה ךוא םיִא ןעֶמ לאָז
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶּבייַו איִד (תֹואְבֹוצַה
 רָמֹול ןופ ןיִלניִּפְׁש דְנאַרְּב רעֶייז טְכאַרְּבעֶנ -
 איִד םעֶנ טאָנ טְנאָז םּורָד ןָּכְׁשִמ םוצ רֵּפּוּק -
 םּוצ סאַּפ דְנאַהַא ייֵז ןופ .ְךאַמ נּוא ןיִלְניִפְׁש -

 רֶסאֹו םֶד ןּופ נּוא ןֶּכְׁשִמ ןיֵא דְנעֶה יד ןיִׁשאוַו
 םִו הָׁשֵא ןייֵא ןעקְניִרְט ּוצ ןיִּבעֶנעֶג ןעֶמ טֶה !
 ׁשייֵקְנּוא זיִא איז זַא ןעוועֶג דֵׁשֹוח איז טֶה ןעֶמ
 נּוא ןעוועֶג טיִנ תּודֵע ןייק ןיִנעֶז םעגּוא ןעוֶועֶג -
 זיִא ןעֶּביִרְמעֶג טייֵהייֵרְמְנּוא טאָה איִז ּבֹוא
 רֶחאֵוו םֶד ןּופ ןעֶלאוְׁשעֶג ןעֶראוָו ביי ריִא
 איִד איו ֹוזַא ןעֶוועֶג םּורּפ טיִנ זיִא איז לייוַו
 נוא ןיִּבעֶגעֶג ןעֶלְיִּפְׁש איד ןיִּבאָה םוָו רֶּבייַװ
 ןְּבאָה רֶּבייוַו עֶטְלַא איֵד טְּבייַרְׁשיֵיְַּב רֶח

 ְךי ןְּבאָה ייֵז ןעֶד ןיִּבענעֶג ןעֶלְנִפְׁש עֶרעיִז
 טֶה ריהצי רעד נּוא טְריִצעֶג טיִנ רעֶמ ןֹוׁש
 הָלֵפְּת ןאָט ייֵז ראָנ ןאָטעֶג ּפֶא אייז ןופ ְּךיִז
 ןֶלְנִפְׁש איד ייֵ ןְּבאָה ןעֶגְראָמ נוא דֶניִבָא
 ןעֶגיִצ יִד טְּבייַרְׁש בֵאֹוׁש ןֶבֶא רֶד .ןיִּבעֶנעֶג

 יטוקיל
 טְכאַמָג טֶה לֵאָלַצְּב נּוא (תֶׁשֹחְנ רויַּכַה תֶא ׂשעי) -

 ןְּבאָה רֶּנייַַ יִר םֶו רעַּפּק ןּופ רֹויַּכ םעֶד
 םְניִרעֶ אחי כּפְׁשיִנְרעּפק יִרעֶיזטְנְנערבּ

 א
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 ַא ןעוועֶג הָבּוז רעֶּבייַו ִד ןֶּבאָה םוִו רַּפ רַהֹוז ןיֵא

 ןייֵא וַא ןעֶכאַמ ןעֶלְיפְׁש עֶרעֶייז םוא לאָז ןעּמ
 ְךיִז ןֵּבאָה ייֵז לייוו ןיירַא ןֵכְׁשִמ ןיא ילַּכ עֶניִלייֵה |

 ןְּבאָה וא ןעווגםִיְַצִמ יא ןנעֶז יי ןעוֶו טיִהְ ָּא

 אפק הניארו פהקיו תשרפ
 לאָז ןעֶמ דֶּכייַו איד ּוצ ןְמּוקעֶג ןייֵלא ןעֶנעו
 םּוצ תֹועיִרָי ןָניִּפְׁש ףּנ רֶעייֵז ףֹוא ראָה יד
 ׁשֵדֹוד שאר םּוא רָדָא תָּבַׁש םּוא נוא ןּכְׁשִמ
 ןעוועֶג זיִא סאָד נוא ןעֶמּוקעֶג טיִנ אייז ןיִנעֶז
 ןעֶסיוִו ןעֶלאָז ייֵז םֶד ןעֶגיִצ איִד ןּופ הָמָכָחַא
 ןעֶמ סאוָו זיִא ׁשֶדֹוח שאר רעֶדָא תֶּבִׁש ןעוֶו
 רָּבייַוַו עֶנּולְק איד נוא ןעֶטייֵּבְרַא טיִנ ראָמ
 ְךאָנ ןעֶנעֶז ייֵז זַא ראָה איִד ןעֶנּּפְׁשעֶג ןְּבאָה
 זיִא םאָד ןעֶניִצ איד ןּופ ףּוג םָד ףֹוא ןעוועֶג
 זיִא םִע טְּבייֵרְׁש יֵיַחְּב רעֶד .הָמָכָח עֶסורְגַא
 םאָד ןעֶנְרעֶל נּוא ןעֶנייֵל ּוצ הָוְצִמ עֶסֹורְנַא
 גְנאַל נּוא טייֵרְּב יו ׁשֶדקַמַה תיֵּב ןּופ אייֵּבעֶג
 זיִא םִע םיִלָּכ ליִפ איו נּוא ןעוועֶנ זיִא םָע
 ק'מהיּב םאָד עֶׁשְטאָח נּוא ןעועֶג םיִא ןיִא

 םיִמָכֲח יֵד ןְּבאָה ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ םּורָה זיִא
 םיניד יד טְסְניִרֶע טְניִרעֶל סע רעוֶו טְגאָזעֶג
 םיִרְקַמ זיִא רע;איוו ְךייֵלְנ זיִא תֹונָּבְרק ןּופ
 גָד םיִא טיִנ טאָנ נּוא ק'מהיב ןיִא תֹונָּבְרַה
 טְניִרעֶל ׁשֶנעֶמַא ןעוֶו ְךיֹוא ֹוזַא רֵכָׂש ראַפ
 .רֵכָׂש טאָנ םיִא טיִנ ק'מהיּב ןוֿפ אייַּבעֶנ םֶד
 .גּוא קימהיּב ןייֵא טָאֹוּבעֶג טֶה רֶע יו ְּךייֵלְנ
 יָנּוא םעוֶו טאָנ סאָד ןייַז הָכֹוז ןעֶלעֶֶו ריִמ
 ,ןעֶכאַמ ּוצ ק'מהיּב סאָד ןָאֹוּב ףֹוא קירּוצ

 :ןֵמֶא הָניִכְׁש ןייַז ןעֶטְראָד ןעָער
 םירקי

 טְגיִנירג ּפָא יז ןְּבאָה יז ןעֶונוא ןעֶווֶג הָנְמ ינ
 ןְּבאָה נא ןעְוג לֵב יז יי ןְּבאָה הָדנ רֶעייֵזןּופ

 טקפא יט

 תּונְו ןּופ טיִהְגנ פָא ךוא ןעֶנאַמ עֶרעֶייִז םעֶד טיִמ
 עוו הָבּז אַ ֶסּורְגרָר ּוצ יי ןּבאָה םעֶד רֶביִא

 להקיו תרטפה

 טָכאַמְג טֶה םוריֵח נּוא (תֹוריֵּבַה תֶא םֹוריֵח ׂשעיו)
 םורַאייז טימ לאָז ןעֶמ םו עמ יֵנְָפוק יִר == -

 נא (םיִעָיַה תֶאְו ַחֵּבזִמ םעֶר ןופ ׁשַא םֶר ןעֶנאָרְּט
 ייֵַא יִיַז טיִמ לאָז ןעֶמ םִוןׁשיו רעַק ִנרָפּוק יִד !
 (תיִקְרְזִמֲה תֶאָו ןייַַא ּעֶמ יִר ןיֵא ׁשַא םֶד ןיִראַׁש -

 ליֵמ טֵרָדְנּוה ריִפ איִד נּוא ןיִקעֶּב גְנעֶרְּפׁש יִד נּוא !
 סאַּפ דְנאַה ןְהעֶצ נּוא תֹונֹוכָמ ןְהעֶצ נּוא ןעֶמֹורְג
 ףְלעֶווְצ נּוא םִי םיִנְרָפּוק ןייַא נּוא תֹונֹוכְמ יִר ְךֹוא
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 - גֹוא םַג םעֶר יָטְנּוא ןעֶוֶג ןְגעֶז סו רֶרֶניִר יָנְרָפּוק

 תכונח לש הינש תבשב ןכ םנּו
 הֹמלְׁש ְךֶלֶמ םּוצ טְכאַמְג טֶה םוריח םִִו םילַּכ יִד
 טְרְמיְֵג ןופ ןעֶוְג ץֶלַא זיִא זיה םֶּמאָג ןעֶגעוֶו ןופ
 רעד ייֵז טֶה ןֵרְִי םעֶד ןּופ ץאַלְּפ םעֶב ןיא רָפּוק
 ןעֶמ רָמּלְּ רֶרֶע עֶטְכעֶרְג יא יג טְואָלְג ְךֶלֶמ
 רֶרָע עֶטְראַה א עָּטְכיִרָגןיִא םיִמְרּפ טְכאַמְג טֶה
 ר ןָׁשיִוְצ םילַּכיִד ןְסאָגעֶג ייֵז ןיִא טֶה ןעֶּמ נּוא
 ןְאָגג יי ןעֶמ טֶה ןָתָרָצ ןשיְצ גוא תֹוּכוס טאָטְׁש
 (המלְׁש חַגי) רֶרֶע עֶטְראַה ןעֶווג זא ןֶטְראָד לייַו
 ןּופ יא ָגעֶו ּוצ טְואָלְג ּפָא טֶה הֹמֹלְׁש גּוא

 יש שי
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 גּוא ןעֶווְג ליפ רֶעיז זיִא סֶע לייוו םיִלָּכ עֶגִואָד יד
 ןופ גאָו איֵד ןְראָועֶג טְרעֶלְקִג םֹוא טיִנ זיִא םּורָד
 גוא (םיִלֵּכַה לָּכ תֶא הֹמלָׁש ׂשֵעַיַו) רעֶּפּוק םעֶד

 .ןעעג ןְנֶג םֶו םיִלֵּכ עֶלַא יִד טְכאַמְג טֶה הֹּמלָׁש
 םיִנעֶרָליִג םעֶד (בֶהְוַה ַחְִֵּמ תֶא) זה סְטאָג ןיִא
 רָד ןעוֶועֶג זיִא םיִא ףֹוא םִוו ׁשיִמ םעֶד נוא ַחֵּבְִמ
 נוא רָלאָנ ןּופ טְכאַמעֶג םיִא רֶע שֶה םיִנָּפַה םָהָל
 םיינ רָמְּבעַר רֶד ןופ ףֶניִפ ןעֶועֶג ןְגעֶו תורנַפ יֵד
 רֵקניִל רָד ןּופ ףֶניִפ נּוא הָׁשֹמ ןּופ הֶרֹונְמ רָד ןּופ
 טֶה םּורָד טְנאָז ׁשֶרדָמ רעֶד הָרֹונְמ רעֶד ןּופ טיי

 אה הֹמלָׁש נּוא הָרֹונְמ ןייֵא ראַנ טְכאַמעֶג הָׁש
 ןעֶג זיִא הָׁשֹמ לייַו זיִא םָד תורֹונְמ ןְהעֶצ טְכאַמָג
 םאָד הפרארעכ םינ יה ןעמ נוא רֶבְדַמ רעד ןיֵא
 ויִא ןכ ןעפעבב ןבאה יז ןעד ןפמאונ לאָז הָאּובֵּת
 ןעֶוֶג זיִא הֹמלָׁש רעֶּבָא הָרֹונְמ ןייֵא ןעוֶועֶג גּונעֶג
 לאָז םַע טְפְראַרעֶג טֶה ןעֶמ םֶו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא
 יב רפ יה יד האבמ ןעטקאה
 ןּופ תּוכָז םעֶר ןְגעֶֶו ןּופ טְנאָזעֶג טֶה גּוא תֹורֹונָמ
 טייַז רעֶטְכעֶר רעֶר ףוא ןֶעִיִטְׁש סו תֹורונָמ ףֶניִפ

 להקיו

 יי טשעט +
 יד :

 הנאה
 .ןופ ניא ןיִנעֶר נּוא איוט עָמּוג ןעֶּבעֶג טאָג לאָו
 ןְעייֵמְׁש םָו תֹורֹונְמ ףֶניִפ יִד ןופ תּוכְז םעֶד ןְגעוֶו
 יִר ןעֶמְלאַה ףוא טאָג לאָז טייַז רעֶקְניִל רעֶר ףֹוא
 סע נּוא טְלעֶוו רֶר ףוא זייּב ןְגְנעֶרְּב םֶו איוט עֶנייַּב
 תורָּבַרַה תֶרֶׂשֵצ יד ןְגעקַא תֹורֹונְמ ןְהעֶצ ןעֶנוג זיִא
 טיִמ זיִא םֶד ןיִרעֶר ּביִז ןעו יִא רֶכילְטַא יא נּוא
 סֶד תֹומּוא גיִצְּביִז יִד ןָגעֶקַא זיִא םֶד גיִצְּביִז רָדָנִנַא
 ק"מהיּב ןיִא םֶנעֶרְבג ןְבאָה טְכיִל גיִעביִיִדןֵמָ לָּב
 רֵבֶאלֵאָרְׂשִ ִר רּביִא טאֵהְג טיִנ ַחֹּכ ןייק ייֵז ןְּבאָה
 יי ןָבאָה ןְראָוְג ןְׁשאָל רַפ ןעֶנעֶז טְביֵל יִד זַא
 רֶעיִרָּפ טאָה המֹלָׁש נּוא לֵאָרְׂשִי יִר רֶּביִא טאַהְנ
 הָׁשֹמ וו ׁשיִמ םֶד ףוא םיִנָּפַה םָחֶל םעֶד טְנייֵלעֶג
 ׁשיִמ םעֶד םָה ר עד ערוב רב יא םֶכאַפַנ םֶה
 ןָא טְכיֵל יִד ייַּב ךוא ֹוזַא גּוא ְךיִז ייַּב טאַהָג ךֹוא
 רָד ןיִא ןעֶדְניִצ ןָא ןָפייֵהעֶג רֶעיִרָפ רָע טֶה ןעֶדְניִצ
 תּורֹונְמ עֶנייז ןיִא ְךאָנ רעֶד נּוא הָׁשֹמ ןּופ הָרֹונְמ
 ייֵז ףוא זיִא םִי רעֶד סאוָו רעֶדְניִר ףְלעוֶוְצ יִד נּוא
 צ 1 . תֹוְַמ ףְלעוֶוְצ יד ןעֶנעקא ןעֶוג ויִא םֶדןְנאַטְׁשִ

 :לָמיהןיִא
 ,ידוקפ תשרפ

 קּוסָּפ רֶה טְּבייַרׁשיַיחְּב רֶד (יֵיקּפ הָלֵא
 תַאְרִיְּב טעֶמ בֹוט) יִלָׁשִמ ןיִא טְנאָו

 דְלעֶג גיִנייוֵו לאָז ןעֶמ רעֶמעֶּב זיִא םִע (וגו ַײ
 רדייַא רֶׁשָּכ נּוא טְכרּופ םֶמאָנ טיִמ ןעֶּבאָה

 בקעי להוא
 לאָצ יר זיא עֶגיִזאָד םָד (ּודֲעַה ןֵּבׁשִמןָּׁשִמַהיֵרוקְּפ הָלֵ

 ויִא ןֵּכְׁשִמ טְראָָו ּפאָד שרדמ רֶָד טְגאָז ןֵּבֶׁשִמ םָד ןּופ

 טאָג זַא ןָמיִפַא נּוא ןֹוּכְׁשַבַא ויִא ןֵּכְׁשִמ םאָד ןֹוּבְׁשַמ ׁשְטייֵמ

 סאָד ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא קימהיב סאָר ןָאֹוב זְנּוא טעוֶו
 אֹלָו ְךֶל ּונָלַבָח לֹובָה) א הימחנ) איִבָנ רעֶד טְגאָזעֶג טֶה
 ריִמ גּוא ּתַניּכְׁשַמעֶג ְךיִד ןעֶּבאָה ריִמ (תֹוָצַמַה תַא ּונְרַמָׁש

 טאָה רֶׁשֹוע ןייֵא לָשָמַא זיִא סֶע תֹוָצִמ יִד טיִהעֶג טיִנ ןֵּבאָה
 טאָטְׁש רעַד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא םִע גּוא הָרִיִהְי תַּבַא טאַהעֶג
 רּוחַּב םעֶנייֵפַא טאַהעֶג טֶה ןאַמיִרָא רעֶד נוא ןאַמיִרָא ןייַא
 ןֵמעֶג רּוחָּב םעֶד לאָז רע רֶׁשֹוע םעֶד ןְלעֶפיִג רּוהָּב רעֶד זיִא
 ןעֶבייַרְׁש םיִאָנָּת ִד ּוצ ןֵמּוקעג זיִא סֶע זַא םָרייֵא ןייֵא ראַפ
 רֶע ןֹוחטִּבַא ןעֶּבעֶג לאָז רֶׁשֹוע רעֶד זַא ןאַמיֵרַא רעֶר טְגאָז

 טיִנ טאָה רֶׁשיֹוע רעֶד ניא ןעֶּבאָה הָמְרֲח טיִנ םעֶד ְּךאָנ לאָז
 םיִא ויִא סֶע םּוראוָו ןֹוחָטְּב ןייק,ןאַמיִרַא םעֶד ןּופ טְרעֶנאַּב

 הָטָרֲח לאָז ןֵמיִרָא רעֶד ןעֶקְנאַרעֶג יִד ףֹוא ןעוֶועֶג טיִנ ראָג
 דְנאַה רעד ןיִא ׁשיִלָׁשַא וצ ןעֶּבעֶגעֶג רֶׁשֹוע רעֶד טֶה ןְּבאָה
 ןעֶּבאָה הָטְרֲח טיִנ .לאָז רֶע ןֹּׁשמּב ךֵלְדְנעֶר גיִצְנאַמְצ
 רֶׁשֹוע רעד יו ןְהעֶזעֶג רַנייֵא טֶה לייַוְרעֶד ָךּוריִׁש םעֶד ןּופ

 רע. טאָה ךֶלְדְנעֶר גיִצנאַוצ יַד ׁשיִלָׁש םעֶד ייַב ןייֵא טְגייל
 זיִא ןַדנ סְרעֶטְכאָט ןייַז ןייַא טְגייל רֶׁשֹוע רעֶד זַא טְנייַמעֶצ
 ןְּבעֶג לאָז רֶׁשֹוע רָסֹורְנַא וזַאטְגאָז גּוא רדָנּואוַא ןעֶוויִג םיִא

 וצ ןׁשְנעֶמ יד ןעֶגאז ךֶלְרְנעֶר גיְִנאַוְצ רו ןֵרָ ישְכאָט ןינ

 ייַּב רעֶד נּוא תיִּביִר רעֶדָא לזָנ טיִמ טְכעֶר
 הֵבָהַאְו קָרָי תַהּורֲא בֹוט) קּוסַּפ רעֶד טְנאָז
 ןייא ןעֶסֶע לאָז ןעֶמ רעֶסעֶּב זיִא םִמ (ונו םָׁש

 הרועם

 רָע ןיּכְׁשַמַא רּונ זיִא סֶע ןרג ןייק זיִא רֶלעֶג סאָר ןייֵנ םיִא
 רּוג זיִא סאָד זַא ׁשֶנעֶמ רעֶד טְגאָז ןעֶּבאָה הָטֵרֲח ןייק לאָז

 ןיֵא טיִנ טְגייֵל סאוָו ראַפ ןְּבאָה הָמְרָח ןייקלאָזרֶע ןיחָכִּבַא
 רֶׁשיִראַנ ןְׁשְנעֶמ יֵד ןְרעֶפְנֶע ןֹוחָטְּבַא ךֹוא דַצ רֶרעֶדְנַא רעֶד
 טעֶוו ןאַמיִרָא רעֶד זא אָרָּבִס איִד ריִד ייַּב זיִא סאָוָו ׁשְנעֶמ

 תֹרְֹׁע ןיא וַא ןְלעוֶו שיִנ טעוֶו רעוֶזָהיֶמִָּּ ןְּבאָה הָּטְרַח
 טֶה נּוא טאַהעֶג הָמָרֲח ןאַמיִרָא רעֶד טֶה םּירַא טייצַא ןיִא

 םֶרָדְנאווְרפןׁשְנעֶמעֶלאַדיִ ןְּבאָהךּוריׁש םָד טְלאָועֶג טיִנ
 םוצ טְכאַמעג ְךיז ןְּבאָה ריִמ ליִפיוו טְגאָזעֶג ּוַא ןְּבאָה גֹוא
 ֹוָטּכַ ןְגיֵלןייֵא לאָז רָע רֶׁשֹוע םעֶד ןעֶגעקַא םיִנָּפ תּוַע
 יִא ןאַמיִרָא םעֶר ףוא גּוא ןעֶּבאָה טיִנ הָטָרֲח ןייק.לאָז רֶע
 דנּוצַא נּוא ןעֶּבאָה הָטָרֲח לאָז רֶע ןעוֶועֶג אֵרָבָס ןייק ראָג

 הָמָָח םֶה ןאַמיִרָא רעֶד זַא ןעֶראוָועֶג טְרעֶקַהאַפ ראָג יַא

 םוא ְּךְרּוד רצֹוא ןעֶסֹורְנַא ןעֶּבאָה לאָז ןעֶמ

 .רעֶו זיִא לֵׁשְמַנ סאָד ,רֶׁשֹוע ןייַא ֹוזַא טיִמ ְךּודיִׁש םעֶד ןּופ
 גּולְרעוֶו גיִצְניוִו זיִא ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ ןֹוּבְׁשָח םעֶד טְהעֶז סֶע

 מַה תֶכאָלְמ ןופ לאָצ ִד ןייז ףְראַד טאָג ןופ דֹובָּכ רעֶד
 סאָר (ןָּכְׁשִמַה ֵדּוקְּפ הָלֵא) קּוסָּפ רעֶד טְגאָו סאָר רּועיִׁש ןָא
 ראַפ לייוַו רעֶד ףֹוא רּונ ןֵּׁשִמ םעד ןּופ לאָצ יִד זיִא עֶגיִזאָר
 םעוֶו סאוָו ק'מהיב םעֶד ףֹוא ןֹוחָטִּבַא ראַפ נּוא ןיּכָׁשַמַא
 יו וזַא טְקנּוּפ לאָצַא ןָא םיִא ןּופ הָכאָלְמ ןייַז ןייַז טעֶוו ןייַ
 ךעֶלְְנעֶר גיִצְנאַצ ןֹוטּבַא טְגייֵלֶג ןייֵא םָה רֶׁשֹוע רעֶד
 רער ךיִז טְרעֶדְנּואוו םֶד רעֶמ ְךמא ןייז טעוֶו ןרַג רעד רֵּכָא

 אבי :
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 הניאצ

 םיִא ןעֶלאָו ןעֶׁשְנעֶמ נוא טיֹורק ןּופ וי

 טיִנ םעֶנייֵק ייַּב טאָה רֶע סאָד ןעֶּבאָה ּביִל
 ׁשְלאַפ רעֶרָא ןעֶמּונִג תיִּביִר רעֶדָא תְלִניִ
 ׁשייֵלְפ טעּפ ןעֶסע לאָז ןעֶמ רֶרייֵא ןְראווָׁשיִנ
 םיִא ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ נוא םקָא ןעֶטעפַא ןופ
 ְּתָלְאַּב אייז טאָה רֶע םאָד ןעֶּבאָה דֶניַפ
 ןעֶד ןעֶמּוניִג תיִּביִר ייֵז ייֵּב טאָה רע רעֶדָא

 םיִמָכֲח עַרָונּוא .הָליְֵנ זיִא הָריִבֲע עֶטְסעֶרְגיִד
 טיִנ זיִא תֹוריִּבַע טיִמ לּופ סאָמַא סאָד ןעֶנאָז
 הָלייְנ ריִא ןעֶׁשיווְצ זיִא סֶע זַא יוִו טְכעֶלְׁש וזַא
 ןעֶמייֵל ףוא הָריִזְנא ןָא טיִנְתָמְתַה טאָג נּוא
 םֶד ןעֶגיִפיִנ רימ יוִו ֹוזַא הָליזְמ ןעֶנעוֶו ןּופ רּונ
 לּוּבַמַה רֹוד סאָד ןעֶקְנּורְמְרעֶד טאָה טאָג
 הָנְַב ןעֶּבאָה אייֵו עֶשְסאָח הָליֵנ ןעֶנעוֶו ןופ -
 טייַטיִג טיִנ ייֵז רֶע טאָה טְניִדיִג זיע נּוא ןעוֶויִנ -
 סאָד (ָי תַאְרְיְּב טעֶמ בֹומנ הָליֵזְג ראַפ רּונ -

 לֶׁשְמַא ןעֶמעֶנ ְךיז לאָז ׁשְנעֶמַא ןעֶמ טְניימ
 ׁשייֵלְפ ןָא טֹורְק ןעֶסע רָמעֶּב ליוו רֶע יו וזַא -
 םו ּבייַו טּונַא רעֶדָא הָתּורְבַח רעֶמּונַא טיִמ -
 טעֶּפ ןעֶסֶע לאָז רֶע רעֶדייִא ּביל ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ייַבְרִד זיִא טְפאַׁשְדְנייַפ םאוָו ׁשייֵלְפְנעֶמְקָא !
 ךְרּוד עֶׁשאֶרָג ןרָׁשָּכַא טאָה רע}עוֶוְךֹוא וזַא
 טיִנ םעֶנייֵק אייַּב טאָה רע סאוָו טְפאַׁשְּביִל -

 םֹוא טיִנ גוא ןעֶנראקְנייַא רע לאָז ְתלַָעָנ
 ןייַז ּוצ ןֶרֶּתַוַא יו רעֶסעֶּב םאָד זיִא ןעֶגְנעֶרְּב -
 ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןּֿפ רעֶּבָא טייל ןְלְזנאַּב נּוא -
 לאָז רֶע סאָד ןייַז נראק רֶהעֶז טיִג רע לאָז -

 ףראד רע טְרעיינ דָלעֶג ףֹוא ןעֶזאָלְראַפ ְּךיִנ
 םיִא טעוֶו רֶע םָד טאָג ףֹוא ןעֶּבאָה ןֹוחָמִּבַא

 טְנאָז אָרָמִנ יד יו ֹוזַא .ןעֶּבעֶג רֶלעֶג רעֶדְנַא
 טְואָל סאוָו רָד רֶׁשֹוע ןייֵא טְסייֵה רעֶכְלעוֶו !
 םיִא טאָה טאָנ סאוָו טיִמְרעֶד ןעֶגיִנְנעֶּב ְּךיִז -
 סאָד טאָנ ףֹוא ןֹוחָמִּכַא טאָה נּוא ןעֶּבעֶניִג
 ׁשֶרֶדֶמ רֶד נוא ;עֶּבעֶנ רעֶטייו ּםיִא טעֶו רֶש -

 (םיִעָר ינָע יִמָי לָּכנ קּוסָּפ םָד ףֹוא ְּךֹוא טְנאָז -
 ןַײז נוא יִנָע ןיֵא זיִא סאוָו םעֶד ןּופ געט עֶלַא

 םירקי יטוקיל ;
 ןְהעֶזָג טֶה הָׁשֹמ יו (הָכאָלְמַה לָּב תֶא הָׁשֹמ אֵריו)

 איֵד זַא ןֵּנְׁשִמ םעֶר ןּופ קְרעוו עֶצְנאַנ איִר
 טֶה טאָג יִװ וזַא גְניִרְלַא טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִי
 רֶפַמ) רער יִװ ּוזַא טְׁשְנעֶּבעֶג ייֵז רֶע שֶה ןָפייַהעֶג
 עֶסֹורְג ןייַא טְגיִרְנֶע רעֶנייֵא זַא טְּבייְַׁש (םיִדיִסֲח
 ניִפעֶג א בוא ןעָשְנעכ יִא עמ ףלאר הָָלָא =
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 שי:

 בפק הניארו ידוקפ תשרפ
 ' נּוא דְלעֶנ גראק םָלַא טאָה רע סאָד הָעַד
 לייוו טֹורָּב םעֶד טיִמ ןָא טאַז טיִנ ְּךיִז טֶסֶע
 ףֹוא דְלעֶג סאָד טעו רֶע אָרֹומ טאָה רָע
 ןעֶד טְכעֶלָׁש ןעֶטייֵצ עֶלַא ןעֶנעֶז םעֶד ןעֶסֶע
 פיו ריִמָּת ְּתָלִוַג נּוא טאַז לאָמ ןייק זיִא רֶע
 בֹוטק ןעֶליִפְרעֶד דְלעֶג סאָמ ןייַז ליוִו רֶע
 ראַפ סאוָו רעֶד רעֶּבָא (דיִמָּת הָּתְׁשִמ בל
 םיא טעֶוו רֶע סאָד טאָנ ףֹוא ְּךיִז טְזאָל
 טֶסֶע נוא ּךעֶלייֵרְפ דיִמָּת זיִא רעֶד ןעֶפְלעֶה
 ָתְלֹונ נואטיִמעֶגְךעֶלייֵרְּפַא טימ טקָניִרְמ נּוא
 עֶטְסעֶרְג יִד זיִא סאָד סאוָו ןעֶטייֵל ייַּב טיִנ

 אָמַק אָבָּבןיִא טְנָז אָרָמִנ יד יו וזַא הָריִבֲע
 תָמּורְּפ ןייַא ּוליִפֶא רֶקָח ןייַ תָלִזַנ סאוָו רֶל
 ּוליִפָא נּוא הָמָׁשָנ יד ָּתְלְִ רֶע יו ְךייְֵנ זיִא
 טְמֹוז נּוא תֹוריִכְׂש גיִדְלּוׁש םיִא ויִא רֶע ןעוֶו
 ןייז ַתְלִוג רע יוֵו ְךייֵלְג זיִא םיִא ןְקאָצאַּב ּוצ
 אָעיִצְמ אָבּב ןיִא טְנאָ אָרָּמנ יד יוֹא הָמָׁשְנ
 תֹוריִכְׂש רָכַח ןייַז גידְלּוׁש זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו
 םעֶד ףוא נאָמ ןייַא ןוֿפ םיִא טְרְהיֵּפ נוא
 ןייז תל רע איו ְךייֵלְג זיִא נאָמ ןעֶרעֶרְנַא
 טייל ליפ ןעֶדְנאַהְראַפ ןעֶנעֶז סֶע נוא .הָמָׁשְנ
 רעֶּבֶא הָקָרְצ טיִמָרָד ןאָמ נוא ןֶלזנ ייֵז םאָד
 טְנאָז נח יִּבַר הָמֹוס ןיִא טְגאָז אָרָמְנ איד
 קֹוסָפ ןיִא טייֵטְׁש םִע ןֹעְמׁש יִּבר ןעֶנעוו ןּופ
 ןעֶמ רֶנייַפ טאָה טאָנ (הָלֹועָּב לֶוָנ אֵנֹוׁש
 םעֶד ראַפ ןעֶגְעֶרְּב לאָז ןעֶמ נוא ןֵלְִנ לאָז
 הָכָרְּב ןייֵק ןעֶמ ראָט ְךֹוא .ןֵּבְרַקַא דְלעֶג
 יו ֹוזא .תָלוג ןעֶמ סאָו םעֶד עֶּביִא ןעֶכאַמ
 ֵּב רֶועילַא יִּבַר ןיִרְדָהְנס ןיא טְואָז אָרָמִנ יד
 ץייוו סאָמַא ְּתְלִוג רעֶנייֵא ןעוֶו טְגאָז בֹקֲעַי
 ןּופְרעֶד טְּמעֶנ נּוא גייט ןּופְרעֶד טְכאַמ נוא

 טְנעֶרעֶצְרעֶד רעֶד הָכָרְּבַא טְכאַמ נא הָלֵח
 ְךַרֵּב עֶצֹובּונ טייֵטְׁש קיסָּפ ןיִא יו ֹוזַא טאָנ

 רֶּביִראַד טְכאַמ נא ָּתָלְנ םִו רעֶד יי ץַאנ
 ןעָמ זַא גּוא טאָג טְנעֶרעֶצירעֶד רעֶד הָכָרְּבַא
 רֶעֶרְג ְךאָנ הָריִבע יד זיִא ירָכְנַא ןופ ְּתְלִוג

 א בקעי להוא ?
 ףיד אייַּב ןעֶּבאָה ריִמ (ךֶל ּונָלַבָח פֹובָחְ) טְנאָז נּוא איִכָנ
 נְרַמָׁש אֹלְו ףֹוס םּוצ נּוא זְנּוא ייַב ּוד טיִנ ןְֹּׁשַמַא ןָמּונעֶג
 טיִנ ןעֶּבאָה רימ זַא ןעֶראוָועֶג טְרעֶקְראַפ זיִא (תֹוָצִמַה תֶא
 טְגאָזעֶג טֶה ןאַמיִרָא רעֶד יוֵו ֹוזַא טְקָנּוּפ תֹוצִמ איֵד טיִהעֶג
 יע טֶה הֹוס םּוצ גוא ןֹוחָטִּבַא ןעֶגייֵל ןייֵא לאָז רֶׁשֹוע רעֶד

 : טאַהעֶג הָמֵרֲח ןייֵלַא
 צ צ ז-
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 יא םַע אמה ָכָּב יִא טאָ אָרָמָניד יו זא
 יו יִרְכְנַא תָלָוג ןעֶמ ןעֶו הָריבע עַרְסעֶרְנַא
 ןופ הרי רעֶד ןָא עֶר לֵאָרְׂשִיַאָתְלְוג ןעֶמ
 טֶה םּורָד נּוא םֵׁשֲה לּוליחַא ךֹוא םִע ויִא ליג
 טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ םאָד ןעֶזיוִיִגּוניֵּבִר הָׁשֹמ
 נוא דְלאָנ סעֶּפִע טאָה רע טאָד ןייַז דֵׁשֹוח
 טאָה םּורָד ןְּכְׁשִמ םעֶד ןּופ ּתְלוניִג רעֶּבליִ
 ֵדוקְּפ הָלֵאְו טְנאָז נוא ןְּבֶגִפָא ןֹּבְׁשֶח רע
 ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןופ לאָצ יד זיִא סאָד (ןֶּכְׁשִמַה
 טייֵטְׁש (ּכְׁשִמ ןְּכְׁשִמנ טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד
 ייוֵוְצ זיִא קימהיב סאָד זַא טְייַו לאָמ ייוֵוְצ
 ֵּכְׁשִמִנ תֹומּוא יר ְךְרּוד ןְראוָוְנ בּורָח לאָמ
 תּודֵע ןייַא ןעוֶויִג זיִא ןֶּכְׁשִמ םאָד (תּורָעָה
 ןּופ הָריִבֲע יד ןעוֶויִג לַחֹומ טאָה טאָג םאָד
 ןייז ןעּור טְכאַמיִנ טאָה רע ןעֶד לֶנע םעֶד
 תֹואָמַה עַבְׁשּוףֵלָאָה תֶאְו ןֶּכְׁשִמ ּוא הָניִכְׁש
 זַא טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רעֶד (םיעְבִׁשְו הָׁשִמֲחַו
 םעֶד ףֹוא ןֹּבְׁשֶח ןעֶּבעֶגיְִּפָא טאָה הָׁשֹמ
 דניו ןְנְנאַניְִּפָא .םיִא זיִא רֶּבְליִז נּוא דְלאָג
 ניֵצְּביִז נוא ףֶניִּפ נוא טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז טיִמ
 רַפ טאָה רֶע נּוא רעֶּבְליִז םעֶד ןּופ םיִלֹקְׁש
 זיִא טְכאַמיִג ןּופְרעֶד טאָה רֶע סאָו ןעֶסעֶג
 טֶה נּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ לֹוק תַּבַא ןעֶמּוקיִנ
 ְךעֶלעֶקעֶה טְכאַמיִג ןּופְרעֶד טֶה רע טְגאָזיִג
 רֶע הָׁשֹמ דֶׁשֹוח טיִנ טייַז םּורָד ןֵּכְׁשִמ םּוצ

 ןעֶנרעֶל ןעֶנאַד ןופ .יַאָּבִג רעֶטְּבייַלְנאַּבַא זיִא
 ןעֶכאַמ טְכעֶריִ ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמַא םֶד ּפָא ריִמ
 טְכעֶריִנ ויִא רֶע עֶׁשְטאָה טייל ןעֶגעֶקַא

 שודקה ה"לש
 הֵׁשֹמ ְּבייְַׁש אָמּחנַּתׁשֶרְֶמ רעֶד (ףֶלָאָה תָאֵע

 ןייק יז ףֹא ןעֶּבאָה טְלאָווג טינ טֶה ּוניֵּבַר
 גְנּוניִבעֶרַא טְכמָג יז רֶע טה לֵאָרְשִי ללּכןופ רֶׁשֲח
 אייז םָו רעַּפּיק גּוא רעֶּבְליִז נּוא דָלאָנ םִיַלֵא ןּוֿפ
 יה ןיִא ןְֵּשִמ ןופ אייַבִ םּוצ ןעווג בֵרֵנְהַמ ןֶּבאָה
 ָּכ ןָּכׁשַמַה יֵדּוקְּפ הָלֵא ןעֶגיִכעֶר ּוצ ןעֶּבּוהעֶג ןָא
 ְךאָנ רֶרְֵּכןְלַאיִרְטאַמ עֶלַא ןופ תֶׁשֹחְנ ףֶסֶּפ ָהְזַ
 טֶה ןעֶמ סו ןָפעֶג רַפ רֶע טְהֵּדַּדּתְּבטייֵבְרַא דר
 נּוא ףניֵפ טֶרָדְנּוח ןעֶּביִו ְניֵזֹומ איר ןּוֿפ טְכאַמעֶג
 םעֶד ןּפ ןּביְִּבעֶג זיא םִו רע םיִלָקְׁש גיי
 איר טְכאַמעֶג שָה ןעֶמ םֶכָלעַו ןּופ רֶּבְלי ןְעְנאַ
 וצ ןעֶּבּהעֶג ןָא ְךיִז טאָה גּא ןעֶלעֶוְׁש טְרעֶדְנּה
 רָמאָמ ןְסאָרְד רַפ רֶעייֵז םיִא טֶה סֶע נּוא ןֶרָדְנּואו
 רָע ַא ןייַו רַׁשֹוח םֶהיֵא לֵאָרְׂשִי רעֶרְניק יַד ןְלעוֶו
 ןגנאפג ןָא רֶע טֶה ןְמינעֶג ךיז ריפ רֶבְלו םֶד טֶָה
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 טאל א :

 נאו

 ןעֶמּורְּפ םעֶר טְפֶלעֶה טאָנ נּוא טאָנ ןעֶנעקַא
 יֵהָי.עֶּבייֵלְּב טְּבייֵלְנאַּב לאָז רע סאָד ןאַמ
 םעֶד ןיא ןעוֶויִג זיִא םִע ףֹוׁשאִרָה ׁשֶדֹוחַּב

 טְלעֶטְׁשינְפֹוא הָׂשֹמ טאָה ׁשֵדֹוח ןעֶטְׁשְרַק
 לאָמייַרד טְּביֵרְׁש ׁשֶדְדַמ רַד .ןָּכְׁשִמ םאָד
 ןיא ןָּכְׁשִמ טאָר טְלעֶטְׁשיִנפֹוא הָׁשֹמ טאָה
 טֶה ןעֶמ ןעוֶו לאָמ עֶטְׁשְרִע סאָד .גאָט םעֶד
 רֶד ןיִא דיִמָּת ֵּבְרַק םעֶד ןעֶגנעֶרְּב טְלאוָוִנ
 ןֶכְׁשִמ סאָר טְלעֶטְׁשיִנְפֹוא רע טאָה היִרְפ
 םֶד .ןעֶמּונּוצ ױעֶדיוו ְּךאַנְרעֶד םיִא טאָה נּוא

 ביִרְקִמ טְפְראַריִג טֶה ןעֶמ זַא לאָמ עֶרֶדְנַא
 ןעֶּבאָה םאוָו םיִאיׂשְנ יד ןּופ ןֵּבְרִק םעֶד ןייז
 רֶע טאָה ַחֵּבְוִמ םעֶד ןעיינאַּב ּוצ טְכאַרְּביִג
 טאָה נּוא ןֶּכְׁשַמ םאָד טְלעֶטְׁשיִנְפֹוא רעֶדיוִו
 לאָמ עֶטיִרְד סאָד נּוא ,ןעֶמּונּוצ ְךאָנְרֶד םיִא
 ּוצ טְכאַנ ראַפ טְלעֶמְׁשיִגְפֹוא םיִא רע טאָה

 וְכאַנ ראַּפ ןּופ ריִמָּת ןֵּבְרַק םעֶד ןעֶגְנעֶרְּ
 םאְו םיִמְכֲח עֶלַא ׁשֶרָדֶּמ רעֶד טְנאָז ְּךאָנ
 ןֶּבאָה ןֶּכְׁשִמ םעֶד אייַּב טייֵּבְרַאיג ןעֶּבאָה
 ןֶּבאָה ייֵז רונ ןְלעֶטְׁשָפֹוא טְנאָקיִג טיִנ םיִא
 הָׁשֹמ ןעֶד הָׁשֹמ ּוצ טְכאַרְּביִג טייֵּבְרַא איד
 ןיִא טאָה רע לייַו ןעוֶויִג רעצִמ .ְךיִז טאָה
 טאָנ טאָה טייֵּבַרַאיִנ טיִנ ראָג ןָּכְׁשִמ םעֶד

 ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו ׁשֹנעמ ןייק טְנאִָג םיִא ּוצ |
 טְסְלאָז הָׁשֹמ ּוד רוט ןְלעֶטְׁשְפֹוא ןֶּכְׁשִמ םֶד
 ףוא ןייֵלַא ןעֶרעוֶו רע טעוֶו ןעֶמעֶנ ןָא םיִא
 םֶד ןְהעֶויגנָא ןעֶרעוֶו טעוֶו םע נא טְלעֶטְׁשיִ
 טְּבייַרְׁש טֹוקְלִי רֶד .ףֹוא םיִא טְסְלעֶטְׁש ּוד

 םירקי יטוקיל סע

 רֶר םיִא טֶה טְלעוֶו איִד ןְפאַׁשאַּב מָה טאָנ זַא ריִמ
 ןיִא טייֵמְׁש םעֶזיוִו וזַא טְשְנעַּבָנ טְלעוו רָד ןּופ רַׂש
 טיִמ ןעֶייִרפ ְךיִז לאָז טאָנ (ריׂשֵעַמְּב יי חַמְׂשִי) קוסָּפ
 ראָג ןּופ ַחּור תַחַנ ןָּכאָה לאָז רֶע רֶמולַּכ קְרעוֶו ןייז
 םר הנני טיש יו יִװ םעֶר רֵּבוִאְקְרעֶמ עני
 זַא טְׁשְנעֶּבעֶג הָׁשֹמ ייֵז טֶה ןֵּכְׁשִמ םעֶר ןּופ קְרעוֶו
 ריִמ עׁשְטאָח ןֶּכְׁשִמ םעֶר ןיִא ןעור לאָז הָניִכְׁש יִר
 טְגאָועֶג ּוצ ייֵז טֶה אּוה ְךּורָּב טאָג זַאְךאָד ןְניִפעֶג

 ןעֶלעוו אייַז זַא (םֶכֹותְּביִּתְנַָׁשְו ׁשֶרְקִמ יִלֹוׂשֲצ
 ןעֶור ְךיִא לעַו ׁשֶרֶקִמ ןייא ןְגעו טיִנייַמ ןּפ ןֶעֹוּב
 רָמאָמ ןעֶטְכְרַאָפעֶג רַּכָא ְךיִז םֶה הָׂשמ ייֵ ןֶשיוִוצ
 טֶה רעֶמאָמ רֶּבֶא טְגיִניִזֶג לֵאָרְׂשִי איד ןעֶּבאָה
 טאַרְקַא ןְפאֶרְמעֶג ּוצ םינ ןייֵלַא רֶע רֶרֶא לֵאָלְַּב
 יז רֶע טאָה םעֶר רעֶּביִא ןָמאָּבִנ טֶה טאָג יװ א

 ּוטְטְנעֶבָג
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 ןעֶר ּכְׁשִמ םָל ןיִא ןעוֶועֶג םיִסיִנ ליפ זיִא םָש
 איו ןעֶוועֶג טייֵרְּב טיִנ רעֶמ זיִא ףֹוה רעֶד
 ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םִע נוא ןעֶלייֵא גיִצְפיִפ
 נוא ןעֶׁשְנעֶמ דָנעֶזֹוט טְרעֶדְנּוה סקעֶו ןעֶניִרָד

 םֶד ןּופ רַנייֵא זיִא טְקיִּבעֶג ְךיִז ןְּבאָה ייֵז זַא
 זיִא סאָד ןעֶלייֵא ריִפ ןעֶוועֶג טיי ןיִרעֶדְנַא
 לֵאָרְׂשִי לָּכ ןְּבאָה ךֹוא םָנ רעֶסֹורְנַא ןעוֶועֶג
 ןעֶמּוקעֶג זיִא לָמיִה ןּופ רעֶייַּפַא םָד ןְהעֶועֶג
 ןעֶנְנאַעֶג ןייַרַא זיִא גוא ןֶּכׁשִמ ןּופ ףֹוה ןיֵא
 ףוא ןעֶגְנאַנעֶג ףֹורַא זיִא נּוא דעומ לֶא ןיִא

 תֹונָּבְרִק יד טְנעֶרְּב רַּפ שֶה ניא ַחַבְִמ ּםעֶד .
 רעֶד .ַחַּכְוִמ םֶד ףוא ןעֶור ןְּביִלּבעֶג ויִא נּוא
 שורקה ה"לש 1

 רֶרעֶי ןעֶניִכעֶר ּוצ ךֶרֹוד לאָמַא ְאָנ גְנוניִכעֶר איד
 טאָג םיִא טאָה לאָמ ןייֵא טיִמ רעֶרְנּוזעֶּב הָבאָלְּמ
 ןּופ רֶד זַא ןֶהעֶז רֶר טֶה רַע נא ןעֶגֹוא יִדטְניִפַּּג !
 ףוא רֶע םֶה ןעֶלייֵז יֵד ּוצ ןעֶקאַה טָכאַמָגֹרֲע טֶה -

 םֶר לוקְּב ןְגיִרְשִג םוא טֶה ןיִא עָמיִטָׁש ןייַ ןְֹּוהעֶג -
 הֶׂשָע םיִעְבִׁשְו הֶׁשִמֲחַו תֹואַמַה עַבֶׁשּו ףֵלֶאָה תֶאְו)
 טְגיִהּורעֶּב עַלַא ןעֶנעֶז סְלאַמאַר (םיִדּומַעָל יו
 םֹורַא רֶסּומַא רעֶרעֶי ְךיִז ףֶראַד ןּוֿפ רַד ןעֶראָוועֶג -

 לאָז ןעֶמ ןעֶגְנאַל רַפ טיִנ םעֶנייֵק ןּופ נוא ןעֶּמעֶב
 וצ ןייר ןְהעֶז ףְראַד נּוא ןוּבְשֲחא ןָא ןעֶיורְמ םיִא !

 רֶע טְלעוֶו רעד ןיֵא רַׁשֲח ןעֶטְסְנעֶלְק םעֶד ןּופ ןייַז
 עֶלַא זַא ןֶצְראַה ןיֵא יז ייּב ןָמְכאַרְט טיִנ ְךיִז לאָז -
 עוו רעֶו ןאַמ רֶכיֵלְרֶע ןייֵא ןיִּב ְךיִא זַא ןעֶמייוֵו !
 לקא ןעֶגְרעַל ּפָא ְךיִ לאָז רֶע ןייַנ יי רׁשֹוח ךיָמ -

 ;םֹולָּׁשַה ויָלָעּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןּופ רֶמֹוחָו
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 טְזאָלעֶג םוא ויִא סֶע נּוא (הָכאָלְמַה לָּכ םַלְׁשִּתַו -

 ֵֶמַה המלׁש םוָו הֶכאָלְמ יִד ראָג ְראָווג ==
 ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש נּוא זוה םָמאָנ ןְנעוו ןופ טְכאַמָנ טָה

 ׁשיְִקִמ טֶה רֶמאפ ןייז דַָ םִו ץֶלַא טְנַרְּבִנ טֶה
 נוא םיִלֵּכ יִר נּוא דָלאָג םֶד נּוא רעֶּבֶליִז סֶד ןעֶוְועֶג
 טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז םֶו תורָצֹוא יד ןיִא ןָּבעֶגְג ייֵז טה
 טיִנ ראָנ ןּופ רעֶד טֶה נּוא זֹוה סְטאָנ ןיִא ןְראוָועֶג
 םורר גאז םיִמָכָח לייֵַא ׁשֶרקַמֲה תיּב ןיִא טְכאַמָג
 טְסּואווָנ םֶה רֶע לייַו טְכאַמָנ טיִנ ייֵז ןופ הֹמלָׁש טֶה
 תֹומּוא איִד ןעֶלעֶוו ןְרעוֶו בּורָח טעוֶו קמהיּב רָד
 ןּופ טֶה רֶוָד םִו רָּבְליז נּוא דָלאָנ םֶר לייַו ןעֶנאָז
 טָעֹּבָג ק"מהיּב םעֶד ןּוֿפ רֶר ןעֶמ םֶה לי ןנּוא
 ןְגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא ןְראווְנ בּורֲח רֶע ויִא םּורְד

 ייֵרְד זיא דָור ןּופ ןעֶטייֵצ יֵד ןיִא טְגאָזג טֶה הֹטלָׁש
 רֶלאָג נּוא רְֶּליִו ליִפ טֶה רֶע נוא ןעֶווָג רֶגְנּוה ראָנ

 ' גפק בינארו ירוקפ

 ְךאַמ ְךיִא טְגאָועֶג טאָה טאָג טְּבייֵרְׁ יַחְּב
 רעֶּבֶא ךייַא ןֵׁשיוֵוְצ הָניִכְׁש איֵד ןעּור טְנייַה
 הָניִכְׁש איד טעוֶו תֹוריִבַע ןאָמ טעֶוֶו ריִא זַא

 חיִׁשְמ וַא רָּפֶא ְךייַא ןּופ ןאָטעֶג ּפָא ןעֶרעוֶו
 הָיָבְׁש יד ןעֶור ןיִכאַמ ּךיִא לעוֶו ןָמּוק טעוֶו
 ּפָא ןעֶרעוֶו טיִנ ןֹוׁש טעֶװו איז נּוא ְךייַא אייַּב
 הָניִכָׁש איד ריִא טְהעֶז דְנּוצַא נּוא ןאָמעֶג
 טעֶו ןְמּוק טעוו ַחיִׁשָמ זַא רבא רעֶייֵפ ְךְרֹוד
 קּיסּפ ןיִא יו ֹוזא ּךֵלְדייׁשאַּב טאָג ןעֶהעֶז ריִא
 (ןֹויִצ ַײ בּוׁשְּב ּואָרָי ןִיַעְּב ןִיִע יִּכ) טייֵטְׁש
 טאָג ןעו טאָנ ןעֶהעֶזייֵז ןעֶלעוו ּךלָדייֵׁשאַּב

 :ןֹויִצ ןייק ןיִרעק םּוא ְּךיִז טעוֶו
 םירקי ימוקיל

 ןקְלאָו רָד זַא נוא (ֶּכׁשִמַה לַעַמ ןָנֶעֶה תֹלְַהבּ
 ןְּבאָה ְָׁשִמ םעֶר ןּופ ןאָטְנ ָּא ְּךיַז טֶה

 נּוא ןָהיֵצ רֶמייו ןֶפְראַד ייֵז זַא טְסּואוועֶג לֵאָרְׂשִי יִד

 טְּביֵרׁש {שֹורֵקַה רַהֹוװ רֶרְועֶגּוצעג רֶטייַו ןעֶּבאָה
 ףורַא רֶע ֹיִא ןאָטג א ְךיז טֶה ןעֶקְלאָו רעֶד זַא
 תומּוא יִד ןֶּבאָה םוּב ןייַא יו ֹוזַא ְךייֵלְנ ןְגְנאַגעֶג

 תאז ימ) טְגעֶרְפֶג ןְּבאָה נּא ןְהעֶזַג טְלעוֶו רָד ןּופ
 םוָו םָּד זיא רעוֶו (ןֶׁשֶע תורְמתִּכ רָּנְרִמַה ןֵמ הָלוע
 ןעֶראָו ךֹור ןייֵא יו ֹוזַא רָּבְדַמ רעֶד ןּופ ףֹוא טייֵג

 גוא ןְראָוג ןְהעֶזעֶג ךור ןייַא זיִא ןֵקְלאָוו םעֶד טיִמ
 םֶהרְבא סִָו רֶעיַפ םעֶר ןּופ ךיור רָד ןעווג זיִא םֶד
 טאָה רֶע ןעֶו הָיְרֹומַה רַה םעֶד ףֹוא טכאטג טאָה

 רֵרְךיז טֶה הָדיִקע רֶד ףוא טְגְנעֶרְּבִג קָחֶצִיןיז ןייַ
 ְךיִז ןָּבאָה נּוא ןָמּונְג ףֹונ ּוצ ןְקָלאָו םעֶד טיִמ ךֹור

 :ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רֶנייֵא טְגאָלְג פא טיִנ
 ,ידוקפ תרטפה

 תוכוס לש ינש םוי תרוטפה איהו
 ןּופ רֶד טְזייֵפְׁשעֶג טיִנ םיִיַנֲע יֵד םֶה נּוא טאַהעֶג
 טְלאָווגטיִנ דָלאָג נּוא רָּבָליִז םֶד הֹמלָׁש טאָה םּורְד
 פָא ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןופ ק"מהיב ןיִא ןָעֹוּב רַפ
 ןעֶיּפְׁש נּוא הָקָרִצ ןעֶּבעַג ּוצ רעֶסעֶּב זיִא םֶע םֶד
 ןעֶבאַמ ׁשָדוק יִלְּב לאָז ןעֶמ רעֶרייֵא טייל עֶמּורָא
 ןְכאַמ םֶו טייל ליפ ןעֶגעֶז סֶע ןעֶד ןייַרַא לוש ןיֵא
 זיִא םָע םֶר םיִנ ןָסייו נּוא לּוׁש ןיִא ןיִכעֶלְּב עֶגייֵׁש
 רָרדְלעֶג םעֶד רַפ טייל עַמּרְא ןעֶזייפׁש ּוצ רֶסעֶּב
 לָּב םַלׁשְּתַו טְּביַרְׁש יִתָּבַר אָּתְקיַּפ ׁשֶרְִמ
 טְלעֶו איִד טאָה טאָנ טְניִז םאָר טְזייוַו (הָכאָלְמַה
 טיִנ ׁשיִניִפעֶׁשַּב איִר ןּופ הָכאָלְמ יִר זיִא ןעֶפאַׁשַב
 ְךאָנ ןָראַוְג טעֶנּכִנ זיִא ק"מהיּב רֶד ויַּב ןעווְג םוא
 םֹוהָנ ויִא םָע םֶר קּוסָּפ רעד זְנּוא טְניִרעֶל טֵׁשָּפַא
 ןעֶד טָעֹּבִג ק"מהיּב םעֶד םֶה ןעֶמ זַא ןעֶווַג םֹלָׁש
 עֶלַא א ןֶּבאָה םוָו תֹוכאָלְמ יֵלֲעַּב עֶלַא
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 טיִנ ּפאָק ןייַ םֶגייֵק טֶה םִע רֶנּוזג גוא ׁשיִרָפ ןעֶוג
 ןּבְראָמְׁשָנ טיִנ ייֵז ןּופ זיִא רַנייֵק נּוא ןאָמעֶג איי

 רֶרָא ןְראָועֶג ןֵכאָרְבּצ יִנ ייֵזזיִא קאַה ןייק נּוא
 טייֵּבְרַארָד וצ טְפְראַרְג טֶה ןעֶמ םִֶו נייֵצעג רָרְנַא
 סאָד טיִנ ׁשּוריִח ןייֵק זיִא סִע טְגאָז רֶזעֶיְלַא ֵּבְ

 יז ןעֶגעוו רובָכןיַ ןופ ןְּבעֶל טאָג ייֵז טֶה טאָג
 םֶד ןעֶוייַו ריִד לעוֶו ְךיִא ק"מהיּב םֶד ןעֶוּב ןעֶלאָז
 טיִנ טאָנ טֶה בֹקֲעַי ןּופ רובָּכ םעֶד ןְגעוֶו ןּופ ּוליִפֲא

 ּצ ןְְנאַגעג ןעֶנעֶז םָ םִירְִמיִד ןּופ םֶניֵא טייֵמנ
 איִר ןּופ דֶניֵוט ליִפ ןעֶנעֶז סֶע ןעֶד ֿבֹקֶעִי ןְּבאָרְַּ
 טיִנ ייֵז ןופ רעֶגייֵק זיִא םִע נא ןעֶגְנאַנעֶג םִיַרְצִמ
 יז טְרֶעיי ְּבְראָטְׁשעֶג טיִנ ּוא ןעֶראָועֶג קְנאַרְק
 (המלׁש לֵהָקִ ָא) ןֶמּוקגםיִהַא םולָשּב עֶלַא ןְגעֶז
 םיִנָקְז יד טְליִמאַזעֶג ןייַא הֹמלָׁש טֶה לאָמ טְסְנעֶר
 ןעֶגְנעֶרְּבּוצ ףוא עָמְצִלֶע עֶלַא גּוא לֵאָרְשִייִד ןּופ
 (הֹמֹלָׁש ךֵלָמֲה לֶא ּולֲהְקיַו) טאָג ןופ תיִרָּב ןורַא םָד
 הֹמלָׁש ְֶלֶמ םיצ ָּתְליֵמאַנג ןייַא ןְראָו ןְנעֶז ייֵז נא
 ןיִא (םיִנָתִאָה חַריְּ)לֵאָרׂשִי איד ןּופ ןעֶנאַמ עֶלַא
 רָע לייוַו םיִנָתַא רֶע טְסייֵה םּורָד נּוא יִרְשִּת ׁשָרֹוח
 .טֵׁשֵפ ןייֵא ְךאָנ נּוא הֵאּובּת ליִפ טיִמ קְראַטְׁש זיִא
 עֶקְראַטְׁש איִר לייַװ םיִנָתַא רֶע טְסייֵה םּורָד זיִא
 ןייֵא ְךאָנ גוא יִרְׁשִּתןיִא ןְראָּבג ןְרָו ןְנעֶז תובָא
 זיִא רֶע לייַו םיִנָתִא רֶע טְסייֵה םּורָד זיִא טֵׁשֶּפ
 רעֶד זיִא םָד םיִבֹוט םיִמָי נּוא תֹוָצַמ טימ קְראַמְׁש

 ןיִ ןּופ טְלייֵצְג רע םיִָׁרֲח ִד ןעֶד ׁשֶרֹוח רֶטְּביִז
 ךֶלֵמ רָד נּוא (המלש ְךֶלֵמַה רָטְּבִז רֶדיֵרְשִּת זיא
 לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ גְנּולְמאֹז ןייַא סאָר ראָג נּוא הֿלָׁש
 ןעֶנעֶג ןְנעֶז םיִא ּוצ טְליִמאַג ןייַא ןְראָו ןְגעֶז םִ
 ףאָש טיִלֹוקָנ ןעֶּבאָה נּוא ןורָא םעֶד רַפ םיִא טיִמ
 טנאקג טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז םָוו ליִּפ זַא רעֶדְניִר גּוא
 איֵב נּוא (םיִנֲהַּכַה ּואיִבֵי) ליפ רַּפ ןָרעֶוו טְלייֵצעֶג
 טאָנ ןּופ תיִרָב ןורָא םעֶר טְכאַלְּבעג ןֶּבאָה םיִנֲהֹּ
 םָו םיִבּורָּכ איִד ןּופ לֶגְיִלְפ יִר רֶמֶנּוא טֶרָא ןייז ּוצ
 ףוא ןְנאַטְׁשעֶג ןעֶגעֶז ייֵ םָו טְכאַמעֶנ טֶה הֹמלָׁש
 ףֹוא טְקעֶדַּב ןֶּבאָה נּוא רֶרֶע רֶד סֹוא םיִּפ עַרעייז
 .עֶנייֵז ףֹוא נּוא םיִבּורָּכ עֶניִיַז ףוא נּוא ןֹורַא םעֶד
 איֵר נוא (םיִדֵּבַה ּוכיִראַיו) ןעֶבֹוא ןופ ןעֶגְנאַטְׁש

 יד ןּופ ןעֶציִפׁשיִד נּוא טְרְגְנעֶל רֶד ןְּבאָה ןְְנאַמְׁש
 רָמולְּכ םורַא טיִנ גוא ןְהעזגןָא ןְראוָוןנעֶזןגְנאַטְׁש
 תֶכֹורָּפ םעֶד ןּופ םֹורַא ןעווג טֵלֹוּב ראָנ ןעֶנעֶז אייז

 ןְבאָה יי רֶבא הָׁשֵא ןייֵא ןופ ןמְסירְב יי יו זַא
 םורַא ןְהעֶגַ ןָא ןְרעֶ ּוצ תַכֹורָפ םָד טֶרָבעֶלְגטיִנ
 ןגיִטְנייַה ןיִ ויִב ןעֶּבילְּבגןֶטְראָד ןנעז ייֵז נוא ּוצ
 ק'טהיּב םֶר זַא אֵמוי ןיִא טְנאָז אָרְִ יִד ןעֶד גאָט
 םעֶר ןָמּונעֶג םיִנרֶנייַפ יִד ןְּבאָה ןְראָוְג בּורְ זיִא
 קנּזעג ןייא ןעֶנעֶז יז ןעֶר ןְְנאְַׁש יִר גּוא ןורָא
 הי ןְנּופעֶג טיג ייֵז ןעֶמ ׁשֶה רֶרָע רָד ןיִא ןְראָוג

 הניארו ידוקפ

 םיִנֲהֹּכ איר איוִו נּוא (שֶרֹוקַה ןִמ םיִנֲהֹּכַה תאֵצָּב

 רָד טֶה םיִׁשרֲקַ יׁשְרָק ןּו ןעֶגְנאַגעֶג םורַא ןעֶנעֶז
 איר רֶמֹולָּכ טאָג ןּופ זוה סד טְליִפ רעֶד ןעֶקְלאוָו
 (םיִנֲהֹּכַה ּולָכי אֹלְו) לָביֵה ןיִא טעֶורְג טֶה הָניִכְׁש
 ןאָמ ּוצ ןייֵטְׁש טְנאַקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ יַד נּוא
 ןעֶועֶג זיִא רֶע ןעֶר ןעֶקלאָו םעֶררֶּביִא הָדֹבֲע יד
 לאָמטְסְנעֶר (הֹמלָׁש רַמַא וָא) ךור ןייֵא איו ְךייֵלְג
 טְגאָזג רֶע טֶה ןקָלאוָו םעֶד ןְהעֶזרָד טֶה הֹמלָׁש זָא
 זוה םעֶד ןיִא טעּור הָניִכְׁש יִד םֶד טְנייַה העָז ְךיִא
 טְנאָזעֶג ּוצ םֶה רֶע איו וזַא םעֹוּבָג ּבאָה ְךיִא םִו
 םָעֹוּבִג גיֵרָּבְראַה ןייֵא ריִד ּבאָה ְךיִא (יִתיֵנָּב הֹנָּב
 ןיקעצר= = ןי טו | וי גייירב ןָא ןיא
 טעֹוּבִג ףוא ק"מהיּב םעֶד םָה ןעֶמ םו ןָא טייֵצ רֶד
 ןט ראו היי "יי יןש ןעכ םאָה
 םָרָא רֶרֶנַא ןייֵק ףוא ןוש טֶה הָניִכָׁש יַד נּוא הָמָּב
 ָךֶלֶמ רעֶד נּוא (ּויָנּפ תֶא ְךָלֶמֲה בסיו) םָעּורְג טיִנ
 סאָר טְׁשְנעֶּבִג טֶה גּוא םיִנָפ ןייַז טְרעֶקְג םוא טֶה
 גָנּולְמאַז ןייֵא סֶר גּוא לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ גְנּולְמאַז ןייַא

 ָי ךּרּב רֶמאֹי) ןעֶנאַטְׁעג ןעֶנעֶז לֵאָרְִי יִר ןּופ
 טאָנּויֶא טֶּבּולְג טְגאָזָג טֶה רֶע גּוא (לֵאָרְׂשִי יֵהֹלֲא
 ןייז טיַמ רייֵרג טֶה רֶע םִָו לֵאָרְׂשִי יַד ןּופ טאָג רֶר
 ןעֶּבעֶג םיִא טעֶוו רֶע םָר רַוָד רֶמאַפ ןייַמ ּוצ לומ
 םימ גּוא ק"מהיּב םאָד ןעֹוּב טעֶו רֶע םֶוו ןּוז ןייֵא
 ןעוֶוֶג םַיקָמ גּוא טְליִּפ רֶר רֶע םֶה דְנאַה רֶמּוג ןייז
 םעֶד ןּופ (םֹויַה ןֵמ) ןעֶגאָז ּוצ דייֵרְג טֶה רֶע סאָו

 לֵאָרְִׂי קלאפ ןיימ ְגֹוצעֶג םוא ּבאָה ְךיִא םֶו גאָט
 ןייק ןיִא טְלייוַו רֶד םֹוא טיִנ ךיא ּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ
 ןעֹוּב ּוצ לֵאָרְׂשִי איִד ןּופ םיִטָבָׁש עֶלַא ןּופ טאָטְׁש
 נא ןייַ ןְּטְראָד לאָז ןעֶמאָנ ןייֵמ זוה ןייֵא ןָטְראָד
 ןייֵא ןייַז לאָז רֶע דִוָד ןיִא טְלייַו רֶד םֹוא ּבאָה ךיא
 דוד בֵבָל םִעיִהָי לֵאָׂשִי קָלאָפ ןייֵמ רֶביִא ֶּלֵמ
 רַמאָפ ןייַמ ןּופ ץֶראַה ןיִא ןעווג זיִא סע נּוא (יִבָא
 . ןופ טאָג םעֶר ןְגעֶוֶו םְמאָנ ןּופ זוהַא ןֶעֹוּב ּוצ דוָד
 לייַו רֶוָד רעֶמאַּפ ןייַמ ּוצ טְגאַזְג טאָנ טֶה לֵאָרְׂשִי
 ןּופ זוה םֶד ןֵעֶוּב ּוצ ץֶראַה ןייַד ןיִא ןעֶווֶג זיִא סֶע
 טְסעו ּוד ראָנ ןאָמעֶג טּוג ּוטְסאָה ןעֶגעוֶו טיִנייֵמ
 תֶא יי םָקָי) ןּז ןייַב טְרעֶיינ זוה םאָר ןעֶוּב םיִנ
 עֶגייז ןעוֶוג םִיקְמ טֶמ טאָנ גוא ֵּבָד רֶׁשֲא ויָרָבָד
 ןְנאַמְׁשֶג ףוא ןיִּב ךיִא נּוא דייַרָג ֵּפָה רֶע םִו רייֵב
 ְךיִמ ּבאה ּוא רעֶמאָפ ןייֵמ ןופ םֶרָא םעֶד ףוא
 לֵאָרָׂשִי יַד ןּופ הָּכּולְמ ןּופ לּוטְׁש רֶר ףוא טְצעֶזג
 זוה סאָד טֶעֹוּבָנ ּבאָהיִנּוא רייֵרָג טֶה טאָנ יז וזַא
 ָךיִא נּוא לֵאָרׂשִי יִר ןּופ םאָג רָד ןעֶגעוֶו םְמאָנ ןופ
 םאָָו ןורָא םּוצ טֶרָא ןייַא ןאָמעֶג ןעֶמְראָד ּבאָה
 תַרֹוּכ טֶה טאָנ םָו תיִרָּבַה תוחול יִד זיִא םיִא ןיִא
 טי 1 ייֵז טֶה רע זַא ןְרעֶמְלע עֶרְזנּוא טיִמ ןעוֶועֶג תיֵרְּב

 רֶגאַל םעֶר ןּפ ןָגוצעֶג םִוא ייֵז טָה רֶע ןעוֶו ןְּבעֶגְ
 : םִיַרצִמ ּׂ
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 ָנָחֹוי יִּבַר וו םיִהֹלָא אָרָּב תיִׁשאֵרְּבע
 הָמָכָהְּבו טייֵטְׁש םע ןָא טְבייֵה 1

 םָא ןייֵא טְמעֶנ רע איוִו ְךייַלְג זיִא סע טְנא :

 טְנאָועֶג טאָה הָדיִהְייִּבַר ןעֶד ְךיז ּוצ טאָנ
 ןעֶמעֶנ םיִדיִסֲחַו םיִמָכֲח יֵד ןעֶנעֶלְפ תַלַחְת

 הָרֹוּתַּב ןעועֶג קֵמֹוע ןעֶּבאָה נּוא הָזַה םָּלֹוע
 ןִמְוַּב רעֶּבָא אֵרֹוּבַה תַדֹובע; נוא תֹוצִמֶּבּו
 הָמָנרַּפ ךאָנ דּורְט ויִא טְלעוֶו יד סאָד הוה
 ּבּוטְׁשַא ןעֶוּב רעֶיַרְּפ ׁשְנעֶמ רעֶד ומ םּורָד
 הָסְנְרּפ לאָז רֶע ןעֶנאַו ןּופ ןעֶטייֵרְג ןָא נּוא
 לאָז ְךאָנְרעֶד נוא רֶדְניִק גוא ביי יי ןְבעֶנ
 ןייַז ןעֶנעיִד רֶע ןעק ֹוזַא ּבייוַוַא ןעֶמעֶנ רָע
 איד איו ֹוזַא הָרֹוּתַּב ןייַז קֵסֹוע נּוא רעֶק
 ןיא חַמָק ןיִא םִאנ טְגאָועֶג ןעֶּבאָה יו
 טְמעֶנ ׁשְנעֶמ ַא זַא טְנאָז הָדּוהְי יִּבַר (הָרֹוּת
 טיִנ ףְראָד רע תֹוריִבֲע ןופ ןייה ןוׁש .זיִא ץְראַה ןייז ןעֶד יי דָבע) רע;טְסייֵה ּבייוַזַא
 זיִא וא רעֶּבייו עַדְמעֶרְפ ןייֵק ףֹוא ןעקוק

 יֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל יִרֲחַא ּורּותָת אלו םייִקְמ
 םּורָד (םֶהיֵרֲחַא םיִנֹוז םָּתַא רֶׁשֲא םֶכיֵניִע
 זֹוה ןייֵא ןעֶוּב רעֶיַרְּפ ׁשְנעֶמ רעֶד רעֶהעֶנ
 רעֶיַרְּפ טאָה היבקה ְּךאָד ןְהעֶז ריִמ ּבייַװַא ןעֶמעֶנ ְּךאַנְרעֶד נוא הָסְנְרַּפַא ןְהעֶז ְךיז נּוא
 דֵנּורְנעֶג איִז טאָה נּוא טְלעוו איד טֹוּבעָּנ
 ד ד אייֵלְרעֶלַא טייֵרְנעֶג ןָא טאָה נוא טְניִשְסעֶפי

 0 תֹוקָרְי ׁשיִפ תֹופֹוע תֹויַח תֹומַהְּב תֹוסְנְרַּפ

 צ
 יה שי

 .ַ ןעֶזאָל קעֶוַא טְראָפ ןעֶנעֶלְפ נוא רֶּביו

 ' ובצ תלחנ
 ׁשְנעֶמ םעֶד רע טאָה ְךאַנְרעֶד רעֶמֹוּב
 טאָה םֶדָא נּוא ּבייַװ ןייז טיִמ ןעֶפאַׁשעֶּב
 בּושי א טְכאַמעֶג טאָה נּוא רעֶדְניק ןעֶניוועֶג
 היבקה סאוָו תִיַּב םעֶד ןיִא טְלעֶו רֶד ףֹוא
 םֶד תיִׁשאֵרְּב טייֵמְׁש םּורָד נּוא טֹוּבעֶג טֶה
 ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְמיִא גוא שאר תִיַּב טְכאַמ
 ְטייֵצ ןייַז עבוק ְּךיִז לאָז רֶעזַא ןְהעֶז רעֶהעֶג
 ְךֶרֶדְּב קֵסֹוע זיִא רע עֶׁשְטאָח הָרֹוּת רעֶד ּוצ
 טְסעֶדְנּופ ןֶּתַמּו אָּׂשַמ רָדָא הָכאָלְמִבּו ץֶרֶא
 ןייֵא נאָמ עֶלַא ןעֶקאַמ ְךיִז רֶע לאָז ןעֶנעוֶו
 תַחַּכְׁשַמ םֶהיֵנְׁש תעֵיניֵׁש ןעֶנְרעֶל ּוצ טייַצ
 ןייא ןיִּב ךיִא ןעֶנאָז ליִו ׁשְנעֶמ ַא ּבוא .ןוָע
 טיִנ זיִא סע הָחָּפְׁשִמ עֶסֹורְנַא ןּופ םָחּויְמ
 טאָה םּורָד הָכאָלְמַא ןּוהָמ לאָז ְךיִא ןייֵׁש
 ןעֶוטעֶג ןיילַא טֶה נּוא טֶרָדעֶּפעֶג ה'בקה ְּךיִ
 תיִׁשאֵרְּב) טייֵמְׁש סע איו ֹוזַא הָכאָלְמ ַא
 ּורְד (קֶרָאָה תַאְו םִיַמָׁשַה תֶא םיִהֹלֲא אָרָּב
 ְךֹוא תיישה ןּופ ןעֶנְרעֶל ּפֶא ְךיִז ןעֶמ רעֶהעֶג
 רֶע טאָה םּורָד נּוא ,הָכאָלְמַא ןּוהָמ ּוצ
 טֶה רֶע וַא ןֶּטְׁשְרעֶטְנּוה םּוצ םָדָא ןֶפאַׁשעֶּב
 םָאָבְצ לָכְו ץֶרֶאָו םִיַמָׁש טְכאַמעֶג םֶלַא ןוש
 ְךיִא ּבאָה רעֶהַא זיִּב טְגאָועֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 נּוא טְנייַה ןּופ נּוא הָכאָלְמַּב ןעוועֶג קסֹוט
 הָכאָלְמַּב ןייַזקַסֹוע ןֹוׁש ּוד טְסְלאָז רעֶטייוו
 ןעֶטְׁשֶרע םּוצ (תיִׁשאֵרְּב טייֵטְׁש םּורְד
 אֵרָּבנ ׁשֶנעֶמ ַא ןְפאַׁשעֶּב טאָה רֶע רעֶדייֵא
 יִּבַר ןְפאַׁשעֶּב גְניִדְסְלַא טאָנ טאָה (םיִהֹלַא
 ׁשנעֶמ רעֶד זיִא סאו ְּךאָנ טְנאָז ןֶנָחֹוי
 אי ֹוזַא םיִהֹלֲא םָלָצְּב ןעֶראועֶג ְפאַׁשעֶּב
 םִע (ומָלַצְּב םֶדָאָה תֶא אָרְבִיַע טייֵטְׁש םִע
 לֵשֹומ ויִא רֶע סאָו ְּךֶלֶמ ַא ּוצ לָׁשָמ ַא ויִא
 אייֵלְרעֶלַא טֹוּבעֶג רע טאָה הָניִדְמ ַא ףֹוא
 איִד נּוא טאָמְׁש רעֶד ּוצ ןעֶסאַנ נּוא םיִנינִ
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶועֶג דֶּבעּוׁשְמ זיִא הָנדְמ עֶצְנאַנ
 עֶצְנאַג איד ןעֶפּורעֶג ףונּוצ רֶע טאָה לאָמַא
 נּוא רַׂשֲא טְצעֶועֶג ייֵז רֶּביִא טֶה נּוא הָניִדְמ
 ְךיִמ ְךיִא ּבאָה רעֶהַא זיִּב טְנאָועֶג ייֵז טאָה
 ׁשיִנְפְרעֶדאַּב עֶרעֶייַא עֶלַא ּוצ ןעוֶועֶג ַחיִרְּמַמ
 רעֶסעֶלָׁש םעֶרּוט ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶטְכיִראַפ ּוצ
 רַׂש רעֶד ויִא רעֶטייוַו נּוא טְנייַה ןּופ ןעֶסאַנ
 ףוא ןייַז לֵׁשֹומ טעֶו רֶע ךיא יו ֹוזַא ְךייֵלְנ
 ְךֹוא נוא ןֶעֹוּב ּוצ ְּךיִא יו ְךייֵלְנ הָניֵדְמ רעֶד
 ְךֹוא רַׂש םעֶד רֶע טאָהְךאָנְרעֶד ןעֶכאַז עֶלַא

 ווא
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 רַד ףֹא ןייֵזַחיְִׁשִמ לאָז רֶע טְנאָעֶג ָא ֹוזַא
 רָעַלְׁש יד ןְטְכיִראַּפ ּוצ נוא ןעוּב ּוצ הָניִדְמ

 ןייַז םֶהיֵא ּוצ לאָז ץְלַא נּוא הָניִדָמ רעֶד ןּופ !
 אָרֹומ םֶהיֵא ראַפ לאָז ןעֶמ נּוא דֶּבעֶוׁשֶמ
 וזַא ןייֵלַא ְּךֶלֶמ םעֶד ראַפ איו ֹוזַא ןעֶּבאָה
 רע תעַשְּב טְנאָועֶג ןָא היבקה טאָה ְּךֹוא
 םּורָד ןֹושאִרָה םָדָא םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה

 לָּכ לַע הֶיְהַי םֶכְַּחְו םֶכֵאַרֹומּו טייֵטְׁש
 םיִהֹלֲא םָלְצִּבְּדֹוא טייֵטְׁש םּרָד ץֶרָאָה תַיַח

 :םֶדָאָה תֶא הֶׂשֶע
 דול ןייק ירָסֹק ןופ ןעֶגְנאַגעֶג זא ןָתֹוי יִּבַ

 ןעוֶועֶג ְךֹוא זיִא אָּבַא רַּב אָיַח יִּבַר נּוא
 דָלעֶפ ןייֵא ּוצ ןְמּוקעֶג ייֵז ןעֶנעֶז םֶהיֵא טיִמ
 ןייֵמ ןעוֶועֶג זיִא רָלעֶפ סאָד ןָָתֹוי יִּבַר טְגאָז
 רֶד לאָז ְךיִא יַדְּכ טְפֹוקְראַפ סע ְךיִא ּבאָה
 אָיַח יִּבַר טְנאָז הָרְוּת רָד ּוצ ןייַז הָכֹוז טיִמ
 טיִנ ריִד סע ּוטְסאָה סאוָו ראַּפ טְנייוֵו נּוא

 ּבאָה ךיִא רעֶיטְגאָז רֶטְלֲע ןייַד ףֹוא טְואָלעֶג
 ןְראָועֶג ןְפאַׁשאַּב ויִא סאוָו ְךאַזַא טָפֹוקְראַפ
 טָפֹוקעֶג ראַפְרעֶד ּבאָה נּוא גאָט םקעֶז ןיִא
 ןיִא ןעֶראועֶג ןעֶּפאַׁשעֶּב זיִא סאָו ְּךאַזַא
 יֵהָיַנ טְנאָז קּוטָּפ רעֶד יו ֹוזַא גאָט ניִצְרעֶפ

 (הָלְיָל םיעָּבְרַאָו םֹוי םיִעָּבְרַא רֶהָּב הָׁשֹמ
 ןעֶכאַז עָבּוׁשָח טְפֹוקעֶג ריִמ ּבאָה ְּךיִא נּוא
 הָמָכָה הָיִׁשּוּת הָצֵעַנ זיִא סאָד עֶסֹורְנ נּוא
 הָצֵע יל) טְנאָז קּוסָּפ רעֶד יו ֹוזַא (הָרּובְּו
 ןָֹי יִּבַר זַא (הָרּובְנ יל הֶניִב יִנֲא הָישּותְ
 יד יו םיִנָּפ ןייַז טאָה הֶרָוּת טְנְרעֶלעֶג טאָה
 טְנעֶיילעֶג ןעֶמ טאָה םֶהיֵא ףֹוא ןְטְכֹולעֶג ןיִז
 (ותָרּובְנַּבׁשִמְׁשַה תאַצְּכ ויָבֲהֹואְו) קּוסְּפ םעֶד
 (הָיׁשוּתנ טְסייֵה הָרָוּת יִד טְנאָז קָחֶצֵי יִּבַר
 םעֶד טְכאַמ יִז ןעֶד םאַלָׁש ׁשְטייֵט זיִא םאָד
 טשְרֶע טְּבייַה רע זַא זיִא םאָד ףאַלׁש ׁשֶנעֶמ
 ןֹוש טְנְרעֶל רֶע וַא רעַּבָא ןעֶנְרעֶל וצ ןָא
 זּומ ןעֶמְׁשְרע םּוצ ןעֶד (הָרְּובְג יִלנ טייֵמְש

 עֶרֶה רֶצֵי םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ רֶע
 ןיִא ןעֶציִז נוא ףּנ ןייז ןעֶניִנייֵּפ ְךיִז זּומ נּוא
 טיִמ טְנֹואוועֶג טְרעוֶו רֶע זיִּב ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב
 טְמּוקאַּב םיִבֹוט םיׂשעמ :נּוא הָמָכָחְו הָרֹוּת
 ֹוזַא (ָיי תֶמָחָלַמנ ןעֶטְלאַה ּוצ הָרּובִנ יִד רֶע
 רֶפֵמְּב רַמָאִי ןֵּכ לעַנ טְגאָז קּוסָּפ רעֶד איִט

 {(י' תֹומֲחְלִמ

 םִיַמָׁשַה תַחַּתִמ םִיַמַה ּווקַי םיִהלֲא רָמאֹיע
 (הָשְּבַיַה הָאָרֵתְו דֶחֶא םֹוקָמ לֶא

 קיִרַּצַה) טייטְׁש םֶע ןָא טְּבייֵה םיוחְנַּתיִּבַר
 דָסָח יֵׁשְנַאְו בַל לַע םֶׂש ׁשיִא ןיִאְו דֶבֶא
 ףֵסָאָנ הָעָרָה יִנְמִמ יִּכ ןיּבַמ ןיֵאְּב םיִפָסִאָנ
 היבקה זַא טְנְרעֶלעֶג ןעֶּבאָה ריִמ (קיִדַּצַה
 ףֹוא םיִקיִדַצ ןייק אָד טיִנ זיִא םָע זַא טְהעֶז
 םיִעָׁשָר לעיִּפ אָד ויִא םִע נּוא טְלעוֶו רעֶד
 טְנאָז יז ןיִא ןיֵד ןייֵא רע טּוהְמ לאָמְטְסְנעֶד
 טיִמ זיִא ףּוגַה הֵׂשֲעַמ יֵד יז ֹוזַא םּוחָנַּת יִּבַר
 רעֶד טיִמ היבקה טּוהְמ ֹוזַא הָמָׁשִנ רעֶד
 רֶע טְמעֶנ טְגיִניִ ׁשְנעֶמ רֶד ַא ןעֶד טְלעוֶו
 יֵד ויִא קיִדֲצ רעד ְּךֹוא ֹוזַא הָמָׁשָנ ןייַז סֹורַא
 היבקה ּוצ טְמעֶנ םּורָד עֶׁשָר םעֶד ןּופ הָמָׁשִנ

 טְנייַמ םֶד הָמָׁשנ יד זיִא רֶע סאוָו קיִדצ םעֶד
 םָד (רָחֶא םֹוקָמ לֶא םִיַמַה ּווקָיק קּוסָּפ רעֶד
 ןאָטיִג ןייֵא ןעֶלאָנ ייֵז םיִקיִרֵצ יֵד ןעֶמ טְנייַמ
 םֹוקָמַא זיִא סאָד טְלעֶו רעֶגעֶי וצ ןיִרעוֶו
 ףונ רעֶד טְּבייַלְּב ֹוזַא הָמָׁשָנ רעֶד ּוצ דָחּויְמ
 (הָשְּבַיַה הָאְרַתְות הָּמָׁשְנ רעֶד ןָא ןעֶקיִרְמ
 םּוצ ןְהעֶועֶג ןָא ןעֶרעוֶו ןוׁש ןְלעֶוו םיִעָׁשָר יד
 רע אָד טיִנ רעֶנייֵק ןֹוׁש זיִא םִע םּוראוָו ןיִד
 םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןייק נּוא ןייַז ןיִגַמ ייֵז ףֹוא לאָז

 ןיִגֵמ אייֵז ףֹוא לאָז סע טיִנ ְךֹוא ייֵז ןעֶּבאָה
 זַא טייֵטְׁש ְּךֹוא ,ןְהעֶועֶג ייֵז ןעֶרעֶוֶו םּורָד ןייַז

 ִּב הָרעָה לָּכ ואְרָיַע ןֵּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןֹרָהַא
 אייז ּואְריַו ראָנ ּואְרָיַו םיִנ ןֶעִייל (ןרָהַא עַוָ
 זיִא ןיִנַמ רעֶד ןעֶד ןְהעֶועֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶז
 םיִקיִדַצ איִד ןֵמְו לָּכ םּוראָו ןעֶּבְראָטְשעֶג
 יֵז ןיִא ןיִרַה תַדְמ רעֶד ןעֶק רֹוד ןיֵא ןעֶנעֶז
 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד איוִו ֹוזַא ןייַז םֵלֹוׁש טינ
 (ונו ֹוריִחְּב הָׂשֹמ יֵלּול םֶריִמְׁשַהְל רֶמאֹיע
 םיִעָׁשָר יִד ןיִא ןיֵד ַא טּוהֶמ ה"ּבקה ןעוֶו נּוא
 זיִא םָע םיִקיִדַצ יִּד קעֶוַא רֶעיִרְּפ רֶע טְמעֶנ
 ןעֶטְראָגַא טאָה רָע ריִׁשָע ןיֵא ּוצ לֶשֶמַא
 ןעֶטְראָנ ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרַא רֶע זיִא לאָמ א
 ְסייֵהעֶג ייֵז רֶע טֶה רָנְרעֶד ןְהעֶועֶג רֶע טאָה
 = ףעֶד ןעֶטְראָד רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד ןְקאַה ּפָא
 ןעֶנעוֶו ןופ רֶע שְנאָןְסְקאוַ ןור עֶנייֵׁש ןְעֶז
 יִד ןעזאל ןעֶטְראָד ןוׁש ְךיִא לעוו ןעֶזֹור יִד
 ןעזור איד זַא ְךאָנְרעֶד ןייֵטְׁש ךֹוא רעֶנְרעֶד
 רֶע טאָה ןעֶקעֶמְׁש רֶעיי ןֶּבּוהעֶג ןָא ןעֶּבאָה
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 2 יבצ תלחנ
 סיֹוא ןֹוש ייֵז טאָה רָע זַא ןעֶסיִרעֶג םיֹוא יי
 זַא טייַצ ןֹוׁש זיִא דְנּוצַא רֶע טְנאָז ןעֶסיִרעֶג

 ןעֶנאַד ןּופ ןְסייֵרְפּוא רעֶגְרעֶד יִר לאָז ןעֶמ |
 ןעֶוטעֶגְּפָא ןעֶרעֶוו יי זַא םיִקיִדַצ יִד ְּךֹוא ֹוזַא
 ןייא ה'בקה טְשֶרעטּוהְט םיִעָׁשָר איִד ןּּפ
 קּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ סאָד םיעָׁשְר יִד ןיִא ןיִד
 תֹועָרַל םֶׁׂשֹוּבַה תַנּורֲעל ונָל דַרָי ירֹודנ

 ! (םיִנֵׁשֹוׁש טֹוקָלְלְו םיִנֵנַּב
 ּבַר ּוצ טְגעֶרְפעֶג טאָה קָחֶצִייִּבַר (לֵאָׁשֹ

 ןִא ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז איי זַא רֶוֲעְלַא
 לעֶו ְּךיִא טְנאָגעֶג םֶהיֵא טֶה נּוא רָּבְדִמ רעֶד
 ריִמ טְסְלאָז ּוד רא} ןעֶגעֶרְפ הָלָאׂשַא ריִד
 ןעֶר געֶרְּפ טְגאָועֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טֶה ןעֶמייֵה

 טְסְליוִו ּוד סאו ןעֶנעֶרְפ ּוצ יאֵדָּכ טְסיִּב ּוד !
 אֵרָיֵע טייֵטְׁש סע טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא רע;טאָה

 ןֹוׁש טֶה רֶע זַא עַמְׁשַמ זיִא (בֹוט יִּכ םִיַהֹלֲא -
 ןְהעֶועֶג טְשְרֶע רע טאָה ןעֶּפאַׁשעּב ָניִרְלַא
 םַח רע טאָה רֶעֶיְרְּפ נּוא שּונ ויִא םֶע זַא

 טְנאָז טּונ זיִא םִע זַא טְסּואוְועֶג טיִנ םֹוּלָׁשְו
 ןְשְנעֶמ ּוצ הָרָהְַא ןייֵא זיִא סאָד רֶועֶלֶא יּבַּה
 תיִׁשאֵרְּב הֵׂשֲעַמְּב ןעֶנְרעֶל טעֶו ׁשֶנעֶמַא זַא
 רֶע טעֶו אָט ןעֶכיִלְטיִא ןּופ םיִׂשֲעַמ איד !

 םאָד נּוא ּויִא סאָד םּוראוָו ןעֶנעֶרְּפ ןעֶלעוֶו
 (בֹומ יַּכ םיִהֹלֲא אֵרָיַע טייֵטְׁש םּורָד זיִא !
 טְסְפְראַדעֶּב ןְלעֶפיִנ לֹואו ֹוזַא ת"ישה זיִא סֶע -
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 סֶע ןָא טְּבייַה הָדּוהְי יּבַר (חַתַּפ הָרּוְייִּבַרע !
 ריִמָזַה תע;ץֶרֶאָב ּואְרִנ םיִנְצִנַה טייֵטְׁש =

 יִּבַר טְנאָז (ּנֵצְרַאְּב עַמְׁשִנ רֹוּתַה לֹוקְו עיִנִּה
 ראָנ רעֶהעֶנ ׁשְנעֶמ ַא יִװ העְז נּוא םּוק הָרּוהְי
 ןעֶד הָליַלְו םָמֹוי תֹוָצַמְבּו הָרֹוּתַּב ןייז קַסֹוע
 עֶלַא רעֶּביִא זיִא הָרֹוּת רעד ןּופ הָלָעַמ יד
 ייֵוְצ ןעֶדְנאַהְרעֶּפ זיִא םעֶד ייַּב ןעֶד,תֹולֲעַמ
 ֹוַא תֹוריִׁשע טיִמ ןעֶּבעֶל תולעמ עֶסֹורְנ
 רֶׁשֹוע הָלאֹמְׂשִּב הָניִמיִּב םיִמָי ְךֶרֹואטייֵטְׁש
 םּוראָו תֹוריִׁשֲע ןעֶמ טְנייַמרֹובּכ נּוא (רֹובָכְו
 ְךֶרֹוד םֶלַא זיִא םֶד נּוא דֹוכָּכ טֶה רֶׁשֹוע ןייַא
 רעֶד טְמעֶנ טְכאַנ עֶלַא ןעֶד הֶרֹוּת ףעֶד
 נּוא םיִקיִדַצַה תֹומָׁשְנ עֶלַא טיטמ ְךָאֶלַמ
 םיִכָאְלַמ איִד נּוא ה'כקה ראַּפ אייֵו טְוייֵוַו

 נוא םיִקיִרֲצַת תֹומְׁשִנ עֶלַא ןייַא ְּךיו ןעֶלְמאַז
 היבקה ּוצ דְנאַנאַּב הָריִׁש ןְנאָז ּוצ ןָא ןְּבייֵה
 טְניימ (ץֶרָּב ּואָרנ םיִנְנהנ טייֵמְׁש םּורְד

 עֶנעֶו םאוָו דֶרֶע רעֶד ןופ ןעׁשְנעֶמ יִד ןעז
 (עיגנ ריִמְוַה תַעע ּהָמְׁשַל הֶרֹוּתַּב קֵמֹוע
 תֹוריִמְז נז ןמּקעֶגויִא טייֵצ יד ןעֶמ טְנייֵמ
 ןעֶמעֶו ְךֶרּוד רֶפעֶׁשאַּב םעֶד ּוצ תֹוחָכְׁשַתְ
 - לוקו ןופ רֶע טְנאָנ ןעֶכאַו עָלַא יִר ןעֶרעֶו
 סאוָו טיטמ ְךֶאָלַמ רעֶר ויִא סאָד (רֹוּתַה
 ןעֶלאָו םיִקידַה תֹומְׁשִנ עֶלַא ןייֵא טְלעֶמאַז
 וְלֲעַי) טייטש םּורָד היכקה ּוצ הָריִׁש ןְנאָז
 טיממ ְךָאֶלַמ םעֶד ְּךְרּוד (רֹובָכְּב םיִדיֵסֲח
 (םֶתֹובְּכְׁשִמ לַע ּונְנדָי דֹובָּכ טְסייֵה רֶע םאוָו
 ןעֶשְנעֶמ איִד זַא טְכאַנ אייַּב ןעֶגְניו יו ןעוט
 ןּופ תֹומָׁשְנ עֶלַא טְגאָז בֹקֲעַייִּבַר ןעֶפאָלְׁש
 אֵסַּכ תַחַּתִמ ןְראָועֶג ןְּפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז םיִקיִדַצ
 גּוא ףּונ םעֶד טֶריִפ הָמָׁשָנ איִד ןעֶד דֹובָּכַה
 ןעֶד אֵרֹוּבַה ןֹוצָר םעֶד ןעוט ּוצ םֶהיֵא טְוייוַו
 ףיונ ןיא הָמָׁשְנ יֵד ּםאָרַא טְקִיִׁש ה'בקה זַא
 םאָד (םֶהָרְבַא לֶא 'ה רֶמאֹיַע טייַטְש ןייַרַא
 םאוָו הָמָׁשָנ רָד ּוצ טְנאָז היּבקה ןעֶמ טְנייַמ
 רעֶטְרעֶו ייֵוְצ זיִא סאָד םֶרְכַא טְסייֵה איִז
 זיִא יִז לייוו בַא טְּפייֵה הָמָׁשְנ יִד םיר ביא
 לייַו יִז טְסייֵה סאָד ףּוג םעֶד ּוצ רעֶטאָפ ַא
 איו טְסייֵה םּורָד טְרָא ןעֶכֹוהַא ןּופ זיִא איז
 לאָז איִז ןָא רֶהיֵא טְגאָו תיישה נוא םֶרֶבֲא
 טרעֶפְנֶע נּוא תֹוצַמ יִד טיִמ הָדוּת יִד ןֶטיִה
 טְסייַה םֶד ןעֶלְסיִלְׁש טְרעֶדנּיה רֶּביִא רֶהיֵא
 תֹוכָרְּב טְרָדָנּור אָט עֶלַא ןעֶכאַמ לאָז ןעֶמ
 ְךו ףֹוא רֶע טְהיֵצ הָכָרְּב עֶכיִלְטיִא שיִמ
 םִע ּדִל ךֶלֶנ שייֵטְׁש םּורָד לעֶמיִלְש ַא
 היּבקה טְנאָז ֹוזַא נּוא טְרעֶדְנּוה טְפעֶרְטעֶּב
 רֶנאַל ןייַד ןּופ (ּךְצְרַאֵמ) םֹורַא אייֵג (ךֵלֹנ
 (ְךֶּתְרַלֹומְמּע ןְרע.ןֵג םעֶר ןעֶמ טְנייֵמ סאָד
 םיִכָאָלַמ איִד ןעֶמ טְנייֵּמ הָחָּפְׁשִמ ןייַד ןּופ
 ןעֶמ טְנייַמ (ךיִבָא תיֵּבִמט לעֶמיִה םעֶד ןּופ
 רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא) הָׂשּודְקַה תֹוחֹוּכ עֶלַא
 ךיִא ףט ןָכְלעוו ןיִא דְרעע רעֶד ףוא ָהְאְרַא
 יֵד ה'בקה טְשְנעֶּכ ְךאָנְרעֶר ןעֶוייַמ ריִד לעוֶנ
 יֹנָל ךֶשֲעֶאְו (א תֹוכָרָּב ןעֶּביִו טיִמ הָמָׁשְנ
 (נ .ףֶכָרָכֶאַו (ב  .הָכָרְּב ןייֵא זיִא פֹודָנ
 הָכְרָמֲאַו (ה .הָכָרְּב הָיָהְו (ד .ּףֶמִׁש הְָרַנֲאַו
 מּיכְרְִנְו 0 .רֹואָא ְךֶלֶלקְּו 0 .ּףָכְרִּכִמ

 לַכ
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 יי יבצ תלהנ :
 טייֵנ (םֶרָבַא ּךֶלֵיַע (הָמָדֲאָה תֹוחָמְׁשִמ לֹּכ לע רַחא םָכָׁש ְףֶל יִּתַתנ יִנֲאַװ ףֵסֹוי אייּב

 ֹוזַא זיי ויָלֵא רָּבִד רֶׁשֲאַּכ ּפאָרַא הָמָׁשְנ יִד

 ֹּתִא ְּךֶלֵיַע ןעֶייֵהעֶג טאָה ּךֵרֶּבִתַי םֵּׁשַה יו
 עֶרָה רֶצְי רעֶד ףָּכיֵּת םֶהיֵא טיִמ טייֵנ (מול
 ׁשֶהָנ רעֶד זיִא רֶע ןעֶד טֹול טְקייַה רֶע סאוָו
 ןֹוׁשאֵרָה םָדָא ּוצ דעֶרעֶג ןָא טאָה רע;סאוָו
 נוא תעדַה ץע םעֶד ןּופ ןעֶסע לאָז רָע זַא
 ןְטְלאָׁש ראַפ ׁשְטייַט זיִא טול טְראוָו סאָד
 םּוראָוו ןעֶראָועֶג ןעֶטְלאָׁשראַפ זיִא רֶע ןעֶד
 נּוא (םיִל) םֹונְרַּת רעֶד טְכאַמ רּורָא ףֹוא
 יֵנָׁשֹנ ןעֶסייֵה ייֵז סאוָו רֶהאָי ןְהעֶציירְד זיִּב
 ןייַלַא עֶרֶה רַצֵי רעֶד טְגיִטְלעוֶועֶג (הָלְרֶע
 רֶצֵי רעֶד טְמּוק ְךאָנְרעֶד ׁשְנעֶמ םעֶד ןיִא
 טְסייה רַע םִו הָמָׁשִנ ׁשָרֹוׁש רָד נוא בֹומֲה
 ֹותאֵצַּב) טייַצ רָד ןיִא {הָנָׁש םיִעְבַׁשְו ׁשֵמָחנ
 םעֶד ןּופ דְנאַה רָד ןּופ םֹורַא יִז טייג (ןֶרָחַמ
 זיִא רֶע (ְרָחְנ טְסייֵה רֶע סאוָו עֶרֶה רָצֵי
 איִד ןעֶד ןיִד טיִמ לּופ גּוא ניִדְניִראָצ ראָג
 ןעֶנייֵּב ןייא ׁשְנעֶמ םעֶד אּוצ טְמּוק הָׁשּודְק
 טְקעֶוְרעֶד הָמָׁשְנ איִד נּוא עֶרָה רֶצִי םעֶד
 ָהיִא ןעֶרְהיִפ נּוא ת'ישה ּוצ ןעֶנעיִד םֶהיֵא
 יַרָׂש תֵא םֶרֶבַא חקַינ .נעוֶו ןעֶטְכעֶר ןיא
 הָמָׁשְנ רעֶד ןעֶנעֶק ַא זיִא ףּוג רעֶד (וּתְׁשֶא
 רעֶד טְגאָז םּורָד רֶכָז ַא ןעֶגעקַא הָבֵקָנַא יוֵז
 תֶא) טְמעֶג הָמָׁשָנ יִד (םֶרֶּבַא חקָיע קּוסָּפ
 ןּופ ףוג םעֶד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד (וּתְׁשַא יֵרָׂש
 (טֹול תֶא םַנְו) רעֶטייוַו נּוא רֶהאָי ןְהעֶצייֵרְד
 ןופ ןעּוטעֶג ּפָא טיִנ טְרעוֶו עֶרֶה רֶצִי רעֶד
 עֶלַא וׁשְכָר רֶׁשֲא םֶׁשּוכְר לָּכ תֶאְו) םֶהיֵא
 ןעֶומעֶג טֶה יִז סאוָו םיִבֹוט םיִׂשֲעמ עֶרֶהיִא
 רעֶד ןּופ ַחּכ םעֶד טיִמ ראָי ןְהעֶצייֵרָד ְּךאָנ
 גּוא (ןֶרֶחִב ּוׂשָע רֶׁשֲא ׁשֶּפַנַה תֶאע הָמָׁשָנ
 ויִּב ןעֶוטעֶג טאָה רֶע סאוָו תֹוָצִמ עֶלַא יד
 טיִמ ןעוֶועֶג ראָנ ןעֶנעֶז סאָו ראָי ןְהעֶצייֵרְד
 עֶטְכעֶר ןייֵק טי ייֵז ןנעֶז םּורָד ר'הצי םעֶד
 הָמָׁשְנ יד ץֶלַא טְכיֵראַּפ סאָד נּוא םיִׂשֲעַמ
 נעוו ןעֶטְכעֶר ןיִא ׁשְנעֶמ םעֶד טְרָהיִפ נּוא
 ןיִא ןייֵג נוא םיִבֹוט םיִׂשֲעְמּו הָבּושָּת טיִמ
 רעֶד יֵדְּכ ןיירַא ׁשֶרֶדָמַה תיֵּב ןיִא נּוא לּוׁש
 טייֵטְׁש םּורָד ןעֶרעֶו .עַמָּב גאָז עֶרָה רֶעֵי
 םָד (םֶכָׁש םֹוקָמ דַע ץֶרֶאְּב םָרְּבַא רֹובֲעַיע
 ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג זיא רע טְסייַה
 טייֵטְׁש םע יוִוֹוזַא הָניֵכְׁש יִד טְהּור ןֶטְראָד

 תיֵּב רעֶד זיִא םאָד (הָרֹומ ןֹולַא רע ְףיָחַא
 ,תֹואָרֹוה יֵרֹמ יד ןעֶנעֶ טְראָד םאוָוׁשֶרקִמַה
  ןיְִדְָנִמ איֵד ןעֶמ טְנייֵמ טְלעֶו רעֶד ןּופ
 טְרעו םעֶד טימ נוא ןעֶסעֶועֶג ןטְראָד ןעֶנעֶז
 / טְכעֶנְקַא יו ֹוזַא ניִנעֶמ רעֶטְנּוא ר'הצי רעֶד
 | םיִׂשֲעַמ טּוהְמ רֶע זַא יִנעַנְּכ רֶע טְסייֵה םּורָד
 םיִנ זַא נוא טְכיֵראַפ ץֶלַא טְרעֶוו םיִבֹומ
 רֶחֹוס ןייֵא טֶסייֵה םאָד יִנֲעַנְּכ רֶע טְסייֵה

 ףוא ףורַא רע טייֵנ ְּךאַָנְרעֶד ןעוט הָריִבָע
 ׁשְנעֶמ םעֶד ףֹוא נרְטקּמ זיִא נוא לָמיֵה םעֶד
 ןעֶמעֶנ ּוצ ּפאָרַא טייַנ גוא תּוׁשָר טְמעֶנ נּוא
 רעֶד טְּבְראַטְׁש הָמְׁשְנ יד ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ייַּב
 רעֶדייֵא ריִרָּפ יוֵו ֹוזַא דָרֶע טְרעוֶו נּוא ׁשְנעֶמ

 . טייצ איִד זַא נוא ןְראוָועֶג ןעֶראָּבעֶג זיִא רֶע

 .ְךַליֵע ןעֶּבְראַמְׁש לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד טְמּוק
 קעוַא טייַנ רֶע ׁשְטייַט זיִא םאָד (ויִעְסַמָל

 ד

 ןעֶפּורעֶג ןָא טְרעֶוו יִז סאָו טְלעו רעֶד ןּופ
  ןייֵנ ליוִו נּוא (לֵא תיֵּב דע טייג רֶע בג
 הָלהְּתַּב הלָהֶא םָׁש הָיָה רֶׁשֲא םֹוקָמַה לָא)
 רֶע ןעֶמ טְנייֵמ םאָד סיעָה ןיֵבו לַא תיֵּב ןיֵב
 טייֵרְפ ןְמְראַד סאָו ןיירַא ןֶרע ןגןיִא ןייג ליוו
 יִז זיִא םיִקיֵדַּצַה תֹומָׁשְנ יִד טיִמ ת'ישה ְךיִז

 הֶׂשע;רֶׁשֲא ַחֵּבזִמֲה םֹוקָמ לָאנ יִז טְמּוק הָכֹוז
 . (הָנֹוׁשאִרָּב) טְכאַמעֶגטֲה ה'בקה סאוָו (םָש
 טייֵמְׁש לֵאָכיִמ ְּךֶאָלַמ רֶד נוא ןָטָׁשְרֶע םוצ
 םיִקיִדַּצַה תֹומָׁשִנ איִד טְנְהעֶנעֶג רֶע גּוא
 איז ויִא ַחיֵר ןעֶקאַמְׁשיִנַא ּוצ (ַתֹוחיִנ ַחיִרְלְ
 םֶרָבַא םָׁש אָרְקִיע ןעֶמּוק אּוצ ןיִהַא הָכֹוז
 םִײַחַה רֹורְצִּב רַדְצִנ טְרעוֶו נּוא (ה םֵׁשְּב
 ןעֶועֶג ןְקַתְמ טאָה רֶע זַא ץֶלַא ויִא סאָד
 ןייֵא טאָה רֶע ףְראַד ןעֶמ יוֵו ֹוזַא ףּונ םעֶד
 רֶע ּוליִּפָא זַא נּוא עַרָה רצֵי םעֶד ןעֶנֹוּבעֶג
 הָמִָׁנ ןייַז םֶהיֵא טְפְלעֶה ןייַז גֵרְמקִמ טְמּוק
 הנָקִמ יעור ןיֵּב ביִר יִהָיַנ טייֵטְׁש םּורָד
 טְנייֵמ סאָד (םֹול הָנְקִמ יִעֹור ןיִבּו םֶרֶבַא
 גְניִרק תֹולָיֲח עֶנייֵז טיִמ בֹוט רֶצָי רעֶד ןעֶמ
 תֹולָיֲח עֶנייַז טיִמ עֶרֶה רֶצֵי םעֶד שיִמ ְךיִז
 ןְנְלאָפ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ ליוַו רעֶכיִלְטיִא ןעֶד
 רעֶד ףֹוא רעצ ףּונ רעֶד טאָה םעֶד רעֶּביִא

 :טְלעֶו = |
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 ריי". "עה" ד "יי; -י

 אריו
 םיִנָּבַר איד (אֵרְמַמ יִנולֵאָּב וי ויָלֲא אָריֵש

 ְךינָמִׁש ַחיֵרְלִנ קּוסּפ םעֶד ןֶָא ןעֶּבייֵה
 איד ןעֶמ טְנייֵמ (ְךֶמֶׁש קֵרֹוּת ןֶמָׁש םיִבֹומ
 טְלעֶו רעֶד ןּופ םֹורַא טייֵנ יִז תַעַׁשְּב הָמָׁשִנ
 אוה ָךּורָּב ׁשֹודֹקַה יז טְמּוק לָמיִה םעֶד ףֹוא
 ןיִא םִע זַא טאָ ןֹועְמִׁש יִּבִר .ןייז רֹּקבִמ
 יּואָר זיִא יִז סאוָו קיִדַצ ןייֵא ןּופ הָמָׂשְנ ןייֵא
 וצ היבקה טְפּור הָניְִׁשַ תציִחְמִּב ןֶציִז ּוצ
 ןייז רקבמ איִז ןייֵג ייֵז טְסייֵה נוא תֹובא יו
 תֹובָא איִד ןְרעֶפְנֶע ,םֹולָש ןייַז םיַדקמ נּוא
 םעֶד ּוצ ןייֵג לאָז דְניִק סאָד רָמעֶּב זיִא םָע
 טְנאָז נּוא בֹקֲעַי וצ היּבקה טפור .רעֶמאַּפ
 םיִנָּב לּודיִג רעצ טאַהעֶג ְךאָד טְסֶה ּוד םיִא
 ְךֹוא לעוֶו ְךיִא נוא םיִנָּפ לָּבקִמ ריִא ּוד יד

 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד איו ֹוזַא ריִד טיִמ
 זעְלֶא יִּבַר (הָלָה ֿבקֲעַי יִנְּכ שב
 טְנְרעֶלעֶג קְראַטְׁש רעִייז לאָמַא טֶה לֹודנַב
 אביִקע יִּבַר םיִא ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא לִייוַו רעֶד
 רָד זיִא סאוָו ןיִא םיִא ּוצ אָביִקֵע יִּבִר טְגאָז
 אֵסָכְק קּוסָּפ םעֶד ןיֵא רֶע טְנאָז קַּפֹוע רעֶה
 וניִבֶא בקֲעַי ףֹוא טיי סאָד (םּלִהנַי 2

 ןייֵא ראַפ טְכאַמעֶג םיִא טאָה ְךֵרְּבָתִי םֵׁשַה
 סאָד ןייַז ּוצ לֵּבִקִמ דֹובָּכַה אֵסְּכ רעֶדְנּוזאַּב
 נּוא קיִדָצ םעֶד ןופ הָמָׁשְנ רעֶד ןופ ןיַנְעֶל
 איד ןייַז םיִנָּפ לֵּבִקְמ םיִא טיִמ טייַנ היבקה
 םעֶד ןֶהע ז ּוצ הָכֹוז ןיִנעֶז םיִקָיַדַּצַה תֹומְׁשִנ
 נּוא םיִא ראפ ְךיז אייֵז ןעֶקִיַּב הָניִכְׁשַה רֹוא

 ַי יי תֶא יֵׁשְפַנ יֵכָרָּבו קּוסְּפ םעֶד ןעֶג
 אֵביקע יִּבַר טְגאָז (ונו דאָמ ָּתָלִדָנ 5
 ולָלה זיִּב יִׁשָפַנ יִכָרָּב ןּופ חַבֶׁש ןְצְנאַנ םעֶר
 היּבקה נּוא היבקה וצ הָמָׁשְנ יֵד ץֶלַא טְגאָז
 בִי םֵׁשַה טְּבּול יִז נּוא רָא ןְּבָל טייֵטְׁש
 םּורָד דֹרֶע רֶד ףוא ןֵּביִלּבַג זיִא רֶע סאָו
 תֶא יֵּבְרִק לֵכְו ַײ תֶא יִׁשּפַנ יִכְרָּבנ טייֵטְׁש
 ריִא טיִמ טייֵנְדַרְּבְתִי םָּׁשַה נוא ּׁשְרַק םֵש
 (אֵרְמַמיִנולֲאְּב יי ויָלֵא אָרָיו טָמָׁש םורד
 םֶהָרְבַאזַא נּוא קיִדָצ םעֶד  ףֹואטייג סאָה
 ןיִלאָז אייז זַא אייֵז ןְמעֶּב םֶר ןְהעֶו קְָצִו
 הָמָׁשְנ איד ןייַז םיִנָּפ עי םיִא טיִמ 2
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 (יִלעי םיִבָצִנ םיִׁשָנָא הָׁשֹלָׁש הנִהְו אָרִי
 1 ) בקעיו קָחְצִי םֶהָרְבַא ןעֶמ טְנייֵמ םֶד
 ּתְשַָו לֶתאָה חַתְּפִמ םֶתאֶרְקַל ץֶרָיַע דְלאַּב
 0 לי יֵז וצ הָמָׁשְנ יד ְּךיז טְקִיִּב (הָצְרֶא
 ףֹוא טייֵטְׁש םּורָד הָניְִׁש יד ייֵז טיִמ טְהעֶז
 (ךּובַהֲא תֹומָלֲעָנ םּורָד (ןֵּכ לענ הֶמָׁשְנ רֶד
 ביל ךיד ןְּבאָה תֹובָא ר עֶמ טְנייֵמ םאָד
 הָׁשְרַּפ רעֶד ףֹוא זיִא טֵׁשִּפ ןייֵא ְּךאָנ (א'ד)
 ףְראַדאַּב ׁשְנעֶמ רעֶד תעַשִב ןְנאָז ןנָּכִר:יד
 ןעֶד לֹודנַה ןיִדַה םוי רעֶד ויִא ןעֶּבְראַטְׁש
 ףּוג םעֶד טיִמ ְךיִז דייֵׁש ּוצ הָמָּׁשָנ יֵד רֶדייֵא
 טְנאז קּומָּפ רעֶד יו וזַא הָניִכְׁש יִד יִז טְהעֶז
 טְהעֶז ׁשְנעֶמַא סֶהְו םֶדָאָה יִנַאְרָי אל יִּכ
 טֹוט םָד רַפ רעֶּבָא ןְּבעֶל יי ייַּב טיִנ ְךיִמ
 טיִמ טְמּוק הָניִבְׁש איד נוא .אָי רע טְהעֶז
 הָמָׁשְנ איִד ןייַז ּוצ לֵּבקִמ םיִכָאְלַמ איירד
 ןיפ ץיִה יִד ןעֶמ טְניימ סאָד (םֹויַה םֹוחָּכנ
 ְךיז דייֵׁש ּוצ הָמָׁשָנ יִד סאוָו ןיִרַה םֹוי םעֶד
 הֶׁשֹלְש הֵנֵהְו אֵרָיַו ויָניֵע אָׂשִיַע ףּוג םֶד טיִמ
 סאוָו םיִכָאְלַמ ייֵרָד יד ןיִנעֶז םאָד (םיִׁשְנֲא
 רֶע סאָו םיׂשעמ עֶנייז עֶלַא קֵרֹוּב ןיִנעז ייֵז
 זיִא רע גוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ןאָטעֶג טאָה
 םֹורא טיִנ טייג הָמָׁשְנ איִד נוא הָדֹומ ץֶלַא
 זיִא לאָמְסְנעֶד הָדֹומ קֶלַא זיִא רע ןְנאוו זיִּב
 ןופ ןייַג ּוצ סֹורַא טְסיִלְג נּוא ַחֵמַׂשְמ ךיז יִז
 םֶלֹוע םֶד ףוא ןייֵנ ּוצ :ּוא לָבָהַה םָלֹוע םֶד

 :אָּבַה םָלֹוע ויִא םאָד גּונעַּתַה
 זַא טְניִרעֶלעֶג ןְּבאָה ןִנְבִר איד בר ּונָּתֹ

 ןעוֶועֶג ּףאלְש זיִא לֹודְנַה רֶוְעיִלַא יִּבַר
 זיִא םֹונָקָרֹוה ןז ןייַו נּוא גְמייֵרְּפ ןעוֶועֶג זיִא
 םיא טֶה רֶזעֶילַא יִּבַר נּוא םיִא ראַפ ןְסעֶועֶג
 עֶנעְֶראָּב רַּפ נּוא תורוס עֶמֹורְג ןעוֶועֶג הָלֵנְמ
 לֵּבִקִמ טְלאָועֶג טיִניִיַו טאָה םֹונְקרֹוה גוא
 -עיִלַא ּבַר זַא טְנייֵמעֶג טאָה רע לייוו ןיינ
 טאה רע זַא ְךאָנ רעֶד נוא ראָלק טיִנ זיִא
 לֵּבִקְמ רַע טֶה ראָלְק אָי זיִא רע זַא ןְהעֶועֶג
 ניצכא נא ןייֵא נּוא טררנוה םיִא ןּופ ןעוֶועֶג
 רע זַא נוא הָרֹוּת רעֶד ןיִא םיִנֹויְלֲע תֹודֹוס
 רֹוהָמ ׁשֵיַש יֵנְבַא ןּופ דֹוס םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא
 נּוא ניו ּוצ ןֶּבֹוהעֶג ןָא רָועילָא יִּבַר טאָה
 ְךיִא םֹונקָרֹוה ןיז ןייֵמ ּוצ רעה טְגאָועֶג טאָה
 ןּופ יי קעווא ךיג ְּךֹוא טְסעוֶו ּוד זַא העְז
 יד ןמקעֶג ןָא ןיִנעֶז לייַו רעֶד ,טְלעוֶו רעֶד
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 רֶע טֶה ןייַז הָלֹוח רקבמ םיִא רֹודַה יֵמְכַח
 אייז םאוָו ראַפ ןעֶטְלעֶׁש ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ןָא ייֵז
 םיִא ןעֶמּוקעֶג טיִנ םיִא ּוצ רעֶהַא זיִּב ןיִנעַז
 רעֶו טְניִרעֶלעֶנ ןְּבאָה ריִמ ןעֶד .ןייַז ׁשֵמַׁשְמ
 רֶסעֶרְגזיִא םֶכָח דיִמָלַּת ןייַא ׁשֵמַׁשְמ זיִא םָע
 זיִא לייוַו רעֶד .םיִא טיִמ טְניִרעֶל רע יוִו
 םיִא רע;טְגעֶרְּפ ןעֶמּוקעֶג ןָא אָביֵקע;יִּבַר
 ןִמּוקעֶג טיִנ רעֶהָא זיִּב ּוטְסיִּב םּוראָוו אָביִקֲע
 ְךיִא יִּבַר אָביֵקעֶגיִּבַר טְגאָז ןייַז ׁשֵמַׁשְמ ְּךיִמ
 יֵּבַר יטְנאָו .םאַהעֶג םיִנ טייַצ ןייק ּבאָה
 ּבֹוא ְךיִמ רָדְניוִו ראַפ ְךיִא םיִא ּוצ רָזעֶיִלָא
 טֶה נּוא טוט ןייַד טיִמ ןֵּבְראַטְׁש טְסעוֶו ּוד
 ריִנָָע ןייז לאָז טֹוט ןייַז ַא ןְטְלאָׁשעֶג םיִא
 טְנייועֶג רֶעייֵז אֶביִקֲע יִּבַר טאָה עֶלַא ןּופ
 טאָה הָרֹוּת ריִמ טיִמ ןיִרעֶל יִּבַר טְנאָז נּוא
 ןָא טאָה גוא לֹומ ןייַז טְנעֶפֶעֶג רֲעילַא יִּבַר
 פאָרַא זיִא הָבָּכְרִמ הֵׂשֲעַמ ןְגאָז ּוצ ןֶּבֹוהעֶג
 טְליִגְניִרעֶג םּורַא עֶרייֵּב ייֵז טֶה נוא רעֶייַפ ןייא

 ןְהעֶו רֶד סאָר ןְּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶרְנַא יד יוִו
 זַא ןְגנּורְרעֶג זיִא ןְנאַד ןּופ טְנאָועֶג ייֵז ןְּבאָה
 תֹודֹוס איִד ןיִרעֶה ּוצ טרעוֶו טיִנ ןיִנעֶז ריִמ

 יִּבַר נּוא ןעֶנְנאַנעֶג םֹורַא אייז ןיִנעֶז הָרֹוּתַה -
 ןעֶועֶג הָלִנְמ אֶביִקֲע יִּבַר ּוצ טאָה רֶועילַא
 רעֶייַפ םאָד גוא םיִׁשּודיִחְו תֹודֹוס עֶסֹורְנ
 םיִא טיִמ רֶע טאָה ןעֶנְנאַנעֶג קעוֶוַא זיִא
 תֹוכָלֲה טְרָרְנה יירד ְךאַז יא ןיִא טְניִרעֶלעֶג
 םיִא טיִמ טְניִרעֶלעֶג טאָה רֶע נּוא תֹוקּוסַּפ
 אָביִקֲע יִּבַר נּוא םיִרָיִׁשַה ריש ןּופ םיִמעַמ יד
 רֶעְייַפ סאָד קירּוצ ןְמּוקעֶג זיִא טְנייוֵועֶג טֶה
 טְליגְניִרעֶג םּורַא רֶדיוו ייֵז טֶה נּוא ןֶבֹוא ןּופ
 ינּוכְמַפ) קּוסְּפ םעֶד ּוצ ןְמּוקעג זיִא רע יוִו
 הָבֲהַא תַלֹוח יִּכ םיִחּוּפַּתַּב ִנּוְּפַר תֹוׁשיִׁשֲאַּב
 ןֵטְלאַה ןייַא טְנעֶקעֶג טיִנ ְּךיִז רע;טאָה טיִנָא
 ןנייוֵו רעֶייֵז ןֶּבֹוּהעֶג ןָא טאָה נּוא ןייוַועֶג ראַפ
 ןעֶדייֵר טְנעקעֶנ טיִנ טאָה נוא ןעֶייִרְׁש נּוא
 איז םאוָו הָנִכְׁש רעֶד ןּופ אֵרְומ יד תַמֲחַמ
 טאָה רֶנעֶיְלַא יִּבַר נּוא ןעֶועֶג ןֵטְראָד ויִא
 ריִׁש ןּופ תודוס עֶלַא טְניִרעֶלעֶג םיִא טיִמ
 רָע נּוא םיִנֹויְלע ןיִזְרְו תֹומַׁש נּוא םיִריִׁשַה
 ׁשֵמַׁשְמ טיִנ לאָז רֶע זַא ןְראוָוְׁשאַּב םיִא טֶה
 םֹולָׁשְו סַח לאָז היּבקהיִרְּכ תֹומַׁש יִד טיִמ ןייַז
 רעֶד ןיִנעוו ןּופ טְלעוֶו איד ןָכאַמ בּורָח טיִנ
 זַא גּוא זיִא םיִרֵיׁשַה ריִׁש ןיִא סאוָו הָׁשּורְק

 ןָא רֶע טאָה ןְנְנאַנעֶג םֹורַא זיִא אָכיִקע יִּבַר
 וזַא טאָה נוא ןעֶנייוַו נוא ןְעייֵרְׁש ןעֶּבֹוהעֶג
 ןיִלעוֶו אייֵז טְלעוֶו רעֶד ּוצ זיִא ייוֵו טְגאָועֶג
 םיִמָכֲח עֶלַא .ריֵד ןּופ םֹותָי ןייֵא ןעֶּבייֵלְּב
 טאָה רעֶכילְטיִא נוא ןעֶגְנאַעֶג ןײרַא ןיִנעֶז
 זיִּב ,טְרעֶפְנַעֶג ץֶלַא טאָה רֶע נּוא טְגעֶרְפעֶג
 ןָמּונעֶג םֹורַא רֶע טֶה םֵסֹונ ןְראוָועֶג ויִא רע
 ףֹוא טְנייֵלעֶג ףֹורַא ייֵז טאָה נּוא דְנעֶה עֶנייַ
 זיִא ייוו טְנאָועֶג ֹוזַא טאָה נּוא ןעֶצְראַה ןייז)

 עֶלַא ריִד ןּופ קעוָוַא ייֵנ ְךיִא טְלעֶו ריִד ּוצ

 קעֶוא ןעֶייִג םיִנֹויָלע ןיֵורְו םיִנֹויְלע תֹויִתֹוא
 וצ ייֵוֵו ריִד ּוצ ייוֵו ןֹּתִחַּתַה םֶלֹוע ריִד ןּופ
 אייַוְצ איוִו טיִיַז ריִא סאָו דְנעֶה ייוֵוְצ ְךייַא
 רָד ןּופ ןיִרעוֶו ןֵסעֶג ראַפ טעווֶו ריִא תֹורֹוּת
 עֶלַא זַא טְגאָזעֶג טֶה קָחְצִי יִּבַר ןעֶד ,טְלעוֶו
 ןְטְכֹולעֶג הָרֹוּת יַד טֶה רֶועילַא יִּבַר ןיפ ןְראָי
 ְּבעֶעֶג יִז טאָה ןעֶמ סאוָו גאָט רעֶד יוִו וזַא
 רֶע טאָה ְךאָנ רעֶד .יַנֵס גָראַּב םעֶד ףֹוא

 טְניִרעֶלעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו הָרֹוּת יד טְגאָועֶג
 ּבאָה ְּךיִא סאוָו סאָד נּוא םיִנָּבַר עֶנייֵמ ןּופ

 ןופ ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןעווו ןעֶנאַטְש ראַּפ ןייֵלַא
 ייֵז ןְטְלאוָו רֶּבייַרְׁש ןייַז ןיִלאָז טְלעוֶו רעֶד
 עֶנייַמ נּוא ןעֶּבייֵרְׁש םֹוא טְנעֶקעֶג טיִנ סאָד
 ןעוֶועֶג רָסֵחְמ טיִנ ריִמ ןּוּפ ןְּבאָה םיִדיִמְלַּת
 ןייֵא ןיִא ּבֶראַּפ ןייַרַא טּוט ןעֶמ יו ֹוזַא ראָנ
 רַסֵחְמ ּבאָה יֵתֹוּבַר עֶנייֵמ ןּופ ְּךיִא נּוא גֹוא
 םעֶד ןּופ פא טְקְניִרְט רֶנייַא יו וזַא ןעֶועֶג
 ןייא טְנעֶרְפעֶג םיִא ייז ןּבאָה ְךאָנ רעֶד םִי
 .עֶסֹורְג טְגאָועֶג יִַו רֶע טאָה הָציִלֲח ןּופ ןיִד
 סאָר ןעֶּבעֶנעֶג אייֵרְׁשעֶגַא טאָה נוא תֹודֹוס
 ןייַז םיִא זיִא טיִמ רעֶד נוא רֹוהָט טְראוָו

 אָביֵקעגיִּפַר רעֶד נּוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא הָמָׁשְנ
 .תֶּבַׁש ְךאָנ .ןעוֶועֶג םיִנ הֵׂשֲעַמ תעַׁשְּב זיִא
 יִּבַר וַא ןעֶראָועֶג ףאוָועֶג אָביִקע יִּבַר זיִא

 עֶנייַו רֶע טאָה ןעֶראָועֶג רַשפַנ ויִא רֶועילֲא
 ןייַז ןעֶסיִר ּוצ טאָה נּוא ןעֶסיִר ּוצ רעֶדייֵלק
 ןֵלְמיִה טְנאָועֶג גוא ןְניְִׁשעֶג טֶה נוא ׁשייֵלְפ
 - הָנְבְל רעֶד ּוצ נא ןיִז רעֶד ּוצ טְנאָז ןֶלֶמיִה
 ןופ ןְטְכֹולעֶנ רעֶמ טאָה או טְכיֵל יִד זַא
 טְגאָז הָרּוהְייִּבַר ןעֶראָועֶג רָטְצְניִפ זי ייֵז

 םֹורַא ףְראַדאַּב קיִדַצ םעֶד ןּופ הָמָׁשְנ יִד זַא
 זיִא רֶע לייַַו םיִא ּוצ הָחְמִׂש סאָד זיִא ןייַנ
 יח ֹוַא רַכְׂש ןייַז לַּבִקְמ טעוֶו רָע זַא ַחּוטָּב
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 יִד (םֶתאֶרְקִל ץֶרֵיַנ אֵריַע טְנאָז קּוסָּפ רעֶד -
 םֹורַא יִז טְפֹול הָניִכְׁש יד טְהעֶז רָד הָמָׁשִנ
 םיִנָּפ ריִא ןייַז לֵּבַקְמ הָחְמִׂשַּב ןיִגעֶקַא
 ,דְרערֶד ּוצ ְךיִז טְקיִּב נּוא (הָצְרַא ּוחַּתְׁשִיַע
 םָד ןּופ הָמָׁשְנ יִד טְנאָז יוַפ ןֶב ןֹועְמַׁש יִּבַר
 םיִא טְגאָז נּוא הָאָרְתַה ןייֵא םיִא טּוט ׁשְנעֶמ
 טְלעֶֶו יִד (םיִלָלְצַה ּוסָנְו םֹויַה ַחּופְיֶׁש דע
 ןייֵא איוִו נוא קיִלְּב ןָגֹוא ןייַא יוִנ ְךייַלְג ויִא

 1 יבצ תלחנ

 םּורָד דְלאַּב טייֵג ראַפ רע;סאוָו ןעֶמאָׁש
 יִבָצִל יֵרֹוד ּךֶל הֵמְרּו בוס ְּךיִד ְּךיִא טעֶּב

 ׁשֶריֵה ןייא יו ְךיילגייֵז (םיִלָיַאָה רֶפֹועְל ֹוא
 גָניִרְנ ןיִנעֶז ייֵז סאו דָניִא עֶגְנּוי ןייא יו נּוא

 טְסְלאָז אּוד נא ןעֶפֹול ּוצ םיִפ יֵרֲעייִז ףֹוא
 ןנָׁשְרִי ּוצ אֵדֹוּבַה ןֹוצָר םעֶד ןאָמ ּוצ ןֵפֹול
 סאו (םיִמָׂשְּב יִרָה לע) זיִא סָד אָּבַה םֶלֹוע

 :נּונֲעַּת ןּופ גְרעֶּב איִד (י רַהְ) טְסייֵה

 םיפוצ תפונ

 חנ תרטפה

 ןעֶד ׁשְמייֵמ סאָד (ר"נ היעשי) יִל תאז ַחֵנ יַמ יִּכ
 'ר ריֵמ ּוצ עֶניִזאָד איִד זיִא ַחֵנ ןּופ רֶסאַו יִד - 

 איִד ףוא טייֵג תאז טְראוָו רעֶד ּבֹוא טְגעֶרְפ יִסּוי
 (םיִּבַ ןֹוׁשָל אייז) םֶה ןייֵטְׁש וצ ְךאָד רעֶהג רָסאֵַו !

 ּוצ ְךאָד רעֶהעֶג לֵאָרְׂשִי הָמּוא איִד ףֹוא ּבוא גּוא
 םֵׁש ןייֵא ףוא תאז טְראָו םָד אָלָא איד ְּתַא ןייֵמְׁש -
 םָתֹוא יִתיִרְּב תאז יִנֲאַו טְגאָז קּוסָּפ ר זַא ׁשֶדֹוּקַה -

 וגו תיִרָּבַה תוא תאז טיימָׁש לּּכַמ םעֶר ְךאָנ נּוא
 ִּב א זיִא ֵׁשֶּפ רעֶד נוא ןנֶעָּב יִּתַתָניְִּׁשִק תֶא
 ןעוֶועֶג לֵלַּפְתִמ טיִנ טאָה ַחנ לייוַו יִל תאז ַחנ יֵמ
 םֹורָגּוזַא ןעוֶועֶג טיִנ תּובְז ןייַז זיִא םָד רעֶסוא גּוא

 ןיִנעֶקְטְנַא רוה ןינמ רֶ .ןייז ןיִנעק לאָנ רֶש יי
 ןיִרעוֶו הָּלֵנְתַנ לאָז םִע ןעוווֶג ניִטייֵג זיִא םּורָד לּוּבַמ -
 ןְמְלאַהעֶג ּפָא לאָז םיִא ְךְרֹוד סאָד תאז םֵׁש רעֶד -
 םעֶד ןּופ דוס רֶד זיִא סאָד נּוא לּוּבַמ רעֶד ןיִרעֶנ -
 ןְטייֵצ ם יִאָחוי ןָּב ןועָמִׁש 'ר ןיִא םּורָד ןָנּב ןענעה -

 רֶע לייַו ןְגֹּב ןעֶגעֶר ןייק ןְרָועֶג ןְהעֶנעֶג טי יִא
 טְגעֶלְפ הֶלִפְה טיִמ נּוא רוה ןיִגַמ רֶד ןעוֶועֶג זיִא
 טֶה ה"ע ךֶלֶמַה דוָד יוִו תֹורֵזְנ עֶלַא ןייַז לַמַּבָמ רָע -

 םיִהֹלֲא תֵאְרָי לֵׁשֹומ קיִדֵצ םֶרָאָּב לֵׁשֹומ טְנאָזעֶּג
 ןֶשְנעֶמַא ףוא לָׁשֹומַא ויִא ה"ּב שורקה ׁשְּמייֵמ סָּד
 ןופ הֶרְֵג איד רָּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג קירַצ רעֶד גּוא
 תֹורָזָג איִד לֵּמַבְמ זיִא רֶע ּוניֵיַה לֹוכָיְבַּכ ה"ּבקה
 טימ הֵׂשֲעַמ איִר ןְהעֶׁשעֶג ראו םֶע יוִו .לָמיִה ןּופ
 ןעֶסעֶזעֶג לאָמַא זיִא רֶע םאָד יִאָחֹוי ןֶּב ןועְמִׁש 'ד
 רעֶד רֶע טאָה רּול טאָטֶׁש יִד ןּופ ּהָעֹוט םעֶד ייַּב
 ְךאָנ לאָמ אייְֵד רֶמְנּורַא ְךיִז טֶקיִט ןיִז איד ןְהעֶנ
 ןיִא נּוא רָמָמְניפ ןְראוָועג יִז זיִא םעֶד ְךאָנ דְנאַנַא
 .ןְקעלְפ יִלעֶג עַצְריוְׁש ןְהעֶועֶג ךיִז םֶה ןָמיִמ ריִא
 נּוא ריִמ טיַמ םּוק רָזעֶלֶא 'ר ןּוז ןייַז ּוצ רֶע טְנאָז
 לעֶמיִה ןיִא רַוגַא אָר זיִא סֶע ןעֶר טְסייִרְטעֶג איי
 ׁשורקה נוא געט ניִסייַרד טייצ אָדְךאַנזיִא םָע נוא
 טוט רע םּוראָוו ַעיִרֹומ טיִמאַר סאָד ריִמ זיִא ה"ּב
 ןָא טיִנ טְנאָז רֶע איוִו ְךאַז םוש ןייֵק ּפָא טיָנ .

 טעטש = יט זי

 ו יִּב טְגאָו איִבָנ רעֶר איו םיִקיֵרצ עֶנייַז רעֶיַרפ
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 לֶא ורוסו הֶלִנ םִא יִּכ רָבָד םיִהֹלֲא ַײ הֶׂשֲעַי אֹל
 ןיִא ןייַרַא אייז ןיִנעֶז גיִרְנֲעייֵג סיאיבנה ויָדָבֲע '

 רע םֶר גְנאַלְׁשַא ןְהעֶז רעד ייז ןְּבאָה ןַמְראָג ןייַוַא
 טְזאָל נוא טעֶּפאָׁש נּוא לֹומ סאָר ןעֶפָא טְלאַה

 ןאָמעֶג םיִא ןֹועְמִׁש 'ר טאָה .דֶרֵע רעֶד ןיִא טְפיִג
 נו ליִטָׁש ןְראָועֶג רעז זיא פאק ןיִרעֶּביִא פאלקא
 ןּעֵמִׁש 'ר ְךיִז טאָה .גָנּוצ ןְמיִמ טְלעֶקאָׁשעֶג טאָה
 םעֶר גאָז נּוא אייֵג גְנאַלְׁש גְנאַלְׁש ןעֶּפּורעֶג ןָא

 ןֹועָמִׁש 'ר זא ןָמָׂש םעֶד ּוניֵיַה גְנאַלָׁש ןָמְׂשְרָּניֵא
 רעֶד טאָה טְלעוֶו רֶר ףוא ְךיִז טְניִפעֶג יאָחויןָּב
 ןייַא ןיִא פאק םעֶד טְקיִרעֶג ןייַרַא ףֶּכיֵּת גְנאַלְׁש
 איוָו םּוג ֹוזַא רַזֹוג ןיִּב ְךיִא ןֹועְמִׁש 'ר טְנאָז עֶראָנ

 ןיִא טְרעֶקעֶג םּוא ְךיִז טֶה גְנאַלׁש רָטְׁשְרָטְנּא רֶד
 רְֶׁשְרעֶּבייַא רעֶר לאָז ךוא וזַא רֶרָע ןּופ ְךאָל יִד
 פָא ןֶפימ ןופ ְךאָל'יַד ןיא ןירעק;םוא ְךיזגְנאַלְׁש
 לֵלַפְתִמ טְלעֶטְׁשעֶג יז רֶע טאָה לייַו רָר .רֶנּורְג
 טְרעֶה רעֶד אייז ןְבאָה הָלפּת רעֶר ןֶּמיִמ ןיא .ןייז
 ולּוע אָפְטיִקְר יִרקְמּופ רעֶטְרעֶו איִד גיִרְנֶעיירׁש
 טייַנ תוינֲערוּפ ןּופ טייל טֶּפֹוה ריא ּוכֵיַרְתַאָל

 ןילעוֶו םיִנירְמקִמ יִר ןעֶד טֶרָא רֶעייַא ףוא קירּוצ
 יִאָחֹוי ןֶּב ןועמִׁש 'ר םּוראוָו ןעקְריוו טיִנ רעֶמ ןֹוׁש
 ןֹעָמְׁש 'ר ריד ּוצ לאוו .ןיִזעוֶועֶג לָמַבְמ אייז טאָה
 רֹובָּכ רעֶמ ריד ןְּבעֶג ּוצ םְגְנאַל רַפ ראַה ןייַד סֶד

 ןּביִׁשִגזיִא ה"ע ּונִּבַרהִָׁמ ייַּב ןעֶד ןעֶמעַלַא ןּופ
 גאָטייוו ןייא ןמּוקַּב טֶה רֶע טְסייֵה םֶד הֶׁשֹמ לַחָיו
 רֶע זַא ת"ישה אייַּב ןֶמעֶּבעֶג םֹוא טאָה רֶע רֶרָייִא
 לחַיוןעֶד לֶגעֶה אָטַח ןּופ הר יד ןייז לָטבְמ לאָז
 טֶסיִּב ןועמִש 'ר ּוד זַא נּוא גאָטייוֵו ליח ןֹוׁשָל זיִא

 רֶרָא םִָיקָמ רֶלאַּב ה"ּב ׁשֹורְקַה ןיִא רַוֹוג םאווְמֶע

 יי לַמַבְמ ּוטְסְנעקרֶג זיִא םֶע םוִו זיַא רָע ןעוֶו
 נּוא ןְנִייֵׁש ּוצ ןָּבֹוהעֶג ןָא רֶדָיוִו ןיִז איִד טֶה דֶלאַּב

 טֶה .ןעוֶועֶג טיִנ רעֶמ ןוׁש זיִא קעלְפ רֶצְראַוְׁש רֶר
 יֵר ףוא זַא טייַמעֶּב םֶד ןפורעֶג ןָא ןועָמִׁש 'ר ְךיִז
 ןָמוקְג זיִא רֶע זַא טייֵקְכיִלייְפַא אָר ןוש זיִא טְלעֶו
 תורוס עֶָסּורְג ןעֶועֶג הֶלֵנְמ רֶע טֶה םייֵהַא קיִרּוצ
 ּוזָחְ רֶׁשָי בַהָא תֹוקָדְצ יי קיד יִּכ קּוסָּפ םעֶד ןיִא

 יע םעֶר ּוצ ךַײש ןיִנעֶז םָע עַכְלעוֹומיָפ
 ףל78הו
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 ייה תרטפה

 עבָׁש תַּב אֹבָתַו 'ונו םיִמָיּב אָּב ןֵקזדִוָד מַה
 תַּב ('א 'א םיכלמ) (הָרְדַחַה ְךֶלֶמַה לֶא

 ְךיִז ןיִא זיא יִז לייוו הָניִכְׁש יִר טְנייֵמעֶג זיִא עַבֶׁש

 ה"ּבקה העָז נּוא םּוק (יִזֲח אָּת) תֹוגָרְדמ ןֶּביִז לֵלּוּכ
 טאָה ייֵו ףוא געט עַטְׁשְרעֶּבייאןעֶּבי ןַפאַׁשַּב טֶה
 סע ןעֶד ןעֶטְלעוֶו טעוּבעֶג נּוא טְצְנאְַפעֶג רֶע
 ה"ּב טאָג ('ה הָׂשָע םיִמָי תֶׁשֵׁשְּב יִּכ) טיִנ טייֵטְׁש

 ִּכ) טְרֶעייֵנ געט סקעֶז ןיֵא טְלעוֶו איד ןָּפאַׁשַּב טֶה
 ןְפאַׁשַּב טֶה ה"ּב טאָנׁשְטייַט סד (ונו םיִמָי תֶׁשֵש
 םיִמָיןֵּביִו עֶגיִזאָד יה ןיִגעֶקְטנַא נּוא געֶמ םָקעֶז יִד
 םיִקיִדצ יִטְכעֶר ןעֶּביִז ןעֶפאַׁשַּב רֶע טאָה םיִנויְלֲע
 סאָר םיִא רַּפ טְסאַּפ םָו רורא ּוזַא ןיִא ןֶכיֵלְטיִא
 ְטְכייֵלַּב יא ןְגיִטְסעֶפַּב לאָז רֶדָנּזַּב קיִרֵצ רעֶרעֶי
 ךֹוא .תובָא ייֵרְד איִד ןיִנעֶז עֶזיִר גאָמ רעֶרְנַא ןייֵא
 םֹוא ראַפ טייג ְךֶלֶמַה דִוָד .דֵָדְו ןרָהַאְו הָׁשֹמ ףֵמֹוי
 'ה ךַאְלַמְּכ םיהֹלאַּכ רִוָד תיֵבּו) טְגאָז קּוסַּפ רָד זַא
 תָּבַׁש גאָט םעֶד ןיִגעֶקְמְנַא זיִא רֶע לייוַו (םֶהיֵנְפָל
 הָניִבְׁ ִד ןָא טְפעֶהאַּב ןיִנעֶזםיִקיִַצ ןְּביז עֶלַא יִד
 טְנָכייֵצְג םֹוא ְךיִז םֶה ייֵז ןּופ רֶכיִלְמיִא נּוא הָׁשֹודקַה

 עֶרעֶדְנּזאַּב ןיֵא טימ ש"תי אֵרוּבַה תַדֹובֲע ןיִא
 טְנאַמ רֶד ןיִנעֶג םֶע עָבְלעוֶו תֹודמ ןֶּביז יד ןּופ הֶדֵמ
 הָלָׁשָמִמַהְו 'וגו הָרּובְגַהְו הָלּורְגִה 'ה ףֶל קּוסַּפ ןיִא
 רָסֹורְג רֶד ןעוֶועֶג זיִא רֶע םָו ה"ע ּוניֵבָא םֶהָרְבַא
 טְרעֶלְק רֶד רֶמְׁשְרֶע דיע טֶה ךוא חַרֹוא םיִנְַמ
 גיִהְנַמּו רֶחּויְמּו ריִחָי אֵרֹוּבַא ְךיִז טְניִּפעֶג םִע סאָד
 טְסייַה סאָד ה"לודג הַדְמ ןייַז זיִא טְלעוֶו רֶר ףֹוא
 ִימָׁש תֵאְרָי טְניִרעֶלעֶג ןעֶמעֶלַא טֶה קָחצִי ר"סח
 ןיִד םעֶד ראַּפ ןֶּבאָה רַחַּפ וּומ ןעֶמ טייַו איוִו נּוא
 קֶחְצִי דַחּפּו ןָּביִרְשעֶג ויִא סֶע איוִו ה"ּבקה ןוֿפ
 זיִא םּורָד קֶחֶצִי ויִבָא דַחַפְּב בקֲַי בו יל הָיָה
 וניֵבֲא בֹקֲעַי ןיִד ּונָּיַה ה"רובנ ןעוֶועֶג הָרֵמ ןייַ
 טְׁשיִמעֶג םוא ןעֶועֶג ויִא הָנְהִנַה ןייַז לייוַו ה"ע
 סאָד סאוָו ה"רובנו ד"סח תֹודָמ אייֵלְרעֶרייֵּב ןּופ
 ׁשְנעֶמַא רַפ הָרֵמ עַטְסְנעֶׁש גּוא עֶטְסְרעֶכיִ יִד זיִא
 ןֵּב לַע געוֶו לָמיִמ םעֶד אייַּב ןְמְלאַה ְךיִז לאז ןעֶמ
 ְךֹוא טיִקָנייֵש ת"ראפת ןעֶפּורעֶג הָדֹכ ןייַז טרעוֶו
 דָסָח בקי תַמָא ןֵּתִּת טְגאָז קּוסָפ רד זַא ת"מא
 רעֶגְנּוה ןיִא טאָה רֶע סאָו קיִדּצַה ףֵמֹוי םֶהָרָבאְל
 ל"כ ןפּורעֶג הֶרֵמ ןייַז טְרעוֶו טְויפְׁשעֶג ןעֶמעֶלַא
 ףֵסי לְַּלַכיוןְּביִרְׁשעֶג טייֵמְׁש סע זַא ויּפְׁש ןוׁשָל
 זיִא ה'כלממ טְויַּפְׁשעֶג טֶה ףֵסֹוי ׁשְטייֵט םֶד נו

 טּוׁשָפ ךֶרָדְּב ןעֶּביירְש ּוצ טיִנ זיִא סאָד דַוָד תַדָמ
 טאָה הע ּוניֵבָא םֶהָרְבַא תַעַׁשְּב זַא טייטש ףוסָל
 םיּתְׁשִלְפ ְךֶלֶמ ְךֶלֶמיִבֲא םֶד טיִמ ןעווג תיִרְּב תַרֹוּכ
 םֶר וָמְרַא ןְסְפעֶׁש ןֶּביו טְקעֶטְׁשעֶג קעוָוַא רַע טֶה

 . ףסימ ןֵּבְרק רעֶד רֶדְניעֶגלייַה איד ראַפ הָכְרִּו

 =יהדדדרי

 - ןָניִטְלעֶוגּוצ ןְּבאָה טיִנ ּכ ןייק ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יִד
 . ןוׁש טעוֶו סֶע זַא טייֵצ איד זיִּב םיִּתְׁשִלְּפ יד רֶּביִא

 , .לאָמְסְנעֶד םִו ְךָלָמַה רַוָד קיִדצ רעֶטְּביִז רֶד; ןָמּוק
 . ןְצְנאַג ןיִא םיקַידצ עֶגיֶזאָד יִד ְךרֶוד ןוׁש ייֵז ןיִלעוֶו
 ןּופ תֹוגָרְדַמ עֶלא ןיא ןיִרעוֶו הָלֵעְהִנ גּוא ןְקָותֶמ
 - יַהְיו ןְּבירְׁשעֶג טייֵמְׁש סעאיוַו תֹודמ עֶטּוג ןְּביִז יִד

 סאָר םַעִיִנְכִיַו םיִּתשִלְּפַה תֶא רַוָד ךינ ןֵּכ יֵרְחַא
 , ןְהאָוְג גְניִרְלַא ןוׁש ּזיִא סֶע זַא םעֶד ְךאָנ ׁשְטייֵט
  םיִּתְשִלְפ יד ןְגאָלְׁשעֶג רַוָד טֶה אָד דְנאַטְׁשַא ףֹוא
 . ןִינִע רָד זיִא סאָד טְכאַמעֶג גיִנעֶמ רֶטְנּוא ייֵז נּוא

 - ןָגּורְּב םעֶד ןְּבעֶגעֶג ןְמאָנַא טאָה םֶהָרְבַא םּוראוָו
 טיִמ הָעְבַׁש ןְפּורעֶג םיִא טֶה קֶחֶצִי נוא עַבָׁש רֵאְּב
 . ןיִרַה תדֵמ ףוא םּורעֶמּוא םִוייוו א'ָהַא לייַַו א"ָהַא
 - ויִא ּוצ רעֶר ןֶמיִסַא נּוא ּוניֵבָא קָחְצי ןופ הֶרֵמ יִד
 רעֶד טְסייֵה סֶָד יִּתַחָנ ׁשאֹרָּב ְךֵּכְרַד אֵה קּוסָּפ רֶד
 ןעֶמ לאָז וזַא ְךיִז טֶסֶריִפ ּוד זַא טְוייַװ א"ָה תֹוא
 םיַנ םיִמֲחַר םּוׁש ןייק נּוא ןיִד יִּפ לַע ןְלאָצַּב ריִד

  םיְִּׁשַלְפ יִד םֶו רֹוס םֶדןייֵטָׁש רַפ ןעֶמ ןעק ךוא
 . אייֵז טאָה קָחֶצִי נּוא סעֶנּורְּב איִר טיִׁש רַּפ ןֶּבאָה
 .זיִא בֹקֲעַי איִו םּוראָו נּוא ןְּבאָרְגעֶג ףֹוא רעֶדיו

 ןיא עּנּורְּבַא ןְהעֶז רעֶד טֶה נוא ןֶרָח ןייק ןָמּוקעֶג
 | םיִנָׁש עבׁש ףֶֶבַעֲא ןֶבָל ּוצ טְגאָזעֶג רֶע טֶה רֶלֹעַפ
 איד ןֶלָחָר רפ ראי ןעֶּביִז ןעֶניִר ךיד לעוֶו ךיא 'וגו
 תובָא עֶגיִלייַה עַלֵא איר ווַא ןופ רעֶר זיא הָנְוַ
 ּוצ םֹוא ּואװ טעֶהיִמאַּב םָלֵא רעֶמיִא ְךיִז ןעֶּבאָה
 . םעֶד ןיִנעֶפֶע נּוא םעֶנְורְּב עֶׁשְלעֶמיִה איד ןְּבאָרְג
 איד ןייַז וצ םָסְרַפִמ יֵדְּכ הָנֹויְלַעָה הָמְנחַה רֹוקְמ
 . עו יד ןְטייֵל יד ןיִנְרעֶק נּוא ש"תי אֵרֹוּבַה תֹולָדַג
 . ןָּביִז איד ןּופ תֹוניִחְּב עֶלֵא איִר טיִמ הָבּוׁשִּת ןּופ
 / םִִּתְׁשַלְּפ איר רָּבֶא טרעק רַּפ .תֹושודְקַה תונָרְרַמ
 טייַז רעֶנעֶי ןופ םיִסָרֹוקיִפֲא נּוא םיעָׂשְר יד רֶמֹולְּכ
 / טְלעוֶו יד איוַנ טעוֶועֶראַפׁשעֶג הָּבַרדא ְךיִז ןּבאָה
 / תודֹוס יִד ןָפאַמְׁש רֿפ נּוא ןֶגֹוא יד ןעֶסיִלׁש ּוצ ּוצ
  ןֵּביִו יד ןיִגעֶקְמְנַא העָז .תֹורָז תֹודֹובע יִרָעייֵז טיִמ
 . איִד נא טְפעֶהַּב גּוא דָחּויִמ ןיִנעֶג סאו םיִקיִדַצ

 . חַּב ןמאָנ ןעֶמיִמ ןְָפּורעֶג טְרעוֶו איִז סאוָו הָניִכָׁש
 .ןעֶמ הָרֹוּת רעֶד ןיא טְנאָזעֶג ןָא ה"ּבקה טֶה עַבָׁש
  םיִפְּומ איילְרִ ןְּביִז ראָי ֶכרוד ןייז בירקמ לאז
 .הָנָּׁשַה שאר תועּובְׁש חַמִּפ ׁשְרְוח שאר תָּבַׁשּוניִיַה
 , הָשּורְקּו גּונֲעַה ןיִרעֶמ רַּפ ּוצ יִדַּכ תוּכּוס רוּפִּכ םֹוי
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 קטלא יי -גנשמקלעייו

 / ןופ רַוְד ףוא ח"ר ןּופ ףַמֹוי ףוא וָּמְרַא זיִא תַּבַׁש

 שאר בֹקֲעַי ןיִנעק; תועּובְׁש םֶהָרְבַא ןיִגעק; חַסָּפ
 , תֹוּכּוס הָׂשֹמ ןיִגעֶק רוּפִּכ םֹוי קָחֶצִי ןיִגעֶק הָנָּׁשַה

 ,וא טְגְנֶרְּב ׁשֶרָח רַהוו רעֶד .ןרָהַא ןיִגעֶקְְנַא
 :םיִמַעַט עֶניטְביִר םעֶלַא



 : אב

 הוְצִמ יד (ץמחָימְרָט וקֲצַּב תֶא םעֶה אָׂשִיַע
 ןעֶד ןייז ץֵמָח רַעַבְמ לאָז ןעֶמ טֶוייוו

 יד ּוצ ןְראוָועֶג טְרעֶפְנעֶג רָּביִא זיא הֶוְצִמ יד
 (ונו םִעָּה אָׂשִיַע טייֵמְׁש םע}יוִו ֹוזַא לֵאדְׂשִי
 (םֶכיֵּתְבִב אֵצָמִי אל רֹואְׂשִנ טייַטְׁש ְךאָנ
 ןּופ קּוליִח םֶד טְגאָנעֶג ןְּבאָה םיִמָכֲח יִרְָנּוא
 בוט רֶצָי ןיִנעֶקַא זיִא הָּצֵמ ןעֶד הֶצֵמּו ץֵמָח
 זיִא םעֶד ְּךאָנ עֶרָה רֶצִי ןיִנעֶקַא ץִמָח נּוא
 םִע םִיַרְצִמ תַאיִצְי ןְנאַמ רָד ּוצ הָוְצִמ ןייַא
 רעֶד ּוצ ׁשֶנעֶמ ןְכיִלְטיִא ףֹוא בּויִח ןייֵא זיִא

 םיִמָכֲח יִרְְנּוא ןעֶד :יִּבייֵא חַבֶׁש םֶד ןעֶלייֵצ !
 רָד םֶו שְנעֶמ רָד זַא ןעוֶועֶג ׁשֶרֹופְמ ןָּבאָה
 טיִמ ְךיִז טייֵרְּפ נּוא םִיַרְצִמ תַאיִצְי טְלייֵצ .

 רע ויִא טְלייֵצ רָה רֶע םוְו טיִמ רָד הָחְמִׂשי
 הָניֵכְׁש רעֶד טיִמ ןעָייִרְפ .ְךיִז טייֵרְּבעֶג ןָא
 עֶרעֶסעֶרְנַא םיִא ןָכאַמ ּוצ נוא אַָּה םָלֹועָל !

 טייֵרְפ רֶע ןעֶד ןיִרעֶדְנאַנַא ּוצ איוִו הָחְמִׂש
 טיִמ ְךיזטייֵרְפ היּכקה נא ה'בקה טיִמ ְךיִז
 ןייֵא טְלעֶמאַז טייַצ רָה נוא ןְלייֵצ רעֶד ןייַז .
 ּוצ טְנאָז נּוא הָלְעַמ לָש אָיָלַמְּפ ןייַז היּבקה :
 רָד רָדְניִק עֶנייֵמ איו טְרעֶה נּוא טייג אייז !

 ןייַמ טימ יז ןֶיִרְפ נוא חבָׁש ןייֵמ ןעֶלייֵצ
 ןְטְפעֶהּבנוא ןייא עֶלַא יז ןְלְמאַ זַא הָלּואָנ

 רעֶד סאָד ןיִרעֶה נּוא לֵאָרְׂשִי איֵד טיִמ ְךיִז
 רעייֵז ןּופ הָלּואְנ רָד ןּופ חַבֶׁש םעֶד גְנּולייֵצ -
 םיִסָנ עֶלַא ףֹוא היּכקה ּוצ ןְּבֹול נּוא ןְראַה -
 דָרֵע רעֶד ףֹוא ןאָמעֶג טֶה רע םוָו תֹורּובְנִּו .

 טְרעֶמעֶג טְרעוֶו ןאַד .ׁשיִנעֶפעֶׁשַּב עֶנייֵז ּוצ
 וזַא גְניִלייֵצ רֶד םעֶד טימ ןֶבֹוא הָרּובְנּו ַחֹּכ -

 טְנאָז ןעֶמ זַא הֶאָנַה טֶה סאוָוְךֶלֶמ ןייֵא יו
 ֶה רֶע םָו םיִׂשֲעַמ ענייז ןּופ ַחֹּכ םעֶד םיִא -
 ןֶטְכְראָפ םָד ְךֶרֹוד םיִאטְּבֹול ןעֶמ נּוא ןאָטנ
 רָד טְרעוֶו דֹוכָּכוןייַז נּוא םיִא רַּפ עַלַא ְּךיִז !
 ןעֶמ טְרעֶהעֶג םּורָד עֶלַא רָּביִא רָכעֶה ןֶּבֹוה !

 זיִא ךֹוא ֹוזַא םִיַרְצִמ תֵאיִצְי ןְלייֵצ רעֶד ּוצ
 רַּפ ןעֶלייֵצ רעֶד ׁשְנעֶמ םעֶר ףֹוא בּויָח ןייֵא !
 רֶע םִו םיִסָנ עֶלַא ןייַז םָמְרַּפִמ נּוא הבקה/
 םּוראָוו ןְנעֶרְּפ טְסעֶו ּוד ּבֹוא ןאָמעֶג טאָה -
 ְךאָדטְסייוַו היּבקה רעֶמַאֿבּויח ןייֵא םֶד זיִא .
 סֶע סאָו נוא ןעוֶועֶג זיִא םִע םָו לאוו ןייֵלַא -

 אָלָא סֵנֵה םּוטְרִּפ רעֶד זיִא סאָו ןיינ טעוֶנ
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 1 "= תלוש
 םיִָנ יֵד ןייַז םַסְרַּפְמּזזּומ ׁשְנעֶמ רָד יֵאָדָווְּב
 ןאָמעֶג טֶה רֶע םוַו ץֶלַא ןָדייֵר ּוצ סֹורַא נוא
 טְלעוֶו רעֶד ףֹוא טְנאָז רֶע םוו דייַר יִד ןעֶד

 לָׁש אָיְלַמְּפ יד נוא לֶמָיַה םָד רֶטְניִרא ןעֶייג
 גּיוא רייֵר יִד ןְהעֶז נוא ןייַא ךיז ןְלְמאַז הָלעַמ
 רֹובָּכ ןייַז נּוא ה"ּבקה ּוצ ּבֹול ןייַא ְּךֹוא ןֶּבעֶנ

 אֶּבַה םָלֹועְבּו הזה םֶלֹועָּב טְסייֵרְנעֶג טְרעוֶו
 ףֹוא הָרֵוְתִמ זיִא רעֶנייֵא עוו ןֵכייֵלְג טְסעֶד
 ְךאָד זיִא ןאָמעֶג טאָה רֶע סו תֹוריֵבַע עֶנייַ
 ןייַז הָדְֵתִמ ׁשְנעֶמ רָד ףְראַד ם ְךאָג הָׁשק
 עֶלַא יד ןופ ןייֵלַא ְךאָד טְסייוַו ה"ּבקה ןעֶר
 .ןאָמ טעֶו נּוא ןאָטְג טֶה ׁשְנעֶמ רָד םָו ןָכאַו

 ןֶבֹוא טייֵטְׁש גֵרְטקַמּו ןְטֶׂש רָד תַמֲחַמ ראָנ
 נא נֵרְטַקְמ זיִא נוא ה"ּבקה רַּפ לאָמ עֶלַא
 יֵדָּכ טייל יד ןּופ תֹוריֵבֲע יִד ףֹורַא טְגְנעֶרְּב
 רעֶד זַא נּוא ׁשֶנֹוע ןייֵא אייֵז ףֹוא ןְגְנעֶרְּב ּוצ
 ףֹוא הָדֵוְתִמ זיִא נוא םיִדְקַמ ְּךיִז זיִא ׁשְנעֶמ
 ןייק גֵרְטְקִמ רָד ןֹוׁש טֶה הָריִבֲע עֶכיִלְטיִא
 נּוא ןייַז נֵרְטַקְמ םיִא ףוא טיִנ הָּפ ןֹוחָתִּמ
 ׁשֵנֹוע ןייק םיִא ףֹוא ןיִרעֶדאָפ טיִנ ןֹוש ןעק

 ןעֶצְנאַג ןיִא דייֵׁשעֶג ּפָא םיִא ןּופ טְרעוֶו רֶע
 הָבּוׁשְּתַּב רַזֹוח רע זיא קעוֶוַא ןֹוׁש טייֵג נוא
 - שונויא טיִנ תֹוריִבַע יד רֶמייו ןֹוׁש טּוט גּוא
 הָדֵוְתִמ ראָנ זיִא רֶע טינ הָלָיְלח ּבֹוא נּוא
 טֶה טְליִמעֶד טיִנ רֶע טּוט הָבּוׁשִּת ןייק; נּוא
 = טְגאו עוא הָּפ ֹוחְתִּפ רעֶמ ְּךאָנ ֵרְטִקִמ רָד
 רַפ ןֶמּוקעֶג זיִא ׁשְנעֶמ רָניִזאָד רעֶד ע"שבר
 ֹווַא טְנאָוְנ טֶה נּוא םיִנָּפ תּוזֵע ןיִיַז טיִמ ריִד
 רעה ןייז ןיִא ןעוועֶג דֵרֹומ רֶע טֶה ֹוזַא נּוא
 .ןאָטעֶג טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק טְראָפ טאָה נּוא

 ןּופ ןְמיִה פָא ְּךיַז ׁשְנעֶמ רעֶד רעֶהעֶג םּורָד
 ּוצ ןְגייוועֶג ןייא ְּךיִז לאָז נּוא ןֵכאַז עֶלַא איָד

 ?היּבקה ּוצ ןֶמָאָנ רבא ןייַא ןייַנ

 םיטפשמ

 םּוא לאָז ןעֶמ זיִא םֶדְּדאָנ הָוְצִמ יד (אָדּוקְּפנ
 זיִא ְךאָנ רָד נּוא הֶדיֵבֲא ןייֵא ןירעק

 טְנאָז ןירעֶק םּוא הָליֵוְג ןייא לאָז ןעֶמ הָוְצִמַא
 ,הָׁשֹמ ּוצ ןֹועְמָׁש יִּבַר אָשיִדק אָניִצֹוּב רעד
 אוד אְנְמיִהְמ אָיְעַר טְסייֵה רֶע םאו ּוניֵּבַר
 ׁענ טי ןירעק םּוא ריד טעוֶו היּבקה ןֶמָאָנ הָעֹור

 ַּביִא ןעֶרֹול רַּפ טְסאָה ּוד םוָ הָרָיִבַא ןייד
 סאָד טְכאַמעֶג ןְּבאָה יִיו םָוו בר בָרֵע םעֶד

 לנע
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 יבצ תלחנ :
 יִנעֶז םֶד הֶלֵּכןייַ ןְלאַפעֶג זיִא רֶּביִרָד לֶנַע
 ְךִלֶׁשַיַע טְנאָז קּוסָּפ רעֶד יוִו ֹוזַא תֹוחּול יִד
 טְנאָגנ ריד ּוצ זיִא םּורְד (תֹוחּולַה תֶא ויָדָיִמ
 וַמַרְמ ריִד טאָה ה"ּבקה (רֵר ְּךֶלֶנ . ןְראוָועֶג
 טיימְש םע יעֵיַבְרָה תּולָגְּב הָדְירְי יִד ןעוֶועֶנ
 םע ׁשֹלֶׁש םיִמעַּפ לַא לעִי הָלֵא לָּכ ןֵהע
 טְזומּוד םילונלג עֶנייד זמּורמ זיִא אָד (רָבָנ
 הָדיִחְי תַּב הָלַּכ ייד ןיִנעוֶו תּולָג ןיא ןיִרעֶדיִנ
 ףיִסֹות אל הָלָפָנִנ טייֵמְש סעוו עֶגיִלייֵה יד
 ּוצ טְסעֶוֶו ּוד זַא נּוא (לֵאָרְׂשִי תַלּותְּב םּוק
 ריִד ְּךֶרֹוד איִז טעוֶו תּולָג ןיא ןיִרעֶדיִג ריִא
 איד נּוא הָדַבֲא תַבָׁשַה זיִא סֶד ןייֵטְׁש ףֹוא
 יד איוִו ריִד ןינעקא ןְנְנאַנעֶג ףֹוא זיִא הָרֹוּת
 ריד טעֶו ְךֹוא ֹוזַא נּוא ראַּב םעֶד ןּופ רֶסאוַו
 טייֵמְׁש םִע הָליֵוְנ ןייֵד ןירעק םּוא היּבקה
 יירצמה (יִרְצִמַה דַיִמ תֶוָנֲחַה תֶא לֹוְניַע
 ּפָא רֶח םעֶו תּולָנ ןיִא נּוא הימ טְפעֶרְמַּב
 ליפ ןופ ךיד ןְמְרעֶׁשַּב ּוצ טְלקמ יֵרָע ןְָייֵׁש
 ןייק טֶה םוָו ְּךאָג ְּךיִד ןעֶגאָי םוָו רעֶגאי ְךאָנ
 םּוא םִיַרְצִמ ןיִא טְסאָה ּוד ןעֶד טיִנ ףֹוס
 ןעֶווָג זיִא םיִא ןיִא סו יֵרְצִמ םֶד טְכאַרְּבעֶג
 ּוד נּוא תֹולָיַח עֶריִא טיִמ יִנֹומְדַקֲה ׁשֶחנ רֶד
 נּוא טייַצ רעֶד ראפ טינרהעֶג םיא טְסאָה
 ְךאָנ עֶלַא ראַפ ןְטְכְראָפעֶג שיִנ ְּךיִז טְסאָה
 םיִׁשָנֹהְמַּכ טגאָיג ְּךאָנ ְךיד ןְּבאָה םוָו רעֶגאָי
 ריִד טָה היּבקה נּוא (תייליל ת"רנא ה"מענ)
 ןירעֶו ּוצ טְמעֶרעֶׁשאַּב טְלְקמ יִרָע ְּבֶגעֶג
 רָמייַו הָבּוׁשָּת יֵרֵעַׁש איִד ןיִנעֶז סאָד ייֵז ןּוּפ
 ןיעעֶו םִע הָלִגְנ ְּךֶרֶרְּב ןְּבייַרְׁש טיִנ ןעֶמ ןעק

 !םיִנֹויְלֲע תֹודֹוס עֶסֹורְנ
 טיִמ לאָז רֶע (ַי לֶא הֵלֲע רַמָא הָׁשֹמ לֶאוו

 ןְבאָה דְנּוצַא ןעֶד תיִרָבִּב ןייֵג ןייַרַא ייז
 ןיִא ןעֶד הֵעָיְרֶּפ תֹוצִמ ןעוֶועֶג םַיקמ אייז
 ןָא ןעוֶועֶג לַמ ראָנ ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ
 .קֹוח ֹול םׂש םֶׁשֹנ טייֵמְׁש דְנּוצַא ּוא הָעְיְרְּפ
 העָירְּפ תַוְצמ ןעֶוְג םַײקמ ןְּבאָה ייֵ (םָּפְׁשִמּ
 ׁשֶרֹוק תיִרָּב תֹוא םעֶד טימ (והָסָנ םָׁשְונ
 ךֶרֹוד ןעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ אייֵז ןְּבאָה דְנּוצַא
 יִצֲה הָׁשֹמ חקי) טייַמְׁש םִע יוִו ֹוזִא הָׁשמּו

 לַע קֵרְז םֶדֵה יִצֲחַו תֹונְנֲאְּב םָָׂיַו םֶדֵה
 ּוצ לאוו יי לֶא ֹודֵבָל הָׁשֹמ ׁשֵגְו ַחֵּבְזִמַה
 ֹזַא טאַהעֶג םָה רֶע םוָו הָׁשֹמ ןּופ קֶלַח םֶד
 .םָו טאָג ּוצ ןייֵלַא ןיִנְהעֶנעֶג ּוצ הנהדמ ןייֵא

 יד נוא ןעוֶועֶג הָכּוו טיִנ סאָד טאָה רעֶנייֵק
 אייז םאָו ןעוֶועֶג הָכֹוז דְנּוצַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ּהָתֹואָּב .ןעוֶועֶג הָבֹוז טיִנ רעֶהַא ויִּב ןעֶּבאָה
 םויִקָּב םויק ןייא ןגירקעֶג אייז ןעֶּבאָה הָעֶש
 הָרוׂשְּבַא ייֵז טאָה ןעֶמ נּוא ׁשֶרֹוקה ןֹויְלעָה
 ןענר טעוֶו אּוהּוְּדּורָּב שֹודקַה זַא טְנאָועֶג
 סע איו ֹוזַא ׁשֶרקִמַה תיֵּב ןיא אייז ןֶׁשיוְִצ
 :(םֶכֹותָּב יִּתְנָֹׁשְו שֶרְקִמיֵל ּוׂשָעְו טייֵמְׁש
 יָלָנַר תַחַתָו לֵאָרׂשִי יַהֹלֶא תֶא ּואְדיע

 םעֶד ןיִא (ריִּפַסַה תַנְבִל הֵׂשֲעַמְּכ
 ןֶעֹוּב ריִתְעֵל טעוֶו היּכקה סאוָו טְלאַטְׁשעֶג
 ךיְִּרַפיַו) טייֵטְׁש םִַע איוִו ֹוזַא ק'מהּב סאָד
 םֶד (וכו לֵאָרְׂשִי יִנָּב יִליְצֲא לֶאָו ,םירָיִּפַסַּב
 ןעווָג הֵנֵהנ ןְּבאָה ייֵז םוָו אּוהיִבֲאַו בֶרֶנ ןיִנעֶז
 ריי ןמּוקּב ףַּכיִּת ייֵז ןטְלאוָו הָעֵבְׁשַה וימ
 ןייֵא ףֹוא טְראַוָנ ייֵז טֶה היּבקה ראָנ ׁשֶנֹוע
 אייז (ולֵכאֹיֵע טְנאָז ִּבַר טייַצ רעֶרעֶטעֶּפְׁש
 ְךיִז ןעֶּבאָה נּוא ןְסעֶגעֶג יֵאֵרוְּב ְּךיִז ןעֶּבאָה
 יּואָר דִנּוצַא ןיִנעֶז ייֵז נּוא טיִמ רַד םְוייּפְׁשעֶג
 ראָנ איז ןְּבאָה טיִמ רֶד נּוא ּוצ רֶד ןעֶוועֶג
 אייֵ ןֶּבאָה ְּךאָנ רעֶד טְרֶעייֵנ טְניִרְניִזעֶג טיִנ
 רֵָׂי יד ּוליִפֲא טְנאָז רֶועֶלֶא יִּבַר טְגיִדְיִג
 ןייַז רֶׁשּוקְמ ּוצ רעֶד ןעוֶועֶנ יּואָר ְךֹוא ןיִנעֶז
 ייֵז סאָו תיִרָּב םעֶד ַחֹּכִמ הָניִכְׁש רעֶד ןיִא
 הָרֹוּת יִד ןעֶּבאָה :ּוא ןעוֶועֶג םִַיקמ ןעֶּבאָה
 טאַהְנ טיִנ הָיבְו יד ןְּבאָה נּוא ןעוֶועֶג לַּבִקְמ
 אֹבָל ריִתָעָל זיִּכ טייַצ יִד איוִו ֹוזַא ןְהעֶז ּוצ
 ךיו טייֵרְּבעֶנ ןָא אּוה ְּךּורָּב ׁשֹודְקַה ויִא
 עֶנייַז עֶלַא טיִמ לֵאָרָשִיאיד וצ ןיִקעֶלְּפְטְנַא
 סֶע יוִו ֹוַא ןִיעְּב ןיע ןְהעֶועֶג ןיִרעווֶו ּוצ דֹוכָּכ
 (ןֹויִצ יי בּוׁשְב ּואְרָי ןִיעְּב ןיֵע יִּכ) טייֵטְׁש
 רָׂשָב לָכ ּואָרָו ָָי רֹובְּכ הָלְגְִ) טייֵטְש ְּךאָנ
 ? (ונונ וָרֲחַי |
 םִע ןָא טְּביֹוה רֶע (ןנעֶה ךֹותְּב הָשֹמ אֹבָיַ

 הָי הִי הָאְרֶא אל יִּתְרַמָא) טייֵטְׁש
 יֵבְׁשֹוי םע רֹוע םָדָאטיִּבַא אל םיִיַחַה ץֶרֶאְּב
 טייל איד טְּפאָמְׁש רֵפ ןיִנעֶז ראָנ יוִו (לֶרֶח

 ןִא ַחיִָׁשִמ טינ ןיִנעֶז יא טיִנ ןָסייוו ייֵו
 ןְכאַז טְלעֶוו ןְהעֶז ראָנ ןְליוִו נּוא הָרֹוּת רעֶד
 ַחּור רעד ייֵז ןּופ ןְסעֶג דאַּפ טְרעוֶו םֶע גּוא
 עֶנייֵזְךאָנ טָּפְׁשִמעֶג טְרעוֶו רֶע ןעֶד הָמְכָחַה
 ןֹוּבְׁשֲחְו יד ןְּבעֶגּפָא ףְראַד נּוא ְּךאָנ םיַׂשֲעַמ
 ּכְראְַׁ רָע וא אה ְךּורָּב שורקה ראַפ

 שי ץ היי
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 8 יכצ תלחנ : |

 טְמיק רע רֶרייֵא טְהעֶז רֶע סאוָו טְהעֶז תא
 םֶדָא ראַפ רֶע טמּוק טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא
 םעֶד ןופ ןיִרֶעֹוט יִד רַּפ טְציִז רֶע ןֹוׁשאִרָה
 ןופ תֹוצִמ יַד ןֶטיִה םִו עֶלַא ןְהעֶז ּוצ ןֶדע ןנ
 הָמֵּב נּוא ייֵז טיִמ ְךיז טייֵרְּפ רֶע נּוא ה"בקה
 יֵבְׁשֹוי ןֵסייֵה ייֵז םיא םּורַא ןעֶייֵמְׁש םיִקידַצ

 ןיִעֶז ייֵז לייַ ףרֶלָח יֵבְׁשֹוי טיִנ נּוא ּפְדָח
 םוִו עֶליזיוִַא הָדלּוח ןייֵא יו וזַא ןעֶועֶנ טיִג
 טיִנ טְסייוו נּוא ןְניֵל טְזאָל נוא טּפעֶלְׁש םָע
 טְרָעייַנ טייֵרְנעֶג ןָא סד טאָה רֶע ןְמעוו רַּפ
 ּולְדַח) טייטש םִע איו ֹוזַא (לֶדָח יֵּבָׁשּוי
 םעֶד ןּופ ְּךייַא רייֵמ ראַפ (םֶדָאָה ןֵמ םָּכָל
 ןָדע ןנ ןיִא ןיינ ּוצ ְּךיִז טְקְראַטְׁש גוא םֶנָהיֵנ
 יֵלֲעּב ׁשְמייֵמ ויִא (לֶדָח יֵבְׁשֹופ רעֶדִיוִו נא -
 םעֶד ןּופ ןְטיִמ רַפ ְּךיִ ןֶּבאָה סאוָו הָבּוׁשְּת
 רָד ףֹוא ייֵז ןֶציִו םּורָד םיִעָׁשְר יד ןּופ געוֶו !

 ַחֵמַׂשְמ ְּךיִז ןיִנעֶז נּוא ןרע ןנ םעֶד ןּופ ריֵּמ
 נוא םיק ירא ןֵֶע ןנ ןיא ןָמּק ם יד שיִּמ

 ןְּבְראַטְׁש טְפְראַרעֶג טֶה ְּךֶלֶמַה ָהיִקְזִח העָז
 טאָה רע,היּבקה ּוצ ןעוֶועֶג לַלֵּפְתַמ רֶע טֶה
 רֶע נוא ראָי ןְצְפיִּפ ןעוֶועֶג ףיִסֹומ םיִא טֶה
 ּבאָה ְּךיִא (הָי הָאְרֶא אל יִּתְרַמָאנ טְגאָז
 ןְהעֶז ּוצְזייַז הָכֹוו טיִנ ןֹוש לעוֶו ְךיִא טנְיימעֶג -
 עי תֹומׁשָנ איִד ןעוֶו (םיִיַחַה ץֶרֶאְב הָיע
 עֶסֹורְג םֶד ןְהעֶזּוצ םיִיהַה רֹורְצ ןיִא ףֹודַא
 ןעֶװמ הָריאְמַה אָירלקּפְסַא טְפייֵה םָו רֹוא
 טימ ןריילק א ןֵמׁשְרֲע םוצ תֹומָׁשנ יד ְךיז
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 תומש תרטפל |

 תֹותָנֲעַּברֶׁשֲא םיִנֵהּכה ןמ ּהָיקלַח בימי יֵנְִ
 רעֶר זיִא תֹותְנַעי (א הימר) ןיִמְִנִּב ץֶרָאָּב =

 ְךֹוא תֹותָנַע הָיְנַע טייֵטְׁש םָע יוִו טייקַמיַרָא ׁשְטייֵמ

 המלָש הָּתַא הֶומ ׁשיִא יב ְיָָׂש לע ךֵל תֹותָנֲע
 ףוא תֹוהָנַע ןייק ייֵ ןַהֹּכַה רֶתָיְבֶא ּוצ טְגאָזעֶג טֶה
 זיִא אָר הָיִמ בִֶּחְמַא טְסיֵב ּוד ןעֶד רֶרֶלעֶפ עֶנייה
 ראַפ םיִא םֶה ּוהָיָנֹודֲא םוו רַפ רעֶד ןָמָכאַרְמַּב ּוצ

 וצ ןעֶמּוק ןעֶר םיִא לאָז טייַצ לאָמַא ףוא ןָמעֶּב
 ריע בונ ןּופ ןעוֶועֶג ראָנ ְךאָד זיִא רֶע ְךֹוא ,ןָמייֵמ -
 אָלֶא .תותָנֲע ןיא רֶע טְמּוק ּואװ אּונ םינֵהֹּכַה

 ןייַר .רוס ְךֶרֶרְּב טעֶרעֶג םיִא ּוצ םֶה ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש
 רָגִרְריִנ נּוא רעֶמיִרָא ןייֵא רעֶייַ ןוֿפ זיִא הָנָּׂשַה -

 -: אָירלקפא מב ןפּורעֶג ןָא טְרעֶו איִז הָנֵרְרַמ -

 וזַא םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ עֶריִא ןופ ׁשֹוּבְלַמ םעֶד
 זיִב ןייַנ ףֹורַא טְנאָקעֶג טיִנ טֶה הָשֹמ ְךֹוא
 זיִא סאָד נא ןֶנֶע ןייֵא ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע
 רַע טאָה םּורָד ׁשֹּוּבְלַמ ןייא םיִא ּוצ ןעוֶועֶג
 רָע טְנאָז םּורָר ןְהעֶועֶג טאָה רע סו ןְהעֶנעֶג
 ןוש לעֶ ְּךיִא טְנייִמעֶג ּבאָה ְּךיִא יִּתְרַמָא
 - טיִמ ןֹוׁשאִרָה םָדָא ןְהעֶז ּוצ ןייַז הָכֹוז טיִנ
 לייוו םיִא טיִמ ןיִנעֶז םאוָו (לֶדָח יִבְׁשֹוינ יִד
 ןְּבאָה לאָז רָע הֶׁשֲא ןייק ןמּונעֶג טיִנ טֶה רֶע
 הָיֵעַׁשָי םיִא טאָה םּורָד רעֶדְניִק ריִא טיִמ
 אלו הֶּתַא תַמ יִּכ ךֶחיִבָל וצנ טְגאזג איִבָנַה
 הָוַה םֶלֹועָּב ןעֶמ טְנייֵמ (הֶּתַא תַמ יִּכ הֶיְחַת
 ְךאָנ רָד נּוא אָּבַה םֶלֹועָּב זיִא (הָיָחִת אלול
 הָיְעַׁשְי ןּופ רָטְכאָמ יִד ןְמּונעֶג טאָה רֶע זַא
 טייטש ןעֶבֹוא סאוָו סאָר טְנאָועֶג רע טאָה
 טאָה סאו הָיִקְוִח ְּךאָד הֵמּו (ונו יִּתְרִמֲאַג
 רָסֹורְנַא ןעוועֶג זיִא נּוא תֹובָא תּוכְז טאַהעֶנ

 ןֹוׁש זיִא טְנאָועֶג ֹוזַא רָע םאָה דיִסָחְו קיִדַצ
 תּוכְו ןייק טיִנ ןְּבאָה םֶו יִרעֶדְנַא ןֵּכָש לָּכַא
 ןיִלעוו ּואוו היּבקה ראַפ ןעֶגְיִדְניִז נּוא תֹוכָא
 םו הָמָׁשָנ רֶר ּוצ ׁשּובָל ןייא ןֵבֹוא ןְמעֶגייֵז
 םעֶר לאוו ןנַּברד אֹקְולַח טְפייֵה ׁשּובָל רֶד
 אּוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה םוָו םיקידצ יד ןּופ קֶלַח
 תֹובֹוט הָמַּכ ןְטֶלאַהַּב ןיִנעוֶו טְרעֶייַז ןּופ טֶה
 ןיע) טייַטְׁש ייֵז ףֹוא אָּבַה םֶלֹועָל םיִננַעַתְו

 +(עו ְךֶתָלנ םיִהֹלֲא הָחֲאָר אל
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 חנֵחְבַּב (ןעֶלירְּב עֶגיְִכיל ןייק) הָרְיְֵמּ הָניֵָׁש
 גּוא טְכייַ יִז סאָו םוק ׁשְרוח ּבייֵה ןָא ןיא הָנְבָל
 סאָד .ןייֵׁש ןיִז איִד ןּופ לַּבקַמ ראָנ ךוא יִז זיִא םָד
 ראָנ ּוטְסאָה ןֵּב לַע ל"ר תֶוְמ ןֶּב תַניִחְּב טְסייֵה
 ה"ע רֶוָר רֶמאּפ ןייַמ ייַּב לֹורָג ןֵהֹּכַא רַּפ טְסאַּפעֶג
 לּואָׁש רָּביִא רֶנְו עֶנ ןְגְנאַנעֶג םּורַא זיא רע תַעַׁשְּב
 ןְרָוג הָלִעֲתנ ְךאָנ רָר זיִא רֶע איו רֶּבֶא .ְךֶלֶמַה
 ְךיִא נּוא םיִרֹומְוִמּו הֶרְוּת ְךֵרֹור הָלְעַמְל הָלֲעַמָל

 ןְֵּלאַה ןֶטְנעֶר ןיִא הֶנְבָל תַגרְדַמָּב ראָנ ןוש ןיִּב
 גוא םיק ייֲח את .ריִמ ןופ ְךיִ איי דָּוצַא ׁשֶרּוח
 ןעֶמ טפּור הָׁשּורְק ןּופ הָנֵרְרַמ עֶסּורְג איד העְז
 איֵד נּוא םיִחּוּפַּת הֵרְׂש ןָמאָנ ןְפיִמ הָלְּבַק ןֹוׁשָלְב
 נּוא תֹוהָנַע הֵדְׂש טְסייֵה עֶנייֵמעֶג איד עֶנייֵלְק
 עֶניִּבְעֶז יר ןיא ןְנאַטְׁשעֶג ךוא ּוהָימרִי יא תַלֲחּת
 םָא טאָה רֶע םּוראָו רוס רֶָד זיִא סֶד נּוא ּהָנַרְרַמ

 טֿפסעג
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 ִרָּכּונָּיַה תֹותָנַע הֵרְׂש איִ לֵאָמִנֲח ןּופ טְפּוקעֶג

 ןינָשרִ וצ יֵדְּכ וא ןֶיָנִע םֶר ןייַ ּוצ ןֵקַתָמּו הָלֲעַמ
 גְרעֶּב איר ףֹוא העָז נּוא םּוק .םיִנֹויְלֲע תורוס

 יִר ןּופ טְרעֶו ןיִ יִד קְראַטְׁש טְנעֶרְּב סֶע עֶכְלעוֶו
 עָכילְקעֶרְׁש עָגיִטְראָר יִד יִנ ןעֶו נּוא רָלאָג דֶרֶע
 עֶמיִרָא ןייק טְלעוֶו רֶד ןיִא ןֵמָלאָו ןְגְנאַלְׁש עֶיֵּ
 טור זיִא רָלאָג לייַמ םֶזייוו סאָד ןיִזעוֶועֶג טינ טייל
 נּוא .לאמְׂש רַצַמּ ןיִרְו הָרּובְג רַּצִמ םורַא טְמּוק
 םימַחַרְו דַסֲחְד אָרָּפִסַמ ויִא םייַו זיִא סאָו רָּבְיִ
 קְראַמְׁש ןיִז איד טאָה ןעֶמייֵצ ם'המלָש ןֶא ןיִמיִל
 טְנְהאָנ טעָמִּכ ןעוֶועֶגזיִא הָנבְל יד גוא ןְטְכּולעֶג
 הָשּורְקַּב ןעוֶועֶג זיִא טְלעוֶו ידטְסייֵה םָד .ריִא ּוצ
 ןייַזטיִמ ה"ע הֹמֹלָׁש נּוא הָנֹויְלֲע הָלֵעַמִּב הָרָהָּטִנּו
 רֶע טֶה הָרוּתַה תַמְכָח נּוא הָדֹובַע נּוא ְךֶרֶד ןָכֹוה

 רֹוסָּב היֵּהַניִבָׁשּו אּוח ְךיְֶּב אָׁשְדּוק ןיִזעֶועֶג רַחַיְמ
 םּורָד גּוא יִנְקִּבַחְּת ֹוניֵמיִו יִׁשאֹרְל תַחַּת ֹולאמְׂש
 קּוסָּפ רָד זַא לֹומ ןְטיִמ םיִריִׁש ןְגְניִזעֶג הֹמֹלְׁש טֶה
 טליֵפְׁשִגטֶה דו ּוא ףֶלֶאְוהָׁשֵמֲח ויש יְִיוטְגאָ
 לֹובְיִבַּב .ןְטְנעֶמּורְטְסְניִא נּוא לָריִפֲא ףֹוא םיִרֹומְוִמ
 ןעליִפְש דָלֵמ ןעֶראַפ זיִא םֶלֹועָה גָהנִמ רעֶד אי
 םָלאָמאַר םיִא ייַבזיִא הָּכלַמ איִד רָּבָא ןעוֶוקומ
 טְניִבעֶרְג ךיִ ייַּב רֶע טֶהרָּביִראַד ייֵז רַפ ןעֶמ םֶגניז
 הָרּובְִּ ןייַז רָמּציִא ןוׁש ןעק םָלֹועָה תַנָהְנַה איִד

 םיפוצ תפונ

 . רעֶמ טְציִנ םיִמֲחַרְו רֶמֵחַה תַרֵמ גּוא .ןיִרַה תַדְמּו
 הָעָּפְׁשַה ת"ישה ןּופ טְמּוק ןעֶטייַל .רָמולְּכ םיִנ
 םיבוט םיִׂשֲעָמ ירְעָייִז ביל; וצ ןיִד יִּפ לַע עַפׁשְ
 הֹמלְׁש יֵמיִּב בֶׁשֶחַג ףֶסָּכןיִא הָנְוַּ איד זיִא סאָר
 רעֶד זיִא ריִא ףּוא םָו רֶסֶחַה תַרמ ּונֵּיַה הָמּואְמִל
 טֶה נוא טעֶטְבַא רַפ הֹמלְׁש טֶה רֵּבליִז ףֵסָּכוָמָר
 לוה יִמ ןֶּבאָה םּיקַא ןעק טְלעוֶו יד זַא טְנייַמעֶג
 ךֶרֶסְצִּת ָּתְנַא יי טְגאָוְג םיִא ּוצ ה"ּבקה טֶה ןיִד
 לאָמַא טְסעֶו ּוד זַא םֶָּנעֶל ּור ראו ֹוזַא רֶסֶחֶל
 סאָד ןְנופעג יג נּוא ןעֶבע ּוטְסעוֶו רֶסֶח ןְפְראַדַּב
 יֵאָדְמִׁשַא רעֶד ןעוֶו ןעֶמייֵצ איד ןיִא ןְהעֶׁשעֶג ויִא
 ןאַד לייֵמ טֶרָדנּור ריִפ רַּפ ןָפְראָו ראַּפ םיִא טאָה
 גִרׁשעֶג נּוא רֶוייַה יד ןיִא ןגְנאַנעֶג םּורַא רָע זיִא
 ףאָד םִיָלָׁשּוריּב לֵאָרְׂשִי לע ְֶלֶמ יִתייָה תֶלֶהק יִנֲא
 == רנייא ןייק גּוא ְךֵלֶּמַה המלָש ןיֵּב ְךיִא םֶמייֵה
 ןינְרעֶל ּוצ זיִא ןּופ רַ ןאָמעֶג רָסָח ןייק םיִא טיִמ
 אֵצֹוי םיִנ ףוא זיִא רֹוהָמְו ׁשֹורקַא ּוליִּפַא םאָד
 יִד טיִנ ןעוֶו גוא ֹומָׁש ַךֵרּבְתִיאֵרֹוּב םֶד ןיִגעֶקְמְנַא
 ןיא ּוליִפֲא ןעֶמ טְלאוָו ליִפ זיִא םִו עֶנייַז תֹונָמֲחַר

 ;טאַהעֶג טיִנ םּויִק ןייק עַגֶר
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 המורת תרטפה
 תורקִי םיִנָבֲא תולֹודְנ םיִנְבִא ּועיֵסַיו לָמַה וצֵיע

 3 = רעֶד (תיִזָנ יֵנְבִא תִיָּבַה דַמָל
 / הֹמלְׁש גינעק

 - ןעֶהיִצ םורַא טְכאַמעג ןְּבאָה ייֵזגיא ןְמאָבעֶג שֶה
 רָנּורְנ םּוצ רֶנייֵטְׁש יִרעְייִמ עֶסורְג גְרעּב איִד ןּופ

 . אָּתנ רעֶנייטְׁש עֶטְקאַהעֶג ק"טהיּב םעֶר ןָנִטְסעֶפ
 ייֵַלְרֶע עֶגיִנייֵא ְךיִ ןְגּופעֶג סע העָז נּוא םוק (יִזֲח
 יִר הָאָליִע הָמְבָח ףוא וַמַרְמ ןינעֶג עַלַא רעֶניְִׁש
 ןֶרּי עֶבְלעֶוֶו תֹודֵמ עֶמּוג איִד ףוא טְנייוו עֶגיִזאָד

 ְשוח ןיִא .דֹוסָי רָצְנאַג רֶעייֵז זיִא םָד ןָּבאָה ןעֶוּומ
 - ץיִנעקַא הָנרְִמ עֶיִבּוהְג ןייַא ףוא טְוייַװ םֶד ייְַד ּוצ ןעֶלייֵַצ ריִפ תובומ םיִנָבֲא ףָלעוֶוצ ןעוֶועֶג זיִא
 יִא םיִמָבְׁש אייְֵ רָּברִמ רעֶר ןיִא םיִלָגד ר יִד
 טְכאַרְּטַּב נּוא םּוק .טְלעוֶו רעֶד ןּופ טייֵורָכיִלְטיִא
 . זיִא ןֶרָח ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג זִא ּוניֵבָא בֹקֲעי.תַעְַּ
 / ייָתוׁשֲאְַמ םׂשָיו םוקנה יֵנְבַַמ חק ןעּביִׁשעֶג
 - ,תיֵּב הָיְִי הָבְצַמ יִּתְמַׂש רֶׁשֲא תאֹה ןָבאָהְו 'וגו
 יא ןירעֶו לאָז רֶנימְׁש ףְעִֶצעֶלַא ןופ (םיִהלָא
 לֵאָרְׂשִי תֹובָׁשֲחַמ עֶלַא רָמולָּכ זֹוה סְטאָג ּוצ ןייֵמְׁש

 אָׂשְרּוק ּוצ ןיינ רַחיַמ ְךיִז נוא ןעֶמיִצ ְךיִז ןעֶפְראַד
 לָּב הָמָׁש ּופְתֶאָנְ) טיימְׁש רעֶדיוִו .אוה ְךירְּ
 ןֵכָאָה תֶא ּוביִַׁהְו 'ונוןָבֶאָה תֶא ּלְלִנְו םיִרָרֲָה
 זיִא םִעו זַא הָנְיְִׁש איִד טְסייֵה ןָבֶא (סֵאָּבַה יִּפ לַע
 ר ּביִל ּוצ ּוניַה ןַחּבןֵבֶא לֵאָרְִי ןֵבָא ןֶּביִרְׁשעֶג
 טיִט ןָּבִרְטְרעֶפ נוא טְלעקיק רַפ יִז טְרעוֶו םיִאָמֲח
 מרעק הָבּוׁשְּת ךרּוד רָּבֶא תּולָנ ןיֵא ןָמאַז ּוצ זָנּוא
 שֶה לורָג ןֵהּכ רָד זַא טְרָא ריִא ףוא קירָוצ ְךיִז איִז
 םָח רעֶנייטְׁש יִר טיִמ דֹופֵאְו ןָשח םעֶד ןאָמעֶג ןָא
 יןפןָמעֶמ 6 = רעקענ יא עמ יא יז ןיא
 יִר .טָעּורעֶג םיִא ףוא הָניִכְׁש יד טֶה ןאַד םיִטָבְׁש
 רָנייַמְׁש יִד ןיִא טֵלֹוּב ןְמּוק םורַא ןיִגעֶלְפ תֹויַתֹוא
 עָבָלעוֶו תויתוא עֶגיואָד יד ףוא ןְטְכיולעֶּבןֶּבאָה
 יז ןּופ לאָז ןעֶמ ןעוֶועֶג גיִטייַג טְלאָמעֶר ןיִנעֶזייֵז
 םיִנ זיִא תֹויַתֹוא עֶלַא איֵר ןְׁשיוִוְצ ,ןייֵטְשְראַפ םָו

 טְכאַמ םִע לייוַו ת"יט ןייק,גּוא ת"יח ןייק ןעועֶג
 ראָמ לֵאָרְׂשִי רָרְניֵק איר ייַּב סאָר ןעֶוייַו ּוצ ט"ח
 דֶנ םֶה טוה גוי ןו אמה ןייק ןגפעֶנ םיַנ ריי
 ןייֵא ןעֶצְראַה ןָפוא ןעֶנאָרְעֶג םאָד לֹודָג ןֵהּכ
 ריִמָּת ןעֶלאָז אייז םאָר לֵאָרְׂשִי איִד ריִפ ןֹרַָּ
 ןּופ טיִהעֶג ּפָא ןייַז נוא ה"ּב טאָג ןיִנעיו ןיִקְנעֶר
 תֶא ןרָתַא אָׂשָנַ) ןעֶּביְִׁשעֶג ויִא םִע זַא םיִאָטֲח
 ואובְּב וּבָל לַע טּפְׁשִמַה ןׁשֹוחַּב לֵאָרְׂשִי ֵנְּב תֹומָׁש

 :(יִמָּפ ַ יַנְפִל וכל ׁשָרוקַה לָא
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 איֵר ןּופ ףעֶנייֵא זיִא  תּבַׁש רעֶגיִלייֵה רעֶד א -
 טאָה רעֶטְׁשְרעֶּבֹוא רֶד סאוָו תֹוָצְמ עֶטְסעֶרְג =
 טאָנ זַא זַנּוא טְניִהעֶל רֶע .,ןיִּבעֶיִ ןעדּי זנּוא
 נּוא לעֶמיִה איִד נעֶט סּכעֶז ןיִא ןיִפאַשאַּב טאָה
 ּואָּךיִז טְניִפעֶג אייֵז ןיִא סאָו ץֶלַא נּוא דֶרֶע איד
 לייוַו נּוא .טּורעֶג רֶע טאָה גאָט ןיִטעֶּביִז םעֶד !

 לאָז ןעֶמ הָנּומא ןיִא רקֲע רֶטְסעֶרְג רעֶדֹויִא סאָד
 נּוא טְלעוֶו יָד ןיִפאַׁשאַּב טאָה תייישה זַא ִביֹולְג
 ןופ טְוייליִ סיֹוא זנּוא טאָה גּוא םיִאּורְּב עֶלַא
 ּבייַל רעֶזְנּוא טיִמ ןעֶניִד םיִא יִלאָז ריִמ זַא ִיַרְצִמ
 נּוא םיִאּורְּב עֶלַא הִיַחְמ זיִא רֶע לייו ןיִבעֶל נּוא |

 אּוצ זייּפְׁש טיִנ נּוא ןעֶמעֶלַא ףיֹוא ַחיִנְׁשַמ
 גּוא ןעֶטייט זיִא דְנאַה ןייַז ןיִא נּוא ןֶמעֶלַא -
 רעֶּפעֶׁשאַּב רעֶד זיִא רֶע לייוַו ןְכאַמ גיִרעֶּבעֶל
 ןּופ הָוְצִמ איִד טייֵטְׁש םעֶד רעֶּביִא .ץֶלַא ןּופ
 אֶרָמְנ איִד .הֶרֹוּת רעֶד ןיִא לאַמ ףְלעווְצ תַּבַׁש !
 רעֶד איוִו טאַרּוקַא תָּבַׁש טְלאַה סֶע רעוֶו טְנאָז
 טאָה רֶעאיוֶוְךייַלְנ טאָנ םיִא סֶע טְניִכעֶר זיִא ןיִד

 רֵבֹוע טאָה רֶע איִו ְּךייֵלְג זיִא תֶּבַש לֵלַחְמ זיִא
 עֶלַא זּומ ןעֶמ .הָרֹוּת עֶצְנאַג איִד ףיֹוא ןעוֶוו
 טייֵטְׁש סֶע איוִו וזַא תֵּבַׁש םעֶד ןעֶקְניידיִג גאָט !
 ןעֶרעֶי טװמ אּוד ֹוׁשְַקְל תֵּבַׁשַה םֹוי תֶא רו
 איִד לייוַו) תֶּבַש ןעֶניִלייֵה םעֶד ןעֶקְנייֵדיִג נאט
 ןיִצְראַה ןיִא ןייַא טְצְנאַלפ תַּבַׁש ןּופ גְנּונאָמ רעֶר
 רעד ְּךיִז זּומ םעֶד רֶּביִא ,(הָנּומֲא ןּופ םיִרְקִע איד

 ןיִא םיִאַּךיִז טְפעֶרְט סֶע ןעוֶו זַא ןייַז גַהֹונ ׁשְנעֶמ -
 ןעֶמ סאוָו גְראַווְניִסֶע ןייֵׁש ןייֵא ְךאוָו רעֶד ןעֶטיִמ -

 ןְטְלאַהַּב סֶערעזּומ גאָט עֶלַא טיִנ סֶע טְמּוקאַּב

 * םעֶד ןיִא ןעֶמ טְגאָז םעֶד רעֶּביִא גּוא .תָּבַׁש ףיֹוא |

 םֹוי .תָּבַׁשְּב ןוׁשאֵר םֹוי םֹויַה גאָט עֶלַא םֹוי -

 ןעֶקְנייֵריִג גיִדְנעֶטְׁש לאָז ןעֶמ יֵדְּכ .תַָּׁשְּ יִנֵש
 טְּהיִצ תָּבַׁש ןּופ הׁשּודְק איִד םּוראוָו .תֶּבַש םעֶד !

 גאַטְנאָמ . גאַטְנּוז .ּךאוָו עֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ְּךיז -
 ןעֶהיִצ אייז לייוַו .תֶּבַׁש רַחַא  ןעֶסייֵה גאַטְסְניִ
 ןועוֶויִגןיֹוש זיִא סאוָו תֶּבַׁש םעֶד ןופ הֶׁשּודְק אי
= 

 סֶע רעוֶו נּוא .ןיִזעוֶויִג םַיַקְמ הָרֹוּת עֶצְנאַנ איִד

 תבש ברע ןופ םיניד
 ראפ ןעֶסייֵה ניִטייֵרְּפ ניִטְׁשְרעֶנאָדָךאוָוְטיִמ נּוא
 םעֶד ןּופ הָׁשּורְק איד ןיִּבאָה אייז םּוראוָו .תָּבַׁש

 : ןעֶמּוק טעוֶו סאוָו תָּבַׁש

 ןייְֵׁש ּוצ ףיֹוא איִרָפ ניִטייַרְפ הָוִצְמַא זיִא סֶע ב
 ְניִרְלַא לאָז ןעֶמ יֵדְּכ גאָט עֶלַא איוִו רֶעיֶרְפ

 נּוא  .תָּבַׁש ןעֶניִלייֵה םעֶד ףיֹוא ןעֶטייֵרְג ןָא
 םיִתְרָׁשְמ נּוא ןעֶטְּסְנֶעיִד ּךסַא טאָהיִמ וליִפֲא
 כֵּכִמ .תֶַּׁש דֹובְַּל ןְהאָט ןִיילֵא סיִּפִע ןעֶמ לאָז
 יֵאְרוְּב זיִא געֶט 'עֶניילְק איִד ןיִא רעֶטְניוִו ִָׁש
 ןעֶטְסְניִד איִד יֵדְּכ .ןאָט ּוצ ןייֵלַא סיִּפָע טְכעֶה
 טְכאַנרעֶד ןיִא טעֶּפְׁש ןעֶטייֵּבְרַא ןעֶזּומ טיִנ ןיִלאָז
 איִד ןַא אֶרָמְנ רעֶד ןיִא ןעֶניִפעֶג ריִמ .ןייַרַא
 ץְלאה טְקאַהעֶג ייֵלַא ןיִּבאָה םיִאָנַּת עטְסְכייַר
 םעֶד ֹובָּכְל" ןאָטעֶג טייַּבְרַא עֶרעֶדְנַא נּוא

 : תָּבַׁש עֶגיִלייֵה 2
 ּוצ גִנייוַו נאָט אייַּב גיִטייַרַּפ טְכעֶר זיִא סֶע ג

 טְכאַנ רעֶד אייַּב ןעֶנעֶק לאָז ןעֶמ יִדְּכ .ןיִסֶע
 טיִנ זיִא סֶע איוִו ֹוזַא נּוא .תֶּבַׁש רֹובָּכל ןיִסָע
 תַלָּבַק אּוצ ְךיוּב ןעֶלּופ ןעֶטיִמ ןייֵג אּוצ טְכעֶר
 אּוצ .ליִפ אּוצ טְכעֶר טיִנ ּךיֹוא זיִא ֹוזַא .תַּבַׁש
 זּומ ןעֶמ םּוראוָו .תָּבַׁש .תַלּבַק ראַפ ןעֶקְניִרְט
 טיִמ ןיִסֶע תֶּבַׁש דֹובּכִל נּוא ןיִכאַמ שּודיִק

 : רֹוּכָׁש טיִנ דְנאַטְׁשְראַפ םעֶנייֵר
 ןעֶהעֶז רעֶּביִא ןעֶמ זומ טְכאַנ ראַפ גיִטייַרְּפ ד

 אייֵז ןיִא טיִנ טְקעֶטְׁש סֶע ּביֹוא רעֶדייֵלְק איִד
 איֵד ןיִא טיִנ טְגיִל טָע ּביֹוא נּוא .ליִראָנ ןייֵק
 סאוָו ְּךאַז רעֶדְנַא ןייֵא רעֶדָא רֶלעֶג סעֶניִׁשעֶק
 ןיִטְהאַה טיִנ ךיִז אייַּב תֶּבַׁש ראָט ןעֶמ = -
 איִד ןיִכאַמ טְבעֶר אּוצ ןעֶמ זּומ טְכאַנ ראַפ ה

 גְנּונעֶרְרָא רעֶר ןיִא ןייֵׁש גָניִרְלַא נּוא .ןיִטעֶּב
 רעֶד .ןעֶטייֵרְג ׁשיִט םּוצ גּוא ּבּוטׁש ןיִא ןיִלעֶטְׁש
 ףיֹוא ..ךּוטְׁשיִטַא טיִמ טְקעֶדאַּב ןייַז זּומ ׁשיִט
 ןּופ-נּוא תֹולֲח אייוְצ ןעֶמ טְנייֵל ָּךּוטְׁשיִט םעֶד
 רעֶרְנאַנַא טיִמ אייז ןעֶמ טְקעֶראַּב ןיִּביֹוא
 רעֶדייֵלְק עֶנייֵׁש ןָא ּךיִז טוט ןעֶמ גּוא .ךּוטְׁשיִט

 0 :תַּבַׁש דֹובָּכְל |

 ,* - ןישטנעב טכיל ןופ םיניד 1
 ליִטְרעֶּפַא סְניִטְסְגיִנייוַו טְכאַנ ראַּפ גיִטייַרָּפ א
 יִׁשְטְנעֶּב ןעֶמ זּומ הָעיִקְׁש איד ראַפ הָעָׁש =
 לאָז ןאַמ רעֶד זַא זיִא הָוְצִמ רֶקיֵע רעֶד םֶכיל
 טְכעֶר וצ תָּבַׁש ףיֹוא טֶכיִל איד טיִמ רעֶטְכייַלא איָד
 רעֶּבָא- יִׁשְטְנעֶּב טְביִל לאו ּבייוַו איִד נּוא ןאַמ 0

 א עג א

 ּבייַו איִד זַא רעֶדָא טיִנ ּבייוַו ןייֵק טאָה סֶע רעוֶו
 .ןְשְטְנעֶּב טְביִל ייֵלַא רֶע זומ יִראָטעּפְמיִקַא ןיִא
 עֶניוַׁש גוא ןעֶׁשאוַו ּפָא יז ןיִלאָז רעֶּבייוַו איִד ב

 רעֶּבָא .ןיִׁשְטְנעֶב טְכיֵל ראַפ ןאָט ןָא רֶרייֵלְ
 לאָז סאָג ןּופ םייִהַא טעֶּפְׁש טְמּוק עֶנייֵא ןעוֶו

 טריטי יא יי



 יז ְךאָנ רעֶד גּוא יִׁשְטְנעֶּב טְכיִל רֶעירפ איז
 .ןאָט ןָא ןייֵׁש נּוא (ףייז ןא רעבא) ןיִׁשאוַו ּפָא
 ןיֹוׁש זיִא סֶע זַא טְהעֶז ןאַמ רעֶד ןעוֶו נּוא
 רֶע לאָז אָטיֵנ ְּךאָנ זיִא ּבייוַו איִר .נּוא טעַּפָׁש
 ְךאָנ טְמּוק 'איז ןעוֶו גוא .ןיִׁשְטְנעֶּב טּכיֵל ןייֵלַא
 ןייק ןעֶדְניִצ טינ ןיֹוׁש ראט ןעמ זא טייַצרעֶד
 ןעֶכאַמ טיִנ ּךיֹוא הֶכְרְּב ןייֵק איז ראָט טְכיֵכ
 ףיֹוא ּךיִז טְרעֶזייּב איִז עוו נּוא .טְכיִל איד ףיֹוא
 טְביֵל עֶריִא טְשְטְנעֶּביִג טאָה רֶע סאוָו ןאַמ םעֶד
 עֶטּונ טיִמ ןייֵטְׁש ְךאַּפ ּוצ יִבעֶג ריִא רע זּומ
 טיִמ ְּךאָר טְנייַמ איִז דְלאַּב איוִו ,רעֶטְרעוֶו

 ןישטנעב טכיל ןופםיניד
  ,הָוצְמַא ןאָט אּוצ ןיִׁשְטְנעֶּב טְכיֵל עֶרהיִא
 .אלזיִא טייֵצ רעֶד ְּךאָנ טְׁשְטְנעֶּב איִז ןעוֶו טְנייַה
 ,איִז טאָה ;הָוְצִמ ןייֵק טיִנ טאָה איִז סאוָו יֵד
 . טיִמ נוא .תֶּבַׁש לּולֲח ןּופ הריִבֲע עֶסיֹורְגַא ְךאָנ
 ןעֶניִהּוראַּב ְךיִז .איִז טעוֶו רעֶטְרעֶו עֶטּוג איִד
 / עֶמּוְפַא נּוא עֶניִרְנאַטְׁשְראַפַא זיִא איִז ןעוֶו

 / : איֹורּפ

 . ְּךאָנ רעֶד נּוא טְכיִל איִד ןָא ןעֶמ רֶניִצ רֶעיִרְפ ג
 | גּוא םיִנָּפ יִנעֶק דְנעֶה איִד סיֹוא ןעֶמ טייֵרְפְׁש

 : הָבְרְּב .איֵר טְכאַמ ןעֶמ :

 לָש די קיִלְרַהְל ּונְוִצְו ויָתֹוֲצִמְּב
 ץ רוּפכ םוי םוא תבש םוא בוט םוי טלַפיג סע ןעוו ,בוט םוי םוא תבש םוא

 , !םיִרָפְּכַה םֹוי ( תָּבַׁש |: בֹוט םוי לָׁשְו תַּבַׁש | : בֹוט םוי | : תָּבַׁש
 / ערעדנא אוד .וניחהש טינ ןעמ טגאז חספ געט ערעדנא איד .וניחהש הכרב איד אד ןעמ טגאז בוט םוי םוא
  טגאז ןוח רעד ןעװ טכאנ אייּב רופכ םוי נוא .אוי ןעמ טגאז רֹופכ םוי הנשה שאר נוא תוכוס געט

 : ןניחהש ןיגאז טינ ןיוש איז ףראד .וניחהש

 + הזה ןמזל ּונֲעיִנִהְו ּונָמִיִקְו ונָיֲחַהֶׁש םָלֹושָה ְךֶלֶמי ּוניֵהְלא ַײ הָּתַא ְךּורָּב

  טאָה טאָנ רעֶה רעעֶזְנּוא סאוָו ׁשֶרֹק תָּבַׁש יִּביִל םעֶד דֹובָּכְל טאָּביִג רעֶזְנּוא ֹובִּ טאָג דֹובָּכִל
 ,גּוא ןייַז םָיקִמ ןעֶנעֶק טְכעֶר איִז לאָז ּךיִא הָוְצִמ ֶּביִל איִד ןיִטאָּביִנ זְנּוא טאָ גּוא ןיִּבעֶגיִגזְנּוא

 יו יִהְי 0 א תֹוָצִמ גייירּת לָ איו ןיי עה וזַא א איז

 7 וְשְרַק רֶׁשֲא םֶלֹעָה ְךֶלֶמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא ךורַּב

 ? ברוב
 : הנווכ סױרנ טימ ןישטנעב טכיל ךאנ ןיגאז וצ הנחת ענייש עיינא :

 יִּביִל ןייַד קְנאַד נוא ּביֹול ּךיִא םֶכֹוע לֶׁש ונֹוּבִר
 איִד ןאָט ּוצ הָכֹוז ןיִּב ְּךיִא סאָו עֶמאָנ

 םיִׁשָנ איִד ראַפ ןיִּבעֶגיִג טְסאָה אּוד סאוָו הָוְצִמ
 זַא תַַּׁש 'סמ םיִא יּבייַרְׁש לייז םיִמָכֲח איִד איוִו
 גיִטייֵרְפ טְבי ןיִׁשְטְנעֶּב ּוצ בִיּוחְמ ןעֶנייַז רעֶּבייוַו
 ריִמ טיִמ ןייַז לאָז דֶסֶח ןייַד נּוא .טְבאַנ ראַפ
 זיִּב הָוְצִמ איִד ןאָט ּוצ ןייַז הָכֹוז לאָז ְךיִא זַא
 זַא טיִהענ ןייַז לאָז ְךיִא נּוא .ראי טְרעֶדְנּוה
 ןּוז ְּךאָנ טֶכיֵל איִד .ןעֶדְניִצְנָא טיִנ לאָז ְךיִא
 ןייַז טיִנ לאָז סֶע ,(המחה תעיקש) גְנאַג רעֶטְנּוא
 סאָד הָריֵבֲע ֶטְסעֶרְג איִד הָוְצִמ איִד ןּופ הֶליֵלֲח
 איו ּבְראַה זיִא סאָד סאָו תָּבַׁש לּוסִח טסייה
 םעֶד ראַפ נּוא ןעֶמאַז ּוצ הָרֹוּת עֶצְנאַנ איִד
 .ןעֶניִלייֵה ןייַד ןופ טעֶּב נּוא ךיִא ףאָה תּוכְז
 אּוד סאוָו רעֶדְניִק עֶנייַמ זַא הייּבקה ןעֶמאָנ
 טְסעוֶו נּוא דֶסֶח ןייַד טיִמ ןיִבעֶגיִג ריַמ טְסאָה
 ןִלאָז אייֵז זַא ,הֶסֶח םעֶנייֵד טיִמ ןיִּבעג ריִמ

 יי

 . טֶביֵל איִד נּוא .הָליֵלֲח תֶַּׁש יִלְלַחְמ ןייֵק ןייַז טיִנ
 / - ןיִגיֹוא איִד ןיִטְבייַ רעֶד אייֵז לאָז הָרֹוּת רעֶד ןּופ
 . ןיִא ןיִרעוֶו לֵׁשְבִנ הָניִלֲח טיִנ ןִלאָז אייֵז זַא
 / םיקידצ חרואו יִּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש סע איוִו .תֹוריִבֲע

 . ןיִא ןֶעייֵג םיִקיִרַצ איִד טְסייֵה סאָד הגונ רואכ
 / ריִּפ טייֵג רעֶנייֵא איו געוֶו ןעֶניִטְכיִר ןעֶדאַרְג
 . נּוא הלפאכ םיעשר ךררו .טייקיִטְכיִל גאָט איד

 / .סְנְרעֶטְצְניִּפ רעֶד ןיִא ןֶעייִג עֶמּורְפ טיִנ איִד
 / םעֶד ןעֶמּוניִג ןָא ּבאָה ּךיִא סאוָו) הֶז תּוכְזַבּ
 . סיֹורְנ טיִמ טייֵצ רעֶד ןיִא ׁשֶדֹוק תֶּבַׁש ןעֶּביִל
 , (טְכיִל עֶנייֵׁש טימ טְנייֵשאַּב םיא נּוא דֹובָּכ

 . ןייַז הֶכֹז לאָז ָךיִא זַא הייִּבקה ְךיִד ךיִא טעֶּב
 = ַא ,םיִמָכֲח יִריִמְלַּת רעֶדְניִק ןיִּבאָה אּוצ
  .ןיִטְלעוֶו עֶרייֵּב ןיִא דֹובְּכ נּוא תַחַנ ןעֶּבאָה לאָז
 / אייֵז ןופ ןיִרעוֶו ץֶראוַוְׁש טיִנ לאָז םיִנַּפ ןייֵמ

 : ןֵמֶא .טְלעוֶו רעֶגעֶי ףיֹוא
 ּש

: 
 א:
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 ירמא

 ֹובֲא ּתְכַסְמ יִד טְסייֵה םּוראוָו טְּבייֵרְׁש ם"ּבמד ּוד
 תֹודֵמ עֶטּוג ייֵז ןּופ ןעֶנרעֶל רימ סאוָו םיִמָּכֲח יד לייג
 עֶרעֶזְנּוא םְסייֵה סֶד תֹובֶא יז ןְסייֵה ץֶרֶא ָךֶוֶד גּוא רֶסּומ
 ןְנעֶז ייֵז ןעֶד . רֶדְניֵק עֶרֶעייֵז ןְסייֵה ריִמ נּוא םרעֶטאָּפ
 רעֶדְניִק ענייַז טהיצרע םוִו רֶטאַפ ןעֶטּוג ַא ּוצ ןְכיִלְנעֶג

 גּוא ְךיִלקיִלְג טיִמְרעֶד םֶהיִא טְכאַמ גוא געיִו ןְשּוג ןיִא -
 רֶדְניֵק עֶטּוג ּוצ ןְכיִלְנעֶנ ןְנעֶז ייֵז ןּופ םָע ןנְרעֶל םוו יִּד
 גּוא .רֶטאַפ רֶעייֵז ןּופ ןְנְרעֶל גוא ןְטייל ךיז ןְזאָל םוָו
 יֵּבִר ןייז ןְפּורעֶג טֶה איִבְנַה עׁשיִלֲא םֶר ריִמ ןְניִפעֶג ֹוזַא
 :יֵבָא יִבָא ןעֶמאָנ םעֶר טיִמ איִבְנַּה ּוהָיְלֲא

 טאָה םּוראוָו , טְּבייֵרְש ננ יֵנׁשֹומְלַא הָׁשֹמ יִּבַר בֵוָה
 םעֶדעֶי רַפ תֶַּׁש ןעֶגאָז לאז ןעֶמ םֶד ןעוֶועֶג ןקַתמ ןעֶמ
 םָלֹועְל קֶלַח םֶהָל שֵי לֵאָרְׂשִי לָּכ ןּופ הָנְׁשִמ איד קֶרַּפ

 ןעֶסיוִו ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶי זּומ ָךֶלְטְנעֶגייֵא לייט .אָּבַה |
 רע וו עֶכאַו עֶרֶעַי ּוצ תיִלָכַּת ַא גּוא קעוֶוְצ ןְיוִועֶג ַא |
 רַפ פֵאָׂשִי לָּכ הָנְׁשֹמ יד ןעֶמ טְגאָז םעֶד רֵּביא ,ןוהט ליוװ |

 -עֶג טעוֶו ׁשְנעֶמ רֶד סו רֶמֹוא זַא ןְזייוו ּוצ קרָּפ ןְרעֶי
 םִח םעֶד ְךְרּוד טְלעוֶו יִד ףֹוא ןעֶצּונ עֶטְמעֶרְנ יה ןעֶניִפ
 יִד ןיִא םוִו רֶמּומַהְו תֹודֵמַה יִּפ לַע ןרהיִפ ְּךיִז שעוֶו רֶע - =

 א הָחֹונ וי ַּור ןִייַז טעוֶו 2 בוא א 2 -|

 ןעד) : עֶרירפּוצ םהיֵאי ןופ ךיוא טאג זיא הָנהּנַה יי 0

 םעֶד ךֶרּוד ןעֶכאַמ אּוצ .תֹוצמּו הָרֹוּת עֶנייַ ןּופ קעווְצ
 טְפָאׁשְלעֶזעֶג ןְׁשְנעֶמ יִר רַּפ ְךיִלצּונ נּוא ךילרהע ןׁשְנעֶמ
 ןְגאָז םיִרְפָפ רֶפּומ עֶנּולק;עֶּלַא יוִו נּוא .טְלעוֶו רֶד ףֹוא
 ןיִא םֵּׁשַה תַרֹיבֲע טא רעֶד סאו זיִא 2 6 םֶּד

 ,יס

 ןעֶצְנאַג א לייוַו עָרָה יֵמָי ּואֹובי : רֶׁשֲא רע ְךיֶתֹורּוח "
 ררע יִד םֵרְפּבּו םיִנּונֲעַּת ןּופ טְרעֶטְׁשעֶג ׁשְנעֶמַא זיִא רֶשְניוְו -
 ּוליֵפֲא נּוא רֶסְניוִו ןעֶצְנאַנַא ֿבּוטְׁש ןיִא צו טוָז סרע םייְֵרַא =
 זיִא נאָפ רָד ןְגעוֶוְטְסעֶד ןּופ ןְּתַמּו אָׂשַמּב קָּמׂש ןָנעֶז םוָנ 4
 עֶנייו ןיִא ראָנ דּורָּפ רַפ זיִא רֶע לעיפ זיִא םייֵבְרַא יִד ןיילק =

 איה ףּונַה יִג ּונֲעַהְב ןייז קֶסיִצ טייַצ טיִנ טאָה רֶע ןְטְפעַׁשעֶג
 .טמּוק םִע זַא רֶּבֶא טְסיוִו ןְגעֶז רעֶנְטְרעֶג יִר טיִג ןעֶצׁשיּמ לְגיֵמ
 ןעּפָא ןְנעֶז גנעֶג רעיצאַפְׁש יד גְנאַל יִא גאָט רֶד זַא רעֶמּוז !
 ןעֶמאַזּוצ ְךיִז ןעֶמּוק סאוָו םיעָר םיִרָּבַח לעיִפ טְכאַמ םִע א

 םִמּוק עֶרֶה רֶצָי רעֶד נּוא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד םיִמ רֶנייֵא עמ
 לאָו רע גיי ןְכאַמ ּוצ ׁשְנעֶמ םעֶד ןייַרַא ןעֶטיִמ ןיִא ְךֹוא
 רעֶמּוז רֶד קעוֶוַא םהעַג ֹוזִא ְנּוא םָלֹע אֵרֹּב ןיִא ןֶפעֶגְראַפ =
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 תובא יקרפ
 ,תובא יקרפ החנמ וצ ןעמ טגאז הנשה שאר ויב חספ ךאנ תבש ןופ

 ה מ ד ק ה

 -ןעֶרעוֶו םעֶד ְךְרּוד טעוֶו רִע ןעֶר טְנאָזעג זיִא ְּתְַּפִמ

 תורךוע תה
 ּםעוֶו םֶע תיִלְכַּת ןִפיֹוא ּטיִנ ראג ְרעֶלק רֶע גוא םיִגּונֲעַּת טיִמ . יֵמיִּב ְךיִאְרֹוּב תֶא רֹוכּ םִנאָו ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש ,םֵעמ ַא

 א רע עא א

 29 ןוה

 םעונ

 ןּופ ׁשּוריִּפ רעֶד זיִא ֹוזַא נּוא ,.אָּבַה סִלֹוע ףוא קָלֶח ַא
 ראָג זיִא סאָו ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶי ײַאְרׂשִי לֶּכ רַמֲאַמ םעֶד
 זיִא לֵאְרְׂשִי טְראוָו םֶד םגראווו טאָג רַפ גיִטראַפ טְכעֶר
 (טאָג רַפ גיִטְראַפ טְכעֶר טְסייֵה םֶר לא רֶׁשֹי ,ּוקיִרטּונ ַא
 םֶלֹועְל קֶּלַח ןעֶסיֹורְג ַא טֵה . אָּבַה ם* ועל ן קָלֵח ֹול ׁשֶי
 גּוא קעוֶוְצ ןָסֹורְג םעֶד ןָסיוִו ׁשֶנעֶמ רֶד לאָז וזַא .אָּבַה
 אָד םֹוָו רֶסּומּו תֹודָמ יד ּוצאֵד ןעֶרְהיִפ סֶע םיָו תיְִּכַּ
 יִד גיטכיוִו איוִו ןהעְטׁשְרעֶפ לאָז גוא ןעֶּבירְׁשעֶג זיִא'
 חיׂשֲעלָו רֹומְׁשִל תַנְמ לַע ןעֶגְרעֶל לאָז גוא זיִא ְךאַז

 סיִׂשֲעַמ יִר ןּופ תיִלְכַּת ןעֶסיֹורְג םעֶד ּוצ ןעֶמּוק ּוצ יִדְּכ
  םיִוְׁשְיַהְו םיִבֹוטַה

 םעט םעֶד ןעֶרעֶלקרע ּוצ גיטיינ רפ ריִמ ןניפעג ןּוג
 עֶגיִררעֶמּוז תֹובָא קֶרּפ ןְגאָז ּוצ גָהֹונ ךיז ןעֶמ זיִא םָֹו רַּפ
 געט יִר ןָא ךיז ןְּבייֵה חַסְּפ לייוַו . טְפֹוהְרעֶּביִא םיִתּבַׁש
 םּוא הֶרֹוּתַה תַלְּבִק ּוצ ייֵז ןיִא ןיִכִמ ְךיִז ןְנעֶז ןְרּני סוֶו
 ןְנאָז םיִלָּבּוקְמ גּוא םיִנֹומדק עֶרעֶזְנּוא יו ֹוזַא תֹועּוכְׁש
 הֶנִכַהַו הָרֲהָט ּוֵבְי טְּפֹוהְרעֶּביִא ןנעֶז געט הֶריֵפְס יִד יָד

 תיִׁשאֵר טייֵטְׁש קֹוסָּפ ןיִא גּוא , הֶרְהִטְּב הֶרֹוּתַה .תַּלְּבקָה

 הָרֹּת ןעֶנְרעֶל רֵּפ רעֶהיִרְפ טְסייַה םֶד 'ה תַאָרְי הָמְכָח
 נּוא 'ה תַארְי ןפאַשְרעֶּפ ׁשְנעֶמ רֶד ְךיִז זּומ הָמכָח גּוא
 יִד זַא אֶרָמנ רָד ןיִא םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא ְךֹוא ןעֶגאָז ווזַא
 ןְכיִלְגעֶנ זיִא הֶאְרִי יד גּוא ץייַו ּוצ ןֶכיֵלְגעֶג זיִא הָרֹוּת

 טְלאַה ןעֶמ םוָו קעֶסאַז ַא טְסייֵה ָםאָד + רֶצֹוא ןייֵא ּוצ
 טינ ךיז ןאק קְסאז ַא ןהִא ץייוַו יו ֹוזַאנּוא ץייוַו ןטְראָד
 :טינ םּויק ןייק טֶה םימָׁש תַאְרָי ןהֶא הֶרֹוּתַּךֹוא וזַא ןְטְלאָה

 ָךייֵלְג םֶד ןעוֶועֶג ןְקַתְמ םיִאְרָי עֶרעֶזְנּוא ןּבאָה ֹוזַא
 םִנעטְסְגיִנייוַו ןְנְרעֶל ְגְנאַפְנָא ןְדּוי עֶלַא ןְלאָז הֵסֵּפ ְףאָנ

 םעֶר טְגְרעֶל איז עֶכְלעוֶו תֹובָא ּתְכַמְמ איר תֶּבַׁשעֶלַא
 ןֶעֹוּב ןְלאָז ייֵז טְסייֵה םָד רֶּומּו תודמ 'ה תַאְרְי ןְׁשְנעֶמ
 ןעֶטְלאַה ּוצ הָרֹוּת איד ףיֹוא קעֶסאַו םעֶד רֶצֹוא םעֶד
 ייֵז נוא תֹועּובָׁש עֶלַא ַּבִקְמ ןעֶנעֶז ןעֶרּגי עֶלַא עֶבְלעוֶו

 ׁשְנעֶמ רֶרעַי זּומ סגעֶטְסְגיִנ עוֶו םֶד ןעוֶועֶג רֶעַׁשְמ ןּבאָה
 ויְלִע ּוניֵּבַר הָׁש'מ יו ֹוזַא .ןגְרעֶל ךרּוד לאָמ רֶעיִּפ ּתְכַסִמ יִד
 יו ֹוזַא טְנְרעֶלעֶג לאָמ רַעיִּפ הָכָלה רֶרעֶי ָךֹוא טֶה םֹולָּׁשַה
 יד ריִמ ןְּבאָה םּורָד ,הָׁשֹודְקַה אָרָמִג רָד ןיִא ןניפעג ריִמ
 ןְטׁשֶראַפ ןְלאַז םִע יֵדּכ ׁשְטייַד ףֹוא ןעוֶועֶג קיִּתַעַמ ָּתְכַסְמ
 ;ןִמָא ןּופָּצַה בּוט בֵרָל כי דּומְלַה תּוכְוְּבּו ןייַלְק גוא םֹורג

 שבדמ

 יִמו טייטש םע סו רּוּפַּכ םֹויִוַהָנָׁשַה שאר ןיִדַה םֹוי רֶד ןְמּוק
 םיִנ ךיז טעוֶו רֶע רֶלאַּב איו רעֶּביִרְד (ןיִדַּב ְךיֶנְפל קֵדְִי
 רֶד םהיִא ןאק טְלעוֶו רֶד ןיִא זיִא רֶע יוִו ןקּוק םּורַא ןְטייֵצעֶּב
 תמלְש טְנאָז רֶּביִרְד תיִּתֲחַּת לֹואְׁש ןיִא ןְרהיֵּפ רַפ עֶרֶה רֶצֵי
 געמ עֶגיִדְרעֶהיִרְּפ יד ןיִא גּוא םָלֹיֵע אֵרֹיּב ןָא קְנעֶרעֶג ְךֶֶמַה
 יִד געֶמ עֶטְכעֶלְׁש איד טמּוק סע רעֶדייֵא רעֶמּז ּבייֵהְנֶא ןיִא
 ןעֶגאָו טְסעוֶו ּוד ְֵּפַח םֶהָּב יִל ןיִא רַמאֹתְו םיִאָרֹוגַה םיִמָי"

 ייַז ןוׁש שעֶו ץְראַה ןייַר רעֶנאַּב ןייק יז ןיא טיִנ ּבאָה ְךיִא
 ןקתמ םיִמָכֲח יד ןְּבאָה רֵּביִרְד ויח ָנׁשְּ ןּופ ן ְסאָלׁש ראַפ
 ןיִא ןעקנערעג לאָז ןעֶמ יַא ׁשְנעֶמ םעֶד יז ּוצ ורזִמ ןעוֶועֶג
 .ןעֶנְרעֶל אּוצ רעֶמּ ּביֵהְנֶא ןּופ רֶלאַּב םֶלֹועָה אָרֹוּב
 ' : תֹוכָא ְּתְַסְמ

 לכ

 יי טי יי
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 תובא תירב
 הֶׁשָק זיִא םִע .ּאֹּבַה םָלֹועְל קֶלַח םֶהְל ׁשֵי לֵאָרְׂשִי לָּכו

 ןּבאָה םוו םילֵאָרׂשִי יִעְׁשוּפ לעיפ ןְרנאַה רַּפ ְךאָד'זיא םִע
 ָהאָנ טימ ןהעטׁשְראַפ םֶד ןְלעוֶו ריִמ ראָנ אֵּבַה םִפֹוע טיִנ
 שיאו ׁשיִא לָּכו אָנֵּת רעֶד טיִנ טְגאָז םאוָו ואַּפ אָיִׁשק א

 םלועל קָּלִח ַא טאָה לֵאָרְׂשִי יד ןּופ ןאַמ רֶדעַי (יֵאְרְׂשִיִמ
 לַאושִי לָּכ ֹוזַא זיִא טֵׁשִּכ רעֶר סאָד ןְגאָז ןעֶמ זּומ אָּבַה
 ףֵּתַלְׁשֹמ ךיז זיִא רע ,לֵאָרְׂשִי לָּב לֵלִַּּבוּראָנ זיא םָו דּניורְדעֶי
 ןאָטעֶג הָליִלָח טיִנ ְּךאָנ טֶה רֶע נּוא לֵאָרְׂשִי לֶׁש ןרֵעַצָּב
 ןעֶרעוֶו ןְסּורעֶג ּפָא לאָז ׁשֵפָנ ןייַז םוָו תֹוריֵבַע עכְלעֶזַא
 רד יוִו ֹוזַא אָּבַה םָלֹועְל קָלֵח ַא רֶע טֶה ה לֵארׂשִי 55 ןּופ

 קלאפ ןייַד זַא .!םיִקיִרַצ םָּוּכ.ְךֵמַעְוו . טְגאָז 5
 רֶעייֵז ןיא ףֵתַּתְׁשֹמָךיִז זיִא רֶע ןֵה םָנייֵא עֶּלַא ךיז ןשלא
 ןעוֶועֶג אֵמַטמ טינ הֶּכיִלְח ׁשֹפָנ ןיּיַז םאָה רֶע ַהָו אש
 הָרֹוּת יד וו ֹוזַא ןְרעוֶו ןְריֹולְראַפ הָיִלְה לאָז רֶע ןְפֹואַּב

 בִרקִמ איהַה ׁשַעָנַה תֶא יִּתְדַכֲאַהְו) ׂשִנ ֹוע םעֶד טְלעֶטְׁש
 ןעֶלעוֶו ייֵז םֶד םיִקְיַדַצ רַּפ טֶנ ָבעֶרעֶג ייז ןֵרעוֶו ּהָמַע
 הָבּנׁשָּת ןּופ ַחֹּכ רֶד ןְגעוֶוְטְסעֶד ןּופ ראָנ אָּבַה םלֹוע ןֵנָׁשְרַי
 םּוצ ׁשֵפנ םֶר קירּוצ בָרְקָמ זיִא רֶע םָד םִורג רֶעייֵז זיִא
 רעֶנרעֶד םוָנ גייַוְצ ַא יוִו םֵׁשְּכ גּוא גְנּוצְנאַלַפ םֶנעֶטְׁשְרעֶּבייֵא ןּופ גייוַוְצ ַא זיא ׁשֵפָנ סאָד לייוו ףֵאָרָׂשִי לֵלַּכ

 ףיוא קירּוצ גייוַוְצ איד ןאק רֶנְרעֶד יד םֹוא טֶכָייַר ןעֶמ םִאְּב ןעסקאוַו טינ ןאק יז נוא טְלעֶגְנּורעֶג םּורַא רהיֵא ןְּבאָה

 עֶשְכעֶלְׁש עֶנייַז קעוֶוַא טְפְראַוַו רָע זַא הָבּוׁשְּת לַעַּב רעֶר ךֹוא ֹוזַא ׁשרוש סא ןּופ הקָינְי ַא ןָּבאָה נּוא ןעֶהיִלְּב

 : : לֵאְרָׂשִי ָּכ ןּופ ׁשֶרֹוש םוצ ןעֶגְנעֶרְּב ׁשֵפָנ ןייַז קיִרּוצ רֶע ןאק םיִׂשֲעַמ

 תובא ידסח
 ןעֶנעֶז . םיקירצ םֶלְּכ ,לֵאָרְׂשִי קלאפ ןייַד גוא ,ְּךֵמָֹו

 ןוֿפ .יֵעְמַמ . גיוַוְצ ןייֵא זיִא רֶע , רֵצָנ , םיִקיִדצ סיאְבְרּוד
 טינ ןעד ךיז ןְניִפעֶג עֶנאַרַפ ןייֵא ְךאָד ויִא . ןְגְנּוצְנאַלּפ עֶנייַמ
 טְסאַּפ יוִו גּוא .ְךֹוא םיסריקיּפַא גּוא םיעָׁשְר ָנּוא ןנׁשיו וִצ
 יד ,ןעַרעֶלקרע םִד רימ קו טמ רֶצֵנ רָטְרעוֶו יד רעֶהַא
 םָליע ןעֶגעוֶו אָד טְדעֶר אֵנַּת רעֶד סוָו זַא ןְּביִיַרְש ם יֵנֹובְדַק
 ןּופ תֹומְׁשִנ איד סאוָו טייַצ יד טיִמְרעֶד םיִנ רֶע טְנייֵמ אָּבַה
 איד ףייא ראָנ ,ןָרָע ןֵג ןיִא ההיטּפ רֶעייֵ ְךאָנ ןעֶמּוק םיקידצ
 ןעמּוק טעוֶו ַחיִׁשַמ תְעַּב ,םִיִתַמַה תִיְחִּת ןּופ טייַצ יי

 רֶד ףיֹוא ןהעג באַר ןעֶזּומ םיקידַצ יד ןּופ תֹומְׁשִנ יִד ןְלעוֶו

 טְגאָו סֶד נּוא , םיִפּוג עֶרֶעייֵז ןיִא ןייַרַא קיִרּוצ גּוא טְלעוֶו
 ייֵז סוֶו עמּורַּפ טינ יד ּוליִפֲא ןֵדּוי ֶלַא לֵאָרְׂשִי לָּכ אָנַּת רֶר

 רֵד יו תֹוָצִמ טימ לּופ ןמִרְּב תֹוָצַמ םיִאָּלִמ ָךֹוא ְךאָד ןעֶנעֶז
 ןעֶרעוֶו תֹימׁשִנ ערעִייז םּוראוָו כ'הוע ןיִא לייֵטַא ךוא ןעֶּבאָה 3 ּוליִּפֲא + ב"הועל קֶלח םֶהָל שי ,רענְרק םיִמ םיֹורְְליִמ

 . ,ךוא גּוא הָניִכְׁש רֶד ןּופ ץֶטּיש םעֶּד רָפְנּוא ְךֹוא ןְמּוק נּוא ןעֶלהעֶפ ם'נ ייֵז ןּופ לאָ רנייק זַא .טְלעוו רעֶנעֶי ףיֹוא טרעֶטייַלעֶג

 4 תובא ילשמ
 שֶה ב"הֹועל קֶלַח םֶהָל ׁשֵי דּני ועַרעֶי (לֵאָרְשִי לַּכו

 ְהעַטְׁש רֶד זַא דְלאַּב יו םישִרָּכִמ יד ןְגעֶרָּפ , ב"הֹוע ןיִא קֵּכַה ַא

 .ןעֶהיִמעֶּב ךיז ןְלעוֶו טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ךאָר טעוֶו ּב"הֹוע ְךאָר לאָז אָּבַה םָלֹוע ןעֶּבאָה לאָז רערעֶי זַא ליוִו אֵנַּת

 קָּלֵח ַא ןְּבאָה ןְלעוֶו ייֵז 'וכ םֶהָּל יהי לֵאָרָׂשִי לָּכ ןהעָמְׁש
 ודיפ
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 -  תובא יקרפ
 .:רָאפ ְתָהָל יֵדָי הֵׂשֲעַמ יַעְּטַמ רֶצ י ,ץֶרָא ּוׁשְרִיי םָלֹועְל ,םיִקיִדַצ ,םֶלֵּכ ךִֵּעַו .רַמֲאַנְׁש .אָּבַה םֶלֹועָל קָלֲח םֶהָל ׁשֵי לֵאָרְׂשי-לְּב

  רעֶד ןיא אֶּבַה םָלֹועַּב קֶלֵח ןיִיטְׁש ףָראַד סֶע אישיק ַא |

 םעטוג ןְּהאָט ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ םעֶר רֵרֹועַמ זיא יז גּוא לֹוכְיַבּכ

 6 טי
 . קָלֵחַא ייז ןְּבאָה תֹובָא עֶרעייז ןּופ געוֶו = 4 ןעֶהעֶגיז ןעוֶו לֵאָרְׂשִי עֶלַא (לֵארְׂשִי לָּכ

 / םיקידצ עֶלַא ןעֶנעֶז קְלאַפ ןייַר נּוא (םיקיִדצ םֶלּכ ךֹמֵעְוו טהעטְׁש קּוסְּפ ןיִא יו וזַא אָּבַה םֶלּועְל
  ןיימ ןופ גייוְַצ א ןעֶגעֶז אייִז לי אָּבַה םֶלֹועָל דנאל סאד ןעֶּבְרֶע אייז ןעֶלעוֶו גיִבייֵא ּוצ גּוא
 : :ייֵז טימ ןעֶמהיִראַּב ְךיז לאָז ְךיִא טנעה עֶנייַמ ןופ קְרעוֶו יֵד ןעֶנעֶז נא גְנּוצְנאַלַּפ

 תובא תראפת
 / םֵׁשָרָפְמ יִד .ואָּבַה םֶכֹועְל קַלֵח םֶה הָל ׁשֵי לֵאָרְׂשִי לֵּכ)

  םֶסייֵה םֶד ןְהעֶצ נּוא טְרעֶדנּוה ייֵרד םָּפעֶרטעֶּב ׁשֵי םֶר ןְגאָו
 : .תֹוטְלֹוע * -עיִפ ֹױזַא אָּבַה םָליעָל טייַרְגעֶגְנָא זיִא דּוי ןעֶרעֶי רַפ
 / הָכו םיִנ ּהָניֵלָה זיִא רֶע ּביוא נּוא ,הָכֹז זיִא רֶע םִאִּב
 :ְךיֹוא תֹ'מָלֹוע עֶנייַז קיִדַצ רעֶד ּתְנׁשְרַי

 / יַב םֶהעַמְׁש םעֶד רָּביִא סאָד גאז .םִיׁשירקַה םִירָפִפ יִר
 - יד ייַּב גּוא ןעֶמּונעֶג טֶה רֶע לַּבק ןֹוׁשָל סאָד וניֵּבַ הֶׁשֹמ
 / רַּביִא איִז טאָה רע ּהָרְסֶמּו ןֹוׁשָל סאָד םהעָטְש עֶגירְּביִא
 ' םעֶד ףיוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ּוניֵּבַר הָשֹמ ןעוֶו לייוַו . , שְרְפְנעעֶג
 רעקְראַטְׁש ַא יָמיֵה ןיִא ןעוֶוג זיא הָרָיּת יד ןייַז בה טי לֶמיֵה
 םיִנ ןּבאָה גּוא תֹונֲעַמ שְרהיִפעְג ןעֶּבאָה םיִכֲאָלמ יִר גּורְטִק
 ויָּב דְנאַה יִר ןיִא ןעֶׁשנעֶמ ייַּב ןייַז ףאז : הָרֹוּת יר סֶד סְלאוָועֶג
 עֶגעֶריִׁשְרעֶפ טיִמ ןעוֶועֶג רַבֹוג אייז םאֶה ּוניֵּבַר ; הָשֹמ סאָר
 - ןמּונעג יִז םֶה רֶע לֵּבִק ןֹיׁשָל סֶָד םזעַפְׁש םעֶד רָּביִא תֹיבּוׁשּת
 : .הָׁשֹמ רעַּבָא ןעוֶועֶג 2 םיִכָאְלַמ יד םֶה רֶע דְלאַַועֶג טימ
 . ןעסונ ןייַז ןּופ איז םאֶה רֶע םֶד ןיַע בּוטַא ןכוֶועֶג זיא ּוניֵּבַר
 ; לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ נּוא עׁשֹהְי ּוצ טְרעֶמנעֶג רעָּביִא ןעֶליוִו

 תובא תוכז -
 ְהאָד ויִא .ּואְַּה םָיֹועל קֶּלַח םֶהָל ׁשֵי יאָרָׂשִי לכו

 טְלעוֶו עֶגיטְסייֵג יד ּוצ אֵּבַה םִלֹועָל טינ גוא ןעֶגיִטְסייֵג

 איד זַא עגרִי ויא םִע ראָג קח ןֹוׁשָל רעֶד זיא םוָו נוא

 ת"ישה ןּופ 'ייֵהְטַא זיא ןעשִנעֶמ ןּופ הָמְׁשִנ עֶניִלייֵה

 תַאָריו הָרֹוּת ּוצ םֶהיֵא םגְנעֶרְּב יז םיבֹומ םיִׂשֲעַמּו תיִצמ
 םעֶד ליוִו רֶע םוָו עַרֶה צי ןעֶגעֶג טיירטש יז גוא םיִמְׂש
 גּוא הֶּזַה םָלֹוע תֹוואַּת עֵלַא ןיא ןעהיצ ןייֵַרַא ןעֶׁשְנעֶמ
 טְגְנעֶרַּב גּוא גֵרטְקִמ םֶהיֵא ףיוא ןייֵלַא רֶע זיִא עַרְנֶע םּוצ
 לֵאָרׂשִי ׁשיִא רעֶד ַעָי זַא אֵצִמִנ תֹורָצ עַלַא םהיא ,ףיוא
 הָמָׁשָנ איִר זיִא םאָד טאָג ןּופ לייַהט ַא ךיז ןיִא טאָה

 / סֶע זַא .תֹוָצִמּנהַרֹוּת ןעֶּטיִה ןעֶלעוֶו ייֵז ןעוֶו ב"הֹועּב
 רעֶהיִרַפ ןופ ןיוש ןֵּבאָה ייֵז זַא םֶהֵל שי רעֶּבָא ט

 . ברָה טְגאָז . טייֵרְגעֶגְנָא ןוש טאָה רָע לייוֵנ ּב"היע ףֹוא

 תשמ



 31 זופ ןשאה תובא יקרפ קרפ

 ,םיִנְָזל ַעֶׁשֹוהיִו ,עֶַׁשֹוהיִל הָרָמְמּו .יִניֵּסִמ הָריּת לָּבַק הָׁשִמ א = -
 תובא תראפה

 הָרֹיּת יִד ןְמּונעֶגּוצ םֶה הָׂשֹמ . יַניֵסַמ הָרְוּת לּבִק הֶׂשּמו
 ן'הָׁשֹמ ייַּב טהעּמְׁש םּוראְָ ןו איָׁשק ןייֵא ןיִא ,יַניִס גְראַּב ןּופ

 גּוא הָרֹוּמ יִד ןֶמּונעֶגּוצ םֶה רֶע יַניִמַמ הֶרוּת לַּבִק הָיְּבקןֹוׁשָל
 רעָּניִא רֶהיֵא םאָה הָׁשֹכ זַא .םְייֵה סאָד ; ּהָרָסֶמ ַעׁשֹוהְי ייַּב
 ןהעָטש טְפְראַרעֶּב ְךיִלְְנעֶגיֵא ְךאָד ּפֶה סֶע ַעֶשֹוהְי וצ ןְּבעֶנעֶג
 ,ן'הָׁשמ ןופ ְךּונעֶג ּוצ רהיִאַמָה עֶשֹהְ הָׁשֹמְמ הָלְּבִק עֶׁשֹוהיִו
 ןָא ויִא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןעֶד ךיילְג םיִג יא סע זיִא ץּוריִּת רעֶד
 עֶסֹורְנּפאַהעֶג םֶה רע רעֶויִׁש רֶעייֵז הָשּורְקַה הָרֹוּת יד ְמיקעֶג
 ע'שבר ןְגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה ייֵז תֶרָּׁשַה יֵכֲאְלַמ יִר םיִמ םיִחּכָו
 יִד טְסייֵה סאָד ייֵהְע יש ןייד ּבעֶג (םִימָשַה לַע ְךָדֹוה הָנֶּת
 ןיִא 2 הָרָיִּת יִד לֶמיֵה םעֶר ןְנהאּוועֶּב סֶע עֶכְלעוֶו ּוצ הָרֹוּת

 איו רעֶּבָא הֶיְֵטִּ עב ןֵמיֵה איז ןעֶלעוֶ ריִמ תֶרּׁשַה
 ,רֶצֹוא ןעֶרעֶיי ַמ ןייֵא ּזַא ּוצ ׁשְנעֶמ רֶכיֵָּברעֶמ ָטְׁש רֶד טְמּוק
 ע"שבר םִנאָז נּוא ייֵז ראַּפ ןעֶקַאָרְׁ רֶד וניֵבַר הָׁשֹמ יז םָה
 טיִמ ןְנעֶרְּברעפ ְךיִמ ןְלעוֶו ייֵז םיִכָאלַמ יד רַפ אָרֹומ ּבאָה ְךיִא
 רע ןעֶסייֵהעֶג ת"ישיה םהיֵא םה דנּומ רֶעייֵז ןּוּפ רֶעייֵפ םעֶד
 ןעֶרעֶפְנֶע ייֵז לאָז נּוא דֹובָּכַה אָסְּכ ןָא טְסעַּפ ְמְלאַה  ְךיִז לאָז
 ןיִא ְךאָד שהעַמְׁש סֶע הָרֹּת יִד ןעֶמעֶג רהיֵא םְנאק ּוזַא יו
 ןעֶד רהיֵא טאָה , בֹונָגְת "אל ,ףָאָנַה אֹל , חָצֶרֵת אל רהיֵא
 ןעוֶוִנ ןעֶד ךהיִא םייַז הָמּודְכּו הָבֵנְג הָחּיִצְר ּוצ עֶרֶה רֵצָי :

 סולינ ךייפ ןיא רֶדֵניִק 2 עֶרֶעייַא ןעֶד ןעֶמ טֶה םִיַרְצִמ 'תּולָג
 ץֶרָאמ ךיתאֵצֹוה 0 םהֵמָׁש הָרֹּת רֶד ןיא גּוא/ הג

 ראַפ יִקאַט זיא ןעֶכאַז  עֶלַא יִד תֶרֶּׂשַה יֵכֲאְלַמ יִד גאל : ֶָנ

 לאָז .תּולְג ןיִא גליִפֲא סאָד הָרֹוּתַה םּויק ףֹוא םיִרְמֲאַמ .דְלאַּב ןֵּבעֶגעֶג גּוא לֵאָרְׂשִי יִד טְסיירְטעֶנ
  ןייַז בּוׁשָח רהעְז זְנּוא ייַּב הָרֹוּת יִד ףְראַד םעֶד רעַּביִא ןְטְלאַהְרעֶד זְנּוא ייַּב דא

 תובא תובז
 םֶהָל ׁשֵי לֵאָרָׂשִי *ָּכ הָנְוַב יד זיִא סאָד נּוא . הֶֹׁורקַה
 יִר זיִא םָנ קָלֶח ןייֵא ךיז ייֵּב ןעֶּבאָה ןעֶרּוי עֶלַא קָלֵח
 יא
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 תובא תירב
 יַשָנַאְל ָהּורָמִמ םיִאיִבְנּו 'וכו יִניִסְּמ הָרֹוּת לַּבִק הָׂשֹמנ

 זנּו וא טְפהעֶצְרעֶר ָּתְכַסִמ עֶניִלייַה איִד .(הָלֹוְדְנַה תֶסֵנְכ
 ּוָד נּוא ה"בקה נּוא טַאְרׂשִי יר זַא סגְגאַפְנָא ןיא רְלאַּב
 . עא םֶר ןעֶהעֶז ריִמ םַנייֵא ןעֶנעֶז לאָרְׂשִי יִר ּיִמ הָרֹוּת
 =ַאְרָׂשְו ִד ןּופ םיִּבַרָה ּוניֵתֹוניֲעַּב ָךעֶּכעֶנ ויִא ןָכאַז עֶטּוג
 ְךיִז 'טְלאַה ַה הָׁשֹורְקַה הָרֹוּת יר ץּוה ןְראוָועֶג ןָמּונעֶג ּוצ
 תֹועּובְפ ָהיֶרֵמְחִמ לֶכְוו ןעֶגאָז ריִמ איוִו יֹוזַא זְנּוא טיִמ
 זיִא סאָר .(תאֹזַה הָרֹוּתַה קַר רויִׁש ּגנָל ןיֵאְו תֹוזּננְגּו
 ּיִר טיִמ ה"ּבקה ןעֶד ןְפאָה ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ זַא ןֶמיִס ַא
 הָׁשֹמ סאָר הָנְׁשִמ יר טְנאָז םָנייֵא ְךֹוא ְךאָד זיִא הָרֹוּת
 ְךיִז טֶה רֶע גּוא ןְמאָנ הָעֹור ַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע םֶו נִבַר
 תֵעָּב רְלאַּב טֶה רֶע גּוא לֵאָרְׂשִי יִר רַפ ןעוֶועֶג ביִרְקַמ-

 יָד סאָד ךֵפּואָה הָזְּב הֶרְוּת יד ןעֶמּונעֶג הָרֹוּתַה תַלְּבַק
 םּוראוָו 'ןְזאָלְראַפ טיִנ זְנּוא חּולִג ןיא הָליִלֲח לאָז הָרֹוּת
 םעֶד רעֶּביִא םָד ןְגאָז ; הָכָרְבִל םָנורְכִ םיִמֹכֲח: עֶרעֶזְנּוא
 ניֵּבַר הָׁשֹמכ נצ טק לעֶלְּפְנַא ְךיִז אּוה ְךּורָּב ׁשידקַה טאָה
 יי (הָרָצִּב יִכֹנָא ומי םָר ןְייוו ּוצ ןְראָד ַא ןיִא הָנְסִּב
 לִׁש ןָרֵעַצְּב רַעצִמ לֹוכָיַבְּב ְךיִז זיִא אּוה ְךּורְּב ׁשֹורְקַה
 רָנעֶגעֶג עֶצְנאַג םָד זַא ןְגאָו רֶׁשְראָפ רּוטאַג יִד לֵאָרְׂשִי
 ןייֵא םֹויַה דַע בָא ְךאָנ םֶגאָלְׁש יַניִמ גראַּב םעֶד ןּופ
 םעֶד ףוא הָּכיֵּת זַא זייוַועַּב ַא םָד זיִא . הֵנְס ןּופ הֶאְרַמ
 ןְפֹואָה הָזָּב הָּנֹוּת יד טְקְנעֶׁשעֶנ 0 ןעֶמ ּטֶה יניִס גְראַּב
 ןופ הָרֹוּת יִד םעוֶו תֹולָנ ןּוא ל"ר הָרָצ תֵעְּב ּוליִּפַא םָד
 טְנעֶכעֶר רֶע סָד היא אָהְו ןעַפּערְט ּבָא טיִג ָךֹוא אייז

 הָלֹוי טי תַסֶנֶכ יִשְנַא יד ויִּב גָנּורעֶפְנִנְרעֶּביִא םָד רֵדֵסָּכ
 םיִמְרעֶד ייֵז ןָּבאָה ןֶּבְוִוחַה תעַּב ןעוֶועֶנ ןְגעֶז ייֵז עֶכְלעוֶו

 הָרֹוּת יר ְךיִז

 תובא ידסח
 ףֹוא טָא ,םיִתָמַה תִיַתִּת ּוצ ןהעָטְׁשּוצְפיֹוא ןייַז הָכֹוז ןְלעוֶו ייֵז
 ץֶרָא שרי םֶלֹועְל םיִקיַדצ םֶלְּכךֵמַעְוו קּוסָּפ רֶד טְגאָז םעֶד
 םיִתַמַה תַיַחִּת ְךאָנ ןעֶד טלעיו יֵד ןעֶבְרַא גָּבייֵא ףֹא ןְלעוֶו יי

 תֹוטְׁשִנ איד ןעֶלעוֶו םיִתַמַה תְִתִּת תַעְּב זא םיִנֹומְרק.יֵרְפִפ ןיא ןְניִפעֶג ריִמ ,טיֵעָפַמ רֵצֵנו , ןֶּבעֶל געֶּבייֵא ְךאָד ןעֶמ טעוֶו !
 תיישה יז םעוֶו םיַפּונ עֶרֶעייֵז ןיא קיִרּוצ ןהעג ןייַרַא גּוא עֶהּור עֶגיִטסייֵג רֶעייֵז ןופ ןֶדֵע ןג ןופ ּבאָרַא ןעֶלעוֶו םינ תהא

 ילשמ
 םֶה רַכְלעוֶו ןאַמעֶרָא ןייֵא ,םָׁשֶמ ַא ל"ז אֵנָּבּודַמ ריִמַה
 ואוו ןְיִטְכעֶג גידנעטְׁש טְנעֶלְפ הָריִד ןייֵק טאַהעֶג טי
 רעֶנייַז םֶהיֵא טנעֶגעֶגעֶּב טְכאַמעֶג םֶהיֵא ְךיִז םאָה םָע !

 םוָו רֶדּורְּב רעֶּביִל םֶהיֵא ּוצ טְנאָז גּוא רֶנייַרְ רעֶטַּא
 יו ןש ּוטְסְמּוק גאָט םעֶד תיִלְכַּת רֶד ריר טימ ןייַז טעוֶו
 ּבאָה ְךאָד זּומ ׁשְנעֶמ ַא ,טְכאַנ יַד רעּבֶאהּביִא זיִא םִצ

 ּוד הָּצֵע ןייַא ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶו נ ךיא נהּורְֶ יז :
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 : תיבא
 גֵלאָפ ְךֶרֵעַּב תֹובָרְנ ןֶדְלּנג ייוַוְצ גאָט עֶלַא ףֹוא טְסֶּבייַלְק
 ףיֹולרעֶפ ןייֵא ןיא גּוא ןָדָלּוגַא גאָט עֶלַא ּפָא גייֵל ריִמ
 ןְּביולק ןְמאַז ּוצ ּוד טְסעוֶו ןְרהאָי גיִלְדְנעֶצ עֶגיִגייֵא ןופ
 עִיְליִמאַפ ןייַד גנא ּוד טְסעוֶו לָּבימִׁש עֶגעֶגייֵא ןייֵא ףֹוא
 רעֶד םהיֵא טעוֶו הֶצֵע אֵזַא רַפ ,גָנּוהּורּבֶא רֶעייֵא ןְּבאָה
 ְךיִז רֶע טעוֶו רהאָי עֶגיִלְרְנעֶצ ןֶכאַלְסיֹוא םיוִועֶג ןאַמעֶרָא
 ְךאָנְרעֶר זַא יֵדָּכ 'תֹוקָחַד םֹורְג ןיִא ןֶמּוקְּבֶא גוא ןֶניִנייַּפ

 ט"ע שוריפ
 ְךיִז טאָה םוו טאָנ ןּופ הָרוּת יַד ןעֶזעוֶועֶג לּבַקְמ טאָה ּוניֵבַר הֵׁשֹמ .יִניִפמ הֶרּ לּנַק הָׁשֹמ

 עֶׁשוהְי נּוא עׁשֹוהְי ּוצ טְרעֶפְטְנֶעעֶג רֶּכיִא הֶרֹוּת איִד טאָה גוא יֵניֵס גְראַּכ םעֶד ףיוא ןעֶזיִועֶּב
 םיִנְָז יד נּוא םיִנֵקָז יֵד ּוצ טְגְרעֶלעֶגְפֹוא םיִא םֶה ּוניֵּבַר הָׁשֹמ םו הָרֹוּת יִד ןעוֶויִג רֵסֹומ טֶה
 ןוש ְךיִז םֶה ןְראוָועֶג בּורָח זיִא ׁשֶרּקִמַה תיִּב רָר זַא ןְנאוַו זיִּב םיִאיִבְנ יד ּוצ ןְּבעֶניִג רֶּביִא ןְּבאָה
 ףיונּוצ ְךיִ ןְּבאָה ןְראוָויִג טיֹוּבעֶג זיִא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב רעֶרְדְנַא רעֶר זַא ראָנ םיִאיִבנ ןְזאָלעֶגְסֹוא

 ןבילקעג



 ןושאר תובא יקרפ קרפ 52
 ּורְמָא םֵח .הָלֹודְּנַה תָסֶנְכ יִׁשְנֲאָל ַהּורָסְמ םיִאיִבְנּו , םיִאיִבְנִל םיִנָקִוּו
 ןיִּדּב טיִנּותְמ ּווָה ,םיִרָבְד הָׁשֹלֶׁש

 תובא תקדצ
 ןיִא הֵנָׁשִמ רָד ןּופ שטייט יִד ,(ןידַּב םינּותְמ ּווָהְ)

 ונַהְד הֶרוּת ןיד םעֶד ייַּב טְנעראוָועֶג ןייַז טְלאָז רהיִא
 םעֶד טְנע קָסַּפ ןעמ רֶרייֵא ןייַז בֵׁשיִמ טּוג ְךיִז לאָז ןעֶמ
 ּודיִמַעַהְוו . ןייַז הָעֹוט טְׁשיִנ ְךיִז לאָז ןעֶמ יֵדּכ הָרֹוּת ןיִד
 ףעיפ םיִמ ןעֶגְרעֶל טְלאָז רהיִא , (הֵּבְרַה םיִדֹימְלַת

 רָדְנַא ןְכאַמ טְלאָז רהיִֵא ,(הָרֹוּתַּ גָוס וׂשַעַו .םיִריִמְלַּת
 ,הָריִבֲע ןייק ּוצ ןעֶמּוק טְׁשיִנ לאָז ןעֶמ . הֶרָוּת רד ּוצ
 תֵּבַׁש טִיִנ ראַט ןעֶמ זַא טהעֶטְׁש הֶרֹוּת רֶד ןיא ּוניֵיַהָד

 ןעֶמ זַא טְנאזעֶג םיִמָכַח יד ןעֶּבאָה .רֶעייַפ ןייק ןְנעֶרְּב
 ,רעֶטְכייַל ןייק ןייַרַא טְנאַה רֶד ןיִא ןְמעֶג טיִנ וליִּפֲא ראָט
 ןדִניִצ ּוצ ןָא טינ ןייַז טְנעֶראוָועֶג ןעֶמ טעוֶו םעד ְךְרּוד

 ןעֶּכאַז עֶרעֶדְנַא ְךיֹוא יֹוזַא נּוא , תָּבַׁש םּוא טְכעֶל ןייק; -
 ריִמ סאוו ,עֶכאַז יד ןעֶנעֶרפ ּוצ זיִא אָד ,רֶנֹייֵטְׁש אֵזַא
 םָו םיִדְמֹול יִד ןְסיִו ראָנ ְךאָד ןְּפְראַד ןְּביִרְׁשעֶנ ןְּבאָה
 טיִמ ןעֶנְרעֶל גּוא .הָרֹוּת ןיִד נּוא תֹולֲאַש ןעֶנע קֶסַּפ

 םָד טיִנ ְךאָד טְצּונעֶּג , ׁשְנעֶמ םַּתְס א רָּבִא . םיִריִמְלַּת

 ּוׂשֵעַ ן ,הֵּבְרַה .םידָימְלַת ּודיִמַעַהְו ,
 תובא תראפה

 תֹוִצַמַה יֵמַעַּפ יִד נּוא תודיס יֵד ןְמעֶנ ג ןְלעוֶו ריִמ ראָנ ְךייַא
 ךייַא רַפ נּוא רתיִא ןּופ הָמָׁשִנ ייד זיִא םָד םוִו הָרֹוּת רָד ןּופ .

 הָׁשֹט טרעֶפנֶע , תיִצֵמ ג" ירת יִד הָריּתַה ףּוג רֶד בייַ טעוֶו
 ןעק ןעֶמ יִלְּכ עַצְנאַג ןייֵא רצֹוא ןייא זיִא הֶרֹוּת עֶגיִלייֵה יִד
 תַרֹוּת) טהעַּטְׁש קּוסָּפ ןיִא יוֵו ךלק קּוִטְׁש ףיא ן ןְלייֵטּוצ טיִנ רהיִא

 ןעֶמעֶנ סאוָו יִר םּראר ץְנאַגויִא עֶרהעֶל סְמאָנהָמיִמְּת
 רַד ןּופ הָמָׁשְנ יִד ייֵז ּוצ ְךַײַׁש זיִא תֹוצִמַהְו הָרֹוּתַה ףּוג םעֶד
 םעֶד טיִמ , הֶריּתַה תֹורּוס יד רַכְׁש ןְּבאָה לאָז יז ךֹוא הָרֹוּת
 הָרֹיּת יַד ןעוֶועֶג לַּבקְמ טֶה נּוא טְרהיִפעְֶסיֹוא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ טֶה
 גְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶּבעֶנעֶג ּאָרַא איִז טֶה ןעֶמ םוו לֵמיִה ןּופ
 םֶה הָׁשֹמ יַניִסְמ הֶרֹוּת לֵּבַה הָׂשֹמו הָנְׁשִמ יד טְנאז םֶד יִניִס
 פה גּוֵא תֹונֲעַּמ נּוא םיִחּנּכִ ְךרּוד הָרֹוּת איֵד עוועֶג לְּבקמ
 הָרָסִמּו ןֵליוִו רֶעייֵז ןעֶנעֶג ןעֶמּונעֶג בָא םיִכְאְלַמ איִד ייַב איז
 וצ ןעֶלי וו ןָּפּונ םיִמ ןְּבעֶנעֶג רֵּביִא איז םֶה רֶע ('וכו ַעְׁשֹוהיִל
 יִד ּוצ ןָּנעֶגעֶג רעֶּביִא רֶּטייוַו זַא אז םֶה יַנְשּיהְי גוא ֵׁשֹוהְ

 ; רעטייוַו ֹוזַא .גּוא םיִנְקִו
 לעיפ ףיוא םלעטש נוא , (הֵּבְרַה םיִדימְלַת ּורְיִמַעַהְוו

 םלעֶטְׁש (ּודיִמִעַהְָו ןֹוׁשְל רֶד זיא סאוָו םיִדיִמְלַּת לעיִפ ּוצ הָריּת םֶנעֶרעֶל (םיִדיֵמְלַתְל ּודְמִלוו ןהעַּפְׁש ְךאָד ףְראַד םיִדיִמְלַּת
 הָמּוא איד ןּופ םּויִק רעֶצְנַאַג רעֶד זַא עּורָי ויִא סע איו וזַא לֵּכָׂשַה רֶסּומ ןייֵא זְנּוא טְנעֶרעֶל הָנְׁשִמ עֶגיִלייֵה איִד ראָג , ףֹוא

 תובא תוכז - תובא ידסח
 אֵּבַה םֶכֹוע ּוצ אֵּבַה םֶלּועָל ןְגְנעֶרְּב ןאק) יִז םוָו הָמָׁשְנ ּםָּנעוֶוְׁש רהיא טּוג אָד ויִא ךייַא תֹומָׁשְנ עֶגיִלייֵה רהיִא ןְגאָנ
 :טְלעוֶו עֶתֶמִא רֶר ףֹוא ןדֵע ןנ ןיִא ןעֶציִז = ,ןְגינְְרעֶפ ןְיִטסייֵג ַא טֶה גּוא םיִכְָלַמ עֶג ילייֵצְנּוא יד ןְׁשיוִוְצ
 . ןּוא ּבּורְג ןעֶרעֶטְסְניִפ עד ןיא ְךאָד טנעיִל רבא ףינ רֶעייֵא
 רע ןייַז הֶנַהְמ ְךֹוא םהיִא ךיא ליוִו ןעֶצְרעֶמׁש גּונעֶג םאַהעֶג ףּוג רֶד טאָה ןְּבעֶל עֶצנאַג םֶר סֶטּונ ןייק} ןהעֶועֶג טינ ְךאָנ מֶה
 רהיִא ויִּב םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו תיצִמ ןּוהָמעָג רהיִא טאָה םהיא ְךְרּוד ,ןעֶנייֵׁשְרְע לע ְךיִא יו ןייֵׁש עֶגיִטְכיִל יד ןהעָז לאָז
 עֶנייַמ ןּופ ,גייַוצ ַא ְךֹוא ְךאָד זיא ףּוג רַד טיעְּמִמ רֶצֵנְו ,לָמיִה ןיִא ןייַז ןְלאָז תֹוטְׁשִנ עֶרֶעֶייַא זַא הָנֵרְרַמ רֶד איוצ ןְמּוקעֶג טְנעז
 רהיַא םוּומ םּוראַד ,ןָפאַׁשעֶּב םהיא ּבאָה ךיִא ,םייֵּברַא ןייַמ ,קְרווֶוְדְנאַה ןייֵמ ְךאָד זיִא רע ידי הֵׂשֵעַמו ,גְנּוצְנאַלְפ
 ְךיֹוא םאָה רֶע זַא ןעֶמהיִרעֶּב ןעֶנעק ְךיִז לאָז רע (רָּפְתִהְלו , םיִתֵּמַה : תִיָחִּת ןייֵטְׁשְפיֹוא .נּוא ףוג רֶעייֵא ןיִא .ּבאָרַא
 : םֶליִה ןייַמ ןהעֶועֶג

 ילשמ
 ,טהענ םע יו ןהעָנ לאָז זיֹוּה ןְגייֵא ןייֵא ןְּבאָה רֶע אָ
 רֶדָנַא ןייֵא טְגענענעּב לֵאָמ ןייֵא טֶה ׁשְנעֶמ רָנעֶגייֵא רֶד
 ןיילק ַא הָׁשּוריִּב טאַהעֶג טאָה סאוָו ןְגיטְפְרעֶדעֶּב טיֹונ
 רֶעייֵז טְּבעֶל רֶע נּוא ןרעֶטְלִע עֶגייֵז ןּופ עֶלעֶּבּיטְׁש
 ליפ ֹוזַא גד טְסְפְראַד םוָו םהיֵא ּוצ רע טְגאָז טקּורְדעֶנ
 ןּופ לעֶגְנאַמ רֶד טְלעוֶו רעֶ ףֹוא ןעֶרעוֶו טְצֵראַווְׁשִרעֶּפ
 ףָּביִטְׁש ןייד ףיֹוקרעַפ ןְּבעֶל טִיִנ ְךאָד ריד טְזאָל טְלעֶּנ

 יג רע טְרעּפטנְע ,עטיִמְסנעּבעֶל ןייד ןּבאָה ּוד טְסעוֶו
 לאָז ךיא ןְפֹוא םּוׁשַּב ןאט טיִנ ְךיִא לעוֶו םֶר דָנייַרְּפ רָּכיִל
 ךיא לעיִו ןְּבַראַטְׁש רֶגְנּוה ןופ לעוֶו ךיא זַא ְסיונ ּוליִפֲא
 ןְרעֶטְלע רעֶטְלע עֶגייֵמ ןּופ הָׁשּורְיַא ןְפיֹוקְרעַּפ טיִנ ךֹוא

 : תובא
 ,ןֶּבייַלְּב הֵׁשּורְי ןיִיַמ ייַּב לעוֶו ךיא נּוא ןפ"עֶה ְךאָנ וימ
 - -ְטעֶגַא בֹוט ץֵעֹו ַא זנּוא זיא אָנֵּת רַד זיא לֶׁשִמִנ רַר
 לאָז .םֵאָרׂשִי שיא רעֶרעֶי זַא ליוִו רֶע םוָו רֶטאַפ רֶעייַר
 עֶגיִלייֵה רעֶזְנּוא ייַּב תֹובֶא תַשְנרְי ןייַז ייַּב ןְבייֵלְּ ןהעְז

 ׁשנעֶמ רעֶרעֶי זַא ןְגאָז טְלאוָו רע זַא טָנייַה .הָנּומֲא
 לאָז רֶע ראָנ טְלעוֶו רֶד ןּופ ןְּבאָה טיִנ הֶאָּנַה ןייק. לאָז

 , םאָד"ח עֶלא שיִ ןְמלאוָו אְּבה םלֹוע ןְטייֵרְִנָא ןהעֶז
 / רעד ןּופ קיִלְג םעֶד ןהעשְשְראַפ עֶלַא טיג ןעֶדייֵל ןְלעוֶו
 . איו הָמכִח טיִמ רֶע טְגאָז םּוראַד טלעוו ןעֶגיִשְסייֵג
 קֶלַח םֶהָלי ׁשֵי םֵאָרְׂשִי םָּכ 'זַא בֹוט ץעֹוי רערהאוָוַא
 ענעֶלייַה עֶרְזְנּוא ןּופ ןֹוׁש טֶה לֵאָרְׂשַי רעֶרעֶי ב"הועל

 לֵאְרְשִי ִנָּב רֶניִז ּב"הוע ןיִא קל ןייא הָׁשּוהּיַּב ןְרעֶשְלֶע טעוֶו ת"ישה גְנּוקְנעֶרְנַא ןייֵא ןְזאָלעֶג ריִמ ןְּבאָה ייֵז םֹוָנ

 5 ט"ע שוריפ
 םֶר הָלֹודְגַה תָּסֵנְּכ יִׁשָנַא ןְראוָויִג ןָפּורעֶג ןְנעֶז ייֵז טייּפ עֶסֹורְג גיִצְנאַַוְצ נּוא טְרעֶדְנּוה ןְביִלְקעֶג
 טיִנ ְךאָנ זיִא םיִבּוׁשֲח עֶכְלעֶזַא ןופ גְנּולֶמ ְכאַזְרעֶפ ַא ווא םּיראוָו גנּולמאזראפ עֶסיֹורְג שטייט זיִא

 ריִא טְסייֵה םֶד טֵּפְׁשִמ ןיִא טְנעֶראָועֶג ןיינ טְלאָז ריִא ,ןָכאַז אייֵרְד טְגאָזיִג ןֶּבאָה ייֵז , ןעוֶויִנ

 קו טְלָז ריִאנואטּפְׁשִמ םעֶד טְבעֶ ןְרעֶלְקפיֹוא טעֶו יִ יב ןעֶגיקְסּפ ךיג טי טְלאָ
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 38 ||  ןושאר תובא יקרפ קרפ :

 הָיָה אּוה .הָלֹודְּנַה תֶסֶנכ יִרָיְׁשִמ הָיָה קיִּדצַה ןֹועְמִׁש נ : הֶרֹוּתַל ניס
 הָדֹובֲעָה לו ,הָרֹוּתַה לַע ,רֵמֹוע םֶלֹועָה םיִרָבְד הָׁשֹלׁש לַע . רֶמֹוא
 .קיִּרַצַה ןֹועְמִׁשִמ לַּבִק ,וכֹוס ׁשיִא םֹונְגיִטְנַא ג ;םיִדָסֲח תּוליִמְג לֵעַו

 תובא תראפת
 ןהעֶז רִיָמ נּוא הֶׁשֹורְקַה הָרֹוּתַה תּוכְזִּב ראַנ זיִא תיִיאִיְׂשִיַה -

 ןעֶמ נּוא טעמָתִנ איז טרעוֶו רוד אּוצ רּוד ןּופ ר'הועב זָא
 סאוָו םיִמ םיִמָכֲח יִד זְנּוא ָנְרעֶל ,גיִנייוַו רֶעייֵז רהיִא טְציִמְׁש
 ּוניַה  ,דְנּוא יב ןְּבאָה םּויק ןייֵא לאָז הֶריּת יד ןָפֹוא ןייֵא רַפ - ,

 ןְלאָז דְנאַּטְׁשמּוא ןְנעֶז םוָו עֶלַא גּוא רֹוד ןֶרעֶי ןּופ םיִריִׁשֲע יִר
 הֶרֹוּת רּימְלַּת גּוא תֹובישְי ןֶדנִרְג ּוצ ְךיִלְנעֶמ טייוַוייִו ןהעָו -
 ןֶּבַר תיֵּב לָׁש תֹוקיֹניִּת ןּופ .רּומָל רֶד לייוַו . רֶדְניִּ עֶניילק ר :
 רעֶד ףֹוא תֹּוׁשְי טְגְנעֶרְּב סאָד גּוא תֹוריִזְג עֶלַא יֵמַבְמ זיִא

 לאָז סֶע יִדְּכ םיִמָכֵח יֵדיִמְלַּת עֶמעֶרֶא ןייַז קיְִחַמ ְךֹוא . .טְלעוֶג
 יז נּוא ,הָרֹיּת רֶד ןּופ טְכיֵל עֶכי טעֶג יִר ןְרעוֶוןְׁשאְלְרעֶפ טי
 עֶנעֶגייֵא יז לֵדַנְמ טּפיֹוהְרעֶּביִא ,םימָי ְךֶראָל ןעֶנייֵׁש ל
 לֵאְרָשי תַנּומא  ןּופ רקיע רֶד זיִא סֶד , תֹוָצמּו הֵרֹוּת ּוצ ֶדָנ
 טְלעֶטְשּוהּבְרַה .סיִריִמְלת ּודיִמֲעהְו) ןּופ הָנוַּ יִד זיִא םֶר ג

 ילשמ
 רֶכְלעוָו ֹוזַא זַא ,יַניִס גְראַּב םעֶד ייַּב ְנאַטְׁשעֶג עי : רני

 ראָנ הייל נּוא ןעֶהיִמעּב ךיז רע טעוֶו םיוִועֶג ב"הו
 לאָז רֶע יִדְּכ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו תֹוצִמ ןְּבְרעוַוְרֶע לאָז
 : ב"היע ןעֶמ טְנייֵמ םָד ,תֹובָא תַּלֲחַנ ןייז ייֵּב ןֵּבי
 ןְכאמ ּוצ ְךיִז ףְראַד ׁשְנעֶמ רַד . (הָרֹוּתַל גיס יׂשֲעַע

 טיִנ ןייַז רֵבֹוע טיִנ איז אָז רע הָרֹוּת רֶד ּוצ םיֹוצ ןײַא
 לעיפ ןעֶכאַמ ְךיִז ףיֹוא לאָז ׁשֶנעֶמ רעד סָד טְנייֵמ ןעּמ
 ןעֶזיייַו ליוִו רֶע רָדָא גט טינ זיא םִע סכלעוו תֹורמּוח

 ראָנ טְנייֵמ ןעֶמ ןייֵג , םּורָּפ ּוצ זיִא רע סאָד ןְׁשְנעֶמ רַּפ
 ןִמּוק טינ לאָז רע;םֶד רָדְג ַא ןעֶכּוז ףְראַד ׁשְנעֶמ רֶד םֶד

 טעוָו רֶדֹג רעֶד זַא טהעֶטְׁשְראַּפ רע ןעוֶו ּהָריִבֲע רֶד ּוצ
 ןעֶנּופעג ריִמ יוִו ֹוזַא הֶריִבע יִד ןּופ ןעֶטְלאַהּפא םז
 זיִא רֶכְלעוֶו קיִדַצַה ןֹועמִׁש םֶד אֶרְמִנ רעֶד ןיִא הֹׂשֲ
 ןֵבְרִקַא ןופ ןעסע טְלאוָועֶג טיִנ טֶה פֹודָג ןֵהֹּכַא ןְזעו
 סאוָו געֶצְניוו םיִריִזְנ איד ןּופ טאָה רע; ייוו ריִזָנ ם

 ראָנ  תֹועיֵבְצ לעיּפ טְנעֶקְרעֶד ייֵז ןיא טֶה רע ןְטְלאַה '
 טימ עטְכיִׁשעֶג ַא ןָפאָרְטייג ְךיִז ׁשֶה ןְּבעֶל ןייַז ןיא

 לי טא ברק ןיינ ןופ ןְפעֶגעֶג טֶה רֶע םעֶכְלעוֶו

 , למינ

 'תֹובֶא תַׁשּורְי לייֵהְט ןייַז ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶלעוֶו םֶד טעוֶנ

 תובא תקדצ
 ְךאָד טְנאָז קֶרֵּפ םעֶד נּוא ,ןעֶּבירֶׁשעֶג ןעּבאָה ריִמ םָו
 רעֶטְרעוֶו יִד ןיִא הָנְוַּכ ַא ןייַז ךאָד זּומ . ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי
 םֶד ןְרעֶפְנִע רַפ ּוצ . ןְסיוִו ףְראַד ׁשנעֶמ וָרעֶי םעֶכְלעוֶו
 טְּבייַרְׁש םיִדיסֲח רָּפֵס רעֶד סו ןייַז םיִדֹקַמ ריי ןעֶלעוֶו
 טְנעֶראוָוְג ףְראַד ׁשְנעֶמ רֶד זַא (ה"נרת יסבו ג"פ ןמיסּבו
 ְךיִז רֶע אָז ןְרעֶזייֵּב ּוצ ןָא םהיִא טְמּוק םָע זַא ןייַז ּוצ
 תַעַׁשְּב ןְרעֶר'טיִנ ראָנ רֶע לאָז ָךֹוא ,ןְרעֶייֵּב דְלאַּב םיִנ
 ףֹוא ןְרעֶזייֵּב םָד ןגייֵלְפָא לאָז רֶע ראָנ םֵעַּכ ןיֵא זיִא רֶע
 זַא ןעּפְלעֶה ְךֵרָּבְתִי םֵּׁשַה םּיוַוְרעֶד ןעק ,אָּליֵמְמ ןְראָמ
 .ןרעֶזייֵּב ּוצ ְךיִז סוָו ףֹוא ןְּבאָה טיִנ ןוׁש רֶע לאָז ןְגְראָמ
 טְזאָלעֶג טֶה רֶנייֵא זַא הָׂשֲעַמ ַא םיִדיִסֲח רָּפַס רֶד טְּבייַרְׁש
 אוצ ןעמוקָנָא ריִד טעוֶו סֶע זַא ,ןֶהּוז ןייַז ּוצ הֶאְוַצ א
 ראָנ טְסלאָז :נא ,ןְרעֶזייֵּב טיִנ ךיד ּוד טְסְלאָז ןְרעֶזייֵב
 ןעֶרעֶזייֵב םֶד ןְנייֵלְּפָא טְסְלאָז ראָנ טְלאָמעֶר ןָדעֶר טיִנ

 טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ׁשֶה גוא םִיַה תַנַיְדִמ ןייק. ןְראָפעֶג קעוֶוַא ןֵהּוז רָד זיִא הָריִפְּפ םְרעֶמאָפ םעֶד ְּךאָנ .ןעֶגראָמ ףֹוא
 רָד זיִא רֶע גּוא לעֶגנּוי א טאַהעֶג אָד יִז טֶה לייוַוְרעֶד ,ןְרהאְי לעימ טְמֹוועֶג ָךיִז טֶה גּוא תֶרָבּועְמ ּבייוַו םֶּדֹי

 תובא
 םֵשָל ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֹוריִזְנ ןייַז םֶר ןהעֶזעֶגְנייַא םֶה רֶע
 םֹורָד ןּופ ריִזָנ ַא םהיא ּיצ ןמּוקעֶנ זיא לאָמַא ןעֶד םִיַמְׁש
 םולְּב רֵלעֶה ַא וּוחַּב רעֶנייֵׁש ַא רֶעייז ףֵאָרְִׂי ץֶרֶא טייַז
 ןְּבאָה ראָה עֶטְלעֶזייַרְקעֶג עֶגייֵש רעֶייִז שיִמ ְךֶליִמ גּוא
 קיִדַּצַה ןֹועְמַׁש טֶה ןְלְסקַא עֶנייֵ טְפעֶגְּורעֶג םּווַא םהיֵא
 ריִד ּוד טְסְלאָז סאוָוְואַפ דְניִק ןייַמ טְגאָזעֶג םהיֵא ּוצ
 טְרעֶפְנֶעעֶג ריז וִד טֶה ,ראָה עֶנייַׁ עֶבְלעֶזַא ןְלאָנּפַא

 ךיִמ געֶלְפ ְךיִא רֶטאָפ םעֶניימ ייַבעֶטְאַּפ ַא ןיּב ְךיִא
 גצ ךיא ןיִּב לאָמ ןייֵא ראָנ ,ןעֶלְנּופֶׁש םיִנ לאָמ ןייק-
 ןְטאָׁש םעֶד ןיִא ןהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה לאוַוק ןייֵא ּוצ ןֵמּוקעֶג
 ןְנעֶז ראָה עֶנייַמ ןייֵׁש יוֵו נּוא ןיִּב ְּךיִא ןייֵׁש יו םעֶנייַמ
 רֶצָי רֶד נּוא תֹּואַנ סֹורָג רימ ,ןיִא ןְגיִרְקעֶג ּבאָה ְךיִא םָד
 ריִמ ףיֹא ְךיִא ּבאָה ןְדְניִצעֶגְנָא ריִמ ןיִא ְךיִז טֶה עֶרֶה
 טיִמ סֹורְנ ְךיִר גד טְפְּכאַמ סוָו עֶׁשָר גיִרְׁשעֶגְנָא ןייֵלַא-

 ןְרעוֶו סה יִא ןּופ טעוֶו םע םעֶכְלעוֶו רֶּפְרעֶק םָנייֵׁש םָנֹייַד
 - בוא ןְכיֵרְקְסֹוא ןְלעוֶו ראָה עֶנייֵׁש יד נּוא םערעוֶו טיִמ דֶרֶע
 ָךיִא סאד טאָנ יב ָךיִא רעוֶוׁש אְד . רֶרֵע רעֶד ןיִא ןְליֹופ
 ראָה עֶנייֵׁש עֶנייֵמ זּומ ְךיִא גנא ריִזְנַא ןעֶרעוֶו זּומ
 טְׁשיִקעֶג םֶהיֵא קיִדַּצַה ןֹועְמַׁש טֶה םִיַמָׁש םֵׁשְל ןְרעֶׁשַּפָא

 ט"ע שוריּפ
 ֵהֹּכ רֶרקירצמ ןִִֹׁש .ןייַ רַבֹע טיִניִז לאָז ןעמ הֶרֹּת רָד ּוצ םיוצ ַא טְכאַמ נא ;םיִריִמְלַּת
 ףיֹוא ןְגאָו טנ ןעֶלפ רֶע גְנּולְמאַזְר ראפ 7 יד ןופ ןְּבילְּבעֶגְרעֶּביִא זיִא רע קיִדּצַה ןֹועְמִׁש לו

 םוָו תֹונְָּרק יִר ףוא נוא איז ןְטְלאַה ּוצ הָרֹיּת יד ןָגְהעֶל לאָז ןעֶמ טְלעוֶו יִד טייטש ןָכאז ייֵב
 ןּופ תֹויָשָרּפ יִד טְגאָז ןעֶמ םוִו םעֶד ףוא טְנייֵה נּוא ׁשֶרְקַּמַה תיֵּב ןיא ןעוֶויִנ בירְקִמ טֶה ןעֶּמ

 רָד יכפ ׁשיִא םיננְִנַא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד טיִמ רֶסֶח לֶמֹונ זיִא ׁשְטְנעֶמ ןייַא םִִו םעֶר ףוא נּוא תֹונְָּרֶק :
 טְלאָז ריֵא ןְגאָז טְגעלפ רֶע קיִרּצַה ןּועְמִׁש ןּופ ןעוֶויִג לַּבקִמ טֶה רע ֹוכוס טאָטְׁש רָר ןּופ רעֶה !

 ריִא ראָנ טְלאָצעֶג ןְמעֶג ןְלאָז ייֵל ןְנעֶווטְסעֶר ןּופ רעה םעֶד ןְניִדעֶּב םוָו טְכעֶנְק יִד יו ןייז םִינ
 טלאז
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 יא בי בשר יי
 ֶ 6 יי יט

 | חובא יקרפ
 | תֶנְמיִלֲע םַרָהיתַא ןיִׁשְּמַׁשְמַה ,םיִדָבֲעַּכּויְהִּתילַא ,רַמֹוא הָיָה אּוה

 .ןושאר

 / תֶנְמיִלֲע אֹּלֶׁש בַרָהיִתֶא יְִמַשְמַה םיִדָבעַּכ ּווָה אָּלֶא ,םֶרֵּפ לַּבַקְל
 | ,הָדָרְצ ׁשיִא רֶזֲעוי-ןִּב יִסֹוי ד:םֶכיֵלָע םִיַמָׁש אְרֹומ יִהיִו ,סֶרְּפ לַּבַקְל
 םֶהָמ ּולְּבַה ישי ׁשיִא נוי יֵֹויְ

 "הובא
 םעֶדְכאָנ נּוא ,זיִא רְנייֵטְׁש רַד יו ֹוזַא ןְראוָועֶנ ןְסקאוַו
 טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז רֶע טֶה טְכאַנ ייַּב ןֵמּוקעֶג םייֵהַא רֶע זיִא
 רֶע טאָה , ןעֶפאָלְׁשעֶג זיא איִז םוָו לֵּביִטְׁש םעֶד ןְּבעֶל
 זַא טְנייֵמעֶג רֶע שֶה וּוחְּב ַא טיִמ טְרעֶר יֵז יוִו טְרעֶהעֶג
 ןהעָג ןייַרַא טְלאוָועֶג רֶע םֶה רּוחָּב רָדְמעֶרַפ ַא זיִא םֶד
 זַא טְנאַמְרעֶד ְךיִז רֶע טֶה , רּוחָּב םעֶד טיִמ יִז ןֶגע' גְרַה
 ּפָא לאָז רֶע הֶאְוַצ ַא טְואָלעֶג םהיִא טֶה רעֶטאָפ רעַד
 ראָנ 5ייוַוְרעד רֶע טֶה ןעֶגְראָמ ףֹוא ןערעֶזייּב םֶד ןְגייֵל
 זַא ןעֶראוָועֶג רהאְָועֶג רֶע זיִא ְךאָנְרעֶד . ןּוהְטעג טיִג
 איִז טאָה רֶע םעֶכְלעוֶו ,ןֶהּוז ןייַז זיִא רּוחָּב רעֶד
 ויא טּביֹולעֶג טְנאָזעֶג רֶע טה תֶרֵּבּועְמ טְזאָלעֶגְרעֶּביִא

 ּבאָה ְךיִא זַא ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ טאָה סאוָו ָךִָּבְתִי םֵּׁשַה
 ּוהאוָועֶנ סאָד ןיִּב ךיא זיִּב םַעַּכ ןייַמ ןעֶטְלאַהעֶגְנייֵא

 סד ריִמ טֶה סוָו רֶשאָפ ןייֵמ ּוצ חַבֶׁש ןייֵא נּוא ןְראוָועֶנ
 .ןייַז גַהֹונ ׁשְנעֶמ רֶרעֶי ְךיִז ףָראַד ֹוזַא נּוא . טְגאָזעֶג ןָא
 טעוֶו אָליֵמְמ סַעְּכ םעֶר טיִמ ןְטְראוַו טעוֶו רֵע זַא גּוא
 ּוצ .ְּךֵרּבִתַי םֵׁשַה ןּופ ץלַא זיִא םִע זַא ןְנאַמְרעֶד ְךיִז רֶע
 רֶע זַא ןפְלעֶה םהיֵא טעוָו ְּךַרְּבְתַי םֵּׁשַה נּוא . ןֵּמּננ ןייַז
 וָד טְגאָז םָד . ןְרעֶזייַּב וצ םוָו ףֹוא ןְּבאָה טיִנ ןֹוׁש טעוֶו

 .ׁשיִא א א יַסֹוי ,

 / ובא תראפת |
 - 1ּוא ו"ח ןעֶלאַפ ןייֵא ייּב ןְסְלאַה ייֵז ןעוֶו' םיִדימְלַּת לעיַפ ףוא
 ,הָרֹוּתַה דּומֲע םעֶד ןְניְִסעֶּפרעֶפ רהיא עוו ְפֹוא םעֶד םיִמ
 - ּוָנּוא טִוייוַו םיִדיִמלַּת לעיּפ (הֵּבְרַה םיִריִמְלַת ןוׁשָל רֶר גּוא
 - עֶמּורְפ ראָנ ןעֶציִפְׁש ביּוחְמ ןְנעֶז ריֵמ זַא ןְגאז טיִנ לאָז ןעֶמ זַא
 ףְראַר ײזַא םיִנ ןנעֶז םוָו יִר רֵּבֶא םיִסָכֲח יִדָימְלַּת עָטּוג נּוא
 .םידיִמְלַת ּודיִמַעַהְוו אָנֵּת רַד םָנאָז םורד ןְציִּטׁש םיִנ ש ןעֶמ
 םיִנ טְכאַמ סע םיִדימְלַּת לעיִפ ןְּכאַמ אּוצ טהעֶו רהיִא (הֵּבְרַה
 ראָנ ןעֶלעוֶו אייז זַא ןעד םיִנ רֶדָא ּהָמְׁשִל ןנרעֶל ייֵז ּוצ םּוא
 א יֹוזַא םּוג גּוא םּורִפ ןְרעוֶו ףֹוס לָּכ ףוס יי ןְלעוֶו ןעֶנְרעֶל
 עגיטכיל איִד נוא קנופ רעֶד ּהָּבֶׁש .רואָמַה) ןְגאָז םיִטָכַח יִד
 ןייׁש יִיֵז טעוֶו םֶד (בַמּומְל ריִזְחַמ) הָרֹוּת רֶר ןּופ ןעֶלהאַרְטְׁש
 קֹוסעי םֹעְל אָרָמַג יִד םֶגאָו רֶריוֵו , ֵגנֶרְּ םעֶטּנג םעֶלַא ּוצ
 הָרֹיּתַּב ןייַז קָסֹוע ףְראַר ׁשֹנעֶמ רעֶד (תֹוצָמַבּו הָריּתַּב םָדָא

 אָב ּהָמָׁשְל אֹלׁש ְךֹוּתמִׁשע םִיַמָׁש ֵׁשְל םיִנ ןיִפַא תֹוצמַבּ
 .ראָג ןעֶגעוֶו סְּטאָנ ןּופ טיִנ רֶע טְנעֶרעֶל גְנאַּפְנַא ןּופ ּהָמׁשִל
 ןנעֶזְךאָנְרעֶר ראָנ ןְנעוֶו רֹובָּכ ןּופ רָרָא טְפאַשְנעֶסיוִו ןייא רַפ
 - רעֶר ןיִא תּוקָבָד ןייֵא ְמּוקעַּב ראָנ טעוֶו רֶע זַא רעֶכיִז ריִמ
 ןּופ ןעֶ;עוֶו ת"ישה ןּופ הָׁשּודקּב ןֶגְרעֶל ןוש רֶע םעוֶו הָרֹוּת
 הָרֹוּת רֶד ּוצ םאֵצ ןייֵא םְכאַמ (הֵרֹוּתַל יָס ּׂשֲעוןְנעוֶוְטְסעֶר
 גּוא תֹורֹוס איר ןייַו הָלֵגְמ רהיִא טְלאָו ןְמעֶלַא רַפ םִיָנ גוא

 איִר ראַפ ראָנ ןעֶקעֶרְטְנִע ןעֶמ לאָז הָרֹּתַה תורוס איִר ראָנ ןְּציִּטְׁש ןִמעֶלַא ןעֶמ ףָראַד ןְנְרעֶל םּוצ , הָרֹוּת רֶד ןּופ םיִמעמ

 : תונו תֹורָמ יִלֲעַּב עֶניִּטְכְרּופ סטאָג םיִהלֲא יִאָרִי םיִמָכָח ִריִמְלַּת עֶסּורְג איִד הָלּוגִס יֵריִחְי

 ילשמ
 םיִריִזְנ עיַתְמֹא עַכְלעֶזַא טְנאַזעֶג טֶה גוא פאק ןייַז ףֹוא
 וע גוא לֵאָרָׂשִי ןעֶׁשיוִוַצ ןעֶרעֶמ ךיז געֶמ טְזיִּב וד יוִו
 - :שׁשָא ןֶּבְרק ןייַז ןּופ ןעֶפעֶגעֶג טאָה

 חָנֶמ לע אֹלׁש יוכ םיִדָבֵעַּכ ּווֲה אָלֶא 'וכ ּניִהַּת לא
 עֶכְלעוֶו רֶנעיֶר יִד יוִו ןייֵַז טיִג טְלאָז רהיִא .(םֶרֵפ לַּבַקָל

 -+ {תונא
 - עֶכְלעוֶו רעֶניִר ָעייֵרְט יִר יוֵו ואָנ טְלהאָצעֶג רַּפ ןעֶנעיִר
 .ןיִא רַׁש רֶסיֹורְכ ןייַא , יָׂשָמִל .טייֵהיירְט ןּוֿפ רּונ ןעֶניִר
 ןֵגיִטְכעֶג ּוצ ֶמּוקעֶגְסיֹוא םהיא ויִא געוֶו ןיִא ןְרהאָפעֶג
 טֶה טְריוו רֶר ,אאָיָנַסָכַא ןייֵא ןיִא ליִשעְטֶׁש ןיילק ןייַא ןיִא
 עֶגייֵו בוא רֵׂש םעֶד רַּפ םיִרָדַח עֶנייֵׁש והעָז טייֵרְגעֶג ּוצ

 ױ 'ט"ע שוריפ
 - ףייַא ףוא לאָז סֶע גּוא ןְגעוֶו טְלאָצעֶג ןּופ םיִנ רעֶה םעֶד ןנִיְדעַּב סוָו טְכעֶנְק יד יו ןייַז טְלאָז
 רעֶה רר ןָנֶמֹוי ןֵּב יֵסוי נּוא הֶרָרְצ טאָטְׁש רָד ןּופ רעֶה רָר ְךועייןֵּ יִפּי . ה"ּבקה ןּופ אָרֹומ יִד יי
 לאָז זוה ןייַד טְנאָז רָזֲעי ןּופ ןּוז ר רֶר ֵסֹוי .הֶרֹוּת ִר ןעוֶויִג לֵּכקִמ ייֵז ןּופ ןָּבאָה ייֵז םִיַלָשּורי ןּופ
 עֶרֶעייֵז ןּופ ּבֹוטְש אידטיִמ ןּבֹוטְׁשעֶּב ְךיִ טְסְלאָז גֹוא םיִמָכֲח יִר ּוצ זוה סנְנּולַמאַזְ עָּפַא ןייַז
 איו ּוזַא טסּול טיִמ רייַר עֶרֶעייֵ ְךעֶה טְסְלאָז נּוא געוֶו רֶעייֵז ןיִא ןהעְג טְסְלאָז טְסייֵה םֶד םיַפ
 ןייר טְגאָז םִילָשּורָי ןּופ רעֶה רֶד הי ןֵב יִסֹוי , טָסּוּל טיִמ טקְנירְט נּוא גיִטְׁשְראָר זיִא םֹוָו רֶנייֵא

 . ןהעָג אּוצ ןײרַא ּבּוטְׁש ןייַד ןיִא גְנע; ןייז םיִנ םעֶנייֵק לאָז םֶע ןְטייַז עֶלַא ןּופ ןָפֶא ןייז לאָז זֹוה י
 ןְלאָז ייֵז םיִנֹויְבֶא ןֶמְלאַה רֶמעַּב וה טֶסְלאָנ ןְניִרעֶּב ּוצ ְךיִד ייֵז טְסְפְראַד ּוד םוו טייַּל זוה עֶגייַב
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 6 יי
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 הָחיִׂש הָּבְרַּת לֵאְו

 טא =
 ַעָל הער

 תובא השעמ 4
 לעיפוצ ּפינ טְסיאָז ּוד , (הָׁשִאָה םע הָחיִׂש"ֹהָּבְוַּת לאוו

 הֶׂשֵעַמ ַא טגְנע נב טְֶדֶמ רֶד .רָמיְִנֲיּורפ ןייֵא םימ ןָדעֶי
 ׁשָרְדַמַה תיֵּב ןֹוָא ןגפ::עָג זיִא ׁשֶרֶח ןֶּבאָיְהַמ יּבָר אָנֵּת רֶר
 הֶׁשּויק ס.ּויְנ שיִמ הָרָוּת טנְרעֶלעֶג םאָה נּוש
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא קיִלְּ ןייז ניא ןּוז יִד יו טְנייֵשעֶג םאָה םֵכיֵזעֶג
 רע טאָה ןעַּבעֶל ן ןעֶצְנאַג ןייַז ןיִא לייוַו לָמיִה ןיִא רֶעִייֵמ יו
 םייַה יהיו , הָׁשֶא ןייַא טיִמ טדעֶרעֶג םיִנ נוא םקּוקעֶג טיִנ
 טְגאָז גּוא ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵכְתִמ םהיִא ןָא ןָפָׂש רעֶד ךיז טאָה -

 םנאָו םיִהעְנְּבַא יֹוזַא ןייַז לאָז הָׁשֵא רּולְי ןייא זא ןייז ןעֶד ןאָה

 שֶרֶח ןֵּב איְתַמ ִּבָר טְנְכעֶרעֶג ריִד ייַּב זיא יה ע"שֿבר רָע
 עֶלַא ןיא קיִדָצ רעֶסי ורְנ ןיײֵא זיא רָע ת"ישה םֶהיֵא טְרעפנִע
 ְךיִא לעוֶו תּוׁשָר ריִמ ּביִג ןֵסֶׂש רֶר םָנאָו , תֹודֵמּו תֹולֲעמ -

 ּבאָרַא העֶנ תיישה ּטְגאָז הֶרָיַבֲע ןיֵא ּוצ ןעֶרעֶרְרעֶּביִא םהיִא
 םָה . ןעֶמּוקייֵּב ם נ םיִוועג 'םהיא טְסעוֶו ּוד ראָג בּורַּפ נא -
 העז ןייֵא םֶלֵא ,םהיִא ראַּפ טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ מׂש רעֶד ְךיז
 =רעפ נּוא םהיֵא ראַפ םִלֹעָטְׁשעֶג ְךיִו טאָה נּוא יֹורַמ ענייֵׁש :

 ײִּבָא ׁשֶרֶח ןֵּבאֶיְתַמ "ר םאָה םייַהְניִׁש ּוהיִא טיִמ ןעמְכיול
 ןיא םהיא ןעֶנעֶג .ְלעֶטְשעג ְךיִז יִז םאָה םיִנָמ ןייַז טְרהעקעֶג
 טאָה רֶע .רעֶּטייַו גוא רעֶטייוַו ֹוזַא גוא םייַז עָטייוַוצ רעֶד !

 יא יח עמ ל ֶשֶכִנ רֶע טעוֶו םֶנייֵיִפ םאַהעֶג אָריס אה

 תובא יקרפ
 תֶׁשֲאַּב רָמֹוחְו לק ,ּורָמָא ֹוּתְׁשִאַּב !תׂשאַה םע

 םֶרֹוג ,הָׁשִאָה סע הָחיִׂש הָּבְרַּמַה לַּכ .םיִמָבֲח ּורְמֶא אַּבִמ לג
 ַעֶׁשֹוהְי ו: םנִהיֵג ׁשֶרְוי ֹופֹוסְו . הָרֹות יֵרְבִּדִמ לָמֹובּז ,ֹומּנַע

 יי הָרֲהָּמִו

 35 רי ןשאו

 תובא תקדצ
 זַא (ןיִדַּב םיִנּותִמ וו .ןְעוֶו ׁשְנעֶמ ןִועֶרעֶי ןּופ אנֵּת
 ױעדָא .םעֶנעֶי ףֹוא ןְרעֶזייֵּב ּוצ ןְמּוק ןָא ךייַא טעוֶו סע
 טְנעֶראוָועֶג ןייַז והיִא טְלאָז םהיא ףוא ץֶכעֶלְׁש ןְרעֶד ּוצ
 ןעֶרעֶזייֵּב רֶלאַּב שיִנ ְךייַא 'טלאָז רהיִא ּונֵיַה שיִמָרעֶד
 ףֹוא ץְכעֶלְׁש ןייק ןעֶדעֶר טיִנ נּוא .ןעֶטְלעֶׁש טְׁשיִנ גוא
 ןעֶמ זּומ . חֹוריִבֲע עֶסּורְג ןְנעֶז ןכאַ עֶלַא יד ןעד . םָנעֶי
 + ויִא ְךיִלָנעֶמ טייוֵו איוִו ןעֶמעֶּלַא םעֶד ןּופ ןעֶטיִה ְףיִז
 םָׁשַה ט;לעֶה ןעֶכאַז איִד טיִמ טְראַו ןעֶמ זַא אָליֵמְמ

 .ןעֶמעֶלַא םעֶר ןּופ ןטיִהְּפֶא ןנעק ְךיִז לאָז ןעֶמ ְּךֵרְּבִתִי
 ןעֶרעֶי ןּופ ךֹוא זיִא סאָד . (הֵּבִרַה םיִימְלַת ָןריִמַנַהְוו
 לאָז רֶע טּוׁשָּפ זיִא ןעֶגְרעֶל ןעק םוָו רעֶד ןעֶנעוֶו ׁשְנעֶמ
 יי ןעֶנרעֶלְסּוא ּוָז לאָז נוא םיריִמְלַּת לעיִפ טימ ןְְרעֶל
 רעֶד ניא .ת"ישה ןְנעיד וצ געוֶו ןָטּונ םעֶד ּםיִמ הָרֹוּת
 םי ןיִמלַּת יד ןטלאַהרעֶד ּוצ ףְראָד . ןְּנַרעֶל טינ ןעק םוָו
 גוא :ֵׁשַּב"ַה גּוא ןעֶסֶע ןְּבעֶג לאָז רֶע ּוניִיַה . טְלעג טיִמ
 סאוָו ךעלגוי עֶנייֵמעֶג יד ןופ טְלעֶג דֵמּולמ ןעֶלהאָצ
 יב ןְטְלאַה ריניק עֶנייֵז לאָו רָע טְסֶעּומְׁש רעוֶו ןְנרעֶל
 רַדָא הָרֹוּה רָּפְפִל תֹויְלָע ןָפֹוק ןעֶמ לאָז ךֹוא . םיִדָמִלְמ
 ףאו םִע . ןְטהאָצעֶּב רֶלאַּב תָּבַׁש ףאָנ גּוא הָליִלָנ הָּבְנַה
 אָליֵמְמ .ׁשֶרְרָמַה תיֵבָּב םְכעֶל םיִמ ץְלאָה 'הַוַרְּ ךיינ
 ףעיפ ןייַו טעוֶו ׁשֶרְדֶמַה תיֵבְּב ןְנועֶל ןעֶנעק ןעֶמ טעוֶו

 ףוא ייז ןפעוװ .ןנרעל ןָנעקםִֹו ןָרּוי עֶכיִלְרהֶע עֶנייֵמעֶג איד אּוצ הָמָנְרַּפ ףֹוא ןעּבעג ןעֶמ לאָז ְךֹוא . םיִדיִמְלַּמ
 ןייֵא טֶה ׁשֶנעֶמ רֶרעֶי ּוניָּיַה .ןְנעוֶו ׁשְנעֶמ ןעֶרעֶי ןּופ ךֹוא זיא םאָד ,(הָרֹוּתפ גָיְס ּוׂשֲעַע .הַיַרְּב ןֵגְרעֶל ןְנעֶק -
 .ןעיִלְנ'עָּב םִנעֶי טיִנ לאָז רָע רֶרֶנ ַא ןְכאַמ ְךיִז רֶע זּומ .טְלעֶג ףעיּפ ּוצ קֶׁשֲח טֶה רַנייֵא .עֶרָה רֵצֵי .ןעֶרעֶדְנַא

 *עיפ ןּוהְט אּוצ ןעֶדעֶר ןָא עֶרֶה רֶצֵי רעֶד םהיֵא טעוֶו ןעוֶועֶנְייִּפ םָד םינ טעוֶו רע זַא ןעֶד םֶנעֶו ןְראַנ טינ גּוא
 וצ רֶדָנ ַא ןְכאַמ ְךיִז רֶע זּומ ו"ח תּונְז ּוצ עֶרֶה רָצָי םֶה רֶנייֵא ְכייֵלְְְסעֶר : טְלעֶג ןְלְמאַו ּוצ .ןייֵא ןְטייֵקְׁשְלאַפפ
 ףיִז ןְטּוה ננא תֹובְׁשְחַמ עֶטְכעֶלְׁש ןייק ןְטְכאַרְט טינ לאָז גּוא טיִג ףְראַד ןעֶמ יו ןקנק טיִנ לאָז רַפ ןּופְרעֶד ןְּטיִה
 ּפָא םיִגיֵיְס גוא םירִדְנ ןְכאַמ ּוצ וָדעָי ףיז ףְראָד ןָכאַז עֶרעֶדְנַא ןיִא ךיֹוא ּוזַא גוא , תֹוחֹוּכַה 5ָּכ טיִמ םעֶד ןּופ !
 : :טלעוֶו רֶנעֶי .םוא נּוא טלעוֶו רֶד ףֹוא סְטּוג לעיִפ ּוצ ןייַז הָכֹוז ןעֶמ טעוֶו הרָיַבֲע ןיײק) ּוצ ןֵּמּוק וצ טיִג ְךיִז ןֶמיִה וצ :

 ילשמ
 םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְמ נוא ןעֶסּפ טְכיִועֶג ּוצ םֶה נוא רנעיד
 ןייֵא ֹוזַא רַּפ טְסאַּפ סֶע יו םעֶלַא ןעֶטְסעֶּב בוא ןְפְסְנעֶׁש
 ,ןָריֵרְפּוצ רהֵעְז ְועוֶועֶג זיִא רַׂש רֶד ,חַרֹוא ןְגיִטְרַאַמיֹורְג 0
 ןייֵא רעֶנעיִר ןייַז ְךֶרּוד ןעֶסנ ךעֶג רע םֶה היִרָפ ןְגְראָמי

 טֶה רֵׂש רַד נּוא ׁשח ַא ןְּבענעג טֶה טרִיונ יד ןֹבׁשֶח
 ןיא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה אָיְנַמְכַא לַעַּב רעֶד איו םָלהא

 רָריוו זיא רע גּוא ןרהאָפעֶג רֶטייַו זיִא רַׂש רֶד .גְנּונְּכע
 ףיֹוא םהיא ןעֶמ טֶה ןְטְראָד , אָינְַבַא ןייֵא ןיִא 2

 איִד טיִמ םיִרָרֲח עֶנייֵׁש םיִמ ןייֵׁש רהעֵז ןעֶמּונעֶגְפיֹוא

 הובא
 לַעַּב רֶד טְרעֶעְטְנעג ,ןֹוּבִׁשֲח ןיוִא רע טעָּב ןייר ּבָא ןייַז
 זיִא ןְמאָג ןייַז סוָנ רַׁש ןְסיֹורְנ ןייֵא וזַא ייַּב ו"ה אינַכַא
 ,ןְמהעֶג רלעֶג ןייק ףיא לעוֶו טְלעוֶו רָר ףוא סיֹורְג רהעָז
 אָינַסְכַא ןייַמ ןיִא זַא עֶרהְע עֶסֹורְג יִד ריִמ רַּפ זיִא גּונעֶג
 עֶטְסעֶּב ןייֵמ זיִא םָר הָכּולְמ רַׂש ןייֵא ןהעָטְשִנייֵא לאָז
 רַׂש רֶד טְגאָז ,טיִנ ְךיִא ףראד רהעָמ גּוא גנּונְהאַלעֶּב
 ןעֶמעֶג טְסּומ ףְלעַנ ןייק ןעֶמעֶג שיִנ טסליוו גד ּביוא

 זיא ְךיִלְריִטאַג , ןקְנעֶדְנַא םִנצ הָנָּמִמ ןייֵא ְטְסְגיִנעוֶוְמַא
 ֶיַצְנאַטְס איד יוִו ןעוֶועֶג טְרעוֶו רהֵעָמ לעיפ הָנָּתַמ יד
 רַּפ , רַׂש ןייֵא וזַא רֵפ טְסאַּפ סֶע ּיָו םעֶלַא יַפְׁש עָּטֶסעֶּב : גּוא ןְמאָנ ןייז ןְּביִרְׁשְרעֶפ ףאָנ רֶע טֶה ּוצאַד גּוא רְלעָנ

 ט"ע שוריפ - :
 לאָז ןעֶמ טְנאָזעֶג ןְּבאָה ייֵז סוָו סֶד ,הָׁשֵא ַא טיִמ ןָרעֶר ליִפ טיִנ טְסְלאָז נּוא ,ןגידְרעֶפ רירייַּב
 ןָּׁש לָּכִמ ןְדעֶר ליִפ טינ רע לאָז בייוַו ןייַז טיִמ םיִמָבֲח איד ןְנייֵמ הָׁשִא ַא םיִמ ןָרעֶר ליפ טיִנ
 ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו טְגאָזיִג םיִמָכֲח יֵד ןְּאָה ןְנאַטְׁשעֶג זיא ןְּבוא םוִו םעֶד ןּופ , ּבייוַו ס'רֶבֵח םעֶד טיִמ
 גּוא םעֶד ךְרּוה גיִרְק ליִפ ןיינ ןאק סע;סְטְכעֶלְׁש םֵרֹוג ְךיִז רֶע זיִא הָׁשֵא ַא טיִמ ןֶרעֶר ליִפ טּוהְטי

 יא 3 2 .



 קרפ 8
 לא א .הָיְחַרְּפ"יִב

 - תובא יקרפ
 םָחמ לְִק

 | ןופאר
 היה עשהְי

 פֵאָו ,עֶר ןבָשִמ הר ,מֹוא ילְָּרַאָה יאהו ;תּוכְו ףַכָל םֶדָאָה
  יאַבמִוִּב הָדּו הִי ח; תּונֲעְרּּפַהןִמ .ׁשֵאָיְתִּתילַאְו ,עָׁשֶרָל רֵּבְַתִּת
 ׂשַעַּתילַא .רַמֹוא יאַּכַטיוַ ָּב הָדּוהְי ,םֶהֵמ ּולְּבק חַטֶׁש ןֵּב ןֹועְמִׁש
 ָיִהְי ,ףיִנָפְל םיִדְמֹוע ןיִּדַה יִלֲעַּב יהיֵׁשַכּו יַד יֵכְרֹועַּכ ךֶמֶצֵע
 ןיִאַּכְו כֹוּכ ְךיֶניִעְב יי: יףיִנָפְלַמ םיִרְמפנָׁשִכּו ,םיִעָׁשְרַּכ ףיִניֵעְב

 הָּבְרַמ יֵיֲה .רָמֹוא חַמָׁש"ןֶּב ןועְמִׁש ט ; ןיּדַה תֶא םֶהיֵלֲע ּולְּבקעְּ
 תובא תקרצ

 רעֶר .רֶבֵח ןייֵא ריד ףייק גוא ,(רֵבָח ףֶל הנקּוו
 םיאִנַּת עֶסֹורְג יד ןּופ רֶנייֵא ,הֶׂשִעַמ ַא טְגְנערַּב ׁשְרדָמ
 םיִתיִנֲעַּת טְסאַפעֶג גוא ח"ישה ּוצ ןּוהּמֲעָג הֶּלֹפְּת טֶה
 ןיִא רֶבֵח ןייַז זיִא רעוֶו םִיַמָׁשַה ןמ ןְזייוֵו םהיִא לאָז ןעֶמ
 .טְלאַה רֶע הֶנֵיַדַמ עֶבְצעוֶו ןיִא ןְפיוִו לאָז רֶע יִדְּכ ןדִע ַּ
 רֶסיוִועֶג ןייא זַא םֹולָח ןיא ןעוֶועֶג הָּלֵנְמ םהיא ועָמ םֶה
 ףיִז טאָה רֶע , ב"היעּב רָבֵח ןייַז ןייֵז טעוֶו בֵצק
 גּוא םולָח ןּופ ןְקָאָוְׁשְרעֶד רהעְז ףאָלש ןּופ טְּפאַח .י:כֹוא
 סיֹורג טיִמ םיִתיִנֲעַּת ןינסאַפ ּוצ ןעֶגְנאַפעגְנָא רדָיוז טֶה
 לֵטַבְמ לאָז ןעֶמ זַא ןעוֶועֶג 55תמ טאָה גּוא הָבּוׁשְּת
 ְךיִז רַפ טְנעֶכעֶרעֶג ׁשֶה רֶפ לייוַו םולֵח ָגיִראָפ םעֶד ןייַז
 טֶה . רָבַח ןְטְסאָרְּפ אֵזַא וָּבעָג ןָציִז ּוצ עדְנאַׁש ןייֵא רַפ

 ריד טֶה ןעֶמ םֹולָח ןיא שְרעֶפטנֶעעֶג רעֶדיוִו םהיא ןעֶמ
 רֵבֵח ןייד זיִא בָצֹק רָּד זַא ןעוֶועֶג עירומ לאָמְנייֵא ןוׁש
 םעֶד ףיוא רִע טאָה ,ןייַז טיִנ שיעדְנַא ןעק סֶע נוא
 גוא טְגאָלְקעֶג גוא 'טְנייונעֶג יהעָמ ףאָנ םֹולָח ְמייונְצ

 .תונא השעמ
 ףָנְלעוֶו ריִמָלֵּת ןייַז ןְפּורעֶג ׁשֹורְקִו קיִדצ רֶד פָה , הָריִבע ןייא
 ןסייֵה ַא ַא רימ גְנעַרְּב םהיִא ּוצ םָגאָנ ּוא םנעיִרעֶּב םהיִא טֶה
 גוא טְבאַרַּבעֶג -סהיִא ּפָה די ֶלּת רֶד ,לעֶגאָנ ןטנעֶרבעגְנָא
 איר טנעֶרְּבעֶגְסֹוא ףעֶנאָנ ןעֶניִרְרֶעֶייפ םעֶד .םיִמ ךיז םֶה רֶע
 טְרעֶטיִצְרעֶר רָע ויִא ןהעֶועֶג סֶדָה ןֶטִש רֶד יו . ןעֶגיוא
 שער רעֶסורְנ ןייא ַא ןעֶראוָועֶג זיִא סֶע . קעֶרָׁש ןּופ ןעֶראָועֶג
 יִע לאָּפְר ךֶאְלַמ םעֶד םֵיֵׁשֶג ת'ושהו םאָה לעֶמיִה ןיִפוא
 ןְמּוקנַג זיִא ְךאָלַמ 2 יו , ןעֶגּיא יר ןעֶלייֵהְסֹוא םהיִא לאָז
 הֶע םֶנאָז אּוד םויִּב רעיו שֶרֶח ןֵּב אָיְתַמ יַּבִר םֹּהיִא טְנעֶרְפ
 ןעֶלייֵה טְקִיִשעֶג ְךיִמ םאָה י שה לא ךָאיַמ רעד ןיִּב ךיִא
 סָע איו ןַײז ןוׁש זאָל םיִנ ליוו ְךיִא דע םֶגאָו ןעֶגֹוא יִר ריִר
 קירוצ הָביׁשְּת איר םיִמ ןעֶמּוקעֶג יִא ךאָלמ רעֶד יוִו ,זיא

 לאָמ ןעֶטייווְצ םּוצ םְקיִׁשעֶג ת"ישה םהיִא ּטִה לָמיֵה ןפוא
 זיִא ְךֵרְבִהְי אֵרֹוּב ףעֶד זַא ןָאָנ ןייַז ןיִא ןְגאָז סהיִא לאָז רֶע
 ןעֶּבאָה םיִנ םהיִא ףּוא ןֹוׁש םעוֶו ןֵּפָׂש רֶד זַא ַחיּטִבַמ םהוָא
 םֶלייֵהעֶג סהיִא טאָה ְךֶאלַמ רֶד .םֶלּוע רֶע .הָמיֵיׁש םּוׁש ןייק
 ףעגילייה רעֶר ןיא טְגייַשעֶג רֶטייַע ןְבאָה ןעֶגֹוא עֶנייז גּוא

 םוא ןע; גאַרעֶג עַטְכעֶנְׁש ןופ ךיז ןָפיִה סאוָו טייַלעֶניִלייַה איִד ראַפ םֹורָג ןעוֶועֶג זיא סג רעֶד יו ןעֶמ עו ןּופְרעֶד ,הֶרֹּת
 :הָשִאָה סע א הָּבְרַּת לֵאְו גאָזרעֶפ םעֶד ןִא ןעֶּמיִהעֶג קְראַמְׁש ןעֶנעֶז יו

 ר

 לעב עֶרייּב איד ןופ רעוֶו ןעֶמ טהעֶטְׁשְרעֶפ = א ילשמ ןעֶפְראַד טעוֶו רֶע ןעוֶו זַא טְגאָזעֶגְנָא םהיֵא טֶּה
 ,רטייווְצ רד ךיִלרִיטאַנ .טְכאַמעֶג וסֹעָּב טֶה תֹויְנַסֹכַא ףיילג ךיז וע ףאז הָכּולְמ ריע ןיִא ךאַז עֶנְטייֵג ןייַא

 ׁ קעֶּב טֶה רָע עֶבְלעוֶו ּהָגָּהַמ ַכ עֶטיֹורְג ֹוָד וָכייא ןעֶד .ׁשְנּואוו ןץינ ןעֶליִפרִע םהיִא רע טעוֶו םהיִא ּוצ ןְרְגעוֶנ

 ם"ע שוריּפ
 יתנו הָיְחַָּפ ןֵב עֵשּוהְי ,םֹנְהַנ סאָד ןְניִשרַי טעוֶו רע ןייז םעוֶו ףוס ןיינ נוא ןְנְרעֶל ןופ ָטַבְמ זיִא
 גוא יּבר זַא ריר ףֹוא לֵב לֶמ אייז טְגאָז הֶָיְחַרְּפ ןֶּ עֶׁשֹוהְי ,ייז ןּופ ןעוֶויג ;לֵּבֹקְמ ןְּבאָה ייֵז ילִּנראָה

 טְסְלאָז ּוד נאָז ילּבראְה יאֵּמִנ , ְֶסעֶּב םּוצ ןֶשְנעֶמ ץֶלַא ְץאַׁש גּוא רָבֵח ןָמּוג ַא ןפוק ריד טְסְלאָז
 עֶׁשָר ַא וצ ןֵמְפעֶהעֶּג טיִנ ְךיִר טְסְלאָז ,ןָׁשְנעֶמ ןטְכעלְׁש ַא טיִמ ןְנאוו ּוצ ןּופ ןְרעֶמייוֵנְרעֶד ךיד
 הָליִלְח זיִא סֶע ןעוֶו םיִמֲחַר ןְטעֶּ אּוצ ןופ ןייַז ׁשַאַּיְמ טי ךיִז טְסְלאָז נוא ַחיִלְצַמ זיא רע;ןעוֶו
 ּיאַּבַמ כז הָדּוהְי ,ןעֶחיִג לֵּבקְמ ייֵז ןופ ןְּבאָה הּטָש ןֵּב ןֹעמׂשְו אַּבט ןֶּב הָדּוהְי , תונערוֿפ ַא ןְמּוקעֶג

 ךיז ןפראד סוֶו םיִניד יֵלֲעַּב יד ּוצ תונעט ןָא מי ירְג סוָו יִד יוִו ןְכאַמ 'טיִנ ךיד טְסְלאָז ּוד טְגאָז
 ףיִד ייַּב עֶרייֵּב ייֵז ןְלאָו ץהָנַעמ נּוא ריד רַּפ ןֶהעֶטְׁש ְךיִז ןְראָל סוָו םיִרָבְד יִלֲעּב יד זַא נּוא ןְראָּל
 אייֵז יוִו זזַא ןְגֹוא עֶגייד ןיִא ןיינ ריִד ייֵּב ייֵז ןְלאָז ריד ןּופ קעֶוֶוַא ןעֶהעֶג יז ןַא נּוא םיעָׁשר וו ןייז

 אור טְגאָז חטִש ןֵּב ןיעְמִׁש ,טָּפְׁשִמ םער ןעוֶויִג לֵּבִקְמ ְךיִז ףוא ןָּבאָה ייֵז זַא טְכעֶרעֶג עֶרייֵּב ןָנעֶז
 םּוראוָו טְסְרעֶר אּוד זַא רייֵר עֶנייַר טיִמ ןָמיִה ְךיִז טְסְלאָז נּוא תודעייד ןעֶטְׁשְךאָכְסֹוא טְסְלאָו
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 ּודְמִלִי םֶכֹוּתִמ אָּמָׁש .ְךיֶרָבְדִּב ריִהָז יִיָהְו ,םיִדֵעָה-תֶא הֹויֲחַל
 "תֶא בַהֲא , רֵמֹוא הָיעַמְׁש . םֶהָמ ולְּבִק ןֹויְלַמְבַאְו  הָיֲעַמְׁשי :רֵקׁשְל
 ןֹויְלַטְבַא אי ; תּוׁשָרָל עַרוְתִּתיִלַאו ,תּונָּבַרֲה-תֶא אָנְׂשּו ,הָכאָלְּמַה
 ּלְגִתְו ,תּולָג תַבֹוח ּובּוהָת אָּמִׁש ,םֶכיֵרְבִדְב ּורֲהִּה 'םיִמָכֲח , רֵמֹוא

 תובא תראֿפת = |
 ןיִא תֹועָמ ןייֵא טאָה טְלעוֶו איִד .(תּוׁשְרָל עדות לֵאו

 אּוד תּוׁשְרְל עַרְתִּת לֵאְו זיִא הֶנָוַּכ איִד זַא טְנייֵמ ןעֶמ ֵׁשִפ
 דְנאַל םעֶד ןּופ גנּוריִנעֶר יד ּוצ ןנעקרע זאָל יִנ ְךיִז טְסְלאָנ
 ןעֶנעֶז ריִמ טְרהעֶקְראַפ דאָרְג ןקָנעֶד םיִנ ןעֶמ ראַט סאָר ו"ח
 םיִאָנֵּת םיאיִבְנ עֶרעֶזְנּוא איו הָלֶׁשִמֶמ יד ןְצעֶׁש ּוצ ּוצ ביּוחְמ

 זַא ןניִפעֶג ריִמ נּוא טְנאָזְרעֶפ ְנעֶרטְׁש וָנּוא ןְּבאָה םיִאְרֹומֲאַו 1
 ךיִליַלְנ ְךיִז ןְּבאָה טְלעוֶו רעֶד ןּור םיִקָירְצ עֶטְסעֶרג איר ֶ

 וניּבַר איוִו תּיכְלַמְל םי בֹורְק ןעֶועיֶועֶג ןְנעֶז אייז וַא טְצעֶשעֶג
 זיִא טֵׁשִּפ רע ְתְמֶא רֶד ְראָנ , הָמֹודְכִּו ּוהּובַא יר נּוא ׁשידקה
 ןיִא ןיש טעוֶו רֶד נֹוא הֶכאֹלְמ ַא ןעֶנעֶק ףְראַד ׁשְנעֶמ רֶרעֶי זַא ;
 ןעֶגַאָז ל"זח יִד םּוראָוְו ןֵדָנ פ טְכעֶרּוצ ןע;עק ְךיִ ןֶמֹונ עֶדַא -

 רֶדָנֲא ןייֵא ְךאָנ רהאְי ןּביִז ו"ח לאָז סֶע ןעֶו זַא ןיִרְדָהְנַּפ ןיִא
 לַעַּב םעֶד אּוצ רֶע טעוֶו טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא רעְֶנּוה ןייֵא ייז
 טיִנ הָכאָלְמ לַעַּב רָד ןאק תּורי ׁשֵע ףֹוא ןְמּוק ּוצ םיִנ הָכאָלְמ |

 ןעֶּבאָה לאָמ עֶלַא רֶע ןאק לעֶטיִב סְנעֶּבעֶל ןייַז רעֶּבָא ןְנָכע
 טְּבעֶלעֶג םיִאָרֹומֲאַ םיִאָנַּ עֶטְסעֶרְג עֶרעֶוְנּוא ּבאָה ֹם

 תובא תקדצ
 ןעֶמ טֶה . ןּוהְטעֶג הָלֹּפְּת גּוא םיִתיִנֲעַּת טְסאַפעֶג רֶריוִו
 גד ןעוֶו זַא לאָמ ןעטיִרָד ַא םִיַמְּׁשַה ןִמ טְגאָזעֶג םהיִא
 רֶסֹורְנ ַא גּוא ריִסח רֶסֹורְג ןייֵא וזַא ןעוֶועֶג טיִנ טְסְלאוָו
 ןד ויד ןעֶמ | טְלאוָו םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ לַעַּבַא גוא קיִדַצ
 זַא ןעֶדייֵל טיִנ גטסליוו םּוראוָו .ו"ח הָתיִמְל ןעוועֶג
 םוִו ןעֶד ּוטְסייוו ּכ"הֹועּב רֶּבַח ןייַד ןייז לאו בצק רֶנעֶו
 םלא ךאד סייוו ת"ישה , ז"הֹועּב ןּוהסעֶנ טֵה שֵנעֶמ רֶד
 םהיִא ;ּבעג ןציז ּוצ ריִד רַּפ הָיכְו עֶסֹורְג ןייֵא זיִא םִע
 בְצֹק- םּוצ אָנֵּת רעֶד ןייֵרַא זיִא ןגְראמ ףֹוא .ןדע ןֵנ ןיִא
 ,רֹובָּכ םיורג טיִמ ןעֶמּונעֶגּוצ םהיא רֶע טֶה םאֶרק ןיִא
 ּוטְסאָה םָוו תמא םעֶד ריִמ גאָז בצק םייֵּב רֶע טְנעֶרְּפ
 לעיפ יֹוזַא טְניִּב ּוד םוָו טְלעוֶו רֶר ףֹוא םֶמּוג ןּוהְׁשעֶג
 ְךאָּד טְטהעֶז בָצֹק רַד טְרעֶּפְטְנֶע .ע"שּבר םייַּב בּוׁשָח
 ךיִא ּביִג ןעידְרעֶּפ ְךיִא םוָו גּוא . טייֵּבְרַא עֶרעוֶוְׁש ןייֵמ
 ןעֶנירּביִא טער טיִמ נּוא . הֹקָדְצ ףֹוא טֵפְלעֶה םעֶד ןּופ
 רֶד טְנאָז ,ּועְדְניִק נּוא בייוו ןייַמ טימ ְךיִז ְךיִא זייֵפְׁש
 ָךיִא איוו ראָג זָוְצִמ עֶמֹורְג ַא ּןליִּפֲא זיא סאָד אֵנּה

 ןְגאָז טְלאוָועֶג טיִנ רֶע טאָה ןּוהְט סָד ןנאק עֵלַא טינ םוָו ְךאַז עֶרעֶסעֶרְג ַא ףאָנ ןּוהְטעֶנ אנד טְסאָה העטְׁשִרג
 ןְגְנאַגעג ְךיִא ןיִּב קיִרּוצ ןְרדאָי םייֵצ ַא טיִמ ,טְלהעַצְרעֶד םהיֵא רֶע טאָה ןְשעֶּבעֶג קְראַטְׁש סהיִא טֶה רֶע לייוו
 איד ןשיווצ עֶנעֶגְנאַפעֶג לעיִפ רֶעייֵז ןעֶרהיִפ ןעֶטאַרְלאס עֶׁשיִמֹור ןּופ יאוָואָנאָק ַא ןהעזעג ףיא ּבאָה םאֵני
 רהיא ייּב טְגעֶרְּפעֶג ףיא ּבאָה טְנייוַועג ְךיִלְקעֶרְׁש טאָה עֶכְלעוֶו לדייֵמ ׁשיִדגי בני ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא עֶנעֶגְנאַו

 עֶׁשירּוי עטלא עסיווג הא אּוצ רעֶהיִג גּוא םיִלָשּרְי 1 ןיִּב יי איִז טְרעֶפְמְנֶע ּוטְסְנייוַו םאוָו דְניִק

 סע א עמֹוס .עֶסֹורְג ייַא ר ראַפ ןעֶמּוקעגכרור םהיִא 0  ןיֵב גנא םיִמֹור איד ןופ ןאַמְטּפוה םעד צ 7 זֵא

4: 

 ,םיִׂשֲעַמ עֶנייַזףאָנןֵׁשְנעֶמ ןעֶרעֶי טְלהאָצעֶּב ת
 זיִא ּב"הוע ןְּבאָה לאָז רֶע ּבעיִלּוצ תַיׁשה טנעי
 ןייֵא טיִג אנֵּת רעֶד ראָנ , ּונעָג ןיש ייֵלַא ם
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 יד ןעֶועֶג םִיקִמ יֹוזַא ּבאָה גּוא ןֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ריִמ יִז טאָה רֶע נּוא דְנאַטְׁש ןייֵמ ְךאָנ טיִנ ןעוֶועֶג ליפ
 ְךיִא רדניק עֶנעֶגייֵא עֶנייַמ איוו ְךיִז ייַּב ןְטְלאַהעֶג גּוא ריִמ ּוצ ןְמּונעגּוצ יז ּבאָה ְךיִא . םיּובְׁש ןֹידּפ ןּופ הי

 ּבאָה רֵטלִע ןְראוָועֶג זיא יִז זַא ,רהאָי הִלעוֶוְצ ןעוועֶנ טְלַא סְלאָמאַד זיִא איִז .געוֶו ןְׁשירּוי ןיִא ןּוצְרֶע יִז

 םיטיׁשִכּת עֶנייַפ טְפֹוקעֶג עֶּבאָרעֶרְראָנ עֶנייֵׁש ַא טְכאַמעֶג רהיֵא ּבאָה ךיא . ןֶהּוז ןייַמ טיִמ טְסֵנְקְראַפ רהיא ְךיו

 גּוא טייל עֶמיִרָא ראַפ תֶלּועָפ עֶפֹורְנ א סו א ְּבאָה הָנּותֲח רֶד רַּפ . הָנּותֲח רֶד = יומא וי גוו

 שא "ילשמ
 ת"יׁשה ןעֶנעיִר לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶדעֶי זַא הֶבֹוט הֶצֵע
 ּבעילּוצ ראָנ ּב"הֹוע ןופ רַכְׂש םעֶד ּבעיִלּוצ ראָנ טיִנ
 רע זַא ןעייַרְפ ְךיִז ףְראַד רע גּוא ךיֹוא ת"ישה תַּבֲהַא
 ןייַז טיִמ ןעֶריִרְפ ּוצ זיִא ת"ישה זַא הֶיָכְז ןייֵא טאָה

 ם"ע שוריפ
 ,יזןופ ןעוֶויִג לָּבקְמ ןָּבאָה ןֹייְלַטִנַאְו הָיעַמְׁש ,ןגאָז דְנעֶגיִל ןנְרעֶל ךִי ייֵז ןְלעוֶו דייֵר עֶנייד ןּופ ר
 : תומר ֶר 20 ּבאָה נּוא הָסְנְרַּפ רא יי טְסְלאָז ילמ יִד ּבֵעיִל ּבאָה טאָ 6

 סו
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 : : .ּותּומָיו םֶכיֵרֲחַא םיִאָּבִה םיִריִמְלַּתַה ּוּתְׁשִיְו ,םיִעָרָה םִיַמ םֹוקָמָל
 ּלֵה .םֶהֵמ ּולְּבַק יאַמָׁשְו לַּלִה בי ;לֵּכַחְתִמ םִיַמָׁש םֵׁש אָצְמִנְו

 הֵאילִׁש ויָריָמְלַּתִמ הִוָה ."תֶא בֵהֹוא .םֹולָׁש ףרורו םֹולָׁש בֵהֹוא, 1

 ןושאר תובא

 .,רָמֹוא ל
4 

 : ,ּהֵמָׁש דַבַא אֵמְׁש דיִגְנ ,רֵמֹוא הָיָה אּוה גינ הָרֹוּתַ ןְבְרְקְמּו ,תֹויִרְּבַה
 ?ףֶלֲח אָנְהְּב ׁשֵּמִּתְׁשִאְּו .בִיַח אָלטְק ףיִִּי אָלָדּו ףסָי ףיִסֹומ אָלדּ
 ,ייִנֲא הָמ יִמְצעְל יִנֲאָׁשְבּ ,יִל יִמ יִל יִנָא ןיֵא םִא ,רֵמֹוא הָיָה אּוה די

 תובא תקדצ ו
 הָדּנעֶמַה תֵעְּב . טְרַא ןְטסְכייר 'ץפיּוא נּוא עטסעֶּב גּוא
 ןְלאָו יי ןהעָז טְסעג יר םורַא ןְגְנאַגעֶג םּורִא ךיא ןיִּב
 העָו ְךיִא טְפרע . ןְּבאָה ןגינְגְראַפ גּנא ןקנִירּס גּוא ןעֶסֶע
 .גיטעמּוא רהעָז ןִנעז גוא ליטִׁש ראָנ טְציִז םָלֹוע רֶד זַא
 םֶלעֶפעֶג טְכייֵליפ . עֶכאַזרּוא יר זיִא םוָו ייֵז ְךיִא געֶרפ
 ּבעֶג ןְזאָל ךיִא לעוֶו תֹואְקְׁשַמ יד ,ןעסע םָר טיִנ ְךייַא
 ןאַמ ןְגְנּוי ןייא ףֹוא ןְיוװעֶנְנָא ריִמ ייֵז ןְּבאָה . עֶרעֶדְנַא
 םאָר נּוא טְנייוַו נוָא טייצ עֶצְנאַנ איד טְציִז רעֶכְלעוֶו
 ןְמּונעֶג ּבאָה ךיא . הָחְמֹׂש עֶצְנאַג יִר ייֵז טְרעֶטְׁשְראַפ
 / רֶע טֶה טְנייוַו רֶע םוָו עֶכאַזְרּוא יד זיִא סו טְנעֶרְפעֶג םהיִא ּבאָה גּוא רעֶמיִצ ןְטייֵז ןיִא .ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶגְנּי םעֶד
 4 ןייַלַא רַע גּוא ףֵאָרׂשִי הָׁשמ תַדְּכ ןיִׁשּודק רַטְׁש ַא טיִמ עֶטסנקְראַפ ַא עֶנייֵז זיִא הֶלַּכ איד זַא טְלהעַצְרע ר ּריַמ

 - היא ןְּבאָה םיִמֹור איד זַא םעֶדְכאָג ,םּוחָי ןְסֹורְנ ןּופ נּוא ןעייִמאַפ עֶׁשירְּגי עֶטְסעֶרג יד ןופ עָּנייֵא ןּגפ ךוא זיִא
 . . הָּפּוה רַד רַּפ עֶדאַרנ ןעֶנּופעֶנ אָד ְךיִלְדִנֲע רהיִא טֶה רֶע זיִּב . הֶניִרְמִל הָניִדְמִמ ןָרהאָפעֶג רֶע וזיִא ןְגְנאַפעֶג

 . ןייַמ ןיא ְךאַז עטְסרֶעייֵט ןייֵמ איֹוו ְּךיִא העְז סְנעֶטְׁשְרִע זַא ,רימ ּוצ רֶע טְגאָז ןעֶנייוֵו טיִנ
 / ְףאָד איז זיִא תדַכְו ןידְּכ ויִמ ןּופ טסנקרעֶפ ָפ הֶּלַּכ ןייֵמ ְךאָד זיא ןאַד נּוא ,ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ רּביִא שהעְג ןְּבעֶל
 / ןאַד .ץזִיוועֶג ריִמ רֶע טֶה ןיִׁשּודק רַּטְׁש םעד ןָייוִו ריִמ לאָז רֶע ןְטעֶּבעֶנ םז.יא אייֵּב ּבאָה ְךיִא .ׁשיִא גוֶׁשֵא ןייֵא
 / ריִמ רֶע טֶה .ְךיִז ףֹוא טֶה איִז ןָכָלעוֶו ןְמיִס ןְרעֶדְנּוזעֶּב ןייַא ןעֶגאָז ריִמ רֶע ןעק ּוצ טגערפעג םהיֵא ְךיִא ּבאָה
 : םְגיֵהּוועֶּב םהיִא ְךיִא ּבאָה ניִטְכיִר סעֶלַא זיִא סֶע זא ןעֶזייַועֶּב ְךיִז טאָה םִע זַא .טְגאָזעֶג

 / םֶהָיִא ּבאָה נּוא שיט ןופ ןְהּוז ןייֵמ ןעֶפּורעֶגְסיֹורַא ּבאָה ְךיִא
 - ןָנאָזְּפָא ְךיִז נּוא ןֹוצָר ןייֵמ ןּוהְט םֶסְלֹאָז אּוד ןֶהּוז רִרָעייֵט ןייַמ םהיִא ּוצ גאָז גוא הָׂשֲעַמ עֶצְנאַג יד } טְלהעֶצְרעֶד

 ףיִא לאָז יו גוא

 .ןעֶּבאָה הָנּותַח הֶּלַּכ ןייַז םיִמ טעוֶו רֶפ זַא

 ילשמ = | :
 ןייֵלַא ת"ישה טעוֶו . רֵבָׂש ןְרעֶדאָפ ּוצ ּטיִג נּוא הָדְובֲע
 גּוא םֶטּונ םעֶלַא לעֶמיִה ןּופ ןייַז עַיַּפְׁשַמ םהיא ףיֹוא
 אָנֵּת רֶד טְנאָז םָד ,ה"ּבקה ייַּב בּוׁשָח רהעֵז ןייַז טעוֶו
 איד איוִו ןייַז טיִנ טְלאָז רהיִא ('וכ םיִרָבֵעַכ ּניִהְּת לֵאו

 / | .םיע שוריֿפ
 ךאָנ ןְלעוֶו םוָו ! . ןְלעוֶו נּוא תֹועַד עֶטְכעֶלְׁש ףוא ןְגייֵלסֹוא ןְלעוֶו ייֵז רֶסאוַו יד ןקנירפ ןְלעוֶו ןְמּוק

 ןְּבאָה יאַמַׁש נּוא לֵלֲה םֶהִמ 'ּולְּבק יאֵמַשְו לַלֵה .םֵׁשַה לּולֲח ַא ןייַז טעוֶו העד רֶטְכעֶלְׁש רָד ייֵּב ןֵבייֵלְ
 / םעּביל םֶה רע ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןופ םידָיִמְלַּת יִד ןּופ ןייַז טְסְלאָז ּוד טְנאָז לַלַה ייֵז ןּופ ןעוֶויִג לֵנִִמ
 / טאָה רע ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא יוִו ֹוזַא טול ןֶבאַמ ּוצ םולָׁש ְךאָנ טְגאָי נּוא לֵארׂשִי ןְׁשיוִוְצ םולָׁש ןיַז לאָז
 | רֵמֹא הֶיה אה .הָרֹוּת רָד ּוצ ןְנהעֶנעֶג טְכאַמיג ייֵז טֶה רֶע נּוא עֶטְכעֶלְׁש עָׁשְטאָח ןֵׁשְנעֶמ עֶלַא ביל
 : עמ ךייַ טְרעוֶו טייוו ְךיִז טְרעֶה סאוָו םֵׁש ַא טיִמ סֹורָג ךיז טְכאַמ סע רעוֶו ןְגאָז טְגעֶלְפ לַלֵה
 2 םוָו ץ'ְרַּח ּוצ טיִנ טְרהעֶמ סערעֶוֶו ,טְלעֶו רֶד ףוא ןְרעוֶועֶג גְנאַל טיִנ טעוֶו רע ןְראלְראַפ

 .ןייַלַא ְךיִז רֶע זיִא טיִנ ראָג טְנעֶרעֶל ּסאוָו רָר ;
 - ,אָּבַה םָלֹוע ןּופ ןְרעוֶו ןְמיִּבְראַפ רע טעוֶו הָרֹוּת רֶד ןּופ ןֹורק רֶר טיִמ טְציִנ סע;רעווֶו גיִרְלּוש
 ' םיִׂשֲעמּו הָרוּת ןייַז הָנֹוק לאָז ךיא ןְפְלעֶה טיִנ ןייַלַא ריִמ לעוֶו ְךיִא ןעוֶו ןְגאָז טְנעֶלְפ לַלֵה אּוה

 לעוֶו ְךיִא זַא נּוא ,ְךייֵלְג ְךיִא ןיִּב םוָו אוי ריִמ ףלעֶה ְךיִא ןעוֶו , ןְפְלעֶה ריִמ טעוֶו רעוֶו םיִבּוט
 ְךיִא לעוֶו ןעוֶו תֹוָצִמ ןּוהְמ נּוא , ןֵגְרעֶל אּוצ ןְפְלעֶה ּוצ ריִמ וי רָד ףֹוא טְנייַה ןעֶהעֶז טיִג

 ןְסעֶגְראַפ ןֵנְרעֶל ןייַז טְרעֶֶו טְניִרעֶלעֶג טֶה
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 הָכאָלְמ ַא ןהּו  ןייַ 'טיִנ טְנעֶרעֶל סֶע רעוֶו

 : : תובא תראפת
 .לעֶקיטְׁש ַא ןָסֶע אּוצ טאַהעֶג ּבעיל ןְּבאָה ייֵז תֹונְמּוא ןּופ ראָנ
 . ןעַליֹוק ַא ןעֶועוֶועֶג זיא עֶׁשֹיהְי יִּבָר איו ִיַפּכ עינִימ םֹיַרּב
 . ןעוֶועֶג זיא אֵּפַּפ בַר ריִמְׁש .ןייֵא ןעוֶועֶג זיא קֶחֶצִייּבָר רָנעֶרְּ
 / םאַהעֶג ייֵז ןְּבאָה םעֶד ְךְרּוד גּוא .הָמּודְכּו רֶעֹורְּב רעֶיִּב ןייֵא
 / .הֶרְהָּמִו הָׁשּורְקִּב ת"ישה טְנעיִרעֶג גּוא רּובָכְּב הָנּוּיַה רֶעיו
 / תּונְמּוא יִנַּב תֶא דַמְלָמ ֹונֵאָׁש יִמ לֵּכ ל"זח יִר ןעֶגאָו ְךיֹוא

 ץ ודְמַלְמ ּולֵאַּכ

 ֹו לג ַא ַא ןייז טנרעֶלעֶג םֶהיֵא םֶלאוָו רֶע יוִו ְייַלְג זיִא תֹוימסַל

 : ןעֶכאַרפְׁשַרעַּפ גוא

 תובא
 יָה אָּלֵאו ,רֵכֵׂש ּבעילּוצ ת"ישה ןעֶנעיִד םוָו רעֶנעיִד
 רהיִא ראָנ . (םֶרֵּפ לֵּבקִל חָנְמ לַע אֹלָׁש 'וכ םיִדְבֵעַּכ
 : . םעילנצ טיִנ ת"ישה ןעֶניִד םאוָו רעֶניִר יו ןייַז טְלאָז

 א ;תייׁשה רובָּכ ּבעילּוצ ראָנ רַכָׂש

 ו

 ףימ
' 

 . "וי ר{



 ר

 פב ןשאו  תובא יקרַּפ  קפ
 טָא ,עבק ּךֶתָרֹות הֶשֲע ,רמֹוא יאַּמַׁש ט ?יִתָמיִא וָׁשְּכַע אֹל םִאָו
 ;הוש םיִנָּפ רֶבֵסְּב םֶדָאָה-לָּכ-תֶא לַּבקמ יִיֲהְו , הֵּבְרַה הָׂשֲעַו טַעָמ
 הָּבְרַּת לֵאְו ,קּפָּפַה ןִמ קֵּלַּתְסִהְו בַרָדְלהַׂשֲע ,רַמֹוא *ציִלְמַנ ןֶּבַר ומ
 ,םיִמָכָּחַה ןיִּב ילד רֶמֹוא ֹונְּב ןֹועְמִׁש זי : תֹודָּמֶא רַׂשֵעַל
 הֶׂשֲעַּמַה אָּלִא רֵקִע ׁשֶרְדִּמַה אלו; הֹקָיתְׁשִמ בו ּונְל יִתאֵצָמ אֹלְו
 ,רָמֹוא לאל ןֹועְמִׁשןֶּבַר חינ אמה איִּבַמ םיִרָבְד הָּבְרַמַהילָכְ
 ילעַג  ןִּרה-לעֶו ,תֶמָאֲהלע ,םִיַק םֶלֹועָה םיִרָבָד הָׁשֹלְׁש לַע
 ? םָכיֵרְע ;ׁשֵּב ּומְּכְׁש םֹולָׁש טַּפְׁשִמּ ,תָמָא .רֵמֲאַנְׁש ,םֹולָׁשַה
 תובא תראפת '
 איד בעיל ּבאָה הֶכאָלְמַה תֶא בַהֲא א.ַּת רעֶד טְגאָז סאָד נּוא !
 טייֵקְסיֹורְג איד טְנייַפ ּבאָה גוא תּונּבַרָה תֶא אנש טייָּבְרַא
 וצ ןעֶנעֶקְרֶע ןעֶואָל טיִנ ּוד טְסעוו ןאַד תּוׁשְרָל :ֵדְהִּת לֵאָו
 ןאַמיא ןייק יז םיִנ טְסעוֶו ּוד טְסייֵה סאָד טּומְרַא םעֶד
 ויִא סאָר ,(טומרַא ׁשיֵר טְראָו םעֶד ןּופ טמאַטְׁש תּוׁשָרְז
 רֶדְניֵק עֶרֶעייֵז ןעֶנעֶל ןעֶלאָז ןעֶרעַמ לע זַא לֵּכְׂשַה רֶסּומ ןייֵא |

 נוא ְךייְֵג ןעֶטייַל םיִמ ןייַז ןעֶנעק יז ןעֶלעוֶו תֹונְמּוא ןייֵא
 ,ןעֶצְרעֶה םעייִרְּפ םימ םאָנ ן ניר
 ּנעילּוצ , (תָמאָה לַע'וכו םִיק םָלּעָה םיִרְבָד הׁשֹלָׁש לַע) =

 טְגְנעֶרְּב אְרמְג איִד םֶלעוֶו איד טריטס- סקֶע ןעֶכאַז יי -
 אָד יִנ זיִא סֶע זַא טְנאָזעֶג לאָמ ןייֵא טאָה אָבָר הָׂשֲעַמ ַא
 ןיֵא םֶרעַפילעֶג םהיִא טאָה .טלע וָ} רעֶד ףיוא 'תֶמֶא זיק

 םִלעוַו רֶר ןּופ תֹורְצּוא עֶלַא ןֵּבעֶג ריִמ לאָז ןעֶמ ןעוֶו ְךיִא ןעֶד !
 -עֶג ְךיִז טאָה לאָמ ןייא .ןעֶנז ּםיִנ רקָׁש ןייק ְךיִא לעוָ-
 הֶד .אָטשּוקא טאָמְש ןייֵא ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיָּמ רַעוַא ןעֶפאָרְּפ

 . ןָפְלעֶה ןנאק ר ריִמ
 ְגיִצְניוִו ר

 א טְמיְִׁשעֶב נאָז טיִנ םֶד ןאק ןעֶמ זַא יִמּויבַמ בַר םֶכָח דּומְלַּת

 . םוַטָש תֵאְרִי םֹורָנ טיִמ הָרֹוּת ןנרעֶל ּוצ טייֵצ ןייַא ןְזעוועֶג ַעּבֹוק םהיֵא טיִמ אָנִּת רֶד טֶה ןָא
 ָףיִז טְסְלאָז גד , םיִבומ םיׂש ׂשעַמ לַעַּב ןעֶסיֹורְג ןייֵא רָבַח ןטּונ ןייֵא ריד ןֵּפאַשְרעֶּפ אּוצ העָז' , (רֵבָח ָךָל הָנקּוו הָנְוַּב
 ת"ישה תַרֹובָע ןיִא תֹורִמּו תֹולֲעמ עטוג םהיא ןופ ןענרעֶל ּבָא
 ;תֹוטָׁשְנ הֶרׂשַּב גוא עֶגיִלייֵה עֶלַא ןֶציִז םָע ּואו , ןֹויְלָע יִׁשֹורק; רֹוסָּב הָנְיֵכְׁשַה 6 2

 שוריֿפ
 נאָז .ריִמָּת ףוא ּםָסְנעֶלעֶל ּוד םָװ הָרֹוה ןייד ךאמ טְגאָז יאֵמַׁש רַמֹוא יאֵמַׁש

 טְסְלאָו גּוא ןָכעֶג קה רֶדָא ; הוְצִמּו הָרוּה ןֵה רהעָמ אוד טְסְלאָז ןּוהָט גּוא

 הוכא תקרצ
 טֶה ןְהוז ןיימ .עֶנעֶגְנאַפעֶג רעד טיִמ ףּוריִׁש םעֶד ןּופ
 ךייַל יג םאָה ףיא גוא ,ןֹוצָר ןייַמ ןעיֶועֶנ אֵלַמְמ דלאַּב
 ֿבאָה ְךיִא עֶכְלע וָז ןיִס שבת נּוא םיִדָנְּב עֶלַא ןעֶמּונעֶג

 קעװַא נּוא הֶּכַּכ אֹיִד גּוא ןהּוז ןייֵמ ראַּפ קא
 ןייא טְלעטשעֶג ךייַלְנ גזא ןָׁשְנעֶמ ןְגְנּוי םעֶד ןְּבעֶגע
 ןעטְסְנעֶׁש םעֶד ףֹוא טייֵצְכאַה יִד טְרֶעייפעֶג גוא 1
 עֶגְנּוי יִד ןע ְטְלאַהעֶג ךיא ּבאָה הָנּותַח רֶד ְךאָנ ,טֶרָּט
 ןְסעֶגְרעּפ ןְּבאָה ייֵז זיִּב טסעק ףֹוא טייצ עֶגְנאַל ַא טיי
 .ןָרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵז ּוצ קעוֶוַא ןְנעֶז גוא תֹורצ עֶדֶעייֵז ןָא

 רֶדייֵלק לעיִפ טיִמ טְכיִרעֶגְסֹוא ןייַפ רהעז ייֵז ּבאָה ָךיִא
 ןּופ םֶמּוג ראָנ ייֵז ןּופ ךיִא רעֶה טְציִא נּוא תֹונְּתַמ נּוא
 רַפ רַכְש ןייַמ זיִא סאָד אייז ןּופ תַחַנ ןייַמ נּוא ןעינה

 רעֶד איוִנ .ןּוהָטעֶג אייז טימ ּבאָה ְךיִא סאוָו םע
 טְּבויעֶג בצק םוצ רע טְגאָז טְרעֶהעֶגְסֹוא םָד 'טִה אֵת
 גוא טְגיֵהּורעֶּב ףיִמ יא ּוד םונ טאָנוצ ןייַ ּוטְסְלאָז
 ׁשֹפָנ םנד זַא ךיִא ןיִּב ְךיִלָקיִלְנ .ץְראַה ןייַמ טייֵרפ ְרֶע
 םלאמאד ןּוּפ . ןִֵע ןג 4 ר 6 ןייַז טְסעוו הרקי

 איד זיא םאָד םָע

 חַחֵּת ןֶרֵע ןב ןיִא ןעֶצּוז גווצ ןייז ,הבֹוז וטְמעֶוו .

 ט"ע

 לֵאילְמֹנ ןֶּבר לֵאלַמג ןֵּבר . םיִנָּפ ןייֵׁש ַא טיִמ נּוא ןְקְנאַדעֶג עֶמּונ טיִמ ןָׁשְנעֶמ ןְכיֵלְטיִא ןְְנאַפְטְנַא/
 - םעֶד ךרוד גוא ןטלאה הָצֹע ןייֵא ּוד טסְלאָז ןְנעקסַּפ טסלִיוו ּוד זַא יִּבַר ןייֵא ריד ּוצ ךאמ טְנאָז

 טיִנ טְסְלאָז גּוא תָמִא םעֶד ר ָלְקְסֹוא טְסעֶו ּוד ןעֶד קּפָס ַא ןּופ ןְרעוֶו ןּוהְטעֶגְּפָא ּוד טסע
 ןוז ןייז נב ןֹועְמֶׁש , רשע ַכ ןְּבעֶג גּוא ןֶטְסעֶמ רָּביִא םְסְלאַז ראָנ גיִדְנעֶצאַׁש ןעירׂשעמ ןְרהעָמ-

 קאוַועֶג ךיִא ןיִּב ןְרהאָי עֶנייַמ עֶלַא טְנאָז ןועָמִׁש
 גורעֶּביִא םינ טעֶר רע זַא ןְגייוְַׁש ראָנ ףּוג םּוצ ְךאַז עֶרעֶסעֶּבא ןָנּופ עג ֹ
 , זַא הֶרוּה יֵרָבד ןיִא ּוליִתֲא הָיִאְרָהְו עֶרֶה ןֹושָל גּוא תוליֵּכְר

 ןֵבַר .תֹוריֵבֲע ךיִז ףֹוא רֶע טְגְנעֶרְּב לעיִּפ םעֶר סע רעוֶו גוא ְגיווְׁשע ָנ טְלאוָו רע זַא רעֶס
 ןעֶמ הָמֵא , ףֹוא , םּויק ַא טְלעוֶו יִד םֶה ןְכאַז איירד ףֹוא טְנאָו לֵאיַלְמַג ןֶּבר ן ןופ ןהּוז רעֶד ועֶמִׁ ו

 טכעד טיִג טּוהְט רעֶנייֵא ןעוֶו םָּפְׁשִמ ַא ןּודָמ לאָז ןעמ נוא ןנעקייל םיִנ ןָרעֶדְנַא םעֶד רַנייֵא לאָז |
 : : תקלֲחמ ןייק ןייז םיִנ לֵאָו סֶע ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טיִמ רעֶנייֵא םֹולָׁש ןיל לאָז סע גּוא

 עֵּב יא /

 ד 2 4
 ;ײ

 ש

 טְׁשיִנ ּבאָה גּוא םיִמָכָח יד שיווְצ ןְראוָועֶג ןֶס
 ןייק טיִנ רֶע טגאָז ג

 טִנָׁשְרִד רע יוִו וזַא םיִג ; טהנ רע

 יי
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 יי יי יש שאד יח תי "ירא
: 4 : 4 

 1 טי

 7(" שאר
 יא תֹוּכוְל אוה ְךּורְּב שודקַה הָצָר , רֵמֹוא אָיִׂשקעדַּב אֵיננַח יִּבַר

 הַּ ְבְרַה ָךְכיֵפְל , לֵאָרְׂשִי
 , םותי שירק , ועלע { ריִדֲאְְו הָרֹוּת ליִּדגי

 תובא ילשמ-
 תֹוּנַוְל ה"בקה הָצָו רַמֹוא אָיִׁשקַע ןֶּב אָינַנֲח יִּבַַו

 יִד ןייַז הֵּכַנְמ טְלאוָועֶג שֶה ת"ישה . (יוכו ףָאְרׂשִי תֶא
 / תֹצַמְ הֶרֹוּת יִד טְרהעֶמראַפ ייֵז רֶע טֶה םּוראַד ףַאְָׂשִי
 זַא טְרהעֶקרעֶפ עֶראַרְג ְךיִז טְכּוד םיִׁשְרַּפִמ יִד ןעֶג געֶרְּפ
 ןְזעוֶועֶג טְלאוָו תֹוצִמ רֶגיִנייוַו ןְּבעֶגעֶג זָנּוא טְלאוָו טאָג
 רֶכייֵרַא ,לָׁשָמ ַא בֵקֲעַי לֶהֹא רֶד טְגאָז ,ןָטיִה וצ ֶגְנירְג
 יָד טְגיִרְנֶעעֶג םהיִא ייֵּב ְךיִז שֶה םָע רֶכְלעוֶו ןאַמ רעֶגְנּוי
 ןיִא גּוא פאטיּפאק ןייַז ןְמּונעֶגְנעֶמ ְםאַזּוצ רֶע טֶה טסעֶק
 קיִרְּבאַפ עֶסֹורְג ןייַא ןיִא הָרֹוחְס ןֶָלֶדְנאַה ןְרהאָפעֶג קעוֶוַא
 רָשעֶפ ןייַז טימ ןפאָרְטעֶג ןעֶמאַוצ ְךיִז רע טֶה ,טאָטְׁש
 ןייַז ןּופ קעוֶוָצ םעֶר טְלייֵצְרעֶר רעֶטעֶפ 'םעֶר טאָה רֶע
 רעֶר גּוא טייֵצ ַא טְכאַרְּבְרעֶפ עֶרייַּב ןע:אָה ייֵז הָעיִסְ
 ועיִצְנאַטס ןייַז ףֹוא ְךיִז וצ קעוֶוַא ןאַמ רָגְנּוי רֶד זיִא ְךאנ
 עֶטְנאַקעֶּב עֶנּיַז וצ עגְנאַנעֶג ויִא רעֶטעֶפ רֶעייֵרְט רֶד
 ּיַּב טְפיֹוקעֶג ןֶמאַזּוצ םהיא רָּפ טה נּוא ןעֶטְנאַקירּבאַפ
 ּהָרֹותְס ןְטראָפ עֶנערעיׁשְרעֶפ ןְטנאַקייִּבאַפ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ
 ןָא ןעֶּבאָה ןְטְנאַקַיְרְּבאַּפ יר ,ןעֶזייֵרְּפ עֶטְסֶגיִליִּב יד נצ
 רָטעֶפ רֶד עֶכְלעוֶו הָרֹוחְס יד ןעקיש ּוצ ןְמאַזּוצ ןְגְנאַפעֶנ

 ןעֶמ זיִא טְנאַקירָּבאַפ יא ןּופ ןְּביִלְקעֶגְּבֶא םהיִא רַּפ
 הָרֹוחְס טימ ןְמּוקעֶג ןעֶמ ויִא ןָרעֶדְנַא עד ןּופ נּוא םיור
 רֶע גּוא ןְטייֵז עַלַא ןּופ ןְמּונעֶג םּורַא םהיִא ׁטֶה ןעֶמ 8
 יד . געט עֶגיִנייֵא ןעזעוֶועֶג טְגיטְפעֶׁשע ִּב ייֵז טיִמ 7

 זיִא רֶע ויִּב ןְמּוזִמ טְלהאֶצעֶּב םעֶלַא רַּפ ׁשֶה ןאַמ רֵגְנ
 ּוצ םוא ןְזאָלעֶג ְךיִז טֶה רֶע סוָו ראָנ דְלעֶנ ןהֶא טא
 נעק

 ְךֶצ ןַעַמִל ץפָח 2 לא .מָאנֶש תֹוַָמּ הָריּת םֶהָל

 תובא תראפת
 איִז םֶפייֵה ראַּפְרעֶד גּוא ,תֶמֶא זיא "אְטְׁשִיק, ןופ ׁשְמייַמ
 םעֶד ּבעיִלּוצ גוא . אָטיִנ טְראָר עֶנעֶז רעֶגְניִל לייונ "אָטְׁשּק,
 ןּבְראַטָׁש לאָז ׁשְנעֶמ ןייֵא וָא טאָּפְׁש רעֶד ןיא םיִנ טְפעֶרְט
 ּבייוַו ןייֵא ןעֶמּונעֶג סאָּטְׁש רעֶד ןופ טֶה רֶע ,םייַצ רעֶד רַמ
 זיִא לאָמ ןייֵא , רעֶרניִק ייוֵוְצ םאַהעֶג 'רתיֵא םיִמ טאָה גוא
 ראָה יד םֶכאַמעֶג טְכעֶרוצ ּםאָה נוא רֶמיִצ ןיִא ןעֶסעֶעֶג איז
 . זיִא 'סִע , ריִהְמ } ִא טְּפאַלקעֶגנָא םאָה גוא הָנַכְׁש ןייֵא טְמּוק
 יורְפ יִד ןעיו ןָדְמעֶרְפ ןײַא ןְאָלּוְניירַא ןייֵׁש טיִנ רעֶּבָא ְךאָד
 ןייַז זַא טְרעֶרעֶגְסּיא ְךיִז רע טאָה . ףְּפאָק ןָפיִלְּב ץ ָטיִמ םהעֶג
 רקש םעֶנייַלְק םעֶר ראַפ גּוא םייַה רָד ןיִא אָד טיִנ זיִא יי

 ְךיִז פאה ןעֶמ אוו .רעֶדניִק עֶדִייֵּב ענייז עֶבְראַטְשעֶג ןעֶנע
 ךיז ןעֶּבאָה ןעַּבְראַּפְׁש רָעיֵנ ןּופ םאטש ןיא טְסּואוו 2
 יז ייַּב זיִא םֶד ןעֶד .םההיֵא ּוצ םייַל טאָטש יִד ביל .ענפיא
 ייֵז רֶע טֶה , ןְבראְַׁש ; ןְלאָז רֶדנּיק זַא סעייַג ןיִזַא ןעוֶועֶג ראָג
 םעֶניילק םעֶר ּבעיִלּוצ זַא .הָשֲעַמ עֶצְנאַג איח טְלהעֶצְרעֶד
 ןְגאז . ט העָשעֶנ קילנמּוא רָד זיִא טְגאָועֶג טֶה רֶע ֶכָלעוו גל
 ןּופ ןבולקסּודַאז ךיז טְסְלאָו ּוד זַא ריד עב ריִמ םהיִא ּוצ ייֵז
 םיֹוט םעֶד ןעֶגעוֶרְּב םיִנ ן;ּוא ףייא טְסְלאָז אור יִדְּכ ,םאָטְש
 ֹוםְכעְרעֶג ןיא אָבָר דַא ןעֶמ טהעְו ן רעד , טייַצ רעֶד ראַפ
 גוא תמַא םעֶר ן גאז ןֵּפיִה ּוצ רעֶוי ֶ רהעְז ןיִא םִע וַא ןעֶועֶג
 רֶר ףוא .תֶמָא ןייק אֵטיִנ זיִא םִע זַא טְגאָועֶג רֶע םָה םּוראַד

 םָלּוצָה םיִרָבָד הָשִלָׁש לַע הָנׁשִמ יִד םֶגאָ סֶר "נוא , טְלעוָנ !

 :םִלעוו יִד םיִמָׂש תֶמֶא עֶרהאוָו ףֹוא זַא ,תֶמֲאָה לַעיוכ םיק

 רֶעייֵא שִמ רעֶטעֶפ רעֶּבעיִ םהיִא אוצ רע טְנאָז רעטעפ ןּופ ןְמּונעֶג רעֶׁשִּבָא טֶה רֶע תַעְּב ,קירּוצ ןְוייֵר ןענע
 ןְמאָנ רֶעִייַא ןיִא הָרֹוחְס טְקיִׁשעֶג ריִמ טאָה טְנאקיַרְּבאַפ רעֶרעֶי טְרעֶטאַמְרעֶפ ריִמ רהיֵא טאָה טְפאַשְדְנייַרְפ
 ןהֶא ןעֶּביִלְּבעֶג ְךיִא ןִּ טגעֶו גּוא ןלהאָצעֶּב נא ןֵמעֶג אּוצ טְזּומעֶג סעֶלַא ּבאָה ְךיִא ןעֶויִרְּפ עֶטְמיִטְׁשעֶּב טיִמ
 ןייש ְךיִא זּומ טְצעֶו ןְּבאָה ןְגיִגְנְרעֶמ סאוָוָטֶע טְלאוָועֶג ְךיִא ּבאָה אָד לאָמ ןֶטֶׁשְרֶע םעֶד ןיִּב ךיא ,הָמּורְּפ ןייֵא
 טְצעֶי ּוטְסיִּב ְָךיִלְִילְג יוִו רעֶטעֶפ רעֶד םהיא טְרעֶפְטְנֶע ,רֶלעֶג ןיִא ץֶרּוק ןיוׁש ןיִּכ ךיִא ןעֶד עֶזיֹוה אּוצ ןערהאפ
 - וו גיִליִּב רהז נּוא ןֹייְמִד ןייקייֵז ּוצ אָׂשיֵג זיִא םִע םאוָו הָרֹוחְס עטְסעַּב גּוא עֶטסְנעֶׁש יד טְקִיִׁשעֶג ריִד ּבאָה ְךיִא
 רעסיי ריִמ טְסעוֶו ור נוא ןְגעיִדְרעֶפ טוג- רהעְז ייֵז ןָא נטסעוֶו עֶזיֹוה אּוצ ה"יא ןֶמּוק טְסעוֶו וד ןְּבעֶנ ראָנ ןאק םָע
 נג ןֶמּוק םִע זַא םוי לֶכְּב םיִׂשֲעַמ זיִא אָד ןעֶד ןְמּונעֶג ּוצ דְלעֶג יד גּוא טייצ יִד ריִד ּבאָה ְּךיִא סאוָו ןעֶקְנאַד
 ןעֶמ זיֵּב גיְגְרעֶפ ןיִא רונ טְגְנייַרְבְראַפ ןעֶמ גּוא הָרְבֶת אּוצ אייֵז ּוצ ְךיִז ןְזאָל םָע ןְלאַטיִפאק עֶסיֹורְג טיִמ םייֵל
 ּו"ח םֶע לאָז ריִד טיִמ זַא טיִהָרעֶּפ ריִד ךיִא ּבאָה סֶטֶכינ ראָנ טיִמ ןוִייֵררעֶפ גוא די עַכיֵלָׂטֶע יִר םֹוא ייֵז טְּפאַצ
 ןְפעיִמ ןופ טקְנאַרעֶג םהיֵא טֶה ןאַמ רֶגְנּוי וֶד .. (ָךָאֹובּו ְךְתאֵצ רֶמְׁשִי 'הו דְניִק ןייַמ דְּוזעֶג רהאפ טְצעֶי ,ןָריִסאַּפ טיִנ
 ףיא ןְׁשְנעֶמ םעֶד טְקיִׁשעֶג ּבאָרַא טאָה ת"ישה ויִא לָׁשְמִנ רעֶד ,םֹולָׁשְל עֶזיֹיה ְךאָנ טְזייֵרעֶגְּבא זיִא נּוא ןעֶצְרעֶה
 טְלעֶוו ַא ְךיִז רַפ רָע שהעֶז רעֶהַא טְמּוק ׁשְנעֶמ רָד איוִו ראָנ תֹוצמּו הֶריּת ןעֶצְדְנאַה ןייֵא אָר לאָז רֶע טְלעוֶו רֶד
 םֶדָאָה בל רֶצָי יִּכו יךיִלקִנְנּוא רֶע זיִא ייֵז אּוצ ןְזאָל ּוצ ו"ח ָךיִז לאָז רֶע זַא נוא הֶּזַה םֶלֹוע תֹווֲאַּת ייֵלְרעֶלַא טיִמ
 ןֶמּוק ְךיִז טְמעֶׁש רע גוא תֹווַאַּת גּוא ןְגיִנְגראַפ עֶׁשיִראַנ עֶלַא ּוצ עֶרֶה רֶצֵיַא ְךאָד טאָה ׂשְנעֶמ רֶד . (ויְרּוענִמ עַּב
 ְךיִז ְךאָנ טְפעֶלְׁש הָרּוַבע ןייא והָריִבֲע תֶרֶרֹונ הָריִבַו ןְגאָז לז םיִמָכָח יִר יו םיִׂשֲעַמ עֶביִלְרְנעֶׁש טיִמ אָּבַה םָלֹועְל

 ע שוריפ :
 טיִנ לאָז רֵע ּונייַהְד תֹוָצָמ עֶבְלעֶזַא הָרֹוּת רָד ןיִא טְלעֶטְׁשיִג םֶה טאָנ טְנאָז אָיִשקע ןָּב אָיננְח יִּבַב !

 ןְפעֶגְיִג 'טיִג ךֹוא ןעֶמ טְלאוָו הֶרָוּת רֶד ז ןיִא ןהעַטְש טיִנ טְלאוָו סֶע עֶׁשְטאָח םיִׂשָמרּו םיִצקִׁש ןֵסָע

 הָּכזְמ טְלאוָועֶג טֶה טאָג טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יוֵו ףורד רֵבְש ןְּבעֶג יז לאָז רֶע טָלעֶטְׁשעֶג רע טָה

 לאָז די ידְּכ הְָּת יד ןְבאמ רֶסעֶרְג טאָנ םּוהָמ םּורָר תֹקָדְצ ֶנייַזןגעֶוןוֿפ לֵאָרׂשִי יד יי
 +ןמָא אָבה םֶלּועּו הָזַ םֶכֹועָב רֵבׂש ןעֶמּג ןְמעֶגייז ןעֶלעוִו ןעֶנרעֶ
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 קרפ

 -לַּכ ,םֶרָאָה ול רֹובָיִׁש הֶרָׁשֹי ְּךֶרֶר איִה ֹוזיִא ,רֵמֹוא יִּבַר א
 הָוְצַמְּ ריִהָז יוֲהִו , םֶרָאָה מ ֹול תֶרֶאָּפִתְו 0 ָהֶשעֶל תֶרֶאְּפִת איִהָׁש

 .'וכו לארׂשי לכ
 4 אכל יש תבא יקרפי

 0 . הדְֵפֶה דְָנִּכ הֶרְבֲע רֵכְׂשּ הרְָׂש הָנְנְּכ תָוצִמ מָה
 .תובא תראפת

 עֶר זיִא געוֶו רעֶכֶלעוֶו ,('וכו הֶרָׁשְי ְךֶרֶָר אה זיִאו
 עּורְי זיא םָע . ןעֶּביילקְסיֹוא ְךיִז לאָז ׁשֶנעֶמ רֶד שֵּח רעֶכייֵלְג
 : םוקְמַל םֶרָא ןיֵּב (א . תֹוצְמ ןעֶמְראָפ יו אָר ויִא םִע זַא
 ת"ישה ּוצ ראָנ טְגְנאַלעֶּב איו סאָוו הָוְצִמ םֶראָפ ןייֵא ױזַא
 , הָּנּוס . רּוּפַּכ םֹוי ןעֶטְסאַפ יוִז ,םיִנ עֶׁשנעֶמ ּוצ נוא ןייַלַא

 ןייֵא ַא ויִא סאָר , הָמֹודָכּו הָזּוזמ .ןיִלְִּת . תֶציִצ , בל
 ראָנ הֶנְוַכּב ּוהמ איז ףְראַד ןעֶמ לייוַו הָוְצִמ םְראָפ עֶרעֶוַׁש

 זַא ,ֹורֵבֲחַל םֶדָא ןיִּב (ב , הֶיִנְּפ םיש ןייֵאז ק הֶא םִימְׁש םֵׂשָל *

 םהיא זיִא ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא ןופ גּוא ןעֶנייֵׁשעֶּב םעָד טיִּמ

 םּוצ םֶמּוג ןּוהָט ןיִא ראָנ םייֵמְשעֶב סו הָוְצִמ םָראָק ןייַא
 ּוצ םיֹדְפֲח תולימג , םייַל עֶמָרָא ּוצ ; הקָדְצ ןעֶּבעֶג ןעֶמייווְצ
 םֶרַא רעֶר . הָמֹודָכּ םיִתָרֹיא תַפְְכַה . עֶמעֶרָא ּוצ נּוא עֶכייֵב
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 } טינ טְסייוַו אּוד (ַעֵרֹוי הָּתַא ןיִאָׁשו םֹּנראוָו רעוֶוְׁש ןָא ויִד טְמּוק סָװ הָוְצִמ יד ּוצ תּוזיִרָז טְצְננעֶּב

 תובא תירב

 עֵר הֶּתַא יֵאׁש הֶרּומֲַּבְּכ הָלק הָוְצמְּב ריִהְז יָה
 ָךאָד זיִא אָנַּת רָד הָׁשקו זיִא סֶע . (תֹוצַמ לָׁש ןֶרָכִׂש ןֵּתַמ
 םעֶד טיִג טְסייוַו ןעֶמ סאָר טְנאָז וַע רייֵר עֶנייַז רַתֹוּמ
 לאָז ןעֶמ סאָר רֶע טְגאָז ֹוזַא יוִו הָוְצִמ עֶרעֶי ןּופ רֵכָׂש
 םֶכְלעוַו ,הָוְצִמ עֶגְניִרָג ןייַא ןיִא יִפֲא ןייַז טְנעֶראוָועֶנ
 ףֹוא טיִנ ְךאָד טְכייוֵו ןעֶס הָוְצִמ עֶגְניִרְג ןייֵא םֶד טְסייֵה
 עֶלַא ְךאָר ןעֶנעֶז רֵכָׂש ןייֵמ 'טְמעֶנ ןעֶמ הָוְצִמ 'עֶכְלעוֶו
 ריִהְז יַוֲהוו ֹוזַא זיִא טֵׁשִּפ רעֶד ראָנ םִנייַא םלַא תֹוָצִמ
 ןֵה הָוְצִמ ַא ּוצ זיִרָז ַא ןייַ גיִדְנעֶטְׁש טְסְלאָז ּוד (הָוְצִמְּב
 ןּנהֶט ּוצ ןִמּוק ןָא טְכייַל ריֵד טעוֶו הָוְצִמ איִד אייַמ הָלק
 ןעוֶו לייוו רֶּפעַּפְׁש ףיוא ןעֶנייֵלְּבא טיִנ ךוא ּוד טְסְלאָז
 נד איוִו ֹוזַא (הָרּומֲחַבְּכו . ןּוהְט איז ןעֶמ ןאק ליוו ןעֶמ

 לָׁש ןֶרָכָׂש ןֵּתִמ

 ןעֶד טינ רַכָׂש ןייק ז הָוְצִמ יד רַפ םֶכּיִק תָמֲאַּב ןעֵד הָוָצִמ איד רַּפ ןקְנעֶׁש ריד טעוֶו ןעֶמ הָנֶּתַמ ַא רַּפ םאוָו (תֹוצַמ
 שיצ =

 רֶמאָט ןְסיוֵו םיִנ ְךאָד גטְסְנעֶק ןְפָשְועֶּבייֵא ןּופ הֶנְּתַמ ַא זיִא רֵכָׂש רעֶד ראָנ ְךאַז עַטּוג ַא זיִא ןייֵלַא הֶוְצַמ יִד
 :תֹוזיִרְזִּב הָוצַמ יִד ןּוהְטעֶג טְסאָה ּוד לייוַו ןייַז רֶעֶרְג ְךאָנ הָנְּתַמ איִד טעוֶנ

 תובא תוכז
 םִדָאָה 5 רֹובָיַׁש הֶרָׁשִי ָךָרָד איִה ֹוזיִא רַמֹוא יִּבַו)

 רָד .(םֶדָּאִה ןמ ֹול תֶרֶאְפִתְו ָהֵׂשֹועְל תַרָאַּפִת איִהָׁש לָּב
 ָךּורָּב ׁשֹודְקַה ןעֶמ טְנייֵמ ָהֵשֹועְל סאָד טְגאָז ץ"בשר
 ּוצ טּונ רהָעְז ְךאָד זיִא סֶע יֵׁשְטאָה טְסייֵה סאָד אּוה
 םָלֹוע לָׁש ֹונֹוּבר רעֶד ראָנ סעֶבְלעוֶו הָוְצִמ ןייֵא ןּוהָט

 תובא השעמ
 רעָד ויִא געוֶו רעֶכְלעוֶו ,('ּוכו הֶרָׂשָי ְךֶרֶד איִה ֹוזיִא)

 רעָד . ןעביילק סיֹוא ְךיִז לאָו ׁשְנעֶמ .רעֶר סאוָו רעֶּפְסְכייַלְג
 ןיײֵא םאָה חַמְׁש ןֶּב ןֹועְמִׁש יב : הָׂשֲַמ ַא םֶגְנעֶרְּב שֶרְדַמ
 איר ןעֶּבאָה - .לאֵעָמׁשִי ןייַא ייֵב לעְוייֵא ןייַא טָפייֵקעֶג לאָמ

 ןּנפ ְךיִז ןְלאָז ןְׁשְנעֶמ סאָד ןּומ צ ךיילג לאָמַא זיִא םִע עֶכלעוֶו תֹוָצִמ לעיִּפ אָד זיִא ןְגעוֶוְטְסעֶר ןּופ .ןָסיוו לאָז
 ןְּבאָה ייֵז עֶכְלעוֶו םיִריִׁשַע ייוֵוְצ ןעוֶועֶג זיִא טְדאָמְׁש ַא ןיא ִׁשָמ יֵּפ לַע .הָוְצַמ א ןּוהְט אּוצ ןעֶנְועֶלְּבָא םהיִא

 טאַהעֶג טֶה רֶׁשֹוע ןייֵא ראָנ טְסְגאוועֶג שיִנ טאָה רֶנייֵק טייֵהְרעֶליִטְׁש רֶתֵסְּב ןֵּתַמ הֹקָהְצ לעיִפ ןעֶּבעֶגעֶג עֶרייּב

 ילשמ
 ת"ישה ןּופ הָצֵע ןייֵא ןְזעוֶועֶג זיִא םֹוראַד ,עֶרעֶדנַא יִר
 לעיִּפ זיא סאָד הָרֹוחֶס לעיִּפ רהעַז םהיא ןָפאַׁשְרעֶּפ ּוצ
 עֶניִרייַל ןייק ןְּבאָה טיִנ ראָנ לאָז רֶע זַא תֹוָצִמנ הָרֹוּת
 יֵד ּוצ טגְנייַרְּב הָוצִמ ןייֵא , (הָוְצִמ תֶרָרֹונ הָוְצַמּנ) .טייֵצ
 הָוַצִמ ןייֵא ןעוֶועֶג םִָײקְמ רֶע טאָה םיוק ןעֶד עֶרעֶדְנַא
 םֶד ,ןייַז נצ םָיקִמ הָוְצִמ ןייֵא ךאָנ ראָפ םהיִא םהעטָׁש

 תובא
 טְלאוָועֶג טאָה תיישה 'וכ ה"בקה הָצָר אֶנֵּת רָד טְגאָז
 תָרֹוּת םֶהָל הָּבְרִה ְךֶכיִפְלו לֵאָרְׂשִי איִד ןעֶכאַמ ְךיִלָק קיִלג
 תֹוָצֵמִנ הָרֹוּת עמ ןְּבעֶגעֶג ייֵז רֶע טֶה םּוראַד -. (תֹוָצִמּו
 םָלֹוע תֹוֲאַּת ןעֶכּוז ּוצ ןְּבאָה טיִנ טייֵצ ןייק ןְלאָז ייֵז זַא
 ןופ תּנכָז רָד נגא . (הָריִדֲאַהְלּו הָרֹוּת ליִדְגַהְלו ראָנ הֶּזַה
 :רֶעָו םֶלֹועְל ןייַז ןיִגַמ זנּוא ףֹוא טעוֶו הָרֹוּת רָד

 ט"ע שוריפ

 רעֶד ויִא רעֶכְלעוֶו , טְגאָז איֵׂשָנַה הָרּוהְי יבַר ןָסייֵהעֶג טאָה רֶע ׁשֹורְקַה ּוניבַר רמֹוא יִּבַר

 ךיִז רֶע ןאק טּוהְט ׁשְנעֶמ ַא םִו ְךאַז יִד ,ןֶּבולְקְסֹוא ְךיִז לאָו ׁשֶגע 'ָמ ַא םָװ געוֶו רֶניִטְראַּפְטְכעֶר

 ןייַז טְסְלאָז גוא טייקנייֵש ַא ךיוא ם

 גנּולהאָצעֶּב םָד טיִנ טְסייַו ּוד םּוראוָו הָוַצִמ עָבְראַה ַא יו ןּוהָמ ּוצ הָוַצָמ עֶגְניִרְג ַא טְנעֶראוָועֶג

 רהעָמ ראַפְרעֶד אור טְסעֶו הָוְצִמ ֶנייֵלְ ַא וזיִא םִע ְךיִז טְכאַד ריִד םוִו רָׁשְפָא תֹוָצַמ יח ןּופ

 ּוד םו םעֶד ךָרּוד טְסאָה ּוד םָו ןֶראָׁש םעֶד ןֵגעֶכעֶר גנוא ןְטְכאַרְעַּב טְסְלאָז ּוד נּוא ןֵמעַנ רֵכָׂש

 נוא לעיִפ רָעייֵז זיִא סאוָו הָוְצִמ רָד ןּופ רֵכָׂש םעֶד ןְלעֶטְׁש ןְגעקְמִנַא טְסְלאָו הָוְצַמ ַא טְסּוהְמ

 ןעֶגעֶקְמְנַא ריִד ּוד טְסְלאָז טְסּוהְמ ּוד םָו הָרָיִבֲע רָר ןּופ טְסאָה ּור םָו הֶאְנַה יִד נּוא רֵכָׂש םעֶר

 יִה ףֹוא ןֶמְכאַרְט ריִמָּת טְסְלאָז הָריבֲע רֶר ְךֶרּור ןְּבאָה טְסעוֶו ּור םוָנ ןֶדאָׁש ןֶסֹורְג םעֶד ןְלעֶטְׁש
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 ינש תובא םרפ קרּפ

 ,ָךֵּטִמ הָלֲעַמְּל הֵמ עַּד ,הָרְבע יִדיֵל אָב הֶּתַא ןיֵאְו םיִרָבְר הָׁשֹלִׁשִּב
 לֵאיִלְמַג ןּבַר נ :םיִבְּתּכִנ רֵפֵּמַּב ךיִׂשֲעַמ-לֶכְו תַעַמֹוׁש ןְזאָו הָאור ןִיִע
 ,ץֶרָא ְךֶרֶד םע הָרֹוּת דּומְלַת הָפָי ,רֶמֹוא איֵׂשָּנַה הָדּוהְייִּבַרילָׁש ונְּב

 הובא ךיד
 ּוול תַׁשֹודק יִד .וץֶרֶא ְךָרֶר םע הָרוּת דּומְלַּת הּפִיו

 חַעַׁשַּב טְנעֶרעֶל ןעֶמ זַא טונ זיִא סִע רַמֵאַמ םעֶר טׁשְמייַפ

 ןיִא ןעֶמ טֶה ןֶּתַמּו אָּׂשַמ םעֶד תַצַׁשְּב ּונייַה לָדְנאַה םעֶד
 איֵד יו ֹזַא ְךיִלָרהֶע ןּלְרְנאַה לאָו ןעֶמ ,הָרֹוּת יד ןעֶניִז
 ןייֵא סאָמ עָכיִלְרהֶע ןייֵא ןְּבעֶג לאז ןעֶמ טְסייַה הָרוּת
 לאָז ןעֶמ םעֶנעֶי ןעֶראַנ טְׁשיִנ לאָז ןעֶמ גאוָו עֶכיִלְרהַפ
 רעֶר ןּופ םיִניד יד ץֶלַא זיִא םֶר ,טְגעֶניִל ןייק ןְגאָז םיִנ
 ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיא ץְלַא םֶר שעוֶו ןעֶמ זַא אֶליֵמְמ הָרְוּת
 רֶע זַא ְךאָר טְסייַה ןייַז ּוצ םִיקַמ לעֶדְנאַה םעֶד תַעַׁשָּב
 רער ןְבייֵלְנְטְפעֶר !ןֶּתַמּו אֶּׂשַמ תַעַׁשְּב הֶרֹוּת טְנעֶרעֶל
 ןְרעֶר ּוצ פיִנןְטיִה ְךיִז םְראַד םיִׁשָנ טיִמ שְלעֶדְנאַה םִו

 תונא תראפח
 ןייק פינ ןפמ ףְראַד ּוצְרעֶד ליימ , רעֶטְכייַל ויִא תיִצָמ
 ןְנעוֶה רֹובָּכ ןּוּפ הָיַנְּפ א טאָה רע וַא נּוא הָניַּ עֶרעֶרְנאַזעֶּב

 לאָו רַע ראָנ ְךיילַג סלא זיא ןאַמעֶרָא םעֶד ןעֶד ׁשּונ ְךיא זיא
 ׁשיִא רעֶרעֶי זַא םֶּבייַרְׁש ט"ּבמר רעֶר , הָבָדִנ יר ןעֶמּוקעֶּב
 רֵרעֶי נּוא תֹוִצִמ ג"ירּת ןופ ליטעֶצ ןייֵא ְךיִ 1 רַמ םאָה לֵאָרְׂשִי
 ןעֶלאָג םעֶד ןיִא סו הָוְצִמ ןייֵא ןעֶמעֶנ ראָפ ְךיִז זּיט ׁשֵשנֲעַמ
 ןעֶגְנעֶרְּב םהיא םעוֶו םָד נּוא ןעקְנאַדעֶג עֶצְנאַנ עֶנייַז ןעֶגיִל
 ןייא ראַפ םוְּו , אָנֵּת רֶד נאָז סאָד נּוא ; אָּבַה םֶליע ִש
 תַּרֲאְּפִת איִהָׁש לָּכ , רקוע םעֶד ריא ןּופ ןְכאַמ רֶע לאָז הָוְצִמ
 תֶרָאְּפִתְו , רָפעֶׁשאַּב םעֶר ראַּפ ןייֵש זיא יִז עֶכְלעוו , הֶׂשְי

 רע יִדַּכ ,ו"ה הָבעַוּת םֵׁשָל אייז ףֹוא ןקּוק טְׁשיג רע; לאָז ְךיוא ,ןּתַמנ אָּׂשַמ םּוצ ףְראַד רִע םוָו סָד ראָנ ייֵז טיִמ

 ּביירְׁשאָרְמִנ איד ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְכעֶלְׁש ןייקנ ןעֶּבאָה יג לאָז
 תובא השעמ

 ןעֶרעֶייַפ ןייֵא זלאַה ץ'פֹוא םֶהיֵא אייֵּב ןהעֶזְרעֶד םיִדיִמְלִּת
 סיֹורְג טיִמ ןֹועְמׁש יִּבַר וצ ןעֶפאָלעֶגְנייֵרַא יז ןעֶנעֶז ,טְנעֶמיִד
 ,ריִׁשֲעַּת איִה ' ה תַבְרִּב , יִּבַר . םהיִא ּוצ ןעֶגאָז נּוא הָחְמִׂש

 טְציא  ְךייַר ןָׁשְנעֶמ ןייֵא טְכאַמ ת"ישה ןּופ הָכָרְּב איִר

 ןעֶּבאָה ריִמ .הָאיִצְמ הָוָׂשָּב רעֶר ןופ ְךיְִיִלְנ רהיִא םיי
 , טְגעֶמיִר ןעֶרֶע יט ןייֵא וָלאַה ץָפיֹוא לְוייֵא םייַּב ןעֶנּופעֶג
 םינ זיא סאָר םיִנ ְךִו םיִיַרּפ םיִדיְִלַּת יִד ּוצ רֶע םְנאָז
 גּוא לעֶזייֵא סאָר ראָנ םְפיֹקעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶר עֶנייַמ

 טאָה אֵנֲהַּכ בַו ('מ ףד ןישודיק) הֶׂשֲעַמ א

 תובא תוכז
 ּוצ ןעמּוקעג ןעֶנעֶז ריִעָה יֵבּוט הָעְבִׁש יד זַא רּוטאַנ ַא
 רֶע טְגעֶלְפ טְראָטְׁש יד רַפ הֹקְדִצ רַבְד ַא ןְגעוֶו םֹהיֵא
 ייַּב טייֵהְרעֶליטְׁש ראָנ ןּפְראַווְסֹורַא גנא ןֶעייֵרְׁש ןָא ייֵז
 טיִמ ליִטייַב ַא ןעֶפְראוַוְרעֶטְנּוא אייז רֶע טְנעֶלְפ טְכאַג
 רַּפ רּומאֵנ ַא ןְּבאָה טְגעֶלְפ רֶׁשֹוע רעֶטייוֵוְצ רעֶר רְלעֶנ
 קְראַטְׁש רהעָז ויִעָה יַבּוש הָעְבִׁש יִר טְנעֶלְפ רַע טָרהעק
 רֶבָר לֶכָל רֶטֶׁשֶרֶע וָד ןייַז טְגעֶלְפ רֶע נּוא .ןייַז דֵּבַכַמ
 םהיֵא טימ ךיז טֶה טְראָטׁש עֶצְנאַנ יִר טאָר הָקדְצִּבְׁש
 ךאר ןענעֶז ייֵז להאוװּביוא יִּבר טגאז סאד טשטנעּבענ

 יו רעֶמעֶּב ּךִיֵר םִרָׁשֹוע ןְטייֵווְצ םעֶד זיא ןְגעוֶוְשְסעֶר ןּופ תֹוקָדצ יִלֲעַּב עֶסיֹורְנ גּוא עֶניִטְכְראַפ סְפאָנ עֶרייֵּב
 זּומ הקרצ יד ןייַלַא ןאַמּורֶא םעֶד טְּבינ ןעמ זַא ןעוֶו ְךייֵלְנ רהעְז זיִא וָתָסְּב ןָּתִמ הֹקָדְצ .ָךֶרָר םֶרָׁשֹוע ןְטְׁשְרֶע םעֶד
 םיִׁשָנֲא ןעֶׁשְנעֶמ ןעוֶו רעּבָא .רֶּתֵסַּב ןעֶּבעֶג אּוצ םהיא ןרעוֶו שינבמ יִנ לאָז רע סאָר ןָפֹוא ןייֵא ןָכנז ךיא
 ןייַז קִזַחֵמ ייֵז ןעֶמ ףואַד הֵקָדֶצ ַא טייל עַמירָא ראַפ ןעֶכאַמ אּוצ ןְמאַזנצ לַטַבָמ ְּךיִז ןְנעֶז גנא ןהעָנ םיִדְּבּוכִמ
 ןעֶּבעֶג ףיֹוא נּוא ןְקּוקְראַפ אייֵז ףיֹוא ְךיִז ןעֶלאָז עֶרעֶרְנַא סאָר יִדְכַּב ןעֶסיוֵו לאָז ןעֶמ טינ ליוו ְךיִא ןְגאָז שיִג
 :ְךאַו עֶרֶעייֵט איד אּוצ הָקָדָצ

 םיׂשֲעַמ עֶלַא וַא טְסייֵה אְנֵּת ְרעֶד סאָר ששֹּפ םעֶד טְגאָז לֵאּומְׁש ׁשְררִמ רעֶד . וםיבְּתְכִנ רֵּפִמַּב ְךיִׁשֲעַמ לֶכְוו
 יד ןער הֶבּנׁשִּת ּוצ הצע ןייא ןייַז סד טעװ ןְְּכייֵצְראַפ ְךּוּב גאט ןייז ןיא ְךיִז ייַּב רֶע לאָז טּוהְט ׁשְנעֶמ רֶד סאוָו
 טאָה רֶע סאוָו םְסעֶגְראַּפ ִע םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׂש ןייק ךיז ןיא טיִנראָנ טניִפעֶג רֶע נּוא הֶָתִכֹׁש ּוצ .לּגלָע זיִא ׁשְנעַמ
 טְכעֶלְׁש ןְנעֶו ייֵז בֹוא נּוא םיִׂשֲעַמ עֶגייַז ןהעֶזְכְרּוד א רֶע טעוֶו ןְנעֶכייֵצ ראַפ ךיז טעֶוֶו רֶע זַא רֵּבֶא ןּוהְטעֶנְּפָא
 7 : ןייַז ןְקַתְמ גוא ןּוהְמ הֶבּוׁשְּת וִע טעוֶנ

 תובא תקדצ
 גֹוא ןייֵא אָד זיִא סֶע "וכו תַעַמֹוׁש ןֵזֹאָו הֶאֹור ןיע)

 יד .םעֶלַא טְועֶה סאוָו רֶעֹוא ןייֵא גּוא טהעז עַכְלעוֶו
 יאַּכַו ןֵּב ןָנֶחֹוי יִּבַר ןעוֶו תֹוכָרְּב ָּתְכַסְמ ןיִא טְגְנעֶרְּ אָרָמִג
 זַא ןעֶנאַטְׁשְרעַפ םיִריִמְלַּת יִד ןּבאָה קְנאַרְק ןעוֶועֶג זיִא

 םהיא ןּופ ןְטעֶּבעֶג ייז ןּבאָה ןָּבְואַטְׁש רֶלאַּפ טעוֶו רֶע
 ןייַז לאָז סע ןֹוצָר יִהי אייֵז ּוצ רֶע טְגאָז . הֶכָרְּב ןייֵא
 יוֵו םהיא רַפ ןְּבאָה אְרֹומ טְלאָז רהיא זַא ןְליוֵו סטאָנ

 םהיִא ּוצ ייֵז ןְנאָז .םֶדָו רֶׂשָּב ןייֵא 2 אָרֹומ ׁשֶה והיִא

 ט"ע שוריפ
 םוָו ריִמָּת ןְסיוִו טְסְלאָז ּוד ,ןָכאַז יירד יד ןְנעֶז םוָו . תֹוריִבֲע ּוצ ןָמּוק טיִנ ּור טְסעוֶו ןֶכאַז ייֵרְד
 סאוָו טְרעֶה רֶעֶוא ןייֵא נּוא טְסּוהְט ּוד םָו ריִד ףיוא טקּוק גֹוא ןייֵא . .ןֶּבֹוא ְךיִז טּוהְט ריד רָּביִא
 יד לאל ּבִ .ְּוּבַא ןיא ןְּביִרׁשְראַפ טְרעוֶו טְסּוהְמ ּוד םו םיִׂשֲעַמ עֶנייַד עֶלַא נּוא טֶסְרעֶר ּוד
 טלעֶו רֶד ןופ גְנּורהיִּפ םעֶד טיִמ הֶרָוּת ןְנְרעֶל ּוצ טּונ זיִא סֶע ט;אָז איׂשנה הָרּוהְי ִּבַר ןּופ זּוז
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 , עי הָּמִע ןיִאָׁש הָרֹוּתיִלְכְו .ןוע תַהַּכׁשִמ םֶהיֵנֵׁש תעיניׁש
 יִקְסֹוע ּויִהְי . רּוּבַצה "םֶע םיקָס ועְה-לָכְו .ןֹוע תֵרָרֹוגְו הָלֵטַּב ּהפֹוס

 קי םֶתֹקדצְו , םֶּתְעַּיַסְמ א תּוכְזִׁש םִיַמָׁש םֵׁשָל םֶהָּמֹע
 תונא תראפת

 .ןערירּפ * ןייז ְךיֹוא ןעלאז ןעַשנעמ סאוו גוא סְראָה ןמ יל

 הקָרצ יי ּורנֲהְל סרא ןיִּב סאוָו תיוַּדמ יר ןופ ענייא ּונייַה
 ןיִּב םַיקמ אליממ ךאר רע סא םעּר םיס לייוו ח"מג גּוא

 םסלאָו אּור הל הָוצפּב ריהְו רֵהַי . ךיוא םֹוקָּמַל םָדָא
 סיפ סאװ ה"ַמע תא הקדצ ןּופ הוצמ עֶגְנירג יר שמיה

 . הָרָּומַחַבְּכ ׁשַפַנ ןייא ןייז הִּיַחְס ןעֶמ ןאק תֹועַּבמּמ עֶניִגייא
 הָמֹורכּו רופּכ םֹוי ןעֶפְסאַפ גוא ;ילפּת הָוַצּמ עֶרעֶווש יד ױװ
 ןּוהּפ ןעמ זּומ ייֵנ לייװ ןייז ּוצ סייקמ רעווש ןעֶנעז יח סאו

 ןרכש ןֵּתַמ ערי . הֵּתַא ןיאְש הָינּפ םּוש ןייא ןהָא הָנובַב
 סע סייוו ייי ןיװ רעֶשמ םינ ראָג טסנאק ײר ןער . תֹוצס לש

 : אָּבַה םֶלֹועְּב ח"סנ נו הָקָדְּב ןּופ רַכְׂש רעד סיֹורָג זיפ

 .ןַרעוֶו ּתנִרַהעְג סינ לאז רע טפאהרער םהיא טאה

 גנייַה לייֵַמ שרעֶדְנּוה רעיפ ןעוֶועג ַהירסַמ

 תובא ךרד
 ייז ןֵפֹוק סיׁשנ יר סוָו סייּכ עֶכְלעֶזַא ימ םֵלעֶרנאַהעֶג
 ןעוועג זיא.אָנַהֹּכ בֵר .ןֵכאַז עֶרעייז יז ןיא ןעֶטְלאַהנצ

 גּוא .ןיימעג ןעוֶועֶג זיא רע לייוו ראָנ קידַצ וסיורנ א

 ְלעֶדְנאַהעֶג רֶפ טֵה הָקָדצ ןייק ןמעֶג ְלאוָועֶג םיג םֶה
 -ַבייֵא .ןעוועג סנרפִמ ךיז םֶה גּוא םילּכ עַכלעֶזא שיס
 ראַפ הָצּורּפ ןייא :צ ןְמּוקעֶגנייַרַא אֶנֵהַּכ בֵר זיא לאָמ

 פֶה ןִניִרְניִז ּוצ טרערעֶגנָא םהיא ח םֶה םייּכ יר ןַפיֹוק
 ןַדעֶדְנֶא ּפיג םהיא לאז עֶרֶה רַצֵי רִר טאַהעֶנ אָרומ רפ

 סעֶר ףיוא ןעֶגְנאַנעגְפיֹורֵא רע זיא .ןְנלאָפ יז לאז רפ

 סְלאוָועֶג טאָה ננא ןעֶגנּורּפשעֶג םאָרַא זיא נּוא ְךאַר
 ויא רֶפ יו וזַא .ןעֶניִדניז סינ לאָז ופ ןערעוֶו ְּתְנִיַהעֶג
 גַנֹא ל"ו איִבָנַה נהֵילא ןעמּוקעג זיא ןְגְנּורּפשעֶג ּפאָרַא

 ףיס טסאָה ור אָנֲהַּכ בַר ּוצ שנאָזעג איבגַה ּוהילא טֶה

 לייֵמ סרעֶרְנּוה רֶעיפ םעֶנאַר ןּופ שייוו ןעיוענ רעֶהירפ ןיִּב ףיא

 סרעפטנעענ אָנֵהַּכ בר םֵה . ןַרעוֶו ּתַנרַהעג טשינ טסלאָז אנר ןייז 13 ליצַמ ךיר ועֲהא ןעֶהיִלַפ טזּנמעֶג ךיא ּבאָה
 ןָפאָרְטג םָר ךיז טאָה אֵליִמְמ -םילָּכ עכלעזַא טימ ןְלדנאַה ךיא זּוס ןאַמ רעניימעג ַא ןיִּב ףיא ןּגט ךיא לאָז םאוו :

1 

 .ןְּבירְׁשעֶג רעָהירפ ןעֶּבאָה ריס איו וזא הָצּנרּפ רד גצ ןמּוקפננייַרא ןיִּב ךיא
 .ׁשטייֵט יר ְךֹוא זיא סאָר .םיִׁשָנ שימ ןְלְרְנאַה נצ ןַפראר טינ ןוש לאז רע ְךֶלדנעַר טימ ילּכ ןייא =

 ןַּבענעג לײו איִבָנַה ּוהָילִא םהיא טָה

 הָרֹוּת דִנמֹלַת הפיו

 תַהַּבׁשַמ םהינש תעיגישו ןֵּתַמַי אָׂשַמ םער תַעַׁשְּב הָרוּת ירבר ןעניז ןיא טאָה ןעֶמ זַא םּגג זיא םפ .(ץֶרַא ךָרֹד םע

 םגש ַא ןופ סא ךױ סיה ןעמ נּוא .ןְּתַמּו אָׂשִמ םער תעַשּב הָרֹוּת איד דיִמָּת טְקנעַדעֶג ןעֶמ זא ןעֶר (ןוע

 : סטּונ לעיפ ּוצ הכוו ןעֶמ זיא אליממ לאָמְנייק םשינ טגנידִנױ ןעמ זוא ךרּבתי םשה טפלעה ץֵכעֶלש -

 2 2 יי א הכש} =

 תובא תקרצ
 זא ײי יִפ טיעַפְנַפ םֶרָו רֶׁשָּב ןייא רַּפ אחד רהפמס םינ

 ןְׁשְנעֶמ ןייא יַּפ יװ םאנ רַפ ןעֶּבאָה ארומ טעוֶו רהיפ

 טיה שנעמ רעדעי זא ןעֶהעֶז רימ ןער גגנעֶג ןוש ויא
 סוו סר נּוא ןסייווצ םער רֵפ הֶדָחַבֵע ןייא ןּוִמ יצ ףײ
 םהיא סְרַא סאָר ץלַא סייוו נּוא םהעז יֹוכיַבּכ ת"יׁשה

 ןיא אָרֵכג יר םהיא ןּופ םגנערב הֵׁׂשעַמ א ְהאְנ יב

 טנערפעג םהיא ןּבאָה םידימלת יד זא אָמֹק אֵבְּב תכַּסִמ
 ןייא יב ןעוֶועֶג ריִמְחַמ השודקה הרוּת יד סה סח רֵּפ

 ןייא םע'ַבְנִנ רעֶנייא זַא ןֶלֵזנ ןְיא ייַּב אחו רהעֵמ בֵּנִג

 גוא טְרעּפאָר ןְלהאֵצעְּב רע א ףאש ןייא ררא סקּ

 יפ שלאצעּב ספוקרעּפ ורָא ןְטְכאַׁשעג ייז ׁשֵה רֶע ּבֹוא

 ראָמ רעיפ ףאָש ןייא וּפ גּוא לאָמ ףניִפ םקֲא ןייא ױפ
 ּוצ םִא יו בִינהְמ טינ והעמ זיא ןלזנ ןײא נּוא והֲעָמ

 לעיפ ןְלֹונ ןייא ךאָר זיא ךילסנעניײַא הֶּלֹזַג יר ןְּבעֶג ! :

 שרעפנעענ יאַּבַז ןֵּב ןְגָהיי יּבר ייז םֶה .בָנֵנ ןייֵאי יו רֵגְרֶע

 ארומ םֶה רע ֿכייוו רַסעֶרג רַפְרעד זיא .בָנֵנ 8 םַגִק רד ,

 תובא השעמ
 םינ ווא לאעָמשי .םער קירוצ ספּוי סנעֶסיִר ןייק סיג
 :ופ ןעפּורענ םהיא ןעּבאה יז . קירּוצ םנעמיר סעֶר סהיא
 ּגַא חַטָׁש ןֶּב ןיעמש יב םהיא ּפִה ןעמוקעג קירגצ זיא וּכ
 ןֵּב ןועמש יִּבַר ןּופ ןהעזעג פה רע װ . םנעמיר םעֶר ןּבעגעג

 םּביילְג ןעפירעגסיוא רע סאָה םייקנייּפ ענעפלעו יר חַטֶש
 ואָרְׂש ןופ סא) רער יא םָּביֹולְנ גוא חַמִׁש ןּב ןועמש ויא

 זה אָצְמִנ . הֵרֹוּת עֶנייֵׁש ןייא יוזא ןְּבענעג ײז פאה רֶפ םוי
 ּוֵר פנילייֵהעֶג םרעו סדִי רֶׂשְּב ןייא ןיּפ הבומ הָרמ אֵזא ןופ

 . ףיוא ןַצשנעמ סעֶר ערהע םכאס סָּכ נוא ת"ישה ןּופ ןעֶמאָג

 םָלּועַּב חַמֶׂש ןֶּב ןּועמש יִּבַר ןּופ רֵכש -- ּויא סע סיירג יװ נוא
 יר םְנאָנ סאָר גיא - ןעֶלעֶמְשְראַפ זנוא ביז ריס ןעֶנעק אָּבִה
 ךּו לאו רשי ןופ געוו ןעכְלעוֶג . הָרָׁשי ְךֶרֶר שיה יזיא הָנַשמ

 .ָהֶׂשעִל חָרֲאַּפתֹת שיהַׂש לַּב ןעֶּביֹולְק סיוא ׁשְנעֶמ רער

 זיפ פמאפש ןופ יִי סיִי סאָג רפ ןייש זיא יז םוִו עֶכלעֶזַא
 .ןְפייֵל רַפ ןייֵש ויא סע גוא .סראָה ןמ ול תָרֵאָּפְתֹו .םֵׁשַה שודיק

 עֶהעֶו סיִנ םהיא ֵאָו ׁשֵנעַמ ןייפ זֶּמ ירָּכ םֶכאַנ אייֵּב רע טע'ֶבנַנ םִנראַר גגא אָנ רַפ איו 'ּוהעֵמ ןָשֵנעֶמ רַפ

 ט"ע שוריּפ
 סד ןעד ןייז סנרפמ ןנעק ךיז פאָז רע ןֶּתַמּו אָשַמ רֶדָא ןּוהט הָכאָלָמַא לאָז ןעמ רע טניימ סד
 הכאלמ ןייק טינ טֶה נּוא הרָוּת פ נערעל סו רָד נּוא ןגידניז טְסעֶנְראַפ עֶדייֵּב יִר ןּופ םייקירימ

 ןּבאָה םינ עוו רע םּוראוָו ןְנְרעֶל ּוצ ןֵרעֶהְּפוא ןעֶזּומ טעוֶו רע; ףֹוס רד זיא ןייז ּוצ םַגרִּפַמ ְךיִז
 ןגעוו סטאָנ ןיפ ןייז קסוע אייֵז ןָלאָז ןְגעֶוו םיִּבַר ןּופ קסוע ןִנעֶז םוָו עַלא יר נּוא . ןֵסע ּוצ סוְו

 םיִמָרָר טינ רֶבֶא ןָפְראַד ייֵז . ייֵז טְפְלעֶה םיִּבַר ןּופ תובָא תּוכְז רֶדְןעֶד ןְגעוֶו רֹובָּכ רעֶייז ןופ טיִנ
 הואנ 1 3
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 ווֲה ג:םֶתיִׂשֲע ולֵאְּכ ,הֵּבְרַה רֶכָׂש םֶכיֵלֲע יִנֲא הֶלֲעַמ םֶּתַאְו ,דעָל
 ,םֶמְצַע ְּךֶרֶצִל אָּלֶא . םֶדָאָל ול םיִבְרָקְמ ןיֵאָׁש .תּוׁשָרְּב םיִריִהְ
 תַעְׁשִּב םֶדֶאְל ול םיִדְמֹוע ןיֵאְו .םֶתָאָּנַה תַעְׁשִּב םיִבֲהֹואְּכ םיִאְרִנ
 הֵׂשֲעּיֶׁש יֵדַּכ ,ףְנְוצְרַּכ ֹונֹוצְר הֵׂשֲע ,רַמֹוא הָיָה אּוה ז ; ֹוקָחְר
 םיִרֲחַא ןֹוצָר לֵּמִבִּיִׁש יִדְּכ ,ֹונֹוצְר יֵנְּפִמ ףֶנֹוצְר לָּטַּב ,ונֹוצְרִּכ ףֶנֹוצְר
 ןיִמָאַּת-לֵאָו ,רּוּבִצַהןִמ ׁשֹורְפִּתיִלַא ,רַמֹוא לֵּלִה ה : ףְנֹוצְר יִנְּפִמ

 ,ֹומוקְמִל עיַּנַּתֶׁש רע ךרֵבֲהתֶא ןיִדָּתילַאְו .ְףֶתֹומ םֹוי דֵע ְךֶמְצַעְּ
 תובא ילשמ

 ןְלעוֶו רימ .,('וכו ןיברקמ ןיִאָׁש תּוׁשִרְּב ןיריהז ּווְהִו
 טְראוָה סָד ,עֶלַא יו ׁשְרעֶדְנַא טֵׁשְּפ םעֶד ןָנאָז ךּוא אָד
 ריִמ יוִוו ןאַמעֶרָא ַא ׁשָר טְראוָו םעַד ןּופ טְמאַטְׁש חּוׁשָּר
 ןּופְרעֶד הָנְוַּכ יד ,(קֶרֵּפ ןעֶטׁשרֶע ןיא טשטייטעג ןֵּבאָה

 ּפאָרַא טהעֶג רע ןעוֶו זיִא ןֶׁשְנעֶמ ןּופ רּוטאַנ יר ֹוזַא זיא
 ראַפ ננא ןעלאַפעג ךיז ייַּב רע טרעו רֹנאַטש ןייַו ןופ

 ייַּב עֶציִטׁש ןעֶכּוז ּוצ ןָא טּביוה יפ סיִקָסע עֶנייז טאָל

 תובא תראפת
 ןיִא ְסְלאָז ּוד ,(ְּךתֹומ םֹי רֵע ךֵּמְְַּב ןיִמאּת לֵאָו

 ןייַד ןּופ גאָּמ םעֶד ויִּב םיֹוהּפעֶגְנייִא ןייַז טיִנ םֵסְּבְלעֶז ְךיִ

 ְךיִז םְניִפעֶג תָּבַׁש ָּתְכַסֵמ יִמְיַׁשירי רּוטְלַּת ןיא .ןעָּבְראַטְׁש
 טְנעֶרעֶלעֶג טֶה נּוא ןְסעֶועֶג זיא ריִסָח רֶסֹירָנ ןייֵא הֶׂשֲעַמ ַא
 ןיִמַאַּת לֵאָו ץֶּטאַז םעֶד טְנעֶרעֶלעֶג פה רע ןעוֶו הָליַלְו םֶמֹוי

 םֹוי רַע) ראָג !ָּדְתֹומ םֹוי דַעְו טְנעייֵלעֶג שיִנ רֶע שֶה וָּדְמְצַעְּב
 ףיֹוא זַא םנעֶכעֶרעֶג םֶה רֶע ןעֶד רטלע ןייֵר ּוצ דיִּבוְדִתְנַקְז

 ןידְניִו טיִנ ןּוׁש םעו ןעמ זַא רָכיז ןייַו ןעֶמ ןעק,רָפֹלֶע יִד ןעֶרעֶלְק ּוצ ןָא טּכיוה רֶ דנייַרפ עַטּונ נא עֶטְנאַקעַּב
 ָנייֵז זַא ןעטְכאָיְט ּוצ ןָא טּביױוה ןּוא תֹובָדנ ןעֶנעֶמ
 ןעוֶונ ְךייַר זיא רֶע ןעוֶו שציטשעֶג לאָמַא ְךֹוא אייֵז םֶה רֶע לייוַו ןְציטׁש סיוועֶנ םהיא ןָלעוֶו רֶנייֵיְפ עֶטּונ עֶניִלאַמַא
 רהיֵא .(תּוׁשְרָּב ןיִרְיִהְז ּווָהִנ הָנְׁשס איד טְנאָז סָד דְנאַטש ןייז וּופ יָטְגּוועֶה ןעֶצְנאַנ ןיא רֶפ טמוק לייוַוְרעֶי גופ

 תובא תקדצ
 היּב ׁשֹודְקַה םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ְךֶלֶמ ןופ גוא םעֶר יִּפ יֵּגַא
 ריאַמ יִּבַר ,אֵרֹומ סינ וִע טֵה פלא טהעְו סוִו לֹוכֵיַבְּכ

 לֵאילַמַג יִּבַר ןּנפ טְועֶהעֶג סֶה יִע סוָו לָׁשָמ ןייא סנאָנ
 םוָו םיריֵׁשֲע ייווצ םדאטש ןייֵא ןיא ןעוועג ןענעו ספ

 טֶה אייז ןּופ רעַנייֵא חורּועס עֶסֹורג טְכאַמעג ןעֶּבאַה

 ואָנ ןיילק זיּב םֹוינ ןוֿפ שייֵל ּפראַטְש עֶלַא וָטעֶּביאַּפ
 רעד נּוא .ןעפנרענ טינ וע סאָה יעדניק סנינעק םעֶד

 עֶנעְנייא ואָנ הָדּועס יִר ףֹוא ןעֶטעֶּבואַפ ּפֶה וַטייוִוַצ

 ריבַּכ סנינעק ןָא רֶטייווְצ יִד ךאד טֶה אָזְלַא . עִיִליִמאָּפ
 ןשנעֶמ ןְרְמערפ ןייק ךאד ּפִה יִע ןער ןעיוֶועֶג ַענוּפ טי
 סםינ ְךֹוא רעדניק סנינעק סעד וע טאָה ןעֶטעֶּבעֶג סינ

 ןעַטעֶּבעֶג ןָמעֶלַא ףאַו סֶה וָמְׁשרָע יִד יָּבִא .ןְסעֶּנעֶנ

 שיטרעד רע טייוַו סינ ְךֶלָמַה יִנְּב יד ראָנ הָדֹּועֶס יֵד ּוצ
 בָנֵנ רעד זיִא ֹוזַא . רֹובָּכ ס'ִכָלָמ ןיִא ליִקִמ זיא רָע זַא

 אֵרֹומ רֶע םֶה םֶרְו רָׂשָּב ןייא ןּופ נֹוא ןייֵא רַפ זַא ְךֹוא
 ןעֶלהאָצעֶּב םַנָק רֶע זּומ םּנראַד טינ ת"יׁשה ראַפ נּוא
 ,(תַעַמֹוׁש ןְזאו הֶאֹור ןיע! הָנְוַּב יִד זיא סאד גנא ,לָפַּכ
 טְרעֶה ןעֶמ גּוא ןעֶמ טהעַז לעַמיִה ןּופ זיא לַלְּב יעָר
 ; ת"ישה תַחַנִׁשַהַּב זיא סעֶלַא גנא

 ןּגהַּט לאָז רֶע טימאַר .ןונֹוצְרַּכ ָךנֹוצְר הֵׂשֲעַיֶׁש יִדָּכו

 ןיא טְלהעַצְרעֶד אְרָמִנ יד .םָנעֶנייא ןייֵז יו ןְליוו ןייַד
 לַאָרשִי ץֶרָא ןיא זיא לאָמַא םָר הֵׂשֲעַמ ַא חינַעַּת ָּתַכַסמ
 רֶדֲא ׁשָֹוח ,ןעוֶועֶנ טינ ןְגעֶר ןייק רֶשְניוו ןְצְנאַג םעֶר
 ןעיֶועֶנ ןֹוׁש ּזיִא ןעייֵז ןּוּפ ׁשֶרֹוח רָטְצעֶל רַר זיא יכְלעוַו

 . "ש שורי :

 רהיא סוָו רהיֵא גּוא ניִּבייֵא ףוא טהעטְש סר חובָא "ר ןופ טייקניטכערעגנ סֶר נוא ןֵּבאָה הָוַאָנ

 .ןּוהטעג ןיילַא טֶה רהיא יו ְךייַלג רֵכָׂש לעיפ ןְגְנעֶרְבְפּוא ךייַא לעוֶו ךיא טאָנ טְנאָז קסוע מייז

 ןּופ ןְפראַד ייֵז תעַׁשּב דנייַרְפ ךיז ןייוַו עַכְלעוֶו ןְׁשְנעֶמ עֶכְלעֶז רֶפ טֵכָא ןיא ךיז טְמעֶנ ויייחי ייּת

 לֵאילָמִנ ןּבַר רֶמוא הָיָה אה , םונ ןייַז ןיִא ןֵׁשְנעֶמ םעֶד טינ רֵּבֶא ןְפְלעַה נּוא ןֶּבאָה הֶאָנַה םהיא
 ןײלַא טְסְלאוָו אּוד איוִו ְךייַלְנ הֶרְוּתַה יִּפ לַע ןּוהְט ְךיִד טְסייֵה רע;סוִו ןוצָר סְמאָנ והט טְנאָז

 אייז , טֶסֵּפְרַאַד אּוד סאָוו ןֵליוִו ןייַד ןּורֵמ לאָז "שה יֵדְּכ ןּוהְט ּוצ טאַהעֶנ קֵׁשַח נוא טסּולנעֶג

 ןיפ ןעֶליֹוו םעֶד ןַײז לֵטַבְמ לאָז י"שה ידּכ ןעֶליוו "שה ןּופ טְסּולנ ךיר סאוָו ןליוו ןייד לטנִמ
 טְסְלאָז ּור טְנאָז לֶּלֵה יַמּוא לֶלַה , ןָנעוֶו ןֹוצָר ןייַד ןּופ ןּוהט סטְכעֶלׁש ריר ןְליוו סו ןֵׁשנעַמ עֶרעֶרְנַא
 ןְרעֶר ןייֵא טיִנ ןייֵלַא ריד טסְלאָו אוד , טְכעֶלְׁש ו"ח זיא ייֵז א םלוע םעֶד ןּוֿפ ןֵרייֵׁשְּפָא םיִנ היד

 םינ ץְלַא ריד אּוד טְסְלאָז טוט ןייד ןּופ נאָּמ םעֶד ייַּב .עֶרֶה רֵצֵי סעֶר רֵפ אָרֹומ טינ ּבאָה ךיִא

 זיִא רעֶצזַא רֶבֵח ןייד ןייַז ןד טינ םֶסְלאָז אּוד .םהיא רַּפ ןֵטיִה ץְלַא ְךאָנ ךיר טְסְלאָז נּוא ןָּבּולַג

 ףורָד ןְגַטְׁשעֶּג טְפיִּב וא טֶרָא םֶרָבֵ ןייר ףוא ןָמּוקעֶג ןיילַא ךוא טְסיִכ ור זיּב ריִד ןופרֶנְרָע
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 תובא תראפת
 מאָה ןֶמֶׂש םעֶד , ןייַז ַחֵצַנְמ טיִנ ןעֶק עֶרֶה רֶצָי רעֶד נּוא

 ראַּפ ְּךיז רֶע טֶה ףיִקַּת ֹוזַא ְךיִז ייַּב זיִא רֶע סו ןסאָרד
 עֶגינייֵא ויִא נּוא רֶמיִצְנֶעֹורְפ ןייֵא רַפ טְלעֶמְשעֶגראַפ םהי
 ןְפְראוְועֶג ץלַא טֶה ּוא םֶהיֵא יַבְראַפ ןָגְנאַגעֶג ייַּבְראַפ לא

 ןעוֶועֶג ַעְבֹוּת ֶמׂש םעֶד םֶה רֶע ויִּב דיִסָח םעֶד ףֹוא גֹוא
 ּוצ ךיז ןעֶריִר ּוצ טְלאוָועֶג םֶה רֶע יו 'ראָג הָריֵבֵע ןייַא ַא

 לעיִפ רֶעייֵז טאָה נּוא טאַהעֶג הָּמִרֲח דְלאַּב רָע טאָה רהוָא

 איד ןעֶּבאָה .אָד טיִנ ץְלַא זיא ןעֶגעֶר גּוא עֶר
 רעֶכְלעֶוֶו לֶגֲעַמַה יֵנֹוח אָנֵּת םעֶד ְטעֶּבעֶג רַגהאֹוו
 רֶע טייֵצ ןייַז ןיִא תַפֹומ ףַעַּ רֵטְסעֶרְג רעֶד ןעוֶועֶג

 טֶה םִע גּוא ןעוֶועֶג לַלַּפְתִמ טֶה רֶע . ןייַז .לּלַּפְתַמ לאָז !
 םּורַא זייַרק ןְסֹורְנ ןייֵא טְכאַמעֶג רֶע טֶה ןְפְלאָהעֶג טיָנ
 ןעֶּבאָה רֶדְניק עֶגייֵד ע"שּבר טגאָזעֶג וזַא טֶה גּוא ְךיִז
 רַּפ ןייַז ףַלָּפְתִמ לאָז ְּךיִא ַחיִלָׁש ןייֵא רַפ טְכאַמעֶג ְךימ
 בָא ריִד ייַּב תיֵּב ןֶּב ןייֵא רַפ ּךיִמ ןְטְלאַה ייֵז לייונ יע :
 לעוֶו ְךיִא זא ןְמאָנ ןְגילייה ןייַד ייַּב ףיא רעוְוְׁש םּוחַּדי
 תּונָמְחַר טְסעוֶו ּוד זיִּב ןהעֶגְסיֹורַא טיִנ זייֵרק םעֶד ןופ
 טְסעוֶו גּוא הֶרֶצ תַע ןייֵא ןיא ןְנעֶז ייֵז סוָו ייֵז ףֹוא ןְּבאָה
 רעֶּבָא ןעֶנעֶגעֶר ּוצ ןעֶגְנאַפעֶגְנָא ְלאַּב טֶה גער ְּבעַּנ

 יש תֹובא יקרפ - ןרפ
 רַמאֹּתילֲאָו , עַמָׁשָהָל ֹופֹוּפְׁש עֹוְמְׁשִל רֵׁשָפא יִאָׁש רָבָּד רַמאֹתילַאְ
 רוב ןיִא ,רֵמֹוא הָיָה אּוה ו ; הָנֵּפִת אל אָּמָׁש ,הָנְׁשֲא הָנְפֶָׁשִּכְּל
 ןֶדְפִּקַה אֹלְו ,דֵמָל ןָׁשיַּבַ אלו ,ריִסָח ץֶרָאָה םֵע אֹלְו ,אָּמַח אָרָי
 ,םיִׁשָנֲא ןיִאָׁש םֹוקְמַבּו ,םיִּכְֹמ הָרֹוחְסִב הָּבְרַּמַהילָּכ אֹלְו,דֵֶַּּמ
 לע הֵפַצָׁש ,תַחַא תֶלְֶלִּג הֶאָר אּוה ףַא ז : ׁשיִא תֹויְהִל לֵּדּתְׁשִהי
 ;ןֹופּוטְי ךיִפיֵממ ףֹוסְו ,ךּופְּטַא ָּתְפַּמַאְד לע ,ּהָל רַמָא . םִיָּמַה יִנְּפ

 . טְגאָועֶג ךמׂש רָר םֶה ,קְנאַרעֶג ןְטְכעֶלְׁש םעֶד ףוא טְנייַוועֶג

 ֹי ;ש

 ריר טְעוֶו וד,טְסנאָז וד םוִ ייׁשראַפ םינןאָק ןעֶמ םָ דייר בלא אָז טיִנ טְסלַאז אי
 לעו ךיא זַא ןְגאָזטינ טְסֶלאָז אּוד גוא , ןְהעֶטְׁשְראַפ ְךאָנ רֶד ןְלעווו םיִדיִמְלַּת יד זַא ןֵּעַר ןיײֵא

 טְנעֶלְּפ לָּלֲה רֵמֹוא הֶיְה אּוה , ןְּבאָה םיִנ טייֵצ ןייק ּוד טְסעֶו רָמאָט ןגְרעֶל ךיִא לעוֶו ןְּבאָה טייֵצ

 ֹויִא רע ניא הָדֵמ עֶטּוג םּוש ןייֵק נּוא הָרֹוּת ןייק םיִנ ראָג טְסייוַו סאו ׁשְנעֶמ רגל ַא ג 1

 םוָו רָד נּוא , דיִסָח ןייק ןייז טיִנ ןאָק ץֶרָאָה םַע ַא נּוא אָטח ארָיא  ןייֵז םיִנ ן ןאק,טייל ןּופ טיי
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 תובא ילשמ
 םִע תֵעְּב גיִטְכיִזְראָפ טייַז ןְׁשְנעֶמ עֶנעֶמאַקעֶג רַּטִנּויעֶה
 זַא גְנּונְּפאָה יִר טיִנ טְרֶעיִלְרעֶפ םּוג ֹוזַא טינ ָךייַא טהעֵג
 יִד ּוצ טיִנ ְךיִז טיִג רֶּביִא ןְרעוֶו טּוג רֶדיוו ְךייַא ןאק םִע
 ןופ עֶציִטׁש ףױא טיִנ ְךיִז טְזאָלְרעֶפ גּוא הָטּומְרַא
 ןיִאָׁשּו ןְׁשְנעֶמ אָד ןעֶנעֶז םע ןעֶד ןְשנעמ עֶרְמעֶרְפ
 ְךיז ןְזאָל עֶכְלעוֶו (ןְמְצַע ָךֶרֹוצְל אלא םָדָאְל ול ןיִבְרָקִמ
 רַפ ןֶצְמּונ םהיִא ןּופ ןעֶהיִצ ּוצ םּוא ראָנ ןְטייוֵוְצ םּוצ ּוצ
 ןיִדְמֹוע ןיֵאְוו דְנייַרְפ עֶטּוג יוװ םהיא רַּפ ָךיז ןְוִייוַו נּוא ךיִז
 טְקּורְרעֶג טְרעוֶו רעֶנעֶי תַעַּב נּוא (ּוקָהְד תַעָׁשֹּב םָדָאל ול

 ןֵּכ לַע ,ןֶלֶצִל אָנְמֲחַר רֵרֹוי ַא טְרעוֶו רֶע נּוא ןעֶטייוו ןּופ אייֵז ןעֶהעטש הֶבֹוט ַא עֶרעֶייִז ּוצ ןְמּוקְנָא תְראַד נא 6
 טְכאַמ רֶע ןעֶד ןְפְלעֶה ְךייַא טעוֶו רֶע ת"ישה אּוצ טְפאָה ראָנ עֶציטׁש רֶעייֵז ףֹוא ןעֶזאָלְרעֶּפ טיִנ ְךיִז רהיא טּלאָז

 א5ֹ יִּכו.ת"ישה וצ ןְפאָה ּוצ איו ְךאַז עֶרעֶסעֶּב ןייק אָר טיִנ זיא םִע גּוא (תָלָחֹוּתִמ בֹוט ןיִאְו . ְךייַר נּוא םעֶרָא

 תובא תקדצ
 ריִמ יִּבָר םהיא ּוצ םיִדיִמְלַּת יד ןעֶגאַּז . סייו ןעֶּפאָרְט
 תֹולַּפִּת עֶנייַד זַא הָגֵרְרַמ עֶסֹורְג ַא ֹוזַא ןיא ךיד ןעֶהעַז
 טהענ ריד ּבעיִלּוצ נּוא עֶמיִה ןיִא ןֵמּונעֶג ןָא ןעֶרעוֶו
 ןְּבְראַטְׁש טינ זנּוא זאָל ןְצטּונ ןהֶא זיִא רֶע ראָנ ןְגעֶר רֶד
 טְרעֶפְנֶע ,ןְגעֶר ןֵסֹורְג ַא ףֹוא ללַּפְתִמ ייֵז נּוא רֶגְנּוה ןּופ

 ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טעוֶו רהיא גיִהּור טייַז לֶגעַמַה יִנֹוח ייֵז
 טְנאָזעֶג גּוא ןעוֶועֶג לֵלֵּפְתִמ ררֵיוו טֶה רֶע . רֶגנּוה ןּופ
 ליוִו ךיא ןְטעֶּבעֶג ְךיִא ּבאָה ןְגעֶר ןייֵא ֹוזַא טינ ע"שּבר
 עֶלַא ןעֶרעוֶו *ֹופ ןעֶלאָז םהיִא ןּופ םיִו ןעֶגעֶר ַא ןְּבאָה
 רהֹעַז ןהענ ןעֶגְגאַפעֶגְנָא טאָה רעֶסאוַו טיִמ רעֶּבירְג
 ּוצ םיִדיִמְלַּת יִד ןעֶגאָז ,ןגפֶר רֶסיֹירֵג נּוא רֶגְנעֶרְטְׁש ַא
 םֶגאָז טְלעֶוו יִד ןָכאַמ בֹּנרֲח ןאק ןְגעֶד רעד יַּבִר םהיִא
 ם"ע

 טְסיִרְרְראַפ םהיֵא סו יִּבַר רָד גּוא הֶרוּת ןייק ןיינ לֵּבִִמ טיִנ ןאָק רֶד ןְגעֶרְפ ּוצ ְךיִז טּמְהעֶׁשי
 טְלעֶרְנאַה סאוָו רָד םיִנ גּוא םיִריִמְלַּכ יִד ןְְרעֶלְסֹוא םינ ןאק רָד םהיִא טְגעֶרְפ דיִּמלַּת רָד ז זַא|
 אּוד גוא אָד טיִנ ןנעֶז טייל ןייק אוו ןְטראָד נּוא הָרֹוּתַה תַמְכֶח יד ןיִא גּולְק ןייַז ןאק דיִמָּת

 טְסייַה םֶד ׁשיִא ןופ הָגֵרְרַמ רַד ןיִא ןייַז טְסְלאָז ּוד זַא ןְקְראַטְׁש ךיד ּוד טְסְלאָז ןייֵלַא ראָנ טְסיִּב
 - םעֶד ףֹוא ְמיוְׁשעֶג טֶה םוָו ׁשְנעֶמ ַא ןּופ ּפאק ַא ןהעְזעֶג ְךֹוא טֶה לַלָה האָר אּוה ףַא ,קידַצ ַא
 טייַל עֶרעֶדְנַא ןְקְניִרְמְראַפ טְכאַמע לג טְסאָה ּוד סוו םלָד רַפ פאק םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג רע טֶה רֶסאֹוַו

 - =העֶד ךיִד ןְּבאָה סאָו יֵד ןיִיַנ םעוֶו ףוס רֶד נא ןְקניִרְטְרעֶד ךיד לאָז ןעֶמ ןְסייֵהעֶג שה טֶה
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 תובא יקרפ  ץרפ 6
 הֵּבְרַמ םיִסָכְנ הָּבְרַמ ,הָּמִר הָּבְרַמ רֶׁשָב הָּבְרַמ , רֵמֹוא הָיָה אּוה ח
 ,הָּמִז הָּבְרַמ תֹוחָפְׁש הָּבְרַמ ,םיִּפְׁשְכ הָּבְרַמ םיִׁשָנ הָּבְרַמ ,הֶנָאְד
 הָביִׁשְי הָּבְרַמ , םיִּיַה הָּבְרַמ הָרֹותהָּבְרַמ . לז הָּבְרִמ םיִדָבע הָּבְרַמ
 הָּבְרַמ הֹקָדְצ הָּבְרַמ ,הָנּובְת הָּבְרִמ הָּצֵע הָּבְרַמ ,הָמְכָח הָּבְרַמ
 הָרֹות יִרָבִּד ֹול הָנָק ,ֹומְצֵעְל הָנְק בֹוט םֵׁש הֶנָק ,םֹולָׁש
 ,יאַּמׁשַמּו לֶּלִהַמ לַּבֹק יאַּכַזְִּב ןָנַֹי ןֶּבַר = :אַּבַה םָלֹועָה ייַח ֹול הָנק
 ,ףֶמְצִעְל הָבֹוט קיוֲחַּ-לַא הֵּבְרַה הָרּ ָּתְרַמָל םִא ,רָמֹוא הָיָה אּוה
 . יאַכֵו"ְןָב ןנָהֹוי ןֵּבַרְל ול ּויָה םיִריִמְלַת הָׁשְמֲח י:ָּתְרַצֹונ ְךְֵל יכ

 תובא ילשמ
 ןהָא זיִא טייֵקְגיִצְרעֶהְמעֶראַּב עֶנייֵז ןעֶד (ויִמֲחַר ּולָכ
 םֶ גּוא ,ןָפְלעֶה םיוִועְג ךייֵא םעוֶו רֶע נּוא עֶדָנע ןייֵא
 םערָא טְרעוַו רהיֵא תַעַּב , (תּוׁשְרּב ןיִריִהְז ּווֲהְו ןעֶמ טָנייַמ

 גְנּוגְפאָה איִד טיִנ טרעילְראַפ גיִטְכיִזְראַפ טייַז הֶכיִלֲמ

 : ןעֶׁשְנעֶמ אנצ טיִנ טְפאָה גוא ת"ישה ָנצ

 יא זַא ןהעֶזיִג ןייַלַא ּוד טְסאָה אָד ןעֶד רעֶּמְלֶע ןייד זיִּב ְךְתְנַקְ

 תקדצ
 ןעוֶועֶג לֵלַּפְתִמ רֶריוִו טֶה גנא , ניִהּור .טייַז ייֵז ּוצ רֶע

 ןגְנעַרְּב עַכְלעוֶו ןְגעֶר ןְטעֶּבעֶג ריִד ייַּב ּבאָה ְךיִא ע"שּבר
 טאָה טְלעוֶו יד ןעֶכאַמ בּורָח ןאק, םוָו טיִנ רָּבֶא ןֶצְמּננ
 רעֶּבָא זיִא םֶע ףְראַד ןעֶמ יוִו ןעֶגעֶר ןהעָג ןגְנאַפעֶגְנָא
 םהיִא ןְּבאָה םיִדיִמְלַּ יד זיִּב ןְגעֶר גְנאַל ֹוזַא ןְגְנאַגעֶג
 ןֹוׁש לאָז ןְגעֶר רַד זַא ןייַז לֵלִּפתַמ לאָז רֶע זַא ןְסעֶּבעֶג
 הָּלַּבקי ןײֵא ּבאָה ְךיִא טְרעֶפְנֶעעַג ייֵז רֶע טֶה . ןְרעֶהְפֹוא
 לאָז םִע ןעֶטעַּב זַא םיִאיִבָנַה יֵמיִמ ןעֶרעֶטְלִע עֶנייֵמ ןּגפ
 ןעֶגעוֶוְטְסעֶר ןּופ טיִנ ןעֶמ טעָּב הֶבֹוט ןייַא ןעֶרעֶהְפיֹוא

 עֶנייַז רֵפ ת"ישה ןעֶקְנאַר ּוצ הָרֹּתןְּבְִק ןייֵא טְגְנעְֶּב

 תובא תראפ ת
 יב ְךיִא הָׁשִא !ייק םינ ןיִּב ְּךיִא םיִנ ְךיִז קעֶרְׁש םהיֵא וצ
 ּוד סו םעֶד ּםיִמ טְניִדְניִזעֶג םינ ראָג טְכאָה ּוד ןטֶׂש רעֶד
 זַא ריד ןיוַו ןֵמּוקעֶג ראָנ ןיֵּב ךיִא ןעוֶועֶג ַעֶבוּת רימ טְסאָה
 ןְבאָה ייֵז . םיִמָכֲח עֶלַא יוִו ןָגרעֶל ׁשְרעֶדנַא יִנ םסְלאָז ּוד
 םעֶד ויִּב ְךֶתֹומ םֹוי רַע הָנָׁשִמ רעֶניִלייַה רעֶד ןיִא טְניִרעֶליִ
 םי רַע םֶֶניִרעֶל ּוד איוִו טיִנ גוא ןעּבְראַטְׁש ןייַד ןּופ גאָט
 * ןייַז רָכיִז טיִנ ְךּוא ןעֶמ ןעק רֶמֶלִע רֶד ף

 תובא
 תובוט "עיפוצ ןֵהְו ןָא ייֵז ףֹוא טְסקִיַׁש גד ןעוֶו תֹויִנעְרּוּפ

 ןוׁש לאָז ןְגעֶר רעֶד זַא ןֶליוֵו רֶגיִלייֵה ןייַד ןייַז לאָז םִע
 רעֶר ףֹוא ןֶּתַמּו אָׂשַמ ןייֵא ןייַז לאָז םָע גּוא ןעֶרעֶהפֹוא
 ּוצ ןעֶגְנאַפעֶג ןָא טֶה הֶּלַפְּת רעֶד ְּךאָנ רְֶלאַּב .טְלעוֶו
 רָדְנַא ןייַא רַפ טֶה רָכְלעוֶו דֶניוִו רֶמעֶראוַו ןייַא ןעֶהייוֵו
 ןֵנייֵׁש ּוצ ןְגְנאַפעֶגְנָא טֶה ןּוז יד סְנעֶקְלאוָו יד ןְּבירְפעֶג
 ןופ יו ןהעָזיִג ןֵּבאָה םִיַָׁשנרי ןּופ רָנהאֹווְנייֵא יִד גּוא
 ,ןֵמאוָוְׁש טימ ןְראוָועֶג ןסקאוַו רַּפ תּיַּבַה רַה רֶד זיִא ןְגעֶר
 הַטָׁש ןֵּב ןֹיעְמִׁש יִּבַר אָנֵּת רָד ןעוֶועֶג זיִא טייַצ רַד ןיִא
 רעֶד ןּופ טְסּואווְרעֶד טֶה רֶע יוִו םִיָלְׁשּורְי ןיִא בָר רעֶד
 קידצ ןעֶסיורְג םעֶד ןְגאָז טְקיִׁשעג רֶע םֶה הֶׂשֲעַמ

 עוֶועֶג טיִנ טְסְלאוָו ּד ןעֶוֶו זַא ןָסיוִו טְסְלאָז ּוד לֶגעַמַה
 ןעוֶועֶג ַלַּפָתֹמ רעֶדיוִו טאָה רֶע .תֹובֹוט נּוא תֹורּובִנ
 ןֵמּונעגְס גֵסֹורַא ייֵז טְסאָה ּגד סוָו לֵארְׂשִי ק לאָפ ןייַד ע"שּבר

 ריִד ְךיִא טְלאוָו ה"ּב אָרֹוּב םעֶד ּויַּב ןעֶמּונעֶגְנָא ֹוזַא לעיִפּוצ ןה ןָמעֶנ נצ גצ דְנאַטְׁש ןיִא 2 זיִא םִיַרָצִמ ןופ

 ם"ע שוריפ
 טיִמ לעיַפ טְּסע םע רע ןְגאָז טְגעֶלְפ לֵלַה רֵמֹוא הָיִה אּיה , ןְרעֶו ןקְניִרְטְרעֶד ָךֹוא ןָלעֶוו ןְקְניִרְט

 לעיַפ רֶע םֶה ,ּבאָה לעיִפ ְךיִז טְרהעַמ םע רעווֶו , םיִרעו ְךיִז טְרהעֶמ ׁשֶנעֶמ רָד םיִגּונ נַעַּת עֶסֹורָג

 טָרהעָמ רַּבייוַוטְרהעֶמ סעגרעוֶו . ןְנעיֶבְנִנ'עֶּב טיִנ םהיא לאָז ןעֶמ גְראָז ןיִא דיִמָּת זיִא רֶע גְראָז
 טְרהעֶמ תֹובֵקִנ ןֶטָסְנעיִד טרהעַמ סע רעוֶו .ןְּבאָה רֶּבעיַל איִז לאָז רע זַא ליוו עָכיִלְטיִא ףּושיֵּכ
 טְרהעָמ סע רעוֶו . הָלֵזְג רע טְרהעָמ טְכעֶנְק לעיִפ טֶרהעַמ םע רעוֶו . ףּואיִנ זֹוה ןיִא ְךיִז ייַּב רֶע

 טְרהעַמ רָד םיִמָכָת יֵדיִמָלַּת ןּופ גְנּוציִז טְרהעֶמ סע רעֶוו . ןָּבעֶל גיִּבייֵא טְרהעָמ רָר הָרֹוּת

 ליוִו רע סאוָו ְךאנ רָכיִלְטיִא ףֹוא ןָטְלאַה אּוצ תֹוצע טְרהעֶמ סע רעוֶו .הָרֹוּת רָד תַמֲחַמ הָמָכָח

 טְלעוֶו רַד ףֹוא םֹולָׁש רע טְרהעָמ ןֵּבעֶג הֹקָדְצ טְרהַניֵמ סע רעֶו . רְנאַטְׁשָךאַפ רע טְרהעַמ ןּוהְמ

 םָש ןֶמּונ ַא ןְזעוֶועֶג הָנֹוק ןייַלַא ְךיִז ראָנ רֶע םֶה טְלעוֶו ַהַה ףוא םֵש ןעֶמּוג ַא הָנֹוק זיִא סֶע רעוֶו

 םֶלֹועָּב ןֶּבעֶל גיִּבייֵא ְךיִז רֶע טְפֹוק הֶרְוּה יד טְנעֶרעֶל רַע ּונייַהְר הָרֹות יֵרְבִד טְפֹוק רֶע זא רֵּבֶא

 טְנעֶלְּפ רָע יאַמָׁש גּוא 5לֵה ןּופ הָרֹוּת יד ןעֶזעוֶועֶג לֵּבקִמ טֶה ןנֶמוי ןֶּבַר יאַּכִז ןֵּב ןֵנְחֹוי ןּבַ ,אָּבַה

 טייקטוג ַא רַּפ ןָמָלאַה טיִנ ריִד אּוד טְסְלאָז הָרֹוּ לעיִפ טְנעֶרעֶלעֶג ּוליִּפֲא טְסאָה ּוד ןעוֶו ןְגאָז

 יִא םיִדיִמְלַּתףֶניִפ הְֵֶּה ,טְלעוֶו יד ףיא ןְראוָועֶג ןְפאַׁשעֶּב ראָנ וטְסיִב ְגעוְטְסעֶד ןּופ םּוראוו
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 4/ רכ יש תובא יקרפ - קרפ
 יִּבַר ,איננַח"ְןִּב עֶׁשֹוהְי יִּבַר . סונקרוה-ןֵּב רֶזֲעיִלַא יִּבַר .ןִה ּוּלאָז
 אּוה *י :ְךֶרֵעְוִּב רֶזעלֶא יִּבַרְו .לֵאְנְַניִַּב ועְמׁש יִּבַר .ןֵהֹּכַה יֵסֹוי -

 דַּבַאְמ ֹוניֵאָׁש רּוס רֹוּב סֹונְקְרֹוהְ-ְןֶּב רֶזָעיִלֲא יִּבַר . םָחֶבֶׁש הָנֹוּמ הָיָה
 .ריִסָח ןהֹּכַה יֵסֹוי יּבַר . ּוּתְרלוי יִרְׁשִא אֵיננֲחְןֶּב עֶׁשֹוהְיִּבַר .הָּפִּמ
 יעַמִּכ ְךְרע-ןָּב רֶזעֶלָא יִּבַר .אָּטִח אָרָי לֵאָנַתְנִּב ןֹועְמִׁש יִּבַר

 ט

: 
4 

0 
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 ףַכַּב לֵאָרׂשי יֵמְכַחילַּכ יִהִי םִא ,רֶמֹוא הָיָה אּוה ני : רַּבַּנתַּמַה
 אָבֲא ;םֶלִּכ-תֶא ַעיִרְכַמ הָּיְנְׁש םֵכְּב סונְקְרֹוהְְִּ רֶזֲעיִלֲאְו . םִיַנזאמ
 . םִינזאמ ףֵכְּב לֵאָרְׂשִי יֵמְכַחילָּנ ּויהְי םִא . ומְׁשִמ רַמֹוא לֹואָׁש
 , הָיְנְׁש ףֵכְּב ְךֶרעדוִּב רֶזֲעַל ֵאְו םֶהֵּמֹע ףָא סֹונקְרֹוהַּב רֶזֲעיִלֲאְו :

 םֶהָל רַמָא ני :םֶֶכִּכ"תֶא עַיְרְכַמ ! :

 תקדצ
 ַחיוטַמ סהיא סזיֵּב ּור סוָו וַפ רָד םָרֵת ןיא טְנעֶלעֶגְנייַַא 4

 חיישה אייַּב רֶעייֵט טְזיִּב וד זַא ןּוהַפ ךיא לאָז םו ראַג
 סהיא ןֵּבעֶג עֶכְלעוֶו ןְרעֶטְלִפ עֶנייז ייַּב דניק ןיילק ַא יו

 תוׁשְקַּב עֶנייַר עֶלַא אֵלַמַמ זיא ה"ּב ארֵוּב רֶר ְךאָנ סעֶלצ
 יֵגָתִו ְףָמאְו ְךיבָא הֵמָׂשי ְךֶלֶמַה הֹמלָׂש טְגאָז ריד ףלא
 ןייַר ייד סיס ןֶעייֵרְפ ךיז ןְנעֶמ סֶע טְפייֵה םָר - ךָתדַלוי
 ןְּבאָה ְךאָנ רִד ןָראַּבעֶג ףיד שֶה סו רֶטומ ןייֵר גּוא רֶמאַפ |

 צא

 הָבֹומ ְךֶרֶר איה !וזיִא ּואְרּו ּואָצ

 רָמֹוא עשֹוהי יִּבַר .הָבֹוט ןיֵע רמֹוא רזעיֶלַא "בה ; םֶרָאָה ּהַּב קֵּבְרִיֶׁש :
 : תובא
 ײַעַּב יִסֹווְנ ריר ףױא םהיא יּצ סֹקיִׁשעֶג ןייֵרָהְנַמ יר
 קּוסָּפ רעֶר ןעֶראוָועֶנ םִיּוקְמ זיא םָלֹוע רוסי קידַּצ חַפֹומ

 לאָז סֶע ןעוֶועֶג רזֹונ טסאָה ּור זַא ְךֶל םֶקָיַנ רָמֹא יֵזְנתִו
 ּיר זיא סד נוא ןעוֶועֶג םיִקְמ ת"ישה טֶה ןעֶנעֶו ןהענ
 ןייֵר יי ןעֶליוו סְטאָנ ּנהפ (ְךֵנֹוצרּכ ֹונֹוצְו הֵׂשֲעו הָנְוַּ

 ןֵּליִפְרֶע סאָנ טעוֶו וונֹוצֹרַּכ ְךֵנֹוצְר הֵׂשֲעַיש יִדַּכ) םִנעֶנייֵא

 סָה וָע וַא לָנֲעַמַה יִנֹות טיס יװ טְקָנּוּפ שנּואוו ןייֵר
 :ףוא םָנייַז ןעֶווינ אֵלַמַמ טאָנ טֶה ןוצר סטאג ןעוויג אָיַמְמ

 'ע שוריפ :
 ןב רָזֲעילֲא יּבַד .םיריִמְלּת ףַניפ איר ןּופ ןָמעֶנ איר ןִנעֶז םָר נּוא יאַּדז ןָּב ןָנָחֹוי ןֵּבַר ּיצ ןעוֶועֶג
  ְךֶרע.ןֵּב רֶועֶלַא יִּבַרְו לאנהנ ןֵּב ןועמש יִּבר ןֵהֹּכה יסיי יִּבַר איננַת ןֶּב עשוהי יּבר םּונְקַרוה .
 סונקרוה ןֵּב רַזֲעילַא יבֵר . םידימלּת ףניפ יר ןּופ חַּבש רעייז ןְנעֶכַעֶר טנעַלְּפ רע הנופ הָיה אותי
 רעֶר ןּופ ןְפאָרט ַא טינ טרילראפ ּכּורנ יד טכלאקעגסוא שּונ זיִא סו ּבּורְג ַא יו ְךייֵלְג זיא רֶע -
 .טֶנעַרעֶלעֶג טֶה רַע סו ןּופ טראוָו א טינ טְסעֶנראַפ סונקרוה ןֵּב רַזַעילַא י ּבֵר ךוא וזַא הָׁשס -

 טאָה ןועמש יִּבַר . ןיִדַה חַרּוׁשַמ םיִנָּפַל ריִמְּת טּוהט רַע דיִסְח ַא זיא ןֵהּכה יסוי יִּבַר . רעֶַטּומ

 ןייז ןעֶמ טניימ סאָר ןירעֶניוועֶג ןייז להאוו ןָנאַז רֶע טנעלפ םהיא ףוא אָיְנַנַח ןֵּב עֶׁשֹוהְי יִּבַר י

 ןעֶמ רהעָמ סאוָו רָסאוַו ןּופ לאוַוק ַא יוװ זיא ְךֶרֵע ןֵּב רֶזֲעַלַא יִּבַר .הָריֵכבֲע ןייַא רפ אְרּומ רעד

 .בּוא .לאׁש ׁש נאו ןייֵא ןיא ןעוֶועֶג ןְטלאוָו לֵאָרׂשִי
== 

 רהעָמ לאָמ עַלַא 7 םקְראַטש רֶזֲעְלַא יִּבַר ךוא ּוזַא רהֹעַמ יו איו ראט רהיא ןופ טּפעַׁש

 רעֶר ןיִא ןייז טל םונקָרּוה ןֵּב רֶזֲעילֶא יֵּבִר

 םוָו לאָׁש יֵר ןעֶנעוֶורעֶּביא זיִא םֹונקרוה ןֵּב רֵזֲעילֲא יִּבַר סוָו לֹאָׁש יר טלאוו לאָׁש נאוָו עַרעֶד
 סַע וִא ןעֶנעֶװ יאּכז ןֵּכ ןָנְחוי ןֶּבִר ןּופ טְנאָז לּואָׁש אָּבִא . םימָבַח ירְיִמְלִּת עֶלַא ךגעו ןענירר
 ןייַז ךיוא טלאוָו סונקרוה ןֵּב רֶזעיַא יִּבַ נּוא לאָׁש גאוָו ןיֵא ןיא לֵאָדְׂשִי יִמְְח עלַא ןייז ןְטלאוָו
 ןֵּב רֶזֲעַלַא יִּבַר טְלאוָו לאָׁש גאוָו רעֶרעֶדְנַא רַד ףֹוא ןייז טְלאוָו ְךֶרֶע ןֵּב רֶזֶעַלַא יִּבִר נּוא ייֵז םימ :
 טַּבולעֶג רֶע טֶה סונקרוה ןֵּב רֵזֲעיִלַא יבר ,תֶמֹא ןְנעֶז תֹועַד עֶרייֵּב גוא ןְגעוֶוְרַּביא עֶלַא ייֵז ְךֶרֵע -

 ןיִא נּוא תֹופיֵרֲח ןיִא טְּולעֶג רע טאָה ךֶרֹע ןֵּב רֶזָעלַא יִּבַר נוא תּואיִקַּב ןיא נּוא ןורָּכז ַא ןיא
 עֶכייֵלְנ יד זיִא סעֶכְלעוֶו סיוא טְרהעֶלְק נּוא טהענטנאָזעֶג יז ּוצ ןְנָחוי ןָּכִר טֶה םֶהֵל רמא . 1979 -

 . ןעֶרריִפ ױזַא ְךיִז לאָז ניא געוֶוסעד ןָא ןְטְפעֶהאַּב ְךיִז לאָז ׁשֵנעֶמ רֶר זַא געוֶו עֶגיטְראַפְטכעֶר 1
 נּוא גוא םמּונַא טיִמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ףוא ןעקִיק ּוצ גיוא טּונַא טאָה סע רעוֶו טְגאָז רַזֲעיִלַא יּבד 1
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 ינש תובא יקרפ קרפ יי
 .הָאֹורָה רַמֹוא ןֹועְמִׁש יִּבַר ,בֹומ ןֵכָׁש רֵמֹוא יִסֹי יִּבַר ,בֹוט רֵּבְר
 .=תֶא יִנֲא הָאֹור םֶהָל רַמָא , בֹוט בָל רַמֹוא רֶזֲעְלֶא יִּבַר , דָלֹוַּה-ת א
 רַמָא די ;םֶכיֵרְבּד ויָרָבְד ֵלכְּבָׁש םֶכיֵרְבִּדִמ ְּךְרֶעדוִּב .רזעַלֶא יֵרֵבְּד
 יִּבַר ,םֶדָאָה הֶּנּמִמ ּקַחַרְתִּיִש הָעָר ְךֶרֶּד איִה ֹוזיֵא ואְרּו ּואְצ ,םֶהָל
 רֵמֹוא יֵסֹוייִּבַר ,עָר רֶבָח רמֹוא עֶׁשֹוהי יִּבַר ,הָעָרןִיִע רָמֹוא רֶזֶעיִלֲא
 ִמ הֶוְּלַה רֶחֶא ,ּםַּלׁשִמ ֹוניֵאְו הָוֹּלַה רָמֹוא ןֹועְמִׁש יִּבַר .עֶר ןֵכָׁש
 קיִּדצְו ,םֶּלִׁשִי אּלְו עֶׁשֶר הָול ,רֵמֲאִּנָׁש , םֹוקָּמַה ןִמ הֶולּכ םֶדָאָה
 -תֶא יִנֲא הָאֹור ,םָהָל רַמָא . עֶר בֵל רַמֹוא דֶזֲעְלַא יִּבַר . ןֵתֹונְו ןגוח
 םֶה = ; םֶכיֵרְבַד ויָרָבְּד לֵלְכִּבָׁש .םֶכיֵרְבְּדִמ ְּךֶרֵעןִּב רֶזעַלֶא יִרְבִד
 ביִבָח ףֶרֵבָח דֹוְּכ יִהְי ,רָמֹוא רֶזֶעיִלֲא יִּבַר .םיִרָבְד הָׁשֹלִׁש ּורְמֶא
 .ֶתָתיִמ ינְפִל רָחֶא םוי בּוׁשו .סּועְכִל ַחֹונ יִהְּתילַאְו .ּךֶלִׁשְּב יִלָע

 תובא לדנמ תובא תומימת
 גאַּמ ןייא הָנּוׁשִּת ּוהט . !ּךְתֶתיִמ יֵנְּפִל דָחֶא םוי בּוׁשוו יִטְרעוֶו יד ןּופ שטייט רֶד . וםִַלַׁשְי אֹלֹו עֶׁשָר הָולו

 םיִריֵטְַּ יִר זַא , ריִמ ןֵניִפעֶג תַּבַׁש ָּתְַמְמ ךיִא , םוט ןייר יַּפ אָר זיא .טינ טְלהאָצעֶּב גּוא טעיפ טנַא עָׁשֵר רֶד זיא

 -טָנַא רע ּתַעַׁשּב עֶׁשֶר הָוֹל טהעטְש סאוָוְראַפ ןָנעֶרְפ וצ

 טְסייֵה ּפָא טיִנ טיִנ רֶע נּוא ןְּבעֶנְּפֶא ןּופ םייַצ איד פמּוק סע ןעוֶו טְׁשְרֶע ראָנ עָׁשְר ןייק טינ ְךאָר רֶע זיא טֶעייֵל

 תובא ילשמ
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז עֶרייֵּב םיִדיִמְלַּת ייוֵוְצ שאַהעֶנ טֶה דֵמַלְמ רעֶטעֶּפְׁש סוָו טהעֶז םוָו יִר . ורָלֹונַה חַא הָאֹורָהְו

 םיִנ ןְּבאָה נּוא רעֶפיִטְׁש עֶסיֹורְנ ְךיֶלְנֹהעוֶועֶג יִדְניק יו ןייֵא לָׁשָמ ַא טימ ןערהעלקרע םד ןֵלעוֶו וימ . ןייַז טעוֶו
 ; ט"ע שוריפ

 רֵבֵח ןעֶמּוגַא ןֶּבאָה ּוצ ןעֶהעֶז לאָז ןעֶמ טְגאָז עׁשֹוהְייִּבַר . רֵכֵח םעֶר ןייז אֵנֵקְמ טינ לאָז רָע
 טְסְלאָז טְנאָז יִסוי יִּבַר . טְכעֶר םּוא סעֶּפֶע ןּוהְט טעוֶו רֶע ןעוֶו ןְפאָרְטְׁש ריִמְּת םהיֵא לאָז רַע זַא
 טיִמ ְךיִז טהעז רַע סּיראוָו רָבַחַא איוִו םהיא טימ רהעַמ זיא ןכׁשַא םּוראוָו ןֵכֶׁש ןעֶטּוגא ןְּבאָה
 ןעק סֶע סאוָו רֶהיֵרַּפ טְכארטעֶּב נּוא טהעז סֶע רעוֶו טְגאז ןֹועמׁש יִּבַר .טְכאַנייַּב ּוליִפֲא סהיא

 טְגאָז יֶזֶעָלֶא יִּבַר , ןּוהְמ סטכעֶלְׁש ןעֶטיִה ךיִז רֶע טעוֶו טּוהָמ רֶע סו ךאַז רָכיִלְטיא ןּופ ןעֶמּוק
 העְו ךיִא טְגאָזעֶג םיריִמְלַּת ףֵניִפ יד ּוצ יאַּכִו ןֵּב ןנְחוי ןֶּבַר טֵה .ץראַה טּונַא ןְּבאָה לאְנ ןעֶמ
 לֵלְּכ םעֶד יא לייוו דייר עֶרֶעייֵא ןּופ רֶּסעֶּב ְךֶרֶע ןֶּב רֶנֶעֶלֶא ןּופ דייֵר יר ריִמ טְלעֶפעֶג סַע נּוא
 גּוא ניוא םּונֲא ןעֶמ םֶה ץְראַה טּוגַא טֶה ןעֶמ זַא ךוא דייֵר עֶרֶעייֵא ןעֶניִרַד זיִא דייר עֶנייֵז ןּוֿפ
 לָכֵׂש רֶעייֵא טיִמ טהעז נּוא טהעג טְגאָזעֶג רֶריוִו ןְגָחוי ןֶּבִר טאָה םֶהְל רֵמָא , דיר עֶרָעייֵא עֶלַא
 : . היא ןּופ רעש הער ךיז יא עמ רַר וי גְנּורְהיֵפ טסייַה סֶר געוֶו רֵטְכעַלׁשַא זיִא כל

 זיִא ךאז יִד . ןעֶלאַצעֶּב ם טינ ליוִו ּוא יו וי יב טעג טיילטנַ סו רֶר 'טגאָז ןֹועְמׁש יִּבַר 6
 יוִו ה"ַּב טאָג ןופ טייֵלְטְנַא רָע איוִו ױזַא זיִא ןֵׁשְנעֶמַא ןופ טְלעֶג טייֵלְמְנַא סֶע רעוֶו סְנייֵא ראָנ

 | "ֵׁשה טְלעוֶו רַד ןּופ קידצ רֶר נּוא ןְלהאָצעֶּב טיִנ ליוִו נּוא טְלעֶג טייַלְטְנַא עֶׁשָר רֶר טהעָטְׁש סַע

  ןְּבַר טאָה .ץראַה טְּכעֶלְׁשַא טְגאָז לא יִּבַר .הָוְלַמ םעֶר טְלעֶג םֶר ּפָא טיג נּוא טְניִלעֶז טייל
 | ןּופ רעֶסעֶּב ְךֶרֵע ןֶּב רֶזֶעְלֶא יִּבַר ןּופ דיי יִד ריִמ טְלעֶפעֶנ סע טְגאָזעֶג ייֵז ּוצ יאַּכִז ןֶּב ןֶנָחוי
 סיריִמְלַּת איִר ּורְמֶא םֵה . ריר עֶרעִייַא עֶלַא זיִא רייר עֶנייֵז ןּופ לֵלְּכ ןיִא לייוַו , דייֵר עֶרֶעייֵא
 ףיוא רָבֵח ןייַד ןּופ 'רוכָּכ -ל ןייו לאו סֶע טְגאָז רזֲעיִלֲא יֵּבַר ,ןעֶכאַז יי יִר ןְנאָז םָפָא ןְגעֶלְּפ

 | םּוא ךיד רהעק :ּוא ְךיִז ןְרעֶזייִּב ּוצ גְניִרְג ןייַז טיִנ .טְסְלאָו גּוא דֹובָּכ ןייַר איוו ױזַא טְּביִלעֶג ריד

 .רֶרטְנייַה זיִא רעֶמאַמ ןּוהט הָבּוׁשִּת גאָט עֶלַא ּוד טְזּומ םּורד טיוט ןייר רַפ גאָט ןייַא "שה ּוצ |
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 5 הכי יש ובא יקרפ - קרפ
 יי יא -*

 :םֵלֹועַה-ִמ םרָאָה-ֶא יַאיצומ. תֹויִרְּבַה אנו עֶרה רֶציו ער
 ןקתַהְו .ּךֶכְׁשְּכ ףיִלע ביִבָח ְרֶבָח ןֹומְמ יהְי ,רמוא יִסֹוי יברא
 םֵׁשֶל ּויְהִי ךיִׂשֲעַמיִלִכְו .ְךֶל"ֹהְׁשְרִי ּהָניִאָׁש .הָרֹוּת דֹומָלְל ְךְמְצִע
 הֶּלִפְתַבּו עַמָׁש תַאיִרְקִּב ריִהְז יה . רַמּוא ןועְמׁש יִּבַר חי :םִיָמָׁשי
 םיִנּונֲחַחְו םיִמֲחַר אָּלֶא ,עַבָק המת שַעַּתילַא ,לֵּלַּפְתַמ ָּתַאָׁכּו
 תובא תומימת חובא לדנמ א
 סלַשי איו הָו ןהעטׁש וּצ ְךאָו ףואָר .עָׂשָד ַא וִּכ ׁשנעֶמ ןייה ןאק יו מנערפק} םהיא ןְּבאָה רָופיֵלֲא בר ןופ 5

 םױ טְכייֵלְסְנַא רּוי רָכיֵלוהְפ דר .זיא ץנריּפ יִ .ועָׁשְו ימ ןוהּפ חַנשִּה לאָז רִכ וַא . ןְּבראַּפְש םעוו רֶע ןעוֶו ְסיוִו

 ּוּכ ךיִלְנעֶסְואַפ ויא ר זַא טְסייוו יִפ ןעֶרייֵפ ואָנ םינ ןופיעֶר הֶנְַּכ : סְרעפפנֶעענ יז רֶכ ּפֶה . רעֶהיִרְפ גאָמ ןייַא
 ןְעְפעֶׁשעֶנ עֶסֹורְג ןייק שינ רִפ טְכאָמ יָּביִרעֶר ןְלהאֵצעֶּב ןְּבְראַפְש םעֶו רָע ןע םיִנ ְךאָר סייוו שנעֶמ רֶר לייוַו .

 ןּוהְּפמ גּוא םיירְנֶנ ראָפ ןיװ נירְנעְמִׁש רֶע ףראַר םירא

 ּםסייֵה סאָדל .סייֵו ןייַו רֶדייֵלְק פְנייֵר ןְלאַו ּפייָצ יִדעַי ןיא . םיִנָבְל ךיֶרָגַּב ויהי חַּכ לָכְּב םגאֹו ְךֶלֶסַה המיש איו , הֶבּׁשָּת (

 ּםאָה גינעק ןייא ,לָׁשָמ ןייֵא ּצְועֶר םֹנאָו יאַּכַו ןֵּב ןְנִחֹוי ןֶּבַי . סיבוּפ סיׂשעַמּי חוצסִּב ןייַו קסופ גירְנעֶטְש מְסלאו ּוד
 ןייג ּםעוֶו לאַּב וִי ןינ טְסיִטְׁשעֶּב ּםיִג ְךאָנ םאָה ר יאָנ , יו ראַפ לאַּנ ַא ןְכאַמ פעד רֶע זַת םייַלְפאָה טְנייֵז טעֶרְלעֶמ ֶג

 תובא ילשמ

 שש

/ 

 רַמֵלְמ רעָּד .ןָנְועְל ןיא ?היִפעָנ ןעֶוהאֹוו םעֶד סא

 םיִנ ךיו ןעֶלעוֶו יװ ּבוא זַא שְגאָזעֶגְנָא גְנעֶרְטִׁש יז ש נֶה

 סאָה ייז ןּופ רעָנייֵא ןֵפאָרטְׁשעֶּב ייֵז וע טעוֶו ןְרעֶסעֶנ 3
 םֶה רַטייוֵוְצ ועָר וָניִסייֵלְפ ןָנְרעֶל ּױצ ןְגְנאַפעֶגְנָא דְלאָּב -

 גננעֶרטְש םהיא שֶה דֵמֵלִמ רַד ויִּב טְרעֶסעֶּבעֶג שי

 שגעֶרְפעֶנ שֶה ריִמְלַּת ןְסייווצ ןּופ וְטאָפ וָד טְפאָרְט
 סקריוועֶג רימלַּת םעֶנעֶי ףוא טֶה סוָו ופ דֵמַלְמ סע

 שזּומעֶג רֶפ םֶה ןֶהּוז ןייַו ננא ןייֵלַא רייֵר ףאָוטְׁש יד

 טאוָוְראַפ דָמָּלמ עֵר םחיא סגעִיּפ . ןעֶועֶנ ווהְזַמ
 ןיא יִטְׁשְרָפ ועָר זיִא סאוָוְואַּפ לֵלָּכִּב טינ והיא טְנעֶרְפ

 ץיריח רער , ןהּוו רֶעִייַא רַפ רָסעֶּב לעיפ ְךוא ןעֶגְרעֶל
 ףיא יוִו נוא םעֶלַא ןיא רָסייֵׁשעֶנ זיִא רעֶנעֶי לייונ זיִא

 בי ךיִז וע טֶה שּור םעֶד טְנאַמְועֶד ואָנ םהיא ּבאָה

 וַא ןֵּבאָה טעוֶו וָע עֶכְלעוֶו עֶרְנאַׁש יִד טְלעֶטׁשעֶגְראָפ
 ְלאַּנ ךו טאָה נוא ןעֶפאָיְטׁשעֶּב םהיא טעוֶו ןעֶמ

 רֵנאַטְׁשְרעֶּפ ונינעיו סֶה יעָּבֶא ןֵהּוו יָעייֵא םִועֶסעֶּבעֶג

 עֶרְגאַׁש יִר םלעֶטְׁשעֶג ראָמ סיִנ ףױ יִ טאָה יעֶנעֶי יוװ ףייַלְנ עֶרייֵּב ףאָר טאָה רֶפ םוו ןייֵא םיִמ ןָפאָרְט 5

 ט"ע שוריפ = - יו יי
 םיִמָכָח יר ןּוֿפ רֶעייַפ סָד נּוא טכיל יד ןָנעֶק ןֵמעֶראוַו ךיִז טְסְלאָז ּור נּוא .םיומ ןייד רַּפ נאָּט
 םניימ .ןְרעוֶו טְנעֶרְּכְראַפ םיִנ טסלאָז וד יִרַּכ רֶעייַפ ןעליוק עֶרֶעייֵז ןיא םְנעֶראוָועֶג ייֵז רעּבָאי

 םיִמָכֲח יד ןּופ ןְסייֵּכ סֶר םּוראוָו ריר ףוא ןָסיִרְרְראַפ טינ ייֵז לאָו סֶע ןֵיִה ךיד טְסְלאָז ּוד ןעֶּמ
 ןעֶכעֶמׁש רעייז נּוא וֵלייַהראַפ ּוצ רעיֶוׁש זיִא סיִּבַא טינ סקּופַא זַא סקּופַא ןּופ ןְסייֵּב םֶד יוִו זיִא

 סאָר איו וזַא זיא הָרוּת רעֶד ןיא זיג ןְנעֶז ייֵו םִו רייֵר עֶרֶעייֵז נּוא סיִרָנָע ןייֵא יו ךייַלג
 ריר עֶרֶעייֵז ראָנ נּוא גְנאַלְׁש יָגיִדעֶגעֶרְּבַא ְךיִז ןופ סױרַא םִואָל םוָו ףֶּפְמאַד םעֶד נּוא ןְרעֶצּוּמ

 עֶמְכעֶלְׁש נּוא גיוא טְכעֶלְׁשַא טְנאָו ַעֶׁשֹוהְי יִּבַר רֵמּוא ַנְשֹיְייִּבַ ,ןעֶּליֹוק עֶגיִדעֶנעֶרּב יִד יו
 רֵמוא יִסּוי יִּבַר , טְלעוֶו רֶר ןּופ ןְׁשְנעֶמ םעֶד םיוא טהיִצ םָד הֶאְנִׂש עֶטְסּוזְמּוא יד גּוא ןקנא

 טְלעֶג עֶנעֶגיֵא ןייַ איו טְּביִלעֶג ױזַא ריד ייַּב טְלעֶנ םִד ְבַח ןייד ןייַז לאָז סָע טְנאָז יִסֹוי יִּב
 הֶשּירָיַא ריד ּוצ טיִנ זיִא איִז לייוו הֶרֹוּת ןְנְרעֶל ּוצ ןקראטש גּוא ןְכאַמ גיִטְראַּפ ְךיִד טְסְלאָז וא
 טאָג ּוצ ןּוהְט ּוצ ַחּור תַחַנַא ןייַז לאָז טְסּוהְט ּודּוְו ץֶלַא נּוא אָחְרַמ ןָא ריד ּוצ טְמּוק סע ס ָנ
 - ּוצ טְנעֶראוָועֶג ןייַז טסְלאָז אּוד טְגאָז ןועֶמִׁש יִּבַר רַמֹוא ןֹועמִׁש בר ,לָמיִה םעֶד ףיוא זיִא סאוָו

 ןַא נוא טייַצְרעֶּד ןיא ןְנעוֶואַד ּוצ ךוא הֶלֵפְּת עַכיִלְטיִא נּוא טייֵצ רָד ןיִא עַמְׁש תַאיִרְק ןָנעיי
 .טְסְלאוָו ּוד םוָו ךאז עֶטְצעֶזעֶנַא יו הָלִפְּת ןייַד ןעֶכאַמ טי ּור טְסְלאָז הָלֵפְּת יִר לֵּלַּפְתַמ טְסיִּב

 םוקָמ טְסייֵה םָו טאָנ רַפ טֶּבעֶג ןייַז ריִר ייַּב ןֶלאָז תֹולְפְּת יִד ןעֶד יוִװ ראָנ ןּוהְטָּפֶא ןיֹוׁש ןֶרעֶנ -

 ט 1{  ג+ ה"י
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  .דָחֶח בו םִַפא ךֶרֶא .אּוה םוחָרְו ןּונחיכ רַמאְָׁ .םֹוקמַה יִנְפִל

 ינש

 ,הַמֹוא רֶזעלָא יִּבַרטי: ךמצִעיִנְפַּב עָׁשָר יִהְּתילֲאְו ,הָעְר היל םֶהָנו
 יֵנְפִל עַדְו ,סֹורוקיִפֲאָל ביִׁשָּתֶׁש-חַמ עַרו ,הָרֹוּת רֹומְלְל דּוקְׁש יי
 :ְךֵתּלֲעְּפ רְֵׂש ףֶליםֶּׁשִיש ְֶּתְכאַלְמ לעב אוח יִמּו .לֶמָע הֶּתַא 5

 תחובא חומימח

 ְהֵס ןייק טינ סֶעייֵלְשנַא וא טְנאָמיאַפ יפ גילרעוו ּואָנ
 ןְגעק םעוֶו רע זַא שהעטׁשִראַּפ רע גילדעוֶו ּואָנ טלעֶג

 סעוֶו וע וצ שינ ואְנ שרעלְק עֶׁשֶו יִד וָּבִא .ןְּבעֶנּפֶּפ
 ןעייֵלְטנַא איצ ךיִי נירק רֶע יװ יאָנ ןעֶּבעֶגּפָא ןענעק

 טְבייֵלְּכ רִע זא ףוס יער זיא אָליֵממ יֵדְסִג יִע םמעֶג
 קוספ ןוֿפ ׁשְטייֵט יר ויא םִד םִא סינ סינ נוא נירלוש

 ךיז .טעיײלטנַא עַׁשְר יעד זַא ּיםֵלַׁשי א"ו עָׁשְר הָולו
 רֶפ וא ףוס יוד יא אליממ ;ּבעֶנִּפֶא םינ לאו וכ ייאַּפ
 םינ גוא סלעוֶו יר סינ סֶה נוא רעֶצעֶזְּפָא ןייֵא טּנייַלַּב

 ראָנ טעיײלטנַא וגי יעְכיֵלְרהָפ יִד יעָּבֶא - סלעוו עֶנעֶי

 ןֵּבעֶג ּפָא ןענעק טעוֶו רֶע זַא טהעטשיאז וָע יו ןְפואַּב
 נוא םהיא ןָּבייִלְג ןֶׁשגעֶמ גּוא ןְרעֶרעֶו פָא יִפ טינ אֹליִמְמ
 הָויִוְב הָסָנְוַמ וע טאָה אָליִמַמ םיִקָפַפ םהיא טימ ;ְכאָמ
 :ןעֶטְלעוֶו טרייב ףוא סטּוג "עיִפ סָה גוש

 , ןעקוק וצ יז ףֹוא ןְגיִננִרעַפ לעיפ סכאמצ) םייִא ּפאָה סָכ ווח יִלרגיַרפ יתפו ייֵז םימ

 תובא לדגמ
 םְכאַמעֶג םֶכעֶרּוצ רֶלאַּב ןְּבאָה םיילּפאָה יִד ןּופ עֶרעֶנילְק יִר
 ןְלאָז ןייַז טעֶוֶו לאַּב רָד ןעוֶו טייַצ יִרעֶי ּוצ זַא רֶריילְק עֶרֶעייֵז
 ןופ רֹובָּכ םעֶד ראַּפ טְסאַּפ סע איוִי ףאָה ןיא ןמיוק ןָנעֶק ייֵז
 / ןעֶדעֶי ְךאָד וְנּוא ןעק ןעמ ּםֵכאַרּפעֶנ ןְּבאָה ייֵז ןעד , גינעק
 - אר וי רעֶד ןייַז שעוֶו םנייֵה זַא ןעֶדְלעֶמ קייּבעֶגיֹוא
 - גּונַג אָד ְךאָנ ויִא סַע טְכאַרְטעֶג ְךיו ןעֶּבאָה רעֶּבָא עֶׁשְוְראַנ
 עֶרֶעייֵז םימ םֶניִטָפעַׁשעֶּב ליייֵוְרעֶד ףיז ןעֶּבאָה גּוא טיי
 ,טְכאַמעֶג ;לאַּב םּוצ ןְגְנּיטייֵרְּב ראָפ עֶנייק ןְּבאָה נוא םייַּברַא
 יניִנעק ןייֵא ןֵלייֵא ּוצ ְךיִז ריס ןּבאָה סיי טכארטעג יִּבאָה ייֵז
 ּוהעַו ףְראַד ןעֶמ לעֶנָׁש יױזַא םֶכאַמעֶג שינ טְרעיִו לאַּב רָכיֵל
 םייצ גּונעֶג ְּךאָנ ןְּבאָה ריִמ גּוא ּוצאֵד ןְגְנּוטייַרעֶּב ראָּפ טעיפ
 - ףיוה סגינעק ןּופ רֵּבִא ןעֶמ םֶה גנּולְצטפ , ןםייַרגּוצ וצ ךיז

 עֶנויק יֵר ןעֶנעֶז . ןייַז רֶלאַּב םעיִו יאַּכ רעֶד יִא םעֶדְלעֶמעֶנ
 - ּגָנּוְררָא ןָססעָּב רָּד ןיִא םעֶלַא טעֶרייֵלְקעֶג לאַּב םּוצ וָמּוקעַג
 / עֶועֶנ זיִא רֶע ,ןָמּונעֶנְיוא ןייֵׁש ּותֹעָו ייֵז שֶה גינעק רֶר ווא

 ןייק ןיש ןּבאָה רֵּבֶא עַׁשייראַנ א }

 רֶדייֵלָק עֶנעֶגאָרפעֶגְּבָא עַמְלַא ןיא לאַּב םּוצ :ָמוקעֶנ אייז ןְגעֶז ןעֶגְנעֶרְּב וצ גנּונדְרָא ןיא יִדייַלק עֶרָעייי טאָהעג םינ םייַז
 קראַּפׁש יז ףיא ןְראָויעֶג זיא גינעק יד , לאב א ףוא ינעק ,םוצ ןָמּוק אוצ טסאַמ סֶע יו םינ

 , שיס םעד אייַּב ןְציי ןלאו ננינררא/ ןיא סעלא גוא םע רייַלקעג שוג יג ןְגעֶו סיִו יד וִא והעַּפלַּב

 .ןְּבאָה ןָניִגגיעַפ ןעַמ לאָז ייֵז ,לאַּב סּוצ טסאַפ סע יי פינ ןעמּוקעג ןעֶנעו גוא םייֵרָנעֶנוצ סינ ךר ןָּבאָה עק לעיו איר גוא

 ןייֵא ןעֶּבעֶנעֶג םֶה גוא םַעַּכ ןיא }
 גוא ןקְניִרְט גּוא ןעֶסֶע

 ,ְךיִייֵרְפ ןָנעֶנ גּוא ןניננרעפ ןְּבאָה עֶנעֶי איי והֵעְו גוא ןְמיייֵו ןופ ןרעטש לא יו .שיט סגינעק) םוצ ןָואָל יצ םינ ראָג
 תורמ עַטְסְנעֶׁש יד טיס סיּב'ט םיִׂשעַמּו חוצס טיס :עפייֵרג אּוצ גאס עלַא ךיז ןפְראָר ןָׁשְנעֶמ ץנולק 'ד וא ייא לָׁשָסג יִר

 ןופ סכיל עֶניּביִיַא איִד ןהעז ןייז הָּכּיו !לעיו גוא ןְרעוֶו שיובס םינ ייֵז ןעֶלאָו ןּילעה םָלֹועל ןפיי יז םעיו ןעֶמ !עֹוי זא ירַּכ

 .גֵנּולְצּולַפ םעוֶו ןעמ ווא ייֵז חּוריַבֲע םיס םצומשרעס ןנעֶו םיִו יַּבִא וָׁש נעָּמ טְשייאַג איר .ה'גקה ןופ פְרהִע יִר גוא ןֶרֵע יָג
 ןייא יו אָנֵּת יִר סנאז סר .ױח ׁשֶניִפ סיירג ןְּבאָה ךא) אוצ רער גוא הָׁשּובּי הָּפֹרָח וְרייֵל ייו ןְלציִי שושקר אָסלַעל וָפּוי

 לאו טייֵצ יִרעָי אוצ זַא םיִבֹופ יִׂשֲעַמּו הָבּוׁשְּת ןוהמ יפְסְלאָו גאָפ טיֵא .ָּבְחַתֹּיִס 'נָפִל יִחָא םז נששיו יִנייִרְּפ יִעָךהאוַו

 : ת'קה ּואֵפ ןייַר ןעְסוֶק ןענעק הָמׂשְנ ןייֵר
 ילשמ

 ,סאָרטשעּכ סהיא סעיו ןפמ זא ןְּבאָה טעיֶו י9 עֶכעוֶו
 טשרע טְפאָוטְשעֶּג סינ ךילקריוז םהיא ׁשַה ןעֶמ ןֵמז יִּפ

 תיֿבא
 םֹוראַר ןעֶניוא איר יאס שַנֹּוע סעֶד ףהֲעְו רֶפ איו
 תֹוצמ םִוהֵס נוא ְךֵוָּבִתִי םֵׁשַה ֹואָפ אָוומ וע טאָה
 ןַא ךיז רע טֵה םֵּפאָיטְשעֶּב םהיא טֶה ןעמ זא םעֶדְכאַג תֵאֹווָה הָנְוַּב איר יא סאָר גוא .םיביש סיִׂשֲעַמּו
 רעננ"ק רעד זיא "שסנ יד ,ןיעֶסעֶּכְואַפ וצ ;גנאַפעֶג סיֹואָראָפ םהיֵא ּואֵת ףיו שלעטש וע .רֶדֹונַה חֶא

 ּועָּביראַר גוא גְנֹּווהיִפ ןעֶטְכעלש םעֶר ןופ שניע םעֶד םעֶד טְסּוק סו ףאָוטש םעֶר יאָפ ךיו טְלעֶמׁש שגעֶּט

 ;םּונ ףיֹוא ךיז רִפ טיהיפ ְךייֵלְנ רֶׁשְיַה ָבֶוָדְּב םיִג טהעַנ סֶע ועָכְלעוֶו ןעֶשְנעֶס

 ט"ע שו-יפ
 : רֶניִלעֶזְמייֵלֵא זיא טאָנ טהעטש | קּוסָּפ ןיִא איוִו ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ריִר רעֶניִא ְךיִז לאָז רֶע

 סעֶד ףיוא ךיִנ טְקְנעֶרעֶּכ גּוא ראג ענ לעיפ רֶעייֵז טּוהְט נּוא רֶניהְטּומְנְנאַלַא ר ְגיִמעֶראַּב רעֶדַא

 טְסְלאָו ֿגור נוא םהיא ּוצ לֵלַפְתַמ זיִא ןעֶמ ןַא ןֶׁשְנעַמ םעֶד ףוא ןְראוָועֶג .רֵגנ זיִא םִז םֶטֶכעַלְׁש

 יֵבַר רמוא רָזעַלֲא יִּבַר ,םּורָפ ְךיִז ןְכאַמ ּור טְסעֶו ןעֶטייֵלְר אפ גוא ןיילַא ריִד ראַפ עֶׁשְרא ןייַז טיִג

 ןייֵא ןְרעֶפְטְנֶע ּוצ םוָו ןְסיוִו טְסְלאָז גּוא הָרוּת ןנְרעֶל ּוצ ןעֶלייֵא וה טֶסְלאָז ּוד טְגאָז ר זֲעְלָא

 טריוו רָד זיִא רעוֶו נּוא ן ָגְרעֶל הָרֹוּת רֶד טימ ךיִז טי םֶהיֵמ ּור ןָמעוֶו רַפ ןֶסיוִו טְסְלאָז נּוא םֹוריִקיִפֲא

 ןייַר רֶפ ןיול קה להאָצעֶב ריִד טעוֶו םָו הֹוצָמ טְסּוהְט גוא טְסְנעֶרעֶל ֹוד סו טייָבְרַא ןייִל ןּופ
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 לעב - .יש - תובאיקרפ יש
 םיִלָעֹוּפַהְו ,הָּבְרֶמ הָכאָלְמַהְו ,רֵצָק םֹוּיַה ,רֵמֹוא ןֹופְרַט יִּבַר ּכ
 ,רָמֹוא הָיָה אּוה ינ ;קָחֹוּד תיַּבַה לֵעַבּו ,הּבְרַה רֶכֶּׂשַהְו םיִלצַע
 ,הּנִּמִמ לֵטָּבִהְל ןירֹוחיןִב הָּתַא אֹלְו ,רֹומְנָל הָכאָלְּמַה ךיִלֲע אֹל
 לצכ אּיח ןָמֶאָנְו ,הֵּבְרַה רֶכׂש ףֶל ןיִנְתֹונ ,הֵּבְרַה הָרֹוּת ָּתְִמְל ּםִא
 ׁש ןֶרָכׂש ןֵּתמָׁש עֶרָו לע רֵבְׂש ְךֶליםֶּלַׁשִיִׁש ,ְךְּתְּכאַקָּט
 וכו איננח יבר ; ;אֹובָל ריִתְעל םיִקָיַּדַצ

 יׁשילׁש קרפ כו לארשי
 יִאְו םיִרָבְד הָׁשלְׁשִּב לַַּּתְסֶה ,רַמֹוא לֵאָלַלֲהַמְִִּ אָיְבִקֲע א

 תובא יכרד תובא תראפת
 ּופְסְלאָז ןעֶכאַז אייֵרְד . (םיִרָבְד הָׁשֹלְׁשִּב ֵּכַּתְפִהו , םיִרָבָד הָׁשֹלְׁשִּב לֵּכַּתְסִה רַמֹוא לֵאְלַלֲהמ ןֵּב אָּיִבִקו

 ןָאָלנ . ּוטְסְמּוק ןעֶנאוַו ןּוּפ (תאָּב ןִיַאֵמו . ןְטכאַרְטעֶּב נאָז סו רפ ֵּכַתְסִה ןּושָל םָד רע םְנאָז םוֶו רַפ הָׁשָק ויִא סֶע -
 (יִמ יִנְפֹלְו . קעוֶוא ּוטְסייֵג ןיהַצ גאוו נּוא (ְךָלֹוה הָּתַא ךיִלנעֶגייֵא ךאדזיִא יְֵַּּסִה ןקּוק םסלאָז ּוד לַּכַּתַהְּת םיִנ רֶע -

 םהעַטְׁש ּובְׁשְָו ןיֵד ןֵּתִל ריִתָע הָּתַאו ,ןְמעוֶו רַפ גּוא + ,ּזַא זיא ׁטֵׁשֶּפ רֶד ראָנ , םֵקּיקִג ןְרעוו טְסְלאָ ליִעַפַה ןֹוׁשָל ַא
 רֶטאַפ ןייֵא לֶׂשָמְל ,טְפאַשְנעֶבעֶר ןעֶּבעַגּוצְּבֶא ראָפ ריד ,
 םִיַמָׁש אֵרְיַא נּוא דיִמְתַמ רעֶסיֹורְגַא ןעוֶועֶג רֶע זיִא ּוצאֵד ,ּפאק ןְטּוג ַא טאַהעֶנ טֶהוַנייֵא רֶדְניק ייוֵוְצ טאַהעֶג ֶּׁה .
 ןייֵא יוִו ןעֶזייוַו םהיִא טְגעֶלְפ גּוא רֶסּומ ןעֶגאָז לאָמַא רעֶטאָפ רעֶד םֶהיִא טְנעֶלְפ ,רָניִק ַא ְּךאָד רעֶּבָא זיִא רֶע
 רעֶד ,ןֶדעֶר טְפְראַדַּב טיִנ םהיֵא טימ ןעֶמ טֶה פעיִפ ןעֶד ,ףראַׁש גוא ץרּוק םעֶלַא רעֶּבָא ןךהיפ ךיז ףְראַד ׁשְנעֶּמ

 רָד ןיֹוׁש טֶה םהיִא , ָךֹוא ןָּבְראָרְרעֶּפ לֶסיֵּבַא גּוא רֶפיֵמְׁש ןייֵא ּוצרער גוא רעֶכאַפְנייֵא ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא ןֶהּוז רֶטייְוִצ

 תובא שרדמ תובא ילשמ :
 - ,(הֶרָיִבַע יִרָיִל אָב הָּתַא ןיִאְו םיִרָבְד הָׁשלְׁשִּב יַּכּתְסִה וגו ָתאָּב ןִיִאֵמ עד וגו רַמֹוא לֵאָלַּלֲהַמ ןֵּב אָיְבִקֲע =
 ןיִאָו םיג רע טְנאָז םעֶד רֵּביִא סאָד טְגאָו לֵאּומְׁש ׁשֶרְדָמ רֶד טְרזִח סו ְךאָנ הָׁשק זיִא סֶע . (הָחּורְס הָּפטִמ ָתאָּב ןִיַאמ -
 הֶרָיִבֲע רעֶדעֶי ןּופ לייו , הֶריֵכֲע יִריִל ראָנ הָריִבַעַל אָב הָּתַא .,ָתאָּב ןיֵאֵמ) רֶטְרעוֶו יד לאָמ ייווְצ רעֶּביִא אֵנֵּת רֶד ריֵּכ -
 םעֶכְלעוֶ תיִחְׁשַמ ַא ְפאַׁשעֶּב ל"ר םֶרעוֶו םּוט ׁשְטְנעֶמ רֶד סִו ָתאָּב ןִיַאֵמ) ןעֶגאָז ףָּניִּת רֶע ףְראַד (ְּךַלֹוה הָּתַא אלי

 טְנייֵמ םַד , םיִא םֶגינאַּפ נּוא םיא טְנאַלְׁש ןייֵלא ֵּבַחְמ רֵד

 ןיִא ןעֶמ טְנייֵט םאָד ןיירא דְנאַה איִר ןיִא הָריָבַע יִד ּוצ ןְלאַפ םיִנ טְסְלאָז ּוד סָד הָריִּבַע ,ץיֵא ןּופ ןְּפיִה ְךיִ טְסְלאָז אְנּת רֶד !
 : הֶרָיַבע איד ןּופ ןעֶפאַשעַּב טְרעוֶו רעֶכְלעוֶו ל"ר תיִחְׁשיֵמ ןּופ ְנאַה איד

 ט"ע שוריפ |
 הָכאָלְמ יר נּוא גיִנעוֶו גּוא ץ'ךּוק זיִא ןְשְנעֶמ ןּופ גאָט רֶד טְגאָז ןֹופְרַט יִּבַר רֵמֹוא ןופרט יִּבַר ,טייֵּבְרַא

 נּוא י"שה ּוצ ןעֶניִד ּוצ ןָמּונעֶגְנָא ְךיִז ןְּבאָה סוָו רֶטייֵּבְרַא יִד נּוא לעיִפ רהעַז זיִא הֶרֹוּת רֶד ןּופ -

 ףיֹוא זיִא רֶע םָֹו י"שה נּוא לעיִפ זיִא רֵכָׂש רֶד 'נּוא תּוזיִרְזִּב טיִנ ןּוהְמ ייֵז לופ ןְנעֶז ןְרעֶל הֶרֹוּת :

 ּוד טהעטְׁש הָרֹוּת רעֶד ןיִא יוִו ,ןְמייֵּבְרַא לאָז ןעֶמ ּוצ רֶע טְראַּפְׁש תִיַּבַה לַעַּב ַא טְלעֶוֶו רָד ראנר
 זיִא ריִד ףוא טינ ,ןעֶגאָז טְגעֶלְפ ןֹוּכְרַט יִּבַר רֶמּוא הֶיִה אּוה , טְכאַג נּוא גאָט הָרָוּת ןֵגְרעֶל טְסְלאָז

 טלהאצ ןעֶמ םוָו לַעֹוּפ רעֶרעֶדְנאַנ ַא יוִו ןייז רֵמֹוג הָרֹוּת רֶד ןּופ הָכאָלְמ יד טְסְלאָז ּוד זַא בּויַח ַא }

 ּור רעַּכָא ,ֹוזַא טיָנ זיִא הֶרָוּת הֶה יי ,הָכאָלְמ יר ראָג גיִטְראַפ טְכאַמ רֶע ןנאוַו זיִּב טיִנ םהיֵא -
 טְנעֶרעֶלעֶג טְסאָה ּוד ןעוֶו תֹוָצַמּו ה וְרֹוּת רָד ןּוֿפ ןייַז לַמַבְמ טְסְלאָז ּוד זַא ןּופ רֶד ייֵרְּפ טיִנ טְסיִּב

 .טְּבייֵלְנאַּב זיִא םהיא ייַּב טְסעֶּבְרַא ּוד סו תִיַּבַה לַעַּב רֶד נּוא רַכְׂש לעיִפ ריִד ןעֶמ טיָנ הֶדֹוּת לעיּפ

 טְלהאָצעֶג סָד זַא ןֶסיוִו טְסְלאָז ּוד נּוא טייֵּבְרַא ןייַד ןּופ רֵכָׂש םעֶד ןְלהאָצ ריִד טעֶוֶו רע זַא

 :ןֵמָא ןעֶרעוֶו גיִדְנעֶּבעֶל ןְלעוֶו עַטֹוט יד זַא םיִתְמַה תיַחֶּת ףאָנ ןייַז טעוֶו םיִקיְדַצ יד ןּופ

 ּוטְסעֶו דייֵר ףאָרְטְׁש ייד יד ןיִא קוק טְגאָו לֵאְלַלֲהַמ ןּופ ןוז רר אָיְבקַע לאללהמ ןֵּב אָיְּבִקַע

 ןָא טְרעוֶו סאָד הֶריבֲע ןייֵא ּוצ ןעֶמּוק ןעֶמ ועק םעֶד ןּופ םָו ךאו ןייֵא וזַא ּוצ ּוליפֶא ןעֶמּוק טיג)

 טיהר , ןֵמְלאַה ּוצ יִלַּב יִד ןָא טְמעֶנ ןעֶמ םוַו ילָּכ ןייֵא ןּופ דְנאַהַא טְפּור ןעֶמ יוִו וזַא דַי ןָפּו רעֶג -

 וד ןעוֶו ןעֶמּוק טינ יארוּב ּוד טְּפעוֶו ןייַלַא הָריִבֲע רעד ּוצ ןֵּבָׁש לָּכִמ נּוא הֶרָיִבֲע ידָיִל םהיי ַטְׁש -
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 קרפ 52

 תובא יכרד
 ןייק טיִג נּוא רַסּומ ׁשרדְנַא ץְנאַג ןעֶנאָז טְזּומעֶג רֶטאַּפ
 ץֶפיֹוא ןְנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ טאָה רֶע לייוַו רעֶטְרעוֶו עֶצְרּוק
 רֵר ,ְךיֹוא ןעֶפאָרְטְׁשעֶּב טְזּומעֶג ןעמ טֶה םהיא קְנּואוו
 ןייֵא דנּורְנ ןיִא ְךאָד זיִא םִע יֹוזָא ןופְרעֶד זיִא לָׁשְמִנ
 .ְךאַז ןייֵא לאָמ ייוַוְצ ןְלעֶטְׁש אָנֵּת רָד ףְראַד םָו עֶגאַרְּפ
 הָּתַא ןָאלּנ ְתאָּב ןִיַאַמ) רֶדיוִו ְךאָנְרעֶד ,(ָתאָּב ןִיַאֵמ ער)
 ץּוריִּת רֶד ראָנ ,רֶטְרעוֶו עֶּבְלעֶז יִד רֶטייוֵנ נּוא . (ְךֵלֹוה
 ,ןֶׁשָנעֶמ ןטראָס ייוֵוְצ רַּפ רֶסּומ אָד טְנאָז אְנֵּת רֶד זיִא
 קְנּואוַא זיִא ייֵז רַפ םוָו םיִמָכֲח יריִמְלַּת עֶסֹורְג יד רַּפ זא
 , טְסְמאַטְׁש וד זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָז .וָתאָּב ןִיַאֵמ ערע . הֵמָׁשְנ עֶגיִלייֵה רעֶד ףיֹוא ץֶרּוק זַמַרְמ אייז רע זיא גּונעֶג ךֹוא
 6 איז ְראַד ןיִהַא גאוו גּוא , (ּךֶלֹוה הָּתַא ןָאלּוו . לַעַמִמ ַהֹולֵא קֶלֶח ןייֵא זיִא הָמָׁשָנ איד , איִז , ןֹויְלֶעֶה םֶלֹוע ןּוּפ

 תוכא ה

 ִמְלַׁשּורְי רע רעֶד , טְפאַשְנעֶכעֶר רמ בָא ּוד טְסְפראַד
 םֶלַא ְּךאָנ יאַּכַז ןֶּב ןָנֶוי ןֶּבַר םיִרָדִנ : ּתְכַסִמ ןיִא טְגנעֶרְּב
 ןּופ םיִדיִמְלַּת גיִצְכַא יד ןּופ רעֶנייֵא זעווְג רֶע זיִא ןאַמְרעֶגְנּוי
 תֹורֹודַל בָא הָמָכְחַל בָא ןעֶפּורְג םיִא טאָה יִּבַר רֶד ןֵקְזַה לֵּלִה

 נּוא תֹומְכָח עֶכילְמעֶג עֶלַא ןיִא טְניִרעֶלְ ןְועוֶונ זיִא רֶע לייוַו

 תובא יקרפ
 ימ יִנְפְלְו,ְךֶלֹוה הָּתַא ןָאָלּו ,ָתאָּב ןיַאֵמ עֶד ,הָרָבע יִדיִל אָּב הָּתַא
 | הָּתַא ןאָלּו ,הָחּורְס ז הִֶמ ָתאָּב ןִיַאַמ .ןֹוּבִׁשֶחְו ןד ןֵּתִל דיִתְע הָתַא
 ןיד ןֵּתִל דיִתֹע הָּתַא יִמ יִנְפְִו ,הָעְלֹותְו הָּמ רֶפֶע םֹוקמָל ,ְךֶלֹוה
 אָניִנֲח יִּבַר ב:אּוה ךּוָּ ׁשֹורקח םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ ּךֶלֶמיִנְפִל ,ןוּבׁשַהְ
 אֵלָמְלַאָׁש .תּוכְלַמ לֶׁש הָמֹויׁשַּ לֵלפְתִמ יִוֲח , רַמּוא םיִנֲהֹּכַה ןֵגָמ

 י תובא תראפת
 , ךיז ןיִא שטְנעֶמ רֶד ןאק ןְכאַז ייַרְד עֶלַא יִד טְנאָז אָנֵּת רֶד
 ןיד ןּופ לעֶיִפְׁש רֶד ןעוֶוְג טְלאוָו רֶע יו ְךייַלְג ןְהעֶזנָא ןייֵלַא
 . ןּופ ןְהעֶזְג טקּוקִג ןְרעוֶו םסְלאָז ּוד ּכַתְסִה שטיימ ויִא , ןֶכאַז

  ןְהעָה ּוצ ןייַלַא ריִד ןיִא ליפְׁשְניֵא ךיזמ טְסְלאָז ּוד ןייֵּלַא ריִד
 ; ויִא רע זַא ׁשְטְנעֶמ ר ְךאָד טֶהעֶז סְנעֶטׁשְרֶע ןְכאַז יירד יִד
 ,לעקיַטש ַ ַא הָליִלְח ראָנ ְךיִז םֶכאַמ סע לא הָחּורָס הֶחֶל ןּופ
 . ןייֵר טיִנ םיּפָע ראָנ זיִא רֶע רֶדֵא עירעטאמ טְהעֶג סע עֶנאַר
 4 יי ל"ר דִנּוזְנ םיִנ ֹוזַא סיִּפִע זיִא רע רָדֶא ןְגאָמ םעד ףֹוא

 / תובא ילשמ
 / הֶמְו רָּפֶע םֹוקְמִל ְּךֵלֹוה הֶּתַא ןָאְלּו .הָחּורְס הָּפְטִמ
 לֵׁשָמ יִפ לַע ןייֵטְשַראַפ ְךאַז איד ןעֶלעוֶו ריִמ .הָעְלֹותְו
 / םֶכּוזעָג טֶה רֶע הֶריחי תַּב ַא עה רֶׁשֹוע רֶסיֹורְגַא
  ןעֶׁשיִוְצ רע טאָה ְךיֶלְנֹהעוֶועֶג יּגלע ןייֵא םעֶרייֵא ןייֵא
  ןיִא ןעֶרהאָפעֶג זיִא רֶע יּולִע ןייֵק ןעֶנּופעֶג שיִג םיִדיִגְנ
  ףיֹוא ןעֶזיוִועֶגְנָא םהיִא טאָה הֶביִׁשְיַה שאר רֶד הֶביִׁשָיַא
  רהְעז ןגְנאַנעֶגזיִא רֶכְלעֶו יּולִע רע'ֶתֶמַאןייֵא רּוחַּב ַא

 / טאָה רֶע ןעוֶועֶג ְךֵרַשְמ םהיֵא טִיִמ ְךּיִז טאָה רֶׁשֹיע רעֶד ,ןְטְלעֶז ןעוֶועֶג ראָג זיִא רֶנִייַז ףָּפאֹק רֶד ראָנ ןְסיִרעֶנְּבָא
 .ןעֶסיִיַהעֶג ףָּכיִּת םהיא טֶה רֶע טְסעֶק תֹומָלּוע טְגאָזעֶג ּוצ םהיא טאָה נּוא דְלעֶג לעיִּפ רהעְז ןֵדְנ ןְּבעֶגעֶג םהיִא
 יי ןיט רעיא יסעֶד ראפ ר טְרייֵלְקעֶגְנָא םהיֵא נּוא ןְפֹוא ןעֶֶשיִריִגְנ םעֶד ףיֹוא םיִׁשֹוּבְלַמ עֶרעֶייִט ןעֶבאַמ

 תיב
 ׁשֹודְקַה םיִכָלְמַה יֵּכְלַמ ְךֶלֶמ יִנְפִל ןֹוּבְׁשִהְו ןיד ןּתַלו

 פא ןְפְראַדעֶּב טעוֶו ׁשְנעֶמ רֶד זַא ׁשטייֵט זיִא םֶד (ה"ּב
 ְֵָּבִתִי םֹׁשַה רַפ םיׂשֲעַמ עֶנייַז ןּופ ןֹובׁשָהְו ןיֵד ןְּבעֶג ּוצ
 ,ןעֶגיִרְגיִז טיִנ לאָז רֶע ןעֶטיִה ְךיִז רֶע ףְראַד רעֶּביִרעֶד
 ןֹוׁשָל לעֶּפאַט ַא טהעֶטְׁש סאוָוְראַפ ןעֶנעֶרְפ ּוצ אָד זיִא
 לאָז םִע ןעוֶועֶג גּונעֶג ּךאָר .טְלאוָו םִע "ןֹוּבְׁשֶהְו ןיִד,

 | תובא
  ןְפְראַדעֶּב שעוֶו ןעֶמ זַא "וכ יִנֵפִל ןוּבִׁשֶח ןֵּתיִל, ןהעֶטְׁש
 / ףְראַד סאוָו ּוצ םיִׂשֲעַמ עֶלַא ןּופ ןוּבִׁשִח ןעֶּבעֶנ ּוצ ּפָא
 ריִמ ןלעוֶו םָד ןעֶרעֶפנִע רַּפ ּוצ ,ןיִד טראוָו םֶד ןהֹעַטְׁש
 / רֶׂשָּבְרְלִמַא ןעוֶועֶג זיִא םִע , ײָׁשְמ ןייַא טיִמ ןייז םיִדקַמ
 . ןייֵא ןיִא ׁשְנעֶמ ַא םֶנייֵז טְצעֶועֶג ןייַרַא רע טאָה םֶרָו
 0 טְפעֶשעֶג סאָד ןָניִרְד ןְטייֵּבְרַא לאָז רֶע ןייַרַא טּפעֶׁשעֶג

 לע : )  ט'ע שוריפ
 } םֶפְלאָז נוא ןָסיוֵו טְסְלאָז ּוד ייֵז ןְנעֶז םוָו ,רייֵר ףאָרְמְׁש ייֵרָד יִד ןעֶּבאָה ןיז ןיִא דיִמָּת טְסעוֶו
 / ּיאו נוא םֶלעוַו רעֶד ףֹוא ןְמּוקעֶג ּוד טְסיִּב טֶרָא ןייֵא רֶפ סאוָו ןּופ ןעֶנאוַו ןּופ ןְמְכאַרְט דיִמָּת
 .אּור םֶסיִּב ןעֶמעֶוֶו ראַפ נּוא טְלעוֶו רעֶד ןיפ ןייג קעווַא טְסעֶו אּוד זַא גְנאַג ןייַר זיִא ןיִהַא
  ,ׁשְרֹופָמ רע יא טְנייה ,םֶּפיִמ תעׁשְּב םיִׂשֲעַמ ענַייד ףיֹוא ןֹוּבְׁשֶחְו ןיד ןעֶּבעֶג ּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא
 .םּוׁש ןייק אּוד טְסְנעֶק םעֶר רעֶּביִא ןיִּפאָרְמ ןְכיִלְדְנעֶש םעֶנייֵא ןּופ ןָמּוקעֶג ּוד טְסיִּב ןְנאוַו ןּופ
 .ןיִא טֶרָא ןייֵא ֹוזַא ןיִא גְנאַג ןייד זיִא ןיה ַא ּואוו נּוא ןֶּבאָה םיִנ טייקירְריִפאָה ןייק נּוא הֶוֲאַנ
 נּוא טּפְׁשִמ ןְּבעֶג אּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא אּוד טְסיִּב ןֵמעוֶו רַפ גּוא םיִרעוו אייֵלְרעֶלַא נּוא דְרֶע רֶכֵק
 ; יֵּבַּר רֵמֹוא םיִנֲהּכַה ןֵפ אָניִנַח ִּבַר , םיִכָלְמ עֶלַא רָּביִא ךֶלֶמ ַא זיִא רע םוִו אּוה ךּורָּב םאָג רַפ שה
 | םאַנייַּב ןְמעּב טְסְלאָז ּור תּוכְלַמ לֶׁש הָמֹולשְּב לֵלּפְתִמ יָה ןְנאָז טְגעֶלְּפ םיִנֲהּכ יִד ןּופ רעֶה רֶד אֵניִנֲח

 / םע;ןעוֶו דייֵרְּפ נּוא םֹולָׁש ןייז םֶהיִא לאָז סע וַא הָניִדְמ יי ןיִא זיִא ןעֶמ סאוָו ְךֶלֶמ םעֶד רַפ
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 טוב שיש תובא קרפ קרפ |
 ,רָמֹוא ןֹויְדַרְּת"ןֶּב אָניִנֲח יִּבַר : ֹועְלְּב םיִּיַה ּוהֲעֵר תֶא שיִא ּהָאָרֹומ ְּו

 , םיִצָל בֵׁשֹומ הֶז יִרֲה ,הָרֹות יֵרְבִּד םֶהיֵניֵּב ןיֵאְו םיִבְׁשֹויִׁש ִיַנְׁש

 םֶהיֵניֵּב ׁשֵיְו םיִבְׁשֹויַׁש םִיְַׁש לֶבֲא ,בָׁשֵי אל םיִצָל בֵׁשֹומְבִו , רַמאַנָׁש
 ל יִארִי ּורָּבְדִנ זָא י רַמאַנְׁש , םֶהיניִב הָיּורְׁש הָניִכְׁש ,הָרֹות יֵרְבָּד

 יַאְריֵל , ויָנָתְל ןֹורָכ רֶפֵס בֵתָּכִיַו עֶמְׁשִּיַו ִײ יי בֵׁשקִיו ּוהְעַרלֶא ׁשיִא
 תובא תראפת

 -ניִטְׁשְראַפַא ןּופ םֶמאַטְׁש רֶע לייוַו ןֹוׁש רֶע טּקְנּוטְׁש ןיִּבעֶג
 ןָא ְךֹוא רֶע טֶהעְז טהעֶג רֶע ןיִהא איוִו גּוא , ןְפאָרְּט םעֶנעֶק

 סֶלֵא רֶע ויִא םרעוֶו ׁשְטְנעֶמ רֶד רעֶטְלֶע סאוָו סאָד ְךיִז ןיִא

 יד ּוצ ּפאָרַא פאק; רֶד ןייֵא םיא ְךיִז טְנייֵב סע נּוא רעֶכאוַוְש וי

 גיא ייוְַכעֶלְסיִב פָא .טֶבְראְַׁ רֶע םָד םֶהיִֵא ןֶעיו ּוצ רֶרֶע יז

 תובא ילשמ ְּ
 סאָד יאֵנְּת ַא ןְמּונעֶגְסיֹוא םהיִא טיִמ רֶע טֶה םיׁשּוּבְּלַמ
 איד ןיִא גּוא עֶטְסעֶּב איִר ןיִא גיִדְנעֶמְׁש ְךיִז לאָז רֶע |
 תַעְּב ןהעֶזעֶגְסיֹוא טֶה רֶע יו ןְנאַמְרעֶד טייֵצ עטְסְכייַר .

 עֶנעֶסיִרּוצ יר ןיִא ןעוֶועֶג ְךֵדַׁשְמ םֶהיִא טיִמ ְךיִז שֶה רָע
 אָרְטְסקֶע ןְכאַמ טְזאָלעֶג רֶׁשֹוע רֶד טֶה רָדְנּוזעֶּב םיׁשּוּבלמ -

 םיִשּוּבְלַמ עֶנעֶסירּוצ איד טאָה רֶע יוִו ליִקְנעֶׁש ןייֵׁש ַא
 םְלאַהעֶּב רֶע םיִו ּוצ םהיא ייּב טְנעֶרְפ ןֶתָח רֶד ןְטְלאַהעֶּב
 עֶנייַז ןעֶקְנעֶרעֶג ךיֹוא יֹוזַא טעוֶו רֶע זַא םיִׁשּוּבְלַמ יד -
 ןיֹוׁש טְסעוֶו ּוד םהיִא טְרעּפְטִנֶע רֶׁשֹוע רעֶד ,םיִשּוּבָּלַמ -

 הובא יכרד
 גד טסּפְראַד ְךיֹוא . הָניִנְׁשַה יֵפְנַּכ תַחַּת ןהעַנ רעטייוַו

 םעֶד ְךאָנ זַאו|ֹּבְׁשִתו ןיִד ןֵּתִל ריִתָע הֶּתַא יִמ יִנְפִל) ןְסיוֵו
 ףְראַד לַּפָׁשַה םָלֹוע ןיִא ראָי גיִצעֶּביִז יַד ּבָא טְּבעֶל יִז יוִו
 יִז םוָו םיִׂשֲעַמ עֶרהיִא היֹוא ןיּבְׁשֶחָו ןיִד ןייֵא ןְּבעֶגְּבָא יז

 תיִטְרַּפ הָחנָׁשַה איד ןְגֹוא עֶנעֶפָא טיִמ ןְהעַז ליוִו רע ע ןעוֶו גּוא , םעֶרעוֶו םיִמ רֶבֵק םעֶד אּוצ נּוא רֶרָע יד גצ ְךיִז טקּור רֶע 0

 תובא השעמ
 ןעֶנעֶז םֶהיֵא ְּךאָנ סוָו תֹורֹוד יד ןּוֿפ רעֶטְסעֶרְג רָד ןְזעוֶוְג זיִא
 רֶד ןעוֶו זַא אָרָמִג יִד םִלהעַצְרעֶד תֹוכָרְּב ָּתְכַסְמ ןיִא , ןעוֶוַנ
 אּוצ ןְמּוקִג .נעֶז םיִריִמְלַּת עֶנייַז נּוא ןיִראוָוְג קְנאַרָק זיִא אָנֵּת
 ניו ּוצ קְראַטְׁש ןְגנאַפַנ ןָא רֶע םֶה ןייַז הָלֹוח רקֵבָמ םיִא
 טְנייוַו סאָוו יִּבִר רעֶגיִלייֵה םְגעֶרַפִג םיִא ןְּבאָה םיִדיִמְלַּת יֵד
 ְגייוֵו םיִנ ְךיִא לאָז יוִו רֶדניק 'עֶּביִל טנאַזג ייֵז רע טֶה רֶהיֵא
 ןייֵא רֹׂש ןייֵא ּוצ ןייַז ןַד שְריִפעֶג ריֵמ םְלאוָו ןעֶמ זַא טְקנעֶד
 עֶמְרּוט ןייז נּוא רֶּגִיוִוע ןייקםיִנ זיִא סעַּכ ןייֵז םוָו םֶדָו רֶׂשָּב

 סאָד טנעּפֶעעֶג ףיֹוא רֶׁשֹוע רעֶד םהיֵא טֶה הָנּותֲחַה ןֵמְז רֶד ןְמּוקעֶג זיא סֶע ןעֶצְמּונ ריד ןְלעוֶו ייֵז פוֶו ּוצ ןהעָז !
 ְךאָנ םעֶנ ְךיִא גּוא ןהעֶזעֶגְסיֹוא ןְּבאָה ייֵז יוִו םיִשּּבְלמ ענייד רָגיֵק ןייַמ טּונ העְז םהיִא אּוצ טְגאָז ננא עֶלעֶקְנעֶׁש :

 תובא תיב
 ּוצ טְגאָזעֶג טֶה נּוא ,ןְרעֶסעֶּבְראַפ לאָמ עֶלַא ְךיִז לאָז ְו

 טְפעֶׁשעֶג םעֶד ןיִ ןטייּבְרַא טְסעוֶו וד זַא ׁשְנעֶמ םעֶד
 טּוג רֶעייֵז ריִד ְךיִא לעוֶו ןְרעֶסעֶּבְראַפ ְךיז טעוֶו םֶע גּוא !
 ,ןּופ רעֶד ןעֶרעוֶו ְךייַר טְסעוֶו ּוד םעֶכְלעוֶו ןְלְהאצעֶּב 1
 לאָמ עֶלַא ְךיִז לאָז םִע ןְטייֵּבְרַא טיִנ טְסעוֶו ּוד זַא רָּבֶא 2

 ןעֶרעוֶו עלאק טְפעֶׁשעֶג סאָד טעוֶו אָליֵמְמ ןְרעֶסעֶּבְראַפ /
 וד סוו לאָמ ןייֵא , ןעייוַוְצ ןיִא ןְפאָרְטְׁש ְּךיִד ְךיִא לעוֶו -
 עֶרעֶדְנַא םאֶר ,טֶּפעֶׁשעֶג םִר טְרעֶסעֶּבְראַפ טיִנ טְסאָה :
 ,ןְראוָועֶג עלאק ריִד ְךְרּוד זֹיִא טְפעֶשעֶג םָד םוָו לאָמ =
 סעֶכְלעוֶו ְךֶלֶמ םעֶד ייֵּב רֵנייֵא ְּךאָנ ןעוֶועֶג זיִא לייונ רעֶד |

 םֶד ןְועֶסעֶּבְראַפ טעוֶו ׁשְנעֶמ רַד זַא טְסּואוועֶג טֶה רֶע
 ןצ גנא הָלּודְג עֶכְלעֶזַא ּוצ ןייַז הָכֹיז רֶע טעוֶו טְפעֶׁשעֶג
 ָךיִז םֶה , ןייַז ּוצ רַעַׁשְמ טְׁשיִנ זיִא םִע סעֶכְלעוֶו תֹוריִׁשַע
 רע לאָז סאוָוָראַפ ׁשְנעֶמ םעֶד ןיא ןעוֶועֶג אֵנֹקִמ רֶנעֶי
 םעֶד ּוצ ןְמּוקעֶג רֶע זיִא ,םֶטּוג לעיפ יֹוזַא וצ ןייַז הָכֹוז-
 . ןְטייֵּבְרַא ּוצ ריִד גיֹוט םוָו טְנאָזעֶג םֶהיִא ׁטֶה נּוא ׁשְנעֶמ
 ןְרהאָי לעיִפ ןְרעֶיֹודעֶג ְךאָנ ןעק סֶע טְפעֶׁשעֶג םעֶד ןיִא
 םעֶג ןֹוּבִׁשִח ןעֶמעֶנְּפָא ריֵד ייֵּב טעוֶו ְךֶלֶמ רעֶד רעֶדייֵא
 קְנירְּפ גּוא סֶע גּוא טְּפעׁשעֶג םעֶד ןּופ טְלעֶנ םֹורַא רֶעֶּב
 ןָרעוֶו עֶלאק טעוֶו טְפעֶׁשעֶג םָד זַא ןָא ְךיִד טהעָג םוָו

 4 !ןרי

 םעֶד רעֶניִיַא טְלאוָו ְךֶלֶמ םעֶד ראַפ אֵרומ םאָה לע רעֶד םו טֶכְראָפ ןיי ןעוֶועֶג טינ טְלאוָו
 ָךיֹוא לאָז ןעֶמ זַא הּוכְלַמ לָש הָמֹלְׁשִּב טהעֶמָׁש רָּביִרְד נּוא טע'גרה' עֶג רֶרֶא טלְזניעֶג ןְרעֶדְנַא 2

 ִּבַר . ןְטעֶּב טאָג ְךֹוא ןעֶמ ףְראַד ייֵז ראַפ הָבּולְמ ןייז ןְרהיֵּפ סוָו םיִצֵעויְו םירָׂש עֶגייז עֶלַא רַּפ -
 טיִנ ןֶדעֶר אייֵז נּוא םעֶנייֵא ןיא ןְציִז ייֵווְצ ןעוו טְנאָז ןֹויָדַרְּת ןֵּב אָניִנֲת יֵּבַר רַמֹוא ֹוידַרְּת ןֵּב אני :
 הָרֹוּת איִד סאוָו טְסייֵה םָר ץיג ּוצ טיִנ טְמּוק סָו דייֵר עֶרהעֶל ןֶדעֶר ייֵז ראָנ הֶרֹוּת רֶד ןופ 4
 רע זיִא סְרעֶטעֶּפְׁש איִר ןּופ גְנּוציִז ןיִא חַבְׁש ַא טייֵמָׁש קּוסָּפ ןיִא םּוראוָו םֶרעֶטעֶּפְׁש ייֵז .טָפּור י

 ןשְטְנעֶמ ייוֵוְצ ןעוֶו רָּבֶא רעגאַּב ןייַז זיִא הֶרְוּת םָטאג ןיִא ראָנ טייֵמְׁש רֶטייוֵנ נּוא ןְסעֶז עֶג טיִנ !
 ורֵּבְדִג זָא טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא יי הָניִבָׁש 2 יי שי טהּור הָרֹות ר אָי ןָרעָר ייֵז גּוא ןְציִז

 סע הָּפַס ןיִא ןְּיִרׁשעֶג ןָא טא םִע גּוא רייֵר עֶרֶע יי טְרעֶה גּוא טאָג טְמעֶנ רַפ הָרֹוה יֵרְבִר
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 שלש תובא יקרפ קרפ 4
 .קְסֹועְובֵׁשֹויׁש דָחֶא ּוליִפָא ןיַּנִמ .םִינְׁש אָּלֶא יִל ןיִא ,ֹומָׁש יֵבְׁשֹחְלּו ַײ
 .דֶרָּ בֵׁשָי ,רֵמֲאָנֶׁש ,רָכָׂש 0 עבוק איה ךּורָּב ׁשֹורְקַהָׁש .הָרֹוּתַּב
 ןָחְלָׁש לע ּולְכָאָׁש הָׁשֹלְׁש ,רֵמֹוא ןֹועְמִׁש יִּבַרג :ויָלֲע לֵטָנ יִּכ ,םֶדִיְו
 ,םיִתָמ יֵחְבִוִמ ּולָכֶא ּוֵּאְּכ הָרֹות יִרְבִּד ויָלע ּורְמֶא אֹלְו , דָחֶא
 לָבֲא . םֹוקָמ יִלְּב .הָאֹוצ איק ּואְלָמ תֹונָחְלִׁש--לָּכ יִּכ , רַמֲאּנָׁש
 רֶחֶא ןֶחְלֶׁש לַע ּולְכָאֶׁש הָׁשֹלְׁש

 תובא יכרד

 יִד ןּופ רעֶפעְׁשאַּב םעֶדר ה"ּבקה ראַּפ ןּוהְטעֶג אָד טאָה
 ׁשיִנ ןהעטשרעַפ ייֵז םוָו ְשְנעמ עטְסאָרַּפ רַפ (ב . תֹומָׁשִנ

 --ָגייֵא אְנַּה רֶד טְגאָז ייֵז ,ןְכאַז עֶגיִטְסייֵג גוא םיזָמָר ןייק

 וד ןעֶנאוַו ןּופ םייוַו . (ְתאָּב ןִיַאֵמ עַרנ . רֶטְרעוֶו עֶכאַּפ
 הֶּתַא ןָאָלנ . הָחּורְס הָּפִטִמְו . טְסְמאַפֶׁש רֶפְרעק רָטְסאָרּפ
 י (הָעְלֹותְ הָמָר רֶפֹע םֹוקְמִל) .ּוטְסייֵג .גאוו נּוא (ְַּלֹוה
 הָּתַא יִמ יֵנָפְלִו . םִועוֶו ןופ טְרָאא ןיא נּוא דֵרֶע רָד ןיִא

 לָאַּכ ,הָרָות יִרְּבְּד ויָלע
 תובא תראפת

 םּוג ראָג רֶע םֶהעֶו ְךיִז םֶריִּפ םיִא םיִמ יוֵו ְּךאַז ?ךעְדעֶי ןיִא

 ּםעוֶו רע נּוא עֶטאַד ַא אָ זיִא םיִׂשַעמ עֶנִייז עֶלַא ףיֹוא זא

 איירְד יִר ןיא ְךיִז םעוֶו ׁשְטְנעֶמ רַד ןעֶו ןֹּבׁשַחְו ןיד ןְּבעֶגְּפָא

 רעֶדא ןָפֹוק ןּפְראַד טיִג ךיז טעוֶו רֶע ןֶלגי ְׁשְנייֵא טּוג ןְכאַז

 וזַא ןייַז ןייֵלַא רֶע טעוֶו עלעֶגיּפְׁש- םָד ראָנ עֶלעֶגיִּפְׁש ַא ןעֶייל

 : הָריַבעע .ןייק אּוצ ןעֶמּוק םיג ר םעוֶו

 ּורְמֶאְו ,

 ּוד זַא גּוא ,(ה"ּבקה םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ ָךֶלֶמ יְֵפל ןֹובְׁשַחְו ןיד ןעּבעֶגְּבָא טְספְראַד ּוד זַא ְךיִז ןאַמְרעֶד גּוא , (ריִתָע
 :םֹורְנ רהעְזׁשָנֹוע רעֶרזיִא טאָּבעֶג ןייַז ףֹוא ןייַז רֵבֹוע טְסעוֶו

 תובא השעמ
 סֶד ְּךאָד זיִא הָתיִמְל ןייַז ןַד ריִמ לאָז רֶע ןעוֶו נּוא ןֵכּיַלְג סָד
 ראָנ ָךאָר ןעקופעֶלַא סאָד ןעד טיפ רעֶגיוִוֲע ןייק + טינ ְךּוא
 ןעק סע נּוא הָמָׁשְנ איד טיִנ רעֶּבָא רעֶּפרעק ןיימ ןעֶדָירעּב
 טְסעֶר ןּופ ְךֹוא ןעֶהייֵצְרעֶּפ ריִמ לאָז רַׂש רָד וַא ןָפעֶרְט ְךאָד

 תובא ילשמ
 עּלַא טעַמּכ טסְלאָז גד םֶד יאַנְּתַא םיֹוא יז= ײיב "ֹאָמַא

 גּוא םיִׁשּּבְלַמ עֶנעֶסיִרּוצ יד ןיא ןְקְנעֶרעג עֶׁשְטאָה 56
 טּוג ַא רעֶרָא הָחְמׂש ַא ןְכאַמ טְסעוֶו ּוד ןעוֶו רֵדְנֹיִעיִב
 ּוד טְסְלאָז עֶלעֶקְנעֶׁש םֶד ןעֶנעֶּפֶע ּוד טְסְלאָז טְפעֶׁשעֶג
 ְךיִא םהיא ּוצ טְגאָז ןֶתָח רֶד ,ןֵלָיּפְִנֶא ייֵז ןיִא ךיד

 טְליוו ןקנעַרעֶג אייז לעוֶו ךיא ּוצ ךייא גאָז ְךיִא םִָנ םֶד ּניצְניוִו זיִא סֶע ןייַז רַעַצְמ ראָנ ְךיִמ טְליוֵו רהיא העָז

 . טְרעּפְטִנִע רֶׁשֹוע רֶר ,ייז ןיִא ןֵלְניִפׁש ןָא ְּךיִמ ָךיִא לאָז הָחְמִׂש עטסעֶרנ ןיימ ןיא םאָד ןייַז רֶעצִמ ְךיִמ ְךאָנ רהיִא
 יב

 3 ְךאָנ ְּךיִז םֶה רֶנעֶי ,טְגְלאַפעֶג םעֶנעֶי ׁשֹנעֶמ רֶד טֶה
 לאָז רֶע טְרעֶרעֶג ןָא ְךאָנ םֶהיֵא טאָה נּוא טְלהיִקענ
 ׁשְנעֶמ רַד רהעָמ םוָו ,טֶּפעֶׁשעֶג סָד ןְכאַמ עֶלאק םִיַרָיְּב
 טְרעֶרעֶגְנָא רהעֵמ םהיא רֶע טאָה טְגְלאַפעֶג םֶהיֵא טֶה
 רָד טְקִיִש םּורַא טייֵַצַא ןיִא ,גניִדְלַא ןעבאַמ ּוצ עלאָק
 םעֶד ןּופ ןֹוּבְׁשָח ןְּבעגּפָא לאָז רֶע ׁשֹנעֶמ םעֶד ְךאָנ ךֶלֶמ
 םֶה רֶע ןְקאָרְׁשְרעֶד רֶעייֵז ְךיִז טֶה ׁשֶנעֶמ רֶד ,טְָפעֶׁשעֶג

 : תובא
 ,ְּךֶלֵמ םעֶד .רַפ ןהעג זּומ רע טיִנ ראָנ רָּבֶא טֵּפְלעֶה סַע
 ראַפ םיִנכָׁש עֶּלַא ְךיִז ןעֶלעֶטְׁש ךֶלֶמ םעֶד רַּפ טְמּוק רֶע

 רַפ טיִנ טֶה רע גּונעֶג טינ ְךֶלֶמַה יֵנֹודֲא ןְגאָז נּוא תּודָע

 לאָמ עֶלַא ּופְרעֶד ְּךאָנ טֶה רֶע טְפעֶׁשעֶג םֶר טְרעֶסעֶּב

 סאָד זיִא םעֶד ְךֶרּוד גּוא ןעֶכאַז עֶנייַז ּוצ ןְמּונעֶגסיֹורַא

 םהיִא טאָה םוָו רַנעֶי נליִּפֲא ,ןְראוָועֶנ עֶלאק טְפעֶׁשעֶג

 ןייַא רַפ ְךֹוא ְךיִז טְלעֶמְׁש ןעֶמעֶלַא םעֶד ּוצ טְרעֶרעֶגְנָא

 םהיִא טיִמ ןעוֶועֶג ןיִּב ןייַלַא ְךיִא טְגאָז נּוא תּורְע עֶלאק גְניִרְלַא זיִא םִע ןֹוּבְׁשַה ןעֶּבעֶג ּוצ ּפִא םוָו טְׁשיִנ

 ט"ע שוריפ

 ןְמאֶנ ןייַז ןֶּטְכאַרְּט סאוָו יִד נּוא עֶגיִשְכְראַפ םָטאֶנ יִד ּוצ םהיַא רַפ ןְרעוֶו טְנאַמ רֶד ריִמָּת לאָז
 ךּורְּב טאָג ןופ ןָמאָנ רֵד ץְלַא ויִא הָרֹוּת יִּד ראָג םוָו הֶרֹוּת רָד ןיִא ןָטְכאַרְט סוָו ןעֶמְטְנייֵמ םֶד
 ׁשְטאָח ןעֶּמ טְסייוו ןְנאוַו ןּופ ו הָרֹוּת רֵדְנאַנאַּב ןֵגְרעֶל ייוֵוְצ זַא ראָנ ןעֶמ טְסייוַו ןְנאַד ןּופ , אּוה

 לייוַו רֵכָׂש םֶהיִא טְלעֶטְׁש אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָקַה זַא הָרֹוּת רֶד ןיִא ן קֵסֹוע ויִא נּוא םָציִז םוָו רָנייֵא

 ייוֵוְצ יוִו ֹוזַא םִיַנ ליִמְׁש טְרעֶר רע נּוא ןייל ַא םציז רע םֹורִיו רֶדַּב בֵׁשֵי קּוסָּפ ןיִא טייֵמְׁש סֶע

 ףֹורֵא םֶהיֵא ףֹוא זיִא סע םּוראוָו .ַּהָרֹוה רעֶד ןיא ןעֵסָכאַרְט טּוהְט רֶע םֹודִיְו רעֶדָא ןעֶדעֶר

 א ׁשיִט ןייֵא ףוא ןָסעֶנעג ןְּאָה ייֵָד עוו טְנָז עמ יּבַ ראן יד .רַכׂש ןְפְראוָועֶג
 ןּופ ןְסעֶגעֶג ןָּבאָה אייֵז יוִו ְךייַלְנ זיִא הָרֹוה יֵרְבִד ןייֵק טְגאָזעֶג טיִנ ׁשיִמ םעֶי ףוא ןָּבאָה ייֵז

 תֹונָחְלָׁש לֶכ יִּכ קּוסָּפ ןיא טייֵטְׁש סע יוַו ֹוזַא םיִלּולַג תַדֹובֲע רֶד ּוצ אי טֶה ןעֶמ סו םעֶד

 ןעֶמאָנ סְטאָנ טיִנ טְנאָמְרעֶד ןעֶמ ּואוו טייֵקְסּואיִמ טיִמ לּופ ןנעֶז שיט עַלַא הָאוצ איִק ּואְלָמ

 ןְּבאָה נא ׁשיִט ןייֵא ייּב ןְסעֶנעֶג ןְּבאָה ייֵרְד ןעוֶו רֶּבֶא הֶרוה יִרְבִד ןעֶמ טְנייֵמ שיט םעֶר ףוא
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 יקרפ קרּפ

 תובא ילשמ
 יעצס ךיד טינ הָליִלָח ןייֵמ ךיא רֵניק ןייֵמ ןיימ םהיא
 ןיימ נּוא ךיא סאָר הָבֹוט ןייֵר ואָנ ןיימ ךיא ןייַז ּוצ

 גירנעֶטְׁש ךיר ןעֶלאָז תִיַּב יֵנָּב ץְנאַג ןייֵמ נּוא רעֶטּכ
 והֲעַו ּוטְסיּכ םציא ןעֶר ,ןְּבאָה בעיל נּוא ןטְלאַה ּבּוׁשְח
 טוׁשִּפ רהֹעְו ךיז ייֵּב טְסיִּב ּור לייוו דניק עּהּואוו םֶד

 2 ןעֶניִרְי םיִנ רהעָמ ןוׁש

 חינ יא
 סאָר שְכאַמעֶג עֶלאָק ֶּה ופ םוִו לאָמ סעֶרעֶי דנאנ)
 טְסְלאוָו ּור ןענֶו שנעמ םעֶד ּוצ ָךֶלֶמ רֶד טְגאָז ,םפעֶׁש
 טפעשעג םעֶר ןיא ןטייּבַרַא ּוצ ןְליוִו ןייֵמ ןּוהטעג ןעוֶו
 ךיר ךיִא טְלאוָו ןעֶרעֶסעֶּבְראַפ לאָמ עֶלַא ךיז לאָז םֶע

 רֶניִצֲא רֵּבֶא , ריִמָּת ףיֹוא סכאמעג ךייֵר ןעוֶועֶג יִַּרוּב
 ךיר ןְפאָרְטש נּוא רעֶר עֶנייַמ ןייַנ םייקמ ּכ'ג ךיא לעוָו
 טיעֶסעֶּבְראַּפ טינ טְסאָה ּור סו לאמ ןייא ןעייֵוְוְצ יא
 ְךאָנ טְסאָה ור סאוָו לאָמ עֶועֶדְנַא םֶר , טְפעֶׁשעֶג םָּר

 םהיִא ןּופ קעוֶוַא ןעֶמ טרהיִּפ הָרֹוּת רֶד ןּופ ְךאָי !

 א

 .ןְנְרעֶל ןְנאָק לאָז רע יִרּכ הָסָנְרַּפ םהיא ּםיִנ ןעֶמ גָניֵרְג םֶהיֵא טְכאמ ןעמו
 ייֵז  ןֶׁשיוִוְצ טהור הֵרָיּתַּב קֵסוע ןְנעֶנ גוא ןְציִז ןעֶהעֶצ ןעוֶו טְגאָו אָיְגִנֶח ףראָד םעֶד ןופ אי
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 רֶׁשָא ,ןָחְלֵׁשַה הֶז ילַא רַּבִדִיַו .רַמֲאַּנְׁש .םוקָמילָׁש ּונָחְלִׁשִמ ּוּפ

 ְךלהְמַהְו ,הָליֵלַּב רֹועָּנַה ,רֵמֹוא יאַניִכֲחְִּב אָניִנַה יִּבַר דג ָײ ינְל
 ּבַר ה :וׁשָפַנְּב בִיַהְתִמ הֶז ִרָה .הָלַָּבְלוּבִלהֶּנַפְמּו.יִריִחְְךרֵדַּב
 ונמִמיִרְיִבַעַמ ,הָרֹוּת לע ויָלָע לֵּבַקְמַה-לַּכ .רֵמּוא הָּנֹּקַהןֵּב אֵינותַנ
 םיִנְֹנ .הָרֹוּת לע ונֵממ רוי יא היד 1 תּוכָלַמ לֹע

 הָיּורְׁש הָניְִׁש .הָרוּתַּ םיִקָסֹועְו םיִבׁשויׁש הֶרָׂשֵע - רֵמֹוא אינה
 .תובא השעמ

 ףיא שְלאוָו םֶהיֵא אוצ םֶרְהיפעְג רימ טְלאוָו ןעֶמ וּפ ןעֶנעיִי

 יא ןעֶנייוֵו םינ ךיא לאָו יו םִנייַה םנייוֵועֶג קְראַפש;סיִיעָג
 םיִכָנְמַה יֵכְלַס ְךָלֶס 'נפו ייס פיהיפ ןעֶמ וַא סייו ְךיִא

 סֶעּכ ןיא ןייַו ו"ח לאָו רֶע זַא רעֶגיווֶע ןייֵא ויא רֶע םיִי ח"בקה

 שוי בוׁשֲח רהֲעַו ויי אייֵנ ךיא ןיִּב ןהעזעג סיוא טסאָה ּוד איו עִיַנעֶזאָלאַּפ עֶרעֶטיִּב ןייַר ְףאָנ טסקנעֶדעג ּור
 ןעֶוהאְי עֶרעֶטעֶּפִש איד אפ אָרֹומ וָּבָא ּבאָה ךיא בּוׁשֲח רהעְז ויד ייַּב זיא רעֶטְכאָּט ןייַמ ָךֹוא נּוא ךימ טְסְנלאפ

 ןעֶוהיִפ וצ ןעּבייַהְנא טְסעיֶו יד נוא ךלימ םלעַנייִפ ןופ ןעֶלהעֶפ טינ ריד םעוֶו סֶע םעֶכְלעוֶו הָנּותֲח איד ך

 ְגְנעֶרְּב הֶלילֲח ייד םעוֶו סאָד םָכלעוֶו ןָנְלאָפ ןְלעוֶו טינ ךיז טסעוֶו ּוד זאָג רֶד ןיא יֵלַ ןְגיִרְק ּוטסעוֶו ןְטַּפעֶׁש
 יד הָנְוַּכ ןייֵס זיא םעֶד יעָּביא ,ןייַז ּםּונ טינ ריר טעוֶו םִע סא ןְגיִרק דנייַפ ךיר לעוװו ְךיִא נּנא םולָׁש םּוא ןי
 הלועּפ ַא ייד אפ ןייַז ןאק, גאָט ןעַכילְנהעוֶועֶג ַא ןיא ראָנ .םיִׁשּוּבְלַמ יד ןיא ןְנאַמְרעֶר גאָפ עֶלַא ְךיִז טסלאָז
 עסיֹולֵּב סאָר ןיֹוׁש ןאָק קילנ ןייא וזא רעדא התמש אןְּבאָה טסעוו ּור ןעוֶו תעּכ רָּבִא ךיז ןְנאַמְרעֶר םֶר םיֹוַּב
 ןְלְגיִּפׁשנָא אייז ןיא ךיז טְסעוֶו גד ןיִרייַס ןְלעֶוּפ םינ ְךיִז ןְנאַמְּרעֶה

 טְׁשאַרּוקעֶּב טסיּב אוי ןעוֶו תעַּב רעַּבַא ןְמּנקנ טסיּב וי ןָנאוַו ןגפ (ְתאִּב ןיֵאַמו ןֹורְּכז רעֶר סֹולְּב גּננְג לאָמַא
 טְסְלאָו וּד יִדְכַּב והיא ןופ םורַא םסְמּוק ּור םאוָו ןְּפאָרְט םעֶנעֶקְגּוטְׁש וַפ םעֶר ןְלעֶטְׁשְראַפ ריִר ּוד טזנמ ךילי

 טייַצ עֶכיִלְנעוֶועֶג א ןיא אָנּת וִד םְנאָז סאָד ;

 תובא
 ױוציִקְּב ויא לָשִמִנ יִד .שפעֶׁשעֶנ םָר טכאַמעֶג עלאק
 ןוהט לאו ּרֵע ׁשְנעֶמ םעֶר ןעֶפאַׁשעֶּב ּפֵה ְךרְּבתי םֹׁשֹה

 ןעֶרעֶסעֶּבְראַּפ לאָמ עֶלַא לאְו רֶע םיבוט םיִׂשֲעַמַי חוצמ
 ׂשְנעֶמ םעֶר ןעֶלהאָצעֶּג וִכ טעוֶו םעֶר ּיאַּפ הָמָׂשְנ יר
 ,ןייַו ּוע רעֶׁשִמ טשיִנ ראָנ ויא םָע סעֶכְלעוֶו םטּונ *עיפ

 לאו רָע ׁשְנעֶמ םעֶד ןָא שרעֶו גוא עֶרְה רֵצֵי יִר שֵמּוק
 חווַאַּת עֶנייַו ְךאָנ ןהעַג לאָו ראג תֹוצמ ןייק ןּוהְט םיִג
 טְׁש'ג ואָנ חָמֲאַּב ויִא םָד םעֶבְלעיֶו תֹורֵמ עֶטֶכעֶלְׁש טימ

 מ"ע שוריפ
 קוסָּפ ןיא לייוַו ׁשיִמ סְאָנ ןּופ ןְסעֶגעֶג ןְבאָה אייז איוִו ְךייַלְג זיִא הָרֹות יֵרְבִר טעֶרעֶג אוי |

 "שה טייֵמְׁש ְךאָנ רֶר נּוא ַחָּבוִמ םעֶר ןּופ טייטש רעֶהיִרְפ רימ ּוצ םעֶרעֶג טֶה רֶע נּוא טייָמְׁש
 אנינִת יִּבַו . הֶרָות יֵרְבִד םהיֵא ףוא טְגאָז ןעֶמ סו ׁשיִט רַד ויַא ַחֶּבְזִמ רֶד םֶד טְנאָזעֶג ריִמ ש
 רָנייֵא טייֵג סע רעוֶו נּוא םְכאַנ ייַּב ףוא זיִא סע רעוֶו טְנאָז יאָניֵכֲח ןֵּב אָניִנֲח יִּבַר הֵמֹוא יאַניִנְּת
 ןעֶּבאָה ּוצ ןיו ןיִא טיִנ ןֶכאַנ עֶרעֶל ּוצ ץְראַה ןייַז קעוֶו ַא טְרעֶק רע גּוא סְנעֶגעוו רֶטְנּוא ןייל
 םהיֵא טְלאוָו הָרוּת יֵר נּוא הָנָּכִס ַא ןְגעֶז ייוֵוְצ איִר םּוראוָו ׁשָּפִנ ןייַז ןייֵא טְלעֶטְׁש הָרֹות יֵר

 םעֶד לֵּבִקְמ ךיִז ףֹוא זיִא סע רעוֶו טְגאָז הָנְקַה ַה ןָב אָיְנּוחַנ יִּבַר רמֹוא הָנקַה ןּב אָיְנּוחַנ יֵּבר , טיִהעַג

 הָסנְרַּפ ןּופ לֹוע רֶר ןייַז טיִנ םהיֵא ףֹוא לא סע
 יִּבַר אֵַּּפַלֲח יּבַר

 איד
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 0 יִברוג ;ףיִּתְכַרְבּו ְךיֶלֵא יא ,יִמָׁש-תֶא רבא רֶׁשֲא םֹוקָּמַהיְבִּב
 " ּלָׁש + ְךֶלָׁשְו הָּתִאָׁש ,ּוְּׁשִמ ול-ןֵּת ,רֵמֹוא אָתֹוּתְרַּב ׁשיִא רֶזֲעְלֶא

 חובא השעמ
 סֶע ,הָמָשְנ ןייַמ סאָד ךאר טְגְנאַלעֶּב ןְפאָוטׁשעָב רימ גוא
 רֶד , ןרע ןֵג ןיא ךי ילג רהיּפ געוֶו ןייֵא ןגעוֶו ייוֵוְצ אָר יא
 ךימ לאָז ןעמ וַא גּוא םגהיֵנ םעֶד ךרּוד זיא נעוֶו יעַפייוִוְצ
 םורג גּונעֶג ְךיֹוא ןֹוׁש ויא ןָרע ןֵג ןיא םנהיג םעֶר ךריד ןְרהיִּפ
 םְראָד ןְרעוֶו ןעֶשטְנעֶמ עֶגירְנִיִו איר ױװ ןְהעי וצ סירוסי יד

 וזַא זיִא הָמָשְנ ןייזוא ןעֶנָאָו סאד ןעק רעוֶו גוא ,םִניִנייַעֶג

 / ריפ רָלעַנ ןיִלָמאַז ןְגְנאַגג ןיִנעֶז ייֵז ןעוֶו הָקְדִצ יִאָּבִנ איִד , םִיּפּכ ילפּכ ןעוֶונ אָלַממ ת"ישה םהיא םֶה ןְּבעֶגנ םָּה
 / תֹובָדָנ עַסֹורְגיֵר ןְמעֶנ ּוצ טֵפאַהְנעֶסיוִוג ןעוֶוג ייֵז זיא םֶע ןעֶד , ןְטְלאַהעֶּב םהיא ןּופ ְךיִז אייֵז ןינע"פ טייַל עֶמעֶרָא

 / עַמּוס עֶטְכעֶר ןייֵא ןעֶמּונג רע טאָה ,רעֶטְכאָט ןייא ןְכאַמ הָנּותַח טְפְראַדעֶּב יִזעָלֶא יִּבַו םֶה !םֹויַה יִהְיַוו .
 / חֹקָרְצ יִאַּבִנ איד ןעֶטייוֵו ןּופ ןהעְזְרעֶד וָע טאָה גּודְנעֶייִג גָנּויִצ נוא רָרייֵלְק רהיִא ראַּפ ןעֶפּוקּוצ ןמאַזּנצ דְלעֶג
 / ףייא ןופ גְנאַלְרעֶפ ךיא ּויָנ וצ טְנאָזנ נוא טְגאָיעֶגְנָא ייֵז רע טאָה ,ןָטְלאַהַּב םהיא ןופ טלאוָוג ךיז ןְּבאָה ּייֵז יאְנ
 / גּוא ןָתֶח וד .הֶּלַּב תֵסָנְכַה ףֹוא טנאזנ םהיִא אייֵז ןָּבאָה ןְמאַזּוצ ריא טּבולק ןְמעוֶו רַפ גאָו רימ טְלאָז והיא וַא

 / ּנוא טאַהְנ ךיז ייַּב טֶה וע סו דְלעֶג עֶצְנאַג םֶר ןֶמּונְג סֹורַא רֶזֲעָא יִּבַר טאָה . םימותי עֶמעֶרָא ןיִנעֶז הֶּלַּב איר

  ,קעוָוַא ויא גןא טגאָזנ וע שאָה וְטְכאָט ןייַמ יוװ גיטיינ והעָמ ןיִנעֶז םיִמֹותְי עֶמעֶרָא יִר ,ןֵּבעֶגְנ קעוֶוַא ייֵז ׁשֶה

 תובא

 םיא ןנפ

 תיב
 עֶרעֶרעֶי ןּופ גָנירְלַא טימ הָמָׁשְנ יד עַלאק טְכאַמ סֶע ואָנ
 איר טמּוק םע ןעוֶו גרטקמ א ןְפאַׁשעֶּב טְרעוֶו הָריִבֲע
 עֶּלַא ךיז ןעֶלעֶטְׁש ןעֶרעוֶו רַטפִנ לאָז ׁשֵנעֶמ רִר טיוַצ
 . עֶלַא ףיֹוא תּורֵע ראַפ עֶרֶה רַצַי םעֶד טימ םיניוטקמ
 עֶלאָק טאָה נוא ןּוהְטעֶנ טאָה ׁשְנעֶמ רעֶד םוָז תֹוריֵבַע

 ןיד תיֵבּב ןעֶמ טְנ'קסּפ , גנידְלַא טימ הָמָׁשֹנ יד טְכאַמעַּג
 ,ןֶעייוֵוְצ ןיִא ׁשְנעֶמ םעֶד ןְפאָרטְׁש לאָז ןעֶמ הָלֲעַמ לָׁש
 טימ הָמִׁשְנ יד טרעֶסעֶּבְראַּפ טיִנ טֶה וָע סוִו "א ָםנּויִא
 עלאק טֶה רָע םוָו לאָמ עֶרֶדְנַא םֶר םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּי תי וצֵמ

 ם"ע שוריפ
 . סאוָו הָרֵע איר טאָג ןּופ הֹדֵע רד ןיא שהָעָטְׁש טאָג קּוסָּפ ןיִא טייטש ּוזַא םּוראוָו הָניִכְׁש יד
 0 זיא הָרֹוּת ןְנְרעֶל ףניפ ּוליפֶא זַא ןעֶמ טסייוו ןְגאוַו ןופ ,ןעֶהעֶצ זיִא הָרענּוא הָרֹוּת טְנעֶרעֶּל
 נב ןייֵא נּוא טסעּפ דְנּורְנעֶג דֶרֶע רֶר ףוא זיא דִנּוב ןייַז נּוא קּוסּפ ןיִא טייֵטְׁש סע ייֵז ייַּב הָניִכָׁש
 יט וזַא ְךֹוא ויִא ייֵרְד ייַב זַא ןעמ םייַו ןְנאוַו ןּופ .רֶגְניִפ ףיִ זיִא םוָו דְנאַה רַד שימ ןעֶמ טְמעֶג
 / הָרות יֵרָּבִד ךוא זיא טָּפְׁשִמ ַא לייוו םעֶטְכיִר נּוא טאָנ טייֵטְׁש םיִניֵר ןְׁשיוִוְצ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 ךוא יי ייַּב זיִא ןְנְרעֶל םוִו ייוֵוְצ ּוליִפֲא ְךיִא סייוֵו ןְנאוַו ןּופ .םינָיר ייד ןּופ זיִא טּפְׁשִמ ַא גוא
 / םטאג יד ןְרעדְנַא םּוצ רֶנייֵא ןְרעֶר ןוהט זַא לאָמטְסנעד קּוסָּפ ןיא טייֵטְׁש סֶע םּוראוָו הָניִכְׁש יר
 / זיא טְנעֶרעֶל רֶנייֵא זַא ןעֶמ םייוו ןְנאוַו ןופ .טְרעֶה נּוא טאָג טְמענ רַּפ הָרֹות יִרְבר עֶגיִטְבְראָפ
 ןְּבעֶג ריר לעוֶו ְךיִא ּואוו רָמרֶע עֶלַא ףוא קּוסָפ ןיִא טייֵטְׁש םִע םּוראוָו הָניִכְׁש יִר םֶהיִא ייַּב ךוא
 לעוֶו נוא ריד ּוצ ןעֶמּוק ךיִא לעוֶו הָרֹוה יִרְבד טְסייֵה םֶד ןָמאָנ ןיימ ןעֶנאַמְרעֶד ּוצ דנאַטְׁשְרעֶפ
 / טְסּוהְט ּוד םֶ עֶנייַז ןופ םאַג ּבעֶג ןעֶנאָז טְגעֶלְפ רֶזֲעֶלֶא יִּבַר אָתִֹרב ׁשיִא רועלַא יִּבַר ,ןָׁשְטֶנָּב ךיִד
 -  ןייר םּוראוָו םֶטאָנ ץֶלַא ּוד טְסְּביִג דְלעֶג םעד טיִמ יי ףּוג םעֶד טיִמ ייַס הָוְצִמ ַא רעֶרָא הקרְצ
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 יו איז ,א ריי

 תובא יקרפ
  ,הָּׂשַמַח ּוליִפַא ןיּנִמּו ,לֵאיתַדֲעַּב בֶצָנ םיִהֹלֲא .רַמֲאָנָׁש ,םֶהיֵניִב
 . ,רֵמֵאִַּׁש ,הָׁשֹלְׁש ּוליִפֲא ןיַנִמּו .ּהָדָס 1 ץֶרָא-לַע ֹותָדְנֲאַו ,רַמאָּנַׁש
 יאָ וְּבג זָא ,רֵמֲאנָׁש ,םִינש ּוליּפָ 2 םֹפׁשִי םיִהלֲא ברק

 4 יא יי

 ּישילש

 יש 5

 : תובא יכרד
 / ּול ןָּתו .טְגאָז אָתֹוּתְרַּב טאָטׁש רעד ןּופ !רְזעֶלַא יִּבַוו

 - ןעֶד ,ווָש ְךֶלֶׁשְו הֶּתַאָׁשו עֶנייַז ןופ םֶהיֵא ּבינ ,ּויָׁשְִמ
 םעֶד טיִמ .עֶנייֵז זיא טְסאָה גר סו םעֶלַא גּוא לא גד

 3 הקדצ לעב רעֶסֹורג ןייֵא ןיזעוֶוג זיִא רע ,הֶׂשֵעַמ , ןייֵא
 / סאַהְנ טאָה רע סאוָו .רֹועיׁש ַא ןהָא ניִצְרעֶה טּונ נּוא
 . רע הָקָרְצ רהעָמ םוָו נּוא עֶמעֶרָא ןְּבעֶגג קעוֶוַא וע םֶה

 / וא .תֹועָר הודמנ חֹוריִבֲע יד םימ הָמָׁשֹנ יד טְכאַמעֶג
  שיד אנְלייַוְמ ל"ז {הָילַא 'ר ןֹואָנַה בֵרָה טְׁשְטייֵט יֹוזַא

 / ןֹוּבִׁשִחְו ןיר ןֵּתיַל דיתָע הָּתַא ימ יִנְפְלְו 'וכ עַד הָנֹׁשֹמ
 רֶע ףְראַד טְּבעל ׁשְנעֶמ רַב ןֵמָז לּכ ּונֵּיַה 'וכ ְךֶלֶמ ינָפֹל
 יּבִׁשָהְו ןיר ןעֶּבעֶג וצ ֶא ןְפְראַר טעוֶו רֶע זַא ןְסיוִו וצ
 / יא ןיר טְואוָו סָּד ,ה"ּכקה םיִכָלַמַה ִכְלַמ ְךָלֵמ סעֶד וַּפ

 / ףֹוא סהיא ןעֶמ טְפאָרְטְׁש סגידניז ׁשְנעֶמ רֶד זַא ׁשְטייט
 טְכאַמג טְלאק טֶה גּוא טגידניזעֶג טֶה וע םֹוָו הָעָׁש וָד
 - םיִרּוּביִד עֶכְלעֶזַא םיִמ יָדָא הֶריֵבַע רֶר טיִמ הָמָׁשִנ יד

1 

 ףונ



 קרפ

 ' תובא יכרד
 םהיִא רַפ רע םֶה ןְּביִלְּבִג רעֶּביִא םהיִא ויִא ןֶרְלֹיג ןייֵא
 ןייַרַא גּוא םייֵהַא טְכאַרְּבעֶג טאָה גּוא הֶאּובְּת טְפֹוקעֶג
 ןיִא ןְגְנאַנְג זיא ןיילַא רֶע גוא ,רעֶלְכייֵמְׁש ןיִא ןְפאָׁשעֶג
 ייַּב טְגעֶרְפִג ׁשֶה רַטּומ יִד ,הֶרְוּת ןיִנְרעֶל ׁשֶרְדִמַה תיֵּב
 טֶה . טְפֹוקעֶגְנייַא ריִד רַּפ רֶׁשאָּפ רֶד טֶה םִו רעֶּמְּכאָט יד
 ןיִנעֶז ,טיִנ ְךאָנ סייוו ָךיִא טְרעֶפְטְנעיג רֶטְכאָט יִד והיִא 2

 ,ןּוהְטעֶג ייֵז שימ טאָה תייׁשה סאוָו הָעְוׁשְי יר הֶחְמִׂש ! 4

 ;םּוהְטְכייַר ןייַז =

 ןוׁשָל , םיִלֵׂשֹּב םיִרָבד ּוניֵיַה ןְדעֶר טְראַטעֶג טְׁשיִנ טֶה םִנ | ש
 ןעֶמ רָדֶא הפּונֲח ,תֹינָציִל ,הָּכ לּוביִנ ,תּוייִכְר ,עֶרָה |
 םע גּוא תֹוריִבע עֶסיֹורְג ץלא זיִא םֶד םֶהיֵא טְמהנָׁשְראַפ 1 4
 ּובָׁשהְו טְראוָו םֶד .,ְניִדְלַא טיִמ הֶמָׁשִנ יִד עלאק טְכאַמ .}

 לאָז רֶע רֶדנּוזעְּב ם םהיִא טְפאָרְמְׁש ןעֶמ זַא ׁשְטייֵט זיִא -
 הָריִבֲע יֵד וע שֶה רע ;םונ הָעָׁש רֵד וי ןוּבְׁשִח ןְּעֶב 0

+ 2 
 טכאמנ עב טֶה רֶע םוָנ םהיִא טְאָרְׁש ןעֶמ םוו 1 1

0 
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 תובא יקרפ
 בקעַי יִּבַר . ךֶל ּונֵתָנ ףֶדָיְמּו ,לֹּכַה ְךֶּמִמ יִּכ ,רֵמֹוא אּוה רָוָדּב ןֵכָו
 האּניהַמ רַמֹואְו , ותָנְׁשִּמִמ קיִסְּפַמּו ,הָנֹוׁשְוְְרִּדַּב ְךֶלַהְמַה ,רַמֹוא
 ;ֹוׁשֵפָנְּב בִיַחְתִמ ּוּלֶאָּכ בּותָּכַה ויָלֲע הָלֲעַמ ,הָז ריִנ הָאָנ"הַמ ,הֶז ןֶליִא /

 רֶבָּד ַחֵכֹוּׁשַה לַּכ ,רֶמֹוא ריִאֵמ יֵּבַר םּוׁשָמ יאֵנַי רַּב יִאָּתַסֹוד יִּבַר ח
 ,רֹמאּנַׁש.וׁשִפַנְּב בָּיַהְתִמ לֲאַכ בּותָּכַה ויָלָע הָלֲעַמ , ותָנְׁשְּמִמ דָחָא
 רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה-תֶא חַּכְׁשִּתיְוִפ , דאמ + ְךֶׁשִפנ רֵמָׁשּו ףֶל רָמָּׁשַה קב ּ
 ןֶפּו רַמֹול דּומְלַּת ,ֹותָנְׁשִמ ויָלֹע הָפֹקָּת ּוליִּפָא לֹוכָי .ףיִניֵע ּואָר .

 57 ןטכ - ישילש

 תובא השעמ
 סְנעטשרעֶּבֹוא םעֶד רַפ ןְּבאָה אָרּומ טיִנ ראָג ףְראַד רֶע זַא ןייֵר
 ןיִד ןִּתיִל דיִתָע הֶּתַא יִמ יֵנְִו הָנְׁשִמ יִד טגאָז םָד ,טֵּפְׁשִמ
 * וָנַפִל , טְפיַשְנעֶכעֶר ןְבעֶגְּבא ּוד .טְסְפְראַר ןִמעוֶו רֵפ .( בֹׁש יִתְו

 טָכַא רעֶּביִא גיִנעק) םעֶד ראַפ ה"בקה םיִכָלְמַה יכְלַמ ְךֶלֶמ
 ; ה"ב אְרֹוּב םעד רַפ ןע.ינעק)

 ןעֶּבאָה אייז זַא ןְראוָועֶג טְגֹוטְׁשִרעג ייֵז ןיִנעֶז ,ןְטְלאַהעֶּב טראָד םָד רע טֶה רַשֹפֶא ןְהעֶז רעֶלְכייֵפְׁש ןיא ןייַרַא ייֵז
 ןיזעוֶוג עֶראַרְג זיִא טייַצ רֶד ןיִא ,הָאּובְּת טיִמ געֶרְּב אּוצ גערְּב ןּופ .5:8 זיא רעֶלְכייפְׁש רעֶצְנאַג רֶד זַא ןהעֶזרעֶד 8

 םֹורְג טיִמ טְלייֵצְרע םיא טאה נּוא ׁשְרדְמַה תיֵּב ןיִא רֶׁשאַּפ םּוצ ןעֶפאָלִג קעוֶוַא רֶטְכאָט יד זיִא , תּורְקַי רֶסֹורג ןייֵא -
 הֶאָּנַה הב ןעֶמ ראָט םיִּסִנ הֵׂשֲעַמ ןּופ רעֶטאָפ רֶד טְגאָז

 סאָר ,הָקָרְצ ןּבעג ךֹוא ןעֶמ זּומ ןּופְרעֶד ,ְךֹוא טייל עֶמעֶרָא ןּופְרעֶד ןְלייֵטנייֵא ףֶראַד ןעֶמ ראָנ ןייֵלַא ןְּבאָה
 גוא 'טְסּבְלעֶז אּוד ןעֶד ,(ולָש ףלָשִו הּתַאְׁשו סטאג ןּופ טסייה סאָד עֶנייַז ןופ הקדִצ ּביִג ,(ולָׁשִמ ול ּת רע טגאָז -

 ףֹוא יאַּבִג ןייא ראָג םֶחֹיִּב ׁשְטְנעֶמ אּוד ְךֵרְּבְתִי םֵׁשַה אּוצ ְךיַׁש םעֶלַא זיִא םִע ,עֶנייֵל יא םעֶלַא ןְגעֶמְרעֶפ ןייֵד

 תובא תיב
 םהיִא ןעֶמ ְפאָרְטְׁש הָריִבע יִד ןופ הָעְׁש יִד הֶמְׁשְנ יִד
 וָד הָמֹׁשְנ יִד טָרע סעֶּבְראַפ .טְשינ טֶה רֶע סו רֶרְנּוזעְּב
 סאוו ףָׁשָמ סאָר יוִו ֹוזַא תֹוצמ רעֶדָא הָרֹוּת טימ הָעְׁש

 זַא הָנֹׁשִמ יִר טְגאָז סאָד , ןְּביִרְׁשעֶג רעֶהיִרְפ ןְּבאָה ריִמ
 ןעֶנעֶכעֶראַּב ּוצ ריִמָּת ץלא סאָד ףיִז ףְואַד ׁשֶנעמ רֶר
 נּוא עֶרֶה רֶצֵי סעֶד ןעֶגְלאָפ טשיג רע טעוֶו אֶליֵמְמ
 ןעוֶועֶגְליּפ לאָז רֶע ראָנ ,ןגיִרְניז טְׁשיִג לאָמְנייק טעוֶו
 תֹוצמ ןּוהְט גוא הָוֹוּת ןעֶנְרעֶל ּוצ טנעֶר רֶע טייֵצ
 ןייַל הָכֹוז רֶע טעוֶו עק רע טייונ איו םיבֹוט םיִׂשֲעַמּו
 ;ןעֶטְלעוֶו עֶרייֵּב ףיֹוא סטּוג לעיפ וצ

 ט'ע שוריפ י
 יא ריד ןופ טְגאָזעג טֶה רֶע למה דו יי טיש וזַא נו םטאָנ לא יא רֶלעג ייד ּוא ףוג |

 0 טייק נייֵׁש ַא רַפ ם טְגאָז גּוא עני יי ןּופ ףֹוא טרעֶה גוא טְניִרעֶל גּוא םְנעֶגעֶוֶו רֶמָנּו = '
 טְנעֶכעֶר טיִמ רֶד ןְבול ּוצ טאָג טְנייֵמ רֶע עֶׁשְטאָח רעקא רע יה זיִא טייקְנייֵׁש ַא רַפ םוָו םֹוּב רעֶד :

 סו הָרֹות יִרְבִר קעֶווַא טְפְראוַו רֶע םוִו ׁשֵפָנ ןייַז ןייֵא טְלעֶט ָש רֶע יוִו םהיִא ףֹוא הָרֹוּת יִר טְראָפ -

 ןְגעוֶוס'ריִאְמ יִּבַר ןּופ טְנאָז ִאָּתְסֹור יִּבַר ריִאְמ יֵּבַר םּוׁשָמ יאני רַּב ִָתְֹור יבר , ץֶלַא ןופ רָסעֶרְג זיִא

 טְלעֶטְׁש ןייַלַא רָע יוִו םהיִא ףֹוא הָרֹוּת יִד טְגְנעֶרַּב ןְנְרעֶל ןייַז ןּופ טראוָו ַא טסעֶגראַפ סֶע רעוֶו -

 ּוטְסעוֶו רעֶמאָט ׁשֵפָנ ןייד טיִה גּוא ריר ּוצ טיִהעֶג אייֵז ראָנ טייֵמְׁש סֶע לייוו ׁשֵפָנ ןייז ןייֵא |

 ףיא טְלאו ,הָרֹוּת יִד ןעֶּבעֶגעֶג םאָה ןעֶמ ןַא ןעֶהעֶזעֶג ןְּבאָה ןֶגֹוא עֶנייַד םוָו דייַר יִד ןסְֶראַפ

 ןעֶסעֶגְראַפ רֶע טֶה רעֶּביִרְר ןְקְנעֶרעֶג ּוצ ןעוֶועֶג רעוֶוְׁש םהיִא זיִא סֶע עֶׁשְטאָח ןעֶגייֵמ טְנעֶקעֶג

 ּטייֵמַש



 ישילש תובא { יקרפ קרפ 5
 בֵׁשיִׁש רע ,ֹוׁשָפַנְּב בִיַהְתִמ ֹוניֵא אָה .ךַײח יִמְי לֹּכ ףֶבָבּלִמ ּורּוסָי
 .ואְטַח תַאְדְיַש לּכ .רֵמֹוא אָסֹוּדְִב אָנינֲח יִּבַר 5 : ֹוּבְלִמ םֶרָיָסיִ
 - תַאְריל תֶמְרֹוק ֹותָמִכָחָׁש לֹכְו ,תמָיקְתִמ ֹותָמְכָח ,ֹותָמָכָחֶל תָמָדֹוק
 ויִׂשֲעַּמָׁש 55 ,הַמֹוא הָיָה אוה : תֶמָיִקְתִמ ֹותְמְכָח ןיִא ,ֹואְמָח
 ,ויִׂשֲַּמִמ הָּבְרִמ ֹותַמִכִחָׁש לֹכְו ,תֶמיִקְתִמ ותָמְכָח , ֹותָמְכָחַמ ןיֵּבְרִמ
 הָחֹונ תֹוירְּבַה ַחּורָש לֹּכ ,רֵמֹוא הָיָה אּוה י :תַמָיַקְתִמ ֹותָמְכָח ןיַא
 הָחֹונ תֹויְרְּבִה ַחּור ןיֵאָׁש לבְו .ּונָמיִה הָחֹונ םֹוקָּמַה ַחּור , ּונְמיִה
 ,רֵמֹוא םִניִּכְרֶה-ְןָּב אָסֹוד יִּבַרּונָמיֵה הָחֹונ םֹוקָּמַה ַחּורןיִא ּונָמיִה
 ִתַּב תַביִׁשיו ,םיִדָליַה תַחיִׂשְו ,םִיָרֲהְצ לָׁש ןַײז 'תיִרֲהַׁש"לָׁש הָנָׁש
 יִּבַר אי ; םֶלֹועָה-ןִמ םֶרָאָה-תֶא םיִאיִצֹומ ,ץֶרָאָה יִּמַע לָׁש תֹויִַנְכ
 ,תֹודֲעֹוּמַה-תֶא הֶּזַבְמַהְו |,םיִׁשָרָּקה תֶאלֵּלַחְמַח ,רָמֹוא יעָדֹוּמַה רָזֶעָלֶא

 תובא ילשמ
 ,(תיִרֲחַׁש לָׁש הֵנֵׁש ,טגאָז םַניִּכְרָה ןֶּב אָסֹוד יִּבַַו

 -ֵכאָנ רֶד טיִרָהצ לֵׁש ןיַיו .ףאלְׁש .רגֵידְנעֶגְראָמיִרְפ רָד
 ןעֶכעֶרּפְׁשִ עֶׁשְרעֶרְניִק יד םיִדָלִּיַה תַחיִׂשְו . ןייונ גאָטיִמ
 רעֶזייַה איד נּוא (ץֶרָאָה יַמֲע ִׁש תֹויִמַנְכ יֵּתָּב תַביִׁשיוו
 ןיאיצֹומ) ,קְלאָפ עֶטְסאָרַּפ םאָד ןָמאַזּוצ טְמּוק םע גאוו
 םעֶד םּוא ןֵגְנעֶרְּב ןְכאַז עֶלַא יִד ,(םָלֹועָה ןִמ םָדָאָה תֶא
 איִד ןעֶכְלעוֶו דַניֵק ַא ףָׁשָמְל ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ ְׁשְטְנעֶמ
 נּוא םיִיַּבַר עֶטְסעֶּב איִד ןעֶבעֶגיִג םיִא ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלֶע

 תובא השעמ --
 הֶׂשַּצַמ ַא שְגְנעֶרְּב ּוהָוַלַא יַבד אֵנִּת רֶד ,(םיִדָלְיַה תַחיִׂשְונ

 פָה רָבָלעוֶו םִי מָׁש אֵרָי רעֶסֹורְג ןייִא הּכ ןייא ןְזעוֶוג זיִא םִע
 טאָה רָע ,רֶתָמַּב םיבּוט םִי ׂשַעַמּ תֹוצַמ לעיּפ רהֹעְז ןּוהסעֶג

 ראָנ ןעֶסיוִו טיִנ לאָז ׁשְּטְנעֶמ ןייק טייֵהְרעֶליִמְׁש ןוהטעג ץֶלַא
 ,הָדְניִק ןְהעֶצ .ּםיִמ טשְטְנעֶּבִנ םיא ּטֶה ת"ישה ,םָי ַמָׁש םֵׁשְל
 ווג לֵלַּפְתִמ גיִדְנעֶטְׁש םֶה רֶע , תוכקנ ריִפ נּוא םיִרָכְנ םָּכעַ
 ןײֵא ןיִא ןעֶרעוֶו לַשְכִנ םיִנ ןעֶלאָז רֶעֶדניק עֶנייֵז ת"ישה ּוצ
 זיִא רָע ,ןָטייֵל ּוצ נוא טאָג ּוצ םּוג ןייז ןעֶלאָז נּוא הָריַבֲע

 םּוׁש ןייק- ןיִגְרעֶל טְלאוָוג טיִנ ןָפֹוא םּוׁשָּב טֶה ; רעֶרהעֶל

 ָּ ,ןעֶטיְֵׁשיִראַג ןיִא ןעֶרהאִי עני עֶניז טְכאַרְּבְרעַפ טאָה רֶע ; ןְטְפאַׁשְנע םיוִו עַרעֶדְנַא טיִג נּוא הָרֹוּת טיִג , דֵנמָל

 װײ 0

 םִנעֶּבעֶל עגייר עֶלא ןעֶצְראַה ןייד ןּופ ןּוהמעֶג פא ןערעוֶו ייֵז ןְלעוֶו רֶמאָמ זְנּוא ןְגאָז ּוצ טייֵמְׁש
 הָרֹות יֵרָבַד יִר קעֶווַא ןֶויִכְּב טָפְראַוַו רֶע ןְאוַו זיִּב ׁשֵפָנ ןייַז בִיּוחְמ טיִנ זיִא רֶע םָד טיי גאָט

 הָרֹוּה ןָנְרעֶל לו סֶע רעוֶו טְגאָז אָסֹוד ןֶּב אָניִגֲה יִּבַר אֹוד ןֵּב אָניִנֲח יִּבַב , ןָסעֶגְראַפ לאו רֶע רָב

 הֶרֹוּתַה תַמָבָח םהיא ייַּב םֶה זיִא אֵמִחַא םוָו ןְסיוו לאז רע אֵטח ןייא רַפ אָרֹומ טֶה רֶע ! תַמֲחַמ

 ןעֶגעוֶו ןופ םיִנ הֶרָוּתַה תַמְבֶח יד ןנאק'ּוצ רקִיע רֶר נא רעֶהיִרָפ יא סֶע ןמעוֶו ייַּב נּוא םּויק ַא
 רֶד ןעֶג אָז טְגעֶלְפ רֶע רַמּוא הֶּיה אּוה ,יִנ םּויִק ןייק.םהיִא יי הָרֹוּת יִד םֶה הֶרֹוּת יִד ןֶטְלאַה ּוצ
 ןָנְרעֶל טעוֶו רֶע םּוראוָו םּויִק א הָמֹכָח יד טֶה הָמְכָח ןיימ ןופ רעֶמ ןְגעֶז םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ עֶנייַז םוָו

 םּוהָט רֶע סיִבּומ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןּופ רעֶמ ויִא הָמָכָח ןייַז םוָו רֶד גּוא ןּוהט ּוצ ןָסיוִו לאָז רֶע יִדָּ
 טְנעֶלְפ רֶע רֶמֹא הָיָה אות ,םהיא ייַּבןְּבאָה טיִנ םּויק ןייק תֶמבָח ןייזטעוֶו םְסייוו רֶע יו ּזַא טיִנ
 יׁשה םֶה ןעֶמּוג יִמ יא ְיִלְרֶע ייז טיִמ ךיז טְרְהיִפ רֶע הֶאְנה ןְּבאָה טייַל סוָו םעֶד ןּופ ןְגאָז
 ךיז טְרָהיִּפ רֶע הֶאָּנַה ןייק טיִנ ןעֶּבאָה טייל םִו ׁשְנעֶמ םעֶר ןופ רֵּבֶא הֶאָנַה םֶהיֵא ןּופ ְךיֹוא
 נה אָ ִב שיגהֶאּנַה ןייק םֶהיֵא ןופ ךיוא רֶמְׁשְרעֶביא רֶה טֶה מייל טי טְכעֶר טיִנ
 גּוא עַמָׁש תַאירק ןופ ויִא טייֵצ יד ןעוֶו היִרָפ רעֶד ןּופ ףאָלְׁש רֶד טְגאָז םַניִּבְרֶה ןֶּב אָמֹוד יִּבַב
 גנוא טייל עֶגְנּוי יד ןּופ ריירג עֶׁשיראַג יר נוא טייצ גאָטיִמ טָק לניִרְמ ןעֶמ סו ןייט רֶד גּוא הָלֵּפְּת

 ןּופ ןְׁשְנעֶמ םעֶד סיֹוא ןעֶהיִצ םיִלֵטְּב םיִרָבְד ןָדעָר נּוא ןעֶציז ץֶרֶאָה יִמַע םֹוָנ גְנִי לְמאַזְנייֵא םָד

 סע; רעוֶו טְגאָז יֵעְדֹומַה רֶזֲעְלֶא ּוֵבַר יִע וּמַה רֶועְלֲא יֵּבַר , טְלע וו רָנעֶי ןּופ ןעֶמ טְנייַמ םָד טְלעוֶו רָד

 סאוָו םיִׁשָדָק יד טֶפע רֶע רֶדֶא אֵמטִמ ן וי כב זיִא ר תֹונָּבְרִק יִר נוא םיִשָרַק יֵד טְבעוֶוְׁשְראַפ

 םיֵנ ראמ ןעמ םָו תּוכאָלְמ טּוהְמ רע;רע ;ןטה לוח הָוכמ זיִא סע;רעוֶו נּוא ןְסע טי ראמ ןעֶמ
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 סיפ
 הו

:1 
 ,רֵמֹוא לאֵעמׁשִי ִּבַר גי;אָּבַה ועל קֶלֵח ול ןיֵא ,םיִבֹומ םיִׂשֲעַמּ |

 תובא יקרֿפ
 ,ּוניֵבֶא םֶהָרְבַא-ילָׁש ֹותיִרְּב עו םיִּבַרְּב ֹורֵבַה יֵנְּפ ןיִּבְלַּמַה

 הָרֹוּת ֹודָיּב ׁשֶיָׁש יִּפ לע ףַא ,הָכָלֲהַכ אּכָׁש הָרֹוּתַּב םיִנּפ הֶּלִנְמ

 9 ישילש

 סלי יייפ

 --תֶא ןיליִנַמ שאר תֹלקְו קֹוחְׂש ,רַמֹוא אָביֵקַע ִּבַר עי ;הָחְמִשַּב |

 םיִרָדְנ 6 יִׁשֵעַל גיס תֹורְׁשֲעַמ ,הֶרָוּתַל גיס הֶרַּמ .הָוְרֲעַל םֶדָאָה :
 תובא השעמ :

 םֹורַא טאָה רַפּוסַה אָרוִע ןעוֶו זַא הֶנֵרְרַמ ןייַא ױזַא ןיִא עוֶוג
 ןיִא טְכאַרְּבעֶג אייֵז םאָה גוא לֶבָּב תּולָנ ןּופ לֵאָרְׂשִי יִר ןָמּוּנַּג -
 ןהֹּכ םעֶד רֶע טֶה ,ׁשְרקִמַה תיֵּב םעֶד םֹוּבעֶג נּוא םִיַלָשּורְז =
 טְכאַמג רעֶדְניִק עֶנייֵז ןּופ םֶה נּוא לֶבָּב ןּופ ןֶמּונַג יִּמ ְךֹופ א
 רָד ,ׁשֶרֹקִמַה תיֵּב םּוצ םיִנֲהּכ עֶגְנּוי גּוא םיִלּודְג םיִנֵהּכ לֶעיפ
 ןעווג הָכֹוז טֶה רע זיִּב טֶּבעֶגְנ גנאַל רהעְז טֶה קיִדַצ רֶד ז ןַהּכ :

 ןיִא לע יִתְרְשִמּ םיִנֵהּכ 'רעֶדְנִק 2 סדניק נּוא רֶדְניֵק ןְהעֶז ּוצ
 ּויִא ְךאָנ רֶד ,הָלּודְנּו תַחַנ יז ןּופ םאֵהָנ םֶה נּוא יִנֵׁש תּיַּב
 יִד יו ב"הוע ׁשאַהיִג םֶה נוא דיבָּכ םֹורְג טיִמ ןֶּבְראָּפְׁשִג רָע
 לייוַו ןעֶועוֶוְג ץֶלַא זיִא סד נוא טְלעוֶו רד ןופ םיִָיְדצ עַמסעֶרְג -
 טאָה נוא רֶׁשָיַה ְךֶרֶדּב ןעוֶוג ְךיִרְדַמ םּונ רֶדניֵק יִד םֶה רָע :

 נוא 'רֶנעֶּי רֶד ןיא םִיַמָׁש תַאְרִיַו הָרָיּת ׁשֵצְנֶאַלְפְרעֶפ יז ןיִא
 סאָד ,הָחָכֹותְו רֶמּומ ןיִא אייז םיִמ טְכאַרְבְרעֶפ ץְלַא שאָה ֶו

 יד ּיִמ מ ןעֶננעֶרְְרעֶפ ףְראַד ׁשְטְנעֶמ רעֶדעֶי זַא זְנּוא םוימעּב
 רר ןיִא ייֵז 1 טְגיִטְסעֶפרעֶפ םוָו ְבעְֶּפׁשִנ עֶכְנעֶזַא ןיִא רעֶדְניֵמ

 ןכעֶרפְשִ עֶכְלעֶוַא ןיִא טיג רַּבָא ,הָמָכָהְו הָרֹוּת ןיִא ןְאיגִילעֶד -
 טְנאָז םָד ,דְניק םעֶר ְראָׁש ראָנןצונ זיק ןעֶגנעֶרּב עֶכְלעִמ -
 עניילק טיִמ רויַר עֶׁשיִראַג איר סיִדָליַה תַחיׂשְנ אָנֵּת רעב '
 םָלֹועָה ִפ םָדָאָה תֶא ןיִאיצֹומ ,םיִלֵטְּב םיִּתְבָר ןיִא .רעֶדְניִק 0
 : :ןיְִעוֶו עֶריִּב ןּופ ןעָׁשְטְנעֶמ םעֶד םּוא לג -
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 ג טְלעוֶנ רעֶנעֶי

 ר

 - תובא ילשמ
 זיִא רֶניֵק אֵזַא ןּופ םוָו ןיִקנעֶד שוג ץְנאַג ְךיִז ןאק ןעֶמ
 רע זַא םעֶדְכאָנ , קעוֶוַא ןיִנעֶז ןְרהאי עֶגְנּוי יִד ,ןְראוָוְנ
 םוםקּול ןיִא טֶכאַרָּבְראַפ ְךֹוא רע טֶה ׁשאַהְג הָנּותַה ׁשֶה
 ייַּב ןיִנעֶז טייֵצ רעֶד טיִמ ,ןעֶגְיַנְגְרעַפ עֶנעֶרְיַׁשְרעֶפ גוא
 אייֵז טיִמ רע טְגעֶלְּפ רֶדְניִק עֶכיִלְטע ןיִמּוקעגּנצ םהיִא
 רע ,ןעֶכעֶרְּפְׁשִנ עַׁשיִראַנ ןיא ָךֹוא טייֵצ יֵד ןְגְנעֶרְּבְואַפ
 ןייק מאַהְג טיִנ ְךיִז ןיִא טאָה נּוא רעֶטְלֶע ןעֶראוָוַג זיִא
 מיִנ טהעג רע ,עסינטנעק עֶרעַדְנַא ןייק ְךֹוא הָרֹוּת ַחיֵו
 ראָנ ְךאָד ןאק)רע ןעֶד ןְנְרעֶל ּוצ םּוא ׁשֶרְרֶמַה תיֵּב ןיִא
 בּוא ןְכיַלג םעֶנייַז ןעֶׁשְטנעֶמ אּוצ טהעג רע ראָנ ,טיִג
 בנּוריִפְפֹוא אזא ןּוּכ , תֹויִׂשֲעַמ עֶׁשֹיראַנ ייֵז טְלהעֶצְרעֶד
 םיִא ןּופ טְרעוֶו סע גּנא דְנאַטש ןייַ ּופ ּבאָרַא רֶע טהעג
 ְגְראַטְׁש רע ,ׁשֵא גְראַּבַא עֶיַליִמאַפ עַצנאג ןייַז ןּופ גּוא
 ּפאָה רֶע יֵח ְּךֶׁשֹוחַּב ,גְנּונְכעֶר ןייֵא ןהֶא טייֵצ רעֶד רֵּפ
 גוא (הָמּוכּו ֹומָׁש ָךֶׁשֹחַבּוו , ןעֶּבעֶל עֶרעֶטְסְנִפַא טריפִג
 יָנַּת רֶר טְגאָז סאָד ,רעֶטְסְניִפ ְךֹוא טְכייֵלּב ןעֶמאָנ ןייַז
 שְסייֵה םֶר ו ףאָלָׂש רניְַנעֶגְראַמהיִרְפ ר תיִרֵחַׁש לָׁש הָנֵׁש
 ןיִא םָע יוֵו ןָרהאָי עֶגְנּוי איד .טְגיִסעֶלְכאַנ ראָּפ ןעֶמ זַא

 גיי רַתַׁש ןּורְג טְרעוֶו ןְׁשְטְנעֶמ ןּופ רְנעֶגּוי יִד זַא עּגדָי
 זַא טְסייֵה םִד ,ןייוו סְגאָטיִמָכאָנ רֶד נוא (םִיָרָהָצ יש
 גוא םופקְנל ןיא ןרהאָי עֶלְטיִמ איד טְגְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶמ

 יַמֹע לֶש תויִסנָכ יִּתָּב תַביִׁשיַוו ןעֶגְנּורעֶרְולְּפ עֶשְרעֶדְיִק עֶׁשייאַנ איִד נוא ,(םיִדָלְיַה תַחוׂשְל ןעֶייְׁשיראַנ
 עֶׁשיִראַנ ןיִא טייַצ איִד ןְגְנעֶרְּבְרעֶפ גּוא קְלאַּפ עֶטְסאָרְּפ םאָד ןְמאַזּוצ ְךיִז ןְּבולק סע; נאוו ּרעֶוָייַה יד נּוא וץֶרֶאָה
 ץפ גוא שְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶׁשְשְנעֶמ םעֶד םּוא ןעֶג נעֶרְּב ןֶבאַז עֶלַא איִד (םָלֹועָה ןִמ םָדָאָה תֶא ןיִאיִצֹומו , ןְכעֶרְפְׁשג -

 -ט"ע שוריפ
 ןְשיוֵוְצ רֶבֵח ןייז ׁשֵיבִמ זיִא סו רָד נּוא ןֵסָע גיִדְנָכאוַו ןּופ דֵעֹומַה לֹוח הָנֵׁשְמ טיִנ זיִא רָע רֶרֶא
 .לַמ ןְזאָל טיִנ ָךיִז ליוִו רֶע ניִבָא םֶהָרְבַא ןּופ תיֵרָּב םעֶד טְרעֶמׁשראפ סָע רעוֶו נּוא טייפ ליִּפ
 רעֶר ןיִא ׁשּוריִּפ ןייֵא טְנאָז םו רֶד נוא ןעוֶועֶג למ טיִנ טייֵהְרעֶגיילְק םיִא טֶה ןעֶמ ןעֶו ןייַז
 רֶע טָה םיִׂשֲעַמ עֶָמּוג גּוא הָרֹוּת אָד םֶהיֵא ייַּב זיִא סֶע עָׁשְמאָח זיִא תַמָא רֶד יוִו טיִנ הָרֹוּת
 ִּבַר .ןּבעֶל ןייז ייַּב טיִנ הָבּׁשְּת ןייק .טּיהָט רֶע ןעוו טְלעוו רעֶנ עֶי ףֹוא טיִנ קָלֵח ןייֵק טְראָּפ

 ּוצ ׁשֵמֹׁשמ ןייז בּוׁשָת יב ראָג נוא ןייַז גְניִרְג ריִד ייַּב טְסְלאָז ּוד טְנאָו לאמיר לאָעמׁשִי |

 רַמֹולּכ ראָה עַצְראוַוש ְךאָנ ןְבאַה םַו עֶגְנּוי ּוִצ טְניִליִואַּב ןייז טְסְלאָז נּוא םֶכָח  דּומָלַּ ןייא ךייז א
 ןְכָלְמיא ןעֶגְנאַפְטנא טְסְלאָז גוא ןּוהְמ ןָא רֹובַּב טְראַפ ייז ּומְסְלאז טייל עֶגְּי ןְנעֶז ייז עֶׁשְטאָח ֲה-

 טייקטיישְראַפ נּוא רֶטְכעֶלעֶג םָד טְגאָז אָביִק לע יִּבַר רַמֹוא אֵביֵקֲע בר ,םיִנָּפ ְּךָלייֵרְפַא טיִמ שְנעֶמ
 גיִנייוֵו םֹוא טָה ןעֶמ סוָו תֹולַּבי יד טייייׁשעג םּוא ּוצ ןֵׁשְנעֶמםעֶד ןעֶנהאוועֶג ןָכאַמ ןָכאַז יִד ו
 םָר טייֵמְׁש םִע יוִו ׁשְרעֶרְנַא הה רָר ןּופ תֹויָתֹוא יִד ןְנייֵל לאָז ןעֶמ יו ִניֵסִמ הֵׁשֹמָל הָנָּלַה א

 םֹוהָמ רָע זַא תֹוריׁשֲע ּוצ טייֵקְראַטְׁש ןַא -
 11 יא :

 ר צו
 שש

 םאָר זיִא רֵׂשֲעַמ טְּביִג ןעֶמ זַא ,תֹובָלֲה ליפ סיֹורַא טְמּוק םעֶד ןופ הָרֹוּת רֶד ּוצ םיֹוצ ןייֵא זיִא

 רֶדָנ ַ*
 צי =

 ּוצ םיֹוצ ןייַא זיא םָב ןּוהמ טי םאָד לֶאָז רֶע
 תושירפ



 קרפ 60

 הָּבִח ,הֶּדִמָה יִלְּכ

 תובא תיב
 ףֵאָרְׂשִי יִד ,(םיקְמַל םיִנָב ּואְרקִנָׁש לֵאָרׂשִי ןיִביִבֲחו

 ,טאג וצ רֶדנָיק.ןפּורעגנא ןירעוֶו יז .לייוו טְּביִלְג ןיִנעֶז
 ּתכַמַמ ימ שרי רּומְלַּת ןיא טְנאָז שיקל ן ןֵּב ןֹועמָׁש יִּבַר

 לאז לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םֶד זַא טְלאוָוְג טֶה טאָג זַא תיֵנֲעַּתּי
 טגייֵלג וצ ייֵז רע טֶה ןָרייַה יד ןְׁשיוִוְצ ןְרילרעֶפ טינ ָךיִ
 ןייֵא ןעווג זיִא ְךֶלֶמ ןייֵא ייַּב לָׁשִמִל ,ןָמאָנ ןגְיִלייֵה ןייַז
 ךיז רע טאָה ןיִטייקראּבטסאק; לעיפ רהעְז טיִמ ליטסעק
 ריא ןּופ לעֶסיִלֶש םעֶד ְךיִז ייַּב טָלאַה רֶע זַא טְכאַרְטעֶּב

 ןעֶריִלְרעֶפ טְכייֵל ּךאָד םהיִא רֶע ןעק,לעֶטייֵק ַא ןָא ראָג
 בֹוא זַא טימאד לעֶטייק ןייֵא רהיא ּוצ טְכאַמעֶנּנצ רע טֶה
 םהיִא ןעֶניִפג ּוצ רָּטְכייֵל ןייַז אָז ןָריִלְרעֶפ םיִא טעיִו רָע
 טְנאָזנ ת"ישה טאָה עּבלעֶז םֶד .לעטייֵק םעֶד בעיִלנִצ
 דייה יִר ןשיווצ תּולָג ןיִא לֵאָרְׂשִי יד ןְזאָל עוו ְךיִא זַא

 ייֵז ןְׁשיווְצ ןְרעוֶו עֹּכְבִנ ו"ח ייֵז ןיִנעֶק טייֵצ עַגְנאַל ןייֵא
 ךיִז טָפּור נוא ןָמאָנ ןייז ןעּבענג גצ ייֵז רֶע טה םּוראַד
 םעֶד = = גוא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רעֶד לֵאָיָׂשִי יַהֹלֲא

 יסקע גיִּבייֵא ןלעוֶו נּוא ןְרעוֶו הֶלָּכ טיִנ ייֵז ןל עוו

 : ןִמאָג ןייז טְקְנעֶשְג טיִנ טאָג טֶה ויִנ לייוַו אָר טיִג

 סדנמ
 יִּתַתְנו עֶרהעַל עֶטּוג עֶנייֵא (בּוס חקל יִּכ רַמֲאְנָׁש

 ןייַמ (ּובֹוזֲעַּת לַא יֵתְרְיּתנ ןעֶּבעֶגיִג ְךייַא ְךיִא ּבאָה (םָכָל
 תֹויִתֹוא ׁשֶרְדַמ רעד , ןעזאי אפ טיִנ רהיִא טְלאָז הָרֹוּת
 (נבֹוזעּת א יִתְרנּתו קּוסָּפ םעֶד ףוא טְגאָז אְביֵקֲע יִּבַרָד
 יֵד ןֵּבעֶגִג טֶה תיישה רעֶרייֵא הָרֹוּת ןְּתַמ ףֹוא טהעג םָד
 גוא ףֵאְָׂשִי יִד ןְפּורְג רֶע שֶה יֵגיָס נְראַּב םעֶד ףֹוא הָריַּת

 שוריפ

 תובא יקרפ
 ;הָקִיִהְׁש הָמְכָהַל גיס ,תּוׁשיִרְּפַל גָיִס
 ,םיִהֹלֲאָלִצְב אֵרְבנִׁש ,ול תֵעֹונ הָרֵתְי הֶּבִח ,םֶלָצְב אָרְבּנָׁש םָדָא
 ּואְרקנִׁש לֵאָרְִׂ ןיִכיִבֲה .םֶדָאָה-תֶא הֶׂשע םיִהֹלֶא םֶלָצְּביִּברַמֲאֶָׁש
 ,םוק ֵּסַל םיִנָב ּואְרְקַנָׁש ,םֶהָל תעַרֹונ הָרָתִי הָּבִח ,םֹוקָּמַל םיִנָב
 םֶהָל ןֵּתִנָׁש ,לֵאָרְׂשִי ןוביִבָה . ,םָכיֵהֹלֲא ַײל םָּתַא םיִנָּב ,רַמֲאָנָׁש

 ּכָש ,הֵּדמַח יִלְּכ םֶהָל ןֵּתְנָׁש םֶהָל תעַדֹונ 'הָרֵתִיז
 ; ּובֹועַּת-לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בו חקל יִּכ רֵמאָּנֶׁש ,םֶכֹועָה אָרְבִנ

 טיַנ ןלעוו נוא ןְּבאָה תּונְמַחַר אייֵז ףוא טעוֶו ת"ישה זיִּב ןֵריִמְס
 רָכֵז ןייק רהֵעַמ .ויִא שֵע עֶבלעונ ןּופ עֶרעֶרְנָא ְךאָנ נּוא םיִתׁשִַּפ , ןֹודיִצ ,רֹוצ ,רּוׁשַא , רעֶקְלעֶפְנעֶרייַה יִד יוו ןייַז

 .ביִבֲח ,רֵמֹוא הָיָה אּוה וי

 עי

 ו תונא שרדמ
  ןיִא םָננערּב יִמְלַׁשּוְי דּובְלּת רֶד ,(הָֹיתְׁש הָמָנְחַל יפו

 םִע טְנאָזְב לאָמ ןייֵא םֶה יאָתּוי ןָּב ֹועְמִׁש יִּבַר תִיֹכְרְּב ָּתְכַמְמ
 .ןזעויג םינ ןיִּב ְךיִא סו טְלנוֶו יד רַפ ןְדאָׁש רָֹורְג ןיַא זיִא
 זַא הָריּת יִד ןְּבעֶגְנ ןֵדיי יד סאָה ןעֶמ ןעוֶו יַניִס גְראַּב םייֵב
 רע תיישה ייַּב ןעֶטעֶבג ךיא שלאוָו ןעוֶוְג ייָברעד םִלאוָו ְךיִא
 .םלאָו רעֶנייֵא רעֶלייַמ ייֵוַוְצ םיִמ ןְׁשְטְנעֶמ םעֶד ןָפאַׁשאַּב לאָז
 תַחיִׂש ןָדייֵר אּוצ רעֶרעֶדְנַא רָד גּוא הָרֹוּת ןְנרעֶל ּוצ ןעווג
 םֶד גיטכיִר םיִג יו ןעֶהעֶזיגְנ יַא רֶע טֶה ְךאָנ רֶד ראָנ ןיִלּוח
 ןייא ראַָנ םֶה ׁשְסנעֶמ ַא זַא ןעֶהעֶז ריָמ ןעֶד ןעוֶיג  םלאוָו
 ןֵפי יקְׁשייֵראַג נּוא תּוליִכְר לעיפ ּזַא םיִא טיָמ רע טְרעֶר ליומ
 לאו רעֶליימ ייוְצ טאַהְג םָלאוָו רֶע זַא ןעוֶונ ןוסי םָלאוָו יוִו
 אָנַּת רֶד מ;אז סאָד ,םכאַמג בּורָח םְלעוֶו יֵד ראָנ ְךאָד רֶע
 סאָר הָמָבְח ּוצ םאָצ ַד ויִא ןקַגייֵיְׁש תֶקְיִתְש ; הָמְכְחַל גיס
 איִר זיִא סאר גוא גיִנעוֶו דֶער ׁשְטְנעמ רעֶנּולק ןיֵא טְסייֵה
 :הָמְכָח עֶטְסעֶרְג

 תובא
 ןפֹואְּב ןְּבעֶג ּוצ ףאַז עֶמּוכ ןיוַא ּבאָה ְךיִא ייֵז ּנצ טְגאָזִנ
 ערהיא ןעֶטיִה גוא הָרֹיּת יד ןייַז 5 טעוֶו והיא זַא
 .ךאַז עטּוג יִד זיא םאוָו םִגעֶרְּבג לֵאְרִׂשִי יֵר ןְּבאָה תֹוצַמ
 זיִא סו אָבַה םֶלֹוע זיִא םד טְרעֶפְטְנעֶיִג ת"ישה ּייִז טֶה
 ,הָרֹוּת יד ןמענ ינָנא ןלעוו םָו יד רַפ רצֹוא רעֶרעֶייַט ןייֵא
 עָּבאָרְּפ ןייא טעג ףֵאָרְׂשִי יָד ןְּבאָה ,רהיִא ןעֶטיִה נּוא

 ט"ע
 לאָז רע ןְגייווְׁש ראָנ םיוצ ןייק רעֶמ זיִא המְכָח ּוצ תֹוַאַּת ןופ ןייַז שרופ ְךיִז לאָז רע תּוׁשיִרָּפ
 ןְפאַׁשעֶּ זיִא רֶע סאוַו ׁשָנעֶמ רעד זיִא טְּביִלע ָנ ןְגאָז טֶג געֶלְּפ רָע רֵמֹוא הֶיְה אּוה , ןְרעֶר ליפ טיִנ

 עידומ ׁשֶה רֶע םוָו "שה ןּופ טְפאַשְּביִל רֶסעֶרְגא ְךאָנ ויִא םֶד םָראָפ ןכיֵלְטעֶגַא ןיִא ןְראָועֶג
 םייֵטְׁש קיסְּפְו ןיא ןעֶד םָלאָפ ןבָלְמעֶג ןייֵא ןיִא ו ןֶפאַׁשעַּב זיִא רַע זַא ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןעוֶועֶג

 אּוה ְךּורָּב טאָג ּוצ ּטְּביִלעֶג ןְנעֶז לֵאָרְׂשִי יד ןׁשְנעֶמ םעֶד ןְפאַׁשאַּב רע טֶה םֶראָפ ןֵכְלְטעֶנַא ןיִא
 יי םה עמ וו טְפאשביל רֶמעֶרְנַא ךאָנ זי םֶרטאָנּוצ רְֶניִק ןְראָוועג ןְפּורעֶג ןְגעֶז ייֵז םונ
 רדניק טייַז -היִא הֶרּת רֶר ןיִא טייֵטְׁש סֶע יוִו טאָג וצ רֶדְניק ןְפּורעֶג ןְרעוֶו ייֵז זא ןעוֶועֶג ַעיִדֹומ
 יִלַּכ עֶג יִטָסיִלְג ַא ןְראוָועֶג ןְבעֶגעֶג ייֵז ּוצ זיִא סָע זַא טְּביִלעֶג ןָנעֶז לֵאְרָׂשִי יד , םאָג רעֶייַא ּוצ

 ַא ןעוֶועֶג ַעיִדֹומ ייֵז טֶה ןעֶמ סאוָו טְפאַׁשְּביִל רֶתעֶרְג ַא ְךאָנ זיִא םֶד הָרֹוּת יד ןעֶמ טְנייֵמ םֶד

 טּונא ןבעֶגעֶג ךיא ּבאָה ְךיִא טייֵמְׁש םעאיו ִלְּב עֶעטְסיִלְגַא ןְראוָועֶג ןְבֶגעג יז זיִא םֶע
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 תובא .תראפת

 ןייא םְגְנעֶרְּב הָּבִר תיִׁשאִרַּב ׁשֶרְרמ רֶד ,('וכו יּוָּצ לֵּבַהְּ
 ןֵּכ עֵׁשֹוהְי בר םימ ַחּוּכו ַא סאַהְג אָה ןְרִייַה איר ןופ םֶכָח

 רעִייִא זַא ְךאָר םִנאַו ריא , סְנעֶרְפג סיא יב רפ טֶה הָחְּרִּ
 רַפ חורֹורַה ַּכ ףוס דע ןעֶמּוקראַפ טעוֶו םע סוָנ םייוװ טאָג

 םאָה רע איו םעֶר ְךא;נ זַא הֶרֹוּת רעיא ןיִא רימ ןעֶניִמְג שוא

 םרֶעֹורַּב םאָנ ּפֶה טְגיִרְניִוְג םֶה רֶע גּוא ןְׁשְטְנעֶמ סעֶר ןֶּפ ש

 רְלאַּב יװ עֶנאַרְּפַא ְךאָר זיא .ןָפאַׁשאַּב םיִא םֶה רע םּוראָּ

 רעוא םסיאוונ סֹואְראָפ םוא ְךאָר) רע םֶה תֹודיִתַע סייָװ דַע

! : 

 יי יב אפ = קי

 תובא יקרפ
 בר יּפְל לֹּכַהְו .ןודָנ םֶלֹועְה בּוטְבּו .הָנּותְנ תּוׁשְרָהְו ,יּופצ לֹּכֲה ופ

 הָסּורְפ הָדּוצְמּו ,ןֹובְרֲעְּב ןּותָנ לֹּכַה . רַמֹוא הָיָה אוה מ :הֶׂשעַּמַ
 .ָחּותָּפ םקָנְּפַהְו .ףיקמ יִנְונחַהְו .הָחּותִּפ תּונְחֶה .םִִיַחַה--לָּכ--לַע

 ןיריזַחמ ןיאָּבַּנַהְו .הֶוְלִיְו אבָי  תוולל הָצֹורָה לָכְו .תֶבָתֹוּכ דָּיִה
 ׁשֵיו , ּתְעַּדִמ אֹלָׁשְו ֹוּתְעַרֵמ םֶדָאָהןִמ םיִעָרְּפִנְו םוי לֵכִּב ריִר
 : הָרּועסל ןְקתֶמ לֹּכַהְו .תֶמֲא ןיִד ןיִּדַהְו ּוכֹוְמסִיֶׁש-חַמ לע םֶה
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 תובא לדנמ
 םעו ןֵּבעג ְךייֵא "עוו ךיא ח"ישה טנאָו אֵּבַה םָלּוע ןופ
 ןופ לייֵהְס ניִצְכעֶו ןייֵא זיא וָע סאוָו ׁשְרֹוק חָּבִש נאט

 איו יװ ,ּותְּבַש ֹולֹּכֶש םויו ןעֶפּנונ םרעוֶו סוָו ּב"הוע
 טיס הוָוּת יד ןמּונעֶגְנֶא יז ןְּבאָה טְרעֶהרעֶר סֶר ןָּבאָה

 טונ ּוזֲא זיא חָּבַׁש ןנפ הָחּונֹמ איר זַא ןעֶר הָחְמׂש סֹורְנ

 הָוָמ ןיא לייוֵו טסּואוועֶג רעֶַהירפ ןּופ ןוש אייז ןְּבאָה

 . ו חָּבַׁש ףוא ןְראוָונ טְגאָזְראַפ ןוש ייֵז ןיִנעֶו

 רָע וא ןְסירְרְראַפ טפרארעג םינ םיא םאָה ןְפאַׁשְּב סיא םֶה רֶע רלאב יוִו נּוא ןְפאַשעּב טפרארג םינ םיא רע טֶה ןגירניז טעוֶו

 םִגאָו ןֵהּװ ןייא טְסאָה אור עדייה םייַּב הָחֹרק ןֵּב עשֹוהיי יִּבִר סגעֶרַפ , םֶגי רֵניזנט טֶה

 לייהטְנַא ךוא ןְלאָו אייו רנייֵרַפ עֶטינ עֶנייֵמ ןְסעּבג גוא הָרנעַס ןייא םכאַמג ּבאָה א ערייה רר םרעֶפְטְנִע א תל 0

 ּויא רע וַא ןּוהּסעג ּוטְסאָה סוָװ אָי רֶע

 בֵצעחיו םניִרְגִג םֶה רע וַא ְךאָנ רֶר םייֵרַפג םאָג - ְּה ןשנעמ ןוֿפ הָאיִרְּב רֶר זַצַשּב ךיא אָר דא טמ סאָר .הָחְר 5

 ךיז ןְּבאָה רעֶדְנעֶזייַר ייוֵוצ לָׁׂשָמ ןייֵא טְגְנעֶרְּב םיִּלִהְּת' |
 זיא איו ןופ רעֶנייֵא אָּיִנַמְכִא ןייֵא ןיִא טְלעֶטְשעֶנְּב :

 . ןְזאָלראַפ טינ יִז רהיא טְלאָו הָרֹוּת ןיימ ןְנְרעֶל

 טי

 שוריפ

 : ןיינ וזַא םעֶו סֶע וַא סֹואְראָפ םיִא טסּואווְג םאָה י" שה רֵּבֶא ןעֶסאָרְדרעֶפ םיִא םאָה ובָל לא

 ילשמ
 ׁשֵרְרֶמ יִד ,ןעֶפָא ּויִא ןעֶדאל רָד . (הָחּותְּפ תּונָחַהְו

 תובא
 גּוא רעֶמְניפַא רעֶועֶדְנַא וִר נּוא ןאַמעֶּבעֶל ןייֵא ןעוֶוג
 טאַהנ ּבעיל טֶה רעֶטׁשֹרֶע רֶר ׁשְטְנעֶמ רעֶנעֶסאַלעֶג ַא

 יר ןּופ ןֶּבעֶג טְזאָלעֶג ְךיִז רֶע טֶה ןעֶקָגִיִרְט גּוא ןֶסעֶּוצ
 ט"ע
 ןוֿפ סיִׂשֲעַמ יר עַלַא ןָּביוא םהעז ןעֶמ יּופְצ לּכַה

 םייקטיג טימ גּוא ליוִו רע סו ןּיהט ּוצ ןֵכָלמיִא ּוצ ןְראוָועֶג ןְּבעֶנעֶג זיִא תּושר רַד נוא ןְׁשְנעֶמ יד
 רַעָמ טאָה רֶר םיִבּוט םיִׂשֲעַמ רעֶמ טּוהְט םע רעוֶו ךיִז טְנעוֶו ץְלַא שַּפְׁשִמ'עֶג טְלעֶוו יֵר טְרעֶש
 רע טְלאָצ םּוהְט ׁשְנעֶמ ַא םוָו ץֶלַא:טהעֶז "שה עֶׁשְטאָח ןְגאָז טְגעֶלְפ רֶע רֶמֹא הֶיה אוה , רֵבָׂש |
 ןייא ווא םִע .דְנעֶה עֶנייַז ןופ ןְרעוֶו ְנּורְטְנַא טיִנ ןעק רֶנייֵק זַא תּובְרֶע ןייֵא זיִא םִע ,ֶּכיּת םיִנ |
 טפיוקראפ ןעֶמ םוָו םאָרְק יד .גְנּולצּולְּפ יֵז טֶּפאַח ןעֶמ עֶגיִדעֶבעֶל עֶלַא ףיוא טייְֵּפְׁשְראַפ ץעֶג !

 וַא רַע טיורמעג סו ןָמעֶג ְךיִז ליוו סֶע רעוֶו גְראָּב ףיוא טֶּביִג רָמעֶרְק רֶר נּוא ןְפָא זיִא ץְלַא !
 רעֶד סוָו טְכאַנ עֶלַא ןָא טּבייֵרְׁש דְנאַה יִר גּוא ןעֶפָא ו זיִא ךּוּב רֶר נּוא ןְלאָצאַּב יאֵדוּב עוו רע
 ץכעֶלׁש ןּוהָּמ ליוו סע-רעוֶו טְסייֵה םִע ןעייֵלְטְנַא ליוִו סֶע רעוֶו נא גאָט ייַּב ןּוהָטעג 'םֶהׁשְנעֶּמ

 ןוהט ּוצ טיִנ םהיִא טְרעוֶו ןעֶמ רָמולְּכ ןעייַל נּוא ןָמּוק רֶע געֶמ ןְלאצאַּב ָמעַּפְׁש םהיִא לאָז ןעֶמ ִׂ
 נּוא םיריסי יד ןעֶמ טְנייַמ סאָר םיִאָבִג יד נּוא םהיִא ןעֶמ טְלהאָצעֶּב ְךאָנ רֶר גּוא ליוִו רַע סו

 ןעֶמעֶנ יז נּוא גאָמ עָלַא ְךיִלטְנאוועֶג םּורַא ןעייג ייֵז ןעֶשְנעֶמ יד ןּופ הָבֹוג עז סאוָו ןֶמְסְנְנַא
 רע זַא הָרּומ ויִא נּוא ךיז טְנאַמ רֶד רֶע ןְליוִו םִנעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןְׁשְנעֶמ םעֶר ןּופ טְלהאצעֶג

 ןּוהְטעֶג טֶה רע סוו ׁשְנעֶמ רֶד טסעֶנְראַפ לאמ ַא נּוא םירּוסִי םהיֵא טְמּוק םע נוא גיִדָלּוׁש יָא '
 ףיוא ךיז ןְּבאָה (םירּוסִי איד םיִאָּבִג יִד נוא םיִרּוסָי ְסיִזְמּוא טֶה רֶע םהיִא ְךיִז טְכאַד םִע גֹוא
 יא טֵּפְׁשַמ 6 סוִו טֶּפְׁשִמ רֶד נּוא א זיִא םו  םקְנּפ םעֶר ףיוא יי ּוצ שי 2
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 טיט עת יי יי יי

 + ?  תובא יכרֿפ ן'פ ש

 . םַא .ץֶרֲא ְּךָרֶד ןיא הֶרֹוּת ןיִא םא . רַמּוא הָיִרַזעיְןִּב רֶָעְלַא יִּבַר
 ; הֶאְרִי ןיִא סא .הָאְרִי ןיא הָמכָח ןיִא םִא .הָרוּת ןיֵא ץֶרָא ְּךֶרֶד ןיִא
 - ןַא םִא .תַעַד ןיֵא הָניִּב ןיִא סאהָניִּב ןיִא תַעַד ןיִא םִא .הָמְכָח ןיֵא
 . לּכ ,רֵמֹוא הֶיְה אוה :הַמק ןיא הֶרֹוּת ןיִא םִא ,הָרֹוּת ןיִא חַמקי

 - .ןיֵּבְרִמ ייֵפָנָעַׁש ןְליִאְל .הָמוד אּוח הֶמְל .ויָׂשֲעַּמִמ הָּבְרִמ ֹותָמכְחֶׁש
 . ,ויָנָּפ לַע ֹוּתְבַפֹוהְו וּתְרִקֹועְו .הֶאְּב ַחּורָהְו ,ןיִטעֹומ ויָׁשְרׁשְ
  ןֵכָשְו .בוט אֹבִיייַּכ הֶאָרי אֹלְו .הֶברֲעָּב רֶעְרעּכ הָיְהְו .רַמֲאנְׁש
 | םיּברִמויִׂשֲעַּמִש לֹּכ לַבֲא . בֶׁשֵח אֹלְו הָחָלְמ ץֶרָא .רֶּבְרַַּּב םיִרָרֲח
 . רָׁשָָָׁו .םיִטָעּומ ויִפְנִַש ןָכיאְל .הָמֹור אּוה הָמָל .ותָמְכָחִמ

 ילשמ
 ןעוֶועֶג ואֵג זיא סע סאו קְנעֶרְטעֶג גוא ייַּפש עֶטְסעֶּב
 גּוא רֵמּורפ ןייַא ןעוֶועֶג זיא רֶמייוֵוְצ ּרר .אֵינַסכַא ןיפ

 סְזאָלעֶג ְךיִו ופ ּאָה גיִנעוֶו ימ טְנעֶניִנְנעֶּב ךיז טֶּה

 םוצ רַטְׁשַרָע וִר טְנאָו . גאָמיִמ ןָכיִלְנאֹוועֶג ןייַא ןֶּבעֶנ
 עֶטּגנ עֶניֹוזַא שְסהעֶז זר טינ העַמִׁשְראַּפ ךיא ןעֶטייוַוְצ

 טְרעֶּפְמִנֶע . םינ ראָג שימ ךיז טְסְגעֶניִנְנעֶּב גּוא םיִלָכֲאַמ
 ןַּבעג טְזאָלעֶג ךיו טְסאָה ּור רימ גאַז .רָמנרפ רֶר םהיא

 ןעֶמ ןעֶלהאָצעֶּב ּוטְסעוֶו םוָנ שימ נאָטיִמ ןָרְפייַהְש אזא
 .הָוַה ְךַּכ . לאַדְנאָקפ ןְטְפעֶרְנ םעֶר ןָכאַמ יד ְךאָר טעוֶו
 רִפ ןייוו רָכעֶג ןייֵא ןְמּונעֶג גּוא ןְסעֶנעֶנְּבָא שֶה קידַצ יִר
 ןְרהאָּפעֶג קעוֶוַא זיִא נוא טְלהאָצעֶּב םֵׁשְנעֶּבעֶנְּפָא טֶה
 םֶה רָּבֶא רָטֶׁשְרֶע וִר ,ןהעׁש גוא גיהוי רָייֵו םולָשַּב
 ןעֶרעייֵהְט אֵזַא רַפ ןְלהאָצעֶּב נִצ םוו טומ טאַהעֶג םינ

 ןָצְנאַנ םעֶר ןְגעֶקְייִלְראַפ ראָג שְלאוָועֶג רֶפ טֶה גאָטיִס

 חובא
 םהוא םאֶה אֵינסכאי ןופ סריוז ּועֵר סאו גְנּונעֶכעֶר
 רֶד זיּב יו ןָׁשיווצ הָקולַחַמ ןייַא ןְואוָועֶג זיא ןְּבעֶנעֶג
 קְראַטְׁש םהיא ןעֶּבאָה רְנּוזעַג זיוה ןייֵז שימ ועָמְצעַרְק
 תֹונְחֲה ויִא לָׂשָמִג רעד .סעֶדְנואווְועַפ גוא ןְנאָלְשעֶג
 רעֶר גוא ףיקמ יְִָנֲחַהְו ןעֶפָא זיא ןעֶראַל ּועָר הָחּותַפ
 ןעֶפָא ךוא זיא ְךנּב רעֶד ַחּותָּפ סקנפַהו סנראַּכ יָמעָרְק
 לכו סעֶיַא שְגעֶכייֵצועֶפ שְנאַה איר גוא תַבתוּכ רַּיַהְו

 ּויא שְלעוֶו ירטְסייה סַד ןְגראָּב ליוו סע רעוו חולל הֶצּורָה
 ביז ןעק רע םהיא ייַּכ זיא הָריֵרְּב איר ןעֶפָא ןְׁשנעֶמ יּפ
 רֶרעוֶו ןְּביוא זַא ןעֶסיוו רָּבֶא ףואָד רפ ליוו רע יו ןָריִפ
 /  םֹרעוֶו ןידַה םֹוי םּוצ םֶמּוק םִע זַא גוא ןֵּבעיוִׁשראַפ ץְלַא
 - .ׁשְנעֶמ רָ ךיז ףראָר םּוואָר טְגאַמעֶגְפיֹוא םלַא םהיא ןּופ
 - יז ְךאָנ רּונ םּוסְקּול ןיא ןעֶּבעֶל סיִנ הֶנְרַרֲהְּב ןעֶרהיפ
 סוג שיִג זיִא 22ּורהיפ אֵזֲא ןופ עֶרָגַכ יִד ןעֶד רְנאַטְש

 מ"ע שוריפ
 גאָז הָירוע ןֵּב רֶזֶעלַא יּבר הָירַוע ןּב רֶועלַא יּבר .ׁשֵנֹוצ ןייז ןייַ לֵּבַקְמ טעוֶו רֶע זַא םעֶד ְךאָנ אָּבִה
 .טסייוַו רֶר הָרוּת רעֶד ןּופ םראוָו ַא טיִנ טסייוו רע הָרֹוּת ןייק טנְרעֶלעֶג טיִנ ראָג טֶה סוָו רַר
 . םינ ךיז םֶרְהיֵפ רֶע זא ןֶרֵהיפ טכעֶר ךיז לאָז רַע סָלֹוע םעֶד טיִמ ןייַז ּוצ גהונ ךיז יו טינ ראָג
 - ןייֵא ויִא סֶע םּוראוָו ןְבאָה טיִנ םּויק ןייק ךיוא םהיַא ייַּב הָרֹוּת יד טעוֶו םָלוע םעֶד טיִמ הָרּוׁשַּכ
 םינ טְסייוֵו רֶע םּוראוָו אָד הֶאְרי ןייק זיִא הָרוּתַה תַמַכָח יר אָר טיִנ זיִא סֶע זַא .םֵׁשַה לוח
 ןיַא םִאאָד םיִנ הָמֵכָח ןייק זיא םִיַמָׁש חַארי ןייק םיִנ טֶה רֶע זַא .הֶָאְרִי יד טיִמ ןּוהט ּוצ סוָו
 .רֶע זאק יו טּפאַשְנעֶסיוִו ןייק םיִנ רע טֶה דְנאַטשראַפ ןייק טיִנ טאָה סע רעוֶו (הָניִּב ןיִא תעד
 ןייק אָד םיִנ זיא סֶע זַא .רַנאַטשרעַפ ןייק טיִג םאָה רע זַא ְךאַז רעֶר ןופ םַעַט םעֶד ןעֶסיֹוִו

 ןַא .לָכֵׂש םעֶד םיִמ ןייטשראפ רע ןאק יו ְךאַו רר ןּופ סעמ םעֶד טיג טְסייוֵו רֶע טְפאַשְנעֶפיוִו
 םיִג םֶה רע זַא . הָרֹוּת ןְגרעֶל רֶע ןאק יו םיורּב ןייק ּםיִנ טסייה סר להעָמ ןייק ּטיִנ טאָה רע
 טינ סאָה נּוא ןֵנְרעֶל ּוצ םאַהעַנ סייֵצ טֶה רֶע לייוו ןֵסֶע ּוצ טיִנ רֶע טֶה הָרוּת ןייק טְנְרעֶלעֶנ
 םישעמ עַגּונ עֶנייֵז ןּוֿפ רהעַמ זיא הָמכח ןייַז סו רַר ןְגאָנ טְגעֶלְפ רֶע רַמֹוא הֶיְה אות ,טְלאוועֶג

 יִנייוַנ ןגעֶו ןָכְצראַט עֶנייַז נּוא ליפ ןְגעֶז ןְגייוַוצ עַנייֵז םוָו םיוּב ןייֵא ּוצ ְךייַלְג רֶע זיא סוָו ּוצ
 סע איו םיִנָּפ ןייז ףיוא סיֹוּב םעֶד טרהעקראפ נּוא סיֹוא םהיִא טְּסייֵר נוא טָמּוק טְגיוִו רַר נּוא
 םיִג םעוֶו רע ץאַלַּפ ןכיילג ןייא ףיֹוא םייטש םוִו םיוּב רָמאַזנייֵא ןייֵא יו ןייז טעוֶו רע טייֵטׁש

 רַבָא . בּוׁשי ןָא דְנאַל ןֵצְלאַזעֶג ַא עטסיוו רֶד ןיא טייֵקראַד טימ ןעֶהּוד םעוֶו רע סטּוג ןעֶהעֶז
 עֶנִייַז סאוָו םיֹוּב ַא ּוצ ְךייֵלְג רֶע ויִא םוו ּוצ הָמְכְח יז ןּופ רהעָמ ןְנעֶז םיִׁשֲעַמ עָמּוג עֶנייַז ןעוֶו
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 ןיִא ,ֹוּב תֹובְׁשֹונְו תֹואַּב םֶלֹועָּבֶׁש תֹוחּורָהילַּכ ליִפֲָׁש םיִּבְֶמ
 -לעו ,םִיַמ-לע לּותׁש ץֵעְּכ הָיָהְו  רַמֲּנִׁש ,ֹומֹוקְּמִמ ותוא ןיִזיִזְמ
 , נער ּוהֵלָע הָיָהְו ,םה אבְיייֵּכ הֶאְרִי אלו ויִׁשָרׁש חַּלַׁשְי לַבּוי
 רָזעְלַא ִּבַר חי :יִרַּפ תֹוׂשֲעַמ ׁשיִמָי אֹלְו .גָאְדִי אל תֶרֶצַּב תַנְׁשִּבּו
 תֹופּוקְּת ,תֹוכָלֲח יִפּוג ןִח ןַה , הֶּדְנ יֵחְתִפּו ןיֵנק ,רֵמֹוא אָמְּסִח(ןֵּבו
 וכו איננח יבר ; הָמָכָחַל תֹואָרְּפְרַּפ תֹואָּיְִַּמִנְו

 יעיבר קרפ
 .רַמָאַנָׁש טא סי דָמֹולַה ,םֶכָח ּוהָיִא .רַמוא א

 'ונו יו לב

 תובא תרובנ 7 תובא תראפת | +|
 ףֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע רֵד . (ֹורְצִי תֶא ׁשֵבֹוּכַה רֹוּבִנ ּוהָזיִאנ םִנאָז םיִנֵקִז םַעַש רעֶר ,ּורְצִי תֶא ׁשֵבֹוּכַה רֹוּגִג ּוהְזיִא) - -
 ּוצ עֶרֶה רֵצָי ןְרעֶדְנּוזעֶּב ַא טֶה ׁשְנעֶמ ְרָדעַו זַא טְּבייַרְׁש ּורֵצִי תֶא חַצֵנְמַה רֹוּבִג ּוהָזיֵא) םיִנ ּםייֵטְׁש םעֶד רַּניִא םּד

 ףאֹונ ַא ויִא רֶנייֵא ,ןֶסֵעַּכ ַא זיִא רַנייֵא גניִיַה ,.ְּךאַז ןייֵא
 עֶטְכעֶלְׁש יִד זַא ,לַלָּכ םעֶד ןעֶסיוו ןעֶמ ףְראַד , הֶדֵמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרעֶרְנַא ןייַא טֶה רֶע רעֶדָא רנראק א זיִא ריי

 יעָּביִא הָרֵמ איִד לאָז רֶע ןעֶראָועֶנ ןֶאַׁשעֶּב אֵקְוַד רֶע זיִא ןפייֵּבְרַא וצ רָּביִא ׁשנעֶמ םעֶד ועָוָׁש זיִא םוָו הֶד

 תובא שרדמ תובא תרות ר
 חולַעַמ רֶעָיַפ איִד זַא םוָייוַו אָמוז ןֵּב ,('וכ םֶכָח ּוהָזיִא) ְךֶה . םֶדָא לָּכִמ רֵעֹולַה םֶכָח ּוהָזיִא רַמֹוא אְמֹוז ןֵּב = -

 ןייֵא ןְּבאָה , דַּבּוכִס גּוא , ריִׁשְע ,רֹוּבִנ ,םֶכָח יוִו ןָׁששְ:עֶמ ןּופ רֶבַד ןיִא ןֵה םֶר זְנּוא טְגְרעֶל גנא ריִמ טְלהעֶצְרעֶפ אָנֵּת
 = םעד םינ , םֶנייֵמ םָלעוֶו יִר איו גְנּוייַדעֶּב עֶרעֶדְנַא ץְנאַנ 1
 עֶמעֶרְליִּבעֶג עֶרעֶסעֶרְג רָדָא םיִדְמֹול עֶרעֶסעֶרְג אָר ןעֶנעֶז סֶע לייוַו םֶכָח ןעּפּור ןעֶמ ןעק עֶמעֶרְלּבעֶג רעֶדָא רעֶנְרעֶל לאו -

 עֶרעֶקְראַּטְׁש ְךאָנ אָד זיִא סֶע ןעֶד ; רוּבִ ןָשְטְנעֶמ ןקְראַּטְׁש יִלְעֶפְרעק םעֶד ןעמּור טיִנ ןעֶמ ןעק ןָכייַלְג סאָר ,ייז איי

 תובא תקדצ 6
 ְךיִז טאָה ןָתָנ וָד "אָתיִצנצ ןְתָנ. ןאַמ רֶכייֵר ןייֵא רהֹעָז ,שנעמ רעקראטש א ֶּסייֵה רעוֶו . (רֹוּבִנ ּגהזיִאְו = -
 ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ יֹורְּפ עֶנייֵׁש ַא רהעְז ןיִא טְּבעיִלְראַּפ עֶטְכעֶלׁש עֶנייַז ןשרעֶהעֶּב ןע לק םוָו רֶד (ּורְצִי תֶא ׁשֵבֹוּכַּהְו
 ראָפ עֶנייֵׁש רהעְז ןעֶכאַמ טָפֶא רהיא טְגעְּפִפ רֵע הָנֲח  ׁשֶרדמַא ןּופ ּהֶׂשֲעַמַא טְגְנעֶרְּב ןֹואָנ םיסנ ּונַּבַר . ןקְנאַרעֶּג
 ּנ טֶה הֶעּונַצ עֶסיֹורְנ ַא ןעוֶועֶנ זיִא רָּבֶא הָנַח עֶנעֶרְׁש ןעוֶועֶג זיִא ןְטייֵצ ם אָביִקֲע 'ר אָנַּת ןְסיֹורְג םעֶר ןיִא זַא

 ט"ע שוריפ
 טְלעוְו רֶד ןּופ ןְטְניוִו עֶלַא ןָמּוק ןְלאָז סֶע ּוליִפֲא ליִפ ןָנעֶז ןְלֶצְראָו עֶנייֵז נּוא גיִצְניוִו ןְנעֶז ןְגייו

 םיֹוּב ןייֵא יוִו ןייַז םעוֶו רֶע קּוסְּפ ןיִא טייֵטְׁש סֶע יוִו טֶרָא ןייַז ןּופ ןעֶרהיִר טינ םהיֵא ייֵז ןעֶלעוֶו 0

 יא
 טעוו רֶע ןעֶלְצ ראוָו עֶנייֵ רֶע טייֵרְּפֶׁש ּוצ ְךייַט םעֶד ייּב רֶסאַו ְךעֶב ףיֹוא טָצְנאַלְפעֶג זיִא םוו

 ןעֶלעוֶו רֶטעֶלְּב עֶנייַז נוא ןְראָׁש טיִנ םהיִא טעוֶו סע םּוראוָו ץיִה ַא ןְמּוק טעווו סע ןַא ןְהעֶז יג

 טיַנ טעוֶו רָע נּוא ןֵגְראָז טיִנ רע טעוֶו טְרעֶניִמעֶג ןְנעֶז ןְגעֶר סִיִו ְראָי ַא ןיִא גיִטְפאַהְנייווְצ ןיע-

 תֹוכָלֲה יִד טְגאָז אָמְסִח ןֶּב רֶזעלֶא יִּבַר אָ ןֵב יא יִּכַר .תֹוריֵפ ןְסְקאַוןְכאַמ ּוצ ןּופ ןּוהְמ פָא
 ןּופ םיִניִד יִד נּוא רעוֶוְׁש רעֶהעֶז זיִא םֶד ןְגְנעֶרְּ ףראַדַּב יז םוָו תֹונָּבְרִק יד ןּופ ןיִרעֶגיוועֶג ַא ןּופ

 ןופ תֹוכָלֲה עַטְכעֶר יד זיא םֶד הֶבֶז ַא רֶּבֶא הֶדָנ ןייא זיִא יִז ּביֹוא טינ טסייוִו יז סו הָׁשֹא ןייֵא

 רעֶרעֶי ליֵפ יו ןְנעֶכעֶר ּוצ נּוא תופּוקְּת ידהָמֵכָחַל תֹואָרָּפְרַּפ תואיְַטַמיִגְ תֹופּוקְּת ,הָרֹוּת ר

 תַמָכָח יִד ּוצ סאָד זיִאיװַא הָרּועְס ףֹוס םֶסָע ןעֶמ סאוָו לֶכֲאַמ ַא איוִו יוזא זיִא ןָא טְפעֶרְּפ תֹוא

 : ןעֶמייֵל האפ ןייֵׁש ןעֶבאַמ תֹומָכָח .הָרֹוּתַה

 טְמעֶׁש רע ֶכְְמיִא ןּופ טְנעֶרעֶל סע רעֶוו םֶכָח ןייֵא זיִא רעוֶו םִגאָז אָמֹוז ןֵב רמֹוא אֵמֹו ֵב 1

 סע םּוראוָו םהיִא ןּופ רֶנעֶלְק זיִא רֶע עֶטְסאָח טְסייוו רֶנעֶי סאו ְךאַז ַא ןיִיַז ּוצ לִֵּקִמ טיִנ ְךיִז

 ּוצ טְדעֶר הֶרֹוּת יִר תּודֲע ןייד םּוראוָו טְגיִלְקעֶג ְךיִמ ְךיִא ּבאָה רַנְרעֶל עֶנייַמ עֶלַא ןּופ ווי .ָׁש :
 ןייֵא טְמעֶנ סע; רעוֶו ריב ַא זיא רֵכְלעוֶו רֹוּבִנ ּוהְזיִא , טְגאָז סע רעֶו ןְנעֶרְפ םיִנ ףְראַה ְךיִא ריִּמ
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 עה תובא יקרפ  ןקרפ 4
 רָכֹוּלִמ ֹוחּורְּב לֵׁשֹומּו רֹוּבְנִמ םִיּפַא ְּךֶרֶא בֹוט ,רַמֲאַנָׁש ,.ֹורְצִי תֶא
 .,לַכאֹת יִּכ ְךיֵפַּכ עיני ,רַמאָנָׁש ,ֹוקְלָחַּב ַחֵמְּׂשַה ריִׁשָע ּוהָזיֵא .ריע
 .,אָּבַה .םֶלְועֶל ,ְךֶל בֹוטְו ,הֶּזַה לעב ףיְִשַא ְךֶל בֹוטְו ְףיִרְׁשַא
 ,רֵּבַכֲא יֵּבכִמ יִּכ ,רַמאַנְׁש ,תֹויִרְּבַה-תֶא דַּבַכְמַה ,דֶּבְכִמ ּוהָזיֵא
 --ןִמ ַחֵרֹובּו ,הֶּלַק הָוְצִמְל ץֶר יָה ,רֵמֹוא יאזע-ִּב 3 : ּולְקִי .יֵזֹבּ

 תובא תרובג
 ןְרעוֶו ּוצ והאוָועֶג ׁשְנעֶמ ןייֵא ףְראַד וְּביִרְד ,ןְפייֵּבְרַא
 תֹולַעַּפְתִה לָּכ ןּוהְמ לאָז נּוא הָרֵמ עֶטְסְגְרֶע יִד ְךיִז ייֵּב
 םעֶד טיִמ גּוא הֶרָמ רֶד ןּופ עֶרֶה רֶי םעֶד ןְגְניוִוְצעֶּב ּוצ
 ,ָךֵרָּבִתִי םֵּׁשַה רַפ ַחּור תַחַנ ןְטְסעֶרְג םעֶד ןּוהְט רֶע טעוֶו
 רעוֶו "רֹוּבִנ ּוהְזיִֵא , הָנִׁשֹמ יד לֵאָרָׂשִי תַדֹובֲע רֶד טְׁשְטייַמ

 טְְנוִוְצעֶּב םוָו רעֶד יֹורְצִי תֶא ׁשֵבֹוּכַה; רֹוּבנ א טְסייה
 עֶרֶה רֵצָי ןייַז םוָו הָדֵמ עֶטְכעֶלְׁש יִד ּוניֵּיַה עֶרֶה רֶצֵי ןייַז
 ןטְלאַה ּוצ ןייא בִיּנחֶמ רֶע זיִא ,רהיִא ּוצ ןָא םהיִא טְדעֶר
 לָּכ ןּוהְט ּוצ נּוא םהיִא ןְגְלאָפ טׁשיִנ נּוא עֶרֶה רֶצֵי סעֶד

 ץ תובא תראפת
 - סאָו רֶד ּורְצֵיִמ םֶלֶמנַה רעֶדָא רֶצֵי םעֶד ַחֵצַנְמ זיִא רֶע םִו
 זַא ןעֶזייוַו ּוצ רַצי םעֶד ןּופ ליִצַמ ְּךיִז זיִא רֶע ןְניִרְטְנַא טרעוֶו
 ןעֶגְניוִוְצעֶּב ּוצ . 'ה תּודנע ןּופ ְךֶרֶד רעֶטְסעֶרְג רעֶד ּויִא םֶד
 יִד םיִמ רעֶייַפ םיִנעֶגייֵא םעֶד 'יִמ םד ְפֹואָה הִּב ְרֶצָי םעֶד
 אּוצ םהיִא םֶה עֶרֶה רָצְי רעֶד םוָו תֹוקְׁשַחְו הָוֲאּת עֶנעֶגייֵא
 םעֶד טימ עֶגְיִוְצעּב םהיִא רע לאָז הֶרְיֵבֲע אי ִד ּוצ טְרעֶרְג
 םיִנ הוָצִמ איִר ןּוהמ ּוצ תֹוק ֶׁשֲח םעֶד םיִמ רעֶיַפ םעֶנעֶגייֵא
 3 ןייל ַחֵצַנְמ םהיִא ןיִכאַמ יַמַבְמ רֶצי םעֶד לאָו רֶע םיולְּב

 םהיא טעוֶו סֶע זַא ןעֶּפְלעֶה ְךְֵּבְתַי םֵׁשַה םהיא טעוֶו הָדמ עטְכעֶלְׁש' רעֶד ןּופ ןְנייוֵועֶג אּוצ ּפֶא ךיז תֹולֵעְַּתַה
 הָחְמִׂשְּב ּךְִֵּתַי םֵׁשַה ןעֶנעיִד ןעֶנעֶק טעוֶו גּוא תֹודְמ עֶטְכעֶלְׁש עֶלַא ןּופ ןְנייוַועֶג ּוצ ּפָא ְךיִז גְניִרְג ןייז ןיֹוׁש
 : ; ןעֶטּוג םעֶלַא טִיִמ

 : תובא שרדמ |
 נאָז אָנֵּת רֶד ,דָּבּוכִמ נּוא ריִׁשָע ןָכייֵלְג םָד נּוא ,םזויִא רַפ

 ףראד גּוא גיִנעוֶו טהעֶטְׁשְראַפ םוִו םעֶד ןעֶמ םָפּור םֶכָח זַא

 טְנאָז םַד נּוא עֶרעֶדְנַא ןּופ ְךיִז טְניִרעֶל גּוא ןעֶנְרעֶל ךאָנ ְךיִז

 , רעֶנּוְק ַא ןעפּורעֶגְנָא דְרעוֶו רעוֶו , (םֶכָח ּוהָזיִא אָמיז ןָּבנ

 תובא תרות
 ראָנ טאָה ןעֶמ ּוליִפֲא ןעוֶו אָמְפַעָר יֵליִמ ןיא ןֵהְו הָרֹות

 ןעוֶו םֶכָח ןְפּנרעגְנָא ןֶרעוֶו טי ןעֶמ ןאק; ּפאק ןְסּוג םעֶר ;
 ּוצ טיִנ םהיִא טְפאַּפ םִע םאָר םיֹורְג ְךיִז אייַּב זיִא ןעֶמ
 לַע . םהיִא ןּופ ןְרעֶנעֶלקַא ייַּב ְךיִז ןנרעֶל ּוצ גּוא ןְנעֶרְּפ
 םיִנ םעוֶו רֶע זַא םֶכָח דימְלַּת רעֶטְסעֶרְג רעֶד לֶׁשֹמ יִּפ

 גּוא ןייַרַא זיֹוה טכעֶׁש ןיִא ןהעָג זּומ רֶע הָעיִרְי עֶכאוְׁש ןייֵא ןעֶּבאָה רֶע טעוֶו תֹופיֵרְט תֹוכָלֲה ׁשיטקאַרּפ ןֵנְרעֶל
 טְניִפעג םִע ְךעֶלְרְייֵּב לעיִפיוִו םיֹוא .ןהעָז אייז ֹוזַא יוִו םָקָא םעֶד ןּופ םיִרְבִא רֶקְיִטְׁש עֶלַא איד ןעֶגְרעֶל ְךיִז זּומ
 רָע ,תֹומֵהְּב איִר טייַנְׁשּוצ סאוָו רֶדְניִׁש םעֶד פאק ןְּבאָרְג םעֶר ייַּב .ְךיִ ןעֶהיִצ ןעֶרעֶדָא יִד ֹוזַא יוִו , ייֵז ןיִא ךיִז

 תובא תקדצ
 רהעְז ְךְרּודאַד טֶה ןֶתָנ נּוא ןְזיוִועֶג קיִרּוצ רעֶמיִא םהיִא

 דָמֲעַמ ןּופ ּפאָרַא ןאַמ ס'הָנַח זיִא לייוַוְרעֶד טְקְנעֶרְקעֶג
 ןְמּונעֶג טְסעֶּפ םהיִא ןְּבאָה תֹובֹוח יִלֲעַּב עֶנייַז עֶלַא גּוא
 ךֶרּוד טאָה הֶנַח סיִנעֶגְנעֶּפעֶג ןיֵא טְצעֶזעֶגְנייֵא גּוא

 רהיִא גּוא ְךיִז ראַּפ ןְניִדְראַפ טְזּומעֶג טייֵבְרַא עֶרעווְׁש
 ןכּוזעֶּב טֶפֶא םהיֵא טְגעֶלְפ יִז לָטיִמְפְנעֶּבעֶל רהיא ןאַמ
 קְראַטׁש ןְנּופעֶג לאָמְנייֵא םהיִא איִז טֶה םיִנעֶגְנעֶפעֶג ןיִא
 טְנאָז ריִד טיִמ זיִא םוָו םהיֵא ייַּב יִז טְגעֶרְּפ טְנייוַועֶּב

 יז י

 רָד טּוג זיא סע טייֵטְׁש סֵע יו טייקהאטׁש םיֹרְג ןבאָה ןעֶמ ףראד םעֶד ּוצ םּוראוָו ר"הצי ןייַז

 זיִא סאָד ןייַז ָגֹורְּב ְךיִג טיִנ לאָז רע;ןְראָצ ןייַז ףיֹוא טְלאַה רֶע ןראצ םעֶד טְרעֶגְנעֶלְרעֶד סאוָו
 ןייא סאוָו ןּוהְמ אּוצ טְסּולְג רע; ןעֶליוִו ןייַז ףיֹוא טְגיִטְלעוֶועֶג םָו רֶד . רֹוּבִג ַא רֶרייֵא רהֵעָמ
 םוִו יד ןּופ רעֶרעוְׁש נּוא הָכאָלְמ רהְעַמ םעזיִא טיִנ טּוהְמ גּוא ןייַא ְךיִז טְלאַה נּוא זיִא הָריִבֲע
 / ְךיִז טייֵרְּפ םוָו רָד ריִׁשֹע ןייֵא טְסייֵה רָכְלעוֶו ריִׁשָע ּוהָזיא ,םְדאָטְׁש ןייא ןְמעֶג גּוא ןְגְניוֵוְצע ָּב
 .קּיסָּפ ןיִא טִייֵמְׁש סע יוִו גיִנייוֵו רעֶדָא לעיִּפ טְלייֵמעֶג ּפָא םהיֵא םֶה ייׁשה סו קָלֵח ןייַז טיִמ
 םעֶניִרְּביִא ןייק ןְלע עו טיִנ טְסעוֶו נּוא דְנעֶה עֶנייֵד טיִמ טְסְניִדְראַפ ּוד םוו ןָסֶע טְסעוֶו ּוד זַא
 רֵּכִמ יהְיִא .טָלעוֶו רָנעֶי ףוא ןייז טונ ריִד טעוֶו םָע נּוא טְלעוֶו רֶד ףיֹוא ןייז להאוו ריִד טעוֶו
 רעֹוֶו קִּסּפ ןיִא טייֵטְׁש םע יו טייֵל ְךיִלְרֶע טְלאַה םוָו רֶד טייל ןּופ טְכיִלְרֶעעֶג טְרעוֶו רֵבְלעוֶו
 ןייַלַא ןְלעוֶו יד ְךיִמ ןְמעֶׁשְראַפ םִו יִד נּוא ןְטְלאַה ךיִלְרֵע ייֵז ְךיִא לעוו ְךיִלְרִע ְךיִמ ןְָלאַה םָע
 הֶוְצִמ עַגְניִרְג א ּוצ ןָפיול טְםֶלאז ּוד טְגאָז יאַזעע ןָּב רֵמּיא יאשע ןֵּב , ןֶרעֶֶו הָזּובְמ נּוא טְמעֶׁשְראַפ
 רעֶד ןופ ּוליִּפֲא הֶרְיִבֲע ןייַא ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא טְסְלאָז נּוא הֶוְצִמ עֶּבְראַה א ּוצ איוִו יֹוזַא ןּוהְמ ּוצ

 טעֶו הְִָמ ֶנייֵלְ א ןּוהְמ טְסעוֶו אוד זַא הָוְִמ רֶדּופ רבש רֶרסּוראוו הָריַבע;עֶטְְעֶלְ
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 65 15. . יעיבר תובא יקרפ קרּפ

 הָוצִמ רֵכׂשָׁש .הֶרֵבֲע תֶרֶרֹוג יא הָוְצִמ תֵרָרֹוג ָוְצַמִׁש הָרָבֵעָה
 לָכָל זֶב יִהְּתילֲא , רֶמֹוא הָיָה אּוה : : הֶרָבֵע הָרֵבִע  רכׂשּו .הָוְצִּמ
 ןיִאָו הָעָׁש ול ןיִאָׁש םֶדָא הל ןיִאָׁש .רֶבָרילָכְל גיִלְפַמ יִהְּתילַאְו .םֶרָא
 דאָמ . רֵמֹוא הָנבי ׁשיִא סי ברי רק ול א ְרֵבֵּד יש

  תונא טמ
 ןעשטנעמ ןייק טְסְלאָז ּור ,(םֶרָא לָכְל זֶב יהַּת לַאו

 זַא רימ ןעֶניִפעֶג םיִלהִּת ׁשֶרְדָמ ןיא ןעֶמהעֶׁשראַפ םיִנ
 ןיִא ןעוֶוג לֵגָרְל הָלּוע ןינעז ;עֶדגי אור ןעוֶו לאמנייא

 םייַּב ןעֶנאַטְׁשנ זיא עּומַׁש ןֵּב רזעלא יִּבַר גנא םיִלָׁשֹנרִי

 םיִא ןּופ טייהְנעֶש יד טְרעֶדְנּואוועֶּב טֶה נוא םי געוּב
 זיא ןָריִׁשְואַסאַּפ איר ןּופ רעֶנייא ןיִגְנאַגעֶג רעטנוא זיא ןָריִׁשְזאַמאַּפ עריא פלא טימ ףיש א איוו ןהעז רד רע טֶה
 ףיא ףֹורַא רֶע .זיא גידעֶּבעֶל םיוק נּוא ןעֶרּווֶפ ואפ סאַנ .געֶוַּב םּוצ ןְמיוושנצ אּיצ ףיש ןגפ טערּב ַא ףוא ןגנו"ג

 גצ םוא רְדייֵלָק עֶרעֶדְנַא ןֵּבעֶנ ננא ןְּבאָה רייַלְטיִמ סהיא טימ ןְלאָז אייֵז םיִלְגְר ילוע יד ייֵּב ןְסעֶּבנ גּוא געֶרּב
 ןייק ְךייַא טימ ףְואָר ןעמ גוא תֹורָצ גגנעֶג ןָא זנּוא טּוס ויא . םהיא ןופ טכאַלעגסוא ךיז ןְּבאָה עֶלַא ןט :
 םֶה גּוא ןעֶראוָועֶג םעַּכ ןיא קְראַטְׁש ראַפְועֶר זיִא עּומַׁש ןָּב רֶזֲעַלֶא 'ר .שנאָזעֶג םהיא אייז ןְּבאָה ןְּבאָה רייֵלְטיִמ

 תובא שרדמ תובא תרות

 .תובא תראפת
 ְםְראוַורַע . (המר ׁשֹונֲא תַוְקּתַשּו

 ףוא םהענ םאָר . םירעוי ןעֶרעוו ָךיִרנַע לאז םהיא ןּופ וָא
 ןייה .(ָחּור לֹּפְׁש ַײה דאמ דאמו םִנאָו אֵנִּת רר סאוָו םעֶד
 ןײא זַא לֶׁשֶמִל . ךיו ייֵּב ןעֶלאַפעֶג רהענ ןייַו ףראַב ׁשְסְנעֶּמ

 םיַאלּכ תֹובָלַה ןיא ןְכאַו לעיפ ןהעטשרעפ סוג מינ ןאָק
 ךיז ןְננעֶל נּוא רֵלעַפ םעֶר ףוא ןהעג לֵאֵז רע ןנאַוַו זיּב

 םעטייַּברַאעָּב טרעוֶו ךאז עֶרעִי וזַא יו רֶעייּפ םעֶד ייַּב

 גנא תוָצִמ לעיפ הָמֹורַּכ ְךאָנ ננא טְסקאוַו םֶר ּוזַא יװ

 ,שמְנעֶמ ןעֶרעֶי ןּופ םְנירעֶל רעֶכְלעוֶו ,(םָדָא לָּכֹמ דמולהו
 ךימ ןעֶּבאָה סו עֶלַא ןּופ יָדְמַלְמ ָּבמו םייַטׁש קּוסָּפ ןיא יו

 רָד ַמייֵה רוּבג . ןרָאוָועֶג גולק ךיא ןיִּב , ִּתְַּכׂשה טגירעלנ

 םֶסָּבְלעֶו ְךיִז ןעק  גוא םפאַרְק עֶניִפְסייג גּונעֶנ ּשֵציִזעַּב םאָו

 ּוצ ןעֶמּוקְנֶא שיטקאוּפ זּומ םָכָח ריִמְלַּת וָד םוו הָרּוִּת
 םָע סאָר ןְועֶוַנייֵא ךיז אייַּב ראָנ לאז םֶכָח ריִמָלֵּת יִד ןעוֶו נּוא ְךאַז יר ןִנרעֶל ּוצ ניטַכיושנעמ ןטסאוַּפ םעֶד
 ְךאַז וִד ןיא טְסילּוצעֶּפֶס ַא תַמאַּב זיא םוָו םַח ןְטסאָרּפ םעד אייֵּב ןעֶנועֶל ףיז ןהענ ּוצ םהיא ראַפ טינ טסאַפ
 סיִנ לאָז גוא ףֹומּוליִפ רעֶטְסעֶרְג וָר ןייַז ןעֶמ ןאק ךוא יֹוזַא נּוא םֶכָח ריִמֵלַּה ועגיִטְכיר ןייק ןייַז םינ רֶע ןאָק -

 תובא 00
 הָמָׁשַנ ןייֵמ גוא רַּפְועק ןיימ ןְצּומׁשְראַפ ךיא ןאק יו גוא

 והעֵז זיִא ןאַמ רָר ןָטְלעוֶו עֶדייֵּב ןָרילְרעֶפ לאָז ךיא זַא
 ךיא טְנאָזעֶג רהיא םֶה גּנא והיא ףוא ןְראוָועֶנ סַעַּכ ןיא
 ּוטְסעוֶו ןָּבְראַטְׁש אָר לאָז ךיא זַא טְפְליוו ּוד זַא םייוַו
 ףְרואווְראָּפ אֵזַא אָתיֵצּוצ ןֶתָנ טיט ןֵּבאָה הָנּותַח ןְנעק
 ויא נּוא סעֶטְראוַוְרֶע טיִנ ראָנ יז טאָה ןאַמ רהיא ןּופ
 עֶנינייֵא ןיִא . ץְראַה ןֵכאָרְּבעֶצ ַא טיִמ םהיא ןּופ קעוֶוַא

 םהיִא יז טֶה םהיִא ּוצ ןֶמּוקעֶג רָריוִו יז יא םּורַא געֶּפמ גְנאַלְרעפ ןעֶָׁש'הָּמֵהּב ןייֵז ןעֶליִפְרֶע לאָו ךיא זַא ןְלעוֶו

 ט"ע שוריפ :
 . ּור סֶר יא הֶריָבֲע רָד ןּופ רַכֹׂש רָד נּוא הוצמ עֶרעֶסעֶרג ןייא ןקיש ּוצ נוא ןְפלעַה י"שה

 ןייק ןיינ הָזבְמ טיִנ טְסְלאָז אוד ןגאָז טְנעֶלְפ רֶע רֵמוא הָיָה אּוה .הָריִבְע ַא ְךאָג ּוצ ןֵמּוק 9
 ןייק ןייז טינ ראָנ ןאק סע ןְנאָז ּוצ ְךאַז םּוׁש ןייק ןְרעֶטייַוְרעַד טינ טסלאז ּוד נּוא ןְׁשֵנעַמ ם
 ןְפְראַד ּוד טְסעֶ רעֶמאָט טייַצ ַא טינ טֶה רֶע סוו ׁשְנעַמ ַא ןְדְנאַהְראַפ טיִנ זיא סע לייוַו 5

 יכרר סטיִוְל יִּבי .ןְרעוֶו םִיּוקֶמ לאָמַא טינ לאָז סע סוָו ךאַזַא ןדנאַהראַפ טיִנ זיא סע נּוא םהיא .ּוצ

 רעֶד םּוראְוְו ןְקְנאַדעֶג עֶנייד ןיִא ניררינ אייֵז רהעז נּוא רהעָז טְגאָז הָנָבַי ןּופ רעֶה רַד םמיול

 טֶה רע לייוו םיִרעוו םיִא ןּופ ןֵרעוֶו םעֶו סע זיא ןָמּוק טעוֶו רע םוָו ּוצ ןֵׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ נו =

 םעֶר טְכעוֶוַׁש ראַפ םע רעוֶו טְגאָז אֹקְורַּב ןֵּב ןְנָחֹוי יּבר אקָירִּג ןֵּב נוי יִּבַר . ןֵמְלאַהעֶג ךיוה ְךיִז

 םיא ןּופ ןעֶמ םעוֶו טייַל לעיּפ טינ ןְסייוַו סע ּוניֵיַהְד טייֵהְרעֶנעֶגְראָבְראַפ ןְמאָנ סְנעֶטׁשְרעֶביוא

 רָרֹזַא ריִזָסְּב ייֵס נוא גֵגֹׁשְּב ייֵס ןְרעוֶו ראוָועֶג לאָז ןעֶמ יא טייֵהְרעֶטְקעֶלְּפְנַא ןֶמעֶג טְלהאָצעַג

 ןופ 1 5 אה

 אתיִצנצ ןָתג וצ ןעַהעֶג טסלאז ר זַא ויר ם נאר 5
 איר ןעֶלְהאָצעֶּב ּוצ ןּבעֶג זנוא "אָז רֶע זַא ןְטעֶּב םהֹיא
 ןּופ ּור טְסְנאק יװ .ןֶמּוק ייֵרְפ ןעֶנעֶק ךיא "עוו תֹוּבּוח !

 טְסייוֵו גד טְגאָזעֶג םהיא יז םֶה ְךאַז אֵזא ןְננאלרעַפ ויִמ
 לאָז ךיא זַא גּוא רימ ןופ טְגנאַלרעֶפ רֶע סאוָו ְךאָד

 םיוועג ְךאָר רע טעוו הָבּוט ןייֵא םהיא ןּופ ןְטעּב ןע
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 יִסוי יִּבַרירַּב לאֵעָמְׁשִי יּבַר ה : םֵׁשֲה לֹולִחֶּב .ריִזֵמ דָחֶאְו ,גַגֹוׁש
 ,דֵּמַלְלּו דֹומָלָל ֹודָיִּ ןיִקיִּפְסַמ , ,רֵּמַלְל תֶנְמיִלֲע רֵמֹוּלַה ,רָמּוא
 רֹומְׁשִל .דָּמַלְלּו רֹומְלְל ֹודָיְּב יִקִיפְסַמ . תֹוׂשֲעַל תֶנְמילֲע דָמֹוּלַהְ
 שַעַּתילַאְו ,רּוּבִצַהִמ ׁשֹורְפְּתיִלֲא ,רַמֹוא קֹודָצ יִּבַר : תֹוׂשֲעַלְ
 אֹלְו .ּהָּב לֵדַנְהֶהָל הָדֵמִע הֶׂשֲעַּת לֵאָו .ןיִניּדַה יִכְרְועְּכ ְךְמֶצִע

 תובא לדנמ
 נפ עֶדְנאַׁש א ויא ןעֶׁשְטְנעֶמ עַכיֵלְטְנעֶרא ּראַכ טגאזעָנ

 ,חֹויִרְזכַא אֵזַא טימ ןיטייוַוְצ םעֶד טיִמ ךיז ןהעֵגעֶּב
 םהיא סֶה נּוא עזיה ְךאָנ ךיז ּוצ ןְמּונעֶנ םהיא טֵה =

 6 גוא ןעֶקְניִרְפ ג:א ןעֶסֶע גּוא וָרייַלק ןעֶּביִז ןעֶּבעֶג

 מַה וִזעלֶא יּבר , ןעֶהּורַסיא ּוצ רעַמיִצ טעג
 ףיז טאָה רע ויִּב ייצ עֶגְנאַל ַא ךיז אייֵּב ןטְלאַהעג םיא
 יווצ ןְּבעֶגעֶג םהיא רע טֶה ןאַד טְלאָהרע גידְנעֶטְעְלאָּפ

 | חובא 'תראפה :
 .קיִזאַטׁש ךיר םִלעֶריִז רֶע רַדָא ׁשיכמ ךיד ויִא ׁשְנעֶמ רשְּבאָרְּ

 שיִנ לאז סֶע יֵרְּכ עְרעֶפִנע םיִנ ראָג םהיֵא ּוטְסְיאָז םּוא
 .םַר רַפ ְךאַו עַמְסְכיִלְרְנעֶׁש יִד זיא סֶד סו תֹקָילַחַמ וצ ןָמּוק
 אּור .ָּךֵרֹּבְתִי אֵרֹוּב םעֶד ראַּפ יאבָּכַה לּולִח ; ןייֵא גוא ןׁשְנעַמ
 ְךיִר זיא רעֶדָא ְךיר םִלעֶדיִז םאוו רֶד זַא ןְסיוִו רינ םסּפֹראַר
 ףֹוא םָוייוֵו סאָו ירא, טאָ םעֶד ןיִא םיִי רֶע זיא ׁשֵיַנְמ

 רָנעלֶא 'ר ףיִלְדנייַרַּפ רהעָי שערעישּבארעפ ךיז ןְּבאָה גוא ןְזייֵרְּבא ןינעק לאָז רע רֶרעֶּפַא גּוא ןְטאקּנר טרעֶדנּוה
 זיִא םּורַא ןְרהאָי טייַצ ַא ןיִא ימור ןייֵא זיא ;עיִועג בֵרְקִמ ּזַא טאָה רע ןְכלעוֶו ׁשְטְנעֶמ רעֶר זַא טְסּואוועֶג שינ טֶה

 יז ,ןעֶטְלאַהְסֹוא טנעקג שיִג ראג ןְּבאָה אייז עֶכלעוֶו ןדִּני ףֹוא תֹורזִג עֶכילְקעַרש םֹור ןּופ רעֶזייק ןּופ ןָמּוקעג
 ןְפאקַנד רֶנעֶזוט ועיפ ןמּונעג ןמאוצצ ייֵז ןְּבאָה רעֶהְכאַנ גוא ןּוהְטעֶג הָבּוׁשִּת גוא ןעוֶוג תיִנֲעַּת וַזֹונ ןעֶּבאָה
 ןעדּוי רעֶטְנּוא רֶּטֶסעֶרְג רֵד ןעוֶוְג ם"אמאר זיא רע סאוָו עּומ םֵׁ ןֵּב רָזֲעלִא יּבר טעֶטְכירעֶגְסֹוא טיִמְרעֶר ןְּבאָה נּוא
 ןייק ןָמּוקִנ זיִא רֶע ,תֹוריַזְנ ע ְטְכעֶלׁש יִר ןָפגר יצ קירוצ ןייז םֵדֵּתְׁשִמ םהיִא ראַפ ְךיִז לאָז רע; םֹור ןיִא רֶזייֵק םּוצ

 תובא תרות
 רעִיוּפ ןְּטְסעֶרג םעֶר ןּופ ןָראַג ןייַרַא ןְזאָל ְךיִז גּוא ןְסיוֵו
 ועסיורנ ןייא ןּופ עֶטְכיִׁשעֶנ ַא טְלייֵצְרעֶפ ןעֶמ יװ וזַא
 ןיא טְנהאּוועֶג שֶה םֶכָח רֶסיֹורְגַא יאוו יֵכָלעוֶו ףוסּוליִפ
 טאָה רֶפ ,רֶנאַפְגְנֶע ןיִא ןָדְנאָל ןְּבעֶג לטעטש ןיילק ַא
 טאָה רִע נּוא וָּבְליִז טְלַא טנופ טנעֶזיֹוט ראַּפַא טאַהעֶנ
 .םילַּכ עֶנרעֶּבליִז עייֵנ ףיוא ןעֶׁשיֹוט ןייֵא םָר טְלאוָועֶנ
 טֶה רע נּוא ןאָדְנאַל ְךאָנ טפישעֶנ וַּביִרַא ךיז טֶה יִע
 בָננֲא טְרימשְדִלאָנ ַא ּוצ ןעַפאָיטעֶג ןייַרַא עֶדאַרנ

 .ןעֶטְכיוועֶג עֶׁשְטְלאַּפ טאהעג טֶה רֶכְלעוו רעֶראַנעֶג ַא
 רָד איוִו רֶניִנייוַו סָנּופ טְועֶדְנוה טיִמ םהיא אייֵּב טגעיֶו אָמָּתְסִמ רֵּבִליִז עֶּטְלַא םַר יָּניִא שְנעוֶו שֵריִמְׁשְרְלאָנ יָד

 תונא תקרצ
 טהעֶג רע זַא םֵנייֵסעֶג טאָה גּוא ְּךאוַוׁש והעֵז ןְנּופעֶג
 םער יַחֹומ ריר ןיב ְךיִא טְגאָזעֶג םהיא יז טֶה סוא ןיוׁש
 ףימ טְסאָה ור סאוָו נּוא וימ ףוא טסאָה ּור םוָו דֵׁשֶח
 ןְּבאָה םיִרּוסִי עֶנייַר זַא סייוַו ָךיִא טְניִדייִלעֶּב ףעיט וזַא
 ןָא ןּוהְטעֶג ייֵוַו והיִא טֶה ץְואַה סָד טכאַרּבעֶג טימ םַר
 אָתיִצּוצ ןֶתָנ ּוצ קעוֶוַא יִז זיִא .ןאַמ רהיא גידנעֶהעֶז

 תובא שידמ
 שְגאָז םֶד נּוא ,הֶריִבע ןייק .ןּוהָמ םיִנ לאז רע זַא ןְׁשְרעֶהעֶּב
 (ּורֵצֵי תֶא שֹבֹוּכַהו ,רקְראַטְׁש רד ויא רעוו . רֹיְּבג ּוהָזיֵא רֶע

 גוא םֵמָּבִל ?עז ְךיִז ןְׁשְרעֶהאַּב ּוצ עֶדְנאַּטְש סיִא זיא סאָו רֶד

 / ןיינ ןיפ קיִרּוצ טהעַנ נּוא עַרֶה רֶצָי םעֶד ןעֶנילעוו ּורעָּביא

 רָד פיִנ טְסייֵה ריִׁשָע . תֹוריִכֲע ןּוהַפ ּיצ ןְמעֶנראַפ ןְטכעֶלָׁש

 ןערעי רַפ פ ןעד , .ןייֵנ .רעטיג רעֶרָא ְךְלעֶנ ןיא ךייֵר זיא סאוָו

 ןאַד נוא ,עֶרעֶכייֵר ליִפ אָד ןנעֶז הע . ירימ םוִו ןֵׁשְנעֶמ ןְכייֵר

 םֶגאָו ,טעֶרָא ןְרעֶו רֶע ןעק ןְְראָמ גיא ְּךייר רֶע זיִא םֶנייַה

 הָריִבַע ןייֵא ןיִא ןְלאַפ ןויַרֵא טינ ו"ח לאָז יו זַא ןעוֶועֶג
 ּרעֶנעיִר יִד םהיִא ןְּבאָה זיֹוה ס'ןָתָנ ּוצ ןְמּוקעֶג זיא יז יו
 קְֶראַטְׁש ךיִז טֶה רֶע ןָמּוקעֶג זיא הָנֵח זַא שעֶרְלעֶמעֶנ
 זיִא יִז יוִו ןְזאָל ןייַרַא ןסייֵהעֶג רהיא טֶה נּוא טייַרְפְעֶר

 עֶכיִלייֵרַּפ גוא עֶכיִלְרְניירפ ַא טיִמ והיא ּוצ רע םֶה ןייַרַא

 טְסְְנאַלְרעֶפ ּור םוָו סעֶּלַא הָנֵה עּבעיל טגאָזעֶג ענימ
 ןעֶּבְלאַה ןייַמ טְסְבְלעֶז ןעֶּבעֶג ריִד ְךיִא לעוֶו ויִמ ןּופ לֵלַּפְתַמ יִז טֶה ניִדְנעֶהעֶג גּוא ָץְראַה ןָכאָיְּבעֶצ ַא טיִמ

  ט"ע שוריפ
 רעוֶו טְגאָז לאעָמְׁשי יִּבַר יִסֹי יִּברְּב לאֵעמְׁשִי יִּבי ,םֶפאָרְמְׁשעֶג רעםְרעוֶו םֵׁשַה לּולַח ַא טמיק ןּופ
 רֶע ׁשְנעֶפְרעֶראַּב ןייַז םהיֵא ןעֶמ טֶּביִג עֶרְרְנַא טיִמ ןָנְרעֶל רֶמייוַו לאָז רֶע הָרֹוּת טנעַרעֶל סֶע

 טְגְרעֶל רֶע סאוָו הָנָׁשֲחמ רֶקִיִצ ןייַז ּביוא נּוא עַרָדְנַא טיִמ ְךיֹוא ןעֶנְרעֶל ּוצ ןעֶּבאָה טייַצ לאָז
 םֶה רע יו רהעָמ ְךאָנ נּוא ןְליוַו ןייז רֶנעֶה עֶנייַז ןיֵא םהיִא ןעֶמ טיִג הוָצִמ ןּוהְמ ּוצ זיא הָרֹוּת
 רעד ןיא םוָו ןּוהָמ ּוצ נּוא ןֶמיִה ּוצ עֶרְדֶנַא טיִמ ןְגְרעֶל ּוצ נּוא ןְגָרעֶל ןְנעֶק לאָז רע; טְלאוָועֶג

 נוא רֹוּבִצ ןּופ ןעֶרייֵׁשְפֶא טינ ְךיִז טְסְלאַז אּוד טְגאָז קֹודָצ יִּבַר רֵמֹוא קֹודָצ יִּבַר . טהעָטְׁש הֶרֹוּה

 גוא םיִנָיַר איר ראַפ םיִניִד יִלֲעַּב יד ןּופ תונעט ןייֵא ןעֶנדרָא סוָו יד יוִו ןְכאַמ טיִנ ְךיִז טְסלאָז

 אּור ןעֶּבאָה טֶּפאַׁשְרעֶה הֶרֹוּת רֶד ןופ טְסְלאָז ּוד הָרֹוּת רֶד ןּופ ןיורק א ןבאמ טיִנ ריר טְסְלאָז
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 קרפ

 ןיִּרַה-ןִמ ֹומְצִע ךֶׁשֹחַה .רֶמֹוא !
 תובא הראפה :

 הֶאְרַמַּכ חּומְרנ ּפנאו קּוסָּפ רֶד יוִנ , ןְׁשנעֶמ ּםראָפ ןֵכיה ןייֵא

 לייג יׁשיִא. סאָלק םער ןיִא םיִנ ְךֹוא , (הָלַמְלמ לע םֶרָא |
 קוספ ןיא איוִו ןעשמנעמ ןעֶכֹוה ןייֵא ףוא ךיא םוייוַו ישא

 ישינא. ויִא רַּכ ראָג (לָאירְּכַ ׁשיִאְהִו .הֶׂשִמ ׁשיאִהֹוו 5 ומָׁש - :

 , ןעֶשְנעֶמ ןעגירדיג ןייֵא ףֹוא םייוו רו ןסאָנ רֶר סאוו -

 טסְלאָו ּוד .(ַתּור לּפֹׁש יוה דאמ דאָס , אָנֵּת רֶר שגאז סר גוא -

 סאוָו להעָּפעָּב ןכילקערש ןייַד

 תיבא תרות
 םיירש ףוסוליפ רֶר םייַה רד ןיא ןְגאוועֶג סע םֶה ףיסול

 נישביר ראָנ ריִמ ייַּב ְךאָר ּבאָה ְךיִא ןייַז םָד ןאק ֹוזַא יוָו -
 , םיֹוא םהיא ןּופ ְךיִז טְכאַל שֶדיִטִׁשְרְלאָג רֶר ןְגאוָועֶג -
 זַא ּוד טְסיִּב ףוסו"יפ יִנייִׁש ַא םהיא ּוצ טְגאָז רע גּוא -

 ןעמ זַא םָר וָּבליִז ןּופ טפאַשנעגייא םעֶר םיִנ טְםִייוִו נד
 סאָר טְועוֶו ועָסאוַו םעֶר וָּביִא רעֶּבְליִז םיִמ ָךיִו טי :

 : ןעייֵל וימ טְפְלאָז ּוד זַא ְנאַלְרֶפ ְךיִא , ןעֶנעֶמְרעֶפ
 טאָה חֹובֹוח םנאמ ןייַמ ןָא ןֶפעֶרְט סע וו רֶלעֶג עֶמּוס
 ייַרפ ןאַמ ןייֵמ ןְנעֶק טיִמאַר לאו ְךיִא טְגאָזעֶג םהיֵא יִז =
 רע ריסאק ןייַז ןְסייֵהעֶג טֶה רֶע םינעגְנע ְפעֶג ןּופ ןֵכאַמ - 

 טְגנאַלרעַפ יִז עֶכְלעוֶו דֶלֲֶג עֶמּוס יִר ןעֶטייֵרְגנֶא לאָז
 ליִפְרע ׁשְנּואוו יַד הֶנֵח שְגאָזעֶג רהיִא רע ֶה םעֶדְכאָג

 תובא יקרפ
 . ףֶלֲח אָּנָתִּב ׁשֵּמַּתְׁשִאְדּו ,רֶמֹוא לֵּכִה הָיָה ְּךֵכְו .ּהָּב"רָּפְחַל םּודְרַּמ
 וברוי םָלֹועְה-ןִמ ויַח לֵמֹונ , הָרֹות יִרָבְרִמ הָנְהִנַהיפַּכ , ְתְרַמְל אָה
 לבו תֹויִרַּבַה לַע רָּבִכִמ ופונ הר ּתַה"תֶא דֶּבַכְמַה כי רֵמֹוא 'יֵי

 ונְּב לאעמְׁשִי יּברונ ;תֹויִרַּבַה לע לֵּלֲחַמ ופֹוג ,הָרוּתַה-תֶא לֶּלַחַמַה :
 הַביִא ּוּנֵּמִמ קָרֹופ ,

 טסּבלעֶז ךיא ןיּב טְצעֶי גוא ןנינעק עשימיר איר ןּופ הָכילמַה עָרזמ ןיּב ךיא . דְרעֶפ ַא -
 ןפּורקירּגצ טְסלאָז אנר זַא ןְטעּב ייֵר ועזייק רעֶסֹורְנ ייֵד וצ ןמּוקעג ןיּב ךיא , ןליפרע ךיִא לעוֶו גנאַלְרעֶפ ןיי

 ,ןערגי זנּוא יעַּביא םזאלעג סֹורַא טְסאָה זר

 סצעי געֶרְּב םּוצ ןעֶמיווְׁשעֶנּוצ ןיּב ךיא םִַא ןגְנאַנעּב ויִמ טימ ךיז ןיִנעֶז רדנרּב עֶנייַד יו וָזייֵק וִד טְגאָזעֶג -
 זַא ןְסיוו טספראד ּוד רעֶזייק ועָסֹורג םהיא ּוצ וְזֲעְלֶא יּבַר טנאָז ,אייו ןּופ ןעֶמעֶג עָכאַּה םֹואָכְרּנו ךיא לי -
 רעזנּוא ןּופ עֶסאַלְק עֶטְסְגירעֶריג איר ןינעֶז ןעֶנֹנאַנעֶּב כעֶלְׁש ריר םימ ְךיִז ןיִנעֶו עַכְלעוֶו ןעֶרּוי עֶנעֶי
 ןאיצ אֵנ ְרעֶי ייַּב יו {ְמעֶלַא טימ תובוט לעיפ ןּוהט נּוא םיִנָמַחַר ןעֶרּוי ןיִנעֶו עָּבִא דנּורג ןיא ,ןאָיְצאַנ ןעֶצְנאַּנ
 ןײֵא ןָּבאַמ ךילקילנמנא שינ ךאר םֶסעוֶו אנד רעַּבָא ְךֹוא זָנְוא אייַּב סע טּבינ ןעֶׁשְנעֶמ עֶגעֶּגראָרְראַפ שָּבּיִג =

 = רל ש

 תע ּובְׁשֹו לזָָו
 תובא לדנמ

 יעור יעזייק םעֶר יֵּפטְלעֶטְשעֶגְראַפ ךיו םֶה זיא םיר

 סאָה יע ךילדנייופ והעז ןֶמּונעֶג יצ םיא טֶה ועְזייק
 ןאק רע ּביא טגערפעג נּוא ךױ ןעֶּבער טצעֶיעֶנ סהיא

 ּור םהיא טֶה ןיינ טרעפסנעיג רֶזעַלַא יּבַר טֶה ,םהיֵא

 .ײושענּוצ לאָמנייֵא זיא םוָו רר ןיִּב ףיא טגאָזעֶג רעֶזייֵק

 ססאָה גר נּוא ףיש ןופ סעדּב ַא ףיא םַי געֶרְּב םּוצ ןעֶמ

 גּוא רֶלעֶג רֶרייֵלְק ןֵּבעֶגעג גּוא ְךיִז ּוצ ןעֶמּונעֶגּוצ םהיא
 !יא םאוָו רימ נאָז רעֶזייֵק

 סהיא ּוצ םאָה רעָּבִא ךיז ןאַמרעֶר

 תובא שרדמ
 ייִׁשַּפ ןפיי גילקריוו ןעִּמ ןעק ןעֶמעוֶו ריִׁשֲע 'ּוהזיִא .אמוו ןֵּב

 יא יכלעוו יד .ווקְחּב ַחֵטֶׂשַהְו .ְךייֵר ךילקריוו זיא רעיו
 נוא אנקס םיִנ םעֶנייֵק זיא נּוא ,םֶה רֶע סו םיִמ ןדייפּוצ

 ןרעֶי ןָפּור םיִנ ןעֶמ ןעק,ידּבּכְמ, .ןגעֶמְרעֶפ ןייַז ְךאָנ םּבעל
 לע'ס אָר ןנעֶו סע ןעֶד ,דֹובָּב םיא םינ :עֶס סאוָו ןעֶשְנעֶמ
 ףורישע ּפעולּוצ אֵרּומ געיליצ רֹובָּכ ייֵז םינ ןעֶמ םִו ןְׁשְנעֶמ

 םיי םער רַּבּוכס םפיר אָסֹיו ןָּב .ןְכאַז רּוא ערעדנַא רעֶדָא

 לייװ יֵּבּיכְמ ןָפּוי עמ ןעק; םעֶר ,ןייַלַא יא רע איוי רעֶסעֶרְנ ראַפ ְךיו רַפ ייֵז םלעֶמְׁש גוא עי עֶרעֶרְנַא רּוָּכ םיֵג |

 תובא תקרצ
 ייס ןיפ טםִנְנאַלעַּפ ּור .םעֶנייַמ "יִפיִפ שִצעֶי ךיא
 יר שרעפנֶעענ םהיא יז םֶה ןייַז שינ ןעק םִע םוָו ְךאַז ַ*
 יּפרעק ןיימ ןצנמשרעַּפ לאָז ךיא זַא רימ ןופ טְסְנְנאַלְרעַּפ
 ןרייש ןעזנמ ךיז ךיא לאָז ְךַוגדאַר נּוא עלעז ןייַמ גנא
 -נעגיוא יר ּבעיִל ּוצ זַא ןעֶד אר שסליוו ןאַמ ;ייֵמ טיִמ

 ןְצְטּטשרעֶפ עֶרייֵּב ויִמ ןְלאָו הֶוֲאַּת עֶניִצּומְׁש עֶביִלְקיִלַּב

 ט'ע שוריפ 1
 םינ ייר טסלאו יר ןעֶמ םַנייֵמ םֶר טיִמ רַד ןְקאַה ּוצ קאַה ַא יוִו הָרֹוּת יִד ןָנְרעֶל טיִנ טְסְלאָו

 ףיוא ןְּבאָה טינ הֶאָנַה ןייק הָרוּת רעֶר ןּופ ראָט ןעֶמ םּוראוָו הָרֹוּת רֶר ןּופ הָסֶנַרַּפ ןייק ןְכאַמ - !

 יר ןְטיִּבראַפ רֶע טֶה הרוּת רַר טיִמ טְציִנ סע רעוֶו ןְגאָז יוזא ְךיֹוא טְגעֶלְפ לֶּלֵה נּוא טְלעוֶו רֶד 5

 ףיוא הָרֹוּת רֶר ןּוֿפ הֶאָנַה טֶה סע רעוֶו זַא ּפָא ןעַמ נער ְנאַד ןּופ טְלעוֶו עֶנעֶי ראַפ טְלעוֶו 2

 . טלעוֶו רַד ןּופ אָּבַה .םָלּועְל ןְּבאָה טְלאָעֶג טֶה רע םוָו ןְּבעֶל עֶיִבייֵ םִד רע טְמענ טְלעוֶו רָד :

 ירְמֹול ךילרע טְלאַה רע רעֶרָא הֶרְוּת יד ךיִלְרֶע טְלאַה סֶע רעֶֶו טְנאָז 'יסוי יִּבַר .רמֹוא יסוי יב :

 תָוּוּבִמ ךיוא רע זיא הרוּת יד טְכעֶיְוְׁשְראַֿפ סע רעוֶו נּוא ןְמייֵל ייַּב ךיִלְרָע ְךיֹוא רֶע זיִא הָרֹוה - או

 טפׁשמ ןּופ ךיז טייַמְראַפ םע.רעוֶו נאָז לאעמְׁשִי יִּבַר צ יא רמֹוא ינְּ לאֶעַמְׁשִי יִּבַר 10 "יָּכי שש
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 ענו תובא קרפ  ?יפ 8
 ; ,ףַמֹוא הִיְה אּוה ח:ַחּור סַגְו עַׁשָר הָמֹוׁש . הֶאְרוהּב ֹוּבִל םַּנִהְו .אוָׁש
 .ּולְּנק רַמאֹּתילַאו . רָחֶא אָּלֶא , יִדיִחְי ןד ן ןיִאָש . יִריִחִי ןְר יִהַּתילַא

 חיבא תראפת תובא לרנמ
 וע ףיַמׁש סארי ָךיי ןיא ןעֶּבאָה גוא ןעואפנ צ ייֵב זיפ םֹוִו ןְׁשנעֶמ עטְכעֶלְׁש ענינייא ּבעילוצ קלאַפ סעֶַצְנאַג

 םער ןיא מסיּכ ור סװ ריר רַּפ וא העֶמְׁשיאַּפ וש ףֹוָפֹׁש ור םהיֵא סֶה יעְטְרעֶו טועיר ףוא .ןהעְזעֶג םְסאָה יר

 ְּבאָרָנ ןייֵא םימ גױ ןעֶנירמ וצ סינ טאפ ימְרָא , ןוֿפ סאָלק םעֶטכאעֶנ טינ ויד םיאוַו ךיא ןעוֶו טְרעֶפנעיג יעזייק

 ש"ם- ׁשונֲא הֵוְקִּתַׁשו "שינא, ןעֶמּורעֶג םרעֶמ סאוו ןעשנעמ יאָנטְכאַרּבעֶנְמְנא ןערּוי עֶלַא ךיא טְלאוָו םצעָׁשנ גוש
 אייי יִהעַמ פינ ויא ּועְׁשֹנעמ אָוא ןיפ :נופראוורע יר יייװ ָכאִרַּבעג סיס טסאָה .עטיּב ןײֵר גּוא ייר עֶטכַא ךיפ

 ׁשְגעֶס רעשיטייו יד רעֶּבַא . םירעוֶו ןרעוו יאָו םהיא ופ יא יעיּפ .םנערפעֶנ ועזייק יד סֶה יו וָפ עיצוּבירטנאק
 ; ףפ"הופ ווא ויהופ ןָבאַה ימְסעוֶו םהיּפ :ייֵוַשיאַפ שוצ קלאָפ סעמייא ןייַמ ןּופ ךיא ּבאָה ןטאקנר רֹנעֶזֹוּפ

 : יעסירג ײר יאַּפ סכאַוְּבעֶנ םימ גוא ןעֶמּונעֶגנעֶמאַנ

 =מ ףסאָה שוי טכלעװ שיי ןענענ קפוופ ייד ףיא צינ םנאזנ רזעלַא יִּבַר :צ יעזייק יִד םֶה יִלעָנ סר ,וָזייק

 ןְּביז יי ןעֶנעֶנ גוא קירוצ "תעפעּב ןייַפ ךיא עַנ ןֵּכעַל ןיימ טעֶטעֶורעֶנ ייס פסאָה שּוד סאוָו יאַפְרעֶר ןָּבעֶגעֶג

 סאָה םעֶרָנאַנ יעדיילק ואַּפ ניצעַּביִז ירְלָמַה יזָננִמּו ייר:ךיא ּבינ ןּבעֶנעֶג ויס טסאָה שיר עֶכְלעוֶו ועריילק

 יו ֶה גוא עֶזוה ּוצ ןָמִיִקענ יו יֵזֲעְלֶא 'י יז .ערהפ עֶשסעֶרְנאיר סיס טְזאָלעֶנּבַא ץוזעֶלֶא 'י יעזייק יעָר
 ָףמְהַל חֵלׁשֹו קּוסָּפ םער ןננוזעג נוש הָחֵמְׁש םוינ פיס זֵנְנאַפּפכע םהיא ייז ןְּבאָה הרנשּב טסּונ יר סְכאַוְּבעֶנ

 ןעֶׁשנעמ ןייק טְסְלאַז יר !םָרָא יֵכֵל זָב יהּת לַאו יִּכִשַה יֵסּוִס ןייא הָנְׁשִס שיר ינּוא םֶנייעֶל םָר .ּוםיִמַה יִנֵּפ לַפ
 מינג טקיאז גנא ןעַּבייופ רעּביש ןיײז םיִנ לאז ססוהְס וי סו גנא ווָבְר לָכל .גיַפַמ יהּת לֵאָיו ןְסְכַאְרעֶפ שינ

 שנעמ יר יעָמו םעֶו סיִס ןּוהטענ ןָּבאָה ּפיִלָגי ילוע איר איו יָנייַפ סנלַּב ןייר ןְנעֶג ּוליפַא ןעכירקרעפ שיייַו

 םער ןעֶנאָו בוא ןעֶס ןעֶק וצְרער גשא . וָכוקְסירַא לאָמֲא ןופרער ןעק סע סאוַו ןְטְכאומעֶּב םֹואראָּפ םיא ףיאַד

 גודָלֹונַה הא הָאויִה םכח יהְזיַאְו םִראוָו ס'אָנַּת

 חונא תרות
 וָּב אָר םזיװ אָצִסנ .םה * ע.א ,..ע ןמענַא םִצעַש עי
 ןײֿפ שיח ףודַמי זילעַמ ןיא גנאַג םעֶנייֵׁש ןייא רהעז אָסיז

 רַעִפ יל םיס גוא ׁשְלעװ רֶד ףוא ןרהיפ ְךיִז ףֶראד שפנעמ
 : ם"הועבו ז'הועּכ ןייג גילקילג רֶע םעוֶו תּולֲעַמ

' 

 וצ טְסאַפעֶנ שינ סהיא סאָה םע םייקיטכיר יר יניִמשרְראָנְעסײװצ א טשייַּב ןעֶנעֶוְּפ ןהענ וצ סמעָׁשעֶג והעָז ףפ

 ּוָּבלח טנּופ םִרערָנּוה ײװצ ףיִס סואנעֶנ ןעַּביִלְּבעֶנ יפ יא ספָר ְךַרּור םינ שְסייוֵו רע סאָר ןְנאָז

 (אק ועַטייוֵוְּצ א ןעֶנעֶרְפ סיִנ הָמְכַח ןייַז ףוא ;ײו) ךַמֹוס יאָג ףֶר ליח יָצ ּועוָו םָכָה יעֶטְסעֶרנ יֵר זַא הָיַאַוֲא
 :ןְראַנְּבֶא גנירֶג ואָנ םהיִא ןעֶפ

 תקדצ
 הָמּוקּת ןייק ערייּכ ןְלאָז יימ נּוא ןעֶלעֶז עֶנייֵר ערעזנוש
 ףֵסֹוי יו ןייַז יר ףְסעוֶו עֶרֶה וִצֹי ןייד ךעוּב ןְּבאָה סמ

 ראַפ םָניִלייֵהְרעֶּפ גיווע ףיא זיא ןָמאַנ ןייַז םוִו קידַּצַה

 ןֹוּבׁשֲחו ןיר ןֵּבעֶנ ּבָא ןָפראַד ָךאָר טסעוֶו ּוד זַא סינ סעֶנ

 אָד םינ חורוס ןייק זיא לֹוכֵיַבַּכ םהיא וַפ םוָו תיישה יַּפ

 םעד ןיא ּיליִפֲא םנהט ׁשְנעֶמ רַר םוִו סעֶלַא סייוו ונא
 =זַא זַא עֶרנאש יא םפ םיִנְמייֵהעֶנ ןְשספיט ננא ןשסע וג

 טֶרָה יֵצי עֶר ןָׁשרעֶהעַּב ןָנעֶק םינ לאָז ּור יװ ׁשנעֶּפ
 ְׁשְנעֶַמ ןּוֿפ רנייַפ יטְסֶנְוֶע וּוא רַׁשְסעֶרג וִד זיא יִע סו)

 אָקיִצגִצ ןֶתָנ ףייא שקריווענ קראַשש ןֶּבאָה דייר עזיר
 יר ּוצ ןְלאַפעֶג ייא גנא יהיא ןּופ ןְנאַטְׁשעֶנּבָא יא יִפ

 ןֶּבעֶגעֶּג םהיא סֶה וע םוִו תיישה טְקְנאַדעֶג נוא דופ

 ןיפ ןעוֶועֶג ריִּצַּמ םהיא גּוא ןָׁשְרעֶהעֶּב יצ ָךיִי סםאַוק

 חונא שירמ

 ַײר ּועֵ ןּנאַה יי טםעינ ןָסיִס = ָנְניַנ לעיפ יִּבִלֹײ
 גר םאוו םילּכ עֶנרעֶּבריז טייג ירד ניטכיד ּבא ססּביעו
 טסעוֶו ּוי זַא םַר ןהעֵז וי םסעוֶו ייֵס ײַּב סםלעֶדנאָה
 - ּוטייוו םעוֶו ּייוה ןייֵד ְףאָנ ןִמּוק ּננא ןעפיש קירנצ ךיר

  מאָה ףוסוליפ ּוִד .סנופ םרעְדנּוה ןנפ ָךּופ א ןיהעפ

 ייא ןּופרעַר -

 הוֿבא
 .םעכ"עוו ילעג םר ןְמּוקעַּב ּפַה הָנַה טדניז טְמיֹורג יי
 שכאמעג ייֵרַפ יִלאַּב םאָה גוא ןּבעַנעֶג והיא ֶה ןֵתַנ
 םוא ןֵּביִלַּבעֶג ןָנעוֶוטְסעֶד ןנפ זיא ןאַמ סייַּפ .ןאַמ יהיא

 גנא טְראַּפַׁש ןּופ רַנהאָוְנייֵא עֶלַא ייַּב יו דַשה ַא יהיא

 יִּבַר יא לאָמְנייֵא .ןעוֶועֶג קיתְרַמ והיא ןּופ ךיז סאָה

 םימ טְנעֶרעֶלעֶג נא ׁשֶרְדִמֹה ףיִּב ןיא ןְעֶזעֶנ אָביִקַע
 םקרעמעַּב יִטְסנעַּפ םעֶר ךרּור ופ =ֶה םירימלּת עֶנייֵז
 -נעָנאַז אייו סקנוֿפ ּגוא ןְטיועֶנ יײַּבְראַפ זיא וָנייֵא יוו
 נא וטסנעַפ ןיא םַנייַשעֶנ ןייַרַא היא ןּבאָה ןְלאַרַטׁש

 - ענייז סנעֶרְפעֶג סֶה שָביקע יִּבַר .ןניוא יר םנעֶלּברעַפ
 היא ייֵז ןָּבאָה ןםירעֶנ ייַּבְראַפ שָר זיא יעוו םידימלּת
 =אָה רַכְלעוַו עֶׁשָר וָד אתיצנצ ןֶתָנ ימ םאִר טנאַזעֶג

 םהיא מאָה אָהיִקָפ יִּבַר ׁשיִא חַׂשַא ןייֵא ןעוֶועֶג אֵמַּשִמ

 טם"ע שוריפ
 רע זיא ןְדמֹל רֶסיֹורְנ ןייא איוו הָאָרוה רַר ןיא ץראַה ןייז םיורג טְכאַמ סע רעוֶו נוא טְסיִזִמּוא
 ןיילא טינ טסלאָז ּור ןְנאָז טְנעֶלְּפ רָע וסוא הֶיִה אה .הוֲאָנ לעב ןייא נּוא עֶׁשֶר ןייא גוא ראָנ ןייַא
 רנייא טינ טָּפְׁשִמ סע םּוראוָו טְסְבְלעֶז ךיז ןּופ ריר ףיוא ןעֶואָלראַפ ךיז ןֵלעוֶו ייֵז ןדייס זנעקסּפ
 ךיא העד ןייֵט לֵּבַקְמ טייַז ןָנאָז טיִנ טְסְלאָז ּור ןְטְלעוֶו עֶלַא ףיוא זיִא םוִו רֶגְייֵא רעֶד ראָנ ןייַלַא
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 תובא יקרפ קרפ
 םָּיִקְמַה"לַּכ ,רֵמֹוא ןֵתָנֹוי יִּבַר ט ;הָּתַא אֹלְו םיִאָּׁשַר םֶהָׁש ; יִּתְעַר

 יי הכי = =

 הָּתַהיתֶ לֵּטַבְמַה-לָכְו , רֶׁשֹעַמ סא ופֹוס יָנעַמ הָרֹוּתַה-תֶא :

 תובא השעמ :
 טְגְנעֶרְּב אָרָמִג יִד ,('יכו יִנֹועַמ הָרֹוּתַה תֶא םִיַקְמַה לָּכ) =

 ןיִא ןעֶועוֶוְג ויִא ןקוה לַלָה ,אָמּוי ָּתְבמְמ ןיא הֶׂשֲעַמ ןייַא
 טְיִדְראַפ ם טֶה רֶע גינייוַו יוִו נּוא ,ןֹויְבֶא רֶמּורָג ןייֵא דֵנעֶגּי ָד
 רֶמֹיׁש םעד גאָט עֶלַא ןְּבעגְּבָא ןּופְרעֶד שְפְלעֶה ַא ַא רֶע טגעֶלפ (
 ,רּועְׁש םעֶד ןְרעֶה ןְואָלְנייַרַא םהיִא לאָז רע ׁשֶרֶרֶּמַה תיֵּב 1
 טאַהעג טיִנ טֶה :ָּוא טנעיִדְראַּפ טינ ראָנ רֶע סֶה גאָט ןיֵא
 , םִואָלעֶג ןייַרַא טיִנ םהיִא רע םֶה רַמֹיׁש םעד ְּבעֶג וצ םוִו
 טֶה יא ריִמָתַמ רעֶסֹורג ןייֵא רהעְז ןעוָועֶג רעֶּבָא זיא לֵּנִה
 ףורַא רע זיא ןְנְרעֶל ןֹיִלַטְבַא נּוא היְעַמְׁש יוֵו רעה טְלאוָנ :
 רעטְסְנעֶפְכאַד םעֶד רעֶּביִא טְגייֵלעֶג ריז טֶה נּוא ְךאַד ןפוא
 ךּוח ןיִא ןעוֶועֶג וַיִא טֶָד . ןעֶנְר ְךעֶכ יז יוִו םֶרעֶהעֶג ּוצ נּוא

 ןוילַּסְבַאְו הָיְעַמְׁש ,ץֶרּוק זיא גאָט רעֶד ןעוֶו גאָטייַרְפ
 ןוש זיִא סע נּוא רעֶהְראָפ טְכאַנ עַצְנאַנ יה טְניִרעֶלעֶג יב

 ִּפ ץֶלַא ְךאָנ זיִא סֶע נוא ןייַרַא גאָּמ ץיַא קיִטש ןייֵא ןעוֶונ

 םהיא רֶע שֶה ןייַרַא זי. רֶע יו נּוא ןֵּפּור ןייַרַא ןְסייֵהעֶּג

 דאָ פענע א רחמי
 טֶה ן'הָּנַה טימ עֶּטכיִׁשעֶג יד טְלהעֶצְרעֶר ן' אָביִקֲע
 ןייַד טְסאָה ּוד א גּוא טְׁשְנעֶּבעֶג םהיא אָביִקֲע

 ןְלאַרְׂטׁש עֶגיִלייה יד ןנייֵש םּוראַד ןעוֶוַג רֵבֹונ עֶרֶה
 ךיז ץעֶז ןֵהּוז ןייֵמ טְצעֶי ריִד ףֹוא לֹוְיִבְּכהָניכְׁש רֶד ןּ
 עֶסיֹורְג ןייַא ּוצ ןֵמּוק ְךאָנ טְסעוֶו נרעֶל הֶביִׁשְי ןייַמ ןיִֵא

 יב רֵמֹוא ריִאפ :
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 הָׂשֹעָה ; .רָמֹוא א רֶזעיֶלֲא ִּבַר אי ;ְךֶל"ֹוקִל קא רֶכָׂש ול
 -הָנֹוק ,תַחַא הֶרָבֲע רֵבֹועָהְו ,דֶהֶא טיִלקַרְפ וּפ"הָנֹוק ,תַחַא הָוְצִמ

 0 תובא תיב
 ןּופ ׁשְטייֵט יד , (הָרֹוּתַּב קֹוסֵעַו קסֵעְּב טֶעַמָמ יֵּנֲהו

 איר ןיִא ןייַז קֵמֹוע גיִנעוֶו טְסְלאָז אּוד זיִא רַמֲאֵמ םעֶד
 .הָריּתַּב ןייַז קֵסֹוע טְסְלאָז גד ראָנ 'טְלעוֶו רַד ןּופ םיקסֲע
 אָׂשַמ ןיא ןייַז קֵסֹוע טיִנ טעוֶו רע זַא ,ןְנעֶּרְפ ּוצ זיִא אָד
 ןֶסע ּוצ ןָמעַנ רֶע טעוֶו יוו ןייז ּוצ רעֶהעֶג סֶע יוֵו ןֶּתַמּו

 זיִא ץּוריִּת רֶר ,ןֵנְרעֶל ןינעק טיִנ אָליֵמְמ ְךאָד רע; טעוֶו
 ליוִו רע;ןעוֶו ןִנְרעֶל טיִנ ׁשְנעֶמ םעֶד טְזאָל עֶרֶה רֵצֵי רַד
 ְךאָד טְסַפְראַד ּוד עֶרֶה רֵצֵי רַד ןָא םהיִא טְדעֶר ןיִגְרעֶל
 ךיז טְלאוָו רע סעֶבְלעוֶו טייקגיניילק סאָד ןּוהְט 5

 טרעֶר ןעֶכייַלְגְטְסעד .סעד ןהֶא ןהעֶנעַּב טְנעֶקַג } תֶמ
 רעֶמאט ןְׁשֵנעֶמ טימ ןְסעֶּנמְׁש ריִמָּת לאז רע ןָא םֶהיִא 3
 טייג סעֶכְלעוֶו ןָרעוֶו רהאוָועֶג םיַּפע רע; םעוֶו

 ראָנ טְרעֶדְנּואוועֶג רעֶּבירעֶד ְךיִז ןְּבאָה אייֵז . ןעוֶועֶג רעֶטְסִנ

 גּוא טייַצַא קעָוא רעֶדיוִו זיא סע טְניִרעֶלעֶג 2 רעסייַו א יו ֵּב ְּבאָה גאָט רעֶגיַדְנעֶקְלאוַו ןייֵא זיִא סע זַא טֶנִייַבעֶג ןְּבאָה יז :

 תובא תקדצ
 ןְראוָועֶג זיִא נּוא ְרעֶּל םנצ .ןּנעֶג ְךיִז טֶה ןֶתֶנ הָנֵרְדַמ

 ןאַמ ס'הָנַח זיִא לאָמָנייֵא - םֶכְח ריִמְַ רעֶסיֹורְג :

 סעֶר אביקע יִּבַר ייַּב ןעֶנעֶרְּפ שֶרְדַמַה 'תיֵּב ןיִא ןמּוק

 רעד ןיִא טְציִז ןֶתָנ איוִו רֶע טהעז ,ּבייַו ןייַז ןְגעוֶו 6

 טְנעֶרְפ ,אָביקע יִּבַר רַפ םידיִמְלַּת יֵד ןּופ הָרּוׁש עֶטְׁשְרָע

 ןְּאַה , עֶפּוטְׁש אֵזַא ּוצ ַעַׁשֹוּכּו אֵטֹוח רָד טְמּוק יוװ רֶע

 ,עֶטֶכיִׁשעֶג עֶצְנאַג יִד טְלהעֶצְרעֶר םיִריִמְּלַּת יִד םהיא

 ט"ע שּוריֵפ יו
 בר .ןְגאָז סֶָרטְסְלאָז ּוד טיִנ רֶּבֶא ןְזאָלְראַפ ריִד ףיֹוא ְךיִז ןעֶגעֶמ יז  ןְנעֶקסּפ ןייַלַא ךִייַא לי 1

 ְךיִז אייַּב טֶלאַה סַע רעוֶו טְנאָז ןֶהָנֹוי יֵּבַר רֵמֹוא ןֶתנו
 ןַא ןפלע עֶה םהיִא טעוֶו "שה ןַא ןייַז םהיִא ןּופ ףוס רֶד טעֶוֶו םּורָא זיִא רע עֶׁשְמאָח טייקְמּור

 זיִא רע)זַא הָרֹוּת יִד לַּטַּבמ זיִא םוִו רֶד . ןייַז םַיקְמ הָחְורהְּב רע טעוֶו רֶׁשֹוע ןייֵא ןעֶרעוֶו לאָז
 .טייקַמּורֲא תמחמ הֶרָוּת יִד ןייַז לַמַבָמ טעוֶו רֶע ףֹוס ןייַז זיִא ןְנְרעֶל טְנעֶקעֶג טֶה ד גּוא רֶׁשֹוע װי

 ןצט הְוּתַּ קֵסֹוע טסְלאָז גּוא ןּוהְט ןֶּתַמּואָּׂשַמ רעֶניִצְניוִו טְסְלאָז טְגאָז ריִאֵמ
 טְסאָה ּוד ןעוֶו ןְטְלאַה גירדִיַנ ְךיִז ּוד טְסְלאָז ֶׁשְנעֶמ ֵכָלְמיִא רפ ןייז ניֵרְרִיַנ לאו הָעד ןִייַד ּוא

 ריִד טעֶוו ןעֶמ סוֶו ריד ןְגעֶק םיִלֵטְּב ְךאָנ ןְדְנאַהְראַפ זיא ןְנְרעֶל הָרֹוּת ןּופ ןעוֶועֶג לַטכְמ ןֶויִּכ
 רעֶד ןיִא טהיֵמעָג ליִּפ רהעָז ךיד טְסאָה ּוד זַא נּוא ןייַז לָטַבְמ רֶטייוַו טְסְלאָז ּוד זַא ןעֶקִיַׁש ּוצ |
 ִּבַר קי ןֵּב רועילא יִּבַר . ריִר ןְּבעַג ּוצ טְלהאָצעֶג לעיפ ןעֶגעוֶו םעֶנייֵד ןּופ ןְדְנאַהְראַפ זיִא הָרֹוּת !
 לאָז רע רעֶבעֶרְּפְׁשראַפ ןייא יז רע טָּפיֹוק הָוְצַמ ןייֵא טּוהְט רַנייֵא ןעֶוָו טְגאָנ ּבֹקֲעַי ןֵּב רֶז לא

 ןייֵא טּוהְמ רֶע;ןעוֶו תַחַא הֶרָיִבע; ,ּבּעְָו הָוְצִמ רעד ןּופ תּובְו םעֶד ןעֶנאַמְרעֶר ריִמָּת םהיִא

 יה מ הָמָׁשָל הָרֹוּת טגנ ְרעֶל רַע הָרוּת איד

 הריבע
, 



 שר
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 , :תּונֲערּּפַהיִנּפִּב סיִרָתִּכ ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו הָבּיׁשְּת ,דָחֶא רֹונְַק וּ
 . הָפֹוס ,םִיַמָׁש םֵׁשָל איִהָׁש הָיִסנְּכ-לַּכ .רֶמֹוא רֶלדְנַּכַח ןְנָרֹוייִּבַר יי
 , רָועֶלַאיִּבַר יי :םִיַקְתִהְל הָּפֹוס ןיִא םִימָׁש םֵׁשְל הָניֵאֶׁשְו םיִקְתִהְל
 ,רֹובְכּו ְךֶָׁשְּב ףילָע ביִבָה ְּךֶדיִמְלַּת דֹובְכ יִהְי ,רַמֹוא ַעּוּמׁש-ןָּב
 ; הָרּוהְייִּבַר די :םִיָמָׁש .אָרָומְּכ ְךֶּבִר אָרֹומּו ,ְךָּבַר אָרֹומְּכ ּףֶרֵבָח
 .ןֹועְמִׁש יִּבַר ,ןֹודְז הָלֹוע רּומְלַּת תַננִׁשֶׁש ׁש רּומָלַתְּב יִהָז יָיֲה ,רֵמֹוא

 2..י*

 ץ ,תּוכלַמ רָתַכְוהְנּוהַּכ רָתָכְו ,הָרֹוּת רֶתָּכ ,ןֵה םיִרָתְכ הָׁשֹלְׁש ,רֵמֹוא
 תובא השעמ | תוכא תיב

 /  ,הְנעֶלאַּפַפֹוא ןְראוְוָג ייֵז זיִא סד , רטְסְיִפ 7 ְךאָנ זיִא סֶע ריִמָּת טראַנ עֶרֶה רֶצֵי רד זיִא לַלָּכ רָד ; הָמְנְרַּפ רָד ּוצ
 | םֶשֶרע יז ןְּבאָה רעֶטְסְנעֶפְכאַד ץיִא ןּוהטעֶג קיִל ּבַא ייֵז ןְּבאָה טייֵצ ןייק-ןְּבאָה טְׁשינ לאמנייק: לאָז רע זַא ׁשְנעֶמ םעֶד
 ' , רעטְסנעֶפ םעד; רעֶּביִא .טְלאַטְשעֶג ְךיִלָׁש נעֶמ | ןייִא ןהעֶזְרעֶד אּוצ ביוְהִמ רּוי רעֶדעֶי זיא תֶמאּב רעֶּבִא ,ןעֶגְרעֶל ּוצ
 | .לַלה וַא ןהעֶזרעֶד ייֵז ןעֶּבאָה ךאָד םעֶד ףיא ףּורַא ןעֶנעֶז ייֵז זיא ןֶּתַמּו אָּׂשַמּב קֵסֹוע זיִא םוָו רֶד ּגליִּפַא הָרֹוּת ןיֵגְרעֶל
 | עֶלאַפעֶנְנָא זיִא םהיִא ףֹוא נּוא רעֶטְסְנעֶפ םעֶד רֵּביִא טְנעיֶל אּוצ טְכאַנ ייַּב גוא גאָט ייַּב ןעֶטייֵצ ןעֶזאַלְרעֶּביִא בָיּוחְמ
 / םראַׁשעֶגְּבָא ןְּבאָה ייֵז , ייֵנְׁש ְךֹיה לייֵא ייֵרָד טְכאַנ רעֶּביִא ןעֶנְרעֶל לאָז ןְנְרעֶל טְׁשיִנ ןעק םוִו רֶד ,הָרֹוּת ןעֶגְרעֶל
 תיֵּב ןיִא ןְמּונעֶנְּבאָרַא םהיִא ןֶּבאָה נּוא םֶהיִא ןיפ ייֵנְׁש םעֶד ןעסיוו לאָז רע ׁשְטייֵט יֵרְבע ןֹוׁשָלִּב םיִרָּפִס עֶגיִלייַה יִד
 / ,ןעֶׁשאיַועֶנְּבָא נּוא טְמעֶראוַועֶגְּבֶא םהיא ןְּבאָה יי ,ׁשָרְרַּמַה .לאָז נּוא ןייַז ּוצ רעֶהעג םע יוִו תֹוצִמ יִד ןייז ּוצ םִייקמ
 | ויִא לַלְה וַא טְגאָועֶג יז יי ןְּבאָה תָּבַש ןראוָועֶג זיִא לייוַוְרעֶד יײַּב ןכייֵלְגְטְסעֶד ,םִיַמַׁש תֵאְרִי: ְךיִו ןיא ןעֶגנֶרְבנייַרא
 - לאו ;,ןעֶמ זַא טייֵהְקְנאַרק ןייֵא ןּופ םהיִא ןְטיִהְרעֶפ ּוצ טרעוֶו ןעֶנְרעֶפ אּוצ םיַּפִע הָוְצמ עֶסֹורְנ א זיִא ןעֶסֶע ןָרעֶדעֶי
 | םגאֶנְרעֶפ ןעֶמ טֵה 6 םעֶד , ןייֵז תֵּבַׁש לֵלַחְמ םהיִא רָּביִא ןייַרַא ְךיִז ןיִא ןעֶמ טְגְנעֶרְּב םעֶדְכִרּוד רֶּפָס ןעֶכְלעוֶו ןיִא
 | יִא ןעֶאָל ן ןייַרַא גיִדְנעטִׁש םהיֵא רֶע לאָז ןָא טְציִא ןּפ זַא ! ןיא ןיִקְנעֶרעֶג ריִמָּת לאָז ןעֶמ םִיַמָׁש תַאָרְי טיִמ הָׁשּורְק

 / יַלֵה ,םאָנַּת עֶטְסעֶרְג יד ןְשיווְצ ןְציִ לאָז גוא ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב :
 : .ץֶרֶא ְךאָנ לֵב ןּופ ן קעֶווא רֶע ויִא םּודַא טייַצ ַא ןיִא ,רורה ל 2 ֹודֵג ן ײא ןראוָועג זיִא נּוא גאַמ אוצ גאָט ןופ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןיִא

 : הָרֹוּת ןיִא תֹילדַנ ןייַז ןהעזעֶג ןְּבאָה אייז זַא נּוא אָריתְב יֵנְּב ןּופ םיִנ יח נּוא םיאיׂשנ יד ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןטראָד , לֵאָרְׂשִי

 .טאָה סּודְרּוה גיִנעק רֶד ְךֹוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא איִׂשָנ ; ןייֵא רַפ טְכאַמעֶג םהיִא ייֵז ןְּבאָה אייז רַּפ רעֶכעֶה לעיֵפ טהעַטְׁש רע זַא
 ט

 תובא תקדצ -
 1 טֵנייַמ םָד ,טְנייֵׁשעֶג ּפאקןייז ףֹוא ןָּבאָה ןְלִהאַרְטְׁש עֶגיִט םֶה .ְךיִלָרהֶע נּוא ןייֵל זיִא הָנֲח זַא ראָלק ְךיִא סייוַו םָציִא
 . רֶד ,ֹורָצְי תֶא ׁשֵכֹוּכַה רֹוּכג ןיַא טְסייֵה רעוֶו .הָנְׁשִמ יִד רהיא שיִמ טְּבעֶלעֶג רֶטייַו טֶה נּוא טְנאָזעֶג ְךיִז ּוצ רֶע
 / גּגא ,ןְקְנאַרעֶג עֶטכעֶלְׁש עֶנייַז ןעׁשְרעֶהעֶּב ןאקי .רֵכְלֹעוֶו םיִמָכַח יד ,ְךאַז עֶגיִלייַהַא יוִו טְצעֶׁשעֶג יז גּוא ןייש רהעַז
 01 ;לֵאָרְׂשִי יֵרוּבנ םירצ יִד ןּופ טְנעֶכעֶרעֶג ןייַז טעוֶו רֶד -ֵכיל יד לייוַו אָּתיִצּוצד ןָתְנ ןְּבעֶגעֶג ןְמאָנ-ַא םהיא ןְּבאָה

 ט"ע שוריפ
 םאֶג ּוצ ְךיִז ןָרעֶק רָריוִו . הָרָיַבֲע יִד דיִמָּת טְנאַמְרעֶד םיִו רֶגיִרְק ןייֵא ְךיִז רע טְפיֹוק הָריֵבֲע

 | איו םיִׂשעַמ עֶטּונ רַסייוַו ןּוהָמ ןיוש לאו נּוא םיִׂשֲעַמ ע ְכעֶלׁש עֶנייֵ ןּופ תָמֵאַּב ןְּבאָה הָּמְרֲח

 | יִּבַר רֶלְדִנֹפַה ןָנִתֹוי יּבַר . ןֶׁשָנ ?ְגעֶמ ּוצ ןֶמּוק טיִנ טְזאַלְרעֶד סע תֹורָצ רַפ םָד טְלעֶטְׁשְראַפ ױזַא ץּוׁש ַא

 רֶדֵא םֶפְניִד יי ְביֹוא = זיִא ןָמּוק ת ש יז 0 נול יא יד םֶג 2 רָלְדְנִסה נוי

 בר ֹמַׁש ֶּ רֶועלאיִּבַ , ,טיִנ םּויק ןייק ףֹוס םּוצ סֶד טֶה םִיַמָׁש םֵׁשָל טיִנ זיִא סו 6 יא םֶר
 | רּובָּכ ןייד יו יױזַא טְּביִלעֶג ריִד ףיֹוא םיִדיִמְלַּת עֶנייַד ןופ רֹובָּכ רעד ןייז לאָז סע טְנאז רֶנעלַא
 / יִר נוא אָרֹומ תַמֲמיִּבַר ןייַד ןָא טְסּוהְמ ּוד םו דֹובָּכ רָד יוִו יֹוזַא ןייז לאז דֹובָּכ םֶרָבַח ןייַד גּוא
 / טְנאַז הֶרּוהְי יִּבר דֵמֹוא הדיהִי יִּבַר , טאָג רַפ אֵרֹומ םֶה ןעֶמ יו יֹוזִא ןייַז לאָז יִּבַר ןייד ןּופ אָרֹומ
 / ךיר טְסעוֶו ּוד םוִו סאד לייוו ןייֵטְׁשְראַפ טְכעֶר טְפְלאז ּוד ןנְרעֶל ןיִא טְנעֶראוָועֶג ןייַנ טְסְלאָז
 | םֶר ןנעקספ ּוצ ןיינ הָעומ ְךיִד טְסעוֶו נּוא ןָהעֶזעֶג טְכעֶר טיּנ יש : סוָו םעֶד ְךֶרּוד ןייז הָעֹוּמ
 ; אייַּב ןעוֶועֶג זיִא םע טְנאָז ןֹועְמִׁש יִּבַר רֵמֹא ןֹשִׁש יַּבַר , דיִזָמ ןייֵא ראפ טְנעֶבעֶרעֶג ןייַז םעוֶו
 | איִד  ןומ א רֹובָּכ נייג טאָה הָרֹוּת יִד םוָו טְסייֵה םֶר יו ייֵרָד לֵאָרְׂשִי יבא יא 8

 הרות יש 1



 11 רָל יעיבר תובא יקרפ =
 הָלֹוג יִוֲה ,רַמֹוא יִאָרֹוהְנ יִּבַר ט ; ןְהיֵּבִג לַע הָלֹוע בֹוט םֵׁש רֶתָכְו
 ומי ְךיֶרֵבֲחֶׁש , ףיֶרֲחַא אֹובָת איִהָׁש רַמאֹּתילַאְו ,הָרֹוּת םֹוקְמִל
 אל ּוניֵדֵיּב ןיִא ,רמוא יאַַּי יִּבַר =: ןעֶׁשִּתיִלַא ּךתָנְיִּב-לֵאְו די
 ׁשֶרָה-ְןּב אָיְתַמיִּבַר ; םיִקיִּדַצַה יִרְּפיִמ אל םַאְו ,םיעָׁשְרָה תַוְלֹׁשִמ
 יֵהְּת-לַאְו ,תֹויָרֲאָל בֶנז יַוֲהְו ,ּפֶדָא-לָּכ םֹולְׁשִּב םירקמ יָה ,רֵמֹוא

 ,הֹודְֹורְפָל הַמ םֹוד הָזה םִֶלֹוע ָה ,רַמֹוא בעי יֵּבר וי ;םיִלע של שאר :

 םיִאְנִּת עַטְסעֶרְג יִד ןּופ גיִצטְכַא גּוא ּםעֶּטְכַאעֶנ רהעָז םהיִא
 ןְּבאָה נּוא הֶרָיַּת ןעֶניעֶל סהיִא ּוצ ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶז רֹוד יי ןיִא
 ּוצ ןְועיֶועֶג הָכֹו רִע טֶה ֹווִא נּוא םיִדיִמְלַּת עֶנִייַז ןפּורעַג ְךיִל
 םיקמה לֵּכּו ,הָנׁשִמ יד טְגאָו םָר , הָלּורְגּו תַחַג לעיפ ןהעָנ
 גּוא טייֵקְמעֶרָא ןיִא שניִרעֶל סאוָו רעֶד ,יִנֹיעֵמ הָרָֹפַה תַא
 ןיִא עֶרנע םַא טניִרעֶל ,!רָשֹיעַמ המיקל ּופֹוס) , תֹוקֲחַד

 תובא השעמ
 װ

ׂ 

 תובא תיב
 ונִהְנ תָנֵׁשִמ רֶד ןיִא אָנֵּת רֵר טְנאָז סאָד , ְךֵרָּבִתִי םֵּׁשַה

 םיִנ טְסְלאַז אּוד ּונָײַה ,הֶרָ ּתַּב קֹוסעַו קֶסֵעַּב טעַמֶָמ
 ר זַא ןָא ריִמָּת ְךיִר טְרעֶר םוָו עֶרֶה וָצֵי םעֶר ןעֶגְלאַפ
 קעוֶוַא טְסְלאָז ןד ראָנ ןעֶנְרעֶל ּוצ טייַצ ןייק טיִנ טְסאָה
 גּוא גיִמייַנ טינ טְסְפראד ּוד םוו ןּפייקגיניײלק יר ןעגייל

 טיִנ לאָז ןעֶמ טסעּומׁש רעוֶו ,טרָא םעֶד ףוא ןענרעֶל

 ןעֶמ סעֶכְלעוֶו ועטיעוו עֶנירְּביִא ןְׁשְנעֶמ טימ ןְסעֶיַמָׁש

 ועסעָּב לאָז ןעֶמ יאָנ םעֶר ןהֶא ןהעגעֶּב יז ןעק;

 ְֹו

1 
 : ןעוֶועֶג יא קה לה טיִמ איוִו עֶרהע גּוא םּוהָטְנייַר 1

 ,גנירלַא ןיִא הֶחְלִצַה טאָה הָריּת םֶניִרעֶל סאוָו ועד זַא טְנאָז אָוְמִנ יר . ןעק רֶע םוו ײֵרעִי טייַצ רָד ןיִא ןְנְרעֶּל

 עֶגיוּביִא איר טימ ןטייק לגיִנייַלְק עֵלַא ןעֶנייֵלקעוֶוַא נּוא ךֵָּבִתְי םֵׁשֲה ןיא ךיז ןרעֶכיִז יַּפ אּוצ ןעֶמ ףְראַד רעֶּביִרְד

 ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶו תֶרֹוּתַּב ןייו קסוע ףֵּכיִּת ןעֶמ לאָז ןֶּתַמּג אָׂשַמַּב ןייז :צ קסיע גיטיינ טיִנ ףְראַדיִמ ןעוֶנ ראָנ רייֵר

 ילשמ
 ןְּבאָה רימ (יוכו םיעָׁשִרָה תַוְלַׁשְמ אֹל ּוניִדָיְּב ןיאו

 םיעָשֹי ערעֶרנַא שהענ םוָנ רפ ןְרעֶלְק ּוצ טְכעֶר םֶד םִיַנ
 גּוא !םיקידַּצַה יִרֹוסְיִמ אל ףֵאו . טְלעוֶו רעד ףֹוא טּוג |
 ,סיר:סי םיקידַצ ןְּבאָה םּוראוָו ןהעֶטְׁשְרעֶּפ ןִנעק ריִמ טיִנ } 

 רוס םעֶר :וא ת"ישה תַהְנֶׁשַהְמ ץְלַא זיִא סאָד לייוו
 ת"ישה ייַּב ;טעֶּבעֶג טֶה ּגנִיְּבַר הָׁשֹמ ,ּםיִנ רָנייֵק טְסייוֵו

 עֶכיִלְטעֶג ןייֵד רימ רעֶּלקַרַע (ְךיִכָרְד תֶא אָנ יִנֵעִיֵדֹוהְו -
 םיִעָׁשְר ְךֶרָד עּורַמו טְנעֶרְפעֶג טֶה איִבָנַה הֶימְרִי ,הָנָהְנַה
 טְלעוֶו רֶר ףֹוא ְךיִלְקיִלְג םיְִׁשַר יד ןְגעֶז םּוראוָו (הָחֵלְצ

 :ןֵמָא ּב"הוע אּוצ גּוא םִטּונ לעיפ אּוצ ןייַז הֶכֹז ןעֶמ שעוֶו זיא ךיִלְנעֶמ טייוַו איד

 תובא
 -יעְּפ יֵסיוועָנ 8 גינעק ןעּבלעֶז םייַּב דְנאַל ןיא ןעוֶועֶנ
 ןעמ טלאוו ןעֶּפאַח ראָנ םהיא טְלאוָו ןעמ זַא םוִו יכעֶרַּב

 ַםֶה לאטנייַא .טְלייַשְרנארעַפ טיוט םּוצ םיוועְנ םהיא

 ןופ גנּולְמאַירעַּפ ַא ןיא טאָה רַׂש רַד זַא ןפאָרְשעֶג ְךיִז

 םייא ךיז ןעֶרעֶגְנּוא עֶרעֶו ןייֵא ןיא ןְטפאשרעה עֶסיֹורְנ

 תותיהּפ ַא ןעוֶועג זוא םֶע םוָו טְראוָו אֵזַא םימ טקיררעֶג

 ןעֶכאַרָּפשעֶג ּוליֿפַא סר טֶה רע . נינעק : םעֶר רַפ רֹובָּכַה

 רער ןיא סהיא טְמּוק ןְפאַרְטְׁשעֶּב גצ רעַּבָא ןעֶרעֶגְנּוא

 םאֶה ןעריצאּפש ןעֶגְנאַגע ג גינ עק רֶּד זיא טייַצ רֵּבְלעְו

 ץֶלַא םֶר זיא אָרֵמִג רֶד יא , תֹורְצ ןְּבאָה םיִקיִדְצ גּנא
 ּייּב , ףֶׁשִמ ןייֵא ןֵּבעֶג ּוצרעֶר ןלעוֶו ריִמ ראָנ טְרעֶלקרע 4
 ןְזעוֶוְנ םהיא ויִא רֶכְלעוָו רׂש ןייֵא ןעיֶועֶג זיִא גינעק ןייֵא 1

 םהיִא טְרעֶפּפָאעֶג ןּבעֶל עֶצְנאַג סָד טֶה רֶע , ייֵרְט רהעָז =
 ףהאַפְעַנ ןיִא טְלעֶטׁשעֶג ְךיִז רע םֶה לאמ עֶרעֶרהעֶמ גּוא -|

 רהעז ןעוֶועֶג הֶע זיא ? ךילריִטאַנ ,ןְּבעֶל כ גינעק םעֶד רַּפ
 זיִא ןעֶנעֶגאַד ,גינעק םייַּב טְּבעיִלעֶג גּוא טעֶטכַאְעַג

 ט"ז שוריפ 4
 ןָּבירְטְראַפ ןְרעיִו טָסְלאָז ּור טְגאָי יאר והָנ יִּבַר רמיא יִאְרִיהָנ יִּבַר . ןּוהֵמ ןָא רֹובַּב ןְסייֵהעֶג הָרֹוּת -

 זַא ןְגאָז םינ טסְלאָז ּור נּוא יִּבַר םּוצ ןעֶהעֶנ ןייֵלַא טְסְלאָז הָרֹוּת טְגְרעֶל ןעֶמ ּואוו טֶרָא םעֶד ּוצ
 ףיִא לעוֶו ןעֶמּוק רעֶהא לאָמַא א םיִמָכֲח יִריֵמְלַּת איִד טְסייֵה םאָר ריִד ְךאַנ ןָמּוק טעֶו יִז {)
 םעֶד ןּופ ןָמּוק רעֶהַא ןְלעוֶו םִיַרְבַח עַנייד ןְמְּכאַרְמ טסעֶיו ּוד רַדָא ןגרעֶל ייֵז ייַּב לאַמְסְטִנעֶד =
 ֵּבַר , דְנאַטְׁשראַפ סיֹורְג ןייר ףיוא ןְואָלְראַפ טיִנ ךיד טְסְלאָז נּוא ןנרעֶל ריַד טימ ןלעוו י יבר ו
 םוִו רַפ נוא הֶוְלַׁש להאָמ טָּפָא ןּבאָה םיִעָׁשִר סו רַפ םיִנ ןעֶסייוֵו ריִמ טְגאַו יאני יִּבַר רֵמֹוא יִאֵנָי ו

 ּוִצ ןְרעֶרעֶּפ טְסְלאָו ּוד טְגאָז אָיְתַמ בר שֶרָח ןֵּב אְיְתַמ יִּבִר ,םיִרּוסִי להאָמ טָּפֶא ןָּבאָה םיִקיִדַצ יֵד -

 טיִנ טְסְלאָז ּוד נּוא ריִד ןּופ עֶרעֶסעֶרג גוא ְבייֵל וצ קע ןייַא יינ גּוא ׁשְנעֶמ ןבָלִמיִא םֹולָׁש נער

 טְלעֶו איִד טְנאָז בקי יִּבַר רֵמֹיא גקעי יִּבַר , ריִד ןּופ עֶרעֶגיִרְריִג ּוצ ןָסְקיִפ ּוצ רָּטֶסֶלָע ןייֵא ןיינ 8
 ןוא ַל 5 1

 עֶראַרג :ּוא םהיא ףיֹוא ןְסיִש טְלאוָועֶג רניניזְנהאיַי ַא
 יַּבועפ םכוועג םֶה ןעֶמ ןְכְלעוֶו תּוכְלַמּב רֶרֹומ ּרֵד זיא

 ,רָנאַה ןְראַפ ןמּונֲעֶגְנָא םעֶנעֶגּוׁשִמ םעֶר םֶה רֶע .ןְגְנאַגעֶג
 . םייש ןיּפ ועווענ ליצַמ גינעק םעֶר ְָךְדּודאַד טאָה גוא

 טְניררעּפ טאַהטְנעַרְלעֶה ןעֶזעיִר ראַפ רע טאָה אלא

 םנעקעג טינ ןְּבאָה ןַראָטסינימ יד , גָנּונהֹואלעַּב עֶנייֵא

 עֶגעֶריִׁשְרעֶפ ייֵווְצ יִד שיִמ ןּוהְט ןעֶמ לאָו םוִו ןְסיִלְׁשעֶּב



 יעיבר תובא יקרפ קרפ 19
 :ןיִלָקַרְמִל םַנּכִָׁש יִדּכ .רֹודְזורפִּב ךֶמִצִע ןקָתַהאָּבַה םֶלֹועָה יִנְפִּב
 םיַבֹוּט םיִׂשֲעַמּו תָבּוׁשְתִּב תַחַא הָעָׁש הֶּפָי ,דָמֹוא הָיָה אּוה חי
 םַרוקילַׁש תַהַא הֵעָׁש הָּפיִו ,אָּבַה םֶלֹועְה יה טֹּכִמ ,הַּה םֶלֹועַּב
 רֶזעְלַארַּב ןֹועַמׁש יִּבַר שינ הֶּזַה םלֹועַה יח פב ,אָּבַה םִלֹועַּב ַּור
 הָעָׁשָּבּוהָמִהְנִּת לֵאְו ,ּוסְעַּכ תַעְׁשִּב ףרבֲח"תֶא הָצרּתילַא ,רֶמֹוא
 ֵדַּתְׁשִּתי-לאַו .ורְרַנ תעֶשְּב ול לֵאׁשּתילַאְו ,ויָנָפְל לֶּטִמ ּותַּמָׁש
 ילַאי ךֶבָיֹוא ל לֵפְנַּב ,רמוא ןמקה לֵאּומְׁש כג ותָלקלַמ תַע שַּב ֹותֹואְרָל

 תובא תנומא
 םָלועַּג םיבופ ּםיִׁשֲעַמּו הֶבּוׁשִתִּכ תַתַא העָׁש פיו

 וַמאַמ סער ןּופ שטייט יר ,ּואָּבַה סְליעֶה יַיֵח לֹּכמ ּהֶזַּת
 הָבּוׁשְּה סּוהְמ ןעֶמ סוָו הָעָׁש ןייא ועְסעֶּפ זיִא םַע ויא
 ןעֶּבעֶל סו ואנ ןיֿפ םִלעוֶו ור ףוא םיִׂשַעַמ עטוג גוא
 ןעֶמ ןעק אֵּבַה םֶלועָּב טלאָמעֶר םֹוואוָו ,אָּבַה םליע ןּופ
 ףיז שה ןעֶמ םֹוָו םֶר ואָנ ןּוהס הָבּוׁשּת ןייק .טינ ןייש
 ןופ םיבוט םיׂשעמו הָביׁשְּת הֶזַה םֶלֹועְּב טיירגעננַא
 ףיז םֶה סוו ור ועָּבִא - אָּבַה םֶלֹועָל שונ טּביילּב םעֶד
 ןיוׁש ןעק םיבוס סיִׂשֹעַמּי הָבּוׁשִּת םייַרְנעֶגְנָא טׁשיִנ
 .ןְרעֶסעֶּביאַפ ְׁשיִנ יאְנ טואָר
 .ןְלוִב = ןעוועג יעהירפ ויש וכ רכלעיוו יִּבַר יעָסורְנ ַא ןעוֶועֶג ויא סֶפ תֶׂשֲעַמַא ןּביירש

 ןפֶּבאָה גוא םיִגָלזַג ּווְוִצ ךאָנ טיִמ געוֶו םעֶר = יה רק טא ר אל ןייַו סעוֶנ סאָו ןעוֶועֶג בֵׁשֵיִפ יז וע םאָה . ס'לָוג עַּב ןיערעי
 = ו*

 ובא השעס
 יה סנפרוצ ָךיִד ְךאַמ (רודווופּכ ףמִצִּכ ןקתַּתנ

 (נעק ּוטְסלאַו םיִמאַר ןילקרטל סנּכתש ירּכ יעָמיִציאָפ
 רסּנס ירפס איר . יעמיצ סעֶנראַואַפ ספר ןיא ןהפנ ןיירא

 שנהאוועג םֶה סֶע יא דְנעֶנעֶג יע ןיה םֶׂשעַמ א ןעֶנועֶרְּב
 ןייא ןאַמ יעָכייַר ןייֵּת ןעווענ זיא ְךֶלֶמ שרקמ לעַג ןּואְנַה
 יזַא ןעיועג זיא רפ ,הָריִבַּכ לַפַּנ ןעֶסיּורנ ןייּפ ואֿפ םסרזפפ

 ןעּבעֶנעֶג טהיִמ ךיו סאָה ןעֶמ יעיּפ יח וַא ןעּביאְראַפ טייוַו
 ףיױרַא גוא ןעֶיִו שֶטְכעֶלְׁש טֶנייֵז ןופ ןעדנעוו ּוצ בָא םהיֵא

 ַבּוׂשֹּהִה יִעַׁש הֹפכָת תושאו .ױפמבנ יזעי-א יַּכוד וקלרפ רֶפְסַּב יװ ּוזֲא

 ףוא ןסעֶזעֶגְי זיא נּוא

 תוֿבא יכשפ

 בוא גנוסארטשעּב ךייֵלִנ ּוּצ ןָנירועֶּפ עֶרייַּב סו ןְׁשְנעֶמ
 סו יֵׂש םער וא ןסייֵהעֶג סֶה גינעק ר . נָנננהֹואלעַּב
 סנידְרעפ גּוא נינעק םעֶר ייֵוְס לאָמ עֶלַא ףאָו ויִא
 ףניפ ןָרענננא רפ םֶה לאָמנייֵא ראֹנ ננונהואלעּב עמוכ
 ןערהיפ קעווַא:םהיא ןעֶמ לאָז דובָּב סגינעק ןיא ןעיוֶועֶג

 ננעֶוּפִש םהיא ןעֶס לֵאְו סואר גוא סרָא ןְגיטייַז ַא ןיא

 לאָז סֶרי נינעק םער ןְגעֶנ ןְכעֶרְּבְרעֶפ ןייַז רַפ ןְטְלאַה יַפ
 ןננערּב םהיא ןעֶמ לאָו ּועָהְכאָג :וא יעפא רמש עֶנייַז ןייַז

 סנעסעלַא ןיא גיא הָרעְו םַפ לֹּכ נ93 טְראָטׁש ןיִא
 יט ןעֶלאַרעֶמ ןעֶּבפִנ יאַואַּפ םיֹווִנ שימ שראוָוְנעֶגעֶג
 ױפ סה יעהיופ סוו חּובְלַמְּכ רווס םעֶד ווא .ןעֶדיִא

 או םַה יָכ ואָנ עֶפאַוְטש עֶּפְסנְנעֶוטׁש יִר סְגעירְיעֶפ

 ףאָד םהיא 62: סיומ ןּופ ּגינעק פער ןעוֶועג ליִצַמ

 ןוהיֵּפ קעוֶוַא טסוע ּוצ ןעֶמ לאָז סהיא ךוא גנגנהיאלעַּב

 ,מיג םהעג וענייק יאוו סְוִא םענעגעלענּבָא ןייא ןיש

 ןעֶדוַא ןייא ןּוהטָנָא ֹליִטָׁש ּוֵר ןיא סהיא לאָו ןעֶמ גיפ

 ןעֶמ לאָז ּועָהְכאָנ נוא (ננונהיאלעָּב יר ןייַו לאו םָדו

 ץאלפ ןַעייַרַפ ןייא ףוא גנא טאטש ןיא ןעננעֶרּב םהיא

 ןעֶמ לאָז םּוקילּבופ ןּופ סּבעֶלעֶּב יהְעְז יא ספ ישו

 רע יוו ןָפאָוְטְׁשעַּב ןעֶמעֶלַא ןּופ םראוונע נענ ןיא סהיפ

 תיישה טנעיר קירַצ ּוִר יא לָשִמִנ וִד .שְנעיריעֶפ סָה
 ןיא יאָנ .ׁשָפָנ חַויסְמ סױוג שימ ןצראה ןָצנאג ן טיס

 ףאָד זיא ספ .אָמתַי אֹלְו בֹופ הֶׂשֲפַי ישֲא ץֶוֲאַּב קירַּב
 םיִבֹוט םיִׂשָעַמ םיואְבְרּגר ןּוהָפ ֹואָו םוָו ָקיִדָצ ןייא אמיִג

 ח ורי

 זיוהרהאֿפ ןיא ןּוהֵמ ןָא ךיר 68לאָז אור 6 ךיר םיירג טלעוֶו עֶנעֶי רַּפ ויוהְרהאָפ ַא יװ ךיילג ויִא
 רֵסעַּב זיא םִע ןְגאַו טגעלֿפ בקי יּבַר ימיא הֶיְה אה . ץאַלאַפ ןיא ןעֶהעֶג ןײרַא םָסְלאז ּוד יא
 ןופ ןעֶבעֶל סאָר ראָנ ןופ טלעוו רֶר ףיוא םישעמ עַטּונ נּוא הָנּוׁשת םּוהט ןעֶמ סו העָׁש ןייֵא
 זיא סע נּוא רֵכָׂש סםָעייֵנ םּוׁש ןייק ןגידראפ טינ ראָנ ןיוש ןעֶמ ןאק ןטראר םּוראוָו אָּנַה םִלֹוע
 סאוָו סינּונֲעַּת עֶלַא ןּופ אָּבִה סָלֹועָּב ּפֵה ןעֶמ סוו הֶאָנַה נּוא נּונֲעַּת ןּופ העְׁש ןייא רֶסעֶּב רֶריֵו
 ןייד ןְגיִליוועֶּב םינ טסלאז ּור נאו ןועַמִׁש יִּבַר וועלא ןֵּב ןיעטש יִּבַר . םלעוֶו רָר ףיוא מֶה ןײמ
 םהיא טסלאו ּור נוא ןעֶהעֶג ּפֶא סהיא טעוֶו סעַּכ יִר ויַּב וָנֹורְּב זִיִא רֶע זַא טייַצ רֶד ןיֵא רָכֵח
 םהיא ןנערּפ םינ טסלאז אּור נּוא םהיא ראַפ ְךאָנ טגיל חַמ רַר זַא טייַצ רֶד ןיא ןְטסיירט טיִנ
 ןייר ןעֶהעֶז ּוצ טינ ךיד ןהאוועג נּוא רֶדֵנ םעֶר טּוהַמ רע זַא לאָמְטְסנעֶר הָטְרֲח חַתָפ ןייֵא ףיֹוא
 ׁשַובמ ריד ראַּפ טעוֶו רֶע םּוראוָו זיא טֵכעֶר טיִנ םוָו ןּוהמעֶנ טאָה רֶע זַא לאָמְטְסְנעֶד רָבֵח
 טְלאַפ רֹנייֵפ ןייַד זַא קּוסָּפ םעֶ ןעֶנאָז ריִמָה טְנעֶלְפ ןְטְקַה לֵאּומְׁש רמוא ןפקַה לאּמְש ,ןְרעוֶו
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 קרפ

 .ןֶׁשֵי ןַי הָתֹוׁשְו תֹולּוׁשְּב םיִבָנֲע

 תובא השעמ :
 טינ סעלא םאה געֶוו ןעֶניִטכיִר םעֶד ףיוא םֶהיִא ןעֶריִפ
 רע םיֹורְג ַא ןעוֶועֶג ְךאָנ רֶע זיא תֹולֲעַמ עֶלַא אוצ ןעֶפְלאָהְיִג :
 תּורְּכׁש תֵעְּב ַא ןְפעֶרְמ טְפֶא רהעְז רעֶּבָא םְנעֶלְפ סֶע ,ריִּכָׁש
 תֹובְדִנ ןעֶבעֶג טְגעֶלפ .ךּוא ךיֹוא ןְכאַו עֶמּוג ןּוהְמעֶג 'רָע טאָה |
 ןעק ןעֶמ ןעֶּבְראָטְׁשיִג ריִׁשָע רעֶד ויִא םויַה יִהיַנ , תֹוקְדְִּ ש

 ןְפאָלעֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז םָע ןעֶשְנעֶמ לעיִּפיוִו ןְלעֶטְׁשְראָפ ְךיִז
 ויִא גאָט ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןיִא הָיַוְל רעֶד תֵעָּב רעֶדְנּואוו ףןיזא

 ןעבְלעֶו רעֶד ןיִא ְךֶלֶמ ׁשֵרְקִמ לעַּב ןּואָג רעֶר ןעוֶועֶנ עֶד
 רֶעְ) ןעֶּבראָּטְׁשיִג סאָד ויִא רעוֶו םגעֶרְפיִנ רע טאָה שְדא

 םיִאְּמַח עַנייֵלק עֶנייַז ראַפ נוא -ע-העפ םּוׁש ןייֵא ןהָאי 1
 גוא , שְלעוֶו עֶרעֶטְסְניִפ רֶד ןיִא אָד םהיֵא ןעֶמ טְפאָרְטְׁשי
 ןייֵא רעֶּבָא ְךאָד זיִא רע ראָנ ,הֶּזַה םָלֹועָּב ּבָא טְמּוק

 רֹובָּכ סיֹורְנ םהיֵא ןעֶמ טִיִנ ת"ישה ייַּב רעֶניִר רָעייַרְּפ
 זיִא עֶׁשֶר רֶד רֶּבִא ? ןֶדֵע ןג ןיִא טלעװ עֶגיִטְכיִל רָד ןיִא צ
 ןעֶגעֶג ץֶלַא טּוהְט נּוא לֹוכָיַבְּב ת"ישה ןָא דַרֹומ ְךאָּצי
 ןייֵא טּוהְט רֶע זַא .פאָמַא טְפעֶרְט םָע ראָנ ,גאָזְרעֶפ ןייַפ -

 תובא יקרפ |
 ויְלֲעַמ ביִׁשֲהְו ויָניֵעַּב עַרְוַַי הֶאְרִי ֵפ ,ךֶּבִל לגַײלַא ֹולְׁשַּכִבּ ָמְשִ 1
 ,הָמֹוד אּוה הָמְל דֶלֶי דַמֹוַּה ,רֵמֹוא הָובַא-ןִּב עֶׁשיִלֲא אנ4 וּפַא
 וידל ,הָמֹוד אוה הָמָל ןקָז רֵמֹּלַהְו ;ׁשֶרָח רֶיָנילֲע הָבּותְּכ ֹויְרָלי
 יִלְבַּבַה רֵפָּכ ׁשיִא הָּוהי רַּב יִסֹוי יִּבַר ! קּורְמ ָיְנ-לע הָּבּותְּב
 תֹוהָק םיִבָנָע לָכֹואָל ,הָמֹוד אּוה הָמָל םיִנְֵּקַה"ןִמ דֹמֹוּכַה ,רֵמֹוא
 לֵבֹואְל ,הָמֹוד אּוה הָמָל םיִנָקזהִמ דֵמֹוּלַהְו ,ֹוּתָנִמ ןִיַי הָתֹוׁשְו
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 לֵכַּתְסֹּת לֵא ,רַמֹוא ריִאָמ יִּבַר

 ִׁשָיו ןֶׁשֵי אֵלְמ ,ׁשֶדָח ןקנק ׁשֵי ,וּב ׁשֵּיַש הֵמְּב אָּלִא .ןק נק
 תובא תנומא

 גּוא םיִנָלְזִג ייוַוְצ יִד טְזאָלעֶגקעוֶוַא רֶע שֶה תיִלְכַּת ןייז
 םאָה גּוא ץְראַה ןְצנאַנ םעֶד טיִמ ןּוהְטעֶג הָבּושְּת טֶה
 ףאָז רע; ךַוְּבְתַי םֵּׁשַהְל דיִמָּת ןעֶטעֶּבעֶג גּוא טסאַפעֶג
 טְנאקעֶג טֶה רֵע ןְמעוֶו ןְּבעֶגעֶגּפָא גּוא ןייַז לַחֹוֹמ םהיִא
 מֶה נו זא ׂשֶרְרֶמַה תיֵּב יא טְנעוֶואַדעֶג טְסְנעֶרֶע טֶה גּוא
 ןעראוָועֶג זיִא נּוא הָקָדִצ ןְּבעֶנעֶג גּוא הןיּת טְנִירעֶלעֶג
 זיִא רע םוָו גאָט םענעי םעֶד ןיא , יִּבר רעֶמֹורְגַא
 סאוָו םיִנָלְזַג יְצ יִד ןָּבְראָטְׁשעֶג ןְנעֶז ןראוָועֶג רְֶּפִנ

 רָכייֵר רעֶד ןעֶּבְראַּפְׁשעֶג זיִא סֶע זַא םנאָועֶג םהיִא ןעֶמ םאֵה (קיִרַצ רעֶיֹורְג א ןעֶּבְראָטְׁשיִג זיִא םִע זַא טְניימעֶג טאָה -
 םִיַמָּׁשַה ןָמ ןעֶועוֶועֶג הָלִגְמ ןעֶמ טאָה ךֶלֶמ שֶרְקִמ לַעַּב םעֶד * ,רעֶרנּואו ! ףיֹוא ןעֶפאַלעֶגְנעֶמאַוּוצ ןעֶמ זיִא סאָר גוא שר

 תובא ילשמ
 לִא ויָאָנֹׁׂשְל םִלַׁשְמִּו םּייַטְׁש קּוסַּפ ןיִא יוִו ,טְלעוֶו רֶד
 ןייַז אייֵּב רֶנייַפ עֶנייַז טְלהאָצעֶּב ה"ב אֵרֹוּב רֶד ,ויָנּפ

 טיִמאד , ֹוריִבֲאַהְל טְלעוֶו רעד ףיֹוא טְסייֵה םאָד ְּבעֶל
 ןעֶריִלְרעֶפ לאָז נּוא ןעֶּבאָה טיִנ תֹונֲעט ןייק לאָז רֶע
 ןעֶסיֹורְג םעֶד רֶע טאָה ןעֶטְראָד נּוא טְלעוֶו עֶנעֶי
 קיִדַצ ַא טֵּביִג םִע ול עַרְו קיִדַצ זיִא םּוראַד ׁשֵנֹוע
 עֶׁשְר . טְלעוֶו רעֶד ףייא טכעֶלְׁש ויִא סִע ןעכְלעוֶו
 ,ת"ישה ראַפ ַחּור תַחַנ ןייֵא ְךאָד זיִא סאָד סוֶו הָוצַּמ םוג זיִא םהיֵא סשונ עֶׁשֶרַא טֶּביִג סֶע בוא ֹול בֹוטְו

 ;טְלעוֶו רעה ףיֹוא ףוא תֹוריִׁשֲע גּוא םעֶטּוג טיִמ ת"ישה םהיִא טְלהאָצעֶּג-

 ט"ִע שוריפ י
 ןייז גיִמְסּול מיִנ ץֶראַה ןיימ לאָז טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג טְרעוֶו רע זַא נוא ןעֶייִרְּפ טיִנ ְךיִד אּוד טְסְלא 0

 עַנייַז ןיִא ןְלעֶפעֶג לעֶּביִא םהיִא םעֶֶו סֶע גּוא ךי טְסייֵרְפ ּוד זַא ןעֶהעֶז טעוֶו ת"ישה זַא רֶמאָּמ
 0 רעוֶו טְגאָז עֶׁשיִלֲא הָיוַא ןֶּב עֶׁשיִלֵא , ריד ףיֹוא ןְראָצ יי ןְרעֶקַּפָא םהיִא ןּופ רע;טעוֶו ןגיוא
 .סאוָו ריִפאַּפ עֶיינ ףיֹוא ןְביִרְׁשעֶג זיִא סו טְניִמ ּוצ ףייַלְג רֶע זיִא םוו ּוצ טייֵהְרעֶגְנּוי טְנעֶרעֶּל

 רעֶד ףיֹוא ןֵנְרעֶל ּוצ ןָא טְּבייֵה םֶע רעוֶו גּוא ףיֹורְד ןְּביִרְׁשעֶג טיִנ םְרעֶרְנַא סיִּפעֶי ךאָנ זיִא םֶצ
 ןיֹוׁש טֶה ןעֶמ םָֹו ריִּפאַּפ אֵזַא ףיוא ן ןֶּביִרְׁשעֶג זיִא סו טְניִט יוִו ְךייַלְג רֶע זיִא םוָו ּוצ 600
 טייל עֶגְנּוי ןּופ הֶרְוּת טְנעֶרעֶל רע זַא טְנאָז יִחֹוי יִּבַר הֶדּוהְי רּב יֵסֹיי יִּבַר .ןְּבירְׁשע יג ףיורְד לא

 רעֶטְלעֶק ןייַז ןּופ טְקְנּורְמ נּוא ןְּביֹורְמ ןייוו עֶגיִלייֵא טְסע סוָו םעֶד ּוצ ךייַלְג רֶעז זיִא סוֶו
 טְסע סו םעֶד ּוצ ןְכיֵלְנעֶג רע ויִא םוָו ּוצ עֶטְלַא ןּופ הָרֹוּת טְנעֶרעֶל סו רָד רָכָא ןייוֵו ןעֶגְנּו

 טְסְלאָז ּוד טְגאָז ריִאֵמ יִּבַר רֶמֹוא ייֵאְמ יִּנַו , ןייוַו ןעֶטְּלַא טְקְניִרְט גּוא ןְּביורְט יו עֶגיִטְראַּפ |
 זיִא סע אר ויִא גיִנייוַוְניִא םִָו ןקּוק טְסְלאָו ראָנ זיִא םֶד גּרָא רַפ םוָו נּורְקִא ףיֹוא ןקּוק טיִני
 רָטְלַא ןייא ןְדְנאַהְראַפ זיִא סע נּוא ןייוו ןֶטָלֵא טיִמ לּופ זיִא סע גּוא גּורק רעֶיינ ַא ןְדְנאַהְראַּפ
 ראה זיא וזא גיִדְייל ראג ויא רע ,ןייוו רעֶייִנ ןייק ּוליִפִא אד טיִנ םהיִא ןיִא זיִא םע;סאָו גּורְק
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 .,הָאָנִּקַ ,רָמֹוא רֶּפַּמַה יָוֲעְלֶא יִּבַר נכ 113 ןיִא ׁשֶדֶח ּוליֵפֲאָׁש
 .הָיְה אוה גכ ;םֶלֹועָה-ןִמ םֶדָאָה-תֶא ןיִאיִצֹומ ,דֹובָּכַהְו ,הֲָאַַּהְ
 .,עַריל ,ןֹודְל םיִיַחַהְו ,תֹויְחֶל םיִתֵּמַהְו .תּומָל םיִדֹליַה ,רֵמֹוא
 .אוה ,אֵרֹוֹּבַה אּוה ,רֵצֹויַה אּוה ,לֵא אּוהָׁש , ,ערָוהְלּו , ַעיִרֹוהְלּו
 , ןּורָל דיִתֲע אּוה ,ןיִּד לַעַּב אּוה ,דעָה אּוה ,ןִיּדַה אּה ,ןיִבָּטַה

 : תובא השעמ תובא תנומא
 . םָליֹורְג עַנייַו ראַפ אָּבַה םֶלֹוע לַעַּב ןייֵא זיִא אֵמֹוח רעֶד זַא ןיא ןעֶמ ּפאָה םיִרֵבַח עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶג רעָהירְפ ןינעֶז
 / ןעֶװעֶג הָיַחְמ םאה רע עכלעוו ְךֶרּוד תֹובָדָנ גּוא תֹולָדְצ לעיופ גוא ןדע ןג ןיא קָלֵח ןייַז םהיא ןעֶּבעגעֶג לעֶמיִּה
 . גנֶס עֶגיִנייֵא זַא ןעוֶועֶג ; הָלְַ םהיֵא םֶה ןעֶמ תֹוׁשַפְנ לעיַפ טֶרָא רייז ןְּבעֶגעֶג ןעֶמ ׁשֶה םיִרָבַח ייוֵוְצ יד נּוא םָמּננ
 0 ןְרעֶמְלֶע עמעֶרַא ןעֶמּוקעֶג םהיִא ּוצ ןֶנעֶז ןעּבְראַּטְׁש ן ןייַז ראַפ איִד ןעֶּבאָה , תיִּתְחַּת ףֹואְׁש ןְרעֶטְסְניִּפ ןיִא םָנֵהיֵנ ןיִא

 : רעֶד זַא להעַצְרעֶד םהיא ןעּבָאה נּוא הָלִּכ עמעֶרָא ןייא ןגּכ ןייַז םהיִא ןעֶמ טיִג סאוָו ראַכ טְגעֶרְפעֶג םיִנָלְזג ּייַוְצ

 ןּופ ְךאָד טֶה רע םֶנֵהיִג ןיִא זְנּוא גּוא ןְדֵע ןג ןיִא קֶּלַה
 םֵּׁשַה טאָה .זְנּוא טיִט ְךייֵלְנ ט'ְלזנ'עֶּב ןָרעֶדעֶי גְנאַל
 טֶה יִע ןעוֶו ןּוהשעֶג הָבּוׁשִּת טֶה רע טְרעֶפְנעיג ַךֵרְּבְתַי
 באָה גּוא הֶבּוׁשּת ןייַז ןעֶמּונעֶגְנָא ךיא ּבאָה טַּבעֶלעֶג
 ןייק ןּוהְטעֶג טְשיִנ טאָה והיִא גּוא ןעוֶועֶג לֵהֹומ םהיִא

 . םהיִא טעֶו ןעֶמ זיִּב הָּפּות רעֶר אוצ ןהעֶג טיִנ ליוַו ןֶתָח
 ןעֶּבאָהו ייֵז נוא הָרַפעע עֶנרעֶּרי ְךייִא םיט תיִלַּפ ןייֵא ןעֶּבעֶג

 / ףעֶר יז םאֶה ןעַּפאַׁש ּוצ םאָד םאַהיִג םינ לעֶּפיִמ םׁש ןייֵק
 רעֶר םיִמ תיִלֵּפ םעֶד ןעַפיֹוק ּוצ דְלעֶנ ןעֶּבעֶגעֶג ְךייֵלְג ריִבָג
 םְנייֵז םיִמ ןֶתֶח םעֶד ְךיִז ּוצ ןעֶפּורעֶג ְּךאָנ טאָה נּוא הֶרָּטַע
 םייֵצְלאָמ ןעֶצְנאַג ןייֵא .אייֵז ראַפ טנא ניֵג גוא ניי עַמּונ

 םהיא ּפאָה ןָתָח רעֶד ,םיִבֹוּכ תַּב ןייֵא זיִא הָלַּב איד לייוַו ןְואָלְּבָא טיִנ ְךּודיִׁש םעֶד לאָז רֶע זַא ןְתָח םעֶד ןעֶּמעֶּביִג נוא

 םער ראַפ ןעוֶועֶג ץיִלְמַמ ןעֶּבאָה לעמיִה ןיא רֶֹׁוי יַציְלִמ עֶנייַו , םאַהעֶג הָנּותַח הֶלַּכ עֶטיִרָא איד ּםימ טאָה נּוא םְגְלאָפעֶג
 םֶלֵעֹוּפעַג ןעֶּבאָה נּוא הָלַּכ עָמיִרָא יד םיֵמ הָׂשַמ עַטְצעֶל = ראַּכ סרעֶרְנּועַב ב"ה'ש ןֶּב ןייֵא ןייַנ לאָז רע זַא הב אָרּב

 תיבא ילשמ

 םּוג ןייַז ןְּבעֶגעֶגְּפָא טֶה ׁשְנֶעֶמ רֶטּונ ןייַא רהעז רֶציִזעַּכ
 קעוֶוַא רֶע זיִא ןייַלַא ,עֶרְנעֶרָא ןיא םעֶנייֵא (עִיִנעֶמיִא
 ראַדְנעֶרַא רעֶר , דְנאַלְסיוא ןיִא טיי עֶגְנאַל ןייֵא ףיוא
 זיִא גוא עֶיִנעֶמיִא רֶד ןיִא טּבעֶלעֶג טּנג ץְנאַנ ךיז ׁשֶּה
 טֶה אֵדְנעֶרַא ,תיַּבַה לַעַּב רָצְנאַג וִר והיִא ןיִא ןעוֶועֶג

 ןעוֶוג זיא רֶע םוָו םייֵצ עֶצְנאַג יד רֶציִזעֶּבְסְטּונ םעֶד רֶע
 זיא ןרהאי עֶֶיגייֵא ְךאָנ טלהאָצעֶג טינ דְנאַלְפיֹוא ןיִא
 ראַדְנעֶרַא םעֶד ןְפּוועֶג רֶע טֶה רָציִזעֶּבְִּוג רָד ןָמּוקעֶג
 ןַּבעֶג םהיא- לאָז רֶע זַא טְגאָזעֶגְנָא גְנעֶרְטְׁש םהיֵא גוא
 ןיִא ְבעֶגעֶגְסיֹוא םהיִא רַפ סֶה רֶע םָו גְנּונעֶכעֶר ןייֵא
 גיִרעֶּביִא יִר ןְגעלְרעֶר םהיא לאָז נּוא טייֵצ עֶצְנאַג יר
 םלאוָועֶג ְךיִז םֶה ראַדְנעֶרַא רֶד , םֶהיֵא טְמּוק סִע סו
 -ָנָא םהיֵא רֶע טֶה גְנּונעֶכעֶר ןעֶטעֶּפ ַא טיִמ ןעֶצְטּונעֶּב
 רַע טְכאַמעֶג טֶה רֶע םוָו ןָכאַז עֶנעֶדיׁשְרעֶּפ ףוא ןְזיוֵועֶג

 יי טְצְנאַלְפְרעֶפ ְעֶלְּב טימ טְקעֶרעֶג רֶעייֵׁש םעֶר םֶה
 עֶבְלעֶזַא ְךאָנ נוא םֶנעֶנורְּב ָעייֵנ טְכאַמעֶג ןֶטְראָנ ןָפיֹורְג

 םאֶה רֶע זַא רֵציועַּבְסְטּונ םעֶד טְועֶלְקרִפ טֶה רע ןְכאַז -םֶטּוג א לֶׂשֶמִל .(יוכו רֹיבַּכַהְו הֶוֲאֵּתַהְו הֶאְנקַה)
 סֶנּוג ןעֶרעֶרְנַא םעֶד ייַּב לייוַו ןעֶכאַז עֶַלַא יִד טְכאַמעֶג
 סעֶדַא ךֹוא זיִא םהיֵא טיִמ ךיז שְצעֶנעֶרְג םוָו רעֶציִזעַּב
 ְנּונעֶכעֶר םעֶד טֶה רעֶציִזעֶּבְסְמּונ רעֶד ,טְכאַמעֶג וזַא
 בה טיִנ ןעֶכאַז עֶּלַא איִר ראד א ןעֶמּגנעֶגְנָא 2

 5 גט סי =

 ד רעֶציִזעֶּבְסְּונ םעֶנעֶי יי ןהעֶזעֶג סאָר טְסאָה ר
 סד ףראָד ְךיִא גּוא ןעוֶועֶג אֵנְקְתִמ םהיִא ןָא ךיז טְסאָה
 ףיֹוראַד ליוִו גּוא םעֶד ןָא ןעֶמּוקְסיֹוא ןעק ְךיִא םיִנ
 יַה ןְלהאָצעֶּב גר טְזּומ אְזלַא ןְּבעֶגְסֹוא טינ טְלעֶג ןייק;
 םינ בוא גּוא עֶדְנעֶרַא אֵמּוס עֶצְנאַג יד טייֵצ עֶצ נאַג יִר
 ןּופ ןְּבייַרְטְסּורַא גּוא ןְטְלאַה טיִנ והֵעֵמ ריִד ְךיִא לעינ
 טלעװ רֶר ףֹוא ןֵכְׁשַא ְאָנזיִאּׁשְנעֶמ רָד זיִא לֵׁשְמַנ רֶר ,טונ
 הָראַר ׁשְנעֶמ רעֶד גּוא ת"ישה ראָנ זיִא תִיַּבַה לֹעַּב רֶר
 ףָראַד ׁשְנעֶמ רֶר ה"ּב אֵרֹוּב םעֶר רַפ ןֹּבְׁשֶחְו ןיד ןְּבעֶג
 רע םיִבֹוס םיִׂשֲעַמּ תֹוצִמּו הָרֹיּת םיִמ עַדְנעֶרַא ןְלהאַצעֶּב
 ןּוהְטעֶג טֶה רע;סוָנ םיִלעמ גפןוּבְׁשֶח ןצנאג ןייֵא םָייוַו

 ט"ע שוריפ
 ףיוִו ןעֶמ סאוָו נאָז רֶזעְלֶא יִּבַר רפקַה רֶעלֶא יִּבר , רֶטְלַא ןייֵא יוִו רָסעֶּב ןאק רעֶגְני ַא ןְדְנאַה
 רעֶר ףיוא ןעֶכאָה רּובָּכ ליוִו ןעֶמ םוָו נּוא םיִנ ּונֲעַּת ּוצ טְסּולְג ןעֶמ םִיָו נּוא רֶנעֶי יו ןייַז ױזַא
 ןְגאָז טְנעֶלְפ רָועֶלֶא יִּבַר רמֹא הָיָה אוח . טְלעוֶו רֶר ןּופ ןְׁשְנעֶמ םעֶר סיֹוא ןעֶהיִצ ןֶכאז יד טְלעוֶו
 גיִרעֶבעֶל ןעֶלעוֶו עֶטיֹוט יד גּוא ןְּבְאַטְׁש ּוצ טייֵר ְּבעֶגְנָא ןְנעֶו יד ןְראָועֶג ןעֶראַּכעג ןֶנעֶו םוָו יד
 ןּופ ראוָועֶג ןעֶרעוֶו ּוצ ,טַּפְׁשִמ םּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא ןְנעֶז ןְרעוֶו גיִרעֶּבעֶל ןָלעוֶו םוָו יִד נּוא ןָרעוֶו
 רֶע םאָנ זיא רע זַא ןייטְׁשְראַפ ויילַא לאָז ןעֶמ נּוא עֶרעֶרְנַא ןְסיוִו ןעֶכאַמ ּוצ נּוא הָרֹוּת רעֶד
 ןייַלַא זיִא רֶע ץְלַא טייֵטְׁשְראַפ סאוָו זיִא רע ןֵפאַׁשעֶּב ץְלַא טאָה רע;תֹורּוצ עֶלַא סיוא 'טְלהאָמ
 טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא רֶע ןייַלַא ט'הָנֲעַט רֶע םיִׂשֲעַמ עֶלַא ןּופ הּורֲע .רֶד ןייֵלַא זיא רעטעקּסִּפ רֶע ןַיד ַא
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 הל - עיר תובא יקרפ קופ
 םיִנָפ אֹוׂשַמ אֹלְו ,הָחְכִׁש אֹלְו .הָלְוֲע אֹל ,ויָנָפְל ןיִאָׁש ,אּוה ָךּורָּב
 , ךֶרֶצִי ףָחיִמְבַילַאְו ,ןֹוּבְׁשֶחַה יִפְל לֹּכַהְׁש עַרְו ,דַחְׂש חַּקִמ אֹלְו
 הָּתַא ּךֶחְרֶּכ לֵעָו ,רָצֹונ הָּתַא ףְֵרִּב לַעָׁ ,ּךֶל סּונָמ תייֵּב לֹואְּׁשַהׁש
 ָחְרֶּכ לַעְו , תַמ הֶּתַא ףַהְרָּכ לֶעַו ,יִח הָּתַא ףֶחֶרָּכ לַעְו ,דָלֹונ
 ןֹובׁשֶהְו ןיד ןֵּתִל דיִתְע הֶּתַא
 יױכו איננח יבר ? אֹוה ְךּורָּב

 תובא השעמ
 ךיוא פהיא ןעֶמ לאו תֹוריַבע,עֶנייַו ןּופ םיִׁשְנֹיע יִד ּוליֵפַא זא

 לאָו ןעֶגיְִניִז םיִנ רעֶמייו לאז רֶע םּוא ראָנ ןעֶרעֶגְנירגְרעֶּפ
 ראַּפְרעֶד נּוא שְלעוֶו רֶר ןיפ ןעֶפּורַּפֶא םייַצ רֶד רַפ םהיִא ןעֶמ
 ְךמִצַע ןקתה הָנְׁשִמ יִר טְגאָו סאָר ןעֶּבְראָטְׁשיִג גֶנּו רֶע זיִא
 עְֶלעוֶו םֶלעוֶו רעֶר ףיֹוא אּוצ יז םייַרְג ,'וכו רֹודְּורְפַּב ,

 עֶניִטְכיִל עֶנעֶי ּוצ רעֶמיִצְראָפ ןייַא רֹודָזּורּפ ןעֶפּורעֶגְנָא שְרעוֶו
 סאָר ןילְקַרְּט עָּפּורעֶג םֶרְעוַו עֶכְעֶו טְיעוֶו עֶניִמְסייַ
 : ץאַלאַּפ טְסייַה

 שֹורְקַה םיִכָלְּמַה כָל ְּךֶלֶמ יִנְפִל . '
 תובא תנומא

 ןְלעוֶו ןְזאָל זנּוא ןעֶמ זאָל טְגאָזעֶג ייֵז ןְּבאָה ,הָבּוׁשְּת
 ְףַרְּבְתִי םֵּׁשַה טאָה ,ןּוהְט הָבּוׁשְּת טְועֶדניִצַא ויִמ

 םְּבעֶל ןעֶמ ןעוֶו ןּוהְּט הֶבּוׁשְּת ראָנ ןעק ןעֶמ טְרעֶפְנֶעִיִנ
 טיִנ ןוׁש ןעֶמ ןעקאָנְרעֶר רעֶּבָא טֶּבאַּטׁש ןעֶמ ויִּב
 ןהעגקעוֶוַא ליוִו רעֶנייֵא איוִו ֹוזַא ,הֶבּוׁשִּת ןייק ןּוהְּט
 ןּופ טֹורָּב ןייק טיִמ טְׁשיִנ ךיז טְמעֶג רע זַא םִי םעֶד ףֹוא
 ןעֶמ סאוָו ּוזַא םַי םעֶד ףֹוא טינ ןֹוׁש רֶע טְניִרק בֹּנֹׁשִי
 רער ףוא םיבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא הָבּוׁשְּת ןָא טיִנ ךיז ּםייַרְנ

 םעֶר רעַּביִא ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא יִנ ןעֶמ טאָה טְלעוֶו
 םיִׂשעַמ גּוא תֹוצמ ןְלְמאַזְנָא גנא טייַצ טאָה רע ןֵמְז לָּכ ןגהמ הָבּוׁשְּת נּוא ןעֶנעֶכעֶרעֶּב ׁשְנעֶמ רעֶדעֶי ךיז ףְראַר
 : גיֵּבייֵא ףוא םטּונ ןְּבאָה ּוצ ןייַז הָכֹוז רע שעוֶו םיִבֹוט

 ילשמ ,
 ןֹוּבְׁשֶה םער ןָא טיִנ טְמעֶנ הָלִעַמ לָׂש ןיד תיֵּב םָד ועּבַא

 ןּופ ְךאַז עֶגעֶי הֶאְנִק ןּופ ןּוהמעֶג רֶע טֶה ְךאָז יר ייינ
 טינ ץְלַא רעֶּבָא ןְגעוֶו דֹובָּכ ןּופ ְךאַז עֶטיִרְד יִר .הדִאַּפ

 ז"הֹועּב הָריִר רעֶד ןּופ םהיא ןעֶמ טְסייֵה םיִמָׁש םֵׁשִפ = -
 יִר זיִא םר ,םייַצ רר רַפ טְּבְראַמְׁש נּוא ְךיִז ןָּכולקפירַא

 הָוֲאַַּהְו , רייֵנ הֶאְנְקַה תֹודְמ עֶּפכעֶלְש ייֵרְר יד יא הָנְוַּב
 םֶרָאָה תֶא ןיִאיצֹומו טְכּוזְרהע גגא דֹובְּכַהְו טְסּוללאוָו
 נּוא טְלעוֶו רעד ןּוּפ םֹוא םהיא ןעֶגְנעֶרְּב (םָלֹועֶה ןֵּפ

 ןּוהְּמ ףראד ׁשְטְנעֶמ רעֶד טְלעוֶו עֶנעֶי ךֹוא טרעי"רעֿפ
 ןעדָיַרּפּוצ םהיא ןּופ ןְלאָז םִע םִיַמָׁש םֵׁשְל םיִׂשַצַמ 8
 : םייַל ננא טאג זינ

 רעֶּביִא ֹשְסִּבעֶל ּור ,(וכו יַּת הָּתַא ְךֲחְרִּכ עו
 איד ןּוּפ ְךֵׁשְמָה םעֶד ןהעטְׁשְרעֶּפ אּוצ םּוא .רְלאַועַג
 לְׁשְמַא טימ ןְרעֶלְקְרֶע םֶר ריִמ ןעֶלעוֶו !ּךֲחְרָּב לענ עֶּלַא
 ;עוֶוג זיִא עֶנייֵא רעֶטעֶט ייוַוְצ שאַהעֶג טֶה ריִבְ ןייַא
 עֶטְכעֶלְׁש ַא רֶהעְו עֶטיייַוְצ יר עֶסּואֵמ ַא נּוא עקגארק ַת
 ּבּומְש ןיִא םעֶראַל טְכאַמעֶּג איו םאָה גיִרְנעֶטְׁש גוש

 תובא
 טְנעֶקְנ טיִנ לאַפ ןייק ראַפ אייֵז טאָה ועְטאָּפ ועָר

 טְקְנעֶרקג גּונעג ךיו רֶע .ׁשֶה ְךיִלרְישאַנ ,ןעֶכאַמ הָנּותֲה
 יִ ןְּבאָה םע;ןינג עֶסורְג ןְטאָּבעֶגְנָא םֶה רֶע רעֶּביִרעֶד
 זיִא לאָמ ןייֵא ,אייֵז ףֹוא םינָלֲעַּב ןייק ןְנּופעֶג טינ רעֶּבָא

 וע טאָה רעגג"ק ַא ההעְז ןּכרַׁש ַא ריֵבְג םּוצ ןָמּוקעֶג
 ןּופ סיִכְנדיִׁש ועֵּטְכעֶט עֶנייַז ראַפ טגייֵלעֶג ראָּפ םהיֵא

 ןְרעֶטְלעֶי עֶכייַר ןּוּפ ְךֹוא רעֶדיִרְּב ייֵוַוְצ שיִמ טייוַו והעָז
 רֶד ,ּביֹופ רעֶרעֶדְנַא רָר גנא דְניִלְּב זיִא רעֶנייֵא םאוָו
 יִּטְכעֶלְׁש יִר רָּבֹוט רָד גנַא עֶסּגאַמ יִד ןֶמעֶנ לאָז וַדְניִלַּב
 רֶר זיא רֶטְסעוֶוְׁש ייוֵוְצ איִד ןּופ רעֶטאָּפ םעֶר רעֶטְכאָט
 ףיא ןְּבעֶגנ ןְכרֵׁש םעֶד טֶה רע ןְלעֶפג רהעְז נאָלְׁשְראָפ
 יר טְריִפעֶגְסֹוא גּוא ןרָקאָּפג קעוֶוַא זיִא נא ןְטְסאק עֶזייֵר
 עֶרייֵּב . הָנּותַח איד ןעֶוג זיִא סע גּוא םיכּנדיִׁש יַוְצ

 רֶר ןעֶירּפ עֶרעֶייִז טיִמ ןעֶדיִרְּפּוצ ןעוֶוְג ןיִנעֶז רעֶדיִרְּב
 יֹורְפ ןייַז ְךיִלְסֹעָה טייוַו איוִו ןהעְזִנ םיִנ טאָה רעֶדנילְּב

 עֶניִרְנעֶטְׁש איִר טְרעֶהְג טיִנ טאָה רעֶּבּופ רֶר נּוא זיִא
 רָדיִרְּב עֶדייֵּב איִר ןְּבאָה ֹוזַא גנא ּבייוַו ןייַז ןּופ תֹולָלְק
 נּוא ןְרהאָי עֶּטְכעֶר ןיִא ןעוֶועֶג ןוׁש ןיִגעֶז רֶטְכעֶמ עֶרייֵּב טיָמ טייֵהְנעֶריִרְפּוצ ןיא רהאֵי עגיִנייֵא טְּבעֶלעֶגּבָא

 ט"ִע שיריפ |
 ּמיִנ םהיֵא ייַּב זיִא סֶע םָגייֵק טְכעֶרְמּוא םּוׁש ןייק טיִנ םּוהָמ רֶע רע זיִא טְּביולעֶג ןְנעֶקְסִּפ ּוצ
 גְנּוניוׁשְרעֶּפ ןייק גּוא תֹוריִבֵע עֶנייֵו ןוֿפ ןעֶהעֶזְראַפ ןָמעוֶו לאְו רֶע גְנּוסעֶנְראַֿפ םּוׁש ןייק אָר
 נּוא ןֹוּבְׁשָח יִפְל טְלהאָצעֶנ טְרעוֶו ץְלַא זַא ןעֶסיוִו טְסְלאָו נּוא . דַחֹוׁש ןּוֿפ גְנּומהעֶנ ןייק נּוא

 יִא ּבּורְג יד זַא ןעֶדעֶר ןייֵא ריד נּוא ןְרעֶכיִוְראַּפ טינ ךיד ןָלאָו עַטּנעֶלְׁש יר ןְקְנאַדעֶג עֶנייר
 טיִמ םּוראו ױזַא טיִנ זיִא סע ןְּבאָה עֶהּור ןְטְראָר טְסעוֶו ּור רֶמולְּכ ןְּפיֹולְטְנַא ּוצ טְרָא ןייֵא וזַא
 םיִרּוסְי לעַּב ןייֵא ּוניֵיַהְד ּור טְסְּבעֶל דְלאוַועֶג טיִס גּוא ןעֶראוָועֶג ןְפאַׁשעַּנ ּור טְסיֵּב רְלאוַועֶג
 טָּפְׁשִמ ןייֵא ןֶּבעֶג ּוצ טיירְּבעֶגְנָא ּוד טְסיִּב רְלאוַועֶג טיִמ נּוא ּור טְסֶּבְראַמְׁש דְלאוַועֶג טיִס נּוא

 :טְּביֹולעֶג זיִא רע טאָנ רֶגיֵליִמ רעד םיִבָלְב 'ר רעֶביִא ְךָלָכ ןייא זיא וו ְךֵלָס סעֶב רֿפ
 תרשעב 1 8
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6 
 הָׂשֲַכ יוכו לארׂשי לּכ

 קרפ

 ְַּאְמִׁש .םיִעָׁשְרָה"ןִמ עַרּפְִל אָּלֶא תֹואְרּבִהְל לֹוכָי ָחֶא רֶמָאמּב
 םיִקיִדַצַל בֹוט רֶכָׂש ןֵּתְִו ,תֹורְמֲאַמ הֶרָׂשֲעַּב אָרְבּנְׁש ,םֶלֹועְה-תֶא
 ; תֹורָמֲאַמ הֶרָׂשֲעַּב אָרְבנָׁש םֶלֹועְת-תֶא ןיִמִיקְמֶׁש
 םֶדָאֵמ

 הֵּמַּב עַיְרֹוהְל .םֶהָרְבַא רֵעָו ַחְּנַמ
 תובא תוכז

 םעֶד ןּוּכ *עֶפעֶּב ןהעַצ טימ ,(תֹורָמֲאֵמ הָָׂשַעַּבו
 ןְפאַׁשעֶּב טְלעוֶו יד זיִא ,(םֶלֹועָה אָרְבִנְו , לֹוכְיַבָּכ אֵויּב

 רעֶר ןּופ הָׁשִרַּפ עֶטְׁשְרעֶי יד ןיִא ןגִיִפעג רימ יו ןְראוָועֶג
 סע ןְסייֵהעֶג טאָה טאָנ ירֹוא יִהְי םיִהֹלֲא רֶמאַֹו הָרֹוּת
 טֶה טאָג "עיקר יהי. םיִהֹלֵא וָמאֹיוע ,טְכיִל ןְרעוֶו לאָז
 יר ,רֶטייוֵו אָז נּוא ,לעֶמיִה רֶד ןְרעוֶו לאָז סע ןְסייֵהעֶג
 טְפְראַדעֶּב ה"ּב אֵרֹוּב רֶד טאָה סאוָוּוצ טְגעֶרְפ אָרָמְג
 להעּפעֶּב רעֶדנּוזעֶּב ַא דְנאַטְׁשְנעֶנעֶג רעֶדעֶי ףֹוא ןְּבעֶג

 ,לעֶפעּב ןייֵא טימ ןְפאַׁשעֶּב טנעקעֶג רהיא ְךאָד שֶה רֶע
 ('וּכ םיעשרה ןמ ערַּפהל יִדְּכ ףֹוראר אָרְמִג יד טְועֶּפְטְנֶע

 ןְּבעֶגעֶג ראַפרעֶר טאָה טאָג זַא ֵׁׁשֶּפ םעֶד עֶלַא ןיִגְרעֶל
 ןהעָצ ןְפאָרְטְׁשעֶּב ּוצ םּוא עֶלהעֶפעֶּב עֶרעֶדְנּוזעֶּב ןהעֶצ
 אּוצ גּוא טְלעוֶו יד ןְּבְראַדְראַפ עֶכְלעוֶו םיִעָׁשְר יֵד ְךאַמ

 רש | תובא יקרפ
 . אֵלֵהַו ,רמול דּוטְלַּפ הַמּו ,םֶלֹועָה אָרְבָנ תֹורָמֲאַמ

 ; יָה תֹורֹורֲהילְּכׁש .ויָנפְל םִיַפַא ְךֶרֶא הֶּמַּב עַידֹוהְל,ַחְנ רו
 תֹורֹוּד הָרָׂשֲע :לּוּבַּמַה יִמ-תֶא םֶהיֵלֲע איִבֲחֶׁש דע ,ויָנֵפְל ןיִסיעֶכַט

 רו

 ישימח

= 

 צד +

 תֹורֹּדַהילַָּׁש ויָנְפִל םִיַּפַא ךֶרֶא
 תובא תלחנ

 אָנִּת רָד ּיִנ טְנאַז םעֶד רָּביִא סֵד גאז תֹיבֲאָד יֵליִמ רֶר

 / תֹורֹוד הרשע כ

1 

 /  ןֵּתִל ןׁשָל םֶד םְנאָורֵע יו וזַצםיִעָשְרָת ןמ עַרְפיל ןֹוׁשל םֶד
 עַמְשַמ זיא סאָר עַרָּפִהל ןּוׁשָל סד םֶלעֶמְׁש רֶע ראָנ םיִקְיַדַצַל
 * טְמעֶנ ןייַלַא הֶריַבַע יִד לייוַו ְלהאָצעֶג ןעֶרעֶֶו לאָז סֶע סאָד
 םיִא ןיִאזיַא ןייַלַא הֶריֵבֲע יִר גּוא ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ טְכאָצעֶג
 טְראוָו םֶד ןֹוׁש רֶע טְנאָז םיִקיִדַצ יִד יב רַּבִא ׁשֶנֹוע םעֶר םִיקְמ
 : בו רַכׂש םעֶד םָּביִג ה'בקה לייוַו ןְּבעֶג ּוצ נּוא ןֵּתיִלְו

 איֵד (םיִטָׁשְרָה ןֵמ עַרָּפהִל אָלֶא 'וכו תֹורָמָאַמ הָרָׂשִעַּבו
 סו ה"ּבקה ףיא ןגאָז אָנֵּתרֶר ןאק איו ןעֶנעֶרְפםיִׁשרְִּמ
 םיִמ טְלעוֶו יֵד ןָפאַׁשעּב ןֶיִכְּב לאָז רֶע םיִמֲחַר אֵלָמ ויִא רֶע
 ןְלעוֶו ריִמ ראָנ ןפאָרטְׁשעֶּב ּוצ םּונ ייֵז יֵדְכִּב םיִרָמַאַמ ןהעֶצ
 . ָפיֹוקעֶג םאָה רֶׁשֹוע ץיַא לָׁשמ יִּפ לע ןהעַטְׁשְראַּפ ְךאַז יִר

 ןהעֶצ טימ ןְראוָועֶג ןעַּפאַׁשעֶּב ּזיִא עֶבְלעוֶו טְלעוֶו רֶד ףֹוא םֶטּוג ןּנַהְט סאוָו םיִקָיִדַצ איֵד ְךאַפ ןהעָצ ןְנהאֹלעֶּב
 ןיַּכְּב טעוֶו גיִרעֶגְג נא גיִצְרעֶהְסְראַּב זיא סאיו ת"ישה זַא ְךיִלְגעֶמ ןעֶד זיִא םיִׁשָרָפְמ איד ןְנעֶרְּפ ,עָלהעֶפעֶּב

 ילשמ
 טְדאָטְׁש רֶד ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא לאָמ ןייַא ,ןעֶורְפ עַרעֶייַו
 ןיִנעֶז רֶריֵרְּב איִד ראָטְקאָר רעטְמהיִרעַּב טְלעוֶו ַא ןייַרַא
 ּוצ םֹוא עֶרייֵּב ןְמּונעֶגְנֶא ךיז רע טֶה םהיא ּוצ ןְנְנאַנעֶג

 םהיא ראַפ ןְלעוֶו אייֵז זַא רעֶלעֶפ עֶרעֶייִז ןּופ ןְריֵרּוק
 סאָד ןְּבאָה רעֵריִרְּב איד עַמּוס עֶסיוִועֶג א ןעֶנייַלְנייַא
 רד יו םייַצ עגינייֵא ןְנְנאַנעֶג קעוָוַא זיִא סע .ןּוהְטעֶג
 רֵד ןְגְנאַפעֶגְנָא ייֵז ןְּבאָה טְריִרּוק םֹוא ייֵז טֶה רעֶטקאָּב

 שוריפ

 תובא
 טְׁשְרע ןְרעֶה אנצ סאוָוטע רַד ננא ןהעָז אּוצ םאוָוְטֶע

 ,עֶרייּב ךיז ןעֶּבאָה ייֵז ,אייֵרְשעֶג א גּוא רעֶמאָיַא זיִא
 טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה גּוא תֹורִצ עֶרעֶייִז ןּופ טְמְנאווְרעֶר
 עֶמּוס עטְנייַלעֶגְנייֵא יֵר רעֶטְקאַר םעֶד ןְּבעֶגְסורַא ןעֶזאָל
 רֶלעַג סֶד טְגייֵלעֶגְייַא ןְּבאָה ריִמ ט הָנֲעַש עג ןְּבאָה ייֵז
 זיִא סע טְׁשְרֶע ןְכאַמ רעֶסעֶּב זְנּוא טְסעוֶו ּוד זַא ןָפֹואָּב

 יי םֶה רעֶטְקאָד רֶר ןְראוָועֶג רעֶגְרֶע ּוליִפֲא זְנּוא ְךאָר
 : ט"ע

 . ןְראָועֶגןפאַׁשעֶב טְלעוֶו יִ זיִא טרעֶרעֶג םָה טאָנ םוו רייֵר ןהעֶצ םיִמ תיורפַאמ הֵרָׂשעַב
 ןאָק ךיא וו רֶּומ רֶר זיא םָר הָנְׁשמ יר טְנאָ ןְֵרעֶל ָּא ןּופ רעֶד ךיִא ןאָק רֶסּומ ַא ראַפ סיִו
 זיִא טְלעוֶו יד זַא רָּבֶא רמָאמ ןייֵא טיִמ טְלעוֶ יד ְפאׁשעֶּב טְנעֶקְג טְלאוָו טאָג םּראוָו ןָנְרעֶלְּפָ
 ןייֵטְׁשְראַּפ ּוצ ריַמ ןעֶרעֶהעֶג תֹורָמֲאַמ ןהעֶצ טיִמ ןְפאַׁשעַּב יִז טאָה רָע זַא י'שֹה ייַּב בּוׁשָח יֹוזַא

 עֶרעייֵ ןייֵא ֹוזַא ןְריֵלְראַפ ןעֶכאַמ יי םאָו םיִעׁשִר ִד ןופ ןְמעֶנ טְלהאָצעֶג עו ןעֶמ יֹוַא יו
 רֵכְׂש ןעֶמּונ ַא ןְּבעֶג טעוו ןעֶמ גוא .תֹורָמֲאַמ ןהעָצ םיִמ ןְראוָועֶג ןְפאַׁשעֶּב זיִא יִז םוִו םָלעוֶו
 ,תֹורָמֲאַמ ןהעֵצ םיִמ ןְראוָועֶג ןָפאַׁשעֶּב זיִא יִז םוָו טְלעוֶו יִד ןְטְלאַהְרעֶד ייֵז םָו םיִקיִדַצ יד ּוצ
 םֵּׁשַה לעיפ יװ םָלֹוע םעֶּד ןייַז אּוצ עיִדֹומ ַחֹנ זיִּב םֵדָא ןּופ ןעֶוֶועֶג זיִא תורֹוד ןהעָצ תֹורֹוד הֶיָׂשַע
 ְךֵרָבְִי םֵׁשַה ןעֶּבאָה ַחֹנ זיִּב םֶרָא ןּופ תורוד עא םּוראוָו .ןְראָצ ןייַז טְרעֶגְנעֶלְרעֶד םֶה ְךרֶּבִחַ
 ױזַא "שה םֶה טאָג ןייא ןרנאהראפ זיִא סע וא ןענאטשראפ ןעֶּבאָה ייֵז עֶׁשְטאָח טְנעֶרעֶצְרעַד
 טְראוַועֶג גְנאַל רהעז ְךאָד טאָה רע לּוּכַמ םעֶד טְּכאַרְּבעֶג ייֵז ףיֹוא טֶה רע זיִּב טְראוַועֶג גְנאַל
 הָרׂשִע .ץֶכעֶלְׁש ןּוהְמ םאוָו ןעֶׁשְנעֶמ יד ןעֶלהאָּצעֶּב יאֵדֵוְּב םעֶו י"שה זַא ןעֶפיִו ןָקאָנ רימ יֵדְּב

 יִא רע םיּפַא ְךֶרָא ּלעיִפ יוֵו ןייַז ּוצ עַידומ םֶהְרְבַא זיִּב ַחֹנ ןּופ ןעוֶועֶג זיִא תֹורֹוד ןהעְצ תֹורּוד
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 קרפ

 ןּורְּב ׁשֹורְּקַה-תֶא

 תובא תלחנ
 רֶד זַא ,רֶנייֵז םעֶנעֶדְלאָג ןעֶרעֶייט ַא ןְגעוֶו ריִחָי ןֵּב ןייַז ר
 ןֵּב םעֶד ּוצ רֶע םַּפּור ןייַרַא זיוה ןייַז ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶׁשֹיע -
 םֶד ןְסיוִו טְֶלאָז ּוד דניק ןייַמ םהיִא ּוצ טְגאָז רֶע גּוא דיִחָי !
 הָנֶּתַמ עֶרֶעייַט ַא רֶעייֵז םֶגנעֶרְּבעֶג ריר ראַפ ּבאָה ְךיִא !
 -ָראָפ רֶעייַז רּבֶא ףְראַד ןעֶמ רֶגייֵ םעֶנערְלאָג ןְכיִלְְסנּק ַא

 ןְכאָרְּב ּוצ םיִנ לא רע רֶנייז םעד ןְמֹיהוצ נוא ןייֵז וצ גיטכיֵז
 םּוגהנְּתַמ ןייֵמ טְסעוֶו ּוד סֶד ןהעְז לעוֶו ְךיִא זַא גוא ןְרעוֶו
 ְךאָנ לאָמ ןעֶמיייַוְצ םעֶד ףייא ריד ךיִא ףייק ּוזַא ןעֶטיִהְפֶא
 םֶרעֶפְנֶע ריִחָיןֵּב רֶד הָנֶּתַמ עֶטְׁשרֶע יִד ייֵו הֶנֶּתַמ עֶרעֶגעֶׁש ַא

 ראָנןייֵׁש רֶעייֵו ריִמ טְלעֶפעֶג הֶנֶּתַמ ןייַד רּמאָּפ רּביִל םהיִא
 ְךיִא םֶד רֶנייז ְרעֶייִמַא ּוזַא טְפיֹוקעֶג ריִמ ּוטְסאָה םִִו ּוצ ְּךאָד
 טיִנ ְךימ ךיִא לעוֶו רֶמאָּפ ןֶטיִה ּצ קְראַטׁש ןָפְראַד ְךיִמ לאָז

 ִד רַד ןעֶד טְכעֶרעֶג ייֵז ןיִגעֶז ן'הָנֲעַמ

0 1 

 תובא יקרפ

 .הֶז יִתֹא ּוֹּנָיו ,רֵמֲאְנָׁש ,רָּבְרִּמַּב אּוה
 תיֵבְּב ּוניֵתֹובֲאַל ּוׂשֵעַנ םיִּסֹנ הֶרָׂשע ה :יִלוקְּב ּועְמִׁש אֹלְו ,םיִמִעַּפ
 רַׂשְּב חיִרְסִה אֹלְו ,ׁשֶרֵּקַה רֵׂשְּב חיִרֵּמ הָׁשֶא הָליֵּפַה אל שר ְּ
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 ;םִֶּּכ רֵבְׂש לָּבַקְו ּוניִבֶא םֶהְרֶבַא אָּבֶׁש רע .ןיִאְבּ יִסיֵעְִמ ּויָה
 עיִדֹורְל ,םֶלִכִב רַמִעו ּוניֵבָא םֶהְרָבַא חָּפַנְתִנ תֹונֹויְסִנ הֶרְׂשֲע 3
 ּניִתֹובֲאַל וׂשֲעָנ םיִּסָנ הֶרָׂשֲע ד : ּוניֵבָא םֶהָרְבַא-לָׁש .ןתַבח  הָּמַּב

 אּוה ְךּורְּב ׁשֹודָּקַה איִבָה תֹוּכַמ רָׂשֲע ; םָּיַה לַע תֶרֶׂשֲעַו םִיְַצִמְּב
 ּוניֵתֹובא וּפִנ תֹונֹויְסַנ הֶרָׂשֲע : םָּיַה לע רֶׂשֶעְו ,םיִרְצִמְּבםיִרְצִּמַה 1

 רָשע

 תובא .תוכז
 ןהעָצ םּוא עֶלהעֶּפעֶּב ןהעָצ טיִמ טְלעוֶו איִד ןְפאַׁשעֶּב
 יִׁשְראַּפ םָד ריִמ ןְלעוֶו ,םיִעְׁשְר יֵד ןְפאָרְטְׁשעֶּב ּוצ ְךאַפ
 .ראַפ טְפֹוקעֶג טֶה ןאַמ רעֶכייֵר ןייֵא ,לָׁשָמ א טיִמ ןהעֵט
 זיִא רע סָלַא ,רהּוא עֶנעֶדְלאָג עֶרעֶייִהְט ןייֵא ןְהּוז ןייַז
 םהיא נּוא ןֶהּוז םעֶַד ןָפּורעֶגּוצ רע טאָה ןִמּוקעֶג םייֵהַא

 קְנעֶׁשעֶג ַא טְכאַרְּבעֶג ריד ּבאָה ּךיִא דְניִק ןייֵמ טְגאָזעֶג
 רהיֵא טיִמ ףְראָד ןעֶמ רהּוא עֶכילְפְסִניִק עֶרעֶייהְטַא
 ןהעָז רהיֵא טְסְלאָז נּוא ןהעג םּורַא גיִָכיִזְראַע רהעָז
 לעוֶו ךיא זַא ,ןְרעוֶו ןְּבְראָרְרעֶּפ טיִנ אָז איִז זַא ןֶשיִה ּוצ
 ָךיִא לעוֶו ןְטְלאַה ּוצ רהיִא טְטְהעטְׁשְרעֶפ נד א ןהעַז
 ,קָנעֶׁשעֶג ןְרעֶנייֵּפ ַא ְךאָנ ןעפֹוק לאָמ עֶטייַמְצ םֶד ריִד
 םוָו רהּוא עֶרעֶייֵהְט אֵזַא מְפֹוקעְג רִיִמ גד טְסאָה םוָו ּוצ
 טסעוֶו טְכייכיִפ , רהיִא רָּציֵא ןְרעֶמיִצ ןפיואד לאָז ָךיִא

 הָליִלֲח ,רֶטאַפ רֶד טהיא טְרעֶּפְטְנע ,טְגעֶרְּפעֶג ןְהּוז רָד םהיִא טאָה , ןְּפאַוְטְׁשעַּב גנעֶרְטׁש רעֶהְכאַנ ְךיִמ אּוד ְ
 אזא ןטִיִה אוצ ןייא ּרעוְׁש ךילקיו ףאָד זיִא סע לייוו , ןקנאדג ןייק ראָנ זיִא ןְפאָרְטְׁשעֶּב גְנעֶרְטְׁש ןּופ , םֵחָו ,

 אוצ רהיֵא איו ןְסייֵו טיִנ שלו +װ גנא רהּוא עֶכאַפְנייֵא ןייֵא ןְגְנעֶרְּב ריִד טפאוָו ְךיִא ןעוֶו ,רהּוא עֶביִלְטְסְנִיִק :

 םעֶד ּבעיִלּוצ ריֵד ּבאָה ְךיִא ,טְפאָרְטְשעֶּב גְנעֶרְטְׁש ריד ךיא טְלאוָו רהיָא ןְּבְראָרְרעֶפ טְסְלאוָו גּוא ןְפְלֶאָה :

 תובא ילשמ ׂ
 זיִא רֶטְכיֵר רַד , רעֶטְכיִר טְראָטְׁש םעֶד רַפ טגאָלְקעֶגְנַא

 אייֵז איו טְגאָזג רע טאָה ׁשְנעֶמ רענגלק ַא רהעְז ןעווַב
 אייֵז טאָה רעֶטק :

 אָוָלַא טְכאַמעֶג רעֶגְרֶע ְךאָנ ןֵכאַמ אּוצ טּוג טאַטׁשְנַא
 ןעוֶוְג רעֶהיִרְפ ןיִנעֶז ייֵז איוִו ןְכאַמ קיִרּוצ ייֵז רֶע לאָז 'ו

 0 ם"ע שוריפ :
 רֵבְׂש םעֶד ןָּונעֶג טאָה נּוא םיִבֹומ םיִׂשֲע ֵמ ןּוהְטעֶג טֶה נּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶהָרְבַא זיִּב , ןוְועֶג

 םֶהָרְבַא רעֶטאָפ רֶננּוא ןְראוָועֶג טֶבּורְפעֶג זיִא ןעֶּבּורְּפ ןהעַצ טימ תֹונֹויְסִנ הֶר ֶשֲע .ע עֶלַא ייֵז ראַפ

 ביל טאָה יישה םוָו טָפאַׁשְּביִל םאָר זָנּוא ןעֶסיוִו ןעֶכאַמ ּוַצ עֶלַא יב ןעֶגאַטְׁשעֶג ייַּב זיִא נוא

 ןּוהָמעֶג זיִא רָדְנּואוו ןהעָצ םיִסיִנ הֶרָׂשֵעי , טְבּורְּפעֶג םהיא רע טֶה םּורְד ּוניִבֶא םֶהָרְבַא טאַהעֶג

 תוּכַמ ןהֹעָצ איר ןּופ ןָראוָועֶג לּוצינ ןעֶנעֶז ייֵז םָו םִיַרְצִמ ןיֵא ןֶרע טְלָע עֶרעֶו ;גּוא ּוצ ןְראוָועֶג

 ןהָעצ תֹוּכַמ רֶׂשֲע ,םִי םעֶד יַּב ןעֶועֶג זיִא רֶדְנּואוו ןהעַצ נּוא םִיַרְצִמ ןיִא ןּוהְטעֶג טֶה י"שה םוָנ

 םִיַרָצִמ איִד ןעֶּכאָה תֹוּכַמ ןהעָצ נּוא םירצִמ ןיִא םִירְצֶמ יד ףיוא טְכאַרְּבעֶג "שה 'טֶה תֹוּכִמ 0

 ְרעֶטְלֶע עֶרעֶגְנּוא ןעֶּבאָה לאָמ ןהעָצ תֹוניפִנ הֶרָׂשֵע  םִי םעֶד ףיֹוא םאַהעֶג -

 ִד יוִו ,רֶלעֶג םֶד ןְּבעֶג םֹורַא םהיִא ןָסייַה ייֵז ןְלעוֶו ןאַד
 רָריוִו אייז ןֶּבאָה קַסְּפ םעֶד טְרעֶהְועֶד ןּבאָה רעֶריִרְּב
 עֶניִדרעֶהיִרְפ איד קירּוצ ןְמּוקעֶּב םעֶרַאיִל ַא טְכאַמעֶג
 רֶד םאָה אָוְלַא , ְׁלאַונ שיִנ ְךֹוא ייֵז ןְּבאָה ןָרעֶלהעֶּפ
 איד טיִמ ריר ךאָר והיִא טייַז טְגאָזג רעֶטְכיֵר

 םעֶד טֶכּורְּפעִג ן
 ןְּבאָה נא ' אָכ ןהעַצ טְבּורְּפעֶג ְךיֵמ ןְּבאָה ייֵז טייטְׁש סע םּוראוָו רֶּבְרִמ ףעֶד ןיא ןְטׁשְרעֶּביּוא
 ןְרעֶמְלֶע עֶרעֶנְנּא ּוצ ןְראוָועֶג ןּוחמעֶג זיִא םיִסיֵנ ןהעָצ םיִסיִנ הָרׂשִע , לֹוק ןיימ ןיִא טְרעֶהעֶג טיָנ -
 קאַמְׁשעֶג םעֶר ןופ ןעֶזעוֶועֶג ליִּפִמ טיִנ טֶה תֶרָּבּעְמ הָׁשִא םּוׁש ןייק םניַא ׁשֶרְּקִמַה תיֵּב ןיִא ץ
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 1 שמה תובאיקרפ - ןרפ 18
 / ירק עריא אֹלְו ,םִיַחּבְטַּמַה תיֵבָּב בּובְז הֶאְרִנ אֹלְו ,םֶָלֹועְמ ׁשֶרֹּקַה
 .הָבְרֲַּמַה יִצֵע לׁש ׁשֶא םיִמָׁשנַהּוּבכאלוםירופִּכַה םֹויְּב לֹורָּגןֵהֹכְל
  יִּתְׁשַּבּו רַמֹעָּב לּוּכִפ אָצְמִנ אֹלְ ןֶׁשעֶה דּוּמַע תֶא ַחּורָה הָחְצִנ אֹלְו
 . אֹלָו .םיִחָוְר םיִוְֲַּׁשִמּו םיִפּופְצ םיִדְמֹוע ,םיִנָּפַה םֶחָלבּו םֶחֶּלַה

 תובא תוכז
 ריִא שםעוֶו ּוד בֹוא זַא רהּוא עֶכיִלְמְסְניִק ןייֵא טְכאַרְּבְג
 ןְטייַווְצ םעֶד ראַפְרעֶד ריִד ְךיִא לאָז ןּבְראַדראַפ טיִנ
 םָלֹועו זיִא לֵׁשְמַנ רֶד ,עקִנעֶשנ עֶרעֶנייַפ ןְגְנעֶרְּב לאָמ
 ,דָמֶח טיִמ טעֶוּבִנ טְלעוֶו יִד טֶה ת"ישה , (הֵנָּבִי דָסָח
 ןייֵא טימ טְלעוֶו איִד ןָפאַׁשעֶּב טְלאוָו רֶע זַא טְנייַה
 ,הָנְּתַמ עֶכאַפְנייֵא ןייֵא איו ְךייֵַלְג סאָר זיִא , רַמֲאַמ

 לייוו רכָׂש ןְסֹורְג ןייק .ןמּוק טינ קיִדְצ םעֶד ְךאָד טְלאוָו
 גנא .טְלעוֶו יִד ןָוהיִפ ּוצ ךֶרּיד רעוָוְש ֹוזַא טינ זיִא םַפ

 ןייֵא ֹזַא זַא ׁשֵנֹוע ןעֶסֹורְנַא ןעֶמיק טְלאוָו .עֶׁשְר םעֶד
 ןהָא ןְרהיֵּפ ְךָרּוד טְנעקג טיִנ רע טֶה טְלעוֶו עֶכאַפְנייֵא
 טיִמ טְלעוֶו יד ןְפאַׁשעֶּב ת"ישה טֶה רעֶהאַד ,תֹוריֵבֲע
 ןופ טאַּבִג ןהעֵצ איד ףֹוא טְזייוֵו םָד סוָו םיִרָמֲאַמ ןהעְצ
 תוצמ ג"ירּת עֶלַא זַמּורְמ זיִא אייז ןיא םוָו ,יַניִס גראַּב
 עיִיָש ןייגנ ֹוזַא זַא רַכְׂש ליִּפ קיִדָצ םעֶד ׁשְמּוק אָליֵמְמ הָרֹוּת רַד ןופ עֶסיִנָמייַהַנ עֶרַא גוא

 תובא תלחנ
 לייַו ןָפאָרַּטְׁשעַּב קְראַטְׁש רַיַמ ְּךאָנ ּוטְסעוו ןעֶפיִהְרעֶד ןנעק
 ּוטְסְלאוָו טְׁשְרעֶּביִ ְךאַז עֶרעֶיימַא וִא ןְּבְראָדְראַפ ּבאָה ְךיִא
 ןיִראַה לעיפ וזַא םיִנְךיִד םלאוָו לירעגייז ןיילקַא טְפֹוקעֶג ריַמ
 | ר ּך 1 ךיִז  קֶראַפְׁש םיִנ ְךיִמ םְסְלאוָו נּוא ןעכעֶרּב ּוצ סֶע לעוו ְךיִא זַא
 גר רֶניק ןייַמ ןיינ םהיֵא םֶרעֶּפנֶע רעֶמאָפ רעֶד ,טְפאָרְטְׁשעֶּב
 ּוצ ְךיִר הָנּוּכ ןייֵמ ןעֶד ויִא ְּךאַו רעֶד ןיִא תֹועָּפא טְסאָה
 סוָו נוא ןּוהָּפ ּוצ סטּוג רייד ְּךאָד זיִא הָנְוַּב ןייַמ ןְפאָרטשעַב
 -ְךאַּפ םיִנ רהיִא טְסעו ּוד נוא בּוׁשָח ןייַז םעוֶו הָנָּתַנ ןייַמ
 עֶרעיֶבּוׁשֶה גּוא עֶרעֶסעֶרַג ְּךאָנ ןהעז יד ְךיִא לע ,ןּבְראַד
 ןיימעֶגַאןפיוק ריֵר לאָז ְךיִא ןעוֶו רַדיִט נּוא ןעֶּבעֶג ּוצ תיִנְּתַמ
 ריִד ְּךיִא טְלאוָו ןעֶכאָרּב ּוצ רָניווְשעֶג םִע ּוטְכְלאוָו ליִרעֶגייֵ
 חַלָצָי אל ןעוֶועֶג ןוׁש םִלאוָו ליִרעגייֵו םָד ןעֶד ןְפאָרְטְשעֶּב ץימ

 טְלעוֶו עַילטְסניק עַד
 תובא ילשמ

 זוא לַׁשֹמִנ רֶד ,רעֶטקאָד םעד טְלהאָצעֶּב טָא עֶיַצאַרּוק
 ןָליוִו ןייֵמ ןגעג ןיִּב ךיא ןידה םיי םייַּב ט'הָנעט ׁשְנעֶמ רָב
 רֶריוו ּוצ ריִמ זיא ןְּבעֶל רֵצְנאַנ ןייֵמ נּוא ןְראוָוג ןְראּבִנ
 טְגירְניִזנ ּבאָה ְךיִא בֹוא גידְלֹּוׁש רימ ןעֶמ טְּכאַמ סאוָו
 ןְּבעֶל סאָד ריִד טאָה וכלעוו רִד םהיִא ןעֶמ טְרעֶפְטְנַע
 סֶע איוִו רעָּבָא ןָמעֶג אּוצ ריד ייַּב סהיִא ןעק טְקְנעֶׁשנ

 ייֵרְׁשעֶג ןייֵא נּוא שער א רֶדָיוַו זיא ןְּבְראַטְׁש םּוצ טמּוק
 ןעֶמ טְגאָז ֹוזַא דְלאַּב יוִו ,ןְּבָראַטְׁש טיִנ ְךיִז םָליוִו סֶע

 ןְסיוו גד טְזּומ ּבעיל ןָּבעֶל סָד ריִד ְךאָד זיִא םהיִא ּוצ
 םעֶלַא ןופ טְפאַׁשְנעֶכעֶר ןְּבעֶנּפָא ןעֶזּנמ טְסעוֶו אּוד זַא
 אֵרֹוּכ םעֶד ראַפ ןְּבעֶל ןייַד טייַצ ןּוהְטעֶג טְסאָה ּוד םוָ

 ; ןעֶניִנעֶק עֶלַא רעָּביִא ביִנעק רֶר ויִא רֶע םָו ה"כ
 ם"ע שוריפ

 ראָג יז םאָה ןעֶמֶע ןעֶלאָז םיּנֲהֹּכ יד ןְמאָרְּבעֶג נּוא טְכאָקעֶג טֶה ןעֶמ סאו ׁשייֵלְפ גיִלייַה ןּופ
 םָד ןְראוָועֶג ןקְנּוטשראפ ּטיִנ זיִא םע סנ .רָטייווצ רֶד תָרָבּועֶמ הָׁשַא םוׁש ןייק טְסּולְגראַפ טיִנ

 ןיא גיִלָּפ ןייק ןעֶהעֶזעֶג םינ טֶה ןעֶמ סג רעֶיִרְד רעֶד .לאָמ ןייק תֹונּבְרק ןופ ׁשייֵלְפ עֶגיִלייַה
 ןעֶפאָרְטעֶג טיִג טָה םָע םַג רָמָריַפ רעֶד ,תֹונָּבְרק יד טעֶליֹוקעֶג טֶה ןעֶמ לאוו זיֹוה םָכאַׁש םעֶד

 םיִנ ןעֶּכאָה םִנ ְגעֶגעֶר איר םַנ רעֶטְפְניִפ רעֶד . רֹופָּכ םֹוי םּוא רק ןע עֶהעֶז לאָז לֹורֵג ג ןֵהֹּכ רָד זַא

 .ףעֶּביִא עָׁשְטאָח ַחַּבְזַמ םעֶד ףיֹוא טייֵרְגעֶגְנָא טָה ןעֶמ םָו ץְלאָה םעֶד ןּופ רעֶייַפ םָד ןֶשאָלְראַפ

 טְניוִו רעֶד םִנ רע /ְטסְקעֶז רעֶד . לָמיֵה ןלע לטְנּוא ראָנ ָנןעוֶועֶג טיִנ קעָד םּוׁש ןיק זיא ָּבְזַמ םעֶד

 יַׁשְטאָח לייז ןייֵא יו ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא זיִא רע םוָי תֹונּבְרַק יר ןּופ ףיור םעֶד טייֵרָּפְׁשּוצ טיִנ םֶה

 ןיא לוספ א ןעּפאָרְמעֶג טי לאָמ ןייק טֶה םִע םַנ רֶמעֶּביזרַד ןעֶטְניוו עֶסיֹורְג ןעוֶועֶג זיִא םָע
 טְכאַרְּבעֶג םֶה ןעֶמ םִוְץייַו ןּופ םיֹורְּב יייֵוְצ יִד ןיִא נּוא חַסָּפ םּוא טְכאַרְּבעֶג שֶה ןעֶמ סוָו רָמֹוע
 ייֵז ןעוֶו ייֵרְד עֶלַא יד ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיֵא טְלעֶטְׁשעֶג תָּבַׁש עֶלַא טֶה ןעֶמ סוֶו נּוא תֹועּובְׁש םּוא
 ןעֶמ טאָה רָמֹוע םעֶד ןֶמּקעֶּ טְנאַקעֶג םינ עֶרעֶרְנַא ןיֹוׁש ןעֶמ טלאו ןעֶרעֶֶו לּוסָּפ ןָפ ָטְלאוָו

 טאָה םֶחָּלַה יִּתָׁש יִר ןייז ּביִרקִמ ןְגְראָמ לאָז ןעֶמ בֹוט םוי יַאצֹומ טְכאַנ ייּב ןֶרייֵנְׁש אָקְוד טְזּומעֶג
 עֶלא םַנ רָמְכַא רעֶד ,טֶכאַנ רַפ תַּב ַּש םיִנָּפַה םֶחָל םעֶד נוא בֹוט םוי ראַפ ןעֶקאַּב טְזּומעַנ ןעֶמ

 ןעֶביֹוהעֶגְפיוא יז ךיילנ גְנֶע ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ׁשֶרְקֹמַה תיִּב ןיִא ןעֶנעוֶועֶגןעֶנעֶז םוִו לֵאָרְׂשִי
 ןעוֶועֶג לַלַפְהִמ טאָה נוא טקּוּעֶג ְךיִז טאָה רעֶכיִלְטיִא גוא טְפאַשְנְנע תַמֲחִמ טפול רעד ןיִא
 םיִנ לאָז רֶנייֵא יִרָּב לא רעיפ ןְרעֶדְנַא םּוצ םָנייֵא ןּופ ןְראוָועֶג םיֹורְג זיִא סע דייֵהְרעֶמיֹורְג
 םעֶנייֵקןעוֶועֶג קיזמ טיִנ טאָה סֶע םַג רֶטְייג רֶד .הֵרָוַתמ ְךיִ זיִא רעֶרעֶדְנא רעֶד םֶוןְרעֶה
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 ופ 8 ישימח תובא יקרפ קרפ |
 רַצ , ֹורֵבֲחַל םֶרֶא רַמָא אֹלְו ,םֶלֹועֵמ םִיַלָׁשּוריִּב בֶרֶקֲעַו ׁשֶחֶנ קיִּזִה
 תָּבַׁש בֶרֶעְּב ּואְרְבִנ םיִרָבְד הֶרָׂשֵע ו : םִַלָׁשּוריִב ןילָאָׁש םֹוקָּמַה יֵל
 תֶׁשֶקַה , ןותָאָה יּפ ,רֶאְּבַה יִּפ ,ץיָרָאָה יּפ .ןִה ּוּלֵאְו .תֹוׁשָמְׁשַה ןיִּב
 ףַא םיִרָמֹוא ׁשַיַו .תֹחְּלַהְו בֶּתְִּמַהְו בֶתֶּכַה ריִמָּׁשַהְו הָּמַּמֵהְ ןֶּמֵהְ
 םירמֹוא ׁשֵיַו ,ּוניִבֲא םֶהָרְבַא לֵׁש וליִאו הָׂשֹמ לָׁש ותְרבְקּו םיִקיִּזַמַה

 ,םֶכָחְּב הָעְבׁשְו םֶלְנְּב םיִרָבְד הָעְבִׁש י :הָּיׂשַע תַבְצִּב תַבְצ ףַא
 תובא תלחנ

 ןָּפכעַרְראַפ שנאָקעֶג םינ ןוש סע םלאוָו ןעֶמ הֶכאָלְמ םּוׁשִל
 ןְכעֶרּב ּוצ טינ דניווׁשעג ּוזַא ּוטסעוֶו רֶנייֵז ןשּונ םעֶד רֵּבִא
 ןענעק ךאנ ןעֶמ םעוֶו רעלעֶּפ ַא ןְכאַמ טסעוֶו ּוד ּוליפא נּוא
 'זיא סֶע ראָנ םֹורג ּוזַא ןייַז םינ ףאָרּפׁש ןייַר םעוֶו ןמְכעֶרְראַפ

 נפ א עֶליראָהַא ףֹוא ּוייִפִא ראש ַא זיא ְךאַו עֶרעֶיַַא ְךאָר
 רֶד זיא ,תֹונּתַמ פשעֶר יִר ןָרעיִלְראַפ ְךאָנ טְסְנאָק ּוד ּםֵרָפִּצ
 יר ןּופ שלהאָצעֶג ןמענ ּוצ (םיִעָׁשְרָה ןֶמ עַרָּפִהל יַדְכּב שטייט
 ןנאק קירַצ רֶד םעווסַנּפ סעֶד יייוֵושְנׂש םָנייֵלְקַא טימ םיעָׁשְר

 תובא תוכז
 . םֹולָׁשַּב רהיא ןּופ סירַא זיא נּוא טיִהעֶגְנָא רע טאָה
 םע לייוַו ףאָרְטש ןסורנ ןייק טינ טמּוק עֶׁשֹר םעד נּוא
 טְלעוֶו עֶכילְצניִק ןייֵא וזַא ןטיה ּוצ רעיֶוש תַמאַּב זיא

 הָרָׂשֲעַּבו הָנְוַּבכ איר זיא סאד . רהיא ןְּבְראַדרעפ ּוצ טינ
 טְלעוֶו יד ןְפאַׁשעֶּב טיִנ ת"יטיה טֶה סּוראד ('וכ תֹורָמַאַמ
 , תֹורְמַאֵמ ןהעצ טימ ןְרעֶדנאָז ומאמא טימ ךאפנייא
 ׁשֵנֹוע ןכילקערש ןייא ןּבאָה טינ ןלאָז םיעָשר יר יִמאֵר

 םוי םעֶד אייַּב הָנֲעֵט לעקִיטשא ןּבאָה ןינעק ןְלאָז נוא

 רַּפ תַּבִש בֶרֶע ןְראוָוג ןְסאַׁשעּב ןינעֶז רעֶטְסייִג עַטְכעֶלַׁש .

 םיִו טְלעוֶו ַא ּוזא ןְטיה ּוצ ןעוֶוג רעווש זיא סע זַא ןידֵה :תֹונְּתִמ עֶר יר ןָרעילְראַּפ ייֵז ןְלעוֶו ְךאָד רֵּבֶא ןְטְכעֶרְראַפ
 ףריד נּוא תֹורָמַאַמ ןהעצ ךוּוד ןראוונ ןְפאַשעּב זיא

 ןְטיהעֶגְנָא ןְּבאָה םיִקידַצ איד סאוָו ראַפרעֶד .סיקידַצל בֹופ וכש וּתֹו . ןייז לַחֹומ אייז ןעֶמ טעוֶו הֶבֵנׁשִּת

 : ּב"הֹועּב יֵכֹׂש והֹעָמ ייֵז טמּוק ראַפעֶר ןְטייֵקנירעוֶוְש עֶרהיִא עֶלַא טימ טלעוֶו עֶכילְצניק א ֹוזַא

 תנפ רובנ :

 ּבאָרַא לאָמְנייֵא זיא . ימור תֹּנכְלַמ ןופ טייֵצ יד ןיִא אב שי ךוא זַא ןגאז לייט ַא ,(ןיִקיִזַמַה ףִא םירמיא ׁשֵיַו)

 ןָמיה םינ ןְלאָז ןֶדני יִר זא גְנּוריִנעֶר יד ןּגפ להעָפִעִּב ַא

 נּוא יִדָניִק עֶרעֶייִז ןייַז לַמ טינ ןְלאָז נּוא הָדֹנ תָּבַׁש ףֹוא ןיִקיִזַמ יד ןעמ ףראד סו ןגערפ ןעמ טעוֶו .טֵכאַנ
 ןָכאַז ייֵרְד יד ןופ סנייא ףֹוא ןייַז רבוע טעוֶו סֶע ועוַו הָליֵעֵמ ָּתְכַסִמ ןיא אֶרָמְנ איר טגנעֶרּב .טִלעוֶו רֶָד
 ןָנּופג ךיז טאָה טייַצ רעֶנעֶי ןיא . ןָטייֵט םהיא ןעֶמ לאָז !ןְּבאָה ןֶגי עֶכְלעוֶו תּורָצ לעיפ יד רֶׁשֹנּוא זא ,הָׂשֲעַמֲא

 : טמ"ע שוריפ 1
 סיּב א םַנייא ןֵבאָה ייז עֶׁשְמאַח םיִלָׁשּורי טדאָטׁש עֶניִלייֵה רַד ןיא סירָגע ןייַא רַרָא גנאלש א

 םּוצ רעֶנייֵא טְגאָזעֶג טינ לאָמְנייֵק טאָה סעסנ רֵַטנהעֶצ רעֶר .טאׁשעַנ טינ ראָנ טאָה ןּוהמעֶנ

 ןְכאַז ןהעַצ םיִרָבְד הָרׂשֲע . םיִלָשּורי ןיא ןֵניִטְכעֶנ לאָז ךיא זַא טרָא םַר גנע רימ זיא סע ןָרעַרנַא
 ךיז לאָז סע דרע רָד ןּופ ליומ סאָד . יז ןְנעֶז סֶר טכאַנ ראַפ גאָמייֵרְפ ןָראוָועַנ ןְפאַׁשעַּב ןְנעֶז

 לאָז סֶע רֶּברמ רעֶד ןיא םִירֵמ ןופ ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ ליומ םאָּד ןגניִלַׁש ּוצ ןייא ן'חרק ןְנעֶּפַע
 ןיִא םוו ןֵמ רַר נּוא ןְגיֹוּב ןְגעֶר רעֶד . לייא ס'מעלּב ןּוֿפ ליומ םֶר .לֵאָרׂשי יר ּוצ רֶסאוַו ןעֶהעֶנ
 םר ניא ןיריַּפנַס ןּופ ןעוֶועֶג זיא רַע ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןּופ ןקעֶטׁש רעֶר נּוא ןעווֶועֶג זיא רֶּבַדֹמ רעֶד

 בַחַּכ םָד . דֹופֵאְו ןֵׁשֹוח םעֶד ןּופ תובוט םיִנָבֲא יד ןטלאַפשעג טימ רעֶד טאָה ןעֶמ סו ליִמְרעֶוַו
 יר נּוא ןַנייל ןְטייֵז עֶלַא ןּופ ןנעק לאָז ןעמ זַא ןֵּבירׁשעֶג ןְראוָועֶג זיא םִוִו םֶד נּוא תוחּול יִר ןּופ

 םֶהָרָבא ןּופ רעֶדיוִו רעֶד נּוא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןּופ רַבֹק רעֶר ךייא ןְגאָז לייֵמ ַא נּוא . ןייַלַא תוחול
 לייט ַא נּוא הָריֵקְע רַד ּוצ טְכאַרּבעֶג ן'קְחַצי טאָה רע ןעוֶי ןעזעוועג בירקמ טאָה רעֶ;םוֶו ּוָעיִבא
 ןעזייא טיִלָג ןעֶמ סאוָו גְנאוַוצ יד ךיוא נּוא . ןֵראוָועֶג ןְפאָׁשעַּב לאֵמסטנעֶר ןֵנעֶז םידָׁש יד ןְגאָז

 ןעֶזייֵא סייֵה ןֵּטְלאַה ןעֶמ ןאק יוִװ םּוראוָו גְנאוַוצ עֶרעֶדנַא ַא טיִמ ןֶּכאַמ טְזּומעֶנ ךיוא ןעֶמ טאָה
 ןייֵמְׁש ַא יו ױזַא זיא סאוָו ןְׁשְנעֶמ םעד ייַּב יא ןֵכאַו ןעֶּביִז םֶלֹונְּ םירבר הענש , רֹנאַה רֶד ןיִא

 סיוא טינ טֶה ןעֶמ נּוא יִלַּכ ןייא טֶכָאַּמיִנ טֶה ןעֶמ עֶׁשטאָח ןעֶזייֵא רָדָא ץְלאָה רַרָא םייל רַדָא
 ָבֵׂש ןייז טיִמ גיֵמְראַפְטכעַר טיִנ זיַא םוי ׁשְנעַמ א ךיוא ּוזַא םָלֹונ ןפּורעֶג טְרעוֶו טְניִטראַפיִנ

 ראַפ טינ טרעֶר םֶכָחַא .םֶכְח ַא ייּכ ןְרנאַהְראַפ זיַא ןֵכאַז ןעֶּביִז נּוא .םָלֹונ ןעֶפּורעֶג רע טְרעוֶו -
 .םהיָא ןּופ רֶמְלֲעזיִא רע םּוראוָו להאְצ רֶר טיִמ נּוא הָמְכָח טיִמ םהיִא ןּופ רֶסעֶרְנ ויִא סו םעֶד
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 | ֹוניֵאְו .ןִיָנֵמְבּו הָמְכְחִּב ּנֵּמִמ לֹורַָׁש יִמ .ינְפִל רֵּבַדְמ ֹוניֵא םָכָח
 ביִׁשֵמּו ןִינעֶּכ לָאוש .ביִׁשָהְלְלָהְבִנ ֹוניֵאְ ,ֹורֵבֲה יִרְבַּד ְךֹותְל םֶנְכִנ
 -הַמ לע ןורחַא ןוָחַאילע אי ןושארילע רָמֹואְו ,הָכלהַּ

 25 יי

 , הרב יַפּוג הָעְבׁש- סע ; ,םֶלְל םיִאָּב .תֹויִנערּופ יָניִמ הע ;ְבֵׁש ח
 ,אָּב תֶרְצַּבילָׁש בעֶר ,םיִרְׂשעֶמ םניֵא םֶתָצֹקמּו םיִרְׂשֲעַמ םֶתֶצְקִמ

 תובא תרובנ
 נּוא םֶכָח רָמֹורְג ןייא יִלְּבּורְטְסיִא ןֵּב ןְבּנאר רםיוִוג ןייֵא
 ןייֵא ר טעֶרייֵלקְראַפ ָךיִז רע טאָה רֵדְנעַר רעֶטְמהיִרעֶּב
 רַפ טְנעקְרע רהעָמ טיִנ םהיֵא טֶה ןעֶמ סד זַא רעֶמאָר
 יִד ןָׁשיוִוְצ טְכאַמנ ןייַרַא ְךְרּודאַד ְּךיִז םֶה נּוא ןֵדּוי ןייֵא
 טאָה גְנּולְמאַזְרעֶפ ןייא ןיא נּוא ,ןֵראָטְסיִניִמ עַׁשיִמאָר
 עִייַג ייֵרד איד טימ ְּךאָד ְךיִז ןְלעיִצ ריִמ טגאָזִנ ייֵז רֶע
 רֶגיִנייוַו נּוא ְךאוַוְׁש , םעֶרָא ןְרעוֶו ןְלאָז ןְדּוי זַא תֹורַזְג
 טיִג ןְלעוֶו ייֵז זַא טְרעֶקְראַפ טְקנּוּפ ןְמּוקְסֹוא ְךאָד טעוֶו
 ,סֵּכעֶז טאַטְׁשִנַא ןְטייֵּבְרַא ְךאָד ייֵז ןְלעוֶו תָּבַׁש םעֶד ןְטיִה
 רֶכייֵר נּוא ןנירְרעֶפ רהעָמ ייֵז ןְלעוֶו ְךאוָו ןיִא געט ןְּביִז
 ןריִלְרעֶּפ רֶדְנּיֵק עֶרעֶייז ןייַז לַמ טיִנ ןְלעוֶו ייֵז זַא . ןְרעוֶו
 ייֵז זַא נוא ,קְראַטְׁש יז ןֶּבייַלְּב טּנלִּב ןייק טיִנ ְךאָד ייֵז
 ןִמּוק ןְמאַזּוצ םֶרעֶטּפָא ייֵז ןְלעוֶו הבנ ןטיִה טיִנ ןְלעוֶו

 תובא תשורי
 רָד זיא רַמֲאַמ םעֶד ןּופ ׁשְטייֵמ רד . (ביִׁשֲהְל יָהְבִנ ּוניִאְו)

 סיּפע םהיִא טְנעֶרַפ ןעֶמ זַא ןְרעפְנֶע ּוצ ּםיִנ ְּךיִז טְלייֵא םָכָח
 רָד .םְרעֶפְנֶע רֶע רֶרייֵא בֵׁשַיְמ םּוג רעֶהיִרְפ ְךיִז זיִא רֶע ראָנ
 ןּוהמ םיָנ לאָז ׁשֶנעֶמ ַא זַא 'א קָלָחְּב ֶּביירָׁ הָׁשּודקַה יִרְעַׁש

 רַּביִא םּונ רעֶהיִדפ ְךיִז םְנעֶכעֶרעֶּב רֶע ןְרייֵס ְךאַז םּיׁש ןיי
 ךעֶר םיִנׁשְנעֶמַא לאָז ְכייֵלְנְמְעֶד ,םיִנ רָדָא ןּוהט לאָז רֶע 2
 רֵביִא םּוג רעֶהיִרָפ ְךיִז טְנעֶכעֶרעֶּב רֶע ןְרייַפ רּוּבר םׁש ןייק;
 טְשיִג ּוצ רֶטְרעוֶו יִד ןעֶרעֶר לאָז רֶע ּוצ הֶנָׁשֲחַמ רֶד ןיִא
 הָּמְרַה ְךאָנְרעֶד טאָה ןעֶמ זַא נּוא םּוהְמ ןעֶמ סאוָו ןעֶד
 ְךיִז טְנעֶכעֶרעֶּב ןעֶמ זַא רֶּבֶא ,ןְטְנעֶרְראַפ םיִנ ןֹוׁש ןעמ ןעֶק
 ,ףאַז יִד םֶה ְךאָנְרעֶד םּוהט ןעֶמ נּוא תַעַדַה בּוׁשִי םיִמ יג

 ,לאָמ לייהְּמ ְךיִז טֶפעֶרְמ סֶע ליפא גּוא ,הָחְלצַה טיִמ םּויִקַא

 םַטַבְמ תֹורָזְג יירד עֶלא איד לאָז ןעֶמ זַא הָּטאַר ןייֵמ זיִא אָזְלַא ןְרהעֶמ ְּךֶרּודאד ְךיִז ןְלעוֶו נּוא ןעֶורְפ עֶרעֶייִז טימ
 םּורַא טייֵצ עֶגיִנייֵא ןיִא , להעַּפעָּב םעֶד ןְפּורעֶגְּבָא גנא ןְבעֶגג טְכעֶרג םהיֵא ןְּבאָה ןעֶראָטְסיִניִמ איד . ,ןייַז

 תובא השעמ
 הָׂשֵעַמ ןייֵא טייטש ׁשָרָרֶמ ןיִא + (ןיֵרְׂשַעְמ ןָניִא ןֶתָצְקִמּוו

 לעיִפ טאַהעֶג טאָה רְֶלעוֶו ןאַמ רֶנייֵר ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םִע
 רעֶדְלעֶפ איִד ףאָׁש נּוא היפ לעיִפ רָנְמְרעֶגְנייוַו גּוא רֶרָלעַפ
 יוִו ר-לָמ לאָמ דְנעַזיֹופ רהאָי עֶלַא טְכאַרְּבעֶג םהיִא ןעֶּבאָה
 עֶנייַז טְּבעֶלְראַפ מֶה ןאַמ רעֶד גּוא םֶעייֵזְרעֶפ םֶה רֶע לעיפ
 ּוצ טְגאָזעֶג רֶע טֶה ןֶּבְראַטְׁש ן ןייַז רַפ . דֹובְכְו רֶׁשֹוְּ ןְרהאָי

 יד ןָמיִהעֶג םָה ןֶהּוז רֶד ,סאָמ טְרעֶדְנּוה רַׂשַעַמ ןְּבעֶג ּוטְסְלאָז
 ןַּבאָה סֶע ערעב ַחיִלְצַמ םהיִא טֶה סֶע נּוא גְנאַל ןֶרהאְי הֶאְוַצ
 םהיא ןְּבאָה עֶכְלעוֶו ןעֶׁשְנעֶט עֶנעֶּבְראָרְרעֶפ ןנּופעֶג רֵּבֶא ֹדיז
 סאָמ עֶגיִשְכיִר יִד ןעֶבעֶג ּוצ ןעֶּמיִה םיִנ םעוֶו רֶע זַא טְגאָזעֶג
 ָה רֶע ,עַגיִרהיִא םָד ןֶגְנעֶרְּב ְךֹוא רֶדְלעַפ יִ ןְלעוֶו רֵׂשֲעַמ
 רֵׂשֲעַמ רֶגינייַו ןְרייֵׁש ּצ ּבָא ןְגְנאַפעֶגְנָא םֶה נּוא טְגְלאָפעֶגייז

 זאָל ְךיִא נּוא ראַט םִַיַּב טְלאה ְךיִא ןָהּוז ןייַמ ֶהּו ןייַז
 טְסְלאָז ּוד זַא ריֵד ְּךיִא גאָזְרעַּפ תּוריִׁשַע ץֶנאַנ ןיימ רַּביִא ריִד
 ןצְנאַג ץטיִמ ת"ישה ןעֶנעיִר גּוא געוֶו סעֶטאָנ ןיִא ןֵריִפ ְךיִ
 נּוא ןֶעייַז ּוצ ןעֶּמיִה ּוּטְסְלאָז רעֶנְּטְרעֶג רעֶרְלעֶפ יֵד ןעֶצְראַה
 רעֶד יוִו רַׂשֲעַמּו הָמּורְּת ןְרָיׁשְּבָא נּוא םייַצ רֶד ןיִא ןֶרייֵנְׁש
 רהאְי עֶלַא הָאּובְּת סאָמ .דֶנעֶזיֹוט ןְּבעֶג רעֶרְלעַפ יֵד ויִא ןיִד

 רֶע ליִפיוִו רֶגיִנייוַו םֶכאַרְּבעֶג רהאָי םָּדעֶי .רֶָלעפ יד וי
 ןְבאָה רהאָי ןייא זיִּב ייֵז ןופ ןְמעֶנ ּפאָרַא רהאָי עֶלַא טְנעֶלְפ
 ןעֶראָויעַג ויִא רֶע נּוא לייֵהְטְנהעֶצ ןייֵא ראָנ םְכארְּבעֶג אייז
 טְסּואווְרעֶר ךיז ןְּבאָה םיִבֹורְק עֶנייַ זַא , לֶצל אָנָמֲחַר דֵרֹוי ַא
 םֶו ,גיִריִבֹוט םֹוי ןּוהְטעֶגְנָא םהיִא ּוצ ןֵמּוקעֶנ עֶלַא יז ןְנעַז
 ןעֶייִרְפ םֶגעֶרְּפעֶג ייֵז ייַּב רֵע םֶה ריִמ ּוצ ןָמּוקעֶג רהיֵא םייַז

 ם"ע שוריפ
 ןְגאָ ליוו רע; סוָו סד סיֹוא טדעֶר רֶנעֶי ויִּב טְראוַו רע דייֵר סְמעֶנעֶי ןיִא ןייַרַא טיִנ םהעְג רָע

 ְךיִז זיִא רֶע סעֶּפע םהיֵא טגעֶרָפ ןעֶמ ןַא טיִנ היִז טְלייֵא רֶע נּוא טְשְרֶע רֶע טרעֶפְנֶע ְךאָנ רעֶד

 טְגעֶרעֶל יֵּבַר רֶד סאוָו ןֶינַע םעֶד ןיִא יִּבַר םעֶד טְנעֶרַפ רֶע , טְרעַפְנֶע רֶע רָרייֵא בֵׁשֵּיַמ רֶעיִרָפ

 טְרעֶּפְנעֶז תֹולֵאֵׁש ייוֵוְצ טייא טְגעֶרְפ ןעֶמ וַא ,זיִא ןיִד רעֶד יוִו יֹוזַא יֵּבַר רעֶד םהיִא טְרעֶפְנֶע

 ןְרעֶדְנַא םּוצ םהיִא טְגעֶרְפ ןעֶמ םוָו םעֶד ףיֹוא נּוא ןֵמָׁשרֶע םּוצ הָלֲאַׁש רעֶטָׁשְרֶע רַד ףיֹוא רֶע

 םֶד ּבאָה ךיִא רֶע טְנאָז טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה רָע םאוֶו םעֶד ףיֹוא נוא ןָמייוֵוְצ םּוצ רע טְרעֶפְנֶע

 יםָלֹונ ןייֵא ייַּב נּוא הָדּומ רֶע זיִא ּפֶא םהיֵא טְגעוֶו רעֶנעֶי זַא טהע ָטָׁשְראַפ רע זַא .טְרעֶהעֶג טיִנ

 ןֵמּוק לֵארְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןְגעֶלְפ תֹייָנעְּוּפ ייֵלְרֶע ןְּביִז תֹויַנערּיּפ יִניִמ הָעְבִׁש ,טרהעקראפ ץֶלַא זיִא

 טינ ןעֶנעֶז לייֵמַא גוא תֹואּובִת עֶרעֶייִז רֶׁשֲעַמ ןעֶנעֶז לייט זַא תוריִבע עטְלייֵטעֶגְפֶא ןעֶביִז ףיוא

 רעֶייט טְרעוֶו סֶע טְרעֶניִמעֶג טְרעוֶו ןְגעֶר רעֶד תַמֲחַמ רעֶגְנּוה ַא טְמּוק תֹואּוכָּת עֶרֶעיַיז רַׂשעמ
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 -לָׁש בַעְר ,רָׂשעַל אָֹּׁשּורְמָג . םיִעַבְׂש םֶתְצְקִמּו םיִבעַר םֶתָּצְקִמ -
 הָיְלְּכ-לָׁש בער ,הָּלַחַה-תֶא לֹוטִל אֹּלָׁשְו .אָּב תָרְצַּב-לִׁשְו ןהָמּוהְמ !

/ 
| 

 פ

 תובא יקרפ

 ּרְסְמִנאֹלָׁש ,הָרֹוּתַּב תֹורּומֲאָה תותימ"פע , .םָלֹועְל אֵּב .ףבד ! אַּב
 ,ןיִּרַה יּונע לַע , םֶלֹועְל הֵאָּב בֵרָה , תיעְיִבְׁש תורַּפ-לעַו  ןיִּד תיֵבְל
 הער הֶּיַח ט הָכָכֲהַּכ אֹּלׁש הָרְוּתַּב םִירֹוּמַה-לַעְו , ןיִּדַה תיוהע-לע |
 הֵאַּב תּולְג , םֵּׁשַה לֹוּלִח-לעַו ,אוָׁש תַעּובְׁש-לע ,םֶלֹועָל הֶאַּב |

 ,םיִמָּד תּוכיִפְׁש לַעו ,תֹויָרֵע גילו ; םיִליִלֲא ידבֹוע לע . םַלֹועְל
 , תיעיִבְרָּב הֵּבַרְתִמ רֶבָּדַה םיִקָרְפ העָּבְרַאְב :ץֶרָאָה תַּמַמְׁש לע

 תובא תשורי
 רֶר נּוא ְךאַו א ןּוהְמעֶג נּוא םְנעֶכערעֶּב םּוג ְךיִז ּםֶה ןעמ זַא

 ,רֶסעֶב םֶלאוָו ןּוהְּסעֶג ׁשְרעֶרְנַא טְלאוָו ןעֶמ זַא ְךיִז כאר ְךאָנ
 ןעמ ןעֶד , ּופְרעֶד ׁשֶפָנ תַמְנַע ןייק ןְּבאָה שיִנ ןעֶמ לאָז ןעיֶועֶג
 םִנאַה רעֶד ןיא ת"ישה ייַּב גנידלַא זיא םַּפ זַא ןסיוִו ףְראַר
 רֶע ּוניֵיַה בָיּוחמ זיא רֶע םִו ןּוהַמעֶג םֶה ׁשְנעֶמ רֶד זַא אֶליִמְמ
 ןייֵא םינ םהיא זיִא סע גּוא טְנעֶכעֶרעֶב טּוג רעֶהיִרְפ ְךיִז טֶה
 ןּוהְט םעֶד ְךאָנ ויִּב ןפּוא רֶרעֶדְנַא רֶד הָנָׁשֲחַמ רֶּד ןיִא ְלאַפעֶג

 תישה ןּופ תיִשְרַּפ הָחְנְׁשַהְב ןעֶיעֶג זיא םִע זַא ןְמיִס ַא זיִא
 ןּופ תּוכְזִבּו , ןעֶגעוֶו הָבֹוּפ ןייַז ןּופ ןּוהמ א אֹקְוַר לאָז רֶע
 םעוֶו קֶסֶע םֶד זַא , ןעֶפְלעֶה ת"ישה םעוֶו ןּוחְמִנּו הָנּומֲא רֶד
 ; ןעֶמּוג םעֶלַא ּוצ ןְפֹואָה הֶוָּב ןעֶרהיִפְסיֹוא ְךיִז

 -נּוא ןייַד פוא ְךיִו ןְעייֵרְּפ םיִנ ןיינ ,קיִלְנְנּא ןייַמ ףוא יז
 ּוצ ריֵד ייַּב טְצעֶי ְךיִז ריִמ ןעֶּבאָה הֶחְמִׂש ןייַד ףוא ראָנ קיִלְג

 טְצעֶי זיּב ,םֶעייֵנ ןייֵא ריִד ייַּב זיִא םצעֶי ןעֶר ןְּבילְקעֶג ןְמאַנ ||
 ריד ייַּב ת"ישה גּוא רְֶלעַפ יִד ןּופ םריוִו ר ןעוֶועֶג ּוטְויִּב =

 תובא הרובנ
 ןֵּב ןֵבּואְר זַא טְסּואווְרעֶד ןראָטסיִניִמ ידייעֶּבֶא ךיז ןּבאָה
 ןְסאָרְדרעֶּפ קְראַטְׁש םד ייֵז טֶה , דּני ןייֵא זיא ּולְּבּורטסיא

 ,להעּפעּב ןְּבִלעֶז םעֶד ןעֶּבעֶגְג םֹורַא רעריוװ ןְּבאָה גּוא .
 ןְסא-ׁשעּב ייֵז ןְּבאָה , הָלָפֲאַו ְךֶׁשֹח ןדּניייִּב ןְראוָוְנ זיא םַע
 זיא רע ,םֹור ןייק; יִאָחֹוי ןּב ןֹועמִׁש יִּבַר ןְטביר ּוצ םֹוא
 מעוֶו טְכייֵליִ םיִסָנָּב רֶמּולִמּו קיִדַצ רֵסֹורְנַא ְךאָד
 יֵרּוהְיַה יֵכָדְרֶמ יֹוִו הֶרֵזִנ יד ןייז ּוצ לַטַבְמ ןגְניִלג םהיֵא
 ןֶמָה ןּופ הָרֹזג יד ןייַז ּוצ לֵּטַּבִמ ןגנּולג זיא טייַצ ןייַז ןיִא
 םעֶד ןְמּונעֶגְנָא טאָה יִאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר ,עָׁשָרָה
 ְךאָנ עֶזייֵר רֶד וצ טעֶטייִרַּבְראַפ ְךיִז טֶה נּוא גאַרְטָפֹוא
 םיִא זיִא ,טאָטְׁש רַד רעֶסֹוא םֹורַא ןֹוׁש זיִא רֶע זַא ,םֹור

 לאָז הֶרָזְנ איִד זַא ןָכאַמ טְראָר ךיִא לעוֶו 'םוה ןייק ריִד טימ ןהעַג לאָז ְךיִא זַא ןֹועְמִׁש יִּבַר אּוצ טְנאָזְג טֶה גּוא =
 ּגניִבֶא הרב ןּופ טְסְנעיִד איִד תיִרְצִמֲה רֶגָה ּוצ .טְגאָזנ גּוא ןְנייוו אוצ ןְְנאַפעֶגְנָא ןיעְמִׁש יִּבר םֶה ןְועוֶו ֵטְּב

 תובא השעמ
 רְשעַמ יוִו טיִנ רעֶמ םֶסֶמּוקאַּב ּוד לייוַו ןֵהֹּכ רָד ּוד גּוא םריוִו
 גְנּוקְרעֶמעֶּב עֶועיִד טאַהעֶג לעֶהיִרַּפ טְסאָה ּוד סו םעֶד ןּופ
 מה רע נּוא קּורְדנייֵא ןקְראַטְׁש ןייֵא טְכאַמעֶג םהיֵא ףֹוא םֶה

 רריֵו זיִא גוא ףְראָד ןעֶמ יוִו רֵׂשֲעַמ ןְּבעֶג ןְגְנאַפעֶגְנַא רֶמייוֵו

 : רֵׁשַעְתַּתֶׁש ליִבׁשַּב רֵׂשֲע ש"טּכ ,ןעֶראָועֶג ְךייַר

 ט"ע שוריפ 1
 עֶלַא ןופ תועד יד גיִטְראַפ זיִא סע זַא .טאז ןְנעֶז לימַא נוא גיִרעֶגְנּוה ןְנעֶז לייֵמַא ַא הָאּובְּת יִר

 נּוא גְנּוּבְראַדְרעֶפ נּוא גְנּומּורְּב ןּופ רעֶגְנּוה ַא טְמּוק ןעֶּבעֶג טינ רׂשֲעַמ ןייק ראָג לאָז ןעֶמ זַא :

 טיִנ לאָו ןעַמ ןַא םֶלֹוע םעֶד ייַּב ןְביִלּבעֶג זיִא סע זַא .ךיוא טְמּוק ןעֶגעֶר גיִנייוֵו תַמֲחַמ רעֶגְנּוה /)

 רעֶד ףיֹוא ׁשּוּפע ןייֵא ו"ח טַמּוק םָע רֶנְד ; גְנּרְנעֶלְרעֶפ ןּופ רעֶגְנּוה ןייֵא ו"ח טָמּוק הָלֵח ןעֶמעֶנ :

 לייוַו סעד רָּביִא נּוא הָהיֵמ בִיַח זיא ןעֶמ םוָו הָרָיַבע ןייֵא זַא ףיֹוא רֵבֹוע זיִא ןעֶמ ןעוֶו טְלעוֶו /

 טְמּוק תֹומֲחְלִמ ןופ דְרעוֶוְׁש ןייֵא םֶלֹועל הֵאַּב בֶרֶח , הָטיִמְׁש ןּופ תֹוריֵּפ יד ריִקְפַמ טיִנ זיִא ןעֶמ }

 ָתְקִסַּפ ןעֶמ סָװ ניא טינ ְּתְקָסַּפ ןעֶמ גּוא ן קַסְּפ םעֶדי טְסייוַו ןעֶמ :זַא טְלעוֶו רֶח ףֹוא םֹולָשָו סח : |

 זיִא הָּכְלֲה יִד יוִו םיִנ הָרֹוּת רֶד ןיִא ןְנעֶק סּפ םִו יד רֶּביִא נּוא זיִא ןיד רֶד יוִו טְרעֶק ראַפ יִכְּב יו

 גוא תֹועּובְׁש עֶׁשְלאַפ רָביֵא טְלעוֶו רֶד ףֹוא טְמּוק הָעָר הָיַח ןייֵא הער יח . רֵתָהְו רּוסיִא ןיִא | |

 םיִכָכֹוַּכ תַדֹובֲע טניד ןעֶמ סאוָו םעֶד ףֹוא טְלעוֶו רֶד ףֹוא ו"ח טָמּוק תּולָג ַא , םֵּׁשַה לּוליִח רָביֵא 4

 ןייק א טְלאַה ןעֶמ סאוָו גּוא טְסיֵז םּוא תָנִרַה ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא זַא גּוא תּונְז רעֶּביִא נּוא יי

 ןּופ ראי ןְטרעֶפ םעֶד ןיא . רָבָד הר טְרעֶמיִג ו"ח טְרעֶוֶו ןֶמייֵצ ריִפ ןיִא םיִקָרְּפ הֵָעַּבְרַאְּב , הָטיִמְׁש א

 תיִעיברּב , ראָי םָכיִלְטיִא תֹוּכּוס ְךאָנ גּו הָטיִמָׁש ְךאָנ םִוָו ראָי סָד נּוא הָמיִמָׁש ןיִא נּוא הָטיֵמְׁש 0 |

 םעֶד ןיִא יָנֲע רֵׂשֲעַמ ןעֶבעֶגְג טיִג טֶה ןעֶמ סאָו םעֶד רָּביִא הָטיִמְׁש ןּופ ראָי ןעֶמְרעֶּפ םעֶד ןיִא 10

 ןעשירה 1 / 6 ראו /

 רעֶד ת" יִׁשהויִא טְצעֶי גיא רַׂשֲעַמ ענג םֶה סו ןַהַּכ רעֶד --
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 ,הָנָשְ הָנָׁשלָכְּבֶׁש גָחָה יִֵאָצֹומְבּו ,תיעיִבְׁש יַאָצֹומְבּו ,תיִעיִבְׁשַבּו

 רׂשֲעמ יִנְּפִמ תיִעיִבְׁשַּב . תיִׁשיִלְׁשַּבִׁש יִנֲע רַׂשֲעַמ ינְּפִמ תיִעיִבְרִּב
 יֵאָצֹומְּב .תיִעֵיַּבְׁש תֹורָּפ יִנְּכִמ תיִעיִבְׁש יֵאָצֹומְּב ,תיִׁשְׂשַּבַׁש יִנֲע
 תֹודִמ עַּבְרַא י : םיִיָנֲע תֹונְּתַמ לֶזִג יַנְּפמ ,הָנָׁשְו הָנָׁש-לֶכְּבִׁש גָחֶה
 ׁשֶיְו ,תיִנֹוניֵב הָּדִמ וז ; ְּךֵֶׁש ְךֵלִׁשְו ,יִלָׁש יִלָׁש רֵמֹואָה ,םֶדָאָּב
 ְךּלַׁש יִָּׁש ץֶרֶאָה םע יִּלָׁש ְךֵּכְַׁו ְךּלׁש יִּלַׁש .םֹורְס תַדמ וז םיִרְמֹוא
 תֹוּדִמ עַּבְרַא אי :!עָׁשָר יִּלָׁש יִּלָׁשְו יִּלָׁש ףֶּלָׁש .ריִסָח ְּךֶּלִׁש ְףֶּלׁשְו
 הָשֹק .ֹורָבֵׂשִּב ֹורֵסְּפָה אָצָי ,תֹוצְרָל ַחֹונְו םֹועְכִל ַחֹונ .תֹועֵדְּב
 חֹונְו סֹועְכִל הָׁשָק .ֹורֵסְפֶהְּב ֹורָכְׂש אָצִי ,תֹוצְרִל הָׁשּקְו סֹועְכִל

 תרובג
 ןיִזעוֶוג זיִא גּוא רָּבְדִמ רֶד ןיא ןְפאַּלַטְנַא זיא איז ןעוֶו

 םיִכָאְלמ ייֵרָד ןזיווג רהיא ּוצ ךיז ןְּבאָה הָרָצ תֵע א ןיא
 ךיז טְזייוַועֶּב הָרָצ תֵעא ןיא ןיִנעֶז רימ זַא טְציא גּוא
 גידְניִז גּונְג ריִמ ןיִנעֶז םַּתסַה ןמ ,קיִזַמ ַא ראָנ זננא ּוצ
 ּבֹוא טְגאָזְג ןֹויְלַמְּת רַּב םהיִא טאָה ֹוזַא ןיִנעידְראַפ ננא
 ןֵּב ןֹועְמׁש יִּבַר טְגאָז .קעוֶוַא ךיא העַנ טינ םֶפָליוו גד
 ,זיא סע ןְמעוֶו ךרֶּוד םַג ַא ןייז ןֹוׁש לאָז םהיא ּוצ יאֵהֹוי
 ןֹועְמִׁש 'ר זיִּב ננא םֹור ןייק ןְפאַלג קעוֶוַא זיא קיִזַמ רָד

 ןיִא ןייַרַא ןֹוׁש ַחּנר ןייַז זיִא ןָמּוקנ ןיִהַא זיִא יאָתֹוי ןֵּב
 עֶנּוׁשִמ זיִא איִז נּוא ועֶטְכאָּט םִרעֶייק ןֶׁשיִמֹור םעֶד
 טְסיִזְמּוא רַּבֶא זיִא סע טרירּוקעג רהיא םֶה ןעֶמ .ןְראוָוְנ
 איוו , ןְפלאָהג טיִנ טֶה ְּךאַז ןייק גוא עֶהיִמ עַלַא ןעווג
 ַהּור רֶד טֶה םור ןייק ןִמּנקג זיא יאָחֹוי ןֵּב ןֹועְמִׁש יִּבַו
 ןֵּב ןֹועָמִׁש יִּבַו טְפּור ןעֶייֵרְׁש אּוצ ןְנְנאַפעֶגְנָא והיא ןוא
 ןעֶמ ,ןְלייֵה ְךיִמ טעוֶו רע ןָכילְטְסיינ ןָׁשירּוי םעֶד יאָהֹוי
 רֶע טאָה ,רהיֵא ּוצ טְכאַרְּבנ נּוא טְכּוזעֶגְפֹוא םהיא טֶה

 תובא
 רַד ,ןעֶנאַד ןּופ ןֹוּיְלַמְּת רַב םֹורַא העָנטְנאָזִנ לֹאְמ יוֵוְצ
 סְרעֶזייֵק םעֶד נּוא רהיא ןנופ םֹורַא רְלאַּב זיא חּור
 ועָזייק רעֶׁשיִמֹור רַד ,ןְראוָוג דנּוזנ רְלאַּב זיא רעטְכאָט
 םעֶד ןיִא טְוהיִפג ןייַרא םיִא טֶָה נּוא םהיא ּוצ םֹורַא זיִא
 ּוצ םִגאָזעֶג םֶה נוא ןֵגיִל ןְטייֵקְראַּבְטְסאק עֶלַא ואוו רֶדֵח
 טְלעֶּפְג ריִד םוָו ןְקְנעֶדְנַא םנצ םעֶנ יִאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר
 ֶׁש יוֵנְצ ,ערהע עֶטְסעֶרְג איִר רימ ייַּב ןייַז טעוֶו םֶד גּוא
 איד ןּופ להעָפעֶּב רֶד ךוא ןְגעֶלְנ זיִא ןְכאַז עֶלַא איד
 ,רעזייק רֶניִרעֶגְג טְנאָּזִג יִאָחֹוי ןֵּב ןֹיעְמֹׁש 'ר טֶה , תֹורָזְנ
 טְגיִל םוָו רעֶיְּפאַּפ םֶד ראָג טיִנ ְךאַז ןייק. גנאַלְרעֶּפ ְךיִא
 טְּבּולְרֶע םיִא טֶה רע זיק רָד ,ויִמ קְנעֶׁש סָד טָא ,אָד
 םהיִא טֶה יִאָחוי ןָּב ןֹועֵמִׁש 'ר נוא רעֶיּפאַּפ םֶד ןֵמעֶנ ּוצ
 ןעֶראוָוְג יטב זיִא ֹוַא גּוא ,ןעֶסיִרּוצ גּוא ןעֶמּונִנ

 הָנְׁשִמ איִר טְוייַו םאָד הָרְזִג עֶכיִלְקעֶרׁש איד
 ְךיֹוא ןעֶמ ףְראַד אייֵז זַא ,(ןיִקיִזַמַה ףַא םיִרָמֹוא ׁשִיָוו
 :ןעֶּבאָה לאָמַא

 ט"ע שוריפ
 .ראָי ןְמְסְקעֶז ןיא יִנְע רֶׂשֲעַמ ןְּבעֶגיִג טיִנ טאָה ןעֶמ םוָו םעֶר רַפ ראי ןְמעֶּביִז ןיא . ראי ןעֶמיִרְד
 ןּופ תוריּפ יד ןעוֶויִג ריִקְּפַמ טיִנ טֶה ןעֶמ לייוַו זיִא הָטיִמָׁש ְךאָנ סאוָו ראי םעֶד ןיִא נּוא יִאצֹומְנִי
 .הֶאֵּפּו הָחָּכִׁש טקָל םיַיַנע יד ְּתְלִזיִנ טאָה ןעֶמ לייַו ראָי עֶלַא ןּופ תוּכּוס ְךאָנ נוא ,הָמיֵמׁש
 עֶנייַמ זיִא עָניימ טְגאָז סו רֶד ׁשְטְנעֶמ ייַּב ןְדְנאַה רַפ זיִא תֹודָמ ייֵלְרֶע ריִפ םֶּדָאַּב תֹודְמ עַּכְוא

 יד ןְּבאָה הָדֵמ יִד סָד ןְגאָו לייֵמַא גּוא הֶדֵמ עֶניִסעֶמ ליָנימַא זיִא הֶדֵמ יִד עֶנייַד ןיִא עֶנייֵר נּוא

 םע ַא זיא רעֶד עֶנייַמ זיִא עַנייֵד נּוא עֶנייַד זיִא עֶנייֵמ טְגאָז סו רעֶד ,טאַהיִנ םודס ןּופ טייַּל

 טְנאָז סאוָו רֶד . דיִסָח א זיִא רַד עֶנייַד ויִא עֶנייַד נּוא עֶנייַר זיא עֶגייֵמ טגאָז םיִו רֵד .ץֶרָאֶה
 זיִא תֹודַמ ייֵלְרַע ריַּפ תֹערְּב תֹורְּמטְַַּא . עֶׁשֶר ַא זיִא רֶר עֶנייַמ זיִא עֶנייֵמ גּוא עֶנייַמ זיִא עֶנייַר
 גְנירג רעֶדיוִו זיִא נּוא סעּכ ןיִא גְניִרְנ טְרעוֶו סע; רעוֶו . ןְׁשְטְנעֶמ ןּופ תֹועֵד אייֵּב ןעֶדְנאַה ראַפ

 .ןיא טָפָאי זיִא רע םוו טייק לְטְכעֶלְׁש סָד טְסייֵה סָד ןֵראָׁש ןייַז קעוֶוַא טייֵג ןְרעֶוו ּוצ טניליוואַּב

 . ןיִא םִע נּוא טּונ ְךיִנ םְרעוֶו רע; סאוָו םעֶר ןּופ טייֵקְטּוג סאָר טְסייֵה סֶד רֵכָׂש םעֶד ָךֶרּוד םעּכ
 רעוֶוְׁש זיִא רע רָּבֶא םֵעַּכ ןיִא טְרעֶוו רַע רֶרייֵא לעוֶוְׁש זיִא סע רעוֶו . ןְמעֶּב ּוצ רֵּביִא םיא גְניִרְג
 סאר  רֵכׂש ןייַז קעוֶוַא טייג ןעֶמעֶּב רָּביִא גְניֵרְג טיִנ ְךיִז טְזאָל רע טּוג קירּוצ טְרעוֶו רֶע רָרייֵא
 רעֶּביִא טְכייל טיִנ ְךיִז טְזאָל רֶע סאו ןְראָׁש םעֶד ךֶרּוד ַעַּכ ןיִ ְךיִג טיִג טְרעוֶו רֶע ז םוָו טְסייֵה
 רבא םיא גְניִרְג זיא םע נּוא סעּכ ןיִא טְרעוֶו רֶע רֶדָייִא רעוֶוְׁש זיִא סֶע רעוֶו סא הק , ןְמעּב
 ןְזאָל ּוצ רעוֶוְׁש זיִא נּוא ןעֶרעוֶו ּוצ םֵעַּכ ןיִא גָניִרְג רָּבֶא זוָא סו רֶד . ריִסָח ַא זיִא רֶד ןָמעֶּב ּוצ
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 תֹוּדִמ עַּבְרַאני :עֶׁשְר תֹוצָרְל הֶׁשָקְו סֹועָבְל ַתֹונ .ריִסָח תֹוצָרל

 . ֹודֵסִפָהִּב ֹורָכְׂש אֵצְי ,רֵּבַאָל ריִהָמּו ֹומְׁשִל ריִהָמ ,םיִרָיִמְלַתְּב

 ,םיִרֲחַאּונְּתִי אלו ,ןֵּתִִׁש הָצֹורֲה ,הָקָרצ ינתֹונָּ תֹודִמ עַּבְרַאגי :עֶר

 עֹמְׁשִל אי ּוהְכְׂשַּ ֹודֵסְפֶה אֵצָי ,רֵּבַאָל הק מִׁ הָׁשק

 יא יי

 .הָעְר וניֵע ; ןֵתִי אל אּוהָו , םירָחַא ונְתִי ,םיִרֵחַא-לָׁשְּב הָעָר ֹוניֵע

 :עָׁשִר םירחַא ּונּתי אֹלְו ןֵהָי אל ,ריִסָח םיִר הַא ונתיִו ןֵּתִי ,וּלָשַּב

 רֵבָׂש .הֶׂשֹע ּוניִאְו ְּךַלֹוה .ׁשֵרְדִּמַה תיֵב יִכְלֹוהְּב תֹוּדִמ עַּבְרַא וי
 הֶׂשעַו ּךלֹוה ,ּדָיְּב הֵׂשֲעַמ רֵכָׂש .ךֶלֹוה ּוניִאְו הֶׂשֹע .ּדָיְּבהָכיִּלֲה
 יֵנְפִל םיִבְׁשֹויְּב תֹוּרִמ עַּבְרַא יט :עֶׁשָר הֶׂשֹע אֹלְוְךַלֹוה אל .דיִסָח
 ,לֹּבַה-תֶא גֵפֹוס אּוהְׁש גֹופִס ,הֵפָנְו תֶרֶּמַׁשְמ שמו ופְסםיִמָכָה

 : תובא תקרצ
 ,קיִלגנּוא ןופ ןטיִהְרעפ טְלאוָועֶנ םהיֵא םֶה נּואטאַהעֶג םשַגְנעֶוְּב ׁשֶרֶדָמ רעד . ותָקָרִצ יֵנָתֹונּב תֹודמ עַּבִרַאו

 זיא נוא ןאַמעֶרָא ןייא רַפ טְלעֶטְׁשְראַפ ריאֵמ יִּבַר 7 טֶה זיִא םִנַה לַעַּב ריאמ יִּבַר ןנֿפ טייֵצ רעֶד ןיִא ,הֶׂשֲעַמ ַא
 ןעֶמּונעֶגְנָא םהיֵא ןּבאָה יעְניִר יד ,ץ'אָדּוהְי ּוצ ןטגקעג רֶכ"עוָו יִתֹותֹנַעָה אָדּוהְי ןאַמ רָכייֵר רהעְז ןייֵא ןזעוֶועֶג

 ריאמ 'ר .ןֵּביִרְטעֶג םֹורַא םהיא ןֵּבאָה גּוא בֶנֵג ןייא רַפ ןּבעֶנעֶג שיִנ לאָמ ןייק טֶה גוא נְראָק רהעְז ןעוועֶג זיִא
 זיִּב טְראוַועֶגּבָא נּוא לאַטָׁש ןייֵא ןיִא ןעטְלאַהעּב ְךיִז טֶה םִע וַא ׁשֶר יקה הּורְּב ןהעֶזעֶנ טֶה ריִאָמ יִּבַר ,הֹקָרְצ ףֹוא

 ןייַרַא רֶריוו דֵע זיא ןאַד גנא דאָרָּב דֵנעֶבְא ןּופ טייַצ יד -קערְׁש ןייֵא עיֶליִמאַּפ ןייַז םיִמ ן'אָדּוהַי ףֹוא ןְמּוק ףראַד
 םֹורַא טְלאוָועֶג רָריוִו םהיא ןָבאָה רענעיד יִר םֶהיִאּוצ לעיַפ ךיז ןיא טאַהעֶנ וָּבֶא טֶה אְרּוהְי , קיִלְנִנּוא רעֶכיִל

 ןוש טֶה רע גיִרעֶגְנּוה זיִא רֶע זַא טְגאָזעֶג רע טֶה ןְּבייַרְט בעיל םהיִא טאָה ריִאָמ יֵּבַר 'עָכְלעוֶו ראַמ תֹודָמ עַטּוג

 ְ ט"ע שוריפ
 ,ןִנְרעֶל סוָו יד ייֵּב ןֵדְנאַה רַפ זיִא חודמ ייֵלְרֶע ריִפ תֹודְמ עַּבְרַא , עֶׁשָר ַא ויִא רַד ןְטעֶּב רֵּביִא ְךיִו
 עֶמּונ ןייַז קֿפוֶוַא םייג ְךיִג טְסעֶנ ראפ נּוא טְניִרעֶל רע סו ןייז ּוצ לֵּבִקִמ גָניִרג זיִא סֶע רעוֶו

 רעש זיִא רע ןעוֶו .ְךיִנ טְסעֶג רפ רֶע סאו םטְנעֶלְׁש םעד טימ לֵּבַקְמ ְךינ זיא רֶע סו הֶרֵּמ
 אּוצ לַּבִקִמ רעוֶוְׁש זיִא רע סוָו ןְראָׁש רֶד קעוֶיַא טייג רע טְסעֶג רֵפ ְךיִג טיִנ רַּבִא ןייַז ּוצ לָּבקְמ
 רָע סאוָו לַּבקַמ ְךיִג זיִא רע ןעוֶו . טְניִרעֶל רע םיִז ךיג םיִנ טְסעֶג רַפ רע םוִו םעֶד ןְגעק ןייז
 רַפ נּוא ןייַז לֵּבקמ ְךיִנ טיִנ ןאק םִע רעוֶו , קָלַח רֶמּוגַא זיִא סאָד ְךיִג טיִנ טְסעֶג רַּפ גּוא טְניִרעֶל

 הָָרִצ ןיִא ןְדְנאַהְרעֶפ זיא תֹועָד ייֵלרֶע ריִפ תודמ עַּרַא .קלַח רֶטְכעֶלְשַ זיִא םֶדְיִגטְתעַג
 - זַא סייֵו רע םּוראוָו ןֶּבעֶג טיִנ ןְלאָז ערעֶרְנַא נּוא הֹקָדְצ ןֶּבעֶג לאָז רעֶג זיִא הָעְד ןייז זַא . ןָּבעַג
 ְךעֶדְנַא ליוִו רע זַא .ןְרעֶוו ְךייֵר לאָז רעֶנעֶי זא טינ רֶע טניגְרעֶפ ,ְךייַר ןעֶמ טְרעֶוו הָקָדְצ ןּוֿפ
 ,ראָשַא םהיֵא זיִא רֶלעֶג ןייז ְךיִז ףיוא טְכעֶלְׁש גיֹוא ןייז זיִא ןְּבעֶג טיִנ לאָז רע גוא ןְנעֶג ןְלאָז
 נּוא ןְבעֶג טיִנ ליוִו רֶע זַא , ריִסָח ַא רע ויִא הקָדִצ ןְּבעֶג ְךיֹוא ןֶלאָז עֶרעֶדנַא נּוא ןֵּכעֶג לייַו רֶע
 סאוָו איד יב זיִא תֹועד ריָפ תֹודְמ ַּברַא ,ץֶשָר ַא זיִא רֶד ןֶּבעֶג טיִנ ךיוא ןלאָז עֶדְמעֶּהְּפ זַא ליוו
 םעֶד רַּפ רַכְׂש רֶע טֶה טיִנ טְניִרעֶל נּוא ׁשְרדִמַה תיִּב ןיִא טהעֶג רֶע זַא ׁשְררַמה תיִּב ןַיִא ןעֶהעֶג

 םעֶד ראַּפ רֵכְׂש רֶע טאָה ׁשֶרְדַמַה תיִּב ןיִא טיִנ טְהעֶג גּוא םיִיַה רָד ןיִא 'טְנעֶרעֶל רע זַא , ןייֵג ||

' 
: 
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 טְנעֶרעֶל ניא טינ טהעגג רֶע .יִסָחַא זיִא רַד טְנעֶרעֶל גּוא ׁשֶרֶדַּמַה תיֵּב ןיא טהעג דַע ,ןָגְרעֶל
 טְמעֶנ םאֹוׁש ַא םיִמָכֲח יד רַפ ןְציִז םוָו יד ןיא זיִא לייֵט ריִפ תדְמ יּבְרַא , ֶׁשָרַא דָע זיִא טיִנ
 ראַפ םוֶו ןיירא ְךיִז ןיִא טְמעֶנ םוָו דִָמלּת ַא ןְדְנאַהְרעֶפ זיִא וזַא ןעֶבייֵה יד טיִמ ןייוֵו םעֶר ןייֵא
 רעֶד ןּופ נּוא ןייַרַא טייז ןייַא ןּופ ןעֶמ טְסיִג עֶקייֵל ַא ,ּטיִנ טייֵטְׁשְראַפ נּוא טְרעֶה רֶע הָכְלֲהַא
 .ףָּכיֵּת-טְסעֶגְרעֶפ נּוא טרעֶה סוֶו ריִמָלַּת א ןֶרְנאַהְרעֶפ זיִא ֹוזַא סױרַא יז טְסיִג טייַז רעֶרעֶדְנַא !
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 : ןיה-תֶא הָאיצֹומָׁש תֶרֵמַׁשְמ ,ֹוזְב איִצֹומּו ֹוזְּב םיִנְכַמָׁש ְךֵּפְׁשִמּ
  -תֶא תַמֶלֹוקְו חַמקה"תֶא הֶאיִצֹוּמָׁש הָּפָנְו ,םיִרָמְׁשַה-תֶא תֶטֶלֹוקְו
 . ,הָבֵהַא הלב הֶבְּד לֵמָּב רֶבְדִּב הָיּולְת-איִהָׁש הָבֲהַאילַּכ וט ;תֶלֶּסַה
 . הָבֲהַא איִה ֹוזיִא ,םלֹועְל הָלָטַּב ּהָניֵא ,רָבָדְב הָיּולִּת ּהָניִאְׁשְו
 | ,רָבָדְב הָיולִּתּהָניִאְׁשְו ,רֶמְתֹו ןונְמַא תַבֲהַא  ,רבהב הי ולֲהדאי הָש
 . הָפֹוס .םִיַמָׁש םׁשָּל איִהָׁש תַקְולֲחַמילְּכ י ;?ןְתְנֹוהיִו רֶוָּד תַבהַ ֹוז

 , איִה ֹוזיִא .םִיִק
 ּו ּהָניֵאָׁשְו .יאַׁשְו ףֵּלִה תקֹולֲחַמ ֹוז ,םִיַמָׁש םָׁשָל איִהָׁש תקויהמ
 יִהָל ּהָפֹוס ןיִא םִיַמָׁש םֵׁשְל ּהָניאָׁשְו ,םִיִקְתַהְל

 --תֶאהָּכַזִמַהי-ּכ חי :ּותְרע--לֶכְו חַרֹק תֹקֹוְלֲחַמ ֹוז .םִיַמָׁש םֵׁשְל
 --ןיַא .םיִּבַרָה--תֶא איִטַחַּמַה לֶכְו ,ורָי--לע אָּב אָּטַח ןיִא ,םיִּבַרָה
 תּוכְז .םיִּבַרָה-תֶא הֶּכְְו הֶכְז הָׂשֹמ .הָבּוׁשְּת תֹוׂשֲעַל ודיביןיק קיִפָסַמ
 ,לֵאָרְׂשִי םִע יִטָּפְׁשִמּ הֶׂשֲע יי ! תַקדִצ רַמֲאּנְׁש ,ֹוּב יּולָּת םיִּבִרָה

 תובא תקדצ
 יד ןשאלענסיוא ּוִּפ סֶה םהיא ףֹוא !ְאוָועֶנ זייַּכ זיִא ןְּבעֶנ טינ םהיא םעוֶו ןעֶמ ּבוא נּוא ןְסעֶנעֶנ טינ טייֵצ ַא
 טייַלְזיֹוה יד סְלַא .םערוילקעגמּנא לענש ךיז ננא טכיִל םהיא טֶה ןעֶמ ,ןניוא עֶרֶעייֵז רַפ ןֶּבְראַטְׁש וִע ןאק ןֶסֶפ

 סעֶר ןיא םְנעֶקרעֶר גנא טְכיל יד ןעֶדנּוצעֶננַא ןעֶּבאָה ןייא ןְכּונעֶג רע שֶה ןעֶסֶע םעד ְךאָנ נוא ןֶסע ןְּבעֶגעֶג

 "- ישעי יה יי יע יע ישי

 אֵרּוהְי ּוצ טגנאַלְרעֶר םהיא טֶה ננא שיט ןיפ טֹורְּב ץְנאַנ

 ןעֶּבאַל םעֶד וימ ּביִנ םהיִא וצ טְגאָזעֶג נוא יִתֹותְנַעָה
 ּביִנ טיֹורַּב םעֶד יהְקָדְצִל יִל הָיְהּת חאז. גאָז ננא שֹורֵּב

 גנא וייִּב ןְראוָועֶג זיא יִתֹותְנַעָה אָדּוהְי , הֹקְדִצ ףוא ְךיִא
 ןֵּבעֶגעֶג ריר טֶה ןעֶמ וַא גּונעֶג סיִנ ריאֵמ 'ר ּוצ טְגאָזעֶג
 ְךאָנ ּוטְסְליוו עדנע םּוצ טיִנ ְךיִא ּביִנ םענייק סוָי ןעסע
 אָרָוהְי זַא ןהעְזעֶג טֶה ריִאֵמ יּבר יװ ,טיֹרְּב ץְנאַגַא

 ָךייֵקעַיִׁש ךיז ייז ןְּבאָה ן'ריאַמ 'ר ןאַמעֶרָא סעֶנעֶזעוֶועֶג
 נוא םיפ יד ּוצ ןעֶלאַפעֶנ םהיא ןעֶנעֶז גּוא טמעֶׁשראַפ
 ןפְלעַה ְךייַא םעוֶו סוֶו ,ןייַז לַחּומ ייֵז לאָז רֶע זַא ןְטעֶּבעֶג
 שינ ְךייַא זיא תיישֹה זַא ןייַז לֵחֹומ ךייַא לעוֶו ךיא סו)
 ןעסיוו טמְלאָז נר .טְגאָזעֶג ייז ּוצ ויאמ 'ר טֶה לחומ
 ץנאַג ןייד גנא ּור זַא ראלק סייוו ךיא זא אָדנהְי רֵּבעיל
 טְיִּב ּור לייוַו טייַצ יָד רָפ ןָּבְואַמְׁש ןעֶזּומ דְנּוזעֶגְזיֹוה

 ט"ע שיריפ
 סאוו ריֵמְלַּת ַא ןעֶדנאַהרעַּפ זיא ֹוזַא טּנייַלְּב ןְבייה יִד נּוא סיֹורַא םהעג ןייוַו רעֶד סאו רעֶייז ַא
 ןעֶמ סאוָו ּפיז ַא נּוא . סהיִא טנייַלּב עֶראָלק טינ איד נא תֹוכָּלַה עֶראָלק יד קעוֶוַא טְפְראוַו
 ריִמְלֵּת ַא ןְדְנאַהרעֶפ זיא ּוזַא טְּבייַלְּב להעמ םד נּוא תָלֹוסְּפ יד סױרַא טְלאַפ ץייוַו טעוֶועֶטיִרְטְׁש
 ינַא הָבֵהא לֹּכ .קעווַא רֶע טְפראוַו עֶראָלק טינ איר נּוא םהיא ּטּבייַלְּב הָכָלֲה עֶראָלְק יִד סאוָו
 לא יֵטָּנ ךיוא טפאַׁשְביִל סאָר ץא לֵמְּב טרעוֶו ְךאַז יִד זַא ךאז ַא ןָא טְגְנעֶה םו טפאַׁשְביִל ַא
 הָרֲהַא יד זיא עֶכְלעוֶו .ניִּבייֵא ףיוא לֵטָּב טינ טְפאַׁשּביִל םֶר זיא ךאזַא ןָא טיִנ טְגְנעֶה סֶע זַא
 טפאׁשְביל עַכְלעוֶו נּוא . רֶמֶה םאַהעֶג ּביֵל טאָה ןֹנְמַא סאוָו הָּבֲהַא יֵר אַז ַא ןָא טְגְנעֶה סאוָו
 אי ָילַַמ לֶכ . ןְהָנוהְי טאַהעֶג ביל טֶה רִוָר סוָו טּפאַׁשְּביִל םֶד זיִא םָד ךאז ַא ןָא טיִנ טְגְנעֶה
 איר גוא םּויִק ַא ןעֶּבאָה עֶרייֵּב זַא ףוס רעֶד זיא ןעֶגעוֶו דוכָּכ םֶנעֶטְׁשְרעֶּבייֵא ןּופ זיִא םוָו גיִרְק
 זיִא הָקֹולֲחַמ עֶכְלעוֶו .םיִג םּויִק ןייק ןְּבאָה ייז ףֹוס רֶד זיִא םִיַמָׁש םֵׁשָל טינ זיִא םִו תֶקֹול לֵחַמ
 ןעוֶועֶג םיִנ זיא תַּקֹולֲחַמ עֶכֶּלעוו יאֵמַׁשְו ללה ןּופ תֹקְולֲחַמ יִד זיִא םֶד םִיַמָׁש םֵׁשָל ןעוֶועֶג אֹוי
 ןֶשְנעֶמ ליפ טָכאַמ םִע רעוֶו הֹּכומַה לַּכ ,םקְגיִדְקעֶג טֶּק הֶרֵע ןייַז טיִמ חַרק סו זיִא םָד םִיַמָׁש םֵׁשְל
 טייל ליפ ןעֶגיִרְניִז םְכאַמ םע רעוֶו נּוא הֶרָיַבֲע ןייק ןעֶדְנאַה ּוצ טינ םהיֵא טְמּוק תֹוָצַמ ןּוהָמ
 םאָה נוא ךיִז ןעוֶועֶג הֵכוז טאָה הָׁשִמ . הֶבּוׁשּת ןייֵק ןּוהָמ טיִנ לֶמיִה ןּופ םהיֵא ןעֶמ טפלעה

 טייקיִטְכעֶרעֶנ יֵר טייֵטְׁש קּוסְּפ ןיִא יו םהיִא ףיוא םִיַּבַ ןּופ תּוכְז רֶד טְגְנעַה ןעוועֶג םיִּבַר הָּכִַמ
 .שֶה רע;יװ ךייַלְג זיא ןּוהְמעֶג ןְּבאָה לֵאְרְׂשִי יד םוָנ םיִטָּפְׁשִמ יִד נּוא ןּוהְמעֶג רע טֶה טאָג ןּופ
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 ,וּב יּולָּת םיִּבַרָה אָּטֵח ,םיִּבַרֲתתֶא איִטֲחָהְו אָמָח טְבְניוִּ םֶעְבְרִי
 :לֵאָרְשִי-תֶא אימָחַה רֶׁשֲאַו אָמָה רֶׁשֲא םֶעְבִרָי תואּטַח לע רַמֲאְּנְׁש

 םֶהָרְבַא-לָׁש ויָדיִמְלַּתִמ אּוה ,ּולָּלִה םיִרָבְר הָׁשֹלְׁש ֹוּביׁשִּיׁש יֵמ-לָּכש
 ,עָׁשֶרָה םעָלְּב-לָׁש ויָריִמְלַּתִמ אּוה ,םיִרֲחַא םיִרָבְד הָׁשלׁשּו ,ּוניִבָא
 םֶהָרְבַא-לָׁש ויָדיִמְלַּתִמ ,הָלָפְׁש ׁשֶפָנְו הָכּומְנ ַחּורְו הָבֹוט ןיִע
 םֶעְלַּב--לָׁש ויָריִמְלַּתִמ ,הֶבָחְר ׁשֵפָנְו הָהֹובּנ חּורְו הר ןיִ . ּוניִבא
 םָעְלִּב ָּׁש ויָריִמְלַתְל ּוניֵבָא םֶהָרְבַא-ֹלָׁש ויָדיִמְלַּת ןיֵּב הַמ .עֶׁשֶרָה
 ןיִלַֹונְו  הָּזַה םֶלֹועַּב יִלָכוא ,ּוניֵבָא םֶהָרְבַא-לָׁש ויָדיִמְלַּת עָׁשָרָה
 .אֵּלַמָא םֶהיֵתֹורְצֹואְו ׁשֵי | יֵבֲהֹא ליִהְנַהְל ,רַמֲאָנָׁש ,אָּבַה םֶלֹועָה
 רֵאְבִל ןיהרוד םּנְהיִּג ןיִׁשְרוי ,עֶׁשֶרָה םעֶלּבילַׁש ןיִדיִמְלִּת לֶבָא |

 םיִמָד יֵׁשְנַא ,תַחַׁש רַאְבִל םֶדרֹוּת םיִהֹלֲא הֶּתַאָו ,רַמֲאנְׁש ,תַהֵׁש
 תובא תקדצ

 ןייז ןְּבעֶנְג רָּביִא םיִא טאָה עַובָׂש אָּבְלַּכ רעוֶוְׁש ןייַז זַא יִתֹותָנַעָה אָדּוהְי . הֹקָדְצ ןייק טיִנ מי נּוא ְךייֵו רהעָז
 . שיִמ טְליֵדְנאַהְג סייוַו ןעֶטייצ רֶע טאָה ןְגעֶמְרעּפ ןְצְנאַג גיִלייֵה ןעֶנעֶז ריִאֵמ 'ר ןּופ רייֵר יד זַא טְסּואוּועְנ טאָה

 םורַא אְביֵקע  יִּבר זיִא לאָמְנייֵא ,לירעּפ נא ןְטְנעֶמיִד גּוא הָבּנׁשִּת ןּוהְטעֶג רְלאַּב רע םֶה ,הָרּובְגַה יִּפִמ הָׁשֹמַּב !
 טְפֹוקְגְּבֶא םהיִא ייַּב יִוָז טֶה ליִרעֶּפ ןפֹוקְרעּפ קְראַמ ןיא יִּבַר ,םיִיַל עֶמעֶרָא ראַפ תּוריִשעי טְפְלעֶהַא טְלייֵטּוצ
 טְנעֶלְפ גּוא טעֶרייֵלְקְג םעֶרָא ןְגְנאַגְג זיִא םאוָו רָנייֵא ןעֶגְנאַלְׁש עֶגיִטְפיִג גּוא אייֵז רַּפ ןעוֶוג ףלַּפְתִמ טֶה ריִאֵמ
 ֶשיוִוְצ ריִהְט יִד אייַּב ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב ןיִא ןְציִז גיִדְנעֶטְׁש םּורַא ןְלאַפְג םּורַא טְכאַנ עֶּבְלעֶז איר ןיִא ןיִנעֶז עַכְלעוֶו 'ו

 רֶלעֶג ןייק-ְךיִז ייֵּב טֶה רעֶפֹוק רַד ,םייַל עֶמעֶרָא עֶלַא ןיִנעֶז עִיָליִמאַפ ןייַז טיִמ רֶע גּוא קעוֶוַא ןיִנעֶז זיֹוה ןייַז -
 ןהעַג לאָז רע ן'אביקע יִּבַר ןעֶמעֶּבְנ רֶע טֶה טאַהג טיִנ יִ גּוא רַזֹוג זיִא ת"ישה לייוַו ,םיֹוט ןּופ ןֶראָוְונ לּוצינ
 ,ןלהאָצעֶּב טְראָד םהיִא רע טעוֶו םייֵהַא םהיִא טיִמ טיִמ יֵתֹותְנֲעָה אָדּוהְי , הֶרְזָנ איִד לַטַּבִמ ןיִנעֶז םיִקיִדצ
 טֶה ןאַמעֶרָאּװייֵא ראַפ טְניִכעֶרְג םהיֵא טֶה אֶביִקֲע יִּבַר ייֵז טיִמ טֶה םוָו ת"ישה אּוצ טּבֹולִג ןְּבאָה רֶדְניִק .עֶנּויִז
 טיִמ רֶע זיא ְךאָד ,םהיִא ןּופ טְכאַל רע זַא טְנייֵמִנ רֶע ., הֹקָדְצַה תּוכְזבּו ריאֵמ יּבַר תּוכְזִּב םיִמָנ עֶנֹוזַא ןּוהטָּנ

 םייֵהַא רעַּפּוק םיצ ןְמּוקְנ ןיִנעֶז ייֵז יוִו ,ןְגְנאַגנ םהיִא גּוא הָקָדְצ ןּופ הָוְצמ יד זיִא סֹורְג יוִו ןעֶמ טהעֶז ןּופְרעֶד |
 םעֶנעֶדְלאָנ ןייֵא ףֹוא טְצעֶזִג טְכעֶגְק איד םהיא ןְּבאָה : (הקדִצ יִנֲתֹונְּב תֹודַמ עַּבְרַא) אָנֵּת רֶד אד טְניִכעֶר םּוראַד

 ךייַלְג ןְסייֵהְג טֶה רֶע .םיִפ יד ןְׁשאוַוג םּורַא נּוא "ּוטְׁש רֹיאָמַה תַרֹונְמ רֶד ,(הָלָּפָׁש ׁשֵפנְו הֶכּוטִנ ַחּורְו
 יָד ראַפ אָמּוס עֶנעֶגְנּורעֶּב יֵד ן'אָביקע יִּבַר ןְלהאָצ םֹוא טֶה אֶביִקע יּבַר אָנֵּת רֶד , ׁשֶרדִמ ןּופ הֶׂשעַמ ַא טְגְנעֶרְּב

 שיוִו ןיִד ְֹוטְׁשּוצ ןְסייֵהְנ רֶע טֶה ליִרעֶּפ יִד נּוא ליִרעֶּפ ,םיִדיִמְלּת דְנעֶזֹוּפ עֶרעֶרהעֶמ טיִמ טְגיִרעֶלַג גיִדְנעֶטְׁש ְ

 : ם"ע שוריפ יו
 טְנעֶכעֶריִג ּוצ טְרעוֶו ןְשְנעֶמ ליִפ ןְגיִדְניִז טְכאַמעֶג ךיֹוא טֶה נּוא טְניִדְניִזעֶג טֶה םעֶבְרְי.ןּוהְּטעֶג |

 רע לייוו םעברי ןּופ דְניִי יר רַּביִא ראָנ זיִא סד /קּוסְּפ ןיִא טייֵטְׁש םַע יוִו םהיַא ּוצ דֶניִז רֶעייֵז

 איר זיִא םהיא ייַּב םָו רֶד יִמ לֵּכ , לֵארָׂשִי יִד ןעֶגיִדְניִז םְכאַמעֶג םםֶה נּוא טְניִדְניִזעֶג טֶה ןייֵלַא :

 ןעֶכאַז ייֵרְד עֶרעֶדְנַא טאָה רע זַא גּוא ּוניֵבָא םֶהָרְכַא יִרָיָמְלַּת ןּוֿפ רֶע זיִא ןְכאַז ייֵרד 'עֶגיואָד

 ליע טי עי יע = סא יי

 נּוא גיוא םּוג ַא ןעֶכאָה ּוניֵבָא םֶהָרְבַא ןּופ םיִרָיִמלַּת איר .עֶשֶרָה םעֶלַּב יֵריִמְלַּת ןּופ רֶע זיִא |
 ןייק טיִנ םהיִא םֶסּולְג סע טםּולְג עֶגְירְריִנ ַא נּוא הִוֲאנ לעּב טינ ְךיִז טְלאַה רע; טיִמָנ גיֵרריִנ ַא |
 עמייֵרְּב ַא נּוא טיִמָנ ְךיֹוה ַא גּוא גיֹוא טְכע לֶׁש ַא ןְּבאָה עֶׁשָרָהעלַּב ןופ םיִדיִמְלַּת יד ,םֶטְכעֶלְׁשי יו

 נּוא ּוניֵבָא םֶהֶרְכַא יִריִמְלִּת ןֵׁשיווְצ ן קּוליִח רער זיא סאוָו . ץֶכעֶלְׁש ּוצ םהיִא טְסּולְג םָע טְסּולנ
 עֶטּוג איִד ןּופ תֹוריֵּפ יד ןעֶסע ּוניִבֶא םֶהְרָבֵא ןּופ םיִריִמְלּת יִד ,עָׁשָרְה םֶעְלִּב ִרְיִמְּלַּת ןְׁשיוֵוְצ 1 :

 גייַמ ןֵּבְרַא ןַכאַמ ּוצ טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו אָּבַה םָלֹוע ןְנעֶׁשרֶי ייֵז נּוא טל עוו רֶד ףיֹוא םיִׂשֲעַּמ
 ייֵז עי םעֶלַּב ןּופ יִריִמְלַּת יִד רֵּבֶא . ןְלּופְרעֶד ְךיִא לעוו תֹורָצֹוא עֶרעייִז נּוא לּופ רַכאַהְּביִל
 םֶסּוהְט מאג ּוד קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םִע יו ּבּורְג ןעֶפיִמ םּוצ ןְרעֶדיִנ ייֵז נּוא םֹנֵהיִנ םאָד א

 עֶרעֶייוז כָל םיִג ןְלעוֶו עֶגיִטְפאַהְקְלאַש גוא טּולְּב רֶלּוׁש ןּופ טייל יד.ּבּורג ןפיט ןיִא ןְרעֶדיִנ יי
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 ,רָׂשַּנַּכ לֹקָו , רֵמָּנַּכ זַע יֵוֲה ,רַמֹוא
 ָיָה אּוה ,םִיָמָׁשַּבִׁש ףיִבָא ןֹוצְר

 תובא יקרפ
 ּב"הַטְבַא יִנֲאַו םֶהיֵמְי ּוצֲחֶי אל ,הָמְרִמּו

 ישימח
 ,אָמי ֵּתֹוִ הָרּוהִי 2 !ְךָנ

 , תֹוׂשֲעַל ,יִרֲאָּכ רֹוּבגְו,יִבְצַּכ ץֶר
 .תֶׁשֹוִבּו םֹנִהיִגְל םיִנָּפ זַע ,רֵמֹוא ה

 בא יהְלאָ אי ִײ = ןֹוצָר יִהְי שי םיִנָפ

 .ןֵּב ,הָנָט מל םיִנָׁש שער אָ םיִנָׁש ׁשֵמֲחרִּב, רֵמֹוא הֶיָה

 .הרׂשע הָנֹומְׁש-ןֶּב , ,אָרָמְגַל הֵרָׂשֲע ; ׁשֵמֲחְןּב .תֹוָצְּמַל הֵרָׂשֶע ׁשלָׁש
 .,הָניִּבַל עבר ַהּכַל םיִׁשלְׁשןִּב ,ףֹוּדְרִל םיִרְׂשֶע-ְןֶּב ,הָּפְחַל
 יב ,הָביֵׁשְל םיִעְב !ןֵּב ,הָנְקִזְל םיִשי ,הָּצֵעָל םיִׁשִמֲחְָּב
 רַכֵעָו , תַמ לֲאָּכ .הָאָמ--ְןֵּב 2 ,ַהּוָׁשַל םיי עְׁשִּת-ןֶּב ,הָרּובְגִל םיִנֹומְׁש

 .תובא תקדצ
 גוא ליִרעֶּפ עֶרעֶדְנַא ךאָנ טיִמ ןעֶׁשיִמּוצ גוא רעוֶוְלּנּפ
 עֶכְלעוֶו ןֵגיִצעֶדעֶמ עֶנעֶדעיִׁשְרעַּפ ןיִא םאָד ןְטיש ןייַרַא
 יקנאַרק עֶמעֶרָא רַּפ טייַרנג ןָא ןעוֶוְג םהיַא ייֵּב ןיִנעֶז םָע
 ןעֶמּונְראַפ ליִרעֶּפ ןעֶּבאָה טייַצ עַניִלאָמאַד ןיִא ןעֶרו
 איִד ןָסייֵהְנ טאָה וע ,(ןיִצעֶדעֶמ יד ןיִא טרָא ןְסֹורְנַא
 ץ'אָביֵקע ר ןְטעַּבִג טאָה גּוא ׁשיִט סעֶד ןיקעֶד טְכעֶנְק
 ךאָנ ,ןָמעי טיִמ םהיִא טיִמ ןְלֹאָז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז טיִמ
 רלאַּב איוִו םהיא ייַּב אָביִקֲע יִּבַר טְנעֶרְפ גאָטיִמ םעֶד
 וזַא ְךיִז רהיִא טְכאַמ םִוראָוָו ךייר יֹוזַא טְנעֶז רהיֵא
 ַט עֶלַא ןעֶשיִוְצ רהיִא טְציִז ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב ןיִא נּוא םעֶרָא
 ת"ישה זַא סייוַו ְךיִא טְרעֶּפְנעֶיִנ םהיִא רֶע טֶה ,םיִנֹויְבֶא
 גּוא ןֵּבעֶּל םֶנעַׁשְנעֶמ םעֶד זיִא םוָו ןעֶד הָוַאַג טְנייַפ טֶה
 איוִו ראָנ ,טלעוֶו רֶד ףֹוא םּוהְטְכייַר םְגעֶׁשְנעֶמ םעֶד
 רע טְועוֶו ןְגְראָמ גּוא ְךייַר רע זיִא טְייַה ,ןָטאָש ןייַא
 ,רֶע טֵּבְראַטְש עַגָר ןייֵא ןיִא גּוא רֶע טְּבעֶל טָא , םעֶרָא
 יד ָשיוֵוְצ ץיִז גוא טעֶרִייַלְקִג םעֶרָא ָךיִא העג; ראַפְרעֶד

 רעָילרעּפ טכייַליִּפ ןעֶד ,ׁשָרְדְמַה תיֵּב ןיא טייֵל עֶמעֶרָא
 ָךיִל ּגאוו םֶרָא רֶגיֵרְדיִנ ןייק ןֹוׁש לאָז ןְנעֶמְראַפ ןייֵמ ְךיִא
 ןיימ אייַּב ֵייַלְב לעוֶו ְךיִא גנא ךיינ טיִנ ןעצעֶז אּוצ
 נֹובָּב םעֶד טְגְנאַלעֶּב סע אוו ראָנ ,טֶרָא ןעֶגְיַדְרעֶהיִרְפ
 רעּכָא תּוריִׁשע ןיימ ָךיִא זייוַו אָד הֹקָדִצ רעדָא הָרֹוּתַה
 אוו .ןְסיוִו טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ ןייק- 'זַא טייֵהְרעֶליִטְש ץלַא
 טימ טש';עָּבַנ םהיִא רֶע טֶה טְרעֶהנ םָד טֶה אָביִקע יִּבַר
 םיִנ םֶהיִא ןּופ לאָז תּוריִׁשע ןייַז זַא גוא םיִמָי תּוכיִרֲא
 זיִא יֹוזַא ננא ,ןּבעֶל טעוֶו רע ןֵמְז לַּכ ןָרעוֶו ןוהְעֶבָא

 סאָה םָֹנ רַד ,הָנְׁשַמ יֵד זְנּוא טְגאָז םָד ,ןיִזעוֶוְג יק
 טְכייֵה םָד , הָלְׁש ׁשֵפָנְו הָכּומְנ ַחורו .תֹורֵמ יִד ךיז 4
 -ףעֶקְשְסְניִד גוא גיִנעֶהְטְרעֶטְנּוא ןעֶדעֶי אּוצ זיִא וִע
 טְרֶעיִצְלאַטְׁש גוא הָוֲאַנ ןייק טינ ּטְציִזעֶּב רֶע ,גיִט

 ּועָד , םיִׂשעַמ עֶמּוג גּוא םּוהְטְכייַר ןייַז טיִמ םיִנ
 םֶהָרְבַא ןּופ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְניִכעַרְג טְרעוֶו
 ;םֹולָּׁשַה ויָלֹע ּוניִבָא

 ם"ע שוריפ
 וו קְראַמׁש ייֵז נאָז אָמיִּת ןָב הֶרּוהְי ,ת"ּב םאָנ ריִד ןיִא ְךיִמ רָכיֵזְרעֶפ ְךיִא רֵּבֶא ןעֶראָי עָּבְלאַה
 איוו קראטש גּוא ׁשרָיַ א איוו קִנ יִלְּפ רע דָא ַא יוװ גְניִרְג נּוא םָפְניִד סְּטאָנ ּוצ טרעֶּפְכעֶל ַא

 םִיהיֵנ ןיִא ןייַז םעוֶו םיִנָּפ תּוזַע ַא ןְגאָז טְנע ָלִפ רָע רֶמֹוא הֶיִה אּוה , ןליוו םְמאָנ ןּוהָמ ּוצ ּבייֵל ַא

 סע םאָג רעֶזְנּוא םאָג ריד ראַפ ןְליוֵו רעֶד ןייַז לאָז סֶע .ןרע ןג ןיא ןייַז טע / יִנָפ תָשּוַּא נוא

 קָלֵח ריְנּוא ּביִג גּוא תּוזַע ןייק ןייַז .טיִנ ןֹוׁש םעוו ןעֶכיִג ןיִא ׁשֶרְקַמַה תיֵּב רֶד ןְרעוֶו טיֹוּבעֶג לאָז

 טיִמ ןעֶמ לאָז רהאָי ףָניִפ לא זיִא רֶניֵקַא זַא ןעֶגאָז טְגעֶלְּפ רָע רֵמיא הָיָה איה , הָרֹוּת ןייַד ןיִא
 םהיִא םיַּמ ןעֶמ לאָז רהאָי ןהעֶצ טֶלַא זיִא רֶע זַא .קּוסָּפ נּוא ׁשֵמּוח ןֵנְרעֶל ןְּבייֵה ןָא םהיֵא
 י זַא , תֹוצַמ עֶלא ןּוהמ ּוצ בִיוחֶמ רע; זיִא רהאְי , ןהעֵצייַרד טֶלֵא זיִא רע זַא תֹויַנְׁשַמ ןֵנְרעֶל

 רֶע לאָז ראי ןהעַּנֶכַא םֶלַא טֶרעֶוֶו הצ ,זַא ,אָרָמְגי גר עלי רֶע לאָז רהאָי ןהעָצְפְניִפ טֶּלַא טָרעוֶו

 יא רֶע זַא ,תוצִמ ְךאָנ ןעֶגאַי ְךאָנ רֶע לאָו רֵהאָי גיִצְנאַַוְצ טלַא ויִא רֶע וַא . ּבייַוַו ַא ןָמעַנ

 זַא ,הָהָנרַּפ נּוא תֹוצַמ ְךאָנ ןעֶגאָי ּוצ ְךאָג ַחֹּכ רַטְכעֶר רֶד ויִא לאָמְסְנעֶד רהאָי גיִסייֵרָד טְלַא

 רהאְי גיִצְפְניַפ םָלֵא זיִא רע וא , רֶנאַטְׁש ךעֶּפ ןְסְכעֶר םּוצ רֶע טָמּוק רהאִי גיֵצְרעֶפ טלַא זיִא רַע

 ןָּורעֶג רע םֶרעוֶו רהאי גיִצְכעֶז טֶלַא יא רע זַא .הָצֵע ַא ן געֶרּפ םהיֵא לאָז ןעמ זַא יּואָר רֶע זיִא

 סע טְרעֶו רהאָי גיִצָכַא 'טְלַא זיִא רע זַא ,הֶבֵׂש םֶד טְסייֵה רֵהאָי גיִצעֶּביִז טלא זיִא רע. זַא .ןקָנ
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 .אָּלִכְּר ּהָּביִדְפֶהַו ,ּהָּב ְּךֶפָה ,רֶמֹוא נַּב גַּביְִּב נכ? םֶלֹועָה ןִמ למְבּו
 הָּדִמ ְךֶל ןיִאָׁש ,ַעּוזָת אָל ּהִָּמּו ּהָב הֶּלֶבּו ביִסְו .יִזֲחַּת הָּבּ ּהָּב
 וכו איננח נר; אָרְנַא אָרעַצ םּופָל ,רֵמֹוא אָה אַהְןִּב :כהָּנֶמיֵה הָבֹוּט

 יִשׁש ק רפ "וכו לארשי ?

 .םָתָנְׁשִמְבּו םֶהָּב רַחָּבׁש ּךּורְּב ,הָנְׁשִּמַה ןֹוׁשְלִּב םיִמָכֲח ּונְׁש א
 הָּבְרַהיִרְברַל הֶכֹוז ,ּהָמְׁשִל הָרֹוּּב קְסֹועְהלְּכ ,רַמֹוא ריִאָמ יִּבמ
 םּוהָא ַעֵר אָרֹקִנ , ןל אּוה יאֵדְּכ וּלִּכ םלועְהיַּכְׁש אָּכִא דֹוע אלו
 ַחַּמֹׂשְמ םֹוקָּמַה תֶא חֵּמַׂשְמ , תֹויִרְּבַה-תֶא בֵהֹוא ,םֹוקָּמַה-תֶא בֵהֹוא
 ריִסָח קיִדצ תֹויְהֶל ּתְרשְכַמּו ,הֶאְרִיְו הָונע ֹוְּׁשַּבלַמּו תֹוירְבַה-תֶא

 תובא ' תדמח תובא תרות ּׂ
 קֶרַּפ רעֶד לֹיױַו ,(הִנְׁשִמַה ןֹוׁשָלָּב םיִמָכַח ּונָׁשֹ הָכֹוז הָמָׁשִ הָריּתַּב קֵסֹועָה לָּכ רַמֹוא ריִאֵמ יִּבַרו

 םהיא ןעֶמ טֶה ,הָרֹוּת יד ןּופ דֹובָּכ םעֶד ןּופ טְסעּומְׁש ןּוש הָרֹות רעֶד ןיִא קָסֹוע זיִא סאוָו .רעֶד זַא , (הוַּבְרַה םירָּב
 ןעגְרעֶל ןעֶסייֵהעֶג טאָה אּוה ְךּורָּב שוק ?ייוֵו ןעֶנעוֶו סֶמ

 איִד הָלַגֹמ םהיִא ויִא ןעֶמ נּוא ןעֶכאַז ְךַס ַא ּוצ הָכֹוז רֶע יָא
 יִד ןעֶלעוֶו וו ריִמ ,תֹֹעיִרָיַהְו תֹומְכָח עֶלַא גּוא הָרֹוּתַה תֹוד

 ןייֵא טְנעֶׁשְרַיעֶג טאָה רעֶנייֵא ,לֶׁשֶמ יֵּס לע ןהעֶטְׁשרא
 נּוא גלַפּומ רֶׁשֹע ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רֶע םוָו בֹורק ןייַז ןּופ בו

 ןייֵא זיִא רֶע זַא ןעֶסיוִו לאָז ןעֶמ זַא םְלאוָועֶג טיִנ טאָה רֶע
 דֶרֶע רעֶד ןיִא תֹוריִׁשֲע סאָד ןעמלאהעּב רֶע טאָה , רשע

 ִּבַר ,ּהֵּבְרַה םיִרָבְרַל הָכֹוז יוכ רַמֹוא ריִאָמ יִּבַרו
 םֵׁשָל ראָנ הָרֹוּת טְניִר ועָל סאוָו ׁשְנעֶמ רעד טְגאָז ריאַּמ
 עֶרעֶדְנַא רעֶדָא דֹובָּכ ּבעילוצ ו"ה טיִנ גּוא םִיַמו ֶׁש

 לעיִפּוצ הָכֹוז רע זיִא ,(הֵּבִרַה םיִרָבְִל הָכֹוזו , תֹויִנָּמ :מ
 איד טיִמ רע;טְנייֵמ סאוָו טיִנ ןעֶמ טהעֶטשְרעֶּפ ,ןֵּבאַו

 ׁשֶרְדָמ ןיִא ףֹוראַד ריִמ ןְגיִפעֶג ,"ןְכאַו לעיפע רעֶטְרעוֶנ

 :טָלהאֵצעֶג ןיִיַז זיִא ליפ יֹוזַא תֹוָצָּמ :

2 

7 6 ; 

 יש היי יי"

 ןְנְרעֶל אּוצ תֹובָא ןּופ םיִקְרּפ ףניִפ יִד ןֶּבעֶנ טְלעֶטְׁשִג
 לאָז ןעֶמ ראָנ זיִא רֶסּומ עֶלַא ןּופ רקָיִע רעֶד זַא זְנּוא
 קָרּפ רעֶטְסֶּכעֶז רֶד םהיִא טָּפּור ןעֶמ גּוא הֶרֹוּת ןִ:ְרעֶל
 ןְּבאָה (הָנָׁשֹמַה ןֹוׁשלּב םיִמָכַח ּונָׁשֹנ רֶּבירד נּוא תֹובֶא ןּופ
 יו יזִא ׁשדְוקַה ןיׁשל ףֹוא קָרֶּפ םעד טְניַרעֶלג םיִמָּפַח יִד
 זיִא אָרָמְג איד איוִו וׁשָל םּוגְרַּת ףֹוא טיִנ גּוא תֹויַנְׁשִמ

 טְסּואוועֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק גּוא הָאְוַצ םּוׁש ןייֵא ןהא נּוא דייר ןהֶא ןעֶּבְראטְשעֶג ןיא רֶע נּוא ּבּוטְׁש ןּופ רעֶכעֶל יד א

 תובא תוכז
 ןייַרַא גְנּוריִגעֶר עֶׁשיִמאָר יִד טאָה לאָמְנייֵא זַא תֶלָהֹק
 רהיִא ןְלאָז אייֵז זַא ןְרָוי איִד ּוצ להעְפעָּב א טקִיׁשעֶג
 עֶלַא איו רהעָמ טְנייֵש איִז םאוו טְכיֵל ַא ןְקִיִׁש ייֵרַא

 איד טְנייַמ סאוָו טרעײק עג ןעֶּבאָה גּוא גנּולְמאַזְרעֶפ
 גיִנעוֶו ןעֶד איִז טאָה ,לֹהעָּפעֶּב אֵזַא טיִמ גְגּוריִגעֶר

 : טם"ע שוריפ
 םֶלַא טְרעוֶו רע זַא ,ןְגיֹוּכִנ ןייֵא רעטייֵג רהאָי ניִצְנייַנ םֶלַא זיִא רע זַא , טייקראטְׁש ןפּורעג

 , טֶלעוֶו רֶד ןופ לֵָּב נּוא קעוויַא זיִא נּוא ןְּבְראַטְׁשעֶג ןיוׁש זיֵא רַע יוֵו ְךייַלְג זיִא רהאָי טְרעֶדְנ

 טְסעֶו ץלַא הָרֹוּת רֶד יא םּוא רהעק לאָמַא ְךאָנ נוא הֶרֹוּת רַד ןיֵא םּוא רהעק טְנאָז גַּב גב ןָב
 נוא רהיא ןיִא ריז רֶמְלע ;,גּוא ןקוק ץֶלַא ּור טְסְלאָז הֶרוּת רעֶד ןיִא גּוא הָרֹוּת רֶד ןיִא ןְניִפעֶג וד
 רָד ןּופ ְךאַז עֶרְג עֶסעֶּב ןייק טיִנ טְסאָה ּוד םּוראָו ןֵריִר קעֶוַא טיִנ ְךיִז ּוד 'טְתְלאָז הָרֹוּת רַד ןּופ
 גוא הֶרוּת ףיֹוא רע נוא ַםיִרְמַמ ְךיִז זיִא .ׁשְנעֶמ ַא םוִו ְךֶרֵע םעֶד ךאְנ טְגאָז אַה אַה ןֵּב , הָרֹוּת

 ןֹוׁשָל ףיוא טְלעֶטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אָרָמִנ יֵד ןעוֶועֶג רֶדֹסְמ ןְּבאָה סאוָו םיִמָכֲח יִד םִָמָנֲח ּונָׁש
 . ןיִא נּוא םיִמָכֲח יִד ןיִא טְלייוַוְרעֶד סיֹוא טֶה םוָו ׁשְנעֶמ רעֶד ויִא ּטְּביולעֶג קֶרָּפ םעֶד ׁשֶרּו
 בּוׁשָח ויִא יִז ןְגעֶוֶו הָרֹוּת רֶד ןּופ ּהָמְׁשִל הֶרֹוּת טְנעֶרעֶל סע רעוֶו טְגאָז ריִאֵמ יּבב .ןְגְרעֶל רֶ
 רֶע םהיא ראַפ גּונעֶג זיִא טְלעוֶו יִר ראָג םֶד ְךאָנ גּוא ןעֶכאַז ליִפ ּוצ הָכּוז רֶע זיִא םהיִא י

 טייל טְּביִל רע טא טְּביִל רע טְּביַלעֶג זיִא רע ת"ישה ּוצ ףֶתּוׁש א ןְלעֶזעֶגא ןְפּורעֶג טְרעוֶו
 םהיִא טליִה הָרֹוּת יִד טייל חַמֹׂשְמ זיא גּוא םהיִא ןּופ הֶחְמִׂש טֶה טאָג שה ַחֵמַׂשְמ זיִא -
 גיטְראַפ טְכעֶר םהיִא טְכאַמ הֶרוּת יִד גּוא טאָג רַפ ןְּבאָה ארֹומ לאָז רע נּוא הָוְנַע טיִמ םּו א

 גוא
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 הובא תדמה
 -ְלעֶייוַוְצ אָד זיִא הָרֹוּת לייוַו נּוא ,ןראיָועֶג טְניִרעֶלעֶנ
 ןְּבעֶגג טֶה טאָנ םוָו הָרְוּת ייִד בַתְּכַּבֶש תֶרֹוּת םִנייֵא , ּויָל
 הרָנֹּת יד הָּפ לעּבִׁש הרְוּת םִנייֵא נוא ,ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ךרּוד
 םעֶר רעּביִא טְגיִרע עג זנוא ןְּבאָה םיִמָכֲח איִד סאוָו
 זיִא טְּביֹולעֶג (םֶתָנְׁשֹמבּו םֶהָּכ רַחַּנָש ְךּורָּבו ריִמ ןְגאָז
 רעֶייִז טימ םיִמָכֲה יד טְלייוַוְרעֶד םּוא ׁשֶה רע םוָו טאָנ
 איד טינ ןעװ ,טְניִרעֶלעֶג זנּוא ןְּבאָה ּייֵז םוָי גְנּנְרעֶל
 עיד טיִמ תֹויַנְׁשִמ איד טְניִרעֶלעֶג זְנּוא ןְטְלאוָו םי ֶכֵח
 ןגייל לאָז ןעמ וזַא יו טְסּואוועֶג טיִנ ויָמ ןְטְלאוָו אָרָמְג

 . תַּבּוס ,תָּבַׁש , תיִציֵצ ןְכאַמ לאָז ןעֶמ ֹוזַא וו ןיִליִפּת
 םיִמָכֲח איִד ןעוֶו נוא ,תֹוצַמ עֶגיֵרּביִא עֶלַא גּוא תַסּפ
 ןרעֶטייוֵוְרעֶד :צ תֹוצַמ עֶרעֶייִז ןְּבעֶנעֶג טיִנ זנּוא ןְטְאוָו
 יִד ןְטיִה טנעקג טיִנ ריִמ ןְטְלאוָו הָריִבעת ןייֵא ןופ זְנּוא

 ; טאָג ןּופ ןְּבעֶגעֶג ונּגא ׁטֶה ּוניִּבִר הָׂשִמ םוָו ; הָרּת

 : םהיִא ןּופ םקעֶדְראַפ ןעֶרעוֶו הָמְכְחַה תֹורְצֹוא יִר נּוא תֹויְׁשִק רהֹעָמ נּוא תֹוקיֵפְפ

 תובא תקדצ
 זָנּוא ייַּב , (הָרֹוּת לֵׁש הנֹובְרעמ תֹויִרָּבִל םֶהָל יֹואנ

 טְדאָטְׁש ַא ןיא םִמּוק סע זַא טְרהיִפעְגְנייֵא זיִא ןעֶדּוי
 תָּבַׁש ףֹוא הֹקָרְצ יִאְּבִג יִד םהיִא ןְּבעֶג חַרֹוא רעֶמעֶרָא ַא
 ןְסע ןּבעֶג םהיֵא לאָז רע זַא תִיַּבַה לֹעַּב ַא ּוצ טעֶלְּפַא
 ְךיִלְנעוֶועֶג טְמעֶג תִיַּבַה לעַּב רֶד גּוא תֶּבַׁש ןְצְנאַג םעֶד
 ,,רָנּוזעֶג זוה ץְנאַג ןייַז טיִמ ְּךייֵלָנ ןעֶסֲע םהיא טיִנ נּוא ,ׁשיִט םייָּב חָרֹוא םעֶד טְלאַה גּוא ליִטעֶצ םעֶד ןָא

 תובא תוכז
 ,טְביֵל עֶׁשיִרּוי יִד ןהֶא ןְגְנּוטְכּוילעֶּב עֶנייַפ נינעֶוַו טְכיִל
 איֵד זַא טְנייַמ גנּוריִנער יִד זַא ְביְִּבַנ ייֵז ייַּב זיִא םָע
 ןיא םיֹורַא טְגייַׁש רע .םאוָו ֶׁשְנעֶמ אֵזַא ןְקיִׁש ןְלאָז ןֵרּוי

 .תובא יקרפ
 וה הָנְו ,ֹוכָז יִריִל וְּברקְמּו ,אָטַהַה-ןִמ ֹוּתקחַרְמּו .ןמֲאָנְו רֶׁשָ
 2 ; ,הָיִׁשּותְו הָצֵע יִל ר גֵׁש ,הָרּובְגּו הָנִּ ,הָיִׁשּותְו הָצֵע ונֵמִמ
 ,ול ןיִלנֶמּו .ןיִר רּוקָרו הָלָׁשִמְמּו תּוכְלַמ ול תֶנָתֹונְו ,הָרּובְג יִל הָניִּ
 | עּונָצ הָוהְו קָסֹופ ֹוניִאָׁש רָהְנְבּוֵַּּנְתַּמַה ןִיעַמּכ תֶׂשֲעַנְו ,הָרֹות יז
 לָּבילַע תמר וּתלַדַנְמּו ,ֹנֹוּבְלֶעילַע לֵחֹומּו ,ַחּור : ְךֶרֶאְ
 תאָצילֹוקיתַּב ,םֹויָו םוי לֶכְּב יול-ןְּב עֶׁשֹוחי יִּבַר רַמָא ב :םיִׂשֲעַַּה
 : רוּת לָש הָנֹוּבלֲעַמ תֹויִרְּבַלםֶקָל יֹוא ,תֶרמֹואְו תַזרכַמּו בֵרֹח רַּחַמ

 3 תונא תהוה
 3 ַ ןעֶראַלראַפ זיט לאָהַ ,זיִא סֶע יוִו תֹוריִׂשַע ןייַז ;יפ
 .דעַכעֶל איִד ךיִא ךעֶבּוז ןעְֶנאַנעֶג רע יא ןיַּפַח א שֶרָי םעֶד
 1 יא ןעֶנּופעֶג רע טאָה טְכּוזעֶג ּאָה רֶע איוִו ,רֶרֶע רער ןּופ
 יָה טָרָא דעדנַא ןייַא יא םֶכּועב רעֶמיי ו רֶע טאָה רֶצֹוא
 סהיא אייַּב זי ץֵּפַה סאָד , רָצֹוא ןייֵא ןע ;בּופעַג רעֶטייוֵו רֶע
 .ןעֶנּופעֶג רֶע אָה ץָּפֵה םעֶד ְךֵרּוד לייוֵו רֶעייֵּפ רֹעְז ןעֶו העֶג
 .ןופ רַצֹוא רעֶרעיימ א א זיא הָרֹוּת יד ףקיְִנה ,תֹורָצֹוא עַנַא
 - ףאָנ טקעֶלְפנָא םיִנ ןעֶנעֶז אי ג ראָנ תֹועיִיַהְ תֹומָכָה עא
 יא ןעֶּבעֶגעֶג ןייַרַא םָה אּוה ְךּודְּב םודְקַה גוי ןעֶמְלאַהעֶב
 ביר םִעייֵנ ןעֶסייו שּוצ טיי ןּופ עַּבִּפ ןייֵא שֶנצַב

 4 םנּוכעג טְנעֶרעֶל רֶע רהֹעַמ סאוָו נּוא הָדֹוּתַה יֵרְדְָּב רֶע טכּוז
 סד נוא ןעֶכאַז עֶביִלְרעֶדְנּואוו נוא הָמָכָהַה תֹורָצֹוא ןיימ רע

 6 ןעֶמ נא רֵּבֶא הָּמָשִכ הָרֹוּת םנרל ןעֶמ זַא ראָג וי
 בוא תֹורְצֹוא איִד םיִנ ןעֶמ םִנ ּוֹעְג ּהָמְּׁשִל הָריּת ןייק םיִנ
 ןעָמ ןעֶראַּבעֶג סהיִא םְרעוֶו טְנעֶרעֶל רע רתעמ סי הֵּבַרָדַא

 ּו תוכא תכרב
 .ורכמו בֵרּוח רַתֵמ תאֵצֹוי לוק תַּב םֹויָו םֹוי לֵכְּב

 גאָט עֶלַא זיִא רַמֲאַמ םעֶר ןּופ ׁשְּטייַּפ רעֶר ,(יוכו תֶרֶמֹואְו
 ּיא סיֹוא םַפּור נּוא יַניֵס גְראַּב ןּופ לֹוק תַּב ַא סיֹורַא טה ועְג

 הָרּת יד שב ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶׁשְנעֶמ יד ּוצ ּויִא העוָו , םְגאָנ

 ּודָנ רעֶד ןעוֶוְנ זיִא רעבְלעוֶו ריִאֵמ יֵּבַר אָנֵּת םעֶד
 ,,הָמָׁש הָרֹוּת טְניִרעֶלְג םֵה גוא םַג לַעַּב רָסֹורְג ַא רֹודֲה
 ,=עגראפ ְךיִז רע;טֶה םֹור ןייק ןְמּוקעֶג זיִא ריִאֵמ 'ר יוִו

 עגגלק גּוא עֶטְרהעֶלעֶּג עֶטְסעֶרְג עֶגיִטְראָד יֵד טְלעֶטְׁש טְקיִׁשִג ייֵז ןּבאָה . ןְמעֶּלַא ןּופ רהעָמ הֶמָכָח גּוא הָרֹוּת

 ם"ע שורופ

 טֶה ןעֶמ תּוכָז ּוּצ םהיא טְנהעֶניִג גוא תֹוריִבֲע ןּופ םהיֵא טְרעֶטייווִרְע יז נוא רַטְּבייֵלְגעַּב ַא נוא

 יִמ ּוצ טייֵמָׁש קּוסָּפןיִא יוִֵו טייק לְראַמְׁש נּוא דֵנאְַׁשְרעּפ טייקפיֹורְג נּוא טאר הָאָנַה םהיִא ןּופ -

 |הָלִנְמ םהיֵא זיִא ןעֶמ נּוא טייקראטש נוא טייקידְנעֶטְׁשְרעֶפ הָלּודְגַא גּוא טאר איד זיִא הָרֹוּה
 טיִנ םרעֶה םוָו ךייט ןייֵא יוִו נּוא ְךיִז טְקְראַטְׁש םָו לאוַוַק ַא ווו ןָרעוֶו טעוֶו רע תָרֹוּתַה תֹודֹוס

 לאָז נוא סעַּב םעֶד ןעֶטְלאַה ןייֵא לאָז רֶע טייֵקְמּורְּפ טיִמ ןְמְלאַהעֶּב ןייַז לאָז רֶע נּוא ףיֹוא

 עֶלַא ףיֹוא םהיֵא טְּבייַהְרעֶד נּוא סיֹורְנ םהיֵא םְכאַמ הָרוּת איד נּוא ׁשּויִּב ןייַז ףיֹוא ןייַז לַחֹומ
 יני ִ גראַּב ןּופ לֹוק תַּב ַא סיֹורַא טהעָג גאָט עֶלַא טְגאָזעֶג טֶה יול ןֶּב עֶׁשֹוהְי יִּבִר רֵמָא . קְרעוֶו

 יִב טְגיִרעֶל םוָנ רֶד םּוראָו הָרֹוּת יִד ׁשֵיַבִמ ןְגעֶו סם טייל יִד וצ ייוִו טְנאָז נוא םיֹוא יב נּוא
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 8פהֹּכ שש תובא יקרפ - קופ
 ףַאַּב בֶהז םזָנ ,רֵמאְּנָׁש ,ףּוזָנ אָרְקִנ הָרֹוּתַּב קֵסֹוע ֹוניִאָׁש יִמ לָּנִׁש
 ,הָּמִה םיִחֹלַא הֶׂשֲעַמ תֹחְּכַהְו ,רָמּואְו .םַעָמ תַרָסו הָפָי הָׁשִא ,ריִזֲח
 תּורָה אָרְקִּתילַא ,תְַֹּה-לַע תּורָח .אּוה םיִהֹלֲא בַּתְכִמ בֶּתְכִּמַהְו
 לָכְו ,הֶרָּת דּומְלַתְּב קָמֹועָׁש יִמ אָּא ןיִרֹוח-ְּב ףֶל יֵאָׁש ,תּורָחאָּלֶא
 הָנְּרַּמִמּו ,רַמֲאַּנְׁש .הָלעַתמ הֶז יִרָה ,הָרוּת דּומְלַתְּב קמֹועָׁש יִמ
 הָכָלֲה א .דָחֶא קֶרָפ ֹורֵבֲחַמ דֵמֹוּלַה ג תֹומָּב לָאילהִַמּו לֵאיֵלֲחַנ
 ְךיִרָצ ,תָחֶא תוא ליִפֲא ֹוא ,דָחָא רוּבִד ֹוא ,דָחֶא קוָּפ ֹוא ,תֶחֶא
 לֵפֹתיִהֲאַמ דַמָל אֹּלֶׁש ,לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ דדּב ּוניֵצָמןֵּכׁש ,דֹובָּכ וּב גָהְנַל

 תונא תכרב ֶו
 לַעַּב רעֶד םנערפ , הָרֹוּת יד טיִנ ןעֶנְרעֶל ייֵז סאוָו םעֶד ּםיִמ
 גאט עֶלַא םיירַא טהעֶג םֶע זַא סיֹורַא טְמּוק סאוָו בֹוט םָׁש
 זַא רֶע םְרעֶפְטְנֶעֶראַפ ,םֶׁשיֵנ סֶע םְרעֶה ןעֶמ זַא "ליק תַּב ַא
 ׁשְנעֶמ ןעֶרעֶי םאוָו הָבּוׁשְּת רּוהְרִה איִד זיִא לּוק תַּב סאָד
 ,גאָּט ןיִא םּונימ עְֶלעֶוו הָבָׁשֲחַמ רעֶד ןיִא ןייֵרַא םֶמֹוּ

 םעֶד רעֶּביִא ,ליק תַּב םעֶד ןּופ טְמּוק הָבּׁשְּת רּוהָרה אּוִד !
 רעֶד ןיִא ןַא םֶהיִא ם'אַפ סֶע ןַא די רעֶכעלְר ןהָע רעֶד
 סיִּפֲע לאָז רֶע ,ןיַז םעוֶו תויָלְכַּת ןיז סאָו הָנׁשֲַמ

 תובא תקדצ
 רהעָז ריִבְנא ןעוֶועֶג זיִא טאָטְׁש עֶסיוועֶג ןייֵא ןיִא
 טעֶלַּפ ןייק ןְמעֶנ טיִנ לאָמ ןייק טְגעֶּלְפ רע  ,רעגראקא
 איד ּוצ קיִרּוצ ןְמּוק טְגעֶלְפ חַרֹוא רעֶד נּוא תֶּבַׁש ףֹוא
 ןּבעֶגג םהיִא ןֵּבאָה גּוא ליִטעֶצ ןְּבִלעֶז םעד טימ םיַאָּבַג
 הקָדְצ יִאְּבִג יד , תִיַּבַה לעַּב ןְרעֶדנא ןייֵא ּוצ ליִטעֶצַא
 2 ראַפ ריִבְנ םעֶד עֶדְנאַׁש ןּוהְט ןָא טְלאוָועג ןעֶּבאָה

 לֶהּוש ןיִא ליִטעֶצ א ןְגְנאָהעֶגְסֹוא יֵז ןְּבאָה טְפאַשגראק

 לאָמ ןייק טְמעֶנ גּוא גראק ֹוזא זיִא רע סוו ראַפרעֶד זַא
 ץְנאַגַא םהיֵא ןעֶמ לאָז תֶּבַׁש ףֹוא ְךיִז ּוצ חַרַוא ַא טיָנ

 ָךֹוא וליִפֲא זיִא סאוָו ןְהּוז ןייַז ראָנ ,טְראַהעֶנ םיָנ ראָנ סאָד טאָה ןייֵלַא רינג םעֶד ,הָילע ןייק ןְּבעֶג טיִנ רהאָי
 ןֵכְלעוֶו ליִטעֶצ רֶד טְסאַּפעֶג טיָנ םהיֵא טֶה םיִכּודיֵׁש ןיִ ןְנאַטשִג זיא רע ראָנ רעֶטאַפ רַד יוִו גָראק ֹוזַא ןעוֶועֶג
 ,ךּוריִׁש ַא אּוצ ןְדאַׁש םהיא ןאק םָד זַא רעֶטאפ םעֶד טרעלקרע רע טאָה ,ֶהּוׁש ןיא ןעֶגְנאָהעֶג ףֹוא טֶה ןעֶמ
 םהיֵא טאָה ּוצאֹד ןּוהְט ןעֶמ לאָז םאוָו הָצֵעַא ּביִנ ,ןְמעֶנּבאָרַא ליִטעֶצ םעֶד לאָז ןעֶמ זַא ןהעָז ןעֶמ לאָז אָזְלַא

 תוכז
 יִנעֶרעיִׁשְרעֶּפ טְרעֶלקג גּוא ןְסעֶזג ןיִנעֶז עַכְלעוֶו ןְׁשֹנעֶמ
 גְנּונייֵמ עֶרעֶדְנַא ןייֵא טְגאָזעֶג טאָה רעֶרעֶי ,םיִנָיְנַע
 ריאֵמ יִּבַר זיִּב ןַרעוֶו גינייֵא טנעקג טיִג ןבאָה אייֵז נוא
 זַא תֹויַאַר טיִמ ןזִיוועֶגְפֹוא נּוא טְרעֶלְקְרע סעֶלַא ייֵז טֶה
 םהיִא ןְּבאָה עֶלַא גוא עֶטְסְנִיִטְכיִר יִד זיא גנּונייַמ ןיינ

 תובא
 זיִא םוָו רַד זַא ריִאַמ יִּבַר טְנאָז םָד ,ןּבעֶגעֶג טְכערעֶג
 ּנצ הָכֹוז רֶע זיא םִיַמָׁש םֵשֹל הָׁשֹודקַה הֶרֹוּת רָד ןיִא קֵסֹוע

 יִד ןעֶד ,הָדֹוּת רֶד ּוצ ְךִיַׁש טינ ראָג זיִא םוָו כאַז לעיִפ
 רעֶהְכאַנ ןעק ןעֶמ זַא ַחֹומ םעֶד ףֹוא טְרעֶלְק הֶרֹוּת

 ג ְךֹוא ןטְפאַׁשְנעֶמיוו נּוא תֹומְכָח עֶרעֶדְנא ןהעֵגְרעֶד
 תובא לדנמ

 טגְנעֶרְּב ׁשֶרֶדֶמ רִד ,(תּורֵח אָלֶא תּורָח אָרְקִּת לֵא)
 ירֹוּפצ ןיֵא ׁשְנעֶמ םָנעֶהעֶזעֶגְנַא רהֵעְזַא ייַּב הֹׂשֲעַמ ןייֵא
 רהעָז טְכאַמעֶג טֶה רע} ןהּוז ןייֵא ןרָאוָועג ןראּבעג זיִא
 ןְׁשְנעֶמ עֶטְסעֶרְג איִד טְנעֶדאַלעֶג נּוא תיִרְּב םענייַפַא

 ןֹעְמִׁש 'ר ןעוֶועֶג זיִא םעגעָּבְלעוֶו רעֶטְנּוא טְראָּטש ןּופ

 טְסעֶג עֶלַא גּוא אָּתַפִלֲח ןֵּב ןֹועְמִׁש יִּכַר ,אָּתְפַּלַה ןֵּב
 םֶה רָע יוִו ֹוזַא זַא תיִרְּב לעַּב םעֶד ןְׁש:ּואוועֶג ּוצ ןְּבאָה
 םֶד ןייַז הָכֹוז רע לאָז תיִרַּב םעד ןָכאַמ וצ ןעוֶועֶג הָכֹוז

 ןֶריִפ ּוצ גּוא םיִבֹופ םיִׂשַעַמְלּו הָרֹוּתַל ןעֶהיִצְרע ּוצ דניק
 רֶד ןיא טעֶּפְש הָרּועְס רַד ְךאָנ ,הָּפּוה רד אּוצ םהיא

 ט"ע שוריפ
 ריִזֲח ַא ןּופ זאָנַא ףֹוא דְנאַּב זאָנ רָנעֶרְליִג ַא טייֵטְׁש סֶע יוִו רֶרָייִׁשעֶגְּפָא ןְפּורעֶגְנָא טֵרעוֶו הָרֹוּת

 טְנעֶרע ָל גּוא ןגרעֶל ןאק םוִו רַד ןעֶמ טְגייֵמ סד םעמ ןּופ טְרעֶקעֶגְפָא נּוא-הָׁשֵא עֶנייֵׁש ַא זיִא ֹוזַא
 זיִא סֶע טאָג ןּופ זיִא טְפיִרְׁשעֶג סאָד קְרעוֶו סְמאָג ןעֶנעֶז תֹוחול יד גּוא טהעֶמְׁש רעֶדיוִו , טיִנ

 אָד טיִנ זיִא םַע ןעֶד יירַפ תּורֵח ראָג תּורְח ןְנייֵל טיִנ טְסְלאָז ּוד תֹוחּול יד ףיוא טצי-קעגסיוא
 ןיִא קסֹוע ויִא סע רעוֶו גּוא הֶרֹוּת ןיִא קֵסֹוע זיא סו רָד יוִו תֹוריבע;ןּופ ׁשְנעֶמ רעֶייַרְּפ ַא ֹוזַא

 םאָנ םהיִא טְכאַמ הֶנֶּתַמְּב הֶרֹוּת איֵד טאָה רֶע זַא טהעֶטְׁש םִע לייוו טְכיֹוהְרעֶד טְרעוֶו הֶדֹוּת

 ןייא רֶבֵח ןייַנ ןּופ טְנעֶרעֶל םִע רעֶוֶו ּורְנחַמ דֵמֹילַה ,טְכיֹוהְרעֶד רע טְרעוֶו םעֶד ןּופ ּוא ןָנעֶשְרִי
 ןייַז דֹוּבָּכ גַהֹונ םהיִא רע וּומ תֹוא ןייֵא רֶדֶא טראוָו ןייֵא רָדָא קּוסָּפ ןייֵא הֶכָלֲה ןייַא רֶדֶא קֶרַּפ

 ראָנ לָפֹותיִחֲא ןּופ טְגעֶרעֶלעֶג טיִנ רהֵעָמ טֶה רֶע סו ְךֶלֶמַה רֶוָד ייַּב ֹוזַא ןְניִפעֶג ריִמ םּויאוָו ן
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 הָּתַאְו ,רַמֲאַּנָׁש .ּועָּדיִמּו ופּולַא ֹוּבַר ואָרְק ,דֶבְלִּב םיִרָבְד ינְׁש אָלֶא
 ְךֶלֶמ דוד הַמּו , רֶמִהָו לק םיִרָבָד אֹלֲהַו ,י ךיִמּו יִפּוּלַא יִכרֲעַּכ ׁשֹונֲא

 וּבַר ֹואְרְק ,דָבָלִּב םיִרָבְד יֵנְׁש אָּלֶא לָפְתיִחֲאַמ דַמָל אֹּלָׁש לֵאָרְׂשִי
 קּוסָּפ ֹוא ,תֶחֶא הָכָלֲה וא ,דָחֶא קֶרּפ ֹורֵבֲחַמ דַמֹוּלַה ,ֹועָדִימּו ופּוּלַא
 הָּמַכְו הָּמַּכ תַחַא לַע ,תֶחֶא תוא ּוליִפֲא ֹוא ,דָחֶא רֹוּבִד א ,דֶחֶא
 םיִמָבֲח דֹובַּכ ,רֵמֵאָנְׁש ,הָרֹות אאָּלִאדֹובָּכ ןיִאְו ,דֹובָּכ וּב גָהנְלְךיִרְצֶׁש
 חַקָליִּכרַמֲאַנְׁש ,הָרות אָּלֶא בֹוט ןיִאְו .בֹומ ּולֲחְנִי םיִמיִמְתּ ,ּולָחְנִי

 תובא תקדצ

 סע ןעֶׁשְנעֶמ ןְּבעֶג ןעֶד ריִמ ןְלאָז טְנעֶרְפעֶג רֶטאָּפ רֶר
 רד םהיִא טאָה הֶצֵעַא ןְּבעֶג ריד לעוֶו ְךיִא ,טְסיִזְמּוא
 דְלעֶג ןייק םֶד שעֶוֶו זְנּוא םוָנ הֶצֵעַא , טְגאָזעֶג ןֶהּוז
 ןְּבאָה ּטיִנ ְּךיִז ויִמ ןְלעוֶו ןעֶטייֵל רַפ נּוא ןְטְסאק טיִנ
 םוו ןְטעֶלְּפ יד ןְמעֶגְנָא עֶקאַט טְסְלאָז ּוד ,ןָמעֶׁש ּוצ םוָו
 ְּבעֶג ייֵז ריִמ ןְלעוֶו ןסעֶ ראָנ ןעֶקִיִׁש ריר ּוצ טעוֶו ןעֶמ
 רהעָז הָצֵע איִד זיִא רעֶטאַפ םעֶד ,טורָּב ןעקְנרִט רו
 ןֹוש טעוֶו רע זא םיאָּבַנ יִד טְגאָזעֶגְנָא טֶה נּוא ןְלעֶפעֶג
 ןיִזעוֶוְג זיִא העוַו ראָג , תָּבַׁש ףֹוא ןְטעֶלְפ ןְמעֶג רעֶטייַו

 .תובא תכרב
 אוצ יַּפִמ םעֶכְלעֶװ דְלאַּב רֶע טְמעֶנ הָנּשִּת ןּוהפ
 אייב טְּבייַלְּב ןּוהִפ הָבּׁשְּת נוא ןעֶגאָז םיִלה ִּת רעֶדָא ןעֶנְרעֶל

 תַּב ןופ ןעֶמּוקעֶג זיִא סאוָו הָבְׁשֲחַמ רעד ןּופ ןעֶכִייצַא םהיִא

 םּוניִמ עֶכְלעִיֶו םהיִא שְמּוק סֶע זַא עֶׁשֵר רער רעֶּבָא ,ליק
 םִע רֶע טְנאַָלְׁש הָבּוׁשִּת רּוהרֲה ַא ןיירַא הָנְׁשֲחַמ רעֶד ןיִא
 דאָׁש ַא זיִא תֶּמַאְבּו . םִלעוֶו רעֶד ןוֿפ םיקסע איד טימ קעווא

 ןְצְנאַג ןיִא זיִא סאד ןעד , ןעֶזאָל ּוצ קעוֶוַא ְךאַו עֶרעיימ אֵזַא
 ןייַז סאוָו ןעֶנעֶכעֶרעֶּב ְךיִנ לאָז רֶע , ןעֶּבעֶל סנעֶשְנעֶמ םעֶד

 ןעֶמ טאָה חָרָיא םעֶד גּוא בוט לָּכ ןְסעֶנעֶג ןְּבאָה עֶלַא , טעֶלֶּפ םעד םהיא ּוצ ןְמּוקעֶּב טאָה םוָו חַוֹוא םעֶד
 םָנייַה ,רָטְרעֶגְנּוהְראַפ ַא תָּבַׁש ןְצְנאַג םעד ןְגְנאַגעֶגְמּוא זיִא נּוא טיֹורְּב טְראַדְרעֶפ לעִֶיִטְׁש ַא ראָנ ןעַּבעֶגעֶג
 זַא רֶטאַפ רֶד עֶר ,ןֶהּוז רֶד ְךיִיְריִמאַנ .ןְהּוז רָד רֶדֶא רעֶטאָּפ רעֶד ניִדְלּנׁש רהעָמ זיִא רעוֶו ןהעָז ריִמ ןְלעוֶו
 ,הָקָרְצ יִאָּבִנ איד אּוצ ןְנְנעֶרְּב קיִרּוצ ליִטעֶצ םעֶד חַרֹוא רעֶד טְגעֶלְפ טעֶלְּפ םעֶד ןְמעֶנּוצ טיִנ ראָנ טְנעֶלְפ רָע
 ּגצ טְמעֶנ רֶע זַא רעּבָא טְציִא ,תִיַּבַה לעּב ןְרעֶדְנַא ַא אּוצ ףיִטעצ ןָרעֶדְנַא ַא ןעֶּבעֶג םהיֵא ןעֶגעֶלְפ אייז גוא

 ןעֶניִדְרעֶירֶפ םעֶד םִאָּבִג ג איר ןעֶּבעֶגּוצְּפֶא טאַהעֶג טיִנ טאָה רע ןעֶר טְכעֶלְׁש חַרֹוא םעֶד ְךאָד זיִא טעֶלּפ םעֶד

 תובא לדנמ
 רע טאָה עֶזֹוה ְּךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג ןֹועְמַש יִּבַר זיִא טְכאַנ
 רעוֶו ןֹועמִׁש יִּבר םהיִא טְגעֶרְפ , ַא טְנעֶגעֶגעֶּב

 ָךֶאֵלמ רעֶד ןיִּב ףיא ְּךָאָלַמ רעֶד טְרעֶּפְטְנֶע

 םעֶד רֶע טֶה ניִהְטּומְנּוא ֹוזַא ּוד טְזיִּב םּוראוָו , תֶוְמַה
 ראַפְרעֶד גיִהְטּומְנּוא ןיִּב ךיא ,טְגעֶרְפִנ רעֶטייוַו ְךָאָלַמ
 לַעַּב םעֶד ןֵׁשנּואוועֶג ןְּבאָה טְסעֶג עֶלַא גּוא אּוד סאוָו

 םֶה ,דניֵק םֶד ןְכאַמ הָנּותַה ןייז הָכֹוז לאָז רע זַא תיִרְּב
 רעֶייַא זַא אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא , טְרעֶּפְנעֶיג ְךָאְלַמ רֶד םֹהיֵא
 ןראוועג רַזִנ זיִא םוָנ הֶרְזְנ יד ןייַז לַטַבְמ טעוֶו הָכָרָּב
 ךרוד רע לאָז םּורַא ׁשֶרֹוח ןייַא ןיִא זַא דְניק םעד ףֹוא
 םֶהיֵא טֶה תֶוָמַה ְךָאֶלַמ רָד םֶיַּב גד זַא ,ןֵּבְראַטְׁש ריִמ
 טְסְלאָז גד זַא ְךיד ְּךיִא רהעווְׁשעַּב טְגאָזעֶג ןֹועְמִׁש יִּבַר
 יונ טייַל עֶגֹוזַא ףֹוא ,ןֵּבְראַמְׁש לעוֶו ְךיִא ןעוֶו ןְגאָז ריִמ

 גּוא תֹוצַמּנ הֶרָוּת ןיִא קֵסֹע ןיִנעֶז עֶכלעוֶו טְזיִּב אוד
 םְרעֶּפְטְנעֶיג תֶוְמַה ָךֶאְלַמ וד םהיא טֶה םידָתַח תּוליִמְג
 עַלַא ת"ישה זיִא אייז ןעֶד טיִנ הָטילֶׂש ןייק ְךיִא ּבאָה
 תּוׁשָר ןייֵק טיִנ טסאָה ּוד איוִו ֹוזַא ,ןרהאי ףיִסֹומ לאָמ
 רעֶטייוו ןֹועְמִׁש יִּבַר טאָה ןֶכייַלְג םעֶגייֵמ ננא ריִמ ףֹוא
 ןָּבאָה טיִנ טםלאָז ּוד זַא ןֵּבעֶג ת"ישה לאָז ֹוזַא טגאָזעֶג
 ןְלאַו ןְרעֶטְלע עֶנייַז גּוא ךֹוא דניק סָד הוא תּוׁשְר ןייק
 םיִשעמּו הָּפּוהְלּו הֶרְוּתַל ןעֶהיצְרע ּוצ םהיֵא ןייַז הָכֹוז
 ןראוָועֶג םִיּוקְֶמ זיא קיִרַצ םעֶר ןּופ הָכְוְּב ּוד , םיִבֹוט
 יַד טְנאָז םָד , ןעוֶועג םימָי ךיראמ טאָה דניק סד גּוא
 (תּגרַה אלא תּורָחנ ןיִזעֶל טיִנ טסְלאָז ּואְרִקִּת לַאו הֶנָׁשִמ
 זיִא הָשֹודְקַה; הֶרֹוּת רר ןיִא קֵסֹוע זיא םוִו רֶד ןעֶד ייֵהייַרְפ
 ;טיִנ הָשילְׁש ןייק םיא ףוא טהרע;נּוא תֶוָמַה ְךאיִמ ןּופ ייְֵפ

 ט'ע שוריפ
 טייֵמְׁש סֶע יוִו רֶגסיוִועֶג ןיימ נוא רַנְרעֶל ןייַמ נּוא יִּבַר ןייַמ ןְפּורעֶג םהיַא רֶע טֶה ןְכאַז ייוַוָצ
 ףאָרהַמ .ןְסיוִו טְכאַמעֶג ְךיִמ טפאָה ּוד נּוא רַנְרעֶל ןיימ נּוא ְךֶרֶע ןייַמ יוִו ׁשְנעֶמ ַא טְסיִּב ּוד
 ייוֵוְצ ראָנ לָפֹוהיִחֲא ןּופ טְנעֶרעֶלעֶג טיִנ רהעַּמּוטֶה םִו ןֶרָוי רֶּביִא ךֶלֶמ ַא ןעוֶועֶג זיִא םָו רִוָד
 נג ְךעֶל ׁשְנעֶמ רֶטְסאָרְּפ א ןעוֶו ןֵָּׁש לָּכִמ רֶנְרעֶל ןַײמ גּוא יִּבַר ןֶפּורעֶג םהיֵא רֶע טֶה ןְבאַז
 1 רֹובָּכ טֶה רעוֶו ןּוהְמ ןָא דֹובָּכ םהיִא רעֶהעֶג רֶעז זַא אָטיִׁשְּפ תֹוא ןייֵא ּוליִפֲא םָנייֵא ייַּב
 ץְראַה רֶעייֵז סוֶו יר הֶרְוּת יִד ְרּוד רֹובָּכ ןְנעֶׁשְרַי םיִמָכֲח יד טייֵטְׁש סֶע יו הָרֹוּתַּב קַסּוע זיִא םָו
 טהעָטְׁש סע יװ הָרֹוּה איר ןעֶמ טְגייֵמ םֶמּוג ןְנעֶׁשְרַנ ייֵז ןֶלעוֶו הָרֹוּת ןְנְרעֶל ּוצ טְסְנעֶרֶע טְניימ
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 51 ומ שש ובא יקרפ קיפ
 תַּפ ,הֶרֹוּת לָׁש הָּכְרַּד איִה ְךַּכ ד :ּובֹוזֲעַּתילַא יִתְרְוּת םֶכָל יִּתַתָנ בוט
 רַעַצ יֵיַחו .ןֶׁשיִּת ץֶרָאָה לַעַו .הָּתְׁשִּת הָרּוׁשְּמַּב םִיַמּו ,לֶכאֹּת חַלָּמַּב
 ,ּךָל בֹוטָו ְךיִרְׁשַא .ןֵּכ הָׂשְע הָּתַא-םִא .לַמָע הֵּתַא הֶרְוּתַבּו ,הָיְחִּת

 הֶּלרּג ׁשֹקבְּת לַא ה :אָּבַה םִֶלֹועְל ְךֶל בֹוטְו .הֶּזַה םֶלֹועָּב ְךיִרְׁשַא
 הֵּוַאְתִּת לֵאְו ,הֵׂשֵע ְךֶדּוּמִּלִמ רֵתֹוי ,רֹובָּכ דֹומְחַּתילַאָו .ףֶמִצִעָל
 לֹודָּג ףֶרֶתַכְו .םֶנָהְלִׁשִמ לֹורָג ּךֶנָחְלׁשִׁש .םיִכְלְמילָׁש םֶנָתְלְׁשָל
 :ףֶתְלּועְּפ רַכְׂש ףֶל םֶלַׁשִיַׁש .ףְּתְכאַלְמ לַעַּב אּוה ןָמַאָנְו .םֶרָתֶּכִמ
 תיִנְקִנ תּוכְּלַּמַהׁש .תּוכְלַּמַהיְוִמּו הָּנְהִּכַה-ןִמ רֵתֹוי .הָרות הָלֹורְּג ו

 תיִנְקִנ הָרֹוּתַהְו ,עַּבְרַאְו םיִרְׂשֶעְּב הָנְהְּכַהְו ,תֹולֲעַמ םיִׁשלְשִּ
 תובא תכרב

 , םיַבּוּפ םיִׂשֲעַמּו תֹוִצִמ ןּוהָפ לאָז נוא ,ןייַז םעוֶו תיִלְכַּת
 םעֶר רעֶּביא ,ןעֶסְלעֶו עֶדייֵּב ףיוא סונ ןעֶּבאָה לאָז רֶע
 נאָפ ןיִא םיניִמ עֶכְלעֶוו זַא ןייַג אוצ םנעֶראוָועֶג ןעֶמ ףְראַר
 ןעֶמ לאו הָנּוׁשּת רוהוה ןייֵא הָבָׁשֲחַמ רעֶד ןיִא טְלאפ סֶע |

 לאַּטטְסְנעֶר זיא ןעמ סאוָו קֶסֶע םעֶד אייַּב ןהעָּמִׁש ןעֶּבייַלַּב

 ףיוא .הָמרַח ןעֶּבאָה גוא ןעֶנעֶכעֶראַּב ְךיִז לאָו ןעֶמ ראָנ קַסֹוע
 גּוא ןָא רֶניִצַא ןוֿפ ןייצ ּוצ םּונ ְךיִז ףיוא ןעֶמעֶנ גּוא דֶניִ יַד
 עֶכְלעוֶו ןורּפ רעֶרָא ןעֶנאָז סייהָּת רעֶדָא סיּפע ןעֶגְרעֶל ףֵּכוֵת
 רוהרה םער ןוּפ ןעֶכייֵצ ַא םהיא אייַּב ןעָבייַלְּב םעוֶו הָוְצַמ
 הָכט םענ גוא ןעֶרעוֶו רעֶמעֶּב .גאָּפ עַלַא םעוֶו נּוא הָבּוׁשָּת
 : סֶטּונ סיִדְלַא ּוצ ןיינ

 תובא תקרצ
 ריכנ םעֶד ייַּב נּוא ןְרעֶדְנַא ַא ףֹוא ןְטייֵּבּוצַמּנא ליטעַצ
 טאָה הייִׁשה זיא לָׁשִמֹנ רד ,יִנְנּוה ןעַטיִלעֶנ וע טאָה

 שלעוֶו יִר ףֹוא הָרְוּת יד ןְּבעֶג ףְראַד ןעֶמ זַא ןהעזעַנ
 שנאקעג טינ טְלעוֶו יד פסייה םָד ,ָאיז טְלאוָו םינ ןעוֶו
 איר טְסייֵה םֶד , ןְזִיוִועֶנ טאָג והיִא טֶה .ןןעריטסיסקֶע
 םינ רהיא ןָּבאָה ייֵז נּוא תֹומּוא עֶנעֶדעיִׁשְרעֶפ . הָרֹוּת

 זַא טְּפאַחעֶגְנָא לֵאָרְׂשִי יד ךיז ןְּבאָה ןְמעֶננָא שְלאוָועֶג
 ,עֶמְׁשנו הֶׂשֶעַנןְנירְׁשעֶג ןְּבאָה גּוא ןֵמעג רהיִא ןְלעוֶו ייז
 ןיִנעֶז גּוא הָרֹוּת איד םִיָיקִמ םינ אייֵז ןיִנעֶז עֶרְנעע םא
 ןְּבאָה ייֵז םיָנ נירְלּוׁש ןֵרּוי יד ְךאָד ןינעז .ׁשֵּיַבְמ רהיא
 עֶניִנייֵא זַא . םינ רהיא ןטיה ייֵז גּוא ןָמּונעֶגְנָא רהיִא
 ת"ישה טלאוָו ןְמעֶנ טלאוָועֶנ טינ רהיא ןֵּבאָה הֹומּוא

 ׁשֶרְרָמ וד איו ,ןְטיהעֶג גוא ןעֶמּונעֶנְנָא רהיא טְלאוַו םאוָו הָמּואַא םינומרקה חומוא ניצעֶּביִז יד ןּופ ןְנּופעֶנ

 שייַו ןעֶמ סינ םנראוָו ןגיִרְׁשעֶג ןְּבאָה נּוא ןְּבילקעג ףֹוא םָלֹועְה תֹומּוא יר ךיז ןְּבאָה הָרֹוּת ןֵּתַמ ְךאָנ זַא סגנעַרַּב -
 ּול רַפ ןֵׁשְנעֶמ יד ןייַז טעוֶו העוַו .הָרֹוּת לֶׁש הָנּוּבלעמ תֹוירַּבַל םֶהָל יואו , הָנֹׁשִמ איר טְגאָז םָר .הָרֹוּת יִר פיִנ
 :שינ רהיא ןֶטיה ייֵז נוא ןְמּונעֶנְנָא יהיִא ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו טיִמאָר הִוְוּת איד ןְכאַמ ייֵז עֶכְלעוֶו עָרְנאַׁש

 חוכבז
 ןאמ רֶכייֵר ןייא לָׁשָמְל . (הָרֹוּת לָׁש ּהָּכרַ איה ְךַּכו

 יע הָניׁשְי עֶסיֹורְג ַא ןיִא םעֶרייֵא ןייַז טכיִרעֶנסיֹוא טאָה
 ףאָה רע בֶי ַא ןייַז אּוצ ןעֶרְליִּבְסיֹוא טְראָד ְךיז לאָז |

 יִרייֵלק עֶנייַפ נּוא רלעַנ נּונעֶנ טימ טכירעגסיוא םהיא
 זיא געוו ןיִא ןעֶלעֶפ טיִנ ָףאָו ןייק םהיֵא לאז םִע זַא -

 תיבא
 סאָה וױה רהאָפְנייַא ןייֵא ןיא ןיירַא ןאַמ רעֶגְנּוי רעֶר
 עֶניִנייֵא ןעֶציז שיט ןעֶטייַרְגעֶנ ןייפ ַא ייַּב ןעֶנּופעֶג רֶע

 ,הָרֹוּת יַרָבֹר ןיא רעֶטְנּוא ךיז ןעֶטְלאַה נּוא טייֵל עָנְנִגי
 ןְפאָלשעֶג טְפאָׁשטנאקעֶּב ייֵז טימ סה ןאמ יעֶגְנּוי רֶר
 הָקָׁשִמ ףיוא ןעֶרְליִנ עֶכילְּטֶע ןעֶּבעֶגעֶג ְךיֹוא שאָה יִע

 יֵנ רהעֵמ שְסאָה ּוד עֶׁשטאָח רַמולְּכ ןעֶפאָלׁש ּוטְסְלאָז ררע רעֶד ףיֹוא נּוא

 רֶהֹעְז טסיִּב ּוד עֶׁשְטאָח ןעֶהיִמ טראפ ךיז ּוטְסְלאָז הֶרֹוּת רַד ןיִא נּוא רַעַצ !
 שקבּה לֵא .טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא נּוא טְלעוֶו רעֶר ףיוא ןייז להאוו נּוא ןייַז טּוג ריד םעוֶו ןּוהְט וזַא .
; 

 "ע שורי
 רֶר ויִא וזַא איֵה ּזַכ . ןואָלְרעֶַפ םיִנ רהיא לאז הרות ןיימ ןְּבעֶגעֶג ךייא ךיא ּבאָה ןָפיוק טּוג ַא
 סאָמ א טימ ןְקְנירְּט ּוטְסְלאָז רָסאֹוַו נּוא ץְלאַו טיִמ טיורּב ןסע טְסלאָ ּור הָרוּת רעֶד ןּופ געוֶו

 ןיִא טסְּבעֶל ּוד נּוא {
 טְסעֶוֶו ּוד זַא םּורָא !

 ןעֶנְרעֶל ןייד ןּופ רעֶמ רובָּכ ןְגירְּביא ןְטסּולג טינ שְסְלאָו נוא הָלּודג ןייק ןָכּוז טינ ריִר טסְלאָז /

 איו וזַא ןעֶהעֶג ּוצ שיט ןייַר ייַּב לאָז סע}ןְטסּולִג םינ טְסְלאָז ּוא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ ןּוהטּוטְסְלאָז
 טְסלאָו נּוא שיט רֶעֶייִז ןּופ רֶסעֶרְג זיִא הָרֹוּת טסנעֶרעֶל ּור סוו ׁשימ ןייַר םּוראוָוםיִריִׁשע יד ייַּב

 אֵרֵוְּב ריד טעוֶו רֶע זַא ּבייֵלְנעֶּב זיא ןְנרעֶל הָרּוּת ןְטייֵברַא ןְסייֵהעֶג ריד םֶה םִוו רַר זַא ןְסיוו
 זיִא הָנּוהָּכ יד םּוראוָו הָנּוהְּכ ןּופ רֶסעֶרְג זיא הרְוּת יד הָוּות הלורְג . םייֵּבְרַא ןייד רַּפ רֵכְׂש ןְלהאָצ :

 גוא תולעמ ניִצְרעַפ נּוא טֶכָא זיִא הֶרֹוּת ייַּב רעֶּבָא תולֲעַמ גיִצְנאוַוָצ גּוא ריִּפ טיִמ הָנּוק ןעֶמ ו
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  ,ןאָה תעַיַטְׁשִּב ,דּומְלַתְּב , ןַה ּוּלֵאְו .םיִרָבְד הָנֹומְׁשּו םיעָּבַרַאְּב
 . ,הָחְמִׂשִּב ,הָוְנֲעַּב ,הֶאְריְּב ,הָמִיַאְּב ,בֵּלֲה תַניִבְּב ,םִיָתַפְׂש תַכירְעַּב
 |  ,םיִדיִמְלַת ֵה לּופְלִפְּב ,םיִרָבֲה קּוּרקְד ךֶּב ,םיִמָכֲח ׁשּוּמִׁשִּב ְּב ,הָרֲהָּטִּב
 . .ץֶרֶא ְךֵרָּד טּועָמִּב ,הָרֹוחְס טּועְמִּב .הָנְׁשִמְּב ,אָרְקְמִּב ,בּוׁשָיַּב
 - ךֶרֶאְּנ ,קֹוהְׂש טּועָמְּב ,הָחיִׂש טּועַמְּב ,הָנָׁש טיעַמִּב ,גּונֲעַּת טּועֵמִּב
 =תֶא ריִכּמַה ,ןיִרֹופּיַה תַלּבִקְּב , םיִמָכֲה תַנּומֲאַּב ,בֹוט-בֶלְּב ,םִיַּפַא
 | .הָבֹומ קיִזֲחַמ ֹוניֵאְו יב גיס הָׂשֹעָהְו ,ֹוקְלֲחִּב ַחֵמָׂשַהְו ֹומֹוקְמ
 ."תֶא בָהֹוא ,תֹויִרְּבַה-תֶא בֵהֹא ,םיקָמַהתֶא בֵהֹוא ,בּוהָא ,ֹומְצֲעְל
  ןֵמ קַחַרָתַמּו ,תֹוחָבֹוּתַה-תֶא בֵהֹוא ,םירָׁשיֵּמַה-תֶא בֵהֹוא ,תֹוקָדְצַה
 .ֹועְּבאִׂשּונ ,הֶאְרֹוהְּבַחְמִׂש ֹוניֵאְו ֹוּומְלַתְּב ֹוּבָל סיִנֵמ אֹלְו ,דֹובָּכַה
 / לַע ֹודיִמֲעַמּו ,תָמָאָה-לֹעֹוריִמֲעַמּו ,תּוכְז םֵכָל ֹועיִרְכַמּו ,ֹורֵבֲח םִע
 1 ,יףיסֹמּו עֶמֹוׁש ,ביִׁשַמּו לֵאוׁש ,ֹודּומְלַתְּב ֹוּבל בֵׁשֵיְתִמּו םֹולָּׁשַה

 א תובא השעט תובא תוכז
 8 8 םֶנָיעֶרּב ׁשְרדִמ רעד ,ּויָרָבְרִל ְָּפ הֶׂשֹיעְהו םיִמ טְכאַרְּבְראַפ גוא שיט םייַּב טְצעֶזעֶג ְךיִז טאָה נוא
 2 ץא ןעֶמאָרְמעֶג געֶו ןיִא ְךיִז םאָה יאָ יר ,הֵׂשעַמ אָזַא וַצ גיִטְסּול ייֵז טיִמ ְךייֵלְנ ְךיִז םאָה נוא הֶרֹוּת יִרְבד ןיִא ייֵז
 / ײהעֶגןעֶגְנאַנעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו ןָשנעֶמ ןייֵא םיִמ אָיְנַסְכַא ןייֵא ןעֶראַפ יִיֵז זַא טְלהעֶצְרעֶר םהיִא ןעֶּבאָה ייֵז טְכאַמעֶּג
 אָפ ןעמּונעֶג ןא םהיָא רֶע .טאָה ,םעֶדייַלקעֶג ןייַר נּוא ןייֵׁש ףיֹוא הֶכיִמְס טיִמ עֶויֹוה אּוצ הָביִׁשְי רעֶסיֹורְג רעֶד ןּופ
 2 - םיִמ ?6 רָע ןעֶטעֶּבעֶג סהיֵא טאָה גוא ,םֶכָ ריִמלַּתןייֵא רע וַא טְגאָזעֶג אייז טאָה ןאַמ רעגנגי רעד , תּננָּבַּב
  םהיִא םיִמ יאֵנ;י יִּבַר טאָה ןעֶסֶע םייַּב ,ןעֶסע יִמ םהיִא טֶכעֶר ןעֶנעֶז יֵז זַא . הָביִׁשְי רעֶד ְךאָנ טְצעֶי ְךאָנ טְזייַה
 / .ׁשְנעֶמ רעֶד םהיָא םאָה ,הָרֹּת ירְבַד ןעֶדעֶר ּוצ ,עֶּביֹוהעֶגְנָא םידְמֹול איד ןּופ רעֶנייֵא יִז ּפאָה ןעֶראוָועֶג גיטסנ
 1 םיִכ ץֶשֶנשָר ךאָנ , עֶרעֶפְטְנֶע אוצ סאוָו טְסּואועֶג טיִג ְךיִלייַרְפ ןעֶנעֶז ריִמ ןאַמ ןעֶגְנּי ןעֶכייֵר םּוצ ןעֶפּגרעֶגְָּא
 טאָה סאָד הֶביִׁשַי רעֶד ןּופ ןיֹוׁש ןעֶרהאָפ ריִמ לייונ

 לייק ןעֶנעֶמ ריִס א תֹוָבַר ףיוא הָכיִמְ רֶבָא ריִמ ןעֶּבאָה ראָפְרעֶר רֶנּוועֶג גצעֶג טְפאָקעֶג ראַגאָז זְנּוא
 : ם"ע שוריפ -

 : ןעֶצְפעֶל יד טיִמ ןָדעֶר סױרַא נוא רעוא םעֶד טיִמ ןְרעֶה ּוצ טְכעֶד נּוא ןָנְרעֶל טיִמ ייֵז ןגעֶז םֶד

 | הָאְרָי םיִס הֶוְנֲע טיִּמ-יִּבַר םעֶד ראַפ טְֶכְראָּפ םיִמ ץְראַה סאָר ןְגיִלְק גּוא ןהעֶמְׁשְרעֶפ

 / אּוצ םיִרֵכֲח טיִמ ךיז ןָטְפעֶהעֶּב ּוצ םיִמָכֲח ןְניִדעֶּב ּוצ ןייַז רֹוהָט לאָז ןעֶמ דייֵרְפ טיִמ טאָנ רַּפ

 / ףיו רעֶערפ ראָנ הדת רד יִא ׁשורִּפַא ךינ נאָז טיִנ נו םידיִמְִּמ יִמ ייַ ּוצ לֵפלַפְמ ןֵנְעֶכ
 םיִס ןעֶכאַל ליפ םיִנ ןֶלְדְנאַה ליּפ םיִנ ןֶפאָלְׁש גיָנעוֶו תֹויַנְׁשִמ גּוא אֶרְקִמ ןְנְרעֶל ּוצ ןייַז בֵׁשִיְמ
  םּונַא םיִס טייקהמּומְנְנאַל טיִמ טייל טיִמ ןָרעֶר גיִצְניוִו םיִמ יִז ןּוהְט ןָא םיִגּונֲעַּת גיִצְגיוִו

 .  םֶרֶא ןייַו ןעסיוו לאָז רע;הָכֲהַאְּב םיִרּוסְי ןייַז לַּבִקְמ גוא ןָגאָו םיִמָכֲח יִד םִו ןָביֹולְג טיִמ ץֶראַה

 / עֶו ןָּכעֶנעֶג םהיִא טֶה ת"ישה סו קֶלֵח םעֶד טיִפ ךיִז ןעֶייִרְפ ּוצ הָנַרדִמ ןייַז ְךאָנ ןְציִז ּוצ ּואװ

 ג סְטּוגַא .ראַפ םיִנ ךיִז טלאַה רֶע רּוסיִא ּבּוצ ןָמּוק ּוצ טינ ןָכאַנ עֶלַא ּוצ םיוצ ַא ְךיִז טְכאַמ םָע
 /  ֹויִא רָע ןָפְלאָהעֶג םהיֵא ת"ישה טֶה םֶר טְכאַרְט רֶע םיבֹוט םיִׂשֲעַמ טּוהְט נּוא טְנעֶרעֶל רַע לייוו

 / הע רייֵר ףאָרְטְׁש גיִל םֶה רָע תֹוקָדְצ ּביִל טֶה רֶע טייַל ּביִל םֶה רֶעטאָנ ּביִל םֶה רֶע טְּביִלעֶג
  ןייַז טיִמ סיֹורְנ םיִנ ךיז טְלאַה רע רֹוכָּכ ןופ ךיז םְרעֶטייוַוְרעֶד רע עֶגיִטְרעֶפ טְכעֶר ּביִל טֶה

 רע םּוג םיִנ רֶע טעקסּפ רֶמאְּמ אָרֹומ טאָה רֶע לייוו טעקסּפ רֶע זַא םיִנ ְךיִז טייֵרְפ רֶע ןְגְרעֶל
 טְכעֶרעֶג םהיִא ןָכאַמ ּוצ רֶכֵח םעֶד טְגעֶוֶו נּוא םהיִא ןָפָלעָה ּוצ ְךאָי סעֶד רָבֵח ןייַז טיִמ טְגאָרְּט

 רֶא נוא םולָׁש ףוא גוא תַמָא םעֶד ףֹוא םהיִא טיִמ טְנעֶרעֶל םָח רֶבֵח םעֶד ןְקעֶש ָטֶׁש ּוצ טהעז נּוא

 גּוא הָרֹוּת יֵרְבר טְרעֶה רָע לָבׂש ֹםיִמ ץְלַא טְרעֶפְנֶע גּוא טְנעֶרְּפ רֶע תַעַרַה בּוׁשָי טיִמ טְנעֶרעֶּג
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 93 זמ ישש תובא יקר :

 -תֶא םיִּכְַּמַה ,תֹוׂשֲעַל תֶנְמ-לַע דֵמֹוַּהְו .דֵּמַלְל תֶנָמיִלע דֵמַֹּה
 ,ָּתְרַמָל אָה ,ֹורְמֹוא םֵׁשָּב רָבָּד רַמֹואָהְו ,ֹותָעּומְׁש-תֶא ןּוכְמַהְו וּבַר !
 רֶמאִּתַו .רַמֲאַנְׁש ,םָלֹועָל הֶּלֶאָג איִבֵמ ,ֹורְמֹוא םָׁשְּב רֶבָּד רֶמֹואָה לָּכ -
 םייַח תֶנתֹונ איִהָׁש ,הָרֹות הָלֹודְג ו:יָכְּרְרִמ םֵׁשִּב ,ְךֵלֵּמַל רֵתִסֶא |
 ,םֶהיֵאָצֹומְל םֶה םיִּיַהיִּכ ,רֵמֲאנְׁש ,אֵּבַה םֶלֹועְבּו הָּזַה םֶלֹועַּב ָהיֶׁשעֶל -
 .ףיֶתֹומְצַעַל יּּקִׁשְו .ףֶרָׁשְל יִהָּת תּואְפִר רֵמֹואְו .אֵּפְרַמ ֹורָׂשּב לֶכְלּו !

 ִּכ ,רֵמֹואְו רשֲאְמ ָהיֶכְמֹותְו ּהָּב םיִקיִזֲחַּמַל איִה םייַהיץִע ,רֵמֹואְו
 ְךֶׁשאֹרְל ןֵּתִּת ,רָמֹואְו .ףיִתֹרְגְרַנְל םיִקָנַעַו ,ףֶׁשאֹרְל םֵה ,ןֵח תִיִוִל -

 ּופיסֹוְו ימי ּוּבְרִי יִב יִּכ ,רֵמֹואְו , מת תֶרָאְפִּת תֶרָמַע , ןֵח-תַַוָל
 ,רֹובָכְורָׁשֶע ּהָלֹואמְׂשּב ,ּהָניִמיִּב םיִמָי ְךֶרא ,רַמֹואְו .םיִיַח תֹונְׁשְדִל -

 תובא השעמ
 אוצ רֶע םְגאָז ,ןעַשְנעֶּב יִמ ןעֶועֶג רַּבַכְמ יאֵנְי יִּבַר םהיֵא
 ןעֶנאַטְׁשראַפ יאָ יִּבַר טאָה אָד ; רתיֵא טְשְטְנעֶב יאָנַויִּבַּב
 םִנאָז ,שימ םייּב ְּךִז ראַפ טאָה רֶע ץֶרָאָה םַע ןייֵא ראַפ סאָה

 אּוד טסְנעֶק ,מִיָנ אּור טְסְנאָק עֶׁשְנע ַב ןייֵלַא םהיִא אּוצ רֶע = -
 רעֶד טְגאָז ,ןעֶצאָג לעוֶו ְךיִא סאוָו סאָד ןעֶנאָז ְךאָנ כי יי
 גאָז םהיִא ּוצ יאגְי יֵּבַר םנאָנ ,ךיִא ןאק פאר ,ץֶרָאָה .םַע |
 םִע ןייַא) יאֵנְי יִׁש תַּמ לֵכָא ץֶרֶאָה םַע ,ׁשֶדֹיִקַה ןישְל ףיֹוא =
 ראָנ סאָד פאָה רֶע יו ,(םיֹורְּב ס'יאַנַיןעֶמעֶנעֶג טאָה ץרָאָה - י
 םיִחְריא עֶניִרביִא יד ייַּב רעֶשְכעֶלעֶג ַא ןעֶראוָועֶג ויִא םְנאֶנעֶג צ
 קְראַטָׁש זיִא ץֶרֶאָה םִע רעֶד ,ׁשיִמ םייַּב ;עָפעֶזעֶג ןעֶנעֶז סאוָו = 2

 ןייַמ ּבָא ריִמ םיִנ ,יאַני יִּבַר ּוצ םְגאועֶג גּוא ןעֶראוָועֶג זיִיַּב
 יאֵגי ֵבַר םהיִא םגעֶרְּפ ,ְךייַא אייג באָה יא סאוָו עי
 ְךיִא רֶע טְגאָז ,ריִמ אייג ּוד טְּפאָה } הֶׁשּורְי ןייַא = ר
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 שוריפ :
 עֶרעֶדְנַא טיִמ לאָז רֶע יֵרָּכ טְנעֶרעֶל רָע גיִצְניוִו ץֶלַא םהיִא זיִא סֶע לייַו ןעֶרעֶה ְךאָנ ר

 ָךֶרּוד גיִלק יִּבַר םעֶד טֶכאַמ רֶע נּוא תֹוָצִמ ןּוהָט לאָז רֶע יֵדָּכ טְנעֶרעֶל רֶע םִיַמָׁש םֵׁשְל ןעֶנְר
 רָע נּוא אל זיִא רֶע סאוָו יי אר ָבֵׂש םיָמ עי ר ּוצ עי גּוא םיִלּוּפְלַּפ עֶנ

 לְרעֶטְנּו וא ערהיִא נוא יִז ןְטְלאַה סו יר ּוצ

 ןֹעְמִׁ יִּבַר ח {ךֶלּופיִסֹוי םֹולָׁשְו םיָּיַה תֹונְׁשּו םיִמָי ְךֶרא יִּכ ,רַמֹואְו !
 תובא תוכז

 יִר ְךייַא שייִמ זיִא סאוָו ןאַמ רעֶגְנְני רתיִא רעֶּבִא , ןייז
 רהיא ּכיוא טיִנ ְךאָנ טְסייוַו והיִא סיֹורְג ֹזַא הֶחְמֹׂש
 םיונ ןעֶנאָרְטְרעֶפ גּוא ןעֶרייֵל לעיִפ יֹוזַא ןעֶנעק טעוֶו
 םּוצ ןעֶמּוק ןעֶנעֶק רתיא טְלאָז ךְרֶּודאַר זַא ריִמ איו

 ריִמ םּופקּול עֶלַא ןעֶזאָלעֶג קעוֶוַא ןעֶּבאָה ריִמ ,קעוֶוְצ
 ןעֶּבאָה ריִמ רעֶפאוו טיִמ טיֹורְּב ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה
 ,ָניִמהעֶנעֶגְנַאנּוא לעיפ גנא רֶרֶע רער ףיוא ןעַפאַלְׁשעֶג

 םעֶלַא םֵׁשַה ְךּרָּב ןעֶנעֶז ריִמ זַא טְצעֶי טאַהעֶג ןעֶטייֵק
 ריִמ ןעֶכאַמ לעיצ םעֶד טְכייֵרְרֶע נּוא ןעֶמּוקעֶג רעָּביִא
 ןיִא טְצעֶי ְךאָנ ְךאָד טלאַה רהיִא רעֶּבָא ְךיִלייֵרְפ ְךיִז
 טְׁשְרֶע ְךאָנ ְךיִז טְּפְראַד רהיא הָביִׁשַי רעֶד = געוֶו

 ןעֶטְלאַה סיֹוא טעוֶו .רהיא זַא םּורַא רהאָי ראָּפ א ןיִא
 ןְסּוקעֶּב טעֶװ רהיֵא נוא תֹונֹויַסַנ עֶלַא יֵד ריִמ איוִו יֹוזַא

 חַלָמַּב פ טְנאָז הָנְׁשִמ יד ויא לֶׁשְמַנ .רֶד א ךיליירפ ְךיִז ענק רהיֵא טעוֶו ןאַד ריִמ יוִו זאת ו

 / טיע

 זיִא בייַל ךייַז ראָג ּוצ נּוא 'לומ םעֶד טיִמ יז ְרעֶר םו יִר ּוצ ןֶּבעֶל ַא זיִא הָרֹוּ יר טייֵמְׁש ם
 ןּופ םֹוּב ַא זיִא יִז . רֶנייֵּב עֶנייַר ּוצ ךראַמ נּוא לֶפאָנ  ןייד ּוצ ןייַז יִז טעוֶו גָנּולייַה ַא .גְנּוליי

 ןַח ןּופ גְנּוטָּפעֶהעֶּב ַא ,טְּבולעֶג ןעֶרעוֶו רעֶנהעֶל
 טְרעֶמעֶג ןְלעוֶו ריִמ ךֶרּוד טְגאָז הָרְוּת יד , וְלאֵה ייד ּוצ דְנאַּב זְלאַה ַא גּוא פאק ייד ּוצ י
 יז ןָלעֶוֶו ּהָמְׁשַל הֶרֹוִּת יר ןנְרעֶל סוָו יִד .אָּבַה םֶלֹועְל ןְרהאָי עֶגִידעֶּבעֶל נּוא געֶט עֶנייֵד
 ,רֹוכּכ נּוא רֶׁשֹוע ןבאה ראנ רע טעוֶו המשל אֹלָׁש טְנעֶרעֶל סוו רָד ניא ְךֹוא םיִמָי תוכירַא
 ָב ןֹשְמִ יִּנַר .ןְרעֶמ הֶרֹוּת ירוּופ ריב ר ריר ןָלעוֶו ןרירפ גוא ןְָראָי ַגעֶּבעֶל גּוא געֶט עֶגְנאַל

 זה



 }, אֵצָּמִתהַקְרִ ר תֶכיש רְֶפת מעי רַמֲאנ ׁש , םלֹועְל
 ֲח תֶרֶּמַע מא ,הָביֵׂש םיִנָֹז רֵדֲהַו םֶהֹּכ םיִרּוחַּב תֶרֶאַּפִּת
 נָא םיִנָּב תֶראּפִתְו ,םיִנָב נב םיִנֵקְו תֶרֶמֵע ,רֶמֹואָו . םֶרָׂשֲע
 .רַהְּב תֹואָבְצ ַײ יי ְךֵלָמייִּכ ,הָּמַה הָׁשֹובּו הָנָבְּלַה הָרְפָהְו רָמֹואְו
 .,רֵמֹוא אֵיֵסנְמוּב ןֹועְמִׁש יִּבַר ;רֹובָּכ ויָנֵקְ דֶגנְו םִיַלָׁשּוריִבו
 קיִרַצַל םיִמָּכֲה ּונָּמִׁש תֹוּדִמ עַבֶׁש
 עַגֶפּו רב דֵלְַמ יִתיִיָה תַחַא םַעַּפ אָמְסקְוִּב יֵסֹוי יִּבַר רַמָאמ
 א יִּבַר ,יִל רַמָא ,םֹולָׁש ול ְִּרֲַחָהְו םֹולָׁש יִל"ןֵתָנְו דָהֶא םָדָא

 תובא תוכז
 ןְפאָלְׁש גד טְסעוֶו דָרעֶג רעד ףיֹוא נּוא ןְׁשיּת ץראָה לע
 רעד ףיֹוא ןייַז ךילקילנ אנד טְסעוֶו הָּזַה םָלֹועָּב ךֶרְׁשַא
 םֶד זיִא קיִלְנ ןייֵא ראַפ סאוָו עֶנאַרפ ַא ךאד זיִא טְלעוֶו
 טְנייַמ הֶנָׁשְמ עֶגיִלייַה יד ראָנ ןעֶּבעֶל אֵזַא ןעֶרהיִפ ּוצ
 אנצ געוֶו רעֶד זיִא יֹוזַא הָרֹוּת לָׁש הָּכְרַד איִה ְךַּכ יֹוזַא

 םיִנ ׁשרעֶרְנַא ןעק, ןעֶמ טְסייֵה םאָד הָרָוּת עֶגיִלייֵה יִד
 ְךיִזטְגאָז ןעֶמ ןעוֶו ראָנ הָרֹוּת יד ןהעֶגְרעֶר ְךילְטְניְִג
 לאַּפִמ יו ןיא גּוא ןעֶכאַז עֶגיִסיִלַפְרעֶּביִא עֶלַא ןּופ ּפָא

 עא א ץְלאַז טיִמ טיֹורְּב רגנ ןעֶסֶע 'וצ יו עֶּבעֶ
 ּוצ יֹוזַא ןייַז טְכעֶר טעוֶו ריד ייַּב זַא נּוא רֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 םאָד נּוא לעיצ ןייד ןעֶכייֵרְרֶע ּוד טְסְנאָק ןאַד ןעֶבעֶל
 רֹובְּכ ליִפ ןעֶּבאָה טְסעוֶו ּוד זַא ןייז טעוֶו ןּופְרעֶד עֶדְנַע
 ףיוא ןייַז טגנ טעֶו הָָׁשָ ןייב גגא טלעוֶו רעֶד ףיֹוא
 {טְלעוֶו רעֶנעֶי

 ָס איד םֶגיֵפ גוא םְראוָו עֶמְכעֶנׁש א ןופ ןעֶמיִה ְךיִז ףְראַד ןעֶמ ּפייוַו אֵיִּח ןעֶמ פהעֶז ןּוּפְרעֶד , ןעֶקיִלְנעֶּב
 2 1 רייֵר עֶנייז םְצעֶנעֶרְגעֶּב רֶע ,ויָרָבְרִל גיְפ הֶׂשֹועֶהְו םְנאָז איִז סאָו טיִמְרעֶד

 : שוריפ
 גוא רוב נּוא טייֵקְכייֵר נּוא ַחּכ נּוא טייקניוש ןעֶנעוֶו סייאָחוי ןֵּב ןֹועמִׁש יִּבַר רַפ טְגאָז הֶדּוהְי
 א טאָג טיִמְרעֶד ןֶניִר ייֵז םיקידצ ּוצ ןייֵׁש ויִא רַרָנ ןיק גּוא טייֵהאָרְג גּוא טייקְמְלַא נּוא הָמָכָח
 ו רָר ןורק עֶנעֶׁש ַא ויִא טייֵקְזייַרְג סֶד טהעֶטְׁש םִע יוִו טְלעווו יד ןּופ טייל יד ּוצ ןייֵׁש זיִא סֶע
 אָה ייֵז זַא זיִא טייַל עֶטְלַא יד ןּופ טייֵהְנייֵׁש יד ןֹורק יד טְניִפעֶנ געוֶו ןְגיִטְרעֶפְטְכעֶר ןיִא טעֶג

 יֵהְנייֵׁש יד .ןָכעֶמְלֶע יר טיִמ ְךיז ןָמֹהיִרעֶּב ייֵ זַא זיִא רֶדְניִק רַפ טייֵהְנייַׁש ַא גּוא רֶדְניִק םֶדניֵק
 אָנ גוא טייֵהאָרְנ רֶעייֵז זיִא טייל עֶטְלַא ןּופ גְנּוריִצ יד נּוא טָּפאַרְק רֶעייֵז זיִא טייַל עֶגְנּוי ןּופ
 םעֶד ףוא ןהעז ןֵלעֶוו ייֵז ןעֶד ןּוז יִד ּוצ נּוא הֶנָבְל יד ּוצ ןֵניִד סו יֵד ןְמעֶׁש ְךיִז ןֵלעוֶו ייֵז טייֵטְׁש
 ןעֶגעֶקְמְנַא גּוא טְלעוֶו עֶצְנאַג יד רעַּביִא טאָנ ןייֵא זיִא טאָג זַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא נּוא ןֹויִצ גְראַּב
 יֵמָּכֲח יר םוֶו תֹורָמ ןעֶּביִו יִד טְגאָז אִסמ ןֵב ןְֹׂמֶש יִּבַר ,רֹובָּכ ןייַז טעוֶו םיִמָכָח יֵדיִמְלַּמ םיִנֵקָז
 ק ןֶּב יִסֹי יִּבַר רַמֲא ,רֶרְניֵק עֶנייז ןיִא נּוא יִּבַר ייּב ןְראוָועֶג םִיּוקְמ ץֶלַא זי טְנעֶכעֶרג ןְּבאָה
 םֶה נּוא טְנעֶגעֶגעֶב רָנייֵא ְךיִמ טֶה סְנעֶגעוֶו רֶטְנּוא ןְגְנאַגעֶג ְךיִא ןיִּב לאָמ ןייַא טְנאָזעֶג טֶה
 ר לע ןופ יִּבַ טְגאָנ עג ריִמ ּוצ רֶע טֶה , םולָׁש טְרעֶפְנֶעעֶג םהיִא ְךיִא ּבאָה םֹולָש ןְּבעֶגעֶג

 ז סאוָו ןעֶרּוי ֶלַא ראַפ הָׁשּנרְי ןייַא ויִא טְנְרעֶלעֶגונּוא

 נֶבְבּו יִּבַרְּב ּומָיִקְתִנ םָּלִכ , םי
 בי =

 2 תוכא השעמ
 אָה הָריּת רּומְלַּת ןייַא ייַּבראַּפ ןעֶגְנאַנעֶג לאָמ ןייא ןיִּב
 הָּוִצ 'הָרי ּת טְנְרעֶלעֶג ןעֶּבאָה רעֶדְניִק עֶנייַלְק יו טְרעֶהעֶג
 ּונֵּבַר הָשט םאוָו הָרֹוּת יִר ,נקעַי תַלֲהְק הֶׁשָרימ הָשֹמ

 עי תַיְִק טרעֶהעֶג ראָנ בָאָה ְךיִא ,כקעֶי ןופ רעֶדְניִק יִד
 יוא ּבאָה ְךיִא וַא טויט סאָד , יאֵנַי תַלֲחְק םיִנ גוא
 טור עֶשְו סאו ראַּפ , רהיא יִװ הָרֹוּת רעֶד ןיִא קֶלַח
 ראַפ סאוָו , םהִֹא אּוצ יאֵנָי 'ר-םְנאָז ,ץֶרָאָה םִע ְךיִמ
 ְכאֵמ ריר ראַפ לאָז ְךיִא זַא הָרֹיּת רעֶד ןיִא וד טְסאָה תּוכְו
 0 ,רֹינָּכ ןעֶּבעֶנְּבָא נּוא ׁשיּמ םוצ ךיִד ןעֶמעֶּב דאַראַּפ
 גּוא תּוליִכר } ןייק ןעֶּבירְמעֶג טיִנ ְךיִא ּבאָה ּבעֶל ְךיִא רֶגיִו רָע
 .ויִּב בָא טיִנ ְךיִא עֶר ְךיִז ןעגירק  ןעֶשְנעֶט יוַוצ עוו
 רֶלאַּב יו םהיֵא ּוצ יאֵני ֵּבר טְגאָז ,ייֵז ןעֶׁשיִוְצ םֹולָׁש ְךאַמ
 .רּובָּכ םֶרעוֶו ּוד טְסיִּב תֹורָמ עֶכְלעֶוַא ְךיִז ןיִא טְסאָה ּוד
 - סא ןעֶהייֵצְרעַפ ריִמ םֶפְלאָז וד רֶניירְפ רעֶּביִל ךיד טעֶּב ְךיִא
 םעֶלַא ןיִא ְךיִד םעוֶו .ת"ישה גּוא .םֶמעׁשְרעֶפ ךיד ּבאָה ְךיִא
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 : 95 המ ישש .תובא יקרפ

 .יִנָא םיִרָפֹוילַׁשְו םיִמָכָר-לָׁש הָלֹודְג ריִעמ ,וליִּתְרַמָא ,הָּתִא םֹוּקָמ |
 םלָא ףֶל ןַפַא יִנֲאַו ,ּונֵמֹוקְמִּב ּונָמִע רּורָּתָׁש ףֶנֹוצְר יִּבַר ,יֵל רַמָא -

 הָּתַא םא ל ִּתְרַמָא .תֹויָלָּגְַמּו תֹובֹומ םיִנָבֲאַו בָהָז יִרְנִּד .םיִּפָּלֲא
 יצ -+*

 בֶהְוְו
 ייד ר* דדַי

 רֶד יָניֵא ,םִלֹועָּבֶׁש תויִל גרמו תֹובֹוט םיִנָבֲאַו
 ףֶלֶמ דוד ירויל לַע םיִּלִהֵּת רֵפְַּּב בּותַּכ ןֵכְו ,הָרֹוּת םִוקָמִּב אָּכָא

: 
 ףֶסָּבילְּכיִל ןֵתֹונ -
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 תַעְׁשִּבֶׁשאָּפִא ,רֹועאֹלְו ,ףֶסֶכָובָהזיִפְלַאַמ ךיִּתַרְֹתיִלבּומ ,לֵאָרְׂשִי :

 תֹויְלְנְרַמּותֹובֹומ םיִנָבֲא ! :

 ׁשֶרְדֶמ רֶד ('וכ הָרוּת אלא וכ םֶדֶאְל ול ןיו-ִמ ןיפ
 ןאַמ רעֶכייר ןייֵא , ףֶׁשֶמַא טְגנעֶרּב רֶועֶיְלַא יִּבַרְד י

 רע םֶה ייֵז ןּופ ןעֶייוֵוְצ ּוצ עֶטְנאָקעֶּב ּייַרד טאַהְנ
 ןּוהְטעֶג אייז טאָה גּוא טְכאָׁשְרְנייַרפ עֶסֹורְג וו

 רע טֶה ןְטְנאַקעַּב ןְשיִרְד םעֶד טיִמ תֹובּוט לע
 סעֶד ףיִז טאָה לאֵמ גייא ,ןּוהְט ּוצ םאוו גיִנעֹוו
 גוא רער יש ַא רהֲעָז סעצאפ ייא םֶבאַמעָג ע

 רע שי יט סהיִא ןרחעכקרע וצ רעֶטְכיר םוצ ֹץ (
 עֶטּוג ייֵרְד עֶנייַז ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רע

 ׁשֶה רעֶּטְכיִר םּוצ םהיִא שיט ןה עג ןְלאָז יז ז עֶט :
 ךייַלג עֶטְנאַקעֶּב עטְסְנהעֶנ ּייוְצ איֵד ןופ רעֶנייֵא

 זיִא רֶטייווְצ רֶד ןְגְנאַגעֶג טיג ראָנ זיִ גּוא םִנא
 םּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רע;איוָו ראָנ ןעננאַגעֶג םהי

 זיִא רעטירד רֶד ,קעוֶוַא קיִרּוצ רֶע זיִא זֹוּה
 רֶטְכיֵר םוצ זוה סטְכיִועֶג ןיִא ןְגְנָאנעֶג ןייַרַא
 איו ןָיוועּב נוא טגיִרייהְטְרעֶפ קְראַטְׁש םהי

 ןעֶגְנּולעֶג םהיַא זיִא םִע ויִּב זיִא רע; גיִדְלּנׁשּןא
 רע גוא טייֵקְניִדְלּוׁשְנּוא סנעֶטְנאָקעֶּב ןייַז ןעיווע
 זיִא לג דעד ,עֶפאַרְטְׁש עֶרעֶי ןהָא = סי

 אלו ,בָהָז אֹלְו ,ףֶסֶכ אל ,םֶדָאְל ול םיִוַלְמ ןיִא ,םֶרָא-לָׁש ותְריִטְּפ
 רַמֲאְנָׁש דָבּלַּב םיִבֹוטםיִׂשֲעַמּו הָרֹוּתאָּלִא

 איִה ָתֹוציִקֲהִנ ,ףיִלָע רֹומְׁשִּת ףֵּבְכָׁשְּב ,ְךֶתֹא הָחְנִּ ְףֶֶַּהְתִהְּב
 רֹומְׁשִּת ךֵבֹכָשְּב ,הָזַה םָלֹועַּב ,ךֶתא הָחְנַּת ףֶכֶכַהְתֶהְּב 'ףֶחיִׂשְת :

 םֶקָּכַהיִל ירֵמֹואו .אָּבַ םָלֹועָל .ְףֶהיֵׂשְת איִה ָֹוניִקֲהַנרָבְּקַּ ךיִלְע
 תובא תוכז

 םנֹולק ׁשְנעֶמ רעֶרעֶו ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ גוא רֶדְניֵק גוא
 טיִה נוא עֶהיִמ עֶשְסעֶרְג רָר טיִמ לאַפיִּפאק ןייַז ןָמאַזּוצ
 רעֶרְניִק נוא יֹורָפ בעיִלוצ , םאק ןיִא גֹוא ןייז יו סאָד
 יו לאָז רעֶג רתאַּפעֶג ןעֶטְסעֶרְג םעֶד ףֹוא ךיִז רע טצעֶז
 רֶע זַא גופָל , רֹובכְּב ןעֶהיִצְרעֶג גּוא ןרהענרע ןינעק,
 .ויוה ןייַז ןּופ םֹורַא םהיִא טְרהיִפ ןעֶמ גוא טְּבראַטְׁש
 עֶר ףוא ןָגיִל רֶלעֶג ןייז טְּבייַלְּב לעוֶז עיָתָמִא יִד ּוצ
 דנוזעג ְךאָנ זיִא רע, תעְּב ןעֶנעֶלעֶג ןיִנעֶז ייַז או טרָא
 גּוא יֹורְפ ןייַז ,טֶרֶא ןופ שיִג ְךיִז טְרהיִר גּוא ןעוֶועֶג
 סעֶצְנאַג ןיינ טְרעֶפּפָאעֶגְפּוא רע,טֶה ייז רַּפ פוָו רֶדְניק
 ,רָבק םוצ ויִּב יוִו רעֶטייוֵו ׁשיִנ םֶהיִא ןְטייֵלְנעֶּב ן- בעל
 םעֶד ןיִנעֶז אויִז סאוָו םיִבֹוט .םיִׂשֲעַמ גּוא תֹוָצִמ ראָנ

 רע 'טקְנעֶׁש אייז דאָרְג גוא רֶנְייַרְפ עֶטְסעֶּב םֶנעֶׁשְנעֶמ
 לעיִּפ םהיא ןעֶטייֵלְנעֶּב אייֵז טייקמאנקרעֶמְפֹוא גינעוו
 נוא םהיִא ןָטייֵלְנעֶּב אייֵז רַבֵק םעד ויִּב איו רעֶטייוֵנ
 אייֵז גוא טְלעוֶו ן'ָתְמֶא רֶד ןיִא ךיִיַלג םהיִא ׁשיִמ ןְמּוק
 גוא רֹוכָּכַה אָסְּכ םעֶד ראַפ רֶׁשֹוי יִציִלְמ עֶנייז ןיִנעֶז
 חָיָשַמ איד טְגאָז םֶד ,ןֶרֵע ןֵג ןיִא ןייַרַא םֶהיִא ןעֶרהיִפ
 טְּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רעֶד זַא (םָדָא לָׁׂש ֹותָריֵטְּפ תַעָׁשּבִׁשו
 ןייק טיִנ (טֶהָז אֹלו ףֵסָּכ אלו ןְׁשְנעמ םעֶד שינ ןְשייֵלגעֶּב
 א םיִֹומ םיִׂשֲעַמּו הָריִּת ראָנ דְלאָג ןייקטיִנ רָּבְליִז

 ש"נ

 טְגאָנעֶג םהיִא ךיִא ּבאָה לעֶהעֶּפ גּוא תובוט םיִנָבֲא גּוא ןעֶרְליִג רְלאָנ רֶנעֶזיֹוט לאָמ רע
 ראג ןיפ לעֶרעֶּפ גּוא תובוט םיִנ ְבָא גּוא רעֶּבְליִז גּוא דֶלאָג םָר ראָג ןְּבעֶג ריִמ טְסעוֶו ּודו

 םְנאַנעֶג דָלֶמַה רֶוָד טִה ּוזַא גּוא הֶרֹּת ןּופ טֵרָא םעֶד ףוא ראָנ ןנהאוו טיִנ ךיִא לעוֶו טְלעֶו ר
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 זַא רֶרָיוו נוא רָּבְליִז גיא רֶלאָג דְנעֶזוט ליפ ןּופ רעֶמ לֹומ ןייר ןּופ הֶרֹוּת יר רֶסֹעָּב ריִמ  םִע
 לעֶרעֶּפ גּוא חובוט םיִנָבֲא טיִנ נּוא רָּבֶליִו נּוא רֶלאָנ ןייַז טיָנ םהיֵא טייֵלעֶּב טְּבְראָטְׁש ָס

 ןְהעֶג ןּוהְמ ןייד ןיִא טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִנ םהיֵא טיִמ ןָהעֶג ןייַלַא םיִׂשֲעַמ עֶטּוג גּוא הָרֹוּת
 וד זַא נּוא ןֶטיִה ךיר יִז טעוֶו רֶבק;ןיא ןיל טְסעוֶו ּוד זַא נּוא טְלעוֶו רֶד ףוא ןְרהיִפ ךיד "יז

 מו . טְלעוֶו רָנעֶי ףוא תֹוָ ַא ןְרעֶר ריד רּפ יִנ טעוֶנ םיִּתַמַה תֵיַתְּת ּוצ ןקעונ 2 עד טז

 וצ ;



 ּוָּ ׁשֹודקַח ול הָנַק םיִנינק תֶׁשָמֲהיִיתֹואָבְצ ַי םֵאָנ ,בֶהְזִה וו
 םֶהָרְבַא ,דָקֶא נה יראו םִיַמָש ,יוָחֶא ןינק הָרֹוּת וה ּלאְו ֹומָלֹועּב
 ,ןִיַנִמ הָרֹוּת ,רָחֶא ןינפׁשְּדקַּמַה תיֵּב ,רַחֶא ןינק לַארָׂשִי ,דָחֶא ג ןינק
 . יִריֵנִמ ץיראְו םִיַמָׁש ,זָאמ ילעפִמ םֶרֶק ,ֹוּכְרַּד תיִׁשאָר יִננָקַי ביִתָכְד
 - ,תִיַב הָויֵא יג םֶרֲה רָאָהְו ,יָאְסִּכ םיִמָּׁשַה , ײ רַמֲא הֹּכ ביִתֵכְּד
 יי ףיִׂשֲעַמ ּוּבַר הָמ ,רֵמֹואְו , ייִתָחּונְמ םֹוקָמ הָוייֵאְ ,יִליוְבִּת רֶׁשֲא
 ,ביִתָכָד ,ןיִּנִמ םָהֶרְבַא .ףנינק ץְרָאָה הֶאְלִמ ָתיִׂשָע הָמְכָהֶּב םֶּלִכ
 ..לֵאָרְׂשִי .ץֶרֶאָו םִיַמָׁש הנק ןֹויְלֶע לֵאָל םֶרֶנֲא ְךורָּב רַמאֹיַו והֵבְרְבָי

 רַמֹואְו .ָתיִנָק ּז"םִע בעיה ַײ יי ָהֶמַע רֹבֲעַיירַע ,ביִתְכִּד , ,ןִיַנִמ -
 ּדְקִּמַה תיֵּב ,םֶב יִצְפָחילָּכ יֵרידֵאְ ,הָּמִה ץֶרֶאָּבירֶׁשֶא םיִׁשֹורְקִל :

 ףיִָי ּונְנֹוּכ יָנֹדֲא ׁשֶרֹּקִמ יו ָּתלַעּפ ףֶּתְבַׁשְל ןֹוכָמ ,ביִתָכְּד ןינמ
 וַמ לָּכ יי :וניִמי ,הָתְנַק הֶז יה '.וׁשְדָק לּובְנילֶא .םֵאיִבְיַו ,רַמֹואְו
 ,ורֹובְכִל אָּנִא ואָרְב אל ;,ֹומָלֹועְּב אה ְךּורָּב ׁשֹודקה אֵרָּבִׁש
 0 א וָּתְרַצִי ,ויָתאֵרְּב יִרֹובְכָלְו יִמְׁשִּב אָרְקִּנַה : ,רַמֲאנָׁש
 : וכו אינגת יבר ;רָעְו םָלֹועְל ךלֶמִי | יי ,רָמֹואְו

 תובא .תלודנ
 א ֹומָלֹועָּפ אוה ךּווָּב שודקמ אֶיָנִׁש הָמ *ָּנו

 םָׁשַה סו גְניִדְלַא זיִא ׁשְמּיט רֶד ,(ודֹובכ5 אָלָא ּואָרְב
 ןָפאַשעֶּב ראָג רע םֶה טְלעוֶורֶר } ףֹוא ןֶפאַׁשעֶּב שֶה ְךרָּבְתִי 7

 ףיִז ןעֶמ ףרארב םעֶד רעֶּביִא ,ןעֶגעוֶו דֹובָּכ ןייַז ןּופ
 ןופ ןּוהָּפ ראָג גְניִדְלַא לאָו ןעֶמ וַא ןעֶנייוװעֶג
 גוא םסע ןעֶמ זַא ּונֵייַהְד ,ןְנעוֶו רֹובַּכ סנעֶטְׁשְרעּבייֵא
 םּוהְפ ןעֶמ זַא ןעֶּבאָה ןעֶגיז ןיִא ןעֶמ לאָז  שקנירט ןעֶמ
 + ְךֶרֶּגְתִי םֵּׁשַה ןניד אּוצ ןָּבאָה ַחֹּכ לאז ןעֶמ יֵרְּב םאָד
 ןיִא ןעֶמ ףְראַר ,ןְפאָיֶׁש שהעַּנ ןעֶמ ןעוֶו ןָכייַלְנְטְסעֶר
 יסיֹוא ןיינ לאָז ןעֶמ יֵרְ םָר טוה ןעמ זַא ןָּבאָה שי

 , זאק רעוא טיִמ ףִיָכְתִי םַׂשַה ןעֶנוד איוב עז תיִרעְג

 .רעֶדָא ןֶּתַמּנ עֹׂשַמַּכ קסיע ויִא ןעֶמ ןעוֶו ןעֶכייֵלְגְטפעֶר
 .,םיקעמ ןומ טסע:מש ןעֶמ רעֶדָא תֶכאָלְמ עֶכְלעוֶו ןיא
 לאו גמ יִרְּכ םֶר טּוחמ ןעֶמ זַא ןְּבאָה ןעֶניִז ןיִא ןעֶמ לאָז
 .ןינעק לאָז ןעֶמ בוא ֵָרְּבִתֹי םֵּׁשַה ןְגיִד גצ הָסֶנרֵּפ ןְּבאָה
 / םיִשֲעַמְלּג זַמֹותְלֹּנ הֶרֹוּתְל רעֶדְניק איד ןייַו "דנְמ
 8 וא הָָרצ ןעֶגעֶג ןינעק לאָז ןעֶמ גוא םיִבֹופ
 / פװַא ףיִז שְרתיֵּפ סאוָו שְטְנעֶמ רעֶר ,תֹוָצִמ ןּוהְמ
 / יש יי א םענ עא ְךֵרָכְתִו םֵׁשַה ריִמָּת רֶע טְנעיִר
 4 סטּוג סעֶרְלַ

 3 : ט"

 םֶה םיִננְ ףֶניִּפ סינק שמה ה ,ךיִא ּביִג ליוִו } יע רְלאָנ סֶד גּוא רָּבְליִז סֶד ראָנ יִא ריִמ ּוצ
 רֶדָע ניא לָסיִה גּוא הָרּות יז ןְנעֶז םֶד נּוא ןינק ןֹוׁשְל ייֵ ייַּב טהעֶטְׁש סֶע רֶמּולְּכ טְּּוקעֶג ת"ישה
 טָפֹוקעֶג ְךיִס ּפֶה טאָג טהעָטְׁש הֶרְוּת יר ייַב ׁשְרְקמַה היֵּב סאד נוא לֵאְרְׂשִי יד נּוא םֶהֶרְבַא גּוא
 ְגאָזעֶג טאָג טֶה ֹוזַא טתעֶטְׁש רֶרֶע נּוא לעֶמיִה ייַּב ,טקךיונעֶג סיִּפֲע טֶה רֶע רָרָייֵא ןָטֶׁש רָע םּוצ
 נק רֶרֶע רעֶר ייַּב םהעָטְׁש סֶע גּוא לקְנעֶבְסּופ ןייס ויִא ררָע יר נוא ליִטְׁש ןיימ זיִא לָמיִה רֶד
 ָהֶרְבַא זיִא שְּכולעֶג טהעֶטְׁש םֶהָרָנֲא ייּכ ,הָוָׁש הֶריְגַא ויִא סֶע לעֶמיִה םעֶד ףוא ךוא םֶד טהעג
 טְסאָה ּוד ָףיִנֲה ףוא טהעֶטְׁש לֵאְרׂשִי יב ,רֶרֶע נּוא לָמיִה טְפֹוקעֶג טֶה סוו טאָג ןֵמָׁשְרעֶּוא םּוצ
 סו ץֶלַא לֶג ,רֶנאַה עֶמְכעֶר ןייז טְפוקעֶג םֶה גְראַּכ םעֶר ךֹוא טהעָטְׁש ק"טהיּכ םעֶר ייֵב טְפֹוקעֶג
 ןיאיימו וזַא ןְגעֶו רּובָּכ ןייַז ןּופ ראָג ןָפאַׁשעֶּב טיִנ רהֵעָמ רָע םֶה םֶלעוֶו רֶר ףוא ןְפאַׁשעֶּב טֶה טאָנ
 אֵׁשֹעֶּב ץֶלַא ךיִא ּבאָה רֹוכָּכ ןיימ ףֹוא נּוא ןָמאָנ ןייַמ ףוא פורעגָ טְרעֶו סֶע רעֶו טייֵטְׁש קּוסָּפ
 יי שה ּצ ןוהָמנֶא רובְּכׁשיִנָפעֶׁשעֶּב עָכַא ןְלעוֶו לאָטְטְסְנעֶר יי ףֹוא ןגיק טעֶוו טאָנ



 .הניאצ

 ַַחְּב רָד הָׁשֹמ ּוצ ןפּורְנ טֶה טאָנ (הָׁשִמ לָא
 בֵקנ יִלְׁשִמ ןיִא טייֵטְׁש סֶע טְּבייַרְׁש = = !
 תֹומלְׁש (םִיַחְו דֹובָכְו רֶׁשֹוע יי תַאְרִי הָוְנָע
 םֶד קּוסָּפ םעֶ ןיִא ןעֶסיוִו ְּוא טְואָל ְךֵלָּמַה
 הְָנעזיִא תֹודְמ עֶלַא ןׁשיוְִצ הֶדָמ עַטְסעֶּב יִד
 ניא ןעֶטְלאַה גיִרָריִ ְךיִ לאָז ׁשְנעֶמ רָה םָד
 ויִא םּורָד הָדָמ עֶמְסעֶּב איִד זיִא סאָד לייוַו
 טיִמ טְּבֹולְג ןְראוָו ראָנ הָרֹוּת רָד ןיִא הָׁשֹמ

 טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיא יװ ֹוזַא הְָנֲע ןּופ הָּדמ רֶד
 ְךיִז טאָה הָׁשֹמ (דֹואְמ ויָנָע הָׁשֹמ ׁשיִאָהְ

 רע עֶׁשְטאָה הֶדְמ עֶטּוג עֶרָדֶנַא ןייַא טיִמ ט
 לייַו זיִא םאָד טאַהעֶג תֹודָמ עֶטּוג ליפ טֶה

 הָׁשֹמ לייוַו נּוא הָדֵמ עֶטְסעֶּב איִד ויִא !

 טיִנ רעעטֶה םּורְד ןְמְלאַהעֶג גיִרָדיִ ְךיִז
 רֶע לייװ דעֹומ לֶהא ןיִא ןייֵג ןייַרַא טֶל

 ניא ןיִקְלאוָו ןייַא טיִמ טְקעֶדאַּב ןעֶראָו וי
 טאָג עֶׁשְטאַז ןעוֶועֶג םיִא ןיֵא זיִא ה

 טיִמ לעֶוֶו ְךיִא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזנ נְנאַל ןֹוׁש
 ןאָמ ּוצ הָלִפְּת דַעֹומ לָהא ןיִא ןעֶדייֵד ר

 ּוצ תֹונָּבְרִק רעֶדָא ןעֶמּוקַּב ּוצ האי
 לאָז רֶע ןָפּורעֶג םיִא טֶה טאָנ ויָּב ןע

 םירקי יטוקיל 4
 טאָה טאָנ גּוא- (יִלָא 'ה רֵּבַָיַו הָׁשֹמ לֶא אָרְק

 רייֵרעֶג םיִא ּוצ טאָה נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןעֶפּורְג
 איו טְּבייַרְׁש (ןֵתָנוי םּוגְרַּת) רעֶד רַעֹומ
 ןָא רֶע טֶה ןְֵׁשִמ סאָד טְלעֶטְׁשעֶג ףוִא

 זַא טֶה נּוא ץֶראַה ןייז ןיִא ןְרעֶלְק ּוצ ַא/
 רעֶמ ןעוֶויִג סּורְג רּונ זיִא יַניִס גְראַּב

 טֶה ןעֶמ ויַּב טייֵצ רעֶנייַלְקַא ףוא גְרעֶג
 טְגיִלייֵהעֶג רונ זיֵא נוא ןְּבעֶגעֶג הָרֹּת יד

 ןיײק טאַהעֶג שיִנ ְךיִא ּבאָה גאָמ ייֵרְד ףוא ןעֶו
 טֶה טאָג ויָּב ְראַּב םעֶר ףֹוא ןייג ּוצ ףֹורַא ִּת

 - ארקיו תשרפ
 קּוָפ ןַא אָד יװ ֹוזַא דעומ לָקֹא ןיִא ןעֶמּוק

 . םיִא טָּבֹול ןעֶמ נּוא ןְמְלאַהעֶנ גיִרָדיִנ

 : 2 יי אי אב 2 = 7 ישי יב א( יע גיי 0 2 רע עט א עט יע יא ירא ראש יי יב

 : ר יא לי יע טל
 2 = 2 יע א

 דפק הניארו

 ןְפּורעֶג טָה טאָנ (הָשִמ לֶא אָרקִי טייֵטְׁש
 םיִא טיִמ .טֶה נּוא רֵעֹומ לֶהֹא ןיִא הָׂשֹמ ּוצ
 ןּופ ף'לא איִד טְּבייַרְׁש ליִרָכיִא יִּכִר דייֵרְנ
 הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןייַלְק זיִא אָרְקנ
 ףילא ןייֵא ןָא ןְנאַטְׁשעֶג טְלאָוו סֶע יו ְּךייֵלְנ
 יִד רֶמֹולְּכ ט?אק ׁשְטייֵט זיִא סאָד (רקָיַע
 טְליִמְׁשעֶג נוא טְליִקעֶנ ויִא הָׂשֹמ ןּופ הָעד
 גיִרְניִראָצ רעֶיַרְּפ זיִא רֶעפוֶו םעֶד ןּופ ןְראָוונ
 יו רעֶּבא ןַהֹּכ ןייֵק טיִנ ויִא רֶע לייוו ןעוֶועֶג
 טיִנ ןייַא רייֵרְג םיִא טיִמ טאָה טאָנ דְלאַּב

 טיִמ רֶד ןְדייֵר םיִכָאְלַמ םָו אָרְקַיַע ןֹוׁשָל
 (הָז לֶא הֶו אָרָקְוק טייֵטְׁש קּוטּפ ןיִא יו ֹוזַא
 - ןְראַוועֶג טְליִקעֶנ הָשמ ןּופ העָד יד ויִא ֹוזַא
 טיִנ לעֶוו ְּךיִא עֶׁשְטאָה טְגאָזְג טאָה רֶע ןעֶד
 ךיִא לעֶוו דְרֶע רָד ףֹוא קימהיב ןיִא ןעֶניִד
 ןייֵא איו ֹוזַא לעֶמיִה ןיִא ק'מהיּב ןיא ןעֶניִד
 סאָד דייֵרְג ריִמ טיִמ טֶה טאָנ לייַו ְּךָאְלַמ
 איו ֹוזַא טיִנ (אָרְקִיע ְּךֶאְלַמ ןייֵא ןּופ ןֹוׁשָל
 (רקיו ןֹוׁשָל םעֶד טימ רֶע דייַר עֶרֶדְנַא ּוצ
 א ןְדייֵר ּוצ לאָמַא ןְפאָרְטעֶג ּךיִז טֶה םִע
 רקָינ טייֵטְׁש םעֶלּב ייַּב ןעֶניִפעֶג ריִמ איו
 םעֶלִּבּוצַפְרְִנְדיִז טֶה טאָנ(םעֶלַּבלֶא םיִהָא
 ןעֶסייֵהעֶג טֶה טאָנ טְּבייַרְׁש םיִרּומַה לַעַּב רֶד
 טיִמאָרְקיַוהָרוּת רֶד ןיִא ןְּבייַרְׁש ןָאלאָזהָׁשִמ
 הָׁשֹמ טֶה ןעֶדייֵר םיִכָאְלַמ יו ֹוזַא ף'לא ןייַא
 (אָרְקִ ןְּבייַרְׁש ןָא לעֶווְךיִא זַא טְכאַרְטְנּדיִ

 טימ : ו
 בקעי להוא

 טְנאָז ׁשָרְִמ רָד הָׁשֹמ ּוצְןְפּורָג טֶה טאָג הָׁשֹמ לֶא אָרְקִיע

 ןּופ יִיִמ גְראַּב םָד רַפ ןָדיי עֶּלַאוְנאַטְׁג ןיִנעֶז סֶע
 גּוא הֶׂשֹמ ּוצ ראָנ ןֶפּורָג טיִנ םיִנייֵק טאָג טָה ןיִגעֶוו טְסעֶד
 טאַהָג טֶה רַׂש רֶסֹורְגַא לָׁשָמַא זיִא םערייַרָג םיִא טיִמ טֶה
 רעֶייַז ׁשְנעֶמ םעֶר טֶה רֶע סֶו ׁשְנעֶמַא טאָטְׁש ןיִא ְךיִז ייּב
 רֶע גּוא ןעֶווְנ בּוׁשָח רייז םיִא ייַּב זיִא רֶע גוא טאַהָג ּביִל
 זיִא לאָמַא תֹונֹׁשְל ליִפ רַׂש םעֶד טיִמ ןיִרייֵה טְנעֶקיִג טֶה

 ןְגעקַא םיִא ןיִנעֶז ןייַרַא טאָטְׁש רֶד ןיִא רַׂש רֶד ןמּוקָג
 רֶד ןעוֶוְג זיִא אייז ןֶׁשיוִוְצ נוא טייַל טאָטְׁש עֶלַא ןְגְנאַגעֶג
 טיִמ טֶה גּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ןֶהעֶז רֶד רַׂש רָד טֶה ְָךֹוא ׁשְנעֶמ
 - ןייֵמְׁש ראַפ טייל טאָטְׁש יִד סו ןוׁשָלַא ֹוּזַא טיִמ רייֵרְג םיִא

 ריר רׂש רָד סו רַפ טרָרגּואוו רַמ רעֶיִׁשְנעֶמ רֶ יז טֶה |
 רָדָא ׁשיִזעֶצְנאַרפ ּונייַהְד ןֹׁשָל רָדְנַא ןייֵא טיִמ םיִא טיִמ טיִנ

 יִרעֶרְנַא טייַמְׁש רפ רו זַא ְךאָד טְפייוו רַׂש רָד ׁשיִקָרעֶט
 טְכאַמָג ְךיִא ּבאָה דְנּוצַא םיִא ּוצ רַׂש רֶד טְגאָז ךֹוא תֹונֹוׁשְל

 םּוראָו ביל יד באָה ְךיִא וזא אי ןׁשְנעֶמ עֶלַא רפ ןְסיִט
 ןעװ : א א



 קי ברי טייטש
 2 יי יי שש

 ר :

.= 
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 ןיִּב ְךיִא ןגאָז לֵאָרְׂשִי ןָלעֶו ף'לא ןייֵא טיִמ
 ןייַא ריִמ ףֹוא ּבייֵרְׁש ְךיִא םֶד הֶוֲאַנ לעַּבַא
 ןְּבייַרְׁש ךיִא לאָז םיִכָאלַמ יִד ןּופ ןֹושָל בּוׁשָה
 טאָּבָנ םֶד ןייַז רַבֹוע ְךיִא לעֶוו ף"לא ןייֵא ןָא
 ף'לא ןייַא טיִמ ןְסייֵהְג טֶה רֶע סוָו טאָנ ןּופ
 ף'לא יִנייֵלְק ןייֵא הָׁשִמ טָה םּודָד ןּבייַרׁש
 גּוא ף'לא ןייַא ןָא יו ךיילְג זִא ןְּביִרְָׁנ ָא
 ןייא טֶה רֶע ןעֶד ןעֶטְלאַהְג טאָּבִנ םְמאָנ טֶה
 לָהאמ ןייַלק זיִא איז יֵׁשְטאה ןְּביְִׁשְנ ףילא

 דַעֹומ לָהֹא ןיִא ןעוֶויִג זיִא לֹוק םאָד (דעומ =
 םעֶד ןופ ץּוח טְרעֶהְג ןיִדאו טיִנ זיִא םִע נּוא
 זיִא טאָנ ןּופ לֹוק םאָד עֶׁשְטאָה דֵעֹומ לָהֹא
 טאָג ןעֶק ןיִנעוֶו טְפעֶד ןּופ קְראַטְׁש ריז
 טייֵטְׁש םאָו ׁשְנעֶמ רעד ּוליִפֲא םָד ןעֶכאַמ
 ןיִרעֶה טיִנ םִע לאָז לֹוק םעֶד אייַּב טְניִהאָנ
 רֶעסֶד איִבָנַה לֵאּומְׁש ייֵב ןיִניִפְג ריִמ יו ֹוזַא
 םֶה טאָנ נּוא ןֵהֹּכַה יִלֵע ייַּב גְנּויַא ןעוֶויִג זיִא
 טֶה ףאָלְׁש ןיִא טְכאַנ ייַּב לֵאּומְׁש ּוצ ןָפּורְנ
 זיִא םיִא טָּפּור יִלע ראַה ןייַז םֶד טְנייֵמָג רֶע

 ְךיִד ּבאָה ְךיִא יִלֹע טְגאָז םיִא ּוצ ןְמּוקְג רֶט -
 טְנייֵלעֶג רָדיִוִו ְּךיִו לֵאּומְׁש טֶה ןָפּורעֶג טיִנ
 זיִא לֵאּומְׁש טָּפּור נּוא לֹוק ןייַא רֶדיוִו טְמּוק
 םיִא טֵה יֵלֵע נוא יֵלע ּוצ ןְמּוקעֶג רָדיִװ רֶע
 אייג ןַפּורְג טיִג ְךיִד ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג רֶדיוִו
 טְכאַרְטְנךיִז טֶה יִלֹע ןעֶד ןְפאָלְׁש ּךיִד נייֵל
 טֶה סע תֹועָּטַא ןייַז געֶמ לאָמ יטְׁשְרע םֶר
 ןעֶמ םֶד טְכאַדעֶג ףאָלְׁש םעֶד ןּופ םיִא ךיז
 םָד ןעֶמּוקעֶג ויִא רע ןעֶה רעֶּבָא םיִא טְפּור
 וּומ םאָד ןעֶנאַטְׁש רַפ יִלֲע טֶה לאָמ יִרָדְנַא
 רֶע טֶה םּורְד םיִא טְפוּר ןעֶמ םֶד ןייַז סיִּפָט
 זיִא רֶע נּוא ןְפאָלְׁש אייֵנ טְנאָועֶג לֵאּומְׁש ּוצ
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 טָה נוא רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹוא
 .שורקה ה"לש

 טְְנעֶרְּב רֶע ןעֶו ׁשְנעֶמַא ָּכִמ ביִרְקייִּכ םֶרָש
 רעֶד וַא זָמְרַא ויא הָרֹו יִ ןּבְרִקַא ךיֵא ןופ

 ןְּבאָה רֶע לאָז ןּבְרקַא טְגְנעֶרְּב רַע רעֶכְלעוֶגׁשְנעמ
 ךיז טְְנֶרְּב רֶע יו וזַא גנּוטְכאַרְּעּב יִר ייַב רעֶד
 םּוט ןעֶמ סאוָו סאָד טְסייֵה סאָד ןֵּבְרק םּוצ ןייֵלַא
 ןיילַא םיִא טיִמ םִאָד ןעֶמ ףְראַד הָמֵהָּב רעֶד טיִמ
 תאז) רעֶטְרעֶוֶו איד ןיִא וָמּורְמ זיִא סאָד נּוא ןָאוט
 טיִט ןָאּומעֶג טְרעֶוֶו סאָו סאָד תאז (הָלֹועָה תַרֹוּת

 ראַפ ץעָועֶג םאֶר זיִא (הָקֹועָה תרּת) הָמֵהְּב רעֶר
 ןָאוטעג ףְראַד עֶּבְלעֶז טאָר רֶמֹוְּ ןייג ףֹורַא םעֶר
 סאוָו םיעָר םיִרֹוהְרַה יָר ראַפ ׁשְנעֶמ םִעֵר ןַא ןְרעֶ

 עא

 ה /  ארקױה תשרפ-

 ל אמ ןאָק םאָנ םֶד ןיִניִּפעֶג ריִמ יו ֹוזַא גוא -

 יא אַל ןייֵא ןְהעֶז רֶניֵא לאָז רֶדֵנַא ייּב

 | ׁשיִא טיִנ נּוא םֶדָא טייֵטְׁש םּורְד טְּבייַרְׁש

 .םִו יד דְנייַפ טֶה נּוא גיִרָדיִנ ךיִז זְטְלאַה גּוא -

 א םיִא טָּפּוה םִע רעֶו ןיִרעֶה טְלאָלְג
  רעֶװ ןיִרעֶה ְּךיִא לעֶו טְכאַרְטעֶג ְךיִז
 ְךיא לעֶז ׁשֶנעֶמַא םיִוָג סֶד זיִא םיִא טְפּור
 טאָג ןופ לֹוק סד םיִועֶג םֶד זיא ןיִלעֶה טיִנ
 לאָמ עֶטיִרְד םֶד ןֵמּוקְג זיִא לֵאּומְׁש וַא נּוא
 .ןעֶפּורעֶג םיִא טֶה ןעֶמ טְנאָו נּוא יִלֲע ּוצ
 טאָג ןּופ לֹוקַא זיא םֶד זַאטְסּואוועֶג ןֹוׁש יִלֵע
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 .גוא לוק םוצ טְניִהאָנ ץְנאַג ויִא ׁשְנעֶמ רֶד זא

 1 םעֶד ייַּב ְךֹוא ֹוזַא טיִנ ְּךאָד םִע טְרעֶה
 ָׁש ןְלאָז ןָשְנעֶמ ייווְצ םֶד ןְכאַמ טאָג ןעק/

 ןעֶניִפעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא טיִנ רְרעֶדְנַא רעֶד
 ְנּואוו נּוא םיִכָאְלַמ ןְהעֶזַנ טֶה רֶע םָד לֵאיִנְד
 .ןְנאַטְׁשעֶג םיִא ייַּב ןעֶנעֶז םוִו ןָׁשְנעֶמ יִד נּוא
 ישר (ביִרקָי יִּכ םָדָאנ ןְהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 עֶנ ויִא ןֹוׁשאִרָה םָדָא איו ֹוזַא ןעֶזייוַו ּוצ
 . ןעוֶועֶג ויִא ץְלַא נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ןיילַא
 ֹוַא תֶליונְנ טיִנ םעֶנייֵק אייַּב טֶה רע םִנייַ
 פ טיִנ םעֶנייז ןופ ןְּבְרק ייֵא ןייַז לאָז ךֹוא
 ליג ןופ ןֶּברָק ןייֵא דִנייֵּפ טֶח טאָג ןעֶד לו
 ָה טאָנ (הָמֵהְּבַה ןִמ) תיִּביִר ןּופ רעֶדָא
 1 םֶו תֹומֵהְּב ןּופ תֹונָּבְרִק ןְגְנעֶרְּב ןָסייֵהעג
 א ןיִטייל ןייק טיִנ ןְמיֵמ נוא ליִטְש ןעֶנעֶז
 יִנ לאָז ןעֶמ נּוא תֹומֵהְּב יִרעֶדְנַא ןייק טיִנ
 .דְלאַוו ןיִא אָד ןיִנעֶז םִו תֹויַח יד ןּופ ןְגְנעֶרְּב
 לט תֹויַח עֶרָדְנַא גוא םייל ןיִמייֵמ ייֵז לייוו

 ןעְנאָי ְךאָנ ְךיִו ןעֶזאָל םיִו איד ּביִל טֶה טאָנְ

  םּורָד נוא ייֵ ןְטייֵמ נוא עֶרעֶדְנַא ְךאָנ ןעֶנאָי
 -ראָנְְגְנעֶרְּב ןָסייֵהָג טינ תֹופֹוע ןייק רֶע טֶה

 /  ןיבמ  בקעי להוא :
 .םיִנ ייֵז טיִמ גוא ׁשיִועְצְנאַרְפ ןָרייֵר ריִד טיִמ לאָז ְךיִא ןעוֶנ
 ּגאָה ְךיִא סו טְּפאַׁשְּביִל םֶרטְסּוואוָנ טיִנ ןֶׁשְנעֶמ יִד ןְטְלאוָו

 בָא ׁשיִועֶצְנאַרְפ ןייק טיִנ ןייֵטְׁש רפ ייֵנ לייַוו ראָנ ביִל ךיד
 ָיֵרֵמ רָד ןּופ ןֹוׁשָל םעֶר טיִמ ריִד טיִמ רייֵרְךיִא זַא דְנּוצַא !

 יִמ שיִנ ְךיִא רייַר ןְגעֶוו טְסעֶד ןּופ ְךֹוא ןייֵטְׁש .רפ ייֵ םָו
 רייֵרְךיִאוֶו םָד זַא עֶלַ ןֹׁש ןסייַַו ריִד טיִמ ראָנ םיִנייֵק
 ןייַמ ְךיִד ּבאָה ְךיִא לו זיִא ריִד טיִמ ראָנ םֶנייֵק טיִמ טיִנ

 אֹווָג ןדָוי עֶלַא ןיש ןְּבאָה םָנייֵק טיִמ
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 רעִייז ןיִנעֶו ייֵז םו ןיִּבֹוט ליִקְרעֶט תא יֵמ
 ליִטְׁש ריז זיִא תֹומֵהְּבאיד ןּופ נוא ליִמְׁש
 . ןופ עי טאָה םּורָד רעֶדניר נּוא ףאָׁש
 הָמֵהְּב ןיַא נא תֹונָּברִק ןְננעֶרְּב ןְסייֵהְג יז
 ןעֶמ רֶדָא ןיִנעֶלעֶג ריִא ֵּ זיִא ׁשְנעֶמַא םוִו -
 ׁשְנעֶמ טאָה איו רָהֶא טְניִרעֶג ריא ּוצ אָפ
 תֹוא ןייַז ביִרְקַמ טיִנ איז ןעֶמ לאָז טייֵטעֶנ
 הָלֹוע םִא םואיִמ זיִא איו ןעֶר ַחֵּבמ םעָד -
 ןייא ןְגנעֶרְּב עו ׁשְנעֶמ ןייֵא ביוא (נָּברַּמ

 לע ןְּברקַא שייִטָׁש םּורָד נוא הֶלוע ןֶברִק
 ׁשְנעֶמַא םָו םעֶד ףֹוא טְמּוק םֶד לייװ העי
 רעֶירפ זיִא יֵז םִו הֶָׁשֲחמ רֶד טיִמ טְניֵד

 ברא זיִא םּורָד הָריִבע רעֶביִלְטיִא
 זיִא םאֶד םֵקֹוא ןייַא רֶׁשֹוע ןַײֵא אייב
 נוא העד עֶבֹוה ןייַא .טאָה רֶׁשֹוע ןייֵא
 ןיַא נוא הָבָׁשֲחַמ ןייו טיִמ ןָניִדְנִו רעֶּמ

 ןיֵא ֹוזַא טינ םֶה םִו ׁשְנעֶמ ָנִפעֶּמ לָטיִמ
 םִז יִנע ןיֵא נוא ףאָשַא טְְנעֶרְּב הָעַד עָּכ

 טְגְנעֶרְּב רֶד העָה רָד ןיִא גיִרָדיִנ ְּךיִז ם
 ןְטְכעֶׁש לאָז רָע (םֵהָׁשְונ בוט ליִקְרעֶמ)
 ׁשְטייַמ זיִא םָד (וטֵחָׁשְ) טינ טייֵטְׁש םָע

 םֶד ןעֶטְכעֶׁש ןעֶלאָז רֶדְניֵק עֶנייַ טיִמ ר =
 ּוליִפֲא ליוִו םִע רעֶו געֶמ ןְמְּכעֶׁש םֶה טוי

 ּפָא א גוא לֵאָרְׂשִי ןייֵא רעֶדָא יִױל ןיי
 הַא יֵנְּ ּונְתְנַמ לי םִע עו עֶּמ

 : אָז ןרָה א ןופ רָדְניִק ייד (ַחֵּכְזִמַה

 טְנאַזאָרְמְנ יִ ַחַּכְִמ םעֶד ףֹוא רָאי

 תַרֹוּת תאֹו תאָטַחַה תַרוּת תאז) ןּופ הּנּ
 זיִא רֶע זַא ְךיז טֶריִפְׁש םאָָו ׁשְנעֶמ רעֶד
 ּוצ ןעֶדְנּּבעֶג ּוצ זיִא רֶע נּוא הי יא ןופ

 רֶע ףְראַד םיִמָלִׁש ןָבְרקַא טְגְנעֶר
 רעֶבְלעוו בלא נב רע םאָד ןיִז ןיא

 (םיִלעַּבלְומיִנֲהַּ ֵּבְוִמל םֹולׁש םֶהָּב ֵׁיָׁש םי
 ןייַז טאָה ַחֵּבוִמ רעֶד םיִא נא קָלָחַא ןעֶ 1
 םיִלֲעַּב יֵר ניא .לייֵמ רֶעייֵ ןעֶּבאָה םיִנֲחַּב יִר

 לייַמַא ךוא ןעֶּבאָה ןּבְרק םעֶד ןעֶגְנעֶרְּב םאָו ו
 םעֶר םִייקַמ רֶע זיִא ןָפּוא םעֶד ףוא נּוא םיִא |
 (שורק יֹוְו םיִנֲהֹּכ תל א ויְָּת א קוז

 ארקיו תשרפ

 עג עג נאָז םיִמֲָּח עֶרעֶז נּוא יו טֵכייַה סאָד ןעֶדי

 ץלאו

 2 הניארו
 םּורְד ןעֶנעֶז אּוהיִבֲאַו בֶרֶנ סאָד אָמֹוי ןיִא
 הָכָלֲהַא ּתיקְמִַּנ ןְּבאָה יז לייוַ ןְּבְראָטְׁשְ
 יַׁשְטאָח טְנאַזנ ןְּבאָה ייֵז הָׁשֹמ יִּבַר רֶעייֵז רַפ
 ןעֶמ זומ לָמיִה םעֶד ןּופ רֶאייַפַא טמוק סֶע
 יֵּבַר רֶד דֶרֶע רָד ןּופ רָאייַפ ןְְנעְֶּב ְךאָד
 טיִנ ןעֶּבאָה אּוהיִכַאַו בֶדָנ טְּבייַרְׁש הָיְרעַמ
 טְנאַועֶג טאָה הָׁשִמ םו ןעֶנ אֵמְׁש רַפ טְכעֶר
 לאָז ןעֶמ טְנייֵמעֶג טאָה הָשמ ןעֶד נְתָנו
 ץְלאָה םֶָד רָּכֶא ןְׁשְנעֶמ ןּופ ר רָאייפ ןעֶנְנעֶר :
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ רָאייַפ םֶד ןעֶדְניִצ ןָא ט עו
 רָאייַּפ םָד טיִמ לאָז ןעֶמ טְנייֵמְג ןְּבאָה ייֵז נּוא
 ןעֶנעֶו םּרְד ןיִדְניִצ ןָא ץְלאָה םָד ןֶׁשְנעֶמ ןּופ
 סָד ּפָא ריִמ ןנְרעֶל ןנאב ןומ ְּבְרא אָטִׁשַנ ייֵז
 טְכעֶר ןיִרעָה ּוצ ןייַז טְניִראָוְג לאָז ׁשְנעֶמַא

 ןעֶד טְנאָז יִּבַר ןייַז סאוָו ןייַמְׁש ראַּפ ּוצ נּוא
 רייז הָׁשמ ּוצטְנעֶרְפִנ אּוהיִכַאַו בֶדָנְְטְלאוָו
 ביִלְַּנ יז ןְמְלאוּונְתָנְו ׁשְטייַט זיִא םוו יִּבר
 ןמְלאַה ךֹוה טיִנ ְךיז לאָז ׁשְנעֶמַא גיא ןֶּבעֶל
 רָד טאָטְׁש ןייַ ןופ יִּבְר םעֶד ןיִנעֶרְּפ ּוצ םיִ

 ננעֶרְּב ןסייַהְנ טאָנ טֶה םּורְד טּבייֵדְׁש ַײַה
 ְךייַלָנ זיִא תֹוריִב בע ,ןָא ׁשְנעֶמַא לייוו תֹונְְרַ
 םיִא טָה תֹוריִבְע טוט רע זַא נּוא ָךְֲלַמא י יו
 ןייֵא ןְּבאָה ּוצ תֹונְּבְרִק ןְגנעֶרְּב ןְסייֵהְג טאָנ
 ְךָאְלַמַא יו ןייַ יי ֵרָיו לאָז רע עי

 ֶבְרַק םעֶד ףוא ןייַז הֵדְֵתִמ רע לאָז םּור
 תינ ןייז טימ ןאָטְנ טֶה רע םִו תֹוריֵבֵע א
 אלא ירד טיִמ גוא הָמָׁשְנ ןייַנ טיִמ גוא

 שורקה ה"לש
  ּונֹוכְמ 0 ןעֶתעֶג זיִא ק"מהיּב סאָר תעַׁשְּב ןְעוֶועֶג - עֶביִלְמעֶג םֶד נּוא ןעקנאַרעג ןייַז ףּוא וו

 טיִנ םיִּבַרה ּוניֵהֹונוֲעַּב ןעֶּבאָה ריִמ זַא טְצעי רֵבָא
 םיּמַכֲח איד ןעֶּבאָה ןֵהֹּכ ןייק טיִנ גּוא ַחֵּבְומ ןייק
 איד ןיִא ןייז קַסֹיע גּוא ןעֶנְרעֶל ּוצ ןעוֶועֶג ןִקַהְמ
 ָמּורָמ ָךֹוא זיִא סאָד איו תֹונַּבְרִק יֵד ןּופ תֹווָׁשְרּפ
 איָר זיִא סאָר (הָלֹועָה תַרֹּת תאפ רֶטְר ןעו יֵר ןיִא
 תַרֹוּת תאֹו) הָלועו בר םעֶר ןּופ דּוטל רעֶר עַרֶהעֶל
 תֹויִשָרַּפ יֵד רָמייוַֹוזַא נּוא ָׁשֶאָה תַרֹוּת װ .תאָו ָטַחַה
 ןעֶכאָרְּבּוצַא טיִמ ןנרעֶל נּוא ן נאָז 1 ןעָמ ףֶר א רעּבָא
 ריִמ םאוָו רָּביִרָד ׁשֵפָנ תַמְנַע סֹורְג טיִמ נּוא ץְראַה
 נּוא לעוּפִּב ןעֶגנעֶרְּב תֹונָבְרַק יד טיִנ טְציִא ןְנעֶק
 רֶניֵו עֶרְְנּוא עֶלַא ףוא ןייַז הָּדוַוְתִמ ְךיז ןְפְראַד ריִמ
 םִע יֵרְּכ טְכאַרְּבעֶג ןרעוֶו תֹונָּבְרַק יד עֶכְלעוֶו ףֹוא
 םיִהלֶא יח קּוסַּפ רעֶר ןְרעוֶו םִיוקְמ זְניא ןָא לאָז
 איו ךיילג ויִא םיִמעָג ןעֶכאָרְּבּוצַא (הָרָּבְשִנ ַחּור

 גטאָג ראפ ןֵּברְקִא = =
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 נּוא הֶבָׁשֲחַמ רעֶד טימ ןָגיִדְניִז ׁשְנעֶמַא טיט
 רע םֹו הֶׂשעַמ רֶד טיִמ נוא ןְדייֵר םעֶד טיִמ
 ןֶּבְרקַא ׁשְנעֶמ רֶָד זּומ םּורָד הָרָיִבַע יִד טּוט|

 ןְּברק םעֶד ףֹוא דְנעֶה עֶנייֵז וומ נוא ןֵגנעֶרְּב
 ןייַזוצ רֵּמַכְמ םיִא טְכעֶׁש ןעֶמ רָדייֵא ןעֶנייל
 הָריִבע יד ןאָטְנ טֶה רע םֶוו ֵׂשֲעַמ רָד ףֹוא
 עֶנייַז רֶע לאָז ְּךאָנ רָד נּוא דְנעֶה עֶנייַז טיִמ
 רֵּפַכְמ ּוצ רייֵר עֶנייַו טיִמ יז הָדָוְתִמ תֹוריֵבֲע

 ןאָטְגהָריִבע ןייֵא טֶה רֶע סו םעֶד ףֹוא ןיינ
 ןעֶמטְנעֶרְּב רַפְּךאָנ רָד גוא ןָדייֵר םעֶד טיִמ
 תֹוצע נּוא הָמָׁשֲחמ יד ןְגנעֶרְּב םָו ןיִריִנ יד
 טְנירְניִג טֶה רע סו םָד ףֹוא ןייז רַּפַכְמ ּוצ
 טְגנערְּפְׁש ְךאָנ העֶד גוא הֶכָׁשֲחַמ רֶד טיִמ
 טּולְּב םָד ףֹוא ןייַז רֵּמַכְמ ּוצ טּולְּב םָד ןעֶמ
 טְפְראַדג םיִא ׁשֶה ןעֶמ םוָו ןְשְנעֶמ םעֶד ןּופ
 רעֶד נוא הָריֵבֲע רעֶד ןעֶגעֶוו ןּופ ןיִסיִנ ראַפ
 ריִפ בַָח ויִא רֶע ןעֶטְכאַרְט לאָז ׁשְנעֶמ
 סאָר נּוא קֶנָחְוגָרָה הָפיֵרְש הָליקְס תֹותיִמ
 טֶּפְראַו ןעֶמ ןעֶו רֵּפַכְמ ןְּבְרָק רֶד ץלַא זיִא
 הָליֵקְפ יו ְךיילְנ זיִא ןְטְכעׁשּוצ ןֶּבְרג םעֶד
 םיִא טֶה ןעֶמ םָוו ןְׁשְנעֶמ םעֶר טֶה ןעֶמ םֶז
 ןּופ ןְפְראוָועֶג ּפאָרַא ןעֶנייֵטְׁש רַפ טְבְראַדָג
 לָּכ ןעֶּבאָה ְּךאְנ רעֶד נּוא רָאֹומ ןעֶכֹוהַא

 םּורָד רעֶנייֵטְׁש ןְפְראָועֶג םיִא ףֹוא לֵאָרְׂשִי
 טְפְראַו ןעֶמ יו ןייֵטְׁשייַּב רֶד ׁשְנעֶמ רָד לאָז
 לאָז נוא ןֶטְכעֶׁש ּוצ דֶרֶע רֶד ּוצ ןְּבְרִג םעֶד
 וצ ןאָט טְלאָועֶג ןעֶמ טֶה ֹוזַא םֶד ןְטְכאַרְט
 ַא ְךאָנ רָד נוא ןעֶנעוֶו הָריִבֲע ןיימ ןּופ ריִמ
 םיִא ןעֶמ טְמעֶנ ןָטְכעֶׁש ןְּבְרק םעֶד לו ןעֶמ
 ןעֶמ איו ְךייֵלְנ וְלאַה םעֶד ייַּב ןָא קְראַטְׁש
 רעֶד םוִו םעֶד ןיִנעֶקַא זיִא םֶד םיִא טְנְראוַו
 ןינְראַוׁשְטייַט זיִא םֶד קֶנָה בָֹיַח זיִא ׁשֶנעֶמ
 זיִא םאָד ןֶּבְרֶק םעֶד טְכעֶׁש ןעֶמ ןעוֶו גוא
 רֶרעֶוְׁשַא טיִמ ּתיִנְרַה ןעמ םִֹוגָרָה יו ְךייֵלְ
 םֶד ןּופ רֶדיִלְנ יד טְגעֶרְּב רַפ ןעֶמ ןעוו גּוא
 הָפיִרׂש יז ְךיילְג זיִא חּכְוִכ םעֶד ףוא ןְּבְרִק
 יז ְךייֵלְג ןְטְכאַרְט ׁשֶנעֶמ רֶד לאָו ץֶלַא םֶד
 הָטָרֲח לאָז נוא תֹותיִמ ריִפ יִד בָיַח זיִא רֶע
 ֹוא םיִרֹוּתַה ןמ) תֹוריבַע עֶנייַז ףֹוא ןעֶּכאָה
 יִּבֹוט ןּופ ןעֶסייֵהעֶג טֶה טאָנ (הָנויַהיֵנְּבןִמ

 לי ןֶּברַקא ןְנעֶרְּב ןיִבֹוט ליִקְרעֶמ ןּופ גוא |
 ֹוזַא הֶכֹקְנ רייז ּוצ ראָנ ְךיִז ןעֶטְפעֶהַּב אייז

 ןייק יצ טיִנ ךינ ןעֶטְפעֶטּב יג לֵאָבְׂשִי ןעֶגעֶנ
 א יא

 : ניארו ארקיו
  ריִסַהְק היבקה ּוצ ראָנ טאָג ןְרעֶדְנַא
 ראו קעֶווַאּפאָרְק םָד לאָז ןעֶמ (ֹותָאְרּומ
 וט לייט ןֶּבְרִק םעֶד ייַּב תֹופֹוע איִד ןּופ-

 .הָלינ ןופ ןעֶסע ּוא רָאייֵׁש עֶלַא ןיִא ןיִאיִלְפ
 ַחַּבְזִמ םעֶד ףֹא ןֶּבַאָה טיִנ טאָנ ליוו םּורְד
 זיִא םֶד ּתְליונְנ טיִמ רעֶד טֶה ןעֶמ םֶח
 א םיִא ןְפְלאָהעֶג טיִנ טֶה סָע נוא ּפאָרְק
 .טְוּומעֶג םיִא טאָה ןעֶמ ראָנ ןיִׁשאַו ּוצ
 ע,הָּמֵהְּב ןייַא ררֵּבֶא ןְפְראַוַו קעֶווַא ןְצְנאַנ
 נ טֶה םּורְר טיִנ ּתֶליִנ נוא ראַה ריִא ייַּב
 ַרֶבֵא יֵד ןָפְראָווג קעווַא טיִנ הָמָהְּב רָד ןופ
 . לא ןעֶנאַד ןּפ ןעֶגיִרֶד טְגיל ןעֶסֶע סאָד םֶ
 יג דְנייַפ םֶה טאָנ איו ןעֶגְרעֶל ּפָא ןעֶמ
 | לָּפִׂש ןייק טֶה םָו ףוע ןייַא ןּופ ּוליִפֲא
 רק םעֶד ןְגְנעֶרְּב ןעֶמייֵהעֶג טיִנ טאָנ טֶה
 יִראְוְנ ׁשְנעֶמ רָד לאָז םּורְד ַחֵּבְזִמ םֶד ףֹוא

 וא לאָז רע ֵדְּכ תיִּביִר רֶָא לֶוְג טיִמ ןייז
 וו ןֶרֵע ןֵנ םעֶד ןּופ ןעֶרעֶוו ןָסֹוטְׁש רַפ טיִנ
 ןְמיֵק ןע;עק טינ טעֶו גוא ןעֶציִז םיִקיִדַצ

 ּוצ ףְראַד הָמָׁשְנ ןייַז םוָנ רֹובָּבַה אֵסַּכ םעֶד
 ִּכ) ףּונ םעֶד ןופ םֹורַא טייֵג איז ןעוֶו ןעֶמּוק
 יט רָאז ןייֵק (ונו ׁשֵבְד לֶכְו רֹואְׂש לֶכ
 רפ ןְגעֶרְּב טיִנ ריִא טְלאָז קיִנאָה ןייֵק גוא
 יִר יַּב גֶהְנַמַא ןעוֶועֶג ויִא סע לייו ןְּבְרקַא
 ונּבְרִק ירְעייַז עֶלַא ןיא ןְּבאָה יו םָד תֹומזא
 נע טֶה םּורָד קיִנאָה נּוא גייט רָאֹוז טְכאַבְּבְנ
 ףֵהָחְנִמ ןּבְרַק לֶכנ ןְטאָּב רַּפ הָרֹוּת יִד זְניג
 ּוטְכְלאו ןְּבְרָק ןָכיֵלְטיִא נּוא (חֶלֶמִּת חַלָמַּב
 יסֲע ןייֵא םֶד טְכעֶר טיִנ ויִא סֶע ןעֶד ןְצְלאַ
 במר רעֶר נוא ץלאז ןָא ןייז לאָז ויַּפְׁש
 ְםעֶנ טיִנ ןעֶנעֶלְפ תֹומּוא יד לי טְּבייַרְׁש
 ךֹוּת איד טֶה םּורְד ןְּבְרִקַא ּוצ ץלאז ןייק
 בר ןעֶכילְטיִא ייַּב ץלאז ןְגנֶרְּב ןָסייֵהעֶג
 עמ טְגְנעֶרְּב םּורר טְּבייַרְׁש ׁשֶרְדֶמ רֶד גּוא
 ְרֲע רעֶד ףֹוא סו רעֶסאַו איד לייַו ץְלאַנ
 גייוועג ןְּבאָה יי ןעֶד (םיִכֹוּב םִימ) ןעֶטייַה
 אָה טאָג זַא ןעועֶג רעצִמ ְךיִ ןעֶּבאָה גוא
 ָסיֵה םעֶר ףוא ּבְלאַה רָסאַו יד טְלייֵטעֶג
 .טְנייוועֶגייֵו ןְּבאָה רֶרֵע רֶד ףוא ּבֵלאה גוא
 .ָונוא ןופ טיי ןייז ןְטְנּוא ריִמ ןְלאָז םּוראָו

 .רְלאַדְנַא טיִמ טְלאָוועג ןעֶּבאָה גּוא רֶּפעֶׁשַּב
 נ ליפ ןְּבאָה נּוא ןייֵג ףֹורַא
 : טאָה ר .םֹורָא רֶעיינ טיָמ



 הניאצ :

 דֵרֶע רֶד ףיא םּקמָנ ןְּבאָה ייד עא ןְידְׁשעֶנ
 םֶָר טֶה ריִא לייט טְגאָזעֶג טאָנ טֶה ןְּבייְֵּ
 יר ןְלאָז םּורְד ןעֶנעֶוו דֹובָּכ ןייֵמ  ןּופ ןאָטעג
 ןעֶגאָז טיִנ הָריִׁש ןייק רעמאוט עֶטְשרעֶב יא
 רֶטְׁשְרְטְנּוא רֶד ןופ תּוׁשָר ןְמעֶג ןְלעֶו יי זיכ
 םעֶד ןּופ םֹורַא טְמּוק םִע סו ץְלאַז ןעֶמעֶנ ברק ןעֶביִלְטיִא ּוצ לאָז ןעֶמ נוא רעֶסאוַו

 טְנאָו טְׁשִּפַא ְךאָנ ,דֶרֶע רֶד ףֹוא םִו רֶקאֹ
 ּונֹוּבִר םאָנ רַפ טְנאָזְג טֶה םַי רָד ׁשֶרֶדֶמ רֶד

 הָרֹוּת יד ןְּבעֶגְג ּוטְסאָה רֶּבְדִמ קֶלח ןיִא םַי יא לח יי גוא ןינאוו עמ יו רֶרע זַא קָלָח ןייֵא גוא רֶּכְרִמ זיִא קֶלַח ןייַא םיִקָלֲח

 טעג ּטְסאָה נא טייל יװ קח א א
 גוא הָלֵפְּת ןעֶטְראָד טוט ןעֶמ גוא תֹונַּבר .םירקמ ןעֶטְראָד זיִא ןעֶמ םִו קימהיב סאָ

 ןייקטינ ןְּבעֶגְג טיִנ ראָנ ּוטְסאָה םִי קָלֲח ןי
 טְגאזעֶג טאג ׁטֶה הָלּפּת ןייק טיִנ נוא הֶרו
 ןעֶמ יב ןייז בירקמ טי ןְּבְרֶק ןייק לאָז ןע
 ןּופ זיִא םָד סו ץְלאַז ןעֶּבעֶג םיִא ףֹוא טע

 ןיֵא ןעוֶו (אָטְחֶת יִּכ ׁשֶפְנְו רעֶסאוו םע
 רֶד טְּבייְַׁ ייַחְּב רֶה ןעֶגיִדניִו שעֶ ׁשְנעֶמ

 שֶפִנ ןָסייֵה רֶדְננא טיִמ הֶמָׁשְנ רָה טיִמ ףונ !

 זיִא הָמָׁשְנ רֶד ןָא ףוג רד רָדָא ףּונ ם
 םעׁשֶרְדִמ ןייֵא טְגְנעֶרְּב ַייחַּב רֶה טְׁש

 איד ןעֶנעֶו ןעֶראועֶג בּורָח זיִא םִיַלָׁשּורְ
 נּוא לֶכָּב ןייֵק ןעֶראָועֶג ןְּביִרְט רַּפ םי
 בָאְחַא ןעוֶועֶג הָנֵוְמ ליִפ ייֵז ןעֶּבאָה לֶּב

 טְגאָזְג טֶה גּוא ראַה ןֶבּוׁשָחַא ּוצ ןייֵג

 טְקיִׁשעֶג ְּךיֵמ טאָה טאָנ איִבָנ ןייַא ןי
 יג ראַה רֶד טְנאָז ּבייַו ןייַד טיִמ
 טאה נוא ריִא ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג רֶע זיִא

 ריִד ייַּב לאָז הָיקְרִצ ןָסייֵהְנ טֶה טאָג
 איז טֶה םיִאיִבְנ רֶדְניֵק ןְּבאָה ּוטְסעֶו
 טֶה נּוא ןעֶמּוקעֶג ויִא הָיקְדִצ נּוא טֶּב
 ְךֹוא זיִא הָיִקְרִצ נּוא ןעוועֶג הָנְוְמ רי

 עֶבּוׁשָח ןַײַא דייֵרְג ןָא טֶה נּוא ןעֶגְנ
 ןעֶוועֶג הָנוְמ ריִא טיִמ ׁטֶה בָאְחַא נּוא הִ

 : יאובנ *

 ארקיו תשרפ

 .גּוא הָיִׂשֲעמ ןֵּב הָיקְדִצ ןְסייֵהעֶג טֶה רֶּר

 ופק הניארו

 םאָה הָׂשא ןייַא ןעוֶו לָכָּב ןיִא םָׁש ןעֶמֹורְג
 ניקַא רַפ םֶו טְנאַג ריִא ייֵזןְבאָה ןְגאָרְטְנ
 רעֶטְכאָט ןייֵא רֶדֶא ןוז ןייֵא ןְּבאָה טעֶו איז
 ןייֵא ןְּבאה טסעוו ּוד טְגאָזעֶג ריִא ּוצ טֶה רֶע
 טְניִהאנטְציִו םוָו ןְכָׁש םּוצ ןְגְנאַגְג זיִא נוא ןּוז
 ןְּבאָה טעֶוו הָׁשִא יִד טְנאז נּוא הָׁשא רֶד ייֵּב
 ןניאוועֶג טֶה הָׁשא יד ןעֶוו נוא רַטֶכאָמ ןייֵא
 תָמָא טֶה איִבָנ  רָד טְגאָועֶג איִז טֶה ןּוז ןייֵא

 זיא רעֶטְכאָט ןייֵא ןְנּואוועֶג איז טֶה טְגאָועֶג
 איִבָנ רֶד טְנאָז :ּוא ּבייַו םֶניֵבְׁש םעֶד ןֶמּוקְג
 רֶטְכאָט ןייַא ןְּבאָה טְסעֶוּוד טְגאָזְג זָּוא ׁשֶה
 ןייַז רעצִמ טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִד טאָה רֶע ראָנ
 ףּוסָל ןּביִלְּבִנ טְכעֶרְג ץֶלַא איִכָנ דָ ויִא ֹוזַא
 רֵצנְַכּובְנ ןופ ּבייַו םּוצ הָיִקְדִצ ןְמּוקעֶג ויִא
 ןעֶניִל טְסְלאָז ּוד ןְסייֵהעֶג טֶה טאָנ טְנאָז נּוא

 םיִׁאיִבָנ רעֶדְניק ןעֶּבאָה ּוטְסעֶֶו בָאְחַא טיִמ
 ןְגעֶרְפ רעירּפ לעוֶו ְךיִא טְרָפְטְנעֶיְנ איִז טֶה
 רעֶד םיִא םָד איז שֶה רֵצֵנדַכּובְנ ּךֶלֶמ םעֶד
 ְךאָנ טְקיִׁשעֶג רֶלאַּב רֵצְנרַּובְנ טֶה טְלייֵצ
 נּוא ןְמּיקעֶג יי ןעֶנעֶז בָאְחַצ ְּךאָנ נוא הָיִקְדִצ
 ןעֶלעֶטְׁש ףֹוא ליװ טאָג ְךֶלֶמ םּוצ ןעֶנאֶז
 ְךֶלֶמ רעֶד טְרעֶפְטְנע ּבייַו ןייד ןּופ םיִאיִבְנ
 רֶנייפ טֶה טאָנ רעֶייַא סאָד לאוו סייַװ ְּךיִא
 רְניִוֹוט גיִצְנאָווְצ נּוא ריִפ ןעֶנעֶז סֶע תּונְז

 רֶּבְרִמ רעֶד ןיֵא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶראָווִנ טייֵטְג
 .שאָה יֵרְמִו םאוָו תּו ְנעוֶוןופ הָֹׂש ןייֵא ןיִא
 .םנאָז ריִא נוא תיִניְדִמ רֶד טיִמ ןעֶוועֶג הָנוְמ
 ְךיִא תיונָז ןעֶּבאָה ליו טאָנ רעֶייַא סאָד ריִמ
 רָדָא םיִאיִבְנ יִתָמֲא טְנעֶז ריִא ּבֹוא טיִנ סייוֵו

 איננֲה טְכּורְּפעֶג ּבאָה ְּךיִא םיִאיִכְנ עֶׁשְלאַפ
 רע ןָבֹוא ךֶלאָק ןייַא ןיִא הָיְרועְו לֵאָׁשיִמ
 ןעֶנעו ייֵז נוא געט ןעֶּביִו ןְראָוונ טְצייֵהעֶג זיִא
 ןייא ראָנ ךייא לעװ ךיִא נוא םֹורַא גיִדָּבעֶל

 ריִא טעֶו ןעֶצייֵה םוא ןיִבֹואךלאק ןייֵא גאָט
 ריִא סו סאָד ןאָט ְּךיִא לעוֶו םֹורַא ניִדָּכעֶל
 רֵעָנְַכּובְנוצ טְגאְָייַז ןְבאָהןְסייֵה ריִמ טעװ
 םּורד רַדְנֹנַא ייַּב םיִקידצ ייֵרְד ןעווונ ןעֶנעֶז ייז
 ריִמ רָּבֶא ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ניִדָּכעֶל ייֵז ןעֶנעֶז
 איירד ךרוד ןעֶד םיִאיִבְנ אייוֵוְצ ראָנ ןעֶגעֶו
 טְנאָז ייווְצ ְּךֶרֹוד יוִו סג ןייַא רֶכעֶג טאָנ טּומ
 קידצ ןייֵאְךאָנ םֹוא ְךייַא טְּבּולְק רֵצָנְדַכּובְנ

 ןעֶפְראַו ןייַרַא ְּךייַא טיִמ םיִא לאָז ְךיִא םו -
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 תּוכְז ןייז ְךֶרוד טְנייֵמעֶג ןְּבאָה ייֵ לֹודָנ ןֵהֹּכ
 יַרְד עֶלַא ןעֶמ טאָה ןעֶרעֶו לּוציִנ ייֵז ןְלעוֶ
 עֶרייֵב ןענעזןְפְראָוגןייַַא ןיִבֹוא ְּךֶלאַק ןיִא

 ְּביְִׁשִג ןָא רעֶיִרְּב טֶה הָרֹוּת יִד ןֶּבְרֶק ןייַא
 טְגְנעֶרְּב רע,סֶו לֹודְנ ןִהּכ ןייַא ןּופ ןֶּבְרק םָד
 רֶטְּפעֶּב העָד זיִא רֶע לייוַו הֶריִבְע ןייַז ףֹוא
 טְנְנעֶרְּב רע זַא נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶבּוׁשֲח נּוא

 ןָא טאָנ טְמעֶנ הָריִבע ןייַז ףֹוא ןֶּבְרֶק ןייֵא -
 ֵּבְרָק םִד ןָא טְמעֶג רֶע ןֵּכָׁש לָּכִמ ןּבְרק םָד
 ׁשְנֶעַמ רֶד ןעוֶו ןעֶד טייל עֶטְסאָרְּפ זְנּוא ןּופ
 ּוליֵפֲא דעֶמ טאָנ םיִא טְפאָרְטְׁש רֶבּוׁשֲח זיִא
 םֶד (םעֶה תַמְׁשַאָלנ הֶריִבע עֶניילק ןייֵאףֹוא
 ׁשְנעֶמ רָד סו תֹוריִבע יד ּוליִפֲא ׁשְטייֵט זיִא
 טיִנ ְךֹוא ךיז רֶע לאָז ןאָט ּוצ טְנאוועֶג זיִא
 םיִא טעוֶו טאָנ ןעֶד הָבּוׁשְּת ןאָט ּוצ ןיִמעֶׁש
 ויִא רֶע םאוָו תֹוריבע איד ּוליִפֲא ןייַז לַחֹומ
 ןייֵא זַא (אָטחַי איִׂשָנ רֶׁשֲאג ןאיָכ ּוצ טְנאווָג

 ןייֵא ייַּב טאָה הָרֹוּת איד ןְגיִדְניִז טעֶו איִשָנ |
 ייַּב נּוא (רֶׁשֵַע טְראָו םֶד ןְּביִרְׁשִנ ןָא איִׂשָנ
 רע בֹוא (אָמְחִי םִא) טייֵטְׁש לֹודָנ ןַהֹּכ םעֶד
 ּוט נּוא טְניִראַווג ויִא רֶע לייַו ןְניַדְניִז טעוֶו
 ףֹוא טעור הָניִכְׁש יד לייַװ ןָגיֵדְניִז דְלאַּב שיִג
 םאנ טייֵטְׁש ןיִרְדָהְנַס יד ייַּב ְךֹוא נּוא םיַא

 שורקה ה"לש

 .שֶרופְמ ןגעֶו םיִמָבָ עֶרעְֶנּא (אָטִי איש רֶׁשֲ
 ןְרעֶלְקְרֶע נוא ׁשֵרְרה ךרֶר יּפ לע.קיסּפ םעֶד

 לאוו םָע יוִו ֹוזַא נּוא יִרְׁשַא יוִו רֶׁשֲא םֶראָו סאָד
 זיִא לֹואו טְסייֵה סאָד אָטִחְי איִׂשָנ יֵרָׁשִא ןייֵטְׁש
 ּוצ ץְראַה םּוצ ְךיִז טְמעֶנ איִׂשָנ רֶעייֵז זַא רֹוד ּםעֶד
 טאָה רֶע עֶכלעוֶו רֶיו עֶנייַנ ףוא הָרּכַּכַא ןעֶגנעֶרְּב
 זיִא רֶע וַא ןֹוׁש אָמִּׁפ נּוא הָננְׁשַּב טגיִרְיִעֶג רּונ
 עֶבְלעוֶו תֹוריִבע יד ףֹוא הָבּוׁשָמ טּוט גּוא הָרֵוְתַמ ְךיִז
 זַא טְהעֶו רוד סאָד ןעוֶו ןעֶד ןּדְָּב ןָאּוטעֶג טֶה רֶע
 ּפאָרַא רֶסּומַא ְךיִז ייֵז ןעֶמעֶג ֹווַא טּוט איִׂשָנ רֶעייֵ
 ןעֶמְבאַרְמעּב ּוצ םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵנ ךיז ןְנאַמְרעֶד גּוָא
 איִד ןיִא רָסימ וָמָרַא ןעֶניִפעֶג אָר ריִט ןעֶנעֶק ךוא
 - רֶׁשֲא אּוה לֶהקַה תאַטַח) םיִקּוסְּפ יִד ןּופ תֹוכיֵמְס

 ד

 רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶו ןעֶקְרעֶמ ּוצ ןָא (אָשֶהִיאיִׂשָנ
 םיִמ ךוא אׂשָנ רעֶרסיִועֶג טְגיְִיִזטְניִרְניז לָהָק
 טאָה נא ןְרעֶו טְנאָקעג יי ְךאָד טֶה רֶע לייק יִנ

 0 !טרעֶוועֶג טינ

 .ארקיו תשרפ = -

 אָו ׁשְנעֶמ ןייַא ןעֶנאָז םיִמָכֲח עֶרְוְנּוא טְסּוז'

 איינ לייַו ןעֶראָוונ בּורָח ןעֶנעֶו גּוא טעֶטְׁש

 םאְָו ןַכרָר זַא םעה ַמְׁשַאָלאָטְחוַיִשָמהןַתִַּה םָאו

 ֶפ סאָר ןעֶגיִרְלּוש ּוצ ןעֶגיִדְניִנ טעוֶו ףֹורָג ןֵהֹּכ רֶד ןעֶמ

 עמ יִרעֶרְַ ןְְּנאְַגןייַא ןָגעֶ ןעֶגיִזגאמ עֶניִפָא טְאָלָּג

 רָל םראָו ְריועֶג אָט זיִא -

 ויי ְלעֶוייֵז בוא זאָטְחי
 הַּפ יייֵז ןעֶנעֶז םּורָד ייֵז ייַּב טעּור
 ִדֶמ רָה נּוא ןְגיִדניִו רֶלאַּב טיִנ ףֹוא
 ִו רֹוד םעֶד לאוו אָטהִי איִׂשָנ רֶׁשֲא
 ָבּוׁשְּת טומ ןאַמ רָבּוׁשָח רֶד נּוא איִׂשְנ
 רע םֶו תֹוריבַע עֶנייַז ףֹוא ןְּבְרקַא טְגְנעֶרְּב
 טעוֶו רע םֶד ןֵּבֶׁש לָּכִמ ןאָטִג ןיִרעֶג םוא טֶה
 .טֶה רֶע םוָו תֹוריִבע עֶנייֵנ ףֹוא ןאָט הָבּוׁשְּת

 ןייַא ןעֶו ןעֶנאָז םיִמָכֲה עֶרְנּוא ןאָטְג דיִומְּב
 לֶהְקַה שאר םֶרטאָגטְפאָרְטְׁש טְגיִרניז לָהָק
 - אָטְחֶתיִּכׁשֶפְִע טְרעֶווגטיִנ ייֵו טָה רֶעלייַו
 - ּשעֶו גוא ןעֶניִרְניִז טעֶו ׁשֶנעֶמ ןייַא ןעֶו וגו
 . טאָג םָד טְנאָו ׁשֶרְרמ רעֶד ןעֶרעֶוְׁש ׁשְלאַפ
 יֵכָאְלַמ נוא דֶרֶע נוא לָמיִה ןעֶפאַׁשַּב טֶה
  דֶרֶע רֶד ףֹוא םָו ץֶלַא נא ןְשְנעֶמ נוא
 עֶבְלאַה ןייַא טיִמ ןְפאַׁשַּב רע טֶה ץְלַא םֶד
 ְפאַׁשַּב טיִנ ייֵז טאָנ טֶה םּורָד נוא הי םֵׁש
 םיִנ טאָה רֶע לייװ םֵׁש ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ
 נאד ןּופ םֵׁש ןְצְנאַנ םעֶד ןְנאַמ רֶד טְלאָוג
  הָריִכֲע יִד זיִא סֹורְנ יו ּפָא ריִמ ןְנְרעֶל
 אטאָנ ןופ ןָמאָנ םעֶד טְנאַמ רָד םִו םעֶד

 ;2 = אב יי += : :| ג - ּליִפֲא ןיִרעֶווְש ּוצ ןְמאָנ םְטאָניִנאַמ רָר שיִנ

 - ַה רֶנאַל ןיֵא הֵׂשֲעַמא ןעוֶועֶג זיִא םָע תַמֲא
 דָניִוט אייַוְצ ןעֶועֶג ןעֶניִרְד זיִא םִע ְּךֶלֶמַה

 .| ?ןיבאה+ 2
 בקעי להוא

 ַמ סאָר הָהְַּׁמַה ןָמִׁש םעֶד טיִמ טְּבְלאַנג ויִא רע

  ןייַזרפ ןייַז ביִרְקַמ רע לאָז (ונו ּותאָטַה לַע ביִרקַהְונ
 ַא (תאָּטַחְל יל םיִמָּת רֶקָּב ןָּב רַפ) טְגיִדְניִזְג טֶה רֶע סי
 טאָג סאוָו ראַמ ויִא םעט רָד תאּטַח ְָּרקַא רַפ סקיא

 מְׁש יִסּורְגַא ײֵו טְפאָרְטְׁש גּוא םיִקיְדַצ יד טיִמ קֵרְקַדְמ
 .ןְקעֶוו קיִדצ םעֶד ןּופ םִוראוָו הָרְוִבע עֶנייֵלְקַא ףוא ּוליִפֲא
 - דיִא סֶע ןאָמ ֹוַא ךוא ןְלעוֶו נא ןיְִרעֶל םֶא יִרעֶרְנַא ְיִז
 ריִמיִנסאֶלְׁש רַפ ןייֵא ןְפיִרג ףֹיא ׁטֶה סֶע בֶנֵגַא יו ןֹיִמְדַא
 - ׁשיִמ קעָו טְליִפעֶג ןָא טאָה גוא הָאּובָת טיִמ ןיִועֶגמַא ןּופ
 ביִא טֶה גוא ןְמעֶנ רַּפ טְנעֶקיג טֶה רע ליִפ איו הָאובָּת

 א הָאובְח יִר טְכאַמָג ִלאַק ןְבאָה גיא ןגְנאַגָנ
 לאָו רעיּוליִמֲא בָנֵג םעֶר טְניִפֶג ןעָמ וַא
 יִראָש םעֶד ןייַל אֵלַנָמ טיִנ ךֹיא רֶע טעוֶו



 היא
 רָמֹולְּכ תֶמֶא ףֹוא ןעֶראווְׁשְנ טְפֶא ןעֶּבאָה
 יו ןעֶנעֶו ןעֶראווְׁשְנ תֶמֶא ןְּבאָה ייֵז עֶׁשְמאָח

 םְטאָנ יַב ןְּבאָה יו לייַו ןְראָווג בּורָח ךא
 ןעֶֶו ןֵּכֶׁש לָּכִמ נּוא טְסּוז םּוא ןְראווָׁשְנ ןֶּמא

 ִאְרַוְּב םיִא טעֶושְלאַפטְרעֶוְׁש ׁשְנעֶמ ןי
 ר ןעֶפאָרְטְׁש טעוֶו טאָנ נא ןְמאָרְטְׁש ט
 ףּוׁשיִּכ ןעומ סו יִד נוא ׁשְלאַפ ןְרעוֶוְׁש םו
 קּוטָּפ ןיִא איו ֹוזַא הָנְוְמ ןעֶנעֶו םו איד נּוא
 ִתיָתְו טּפְׁשִמַל םֶכיֵלֲא יִּתְבַרְקק טייֵטְׁשי
 ןעֶוט םוָו איד ןעֶפאָרְטְׁש לעֶוו ךיִא וגו רע -
 םאְו איִד נּוא הָנְזְמ ןעֶנעֶו םָו יִד נוא ףּוׁשיִּכ -

 ׁשנעֶמ ןייַא ןעוֶו (רֶע אּוהְול ׁשְלאַפ ןעֶרעֶו

 טיָנ ליִו רֶע נּוא ןעֶנאָו תורע לאָז רֶע םיִא
 ַיַחְּב רעֶד הָריֵמֲע עֶסֹורְנַא רֶע טאָה ןעֶנאָז =

 נּוא תּורֵע ןייֵא זיִא טאָג רע אּוהְו טֶּביִיַּדְׁש -

 ליִו נוא ןְנאָו תּורֵע טְסייֵה סֶע רעוו ט
 יִד ןעֶפאָרְמְׁש םיִא טעֶוװ רֶע נּוא ןעֶנא

 טיִמ (אול) טְראו םֶד ןְּבירְׁשְנ ןָא טֶה הָרֹוּת -
 ליִו םִע רעֶו ןעֶוייוַו ּוצ זאו עֶגיִרְּביִא ןייֵא |

 טאָה םָו טאָנ ןיִא טְניִקייֵל ןעֶנאָז תּודע טיִנ
 ֹותאָטַה לע גאט םקעֶז ןיִאטְלעוֶויִד ןְּפאַׁש
 .ןופ ןעֶנְרעֶל םיִמָכֲח עֶרעֶונּוא (אָמֶח רֶׁש

 הָריֵּמַע ןייַא טֶה ׁשְנעֶמ ןייַא ןעֶוו ּפָא ןע
 זיִא נּוא רֶׁשֹוע ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רע וַא-ןא

 נוא ןֶּבְרָק ןייֵא רַפ ףאָׁש ןייֵא ןָראוָועֶג בִי
 א ר ּוצ טיִנ טְנאָמ 'רַּפ רֶע םָד ןְראָוְוָג םּורָא זיִא

 ליִקרעֶטַא עֶר רעלאָו ףָשןייֵןעֶרְּב
 שורקה ה"לש ר

 סאָו ׁשֵרְד םעֶר טְגְנעֶרְּב י"שר (הֹּב לַעמ הָלע
 קוסָּפ םעֶד ףֹוא ּתָׁשְרַדעָג טאָה אָביִקַע 'ר

 הָלעֶמּו) אָדטייֵטְׁש סֶע םוָו סאָד טייִטעֶּב סאוָו ראַפ -
 ןעֶו וַא ןעֶקְרעֶמ ּוצ ןָא סֶע טייַמעֶּב (הַּב לַעַמ -

 ךממּ שמא רעֶרָא הֶאְלַַא ָּא טעְֶנייל ׁנעֶּמא
 רעֶרָא םיִרָע ןּופ רּונ טְכאַמעֶג ןעֶרעוֶו ּםִע
 םעֶד נּוא םיִרֵע איִד ּפָא רע,טעֶגְנייַל רַטֶׁש
 םעֶר טְּגיִג רעֶנייֵא םאָָו ןודקַּפַא יב רעֶּב

 טיִג לאָז רעֶנייֵק וַא רֹוסְּב ןעֶטְלאַהעֶּב וצ ןֶר
 ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סאָו רעֶּטיִרְד רעֶד רּונ ןּופ רעֶד

 (תֹורָּתְסִנַה לָּכ הָּפֹוצ) זיִא סאוָו טאָנ טְמייֵה
 םעֶנְנייֵל ןורקַּפ םעֶר ּפָא טעֶנְנייל ןעָמ זַא ויִא וזַא

 אייַּב רעֶר ןעֶועעֶג ויִא סאָו ןעֶטיִרְד םעֶד ּפָא
 איי ד טייֵטְׁש רעבירב טא 'י

 י יי טש רעֶּביִרֶ

 ארקיו תשרפ

 - טָפּור ןעֶמ נּוא רֶבֵה םעֶד ןְנאָז תּורֵע טסי

 6 יא א
 י יז הרע שא יע

 ופק הניארו
 ּביוט ליִקְרֶעֶמ ןייק גאָמ רַפ רֶע וַא נּוא ּבֹומ
 סאָמ ליִטְנעֶצַא ןעֶנְנעֶרְּב רֶע לאָז טיִנ ְךֹוא
 עֶנייז ןייז לֶחֹומ טאָג םיִא טעוו לֶהעֶמ ליִמעֶו
 תֹוריַבַט ןאָמְג טֶה רע ןעוֶו ךוא נוא תֹוריִפע;
 בַײַח זיִא גוא יִנֵע ןייג ןעֶועֶג ווא רע זַא
 נא לעמ ליִמעֶז םאָמ ליִטְנְלעֶצ ןייֵא ןְראָוְנ
 ןעֶנְנעֶרְּב רֶע לאָו רֶׁשֹוע ןייֵא !ןעֶראָועֶג זיִא

 הָננְשִּב הֶאְמֶחְו לעַמ לֹועְמִת יִּכׁשּפנ ףאָשַא
 טֶה ןעֶמ ןעוֶו טְּבייֵרׁש יִיַסְּב רֶד יי יִׁשְרְקִמ
 רעֶיַרְפ הָרֹוּת איִד טאָה ׁשֶּדְקַה ןופ הָאְנִַה
 זיִא םָד סו (הָליֵעְמַנ טְראָו םֶד טְלעֶטְׁשְנ
 םאָד ְךאַנ רעֶד נּוא ריִזָמְּכ ןיִׁשְלעֶּפ שְטייֵט
 הָריִבַע ןייֵא ׁשְמייֵט זיִא םָד (אָטַחנ טְראוָו
 ְךייֵלְג םיִא טְניִכעֶר טאָנ םֶד ןעֶזייַװּוצ גֵנֹוׁשְּב
 טֶה רע עֶׁשְטאָח ןאֶטעֶנ גֵנֹוׁשְּב טֶה רֶע איוו

 רֶבָח ןייז אייַּב תָןג רֶע ןעוֶו ןאָטעֶג דיִמִּב
 הָליֵעֵמ ְּךאָנ רעֶד נוא אטַח רֶעיִרְפ טייֵטְׁש
 םּואּוליִפֲא רָכַח ןיינ תלונ רע ןעֶו ןעֶוייו ּוצ
 שאָה רֶע יו ְךייַלְנ טְניִכעֶרְג םיִא זיִא ןיִרעֶג
 ןעוֶו רעֶמ טְפאָרְמְׁש שאָנ ןעֶד דימְּב ְּליוגְ
 טאָ ייּב ּתְלָנ ןעֶמ יו ןׁשְנעֶמַא ייֵּב לג ןעֶמ
 םּוא לאָז רַע (לֶזֶנ רֶׁשֲא הָליֵגַה תֶא ביִׁשָהְע
 ַַחְּב רֶדּתְליוגְנ טֶה רֶע םֶו הָּליוג יד ןירעק
 רֶׁשֲא קּוטָּפ רעֶד טְלעֶטְׁש םּורָד טְּבייֵרְׁש
 סאוָו םָד ןירעק םּוא לאָו רע ןיִזייוו ּוצ לֶוָ
 .ראָפ רעֶד לאָז רֶע טיִנ נּוא ּתְליִונְנ טאָה רֶע
 אָמֹק אָבָּב ןיִא טְנאָז אָרָמִנ יד הָלעֶג ןיִלאצ
 . טמֹוּבניא ןיִקְלאַּב ןייֵא תְליוגׁשְטְעֶמ ןייא ןעֶט

 םיא
 בקעי להוא -

 ןְראָׁש ליפ וזַא בֶגג רֶד ןעֶק םּורְד ּתיִבְנַגְג טֶה רע ליפ אי
 חָריֵבֲע ןייֵא טו קיִרצ רֶר זַא זיִא לַׁשְמִנ רָד ןְלאָצאַּב טיִנ
 ןעוט גּוא פָא םיִא ןופ ןָׁשְנעֶמ יִרעֶרְנַא יז ןיִנרעֶל גֵגׁשְּ
 ַחיִשְטה ןֵֹּכַה סאו קיופָמ רֶר אָז סאָד ריב הָרִכע איד
 הָריֲִמ יי םופ ריח זַא םּראָו םֶעָה מְַׁאְל אָ
 -  טעֶר טי ןייז ןקהמ אָז רע;ןייז ןעק;ןְרקַא טְְנעֶרְב נוא
 ןהּכ רֶד רֶּגֶא יוניִו רֶר טיִמ ןעֶוָג םָגוּפ טֶה רע טאָ ןֵּבְרִק
 " טגיפ סאָר הָזְִמַה ןָמָש םיִמ ןְראָועֶג טְגְלאַעֶג יִא פ)
 םַרֹוג רעג זיא ןעֶגיִדְניִו טעֶט רֶע וַא לֹודָג ןִהֹכ רעֶד ןעֶמ
 טעֶק ןעֶמ םראוָו קְלאַפ סאָר ןעֶניִרְלּוׁש וצ טְעֶָה תַמְׁשַאְל
 םורד הֶריִבֲעי ןאָט עֶלַצ ןְלעוֶו לֹודָג ןַחּכ םעֶד ןיפ ןְהעֶז
 רער ויִא םֶקֹוא ןייֵא םאָמ סקוא ןייַא ןייַ ןֵגְרָמ ןייַנ ףראד
 לי ןעֶנעֶו טְסעֶר ןופ תֹונָגרק עֶדַא ןופ ןּברק רעֶטְסעֶרְג
 .אּמַח םעד ןופ רֶנעֶלק ןּבְרִמ רֶר טְסייֵה טאָג אייַּב (תאָמַהְל
 םיצ ןופ יז ןְלעֶו ירעָרְא זַא ןעימָג םָרֹוג טאָה רע ,םוראוָו

 א ןְלעֶ א ןיִנעֶל א
 שי יא יא יי יד 1 יי ו

 ֹו
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 וצ וצ ביִנַח רע זיִא זוה ןייַז ןיִא ןייֵא םיִא
 ןיִקְלאַּב םעֶד ןירעק םוא נוא זֹוה ןייַז ןְפְראַו
 לֶלֲה ראָנ םיִא רַּפ דְלעֶג ןיִלאָצ ּוצ טיִנ נוא
 ןיִלאָצ רֶלעֶג לאָזןעֶמ הְֵֶת ןייֵא טְבאַמעֶג טֶה

 .גְנירג ןינעק;לאז ןעֶמ יִדְּכ ןיִקְלאַּב םעֶד רַּפ !
 טְלאָו ךיא ןיִנאָז טעוֶו רע ןעֶד ןאָט הָבּוׁשְּת
 רעוֶוְׁש ריִמ ויִא סע ראָנ ןאָטעֶג הָכּוׁשְּת ןיִרעֶנ
 ןְמעֶנ ןעֶמ לאָז םּורְד זֹוה םֶד ןְפראוַו ּוצ ּוצ
 זיִא םִע םָדטְסּואוועֶג זיִא סע רְלעֶנ םיִא ןּופ
 םוָו סְנייֵא תֹוריִבַש ייֵלְרֶע ייוֵוְצ ןיִדְנאַה רַּכ

 ְךיִז רָע טּוט םָד טאָנ ּוצ טְגיִרניִז ׁשְטְנעֶמַא
 ןעוֶו זיִא ירְדְנַא סאָד חמש ןייַו ּוצ ןייַלַא
 זיִא רֶע סאָר רַָח ןייַ ּוצ טְניִרְיִז ׁשְטְנעֶמַא
 רָד רֵּבֶא םיִא טְגאָלְׁש רֶע רֶדֶא ׁשיִיַבְמ םיִא
 טאָג ןיִנעֶקַא טְגיִרְניִז רָה רָבֵח ןייז ּתָליִוַנ םוָנ
 רָד נוא רעֶּבְראַה הֶרָיִבַע יד זיִא םּורְד ְּךֹוא
 זַא נוא ןְנעוו הָליֵוג ןופ ןְמּוקעֶג ראָנ זיִא לובמ
 טְניִכעֶד לֵאָרְׂשִי טְפאָרְטְׁשעֶג טֶה לאַקַָחְי
 , + שְניִכעֶר ֶטָׁשְרְטְנּוא םּוצ נוא תֹוריבֲע ליִפ רע
 . -   ףייֵא ְךיִא לעוֶו םּורָד טְגאָנ גוא הָליֵמ רָע

 שודקה ה"לש |
 רָמְרעווי ןופ ,טאָנ ןְנעֶק טייקְׁשְלאַפַא (הַּב לַעַמ)
 ּוצ ןעֶמעֶנ ּפאָלא רֶּומַא ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי ְיִ ףְראַד

 ּוצ פא רֶלעֶג זיִא הָריִכָע יִר םֹורְג יִװ ןעֶטְקאַבְטעֶּג
8 : 

 לֵאְָׂשִי קָלאָפ סאָר טאָנ טְגאָז (ִליִּתְרעָי יז םַע)
 ןעֶלאָז ייֵז טְְניִד ןייֵ וצ ןעֶפאַשעֶּג ְךיִא ּבאָה

 .םיִנ ְךיִמ טְסאָה בֹקֲעַי ּוד נּוא ּבול ןייַמ ןָלייֵצְרעֶד -
 גּוא ז"ע ּוצ טְרעֶקעֶג ְךיֶר טְסאָה ּור ןעֶד ןעֶפּורעֶג
 אָרְמנ יֵד טְסְניִד ןיימ ןיִא ןעֶראָועֶג ריִמ ְיִנ טְפיִּב
 ןעֶו טְנאָז אָמְסַח ןָּב רֶֶעילֲא 'ר אָמּוי ןיִא טְגאָז
 טְקניוו נּוא הָלפְּת רֶרָא עַמְׁש תַאיִרָק טְגאָ ׁשְנעֶמַא
 רעֶגְניִפ עֶנייז טיִמ שניי רֶע רֶרָא ןֶגוא עֶנייז םיִמ
 ןעֶּפאַׁש ּוצ לומ ןייַו טיִמ טְסיֵרְק ראַפ רָע רעֶרָא
 אּוד טאָנ טְנאָז ןעֶרייֵר טיִנ ראָט ןעֶס לייַװ םעֶּפֶע
 טיִנ ויִא הָלִפְּת רֶעייַא רָמולְּב ןָפּור טיִנ ְךיִמ טֶסּוט
 יי ּוצ ןעֶנְרעֶכ ּפָא ןעֶמ לאָז ןעֶנאַר ןופ טְכַאעֶג
 ּלִפֶא הָלִפְּת רעֶר ןיִא ןעֶרייַב ּוצ טיג טְנְראָועֶג
 ִתְּבַר הֶכיֵא ןיִא טְגאָו ׁשֶרְֶמ רעֶד ׁשֶריִקַה ןושָל
 לָכְל אייֵצןעֶטְלאָו ו"ע ןעֶניִר לֵאְׂשִי טְנאָז טאָנ
 נּוא ןעֶועֶג טְכעֶר טְלאָו טניִרעֶג ךוא ְךיִס תוחָּקַה

 םינ ּוליִפָא ְךיִמ ןעֶטְלאַה איי טַא םיִנ ןָאומ איז
 הָרּועְס רֶעָר ַּב טְּביִנ ןעֶמ סאָה באָנ וצ ןיײא איד
 טיִג ראָג ְךיִמ ןעּפּור ניא ןְסעֶגְראַפ ְיֵס ןָּבאָה גש

 - ארקיו תשרפ

ג הָכֹוז רָע טֶהםּורְד ּתְלָוַניִג
 ק אָּכה םָּלֹוע וצ ןעוֶויִ

 2 א ר א 1 א א א טען
 ר לי יע א א עד ר דעט עיר ר,

 2: אי יו : יד יש : : טיי 4 ץ מ

 - הניארו -
 עוו לי ןופ עַמְׁשַמ זיִא ןְנאָלְׁש
 02 איִבָיֹומְׁשַא תֶאָל ןְנָלׁש ייֵז
 . לאָוהָליַוג יִד טְרעֶקיִנ םּוא שֶה רָע עֶׁשְטאָה
 - הָריֵבֲע יד לייוו ערב ןְּבְר ןייֵא ְךאָד רֶע
 אָרְטְׁשעֶג בֹויִא שֶה םָד נוא םורג רייז זיִא
 ו 6הֹקִיַחְרַה ּךריְּב ןָוָא םאנ םיִרָבֲח עֶנייַ
 ַּ יִפֹוא דְנאַה ייד ןיא הָּליגייֵא טְסאָה ּוד
 ןּכְׁשַּת לֵאְמ ןְּבעֶג ּםִא איז רֶלאַּכ ּוטְסְלאָז
 - הָליֵוג ןיֵא טְסאָה ּוד ןעוֶו נּוא (הָלְוַע ְךיֶלָהֶאּב
  טיִנ איו ּוטְסְלאָז זוה ןייַד ןיא ןְגְראָּב ראַּפ
 רֶלאַּב ךֹוא יִז טְסְלאָז ראָנ ריִדייֵּב ןָאר ןְזאָל
 לאָמְסְנעֶד ןעֶד (ךיִנמ אָׂשִּת ָא יִכנ ןְבעֶג םָא
 - ןְטייל רפ םיִנָּפ ייַ ןְּבייֵה ףֹוא ןיִנעֶק ּוטְסעוֶו
 .הָליו ןייז ןְּכעג ּפָא ןָכיִלְטיִא טְסעוֶו ּוד ןעוֶו
 .סֵתאָטָחְּרַכָלךֶלנ טְגאָועֶג וָד טֶה םֶד גוא

 --  מֶא ןייוהָכֹוז ךוא ריֵמ ןֶלאָז ֹוַא
2 
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 -  רֶלעֶג ןיאזיא םִע ְךי טְכאַד סֶע ְךיִפְג א ןעְֶנייל
 -  ןָא שעֶנְנייל רֶלעֶגּפָא םעְֶנייַל סאָו רעֶר ןייֵג ךאנ

 5 א - ֹוהֵרָבְהִיםֵשַה

 ארקיו תרטפה
 - א הָרּעְס עָסֹרְנַא טְכאַמ רעֶהַא לָשָמַא זיִא סָע
 -  רָּבֶא םעָר נוא הָריעָס רעד ףוא ןְרעֶה עֶלַא טֶּפּור
 - טְלאָו רעֶה רעָּכָא רעֶד טְגאָז טיִנ רֶע טְפּר רעֶה
 - איו ןעֶטְלאַהעֶג ְךיִלָרֶע ֹוזַא תֹוחָפַה לָכָל ְךימ רֶע
 - ןעפּורעֶג ךוא ְךיִמ טְלאוָו נוא רעֶה ןְרעֶרְנַא ןייֵא
 - ָתאַּבַה אֹל) טאָנ טְגאָז ךיא ּוזַא הָדּועְס רעֶר ףוא
 - טְכאַרְּבעֶג טיִג ריִמ טְסאָה אוד (ףיֶתֹלֹוע הָׂש יִל
 - ז"ע רעד ּוצ רּונ תולוע עֶנייַד ןּופ עֶלעֶפעֶׁש סאָר
 ּוטְסאָה םיִחָבְו עֶנייַד טיִמ נּוא טְכאַרְּבעֶג סֶע ּוטְסאָה
 -  ריָביִ טיִנְךיִר ּבאָה ךיִא ןְמְלאַהעֶג ךילָרֶע טיִנ ךיִמ
 - ףיד ּבאָה ְךיִא רָמֹלְּכ הָחְנַמ ןיימ טיִמ טיֵּבְרַאעֶג
 = לָפייַנַא רּונ הֶחְנִמ עֶסיורְנַא ןעֶגְנֶַרְּב ןֶסיַהעֶג טיִנ
 - טְנאַועֶג טיִנ ךוא ְךיִא ּבאָה סאָרּוליִפֲא נּוא לְֶהעָמ
 - ןְגְנעַרְּב ּוטְסְלאָו םֶסְליו ּוד ּבוא רונ בּויָח תַרֹוּתִּב
 ראו טיִמ טְכאַמעֶג ריָמ טיִנ ְךיִד ּבאָה ְךיִא נּוא
 ליפ ןעֶגְנעְֶּב ןעֶמייֵהעֶג םיִנּבאָה ְךיִא ןעֶר
 יג טְסאָה ּור (הָנק סב יִל ָתיִנק אל)
 ּוצ גְניִרְמיִצ ןייק רֶלעֶג ראַפ ןעֶפוק
 נאַל רֶעייֵז ןיִא ליפ זיִא םָצ

 יש
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 טָכאַמעֶג ְךיִמ טְסאָה אּוד רונ טעֶניִג ןָא טיָנ ְךיֵּמ - -
 15 יב לאָקָוֶחִי יו וזַא תֹומּוא יד ּוצ דָניִז עֶנייַד הָרּוד ניר = -

 ןְגנאַגעֶג ןיִהַא ויִא יִזםוָו לָבָּב ןופ ןָא טְמוק הָניִּכְׁש - 
 רֵצְנְרַכּובְנ רעֶטְנּוא טְלעוֶו עֶצְנאַג יד ןָמעֶנ ּוצ ןײא - -

 ןעֶמ אייז ןעֶּבייהְרעֶר ּוצ יִרְכ לֵבְּב ןופ ְךֶלֶמ רעֶּד
 הלְפְש הָמּא ןייֵא ןופ רֶנעֶה יִ ןיִא ןְגאָז םיִנ לאָז -
 ּוד נוא רעֶדְניִק עֶנייֵז טְרָפְנֶעיִנ רעֶּביִא טאָנ טאָה | -

 יִכֹנָא) רֶניִז עֶנְייַד טיִמ טְכאַמעֶג ריִמ ְךיִמ טְּסאָה

 ּבאָה ְךיִא סו טאָנ ְךיִא (ךיִעׁשְּפ הָחֹוט אה יִכֹנָא
 ךוא טְנייַה ְךיִא לעוֶו רֶניו עֶנייַד טְקעֶמיִג ּפֶא גְנאַל

 םיִנ גוא ןעֶגעוֶו טעֶנייַמ ןּופ רֶניִז עָנייַד ןעֶקעֶמ פָא = -
 תּובְ םעֶר ןְגעוֶו ןופ טיִנ גוא ןעֶגעוֶו תּוכָז ןייַ ןופ =!
 עֶנייַב ןעֶקְנעְֶיג טיִנ לעוֶו נּוא ןְרעֶטְלֶע עֶנייד ןּופ

 ראַּפ םאוָו לֵאָרְׂשִי ְךיִמ ןאַמְרעֶד (ִנֵריְִוה) דֶניִז
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 טְלייֵצְרעֶר רֶנייֵא ןעוֶו זיִא רֶרֵס רעד ןעֶד ןעּגייַלְּב -
 טְכעֶרעֶג ויִא רֶע ןעֶמ טְנייַמ רֶעיִרְּפ תֹונֲעַמ עֶנייַו

 ןעֶּבייְַּב ּוצ טְכעֶרעֶג ןעֶנעַט ּוטְסְנעֶק סאָוו רעֶּבָא
 םֶהָרְבַא רֶטאָפ רֶטְׁשְרֶע ןייד (אָטֶח ןֹׁשאִרָה ְיִָא)
 רע סאוָו םעֶד טיִמ טְגיִרְניִועֶג ריִמ ןעֶגעֶקַא טאָה

 ןְיווְךיִא לעֶו סאוָו טיִמ שַדַא הָמּב) טְגאָזעֶג טֶה
 -יָנ טאָה גוא לֵאָרְׂשִיץֶרָאןֵׁשרִי לעוֶו ךיִא סאָד
 סאוָו םיִציִלְמ עֶנייַד עֶלַא נּוא ריֵמ ןיִא טָּבולְגעֶנ
 רעֶנייֵא אר טיִנ זיִא ייֵז ףוא ךַמּוס ְךיִד טְסיִּב אּוד
 טֶה רֶע םֶו טְגירניִעֶג ךוא טֶה קָחְצִי ןעֶד רֶיז ןָא

 ריִא טְנאָק איו נוא רָנייַפ ןיימ וָׂשֵע טאַהעֶג
 ׂשֶרוק יִָׂש לֵלַתֲאְ) טְכעֶרעֶג ריִמ ןָגעקא ןֶּביי
 ןְגעֶו ןיפ ןְרעֶה עֶגיִלייַה יִד ןְכעוְש ראַפ לעוֶו ְךיִא
 נוא גְנּומְסיוִו ּוצ ֿבקֲעַי ןָּבעֶג לעֶו נּוא רֶניז עֶרֶעייֵא
 אייז טעוֶו דֶנייַפ רעד סאָד ׁשּיִּבַא ּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא

 ּוצ רעֶה טְנייַה נּוא (בקֲעַי עַמְׁש הָּתֵעו) ןייַז ׁשיִיב

 הֶרֹּת ןייַמ ּוצ ְךיז ןְרעֶק םּוא ּוצ בֹקֲעַי טְכעֶנְק }
 טְלייַוְרעֶר םוא םיִא ןיִא ּבאָה ְךיִא סו לֵאָרְׂשי
 טְגאָזעֶג טאָג טֶה ווַא (יי רַּמָא הֹּכ) ןֶרעֶה םאָד !

 םורַא טְסיֵּב ּוד דֶניִז גוא ןְפאַׁשעֶּב ְךיָד טֶה רֶע םוָו
 ןָפְלעֶה ריֵד רֶע טּוט ףֹּב םְרעֶטּומ ןייַד ןּפ ןְגְנאַגע
 טיִנ אָרומ ןייק טְסְלאָז וד טְגאָגעֶג טֶה טאָג רע
 אָה ְךיִא םָו לֵאָרְׂשִי נא בֹקֲעַי טְכעֶגְק ןיימ ןֶּבאָה
 (אָמָצ לע םִיַמ קֹוצָא יִּכ) םיִא ןיֵא טְלייַוְהעֶד םוא

 רֶנאַכ גיִטְׁשְראָרַא ףוא רֶסאֵוו םיִנ טאָנ ְךיִא יִװ וזַא
 לעוֶו וַא ׁשיִנעֶקְנרְמ רעֶר ףוא רֶסאַוו עָניִָניִר גוא
 גּוא רעֶרְניִק עֶניי ףֹוא ׁשָךּוקֲה םור ןייט ןֶיִג יא
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 זיִא םיִא ףוא סאָו קֵלָמֲע ןעֶמ טְנייַמ סאָר זאָרְנ : ּוטְסאָה םיִחָבְז עֶנייַר ןּופ .בָלֵח םעֶד טיִמ נּוא סֶע -
 ןְסְקאוַו טעֶו גְנּונואוו ןייַ ןיִא סאָד ןְראָועֶג טְגאָזעֶג
 יב רֶמייב ווא ןעֶצאָרְפׁש יי ןְלעוו ראָד זאָרְנ
 אייז ּוצ ְךיִנ םעֶו סֶע רָמולְּכ רעֶסאֹו ןעֶכייֵט איִד

 רעֶד נָא ַײל רמאי הָנ) עֶרְמעֶרְפ ליפ ןְטְפעֶהאּב
 םיִיִרצ יִד ןְגעֶו סאָד טאָג ּוצ ןיֵּב ךיִא ןגאָז טעֶ
 ןּפ ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ןעֶפּר ןָא ְךִז טעֶו רעֶר גּוא
 םיִָׁשְר ִד ןּפ רֶרְניק עֶנייַלְק יִד ןְנעֶז םאָד בֹקֲעַי
 סאָר אָנ וצ ןְמאָנ ןייַז ןֶּביַרְׁש ןָא טעוֶו רעֶד גּוא
 פיר ןָא ְךיז טעֶו רעֶד גוא הֶבּׁשְת יֵלֲעּב ִד ןְנעֶ
 עֶרְמעֶרְפ איִר ןעֶנעֶו םאָד לֵאָרְשִי ֵמאנ םעֶד טיִמ
 ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד טְגאָועֶג טאָג טֶה וזַא (ה רַמָא הֹּכ)
 רעֶּביִא רעֶה רעֶד טאָנ רעֶנייֵלְסֹוא ןייַז נּוא לֵאָרְׂשִי
 רעֶר נּוא רעֶטְׁשְרֶע רעד ןיִּב ְךיִא תֹולָיַח עֶלַא
 טאָנ ןייק אָ טיִנ זיִא ריִמ ןיוח נּוא רעֶטְׁשְרעֶמְנּוא
 םֶד ְךיִא יו םאָנ ןייֵא ֹוזַא זיִא רעֶוֶו נּוא (יָנֹומְכ יֵמּו)

 ק"מהיּב סאָר ןעֶר ןייַז םעוֶו סאָו .ןעֶגאָז ןעֶק ךיִא
 ְךאָנ טְנעֶו ריִא נּוא ןעֶראועֶג בּורָה טיִנ ְךאָנ ויִא
 טיִנ ְךאָנ זיִא ׁשֵרוּכ גוא ןְראוָועֶג ןעֶּביִרְמ ראַפ טיַנ

 ַא רַשַבְמ יא ןיִּב ךיִא גוא ןעֶראָועֶג ןעֶרוּבעֶג
 טָאוּבעֶג רעֶריִו ׁשֵרֹוּכ ךְרוד טעֶו ק"טהיב סאָד

 אָרומ ןייק טְלאָז לְֵָׂשי ריִא (ּדְָפִּ לֵא) ןְרעוֶו
 תומוא יר ןֶׁשיוצ ןֵמאָנ ייֵמ ןָסיִו ןָכאַמ ּוצ ןֶּבאָה
 ןעֶנַטְׁשעֶג טְסיּב ּוד סאוָו לאָמ טְסְנעֶר ןּופ ןעֶר
 ןְרעֶהטְכאַמעֶג ךיד ְךיִא באָה יֵניֵס גְאַּב םעֶד ףוא
 ןעֶדְנאַהְראַּפ טיִנ ויִא םָע סאָד טְנאָועֶג ּבאָה ךיִא
 תּורֵע עֶנייֵמ טְנעֶו לֵאָרְׂשִי ריִא ריִמ ץוח טאָנ ןייק
 גּוא דיִמ ץּוח טאָנ ןייֵא ןעֶדְנאַה ראַפ זיִא סֶע ּבֹוא
 - ןייק אָד טיִנ זיִא םָע-סאָר ןעֶניוִועֶג ךייַא ּבאָה ךיִא
 רֵקְראַטְׁש ןייֵק אָד טיִנ זיִא סָע נּוא ריִמ ץּוח טאָנ
 םאָד ןּבעֶג םיִא לאָו נּוא ןֶסיוִו טיִנ לאָז ְךיִא םאָר
 ּור םאָר בקֲעַי סאָד קְנעֶריִג (ונו רֹוכְו) טייֵקְראַמְׁש

 ןעֶר ז"ע רעֶר ּוצ רייֵרעֶג רעֶּביִא ןְרעֶו םיִנ טְסְלאָז
 ןַפַׁשְּב ףֹרָ ְךיִד ּבאָה ְךיִא טְכעֶגק ןיימ טְסיִּב ּוד
 ראפ טיִנּוטְסְלאָזםורְד טְכעֶגק ןיימ ןיינטְסְלאָז ּוד
 טאָנ ךיִא (ףיִעָׁשפ בֶעְכ יִתיִָמ) אְרֹומ ןייֵמ ןעֶמעֶג
 ניי עֶנייַר ןעֶקְלאוא יו טְקעֶמעֶג ּפָא גְנאַל ּבאָה
 ךיִא לעֶוו ריָמ ּוצ םּוא ְךיִר רעֶק ְךֹוא טְנייַה םּורְד
 ןעֶר ןעְֶמיִה ריִא טְגְניז (םִימׁש ּונר) ןְייַל םוא ךיד
 קֶלאָפ ןייַז ּוצ גְנּווייַל םוא ןייַא ןָאוטעֶג טאָה טאָנ
 ןיִרְרֶע עֶטְׁשְרעֶטְנּוא ריִא ןעֶלאַׁש טּומ נּוא לֵאָרְׂשִי
 עֶלַא נּוא רֶלאַו רעֶד גְנאַזְנַא גְרעֶּב ריִא טְנעפֶע
 םוא טאָה טאָנ ןעֶד גְנאַנַא ןעֶנְפֶע ֶלאָז רעֶמייֵב
 ְךיִז טוט רֶע נוא בֹקֲעַי ןופ רעֶדְניִק איד טְוייֵלעֶג
 גוא ַחיֵׁשָמ ןּופ געט איִד ןיִא לֵאָרְׂשִי טיִמ ןָמיִרעַּב



 יי ר יו יו ישיט עי

 הניאצ 76

 יִלְׁשִמ יא טְנאָזְדלְמַה הֹמלְׁש (ןרֲהַא תֶא וַצנ
 ךֵָּׁשִי ןֶּפ ףיעה תיֵּבִמ ףֶלֶנַר רקוהנ

 עֶׁשְטאָה זָנּוא-טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד ּּךאְָׂשּו
 לאָו ְךאָד רֶנייֵרְפ עַטּנ ןָּבאָה ףְראַד ׁשֶנעֶמַא

 ּוצ ראָנ זֹוה ןיִא אייֵז ּוצ ןייַנ טָפָא טיִנ רֶע

 ןעֶרעוֶו סָאְמִנ טיִנ אייַו לאָז רע יִדְּכ ןעֶמייֵצ
 ןְטְפעֶהאַּבְּךיִו ליוִו סוָו רֶד סיוִועֶג זיִא סע נּוא
 ייווְצ ְּךיִז ןיא ןְּבאָה ומ רֶד דְנייַרְפ עטּוג ּוצ
 לַעַּכַא ןייַז טיִנ לאָז רֶע זיִא םָנייֵא תֹודֵמ עַטּונ
 עֶׁשְנעֶמ עֶלא ןיִּבאָה הָוֲנ לַעּבַא ןעֶד הָוֲאנ
 עֶרָדֶנַא םֶד יּפָא םיִא ןּופ ְךיז ןעֶדייֵׁש נוא דְנייַפ
 ןְּבאָה אָרֹומ ןייק ׁשְנעֶמ ןייֵק רַפ לאָז רע ויִא
 ּוצ טּונ זיא סע נוא ןעֶניִפְנַה טיִנ ייֵז לאָז גּוא
 טיִנ ןעֶמ לאָז ְּךאָד םיִרָבֲה עֶטּנ ליפ ןֶּבאָה
 טיִנ אייז לאָז ןעֶמ זֹוה רעֶייז ןיִא- ןייֵג טֵּפֶא
 רעייז זיִא קיִנאָה איוֵו ֹוזַא ןעֶד ןעֶרעוֶו םֶׁשֶמִ
 םִע ויִא לעיפ ּוצ טֶסע ןעֶמ ןעוֶו רֶעַבַא םיִז

 טְלעוֶו רעד ןיִא ןעֶקאַז עֶלַא ןעֶד דְנּועְנְמּוא
 רע םאו ןיִנעֶר ּוליִפֲא טונ טיִנ ליפ ּוצ זיִא
 עֶצְנאַג יִד ןעֶד טְלעוֶו רַד ןופ ןיִּבעֶל םֶד ויִא
 ּוצ טייג רע זַא ְּךאָד ןיִנעֶר ןָא טְגְנעֶה טָלעוֶו
 עֶדאַש ליפ טוט רע נּוא טונ טיִנ זיִא ליפ
 ןיִא ּוליפֲא ךער תיִּבִמ טְנאָז קּוסָּפ רעֶד נּוא
 טיִנ ּוטְסְלאָז רָּכַח ןעֶטְפעֶּב ןייַד ןופ זֹוה םָד
 ןייד ןופ זוה םֶד ןיִא ןֵּכִׁש לָּכִמ ןעֶמיק טפֶּצ
 ןייג טפָא טיִנ ּוטְסְלאָז רָבַח ןָגִסעֶּמ לעֶטיִמ

 שורקה ה"לש =
 ןָגאַז ל"ז םיִמָכֲח עֶהְזנּוא (הָדָקֹומ לַע הָלֹועָה איִהְ)

 .טְרעֶו הֶאָנְִמ ךיז זיִא רֶע סאָו ׁשֶנעֶמ רעֶד
 עֶניִל רעֶטְרעֶ עֶרְצייֵ רֶעייַפ םיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג
 . רעֶרהָלֹועָה אּוה (הָלועָה איִה) קּוסָּפ םעֶד ןיִא וָמרְּב

 ןיִא ןעֶגייטְׁש ףורַאךּופ הֶרָּפ יד ְךיִנ ןיֵא םאָה סאו
 לע הִוַאנ לַעַּבַא ויִא רֶע טְסייֵה סאָד ךוה רע
 סו הָחְנִמ רעֶר ייַּב רֶעייַפ םעֶד ףוא טְמּוק הָדָקֹוט
 ָהֶלםיִׂשָי אל) טייָטְׁש אָּמַחַא ףֹוא טְגְנעֶרְּב ןעֶמ
 ףֹורָדליַא ןייק לאָז ןעֶמ (חָנֹבְל ָהיֶלע יא ןָמָׁש
 'ר טְגאָו ףֹורַד ןעֶּבעֶג ףֹורָד ףֹוראַנ ןייק נּוא ןָאוט

 הָחְנְמ יד ףְראד ךֶלְטְנעֶגייֵא תֹוכְרְּב אָרָמִןיִא ןועֶמָׁש
 גּוא לייֵא ךֹוא טְגיִדְניִז רעֶכְלעֶו ןאמיִרָא םעֶד ןופ
 * איִר רונ ןָניִדְרעֶּפ טיִנ לאָז אֵמֹוח רער יִדְּכ ךֹוראַו
 ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ טיִנ םֶלַא סאָר טְנאָוְראַפ טאָה הָרֹוּת

 יי םֶניֵׁשעֶּב טיג לאָנ אֵמּוחַא ןּופ ןֶּברָק רעֶד יֵָּכ -
 טאָה נוא ּוצ רעֶד ןעֶּבעֶגעֶג ּוצ םֶה ןּואָנ רעֶד נוא
 המָתֹכִב םֶה יו טְנאָקעֶג

 יד : יי יה יע טבע יי רר
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 טייקְנייׁש יד ןְמּונעֶג ּפאָרַא

 וו אָט ןיא העֶׁש עֶכיִלְטעֶויִא סִע ןעֶד
 רע ןעוֶו זֹוה םֶרָתִהןייַ יא ןייג טיִנ לאָז
 יּבְרַא רע.רַדָא טְפאָלְׁש רֶרֶא טְקניִרְט נוא
 וה טְגאָו שֶרְרֶּמ רעֶד .טְלעֶדְנאַה רעֶדָא
 מהּב ןיִא ליפ טיִנ איי ןעֶמ טְעייֵמ ףֶלְגַר
 בָאנ קּופָּפ ןיִא טייֵטְׁש םִע עֶׁשְמאָח ןייַרַא
 . ןעֶמיק טְפָא לעוֶו ךיִא (תֹולֹועּב ּךְתיֵּ
 לייוו זיִא סָד תולוע ןְגְנעֶרְּב ּוצ קימהּב

 עָמַא םָו הֶכָׁשֲחַמ רֶד ףֹוא טְמּוק הָלֹועע
 לק םעֶד ןּופ סאָוו טְנירניִזעֶג הָבָׁשֲחַמְּב שֶה
 צ טונ ויִא םּורְד ןעֶטיהְּפֶא טיִנ ךיז ןעֶמ
 .ןעֶמ טייֵטְׁש םָו םֶד נוא תולוע טֶפָא ןֵנְנעֶרְּב
 ןעֶמ טְנייֵמ ק"מהּב ןיא ןעֶמּוק טֶּפֶא טיִנ לאָז
 וצ נוא הֵׂשֲעַכְּב הָריַכע;ןייק ןאָט טיִנ לאָז ןעֶמ
 וד טיִנ ליוז טאָנ ןעֶד תאָּטַח ןֵּבְרִקא ןְעֶרְּב
 - ןְגנעֶרְּבטְסְלאָו נוא הֶרָיֵבֲע ןייַא ןאָט טְסְלאָז
  טְסּואוועֶנזיִא םִע :ּוא תאָטַח ןֵּבְרַקַא ףֹוראַד

 -  םּורְד טכאנ ייַפ ֹויִא הֶבָׁשֲחַמ רֶקיֵע רָד םֶד
 - ויָנָּב תֶאְו ןרָהַא תֶאוצע טְנאָזעֶג הֶרְּת יִד טֶה
 . . ַחֵּבְוִמַה לַע הָדְקֹומ לָע הָלֹועָה איֵה רֹמאֵל
 -- ןֵבְרָק םעֶד לאָז ןעֶמ רָמֹולְּכ (הָלָילַה לֶּכ
 /  טשמּוק או לייַװ טְכאַנ עֶצְנאַַא ְנְעֶרְּב ףֹוא

 - הָלֹוע ןייֵא םָד טְסּואוועֶג זיִא םִע נוא טְכאַנ

 -  טאָה םּורָד תֹונָּבְרָק עֶלַא ןּופ רעֶבּוׁשֶח זיִא
 - - וַא ריִא ןּופ ןֶּבעֶגעֶג טיִנ ראָג ןַהּכ םעֶד ןעֶמ
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 -  םאֶה םֶו רֶעייַפ סאָר נוא (וּב דֹקנּת ַחּנְומַה ׁשֵאְו

 ! - םְגעֶרְבְראַפ טֶהנּאֵחַּבְִמ םעֶר ףוא טְגעֶרּנעֶג
 /  ןעֶװרְניִז עַגייֵףוא טְגנֶרְּבעֶג םֶה רֶע םִז ןֶּבְרק םָד
 םֶגָנעֶרְב רֶעייַפ םֶרְןְנאַטְׁשעֶג זִא ׁשֶרקַמַה תיֵּב םָר
 /  קוסַּפ רעֶד טְגאָו םעֶד רֶּביִא םֶנֵהיֵג ןיִא ןייֵלַא םיִא
 -( טְסְלאָז ּוד ווַא יוִו ןעֶּבעֶג הָּצֵע ןיײַא ריִד לעוֶו ְךיִא
 -  ֹוחָמ ןַהַֹּהׁשַבְָ) םֶנֵהיֵג םעֶר ןופ ןְרעֶ טְמְרעֶׁשאַּב
 ןעֶדיילק ןָא ךיד טְסְלאָז אוד זַא הָצֵיִר זיִא (דּכ
 רָע זַא לָׁשָמְל עָטְכעֶלְׁש יר ןעֶנעֶק תֹוֵמ עֶטּוג טיִמ
 ןופ ןָפֹולְטְנַא רֶע לאָז םֵעַּכ ןּופ הֶרְמַא ךיִז ןיִא טֶה
 ןְּבאָה ּוצ תֹונָמַחַר ןְגייַועֶג ךיִז לאָז נּוא הֶּדֵמ רעֶד
 פ הֶרָּמַא ךיז ןיִא טאָה רֶע זַא ןעֶכיִלְטיִא ףוא

 / איי טְגיִנוׁשֶעמַא םָו הָבָשֲחמ רֶד ףוא



 הנאש 4
 תֹונְּבְרק עֶרעֶרְנַא ןופ ןְבעֶגעֶג םיִא טֶה ןעֶמ יו = -
 םעֶד ףֹוא טְגעֶרְּב רַּפ ראג איז טֶה ןעֶמ ראָנ = }

 רָּביִא טְמּוק הָלֹוע ןייַא לייוו זיִא םֶד ַחֵּבוִמ
 הָכָׁשֲחַמְּב טְיְִניִועֶג טֶה ןעֶמ סו הֶרָיִבע ןייֵא =!

 הֶאְנַה ןייק ףּוג ןייק לאָז םּורָד ףוג םָד ןָא =
 ְךיו רעֶהיִנ ׁשֶנעֶמ רֶד ןְּבְרַק םעֶד ןּופ ןְּבאָה

 הֶלֵפְּת טיִמ טאָג ןעֶניִד ּוצ ןעֶטְלאַה גיִרְדיִנ =
 רֹובָּכ ןייַז לאָז נּוא תֹוצִמ עֶרעֶדְנַא טיִמ רָדָא
 טאָנ ןופ רֹובָּכ םעֶד ןיִנעוןּופ ןעֶגייַל קעֶוַא =

 רֶרייֵלְק עֶטּוניד ןאָטעֶגןָא טֶה ןַהּכ רָד יו זַא = !
 ןאָטעֶג ןָא ְךֹוא ייֵז רע טֶה הָדָובע רָבּוׁשָחַא ּוצ -

 סד ַחֵּבוִמ םָד ןופ ׁשַא םֶד ןעֶמענ ּפאָרַא ּוצ
 רָדָא הָלֶפְּת טומ ׁשֶנעֶמַא ןעֶו ונּוא טְניִרעֶל -
 ןאָטְנָא רדיילק עֶנייֵׁש ןיִא ְךיִז רעלאָז תֹוצִמ

 םיִמָכֲח עֶרעְֶנּוא .ןעֶטְלאַה ןייר ךיז לאָז נּוא -
 טעֶו רָד טאָנ ּוצ דֹובָּכ טּומ םע רעֶוֶו ןעֶנאָו -

 ןיילק טְכאַמ םֶו רַד רֵּכֶא ןְּבאָה דֹובָּכ ליִפ
 יו ֹוזַא טְפאָרְטְׁשעֶג טְרעוו רָד דֹוכָּכ ּטְמאָנ

 ֶּב רֶכֶׂשֶׂשִי טימ הֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיִא םִע -
 רייז דֹובָּכ ןייז טֶה םוָו לֹודָנ ןֵהּכַא אֹקֹודְּב -

 ןיִא ןאָמעֶג הָדֹובֲע איִד טאָה נּוא טיִהעֶנ ּפָא

 ןעֶמ גּוא דֶנעֶה עֶנייֵףֹוא םיִקָׁשְרְנעֶה עֶנירייַנ

2 

 א ערי יש עי וי יד ר עי א טיי לי יא טבע " : לו או :! 6 5 =

 שודקה ה"לש

 אָמֹוח רטָד סאוָו ןֶבְרָק םעֶד ןּופ ַחיִר ןֶמּוג ןעֶד תא -
 הָבּוׁשְּת ןעֶרעֶמְנּומ ּוצ ףֹוא םיא יִדָּכ םיִא טְגְנעֶרְּב -

 ּוצ ןָא םיִא טְּביִג ןעֶמ יוִו ְךיילְג זיִא סאָד ןָאּומ ּוצ !
 טְכאַרְּבעָג ּוצְרעֶד ןֶּבאָה םיִׂשֲעַמ עֶנייַד העָז ןְקְרעַּמ
 רַמעקאַנַא רעֶלוהַא טְכאַרְּבעֶג טְרעוֶ ברק ןייב זַא
 הָוֲאָנ אל) טייִטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו זיִא תָמַא רעֶד גּוא
 אֵמֹוח םעֶד טְכייֵה סאָד ןְראַנ םעֶד (רֹובָּכ ליִסָּכַל |

 טְגייֵמְׁש לייֵאְמֹוּב לייַו נּוא רוכָּכ ןייֵק טיִנ טְסאפ -
 זַא טיִנ טְסאַּפ רעֶּביִרעֶר תֹואְקְׁשַמ עֶלַא .ןוא ףרַא = -

 ןעֶראָועֶג םֶפאָרְטְׁשעֶג ןֹׁש ויִא סאָו ןאַמיִרָא רעֶד
 ףֹוא לייֵאְמיוּב ןְגְנעֶרְּב לאָו טֶגיִרְניִז טייֵקְמיִרָא טיִמ

 ןיינ םיִנ ןיִראַד וָּמָר ןייק לאָז םָע םּוא הָחְנַמ ןייז
 ףורַא טיִנ ףְראַד רֶע לייװ ןעֶגייטְׁש ףורַא ןייַז ףוא ! 

 טְנאָז רעֶּביִראַר נּוא ןעֶרעֶריִנ ּפאָרַא רּונ ןעֶגייַטְׁש = -

 ןָאומ שי לאָז ןעֶמ (ָהֵלֲע םִָׂי אל) קושָּפ רעֶב -
 ןייַבַא טיִנ לאָז נוא (הֶּב םיִׂשָי אל) טיִנ גּוא ריִא ףֹוא

 רֶהיֵא ןיִא ּוליִפָא זַא יִא ןיִר רעד יוִו רֶהיֵא ןיִא ןָאומ
 יַב וַא ןעֶמיוו ּוצ ןעֶסיִג ןייַרַא םיִנ ךוא ןעֶמ ראָּט
 ְּבאָה וָמָר םּוׁש ןייק ףְראַד אֵטֹוח ןּופ הָחְנִמ רעי

 טיִנ גיא לייאְמֹוּב ןייֵק טיִנ ןעֶמוק ףורַא ןייק
 שש !ךֹוראַו ןייֵק
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 ףְראַד הָדֹובֲע איִד ןעֶד טיִנ ְךֹוא וזַא ראָט-
 טאָנ םיִא טֶה ֹוזַא דְנעֶה עֶוֹולְּב טיִמ ןאָט ןעֶמ
 טְניִרְקעֶג ךיז טֶה לאָמ ןייֵא םָד טְפאָרְטְׁשעֶג
 טְגאָזֶגטֶהְדַלַמ רֶד הָּכְלַמ רֶד טי ךֶמ רֶד
 הָּכְלַמ יד נּוא ןעֶסעֶו ּוצ רֶסעֶּב זיִא עֶלעֶקיִצַא
 ןעֶסע ּוצ רעֶסעֶּב ויִא ףאָשַא טְגאָועֶג טאָה
 ןָץיוו רֶּביִא זְנּוא טעוֶו רעֶו טְגאָועֶג ייֵז ןְּבאָה
 רעֶד ןעֶוייו ןעֶק םאָד זיִא רעֶפעֶּב םֶכעֶלעוֶו
 ןְּבאָה תֹונָּבְרַק ליִפ טְסעֶז רע םונ לֹודָנ ןַהֹּכ
 םיִא ןעֶּבאָה נּוא רָכׂשָׂשִי ךאָנ טְקיִׁשעֶג אייז
 ףוא רֶע טֶה ויִא רֶמעֶּב םֶכעֶלעוֶו שְנעֶמְפעֶג
 יִלעֶקיִצַא ןעֶוו טְנאָז ּוא דְנעֶה איד ןעֶּבֹוהעֶג

 רּפ טיִנ םע ןעֶמ טְננעֶרְּב םּוראָו רָמעַּב זיִא
 טָכאַג רּפ נוא איִרָפ רעֶד ןיִא דיִמָּת ןֵּבְרִקַא
 רֶד ןיִא גאָט עֶלַא ףאָׁשַא טְגְעֶרְּב ןעֶמ ראָנ
 טְסיִּב ּוד ְּךֶלֶמ רָה טְגאָז טְכאַנ רַפ נּוא איִרָּפ
 ןעֶּבֹוהעג ףוא טְסאָד ּוד לייוַו ראָנ טְכעֶריִנ

 ראַפ ְּךיִמ טְסאָה נּוא ריִמ ןיִגעק דְנעֶה איִד

 רַפ רעֶדָא ךֶלֶמַא רַפ נוא ןעֶטְלאַהעֶג טְׁשיִנ
 טֶה םּורְד אָרֹומ טיִמ ןייֵטְׁש ןעֶמ זּומ םיִרָׂש
 ןעֶקאַה ּפָא םיִא לאָז ןעֶמ ןָסייֵהעֶג ְךֶלֶמ רֶד
 טֶה דַחֹוׁש ןְּבעֶגעֶג רֶע טֶה דְנאַה עֶטְכעֶר יד

 ןעמ-
 | םירקי ימוקיל

 ןָא ְךיִז לאָז ןֵהֹּכ רעֶד נּוא (ַּב ֹודָמ ןֵהַֹּה ׁשֵבְלְו
 לָטְראַנְךאָרְבַא נא ןאַל ןּפ לָרָמעֶהַא ןָרייֵלְק !

 ןֶסעֶנ ּפאָרַא לאָז נוא ןאַל ןופ ןְוֹה ןעֶמ טְנייֵמ םאָר
 טְנעֶרְּבְראַפ זיִא םאָָו הָלֹוע רעֶד ןיפ ׁשַא סאָד
 ןעֶמיִׁש ׁשַא םאָר לאָז גוא ַחַּבְוִמ םעֶד ףוא ןְראָועֶג

 (םיִיַח םִימ רַאְּב) רעֶד ַחֵּכְִמ ןְּבעַל טֶרָא ןייֵא ףוא
 סא ׁשְנעֶמ םעֶר טְגְרעֶל קּוסָּפ רעֶד סאָד טְּביירְׁש
 רֶע הָרוּת רעֶגיִלייֵה רעֶד טיִמ ה"ג טאָג ּוצ םֶניֵר

 . רעֶניִר ׁשְטייֵט ויִא סאָד (ןֵהֹּכ) ןעפּורעֶג ןָא טְרעוֶו
 סאָמ ןייַ ְךאָנ לעֶדְמעֶהַא ןעֶדיִלְק ןָא יז לאָז רָע
 ראַפ ןייֵא ויִא רֶע ַא ןְגכעֶראּב ךינ לאָז רֶע רֶמּולּכ
 ְךאָנ םֶרעֶו ןְּבעֶל ןייַ יב םֶרעֶוןְּפאָרְמ רֶנעֶקְניִטְׁש
 ןעֶכאַז עֶרֶדֶנַא ְךאָנ גּוא טְסיוֵו גּוא ׁשְראַג טֹוט ןייַז
 רעֶר סאָוו ּוצ ןעֶּבייֵרְׁש םיִרָפְס עֶגיִלייֵה איֵד םאוָו

 טָה סאוָו טיִמ נּוא טְכייֵלְגעֶג זיִא ׁשְנעֶמ רעֶגיְִנִ
 עֶנייַ וַא ןעֶטְלאַה ּוצ םּרָג ׁשֶנעֶּמ רעֶר תֶמאְּב יו
 לעֶנעֶרְג ןקרְטַא ליִפיֵת ניִמלינ ליִפ זַא ןְנעֶזןָראָי
 םאָר ּוליִפֲא זַא ןְקְנעֶראַּב ְךיִז רֶע לאָז ךוא טְרֶעֹוד
 ןופ אוי םּוט רֶע סאו ןעֶגיוִואַד נּוא ןָנְרעֶל לעֶהיִּב
 ןיינטיִמ טיִנ ַחֹּכ ןייַזטיִמ טיִנ ךוא זיִא ןְנעֶֶו םְטאָנ
 סט ָכעֶל םעֶד טיִמ גוא םֹּכ סעֶר טיִמ רגנ הָמָכָת

 טא :!
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 ויִא דְנאַה עקָניל איִד טְקאַהעֶג ּפָא םיִא ןעֶמ
 ןְסייֵהעֶג טֶה נּוא ןעֶראָועֶג ראָועֶג ְךַלָמ רֶד
 ּפָא ךוא דְנאַה עֶטְכעֶר איִד םיִא לאָז ןעֶמ
 ויִא טְּבֹולעֶג טְנאָועֶג ֵסֹוי בַר טאָה ןעקאַה
 ףוא רֶכְׂשֶׂשִי טְפאָרְטְׁשעֶג טֶה רֶע םו טאָנ
 ןעֶנאַד ןופ אָּבַה םֶלֹועְל טיִנ נוא טְלעֶוו רעֶד
 טְניִראָועֶג לאָז ןעֶמ ןעֶנְרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז
 טוט ןעֶמ ןעֶו טאָנ ןעֶטְלאַהּוצ ְךיִלְרִע ןייַז
 ריִמ ןעֶנְרעֶל עֶטיִרְד םאָד .טאָנ ןּופ הָוְצִמַא
 ןעֶד סו ןעֶפֹורְנַא הָלֹוע ןֵּבְרקק םעֶד ןּופ ּפָא
 ראָנ זיִא נוא ץְלאָה ןּופ ןעוֶועֶנ זיִא ַחֵּבְוִמ םֶד

 דְלאָנַא יו ןיד רעֶּפּוק טיִמ טְקעֶדאַּב ןעווע
 ףֹוראד ניִּבייֵא זיִא רעֶייפ סאָד נוא ןעֶדְלּונ
 ץְלאָה סֶד טְנעֶרְּב רַּפ טיִנ טֶה סע גּוא ןעוֶועֶנ
 ייווְצ קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורְד ַסֵּכְזִמ םָד ןופ
 םָד םַנ םָד ףֹוא ןעֶזייוַו ּוצ הֵּבְכִת אֹל לאָמ
 מיִנ זיִא םִע נּוא טְנעֶרְּבעֶג דיִמָּת טֶה רעֶייִפ

 טְנעֶרְּבְרַּפ טיִנ טֶה סענוא ןעֶׁשאָל רַּפ ןעֶראוָו !
 ןּופ ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל יִדְרעֶפ םֶד יּטַּבוִמ סֶר
 ןעֶפאָרְמְׁש טעוֶו טאָנ סאָד הָלֹוע ןֵּבְרִק םָד
 קּוסָּפ רֶד טְגאָז םּורְד םִנִהיֵג ןיֵא םיִעָׁשְר יד
 ׁשְמייַט זיִא םֶד (ַחָּבְִמַה לע דת דיֵמָּת ׁשֵאנ
 םיִעָׁשְר איד ןעֶנעֶרְּב דיִמָּת טעוֶו רֶייַפַא
 טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו םֶניִהַנ ןיא
 ןְרֹוד הֶרָּפַּכַא ןעֶּבאָה ּוצ תֹונָּבְרִק ןעֶגְנעֶרְּב
 ךיִז טְלאַה סאוָו רָד (הָלֹועָה איִהְ) ַחֵּבְוִמ םָד
 ראַפ טְרעֶו רעֶד הָוֲאַג לַעַּבַא זיִא :ּוא ְּךֹוה
 לּוּבַמַה רֹוד סאָד יו וזַא רעֶייִפ ןיִא טְנעֶרְּב
 ןעֶדֹולְרּפ ייֵ ןֶנעֶ ןְמְלאַהעֶג ךֹוה יז ןְּבאָה
 ְךיז ןֵּכאָה םֹודָס ןּופ טייל איד נּוא ןעֶראוָועֶג

 טעֶרְּב ראַפ יי ןעֶעֶז ןְטְלאַהעֶג ְךיֹוה ךוא |
 (וָנּב תאְו ןרֲהַא תֶא וצנ רעיַפ ןיִא ןעֶראָועֶג
 ריִרָּפ ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןָא הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד
 אָרָקִנ ןיִא נוא רֶדְניִק יִד ְּךאָנ רָד נּוא ןרָהַא
 ןרָהַא ְּךאָנ רָד נּוא רַדְניִה איד ריִרָפ טייֵטְׁש
 טיָנ ראג ןרָהַא זיִא אָרקָיַו ןיִא לאָמ ליפ נּוא

 שורקה ה"לש
 ןייֵא (הָּבְכִת אֹל ַחֵּכְוִמֲה לע רֶקנּת ריִמָּת ׁשַא)

 םעֶד ףוא ןעֶנעֶרְּב לאָז רעֶייַּפ גיִרְנעֶטְׁשעֶּב
 ןופ םעמ רעד ןְרעוֶו ןְשאָלְראַּפ טיִנ לאָז נּוא ַחַּבְזִמ
 .הֶאְנַה ןעֶליוִו סאוָו עֶגיִנעֶו איד זַא ויִא הֶוְצִמ רעֶד
 אֵמֹוח םעֶד ןְזאָל הּור ּוצ נּוא ןּבְרִק םעֶד ןּופ ןֶּבאָה

 א יג ֵבָּכ ןָליִט יו סאָו ןָניִפעֶג ּלאָמ עלצ ןָכאָ

 ר וצ תשרפ

 םּורְד םיִכָאְלַמ נּוא םיִלֵנְלִנ עֶלַא ןּופ רָכעָה

 ָה ןֹרֲהַא לייַו זיא םֶד טְכאַרעֶג
 צ טְגאָועֶגּוניֵּבַר הָׁשִמ טאָה לֶנֲע םֶד
 ּומְסאָה רעֶדְניק איד םֶלֹוע לָׁש ֹונוּבַר
 ןייַנ טְּביִלעֶג טיִנ לאָז רעֶטאָּפ רעֶד נּוא
 טאג ריר אָד טאָנ טֶה םּורר ריד
 .םאָד (הָלֹועָה תַֹרֹוּת תא רעֶדְניק איד רַּפ
 טְמּוק ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ הָמָׁשְנ ּוד ןעֶמ טְנייֵמ
 תֶרֹוּת טְניִרעֶל רע;ןעוֶו לָמיִה ןיִא ךֹוה ץְנאַנ
 טְמּוק הָמׁשְנ יד ןעֶמ טְנייֵמ םָד (הָרקֹומ לע

 עֶנעֶו םיִקיִרְצ יד טְגאָזעֶג םיִמָכֲח יִד ןעֶּבאָה
 הֶרָוּת רֵדְךרֹוד ןעֶד םיִכָאְלִמ יִד ןּופ רָעָה
 תַחָנִמ לָכוק םיִכָאְלַמ יד ןּופ רָכעֶה יז ןָמּוק
 .ראָנ ןעֶמ לאָז ןֵהּכַא ןּופ הָחְנִמַא נוא (ןֵהֹּכ
 - ראָנ ויִא סאָד ןְנאָז םיִמָכָח יד .ןעֶנעֶרְּב רַּפ
 - טיִנ רֶּבֶא הָחְנִמַא טְגְנעֶרְּב ןֵהֹּכַא ןאַמַא ןעוֶו
 - טְגנעֶרּב םינֲהֹּכ ןופ רֶטְכאָטַא הָׁשַא ןייַא ןעוֶו
 - ןֹהָהַא יֵנְּב ןעֶנאָז םיִמָכֲח איד יו ֹוַא הֶחְנִמַא
 - ןּופ רֶטְכעֶט יד שיִנ רָּבֶא ןֹרֲהַא ןופ ןְהיז יד
 - ןְשיִוְצ קּוליח רָמֹורְנַא זיִא םִע ןעֶד ןֹרָהַא
 - םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ הָׁשִא ןייַא רעֶרָא ליִּבְְנאַמַא
 - הָתיִמ יִד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה רֶּבייַו יִד לייוו
 .יָּבייוַו איִד ןעֶראָט םּורָד טְלעֶוו רעֶד ףֹוא
 - ןֵתַֹּאַּךֹוא ןעֶסע טיִנ תֹונּבְרִק ןּופ םינֲהּכ ןּופ
 .ןופ הָׁשֲא ןייַא גוא הָׁשּורְנַא ןעֶמעֶנ טיִנ ראָט
 - טֶג טאָה רע.םאוָו ןאַמַא ןעֶמעֶנ געָמ םיִנֲהּכ
 - טֵחָׁשִּת רֶׁשֲא םֹוקְמִּכנ ּבייַו ןייַז ןֵעּבעֶנעֶג
 - טְניִרעֶל קּוסָּפ רָד (תאטַחַה טֵהָׁשִּת הָלֹועָה
 - ןעֶד ןייַו ׁשיבְמ טיִנ םעֶנייֵק לאָז ןעֶמ זָנּוא
 - ׁשְנעֶמַא םָו תֹוריֵבע ףוא טְמּוק הָלֹוע ןייַא
 - טיִנ זיִא םִע םאוֶו הָבָׁשֲחַמ רעֶד טיִמ טּוט
 .זיִא וַא ןּופ רעֶד ןעֶטיִה וצ ּפָא ְךיִז ְךיִלָנעֶמ
 - ףֹוא טמוק תאָטַחַא נּוא םֹורְנ טיִנ הָּפְרֶח יד

 - שָמ םֶו הֹׂשֲעַמְּב טיט ןעֶמ םו תֹוריֵכֲע יד
 - םאָר ויִא ֹוזַא ןופ רעֶד ןעֶטיִה ּפֶא ְךיִז ןאק
 עמ ןייהעג טאג שהם הָפְרָהעֶֹורנא

 טא םירקי ימוקיל

 . ןיִא ןעֶנאָז םיִמָכֲח יִד איו וזַא םיִא טיִנ ת"ב טאָנ
 .ּוצ טיִנ ׁשְנעֶמ םעֶד לאָז טאָנ ןעֶו זַא אֵרֵמְג רעֶר

 . ןייקׁשְנעֶמ רעֶר טְלאָו עֶרֶה רֶצֵי ןְנעֶקַא ןעֶפְלעֶה
 !עֶרֶה רֶצֵי םעֶר ןֶמּוקעֶג אייַב טיִנ לאָמ

 טוי טיר ׁשְנעֶס רעעָד ְךיִז םֶה סאָו
 יו רָע םָה םאָק =
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 טְרָא םֶד ןיא תאָטַח ןֵּבְרק םֶד ןעֶטְכעֶׁש לא 2
 טינ לאָו ןעֶמ יִרְּב 'הָלוע איד טְכעֶש ןעֶמ יו

 סֶע סאוָו הָלֹוע ןייֵא טְכעֶט ןעֶמ ּוצ ןעֶסיִו =!
 טְכעֶׁש ןעֶמ ּוצ הָבָׁשֲחַמ רעֶד ףֹוא טמּוק =
 טעֶו וזַא הַׂש רָד ףוא טְמּוק םִ הא 0

 םעֶד ןעֶמע טעוֶו רעֶד ןיי ויא םִו ןהּכ רֶד 6
 הָָי רֶׁשֲאַע אֵמָט זיִא םוָו רָד טיִנ נא תאָמַח - 0
 טּולְּב םֶד ןעֶציִרְּפְׁש טעוֶו סִע ןעוֶו (הָמָרָּמ =
 סאָד ןעֶמ לאָז דִייַלְקַא ףֹוא תאָּמַה םֶד ,ןּופ | 4
 קימהּב ןופ ףֹוה םֶד ןיִא ןעָׁשאוַו םֹוא דייַלָק 1

 ןיִא טְכאָקעֶג תאָטַח םָד טאָה ןעֶמ ןעוֶו נוא
 ןעֶבאָרְּב וצ אי ןעֶמ טאָה יִלַּכ יִנעֶדְרִע ןיי ַא +

 ןעוֶועֶג זיִא םע גוא ׁשרקִמ םֶד ןּופ ףֹוה ןיִא =
 עֶלַא ןעֶגְנלְׁשעֶג ןייַא טֶה דָרֹע איד םֶד םַנָא =
 טש ליִפ ּוצ ןייַז טיִנ לאָז םִע ןעֶּבְראַׁש = -
 טְכאקעֶג תאָמַח םָדטֶה ןעֶמ ןעוֶו נוא ףֹוה ןיִא 0
 ּביִרעֶגסֹוא איז ןעֶמ טאָה יֵלַּכ יִנְרָפּוקַא ןיִא 2
 ותווַצ םֹוְּנ ָקאַוו ןְסייֵה ןיִא ְּתְרָׁשּכעֶג נוא :

 יא (םֶהיֵנְְרַג תֶא ּביִרְקַהְל רשי ינְּב תֶא
 רֶדָניֵק איד עֶמאָבעֶג טֶה טאָנ סו גאָט םֶי 4

 תֹונָּבְרַק עֶרעֶיי ןעֶננעֶרְּב ןעֶלאָו ייֵז לֵאָרְׂשִי =
 םֶד טייֵטְׁש קּוסָּפ םד ןיִא טְנעֶרְפ ייֵחְּב רָה - 1
 נּוא תֹונָּבְרִג ןייַז ביִרקמ ןעֶמייֵהעֶג טֶה טאָנ - 9
 טְנאָז טאָג : טְנאעֶג איִבָנ רֶד טֶה םּוראוָו ! 4
 ןיִרעֶטְלִע עֶרעֶייַא ןעֶטאָּבעֶג טיִנ באָה ק= 0
 שורקה ה"לש : 5 2
 ק"מהיב סאָר זַא תַעַׁשַּב טְציִא נוא ןייז גֵרָּטִקְמ טיִנ | 2
 ׁשְנעֶמ רֶד ןעֶכְלעוו ףֹוא ׁשיִמ רָד ןייַז ףְראַד בּּּח זיִא 0
 סאָד טאַטְׁשְנַא גוא ַחֵּבְוִמ סאָד טאַטְׁשְנַא טסָצ :3

 םעֶד ףוא טְנעֶרְּבעֶג טֶה םָו תֹונָנרָמ יִר ןופ ָיפ 4
 הָרֹוּת ןּופ רעֶייַפ סאָר גנ עֶרְּב ׁשיִמ ןָפָא לאָז חַּכְוִּמ =
 רקּת ריִמָת ׁשֵא) וַמַרְמ ְנּוא זיִא קוסָּפ רעֶד א

 םעֶד ףוא ןְנעֶרְּ לאָז רעֶייַפ גיִדְנעֶטְׁש ַּבְִמַה לַע - 0
 .ןעֶגאָו ןעֶמ לאָז ןעֶסֶע םעֶד יַּב טְסייֵה סאָד ְַּוִמ 4
 . ןעֶמ םִַיקַמ שיִנ םאָד זיִא ןעֶמ ןעוֶו נוא הָרֹוּת רַבָר :
 אֹל) הָרֹוּת יֵרְבִד ןייֵק טיִנ ׁשיִט םעֶד ףוא טְגאָז | :

 ֵׁשאלְראַפ טינ םָנְיֵג ןופ רֶעיַפ סאָד טעוֶו (חָּבְּכִה
 ׁשֵא) קּוסַּפ םעֶר ןיִא אָר זיִא וָמָרַא ְךאָנ גוא ןְרעָמ = :

 הָרֹוּ רעֶד ןּופ רעֶייפ סאָד (ְִַּמַה לַע דקּּת ריֵמָּת
 תֹונָבְרִ איד ןּופ 'טְרָא םעֶר ףוא ןעֶועֶג זיִא םו

 עֶלַא ןופ סאָרְטְׁש ןייק נא ןעֶגְנעֶרְּב יבא
 0 .ןעֶנעֶק טיִנ רֶעייֵפ יד לע ןְרעֶסנ עֶטְכעֶלְׁש = |

 םעֶ ראַמ טְנינעג טֶה גוא בו יי ר ןְסֶ יי לֶאָנ

 צק הניארו וצ תשרפ
 טאָנ זיִא ץּוריּת רעֶד תֹוְבְרִק ןעֶנעַרְּב ּוצ
 ןעֶד תֹונָּבְרַק ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ןעֶטאָּבעֶג אֹוי טֶה
 ןאָט טיִנ לאָו םִו ׁשְנעֶמ ןייַא אָד טיניִא םָע
 םּורְד קיִדֵצ רעֶמְסעֶרְנ רעֶד ּויִּפֲא תֹוריִכֲע
 יד לַחֹומ זיא רע םֶד ןאָטעֶ דֶמֶחַא טאָנ טֶה
 .לאָו ׁשְנעֶמ רעד יֵדְּכ ברא ְךֶרֹוד תֹוריִכֲע
 תֹוריַכע עֶניֵז ְךְרֹוד ןעֶרעֶ ןעֶרֹולְראַפ שיִנ
 טֶה טאָנ טְנאָועֶג טֶה איִבָנ רֶד םוָו םָר נּוא
 טְנייֵמ םָד תֹונָּבְרַ ןעֶננעֶרְּבּוצ ןְטאָבעֶג 0

 לאָו ןעֶמ נוא תֹונָּבְרַק ןגנעֶרְּב לאָו רֶע ןע
 טְרעֶנאַּב סאָד דיר טְמאָג ןיִרעֶה ּוצ 0:
 ןיִא טְנאָועֶג ְךֶלֶמַה דִוָד טאָה סאָד שיִנ טאָנ
 ליוִו טאָנ (ֶּתְצָפָה אל הָחְנִמּו חֵבָ םיִלֵהְּת
 וצ טיִנ טְרעֶה ןעֶמ ןעֶו תֹוָּבְרַק ןייק טיִנ

 - רייד סְטאָנ ןיא ןיִרעֶה ּוצ ןעֶד רייֵר עֶנייַז

 לָא הָרֵעָה לַהקּתנ ןֵּברקַא ןּופ רעֶסעֶּב זיִא
 26 ןעֶועֶג זיִא םִע (רעומ סָהא חַתָּפ
 םקעֶו ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םוִו לֵאָרְׂשִי סָּכ םאָד םָנ
 ר ןענאַטׁשעֶג עֶלַא ןעֶנעֶז דְניווט טְרעֶדנּוה
 . זיִא ריִט איד סאָו ׁשִמ םעֶד ןּופ ריִט רָד
 הָׁשֹמ ְךיִז טאָה םּורָד ןעוֶועֶג םֹורָנ טיִנ ראָנ
 םע זיִא יוִו טאָנ ּוצ טְנאָז נּוא טְרעֶדנואוורַּפ
 ןייֵמְׁש ןעֶנעק ןעֶלאָז לֵאָרׂשִי לָּכ םֶדָּךיִלְנעֶמ
 לאָמ ניִצְכעֶז ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו רימ ןייֵא ראַפ
 טיִנ ְךאָנ ןעֶנעֶז סאוָו איד נוא דְניוומ ןְהעֶצ
 ייֵז טאָה ןעֶמ סאָו 'ראָי ניִצְנאוָוְצ ןייק טְלַא

 ףאנ בקעי להוא
 דָוָר טאָה סאָד ׁשָדְדֶמ רעֶד טְנאָז (ּונָביִרְקִי חָדֹּת לע סָאפ

 שאָג (יִנָנדְּבַבְי הֶרָיּת ַחַבֹוו) םיִלֵהְּת ןיִא טְגאָזָג ְךֶלֶמַה
 ףילרע; ְךיִמ רֶע טיט הֶדֹוּת ןֵּבְרִק ןייא טיִלֹוק סו רָד טְגאָז
 גיא תאָטַה ןַּבְרקַא ייַּב סאָו רַפ ןייֵמְׁש רַּפ רעֶמאָל ןֵמלאַה
 םֵׁשא ןֶּבְרָק ןייַא םּוראוָו ֹוזַא טיִנ םייַטָׁש םָׁשָא ןֶּבְרק ןייֵא

 טְגְנעֶרְּב הָדֹוּת ןּברקא רָּבֶאטְניִדְניִז ןעֶמ לייו ןעֶמ טְגְנעֶרְּב
 ןֵבְרִק םעֶד טְגְנעֶרְּב ׁשֶנעֶמ רָד ראָנ דֶניז ןיק ףוא טיִנ ןעֶמ
 טֶגיִדניִזְג טיִנֹראָג טֶָה רע יִׁשְטאָה ןָליוִו ןֶטּונ ןייַזטיִמ טאָגּוצ

 בול ׁשְטייַמ זיִא הָדֹּת םּוראוָו הָדֹו ןֵּבְרַק רעֶ;טְפייה םירָד'
 ְךיִמ רֶע טוט הָדֹּת ןָּבְרקַא טיִלוק םִו רָר טאָג טְגאָז םּורְד
 ןייא גיִרְלּוש ןעֶנעֶז ןעֶׁשנעֶמ אייֵמְצ טי ,ןעֶטְלאַה יִלְרע
 נוא רַהֹוס םעֶד ּוצ טמוק רעֶנייֵא הָרָוחפ ראַפ רֶלעֶג רַהֹוס
 רַּפ םיִא טְמּוק םע; םָ דְלעֶג םֶד ןעֶצְנאַג ןיִא םיִא טְלאָצַב
 רעֶד גוא רַחֹיס םעֶד ּוצ טְּוק דָרֶדְנַא רעֶד גוא הָרֹוחַס רָד
 רַפ ויִא ןיִנעֶמ רַפ ןָצְנאַג םעֶד םיִמ זֹוה ןייַז זַא םיִא טְלייֵצ
 םיִנ ליוִו רע ראָנ םִירָא ןָּביִלְּבעֶג זיִא גּוא ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב
 םיִׁשּובְלַמ יִד רַחֹופ םעֶד םָכאַרְּבָנ רעֶוטֶָה ןעֶּבייַלְּב גיִדְלּוש
 רע; הָפיֵרְׂש רָד ןיפ ןעֶווֶג ליִצַמ טָת רָע סֶװ םיִלָּכ איִר טיִמ
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 טֶה ליפ רייז ךוא ןעֶנעֶז טְלייֵצעֶג טיִנ ְךאָנ
 ןייק ריִמ אייֵּב זיִא סע טְרעֶפְנֶעיִנ םיִא טאָנ

 ןופ לָמִיֵה ןעֶצְנאַנ םָד ּבאָה ְךיִא טיִנ רָדְנּואו
 םעֶד ףוא ךֹוא ןְגֹוצעֶנ םֹוא ןיד םיִדאּפ ןייַא
 ןּופ דְניזזמ ליִפ ןעֶועֶג ןעֶנעֶז יֵניִט גְראַּב
 ףוא טְגעֶקִיַנ ְךיִ יי ןעֶּבאָה יו נוא לֵאָרׂשִי
 סֵנַא טֶה טאָנ ראָנ .נְראַּב םעֶד ףֹוא ןְלעֶטְׁש
 ןָגֹוצעֶג םֹוא טייוַו נְראַּב םָד טֶה נּוא ןאָטעֶג
 טאָנ טֶה ןֵּכְׁשִמ ןּופ ריִמ רעֶד ייַּב ךֹיא ֹוזַא
 לֵּבַקְמ ייֵז נּוא ןירעֶטייוַו רָד ךיד אּומ טְנאזעֶג
 ןעֶמּוק-טעוֶו חיִׁשָמ זַא ְּךֹוא נּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 סו ןיִרעֶו גיִרעֶּבעֶל ןעֶלעוֶו םיִתֵמ עֶלַא נּוא
 ןָא ןֹוׁשאִרָה םֶרָא ןופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 שעֶו ֹוַא םִילָׁשּורְי ןייק ןייַנ ןעֶלעוֶו עֶלַא נא
 איד טעוֶו נּוא גְנּורעֶטייוַו רעֶדַא ןעֶבאַמ טאָנ
 ןינעק לאָז איִנ סאָד ןעֶכאַמ טיִיַרָּב טאָטְׁש
 ןעֶמ (תיִנָמִַה ֹודָיְַהּב לע ןייַ לַּבִקַמ עֶלַא
 ףוא ןֵּבְרֶק ןופ טּולְּב םאָד טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג טֶה
 דְנאַה רעֶטְכעֶר רֶד ןּופ רעֶגְניִפ ןעֶּבאָרְג םָד
 תֹומְלֹוע ייֵרְד ּוצ ְךיֵָנ זיִא ׁשֶנעֶמ רעֶד ןעֶד
 זִא ןענירְד םוִז פאק רעֶד ויִא ןיִטְׁשְרֶע םוצ
 םֶלֹיע םָד ןיִנעֶקַא זיִא םֶד הָמָכָח נּוא לֶכַׂש
 רֶטֹול ןעֶגעֶז ייֵז םִזןָגירְד ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ םִִו
 טְננעֶרְפׁשעֶג טּולְּב םָד ןעֶמ ׁשֶה םורְד לָכֵׂש
 עֶרעֶדְנַא םָד נוא רעוא ןּופ ליִּפעֶל םָד ףֹוא
 םיִלֵנְלִנַה םֶלֹוע ןעֶנעֶקַא זיִא סד ץראַה םֶד זיִא
 ךֹוא ווַא םיִנ ןָאור נּוא טייַצ עֶלַא ןָאייַנ םִו
 נּוא טיִנ טָאור ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ץראַה סאָד

 בקעי להוא
 איו ןייַז בּוׁשָח םיִא ייָּב לאָז סִע ןָטעֶגָנ םיִא טֶה נּוא רַתֹוּפ
 סָד טֶה רַתֹיפ רָד וַא בות םעֶד דְלעֶג שיִמ םיִא טְלאָצַּב רָע

 נוא ָׁשְנעֶמ םעֶד רָּביִא טְסיִראַּב רָד ְךיִז רע טָה טְרעֶה רֶד
 בּוׁשָה ריִמ ייּב זיִא ץְלאָצָג ןייר ַא ןסיוִו טְסְלאָז םיִא טְגאָז

 ריִמ טאָה רֶע סאוָו ןעֶמְׁשְרעֶע םעֶד ןופ ץְלאָצעֶג םָר יט ֹזַא -
 תַמָא ןייֵטְׁש רּפ רֶּמאָל דְנּוצַא אָליֵמ רלעֶג ןְמיוְמ ןעֶּבעֶגעֶג
 שעֶר ייַּב בּוׁשָח זיִא ןעֶׁשְנעֶמ םעֶר ןופ ץְלאָלעֶג םֶר יִקאַט

 ןּופ ץֶלאָצעֶג םעֶד ןּופ קּוליִח רעֶסורְגַא זיִא סע ראָנ רַהֹופ = ,

 םעװ רֵתֹוס רעֶד וַא ןֶׁש'ְנעֶמ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ּצ ןְׁשְנעֶמ םעֶד
 רעֶר ויִא םיִרֵחֹופ עֶגייַלְק איד ןעֶגעוֶ) תֹורֹוחְס ְךאָנ ןעֶּבאָה
 דְלעֶג ןָמּוְמ טיִמ רַתֹוס םעֶר טְלאָלַּב םָה סו רעֶב קּולית
 גְראָּב ףוא תֹורּותְס ןעֶּבעֶג לאָמַא ְךאָנ רַתֹופ רֶר םיִא טעֶו
 רע יו וזַא ןעֶלאָּצּב םיִא טעֶו רע וַא טְסייוַ רַתֹופ רֶד לימ
 רֵחֹוס רֶר יִׁשְטאָמ .רָרָרְנַא רֶד רֶּכָא טְלאָצַּב דֶנּוצַא םיִא שֶה
 םעֶד רַפ םיִלַּב יִד םיִמ םיִׁשּוּבְלַמ יִד ןעֶמּונעֶנ םיִא ייַּב טֶה
 ַש ןעֶמ םעֶר ךיז שָה סָק םט תַמֲחַט ןעֶגע) טְסעֶר ןופ בת

 : ר א :
 = יא 2 + עא יו 5 ,

 קי יע ריר ר ר שא שי 4 א א 1 ר 6 1 א 1 עא טז א ,ץצ =

 + ֹוצ תשרפ

 טייצ עֶלַא טְּפאַלק !
 או |

 ןעֶה יא לאָז םִע ןעֶד
 ןאָטְׁשעֶגדְלאַּבשְנעֶמ רֶדטְלאָוןְּפאַלקּוצ
 רעֶה ףֹוא ןעֶלאָז תֹולְנַמ איד ןעֶו ךוא ֹוזַא
 אוָועֶג בּורָח דְלאַּכ טְלעוֶו יד טְלאוָו ןייֵג ּוצ
  ףֹוא טולְּב םֶד טְגעערְפׁשעֶג ןעֶמ טֶה םּורָד
 - ויִא איז סו דְנאַה רָד ןּופ רֶגנִפ ןְּבאָרְג םעֶד
 םיפ יד ןעֶנעֶו עֶטיד םָד ןְצראַה םָד ןיִנעקַא
 - יָד ןעֶנעֶקַא ויִא םָד ףונ ןיא נירריג ןעֶנעֶז םִו
 - ןעֶמ טאָה םּורָד ניִרְדיִנ זיִא איז םו טְלעוֶ
 = ףנעַפ באַרג םֶד ףוא טְגְנעֶרְטְׁשעֶג טּולְּב םָד
 - םָד וְנּוא טְניִרעֶל םֶד םּופ ןעֶטְכעֶר םעֶד ןּופ
 הע תֹוריִבע ןופ ןעֶטיִה ְךיִז לאָז ׁשנעֶמ רעֶד
 - ןעֶראוָו זיִא רע בּוׁשָה זיִא רעאיו ןְהעֶז לאָו
 - ץְלַא םָד תֹומָלֹוע'יירד ןעֶנעֶקַא ןעֶפאַׁשאַּב
 - םַתָּפט ןעֶויוועֶגןְּברֶק םעֶדייֵּב םיִא ןעֶמ טֶה
 - (םיִמָי תעָבִׁש הָלְיָלְוםָמֹויּובְׁשַּת רעַומ לָהֹא
 הָדֹובַע איִד שעֶו ריִא סאָו גאָט ןעֶּכיִז איד
 סֹורֵא טינ ןיינ טְגיִראועֶג ריִא טְלאָז ןאָט
 טיִנ לאָז ןעֶמ רעֶּמָא הָרֹוכָע תַעׁשְּב ןייֵנ ּוצ
 .עֶלַא ןעֶלאָז יי ןְסייֵהעֶג טֶה טאָנ םֶד ןעֶנייֵמ
 - יִנ ויִא םאָד ןיינ םֹורַא טיִנ דאָנ געֶמ ןעֶּביִ
 - ךרוצ נוא ןעֶסֶע וומ ׁשְנעֶמַא ןעֶד ְךיִלנעֶמ
 - טֶה עט ןעֶּביִו יד טְּבייֵרְׁש ׁשֶרדָמ רֶד .ןאָט
 סו םָד ףוא ןעֶטְלאַה תֹוליֵבֲא ןָסייֵהעֶג טאָנ
 .רֶע יו וזַא ןעֶּבְראטְׁש ןיִלעֶו אּוהיִכֲאַנ בֶדָנ
 - טאָה רע סאָד לּוּבמַה רֹוד ןיִא ןאָטעֶג טאָה
  םֶד טֶה רעוא ןאָט תֹוליֵבֲא ריִרפ ןְסייֵהעֶג
 - טעֶו טְלעֶו עַצְנאַג יד לייג טְכאַרְּכעֶנ לֹוּבַמ

 ' : : ןרלרפ
 - יַתֹוס רֶר טָה ןְראָועֶג טְנעֶרְּפִנ פא זיא רֶע ףָז ןְפאָרְטעֶג
 טֶה רע;םּוראָוָו בֹוח םעֶר רַפ םיִֹוּבְלַמ יִר ןעֶמעֶג טְןּומעֶג
 יַת' רֶד טעֶו רֶטייו רָּכֶא טאַהָג טיִנ הֶריִרְּב ירְדְנַא ןייק
 טיִמ ןעֶלאָל םיִא לאָז רֶעי ןעֶלְדְנאַה ןעֶלעֶו טיִנ םיִא טיִמ
 ןָשיווְצ קּוליִה רֶד ויִא עֶביִלְמעֶנ םאָד בֹוח םעֶד םיִׁשּוּבְלַמ

 - תֹוָצַמ טּופ סו דָר בירק ןיִגֶז ןֶׁשְנעֶמ סאָו תֹונָּברִק איד
 רע םֶנְנעֶרְּב ןעֶגעֶו טְפעֶד ןופ גוא םיִכֹוט םיִׂשֲכ גוא
 םֶה רֶמאַּט יז טְכאַרמ רע ןְליִו מג ןייַז ןופ הָריּת ןּברקא
 םֶדטיִמ לו נוא טאָג ייַב בּוׁשָה ןֵּבְרק רֶד ויִא טניִדְניזג רֶע
 - ןברקאטננעֶרְב פו רֶד רָב ןְלְדְנאַה ףוא רעֶטייו ןעֶׁשְנעֶמ
 ריִרְּפ טֶה רעים דֶניז יָד ףֹא םֶׁשָא ןבְרִק ןייֵא רָדָא האָטַח
 איֵד ןופ ןְראָהְג לּוציִנ זיִא רעיְךיז טְכאַלְּב גוא טְגיְִפְלעֶג
 .ףאָריִא ןֶעִרגיז רעשייע םעֶד ְךאָנ לאָז רֶע.ןייַז ןעקרֶניִ
 רֶני יֵד ְךרֹור טֹונ תַמֲחַמ ראָנ טאָג ייַנ ןָמיטג ןָא ןֵּבְרִק רֶד
 ךנאַמ טיִנ רעֶטייו ןָׁשְנעֶמ םעֶד טיִמ טאָנ לי םירָד

 ;ןגנעּכ גיא ןגירקיז ריי לי



 ןְבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אּהיִכֲאו בֶדָנ יי ןְטְלאַה =

 וי יי יי : 0 יי
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 ירא =

 צי

 ידע יא טא 2 יא 2 1 4

 טְסייוו ׁשְנעֶמַא זיִא ץּוריִּת רָד ןעֶּבְראָטְׁשעֶג יא ׁשֶנעֶמ רֶד ייַא ןעֶטְלאַה וצ תֹוליִבֲא ךיז טְקיִׁשעֶג יו טעֶרְפ יב רֶה.ןיִרעֶוֶו ןדולרפ =!
 ןְטְראוַו רֶע וּומ םּורְד ןייַז טעֶװ תֶמא ןעוֶו טיִנ
 תתִמַא ןעוֶו טְסייוֵו טאָנ רֶּבֶא ,אָד זיִא תֶמא זיִּב
 תֹוליִבֲא ןעֶסייֵהעֶג רע טאָה םּורָד ןייז טעו)

 נּוא יירר טְנאָועֶג ןעֶראָו זיִא הֶׁשְרַּפ יֵד נוא
 סאָד טֶה ןעֶמ סו רֶדֶא ןיִא גאט גיִצְנאַוְצ

= 
: 

 םֶה גאָט ןעֶּביִו נוא טְלעֶטְׁשעֶג ףוא ןָּכְשִמ

 2 א 2 : 1 : 4 טי א: 7

 אצק הניארו וצ תשרפ הנואצ
 נאט ןעֶטְכַא םָד נוא ןאָמעֶג הֶדָומע יד הָׁשֹמ
 איד ןְמּוקעֶג ויִא ןֶסיִנ ׁשֶרֹוח שאר ןעֶועֶג זיִא

 ניא ןְֵּׁשִמ םֶָר ףֹוא טָאּורעֶג טֶה נוא הָניֵבְׁש
 רַפ ּוצ תאָמַח ןֵּבְרְקא טְכאַרְּבעֶג טֶה ןעֶמ
 םיִא ןעֶגיִלייֵה ּוצ נוא ַחֵּבְוִמ םעֶד ףוא ןיִּכעֶג
 הָלֹוע ןֵּברִקַא טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טֶה ְךאָנ רָד נּוא
 ןענעק ןְלאָו יי םיִנֲהּכ יד ףוא ןְגיִליוִנאַּב ּוצ
 טְכאַרְכעֶג ףוא שה ןעֶמ נוא ןאָט הָרובע יד

 :טא) ןעֶבֹול ּוצ םיִמָלְׁש

 ,וצ תרטפה

 4 א יא

 ריִמ טְלאָז ריִא טיִנ רעֶנאַּב ךיִא תֹולָיַח עֶלַא
 רָכיֵא ראַה רער ִֿאָנ ְנאָזעֶג םוז ּוזַא א רַמָא הֹּכ) |

 ףוא רעֶמעֶּב טְרעֶמ תולוע גּוא תֹונּבְרַק ןעֶגְנעֶרְּב =
 חֶלֹוע ןייֵא ןעֶד ׁשייֵלְּפ טסֶע נּוא םיִמָלְׁש עֶרֶעייֵא =

 םּוראוו םּורָד ןעֶמ טֶקֶע םיִמָלְׁש :ּוא ןעֶמ טְנעֶרְּבְראַפ = !

 וי יי יי יי יא ייטב יי

2 

 א יב = קי. 7 05 ק

 טי 1 2 1

 יִא נוא תולוע ןֵנעֶרְּב ּצ ןָּבאָה קיזָה ריִא טְלאז
 ןָסָע ריִא טעוֶו םיִמָלְׁש טְגְנעֶרְב רֶמעֶּב שיִנ יז ליוִו
 ןְטאֶּבעֶג טיִנ ןרעֶטְלֶעעֶרֶעיֵא .גאָה יא ןעֶרׁשייַלְפ
 ןְרעָה ּצ ןְלאָז איי רונ תֹונָּבְרַה ןעֶגְנעֶרְב ןְלאָז יז =
 ּועְמִׁש אֹלו) ןייַנ טּוג ייֵז לאָז םֶע יֵדְּכ לוק ןיימ ןיא -

 טיִנ ןעֶכאָה גוא טְרעֶהעֶג בריק ןעֶבאָה אייֵז גוא

 נז יי גוא ריי עֶנייֵמ ּוצ ןעֶרוא עֶרֶעייו טְניינעֶג
 עי ןופ גניקיקןיִא גוא תּוצֲע ערְייז יא ןְנאַנעֶג
 ןיימ ןיִא ןעֶנְאַגעֶג ןעֶנעֶג איי גוא ץֶראַה טְכעֶלְׁש
 אייז רָמּולְּכ ְךיִז ראַּפ טיִנ נּוא ְךיִז רעֶטְנּוא טְטְניִר

 םעֶר ןופ ריִמ ּוצ ןעֶקַא םעֶד טְרעֶקעֶג םזא ןעֶּבאָה = -
 רעֶטְלע עֶרְיא ןגוצעֶג םוא ּבאָה ךיִא םאָו גאָט
 םֶלֵא ְךיִא ּבאָה גאָמ ןעֶגיִטְנייַה ןיִא ויִּב םִיַרְצִּמ ןיפ =

 ץֶלַא םיִאיִבְנ איד טְכעֶנְק עֶנייַמ ךייַא ּוצ טְקיִׁשעֶג
 אייז נוא טְקיִׁשעֶג נוא טְרעֶרעֶפעֶג ְךיִא ּבאָה גאָט

 טיִנ ןעֶּבאָה גּוא ריִמ ּוצ טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ ןעֶּכאָה = -

 אייז דיי עֶגיימ ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶרוא עֶרֶעייז טְגייַנעֶג
 םטְבעֶלְׁש ןֶּבאָה נוא ןעקַא רֶעייֵז טְראַהעֶג ןְּבאָה ==
 וצ טאָנ טְגאָז ןְרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵ ןּופ רעֶמ ןָאּוטעֶג !
 טְסעוֶו ּוד םאֶד (םֶהיֵלֲא ָתְּברְ) סיי ְךיִא ּוהָיְְרִי =

 טיִנ יד ןְלעוֶו ייֵז נּוא דיי עֶגיִזאָד יד ייֵז וצ ןְרייֵה - -
 טיִנ ריִד ןְלעוֶו ייֵז נוא ןָּפּור ייֵנ טְכעוֶו ּוד'ןעֶרעֶה ּוצ
 טאָר ויִא סאָד אייז ּוצ ןעֶנאָז ּוטְסְלאָז וזַא ןְרעֶפְנֶע
 םעֶ ןיִא טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ ןעֶּבאָה יִיָז סאוָו קְלאָּפ =

 ןָמּונעֶג טיִנ ְךיִז ןָּבאָה נּוא טאָנ ןייַז טאָנ ןופ לוק | -

 .ןופ ןעֶראָלְראַפ ןְראוָוזיִא הָנּמֶא יִד ףאָרְמְׁש ןייק
 סאָד לֹומ רֶעייֵז ןּופ ןעֶמיִנְׁשְראַּפ ןְראָו זיִא גּוא ייֵז

 םורָ (ר יִָג)רֹקָש רּונ תֶמֶא ןייק
 ףראע נוא ןורָקןייַ רעֶדָא ראָה עֶיי

 ײ
 יא

 מי ָנ יי

 ייד םֹוג

 אי

 גְרעֶּב עֶכֹוה יִר ףוא נאָלקַא ףוא ּבייַה נּוא קעוֶוַא
 טְזאָלְראַפ טֶה נּוא ןעוֶועֶג םַאֵמְמ טֶה טאָג םּוראָו
 רייֵר עֶנייַז ףוא ןעוֶועֶג רַבוע טאָה סאוָו רוד םעֶד
 ןיא "א זייב םאֶו ןָאומע ןְּבאָה הָדּוהְי יֵנְב יִד ןעֶנ
 םּוא ןָאּוטעֶג ןֶּבאָה ייֵז טאָנ טְנאָז ווַא ןְגוא עֶנייֵמ
 טְרעוֶו ןעֶמאָנ ןייַמ סאָו זוה םעֶד ןיִא טייֵקְיְרְריִו
 ּונָבּו)ןייַז אֵמַמְט םיִא ןעֶלאָ יז יִרְּכ ףורֵ ןְפּורעֶג
 ןּופ תֹומָּב טָאוּבעֶג ןעֶּבאָה ייֵז נּוא (תָפֹוּתַה תֹומָּכ
 םָא יִר ויִא סאָר תָפֹוּת טְסייַה סאָו טאָג ּפָא רעֶד
 ןּב לאָמ ןיִא ןעֶנאַטְשעֶג זיִא איִו םאוָו ְךֶלֹומ טאָנ
 פיס עֶרעין כא ןיועֶרְעויו ןגטרטראפ + םמָה
 טְכאַמעֶנ ןֶראָָו זיִא ךָלומ טאָנ ּפָא יִר ןעֶד רֶעייֵפ ןיִא
 יר טְקעֶרְטְׁשעֶג םוא ןְטְלאַהעֶג טֶה נּוא רָּפוק ןּוּפ
 בירקמ ןיז ןייַז טְלאָועֶג טֶה רעֶנייֵא ןעוֶו נּוא דֶנעֶה
 נּוא טאָנ ּפָא םֶר רֶטנּוא טְצייֵהעֶג םֹוא ןעֶמ םֶה ןייַז
 זיִא רֶנעָה עֶריִא ףוא ןיִּבעֶגעֶג ידְניֵק םֶָד טאָה ןעֶס
 תַעַׁשְּב טְנעֶלְפ גוא ןיראָועֶג טְנעֶרּב רַמ ףֶּכיֵּת םָע
 רֶמאָפ רֶר ןיקוּפ ןעֶמ םְגעֶלְפ ןעֶיִרש רעֶייו הׂשעמ
 ןְמיִראַּכ רֶד ְךיִז טעוֶו נּוא לוק םֶר ןיִרעֶה טיִנ לאָז
 ויִא םֶר תֶסֹוּת טאָנ ּפָא יִר טְסייַה םּורְד םיִא רָּכיִא
 םר (םֹונָה ןָּב) טְסייֵה לאָט רָד נּוא ןיקוּפ ׁשְטייֵט
 'ךיִא סו (יָתיִוָע אל רֶׁשֲא) טְמּורְּב ןּז רֶר ׁשְטייֵטזיִא
 םירקמ דֶניֵק רעֶייֵ ןיִלאָנייַ ןיִטאָּפעֶנ טינ םֶד ּבאָה
 ןעֶד ןעֶליוו ןייַמ ןעוֶויִג טיִנ זיִא סֶע גּוא ריִמ ּוצ ןייַ
 ןייֵא לאָז רֶע םֶהָרְבַא ןיִטאָּבעֶג ּבאָה ְךיִא עֶׁשְטאָח
 םיה פד ריס רפ ןץֶהָלי ןװ ןינ ןינְנעֶרְּב רעֶפְנָא
 םּורד (ןכָל) תוקְדִצ ןיי ןיִיינ ּצ ןיִטאָּכעֶג ראג ְךיִא
 ןוש טעֶו סע,סאָו טאָנ טְגאָז געט ןעֶמּק ןיִלעֶו
 םֹונָה ןֶּב ייֵג נּוא תֶפֹוּת טְרָא םֶד ןיִרעֶו ןיִפּורעֶג טיִנ
 ניר ןיִנֶנ טייל םוָו לאָמ רָד ןָפּור טעֶו ןעֶמ ראָנ
 ןיפארנאב איו םעוֶו ןעמ נוא ,ןינאָװעֶג תיִנְרַתעַנ
 ןייק ןייז טיִנ טעֶו סע לייוו תֶפֹוּת טאָנ ּפָא רֶר ייַּב

 ליפ ןילעוֶוייֵנ לייַוייֵז ןיִּבאָרְנאַּב ּוצ טְרָא רעֶדְנַא
 צ יי םעֶו קְלאָפ ןופ םיפוג עֶטוט איִד גוא יי

 ןעסע : יע 7

 טיי יי



 נא לָמֹיֵה םֶד רֶטְנוא ןיִנעֶז םֶו לְייפ יִר ּוצ ןעֶסֶע
 רֶד ףֹוא ןיִנעֶג םוָו תויַח איד ּוצ רֶמֹולְּכ תֹוֲהְּב ּוצ
 .לאָו סאָו ׁשְנעֶמ ןייק ןיינ יִנ עוו םִנוא רָע
 - איר ןופ ןיִּבייַרְט קעֶווַא גּוא ןיִקעֶרְׁש רֶר לָנייפ יִד
 ןיִרעֶמְׁש רַפ לעֶוו ךיִא גוא (יֵתַּבְִׁהְו) םיפּוג עֶטיט
 ןיִקְראַמ יד ןופ נּוא הָדּוהְי םֶכֵׁש ןּופ טעֶטָׁש יד ןּופ
 ןָתָחַא ןּופ לוקא נּוא רייֵרְפ ןּופ לוקַא םִיַלָׁשּורְי ןופ
 רָנַל םֶר ןייַז טעֶוֶו גְנּוטְסיוִו רַּפ ּוצ ןעֶד ּהֶלַּכַא טיִמ

 ןיִלעוֶו טאָג טְגאָז טייֵצ רֶגיִואָד רֶד ןיִא אהה תעָב) = }
 חַריהְי ֵּתְלַמ יר ןופ רךנייב יִך ןעֶהיִצְסֹוא םיִרָׂשַּכ יד

 םיִנֲהּכ איִד ןופ רֶנייַּב איד גוא ןעֶראַה עֶרעֶייִז נּוא
 - ןופ רעֶציִז יד ןּופ נּוא םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַפ עֶרעֶייִז טיִמ
 םירָבְ עֶרעֶיי ןופ ןָתיִצְסוא ץְלַא יז ןיִלעוֶוםִלָׁשּור
 םירשב איד גוא ןיכארנאב ןיִפְראָד ןיִנעֶג יז םמ
 ןיִרעֶגאַלעֶּב ּוצ םיִרָבְק איר ןיִא ןעֶציִ ןיילַא ןיִלעוֶו
 ןעוֶויִג ייֵׁש וזא ןיִנעֶז םיִרָבְק עֶרֶעייֵ ןעֶד םִַָׁשּורְ
 ָמיֵרְפׁשרַּפ רֶנייַּב יִר םעֶוו ןעֶמ גּוא ןעֶציִלאַּפ יו
 עֶלַא ןיגעקנּוא הֶנְבִל רֶד ןיִנעֶק נוא ןוז רָד ןיִנעַק
 יִר ייֵז ּוצ טְניִרעֶג ןיִּבאָה יז סֶ) לָמיִה ןּופ תֹולָיַה

 תשרפ
 ןיִא טְגאָזְךֶלֶמַה המלׁש טינימְׁשַה םֹויְּב יהי

 (ְּתיֵּב הָתְנְּב םיִׁשָנ תֹומְכָחְ יִלְׁשִמ
 טְניִכעֶלְניִנ זיִא הָרֹוּת יד סָד זְנּוא טְניִרעֶל םֶָד
 רעֶד איז טְפּור םּורְד נוא הָׁשא עֶנּולְקַא ּוצ
 ליִפ ןעֶנעֶז הָרֹוּת רָד ןיא לייַו תֹומָכָח קּוסָּפ
 עֶנּולקַא ּוצ טְניִכעֶלְניִנ זיא איו נּוא תֹומְכָח
 ןעֶלייֵז עֶטּונ ףֹוא זיֹוה ריִא טעֶוּב סו הָׁשֵא
 איו םָר טּוג ץְנאַנ זֹוה ריִא טיִה ראַפ נּוא
 עֶטּוג טְכאָק נוא זֹוה ןיִא ןייַא ץְלַא טְגנעֶרְּב
 - טייֵרְג נוא עקנעֶרְטיִנ עֶטּונ טְכאַמ גוא וייַּפְׁש
 עֶטּונ ריִא ןָפּור טּוט גוא ׁשיִט םָד ןָא ןײלַא

 םירקי יטוקיל
 םעד (ויִנִָלּ רֲתַאְל השֹמ אָרָקיִנימְַׁה סיי יִהיו

  ןֶבְׁשַמ םֶר שאְייַנאַּב םֶה הָׁשֹמ יו גאָט ןיִטְכַא
 טְסְניר יֵר טְכאַמעֶג ןיילַא רֶע טֶה גאָט ןֶּכִז רֶמֹולְּ
 רע טֶה גאָט ןיִטְכַא םָד נּוא ןכְׁשִמ ןיא ןַהֹּכַא ןופ
 ,לֵאָרְשִי ןּופ עֶטְלַא איד ּוצ גוא ןֹרֲהַא ּוצ ןָפּורעֶג
 טיִנ טאָה הָׁשֹמ לייװ טְּנייַרְׁש הָשֹמ יֵנָּפ רוא רעֶר
 טאָה רע ןעוֶו טאָ ןּופ תֹוחיִלָׁש ןיִא ןייֵג טְלאָועֶג
 םיִא טאָה נוא ןְראָר םָד ףוא ןיִזיינאַּב םיִא ּוצ ְךיִ
 לאָז רֶע םִיַרְצִמ ןופ ְךֶלֶמ רעֶד ועְרּפ יצ טְקׁשעֶג
 טְראַּפְׁשעֶג ְךיִז טֶה הָׂשֹמ נּוא ןעֶרוי יד ןעֶקָיֶׁש סורַא
 ןייג טְלאַועֶג טיִנ טֶה גּוא גאָמ ןֶּביִו טאָג ןיִנעקַא
 רָע יִא גאט ןיָטְכַא םעֶד טְׁשְרֶע תֹחיָלְׁש םעֶד ןיִא
 -ירָמְ רִר יא ןִייְׁש םימָקָת יר יו וזא ןיגְנאגעג

 / וצ תרטפהי

 הֶלֵאְּב יִּכ) רֶרֶע רעֶד ףוא הָקָרְצ נּוא טָּפְׁשִמ גּוא

 וא טְלָמאַנֶגְנייַ ןיִרעוֶוןילעֶ רֶיַּב
 םֶסיִמ ּוצ ןייז ןיִלעוו יי ראָנ ןיִּבאָרְנאַּב ןיִרעֶו
 ָגיִל ןיִלעֶו םיִתֵמ איִד עֶׁשְמאָח נּוא רֶרעֶ,רעֶד
 עוו (םיִיַחַמ תו רַחְבִנ) ןיִנעֶו טְסעֶר ןופ ןייבְּ
 ןיִּבעֶל םֶר יִװ רעֶמ טוט םֶד ןיִלייוֵו סֹוא יצ

 לַא ןיִא ןיִסּמְׁש רַפ ןיִרעֶו ןיִלעוֶו אָ לֵאָׂשִי
 םאָנ טְנאָז א ןייַז ייֵז טעֶו טְכעֶלְׁש וַא רעֶדְנעֶל
 .םיִנ ְךיִז לאָז םִע טאָג טְגאָז װַא (ַי רַמָא הֹּכ)
 מרּוּבנא גּא המָכָח ןייזטיִמ םֶכְחַא ןעֶמיִראַּ
 ראָנ תֹוריִׁשַע ןייַז טיִמ רֶׁשֹיע ןייֵא ניא הָרּובְנ ןייז
 .נּוא גּולְק זיִא םָו רֶד ןיִּבול ְךיִז רע לאָז םָד טיִמ
 רָסֶח אוט םאָו טאָג רֶד ןיִּב ְךיִא ןעֶד ְךיִמ טְסייו

 רָמולְּ ְךיִא רעֶנאַּב ןעֶכאַז ייֵרד יד ןיִא ןעֶד (יְִּצַפָה
 רֹוּבְנַא רעֶרָא םֶכָחַא ןייַזלאָז סעורעֶ טיִּבעֶג ךיִא
 ףסָּכַה יִל) טְגאָז קּוסּפ רֶד יו ֹזַא רֶׁשֹוע ןייֵא רעֶדָא
 גוא רֶּכִליִו םֶד זיִא טאָנ ריִמ ּוצ (ַי םּואָנ בֶהָוַה יִלְו

 -  +ליִװ ךיִא ןיֶמעֶוו ּביִנ ְךיִא גוא רֶלאָנ

 6 .. ישמש
 - ןָא זיִא איז הָרָוּת איִד זיִא ְךֹוא וזַא הָתּורְבַ
 - ׁשיִמַא יו ֹוזַא תֹוָמְכָה ליִפ טיִמ טייֵרְּבעֶנ
 טוט איו נּוא וייַּפְׁש עֶמּונ טִיִמ טייֵרְנעֶג זיִא
 .רַענַא זיא םע;רעֶו טְנאָז נּוא ןְטייֵל ּוצ ןְפּור
 .ריִמ ּוצ ןָמּוק לאָז רָד טיִנ לָכָׂש ןייק טֶה נוא
 - קּוסָּפ רָר יי ֹוזַא לָכֵׂש ןְגרעֶל םיִאְךיִא לעוֶו
 - ַּתְכְְמ ןייּותׁשּו יִמֲחְַּב יִמֲחל ּוכְלִנ טְגאָז
 - ןיימ ןעֶסע,טייֵנ טייל ּוצ טְנאָנ הָרֹוּת איִד
 - טְּפְראַוַו נּוא ןייוו ןיימ טְקְניִרְט נּוא טֹורְּב
 - תֹומְבָח ְךייַא טְמעֶנ גּוא געוֶו רעֶייַא קעוַא
 -  טְכייַלְג ןרייה יד נוא ןיִּבעֶל גנאל ריִא טעוֶו

 א ' :

 הַא ןעוֶועֶג הָׁשֹמ זיִא םֶד רעֶּגיִא ׁשֶרֶדָמ ןיִא נּוא
 - טְלעֶמְׁשיִג ףוא טֶה רֶע יו גאָט ןֶּכיִזעַטׁשְרֶע איד
 - ןעֶויִועֶג םיִא טֶה אּוה ְךּורָּב טאָג נּוא ןֶּכְׁשִמ םֶר
 - ןיֵא ןיִראַּפְׁש ןיַא ןעֶועֶג םיִנ ְךיַד טְסְלאָז ּוד ןעוֶו
 -  טגיִּבייֵא ףוא ןֵהֹּכַא ןעוֶועֶג ּוטְסְלאוָו תּוזילְׁש םעֶר
 - בוא טְראַפְׁשעֶג רעֶכָא ְךיִר טְסאָה ור וַא רֶנּוצַא
 . גאָמןֶּביִו תּחיִלְש ֶר ןיִא ןייֵ טְלאָועֶג טיִנ טְסאָה
 רָּביֵא ןְגנאַנעֶגּוטְיִּב גאָט ןיִטְכַא םֶר טְׁשְרֶע
 וא גאָט ןְּביִז ףוא הָנוהְכ איִד גּונעֶג ריד זיִא
 ּוצ א ןרָהַאּוצ ןְפרעֶג הׁשֹמ טֶה גאָט ןיְִכַא



 תשרפ - קניאצ

 טייל ןֶעַרְניִז טְכאַמ םוָו הָׁשִא עֶמֹוּרְנַא ּוצ רָע
 טייֵטְׁש קּוסּפ ןיִא יו וזַא ץְכעֶלְׁש ריִא טיִמ
 הָמ הֵעָדָי לַּב תּויָתִּפ הָיְמֹוה תֹוליִסְּכ תֶשֲאנ
 זִא הֶׁשֲא עָׁשיִראַנ יד ּּהָתיֵּב חַתְפֶל הָבׁשְִו

 טְסייוו ּוא ןעֶדייַר ץֶלַא טוט איז ןיִרמיִרעֶּצַא -
 ףֹוא ןייַלַא טְציִז איז נּוא דייר איִז םָו םיִנ
 טיירָנ נּוא סאָג רֶד ףֹוא זיֹוה ריִא ןּופ ריִט רָד
 טיִנ אָז טּומ ףֹוסָל נּוא זוה ןיא ןָא טיִנ ראָנ
 ןְרייֵה יד ךֹוא זיִא ֹוזַא ןעֶסעֶוצ םִו ןעֶניִפעֶנ
 .טאָנ ןּופ ןעֶטאָׁש םעֶד ןּופ םֹורַא ןָאייַנ יז

 הָבְצָחנ קּוסָּפ םָד ףוא טְגאָז ׁשֶרְרֶמ רעֶד |
 הָרֹוּת רעֶד ןּופ תֹומְכָח יַד (הָעְבִׁש ָהיָהֹוּמַע

 ׁשְנעֶמ רָד ויִא ןֵלְמיִה ןּביז ןּופ ןמּוקעֶג ןעֶנעֶז -
 זיִא איו םָו טְלעוֶו יִד ןָעַׁשרֶי רֶע טעֶו הָכֹו
 סאו ןיִלקְניוו ןֶּיִו זיא םֶד םיִקָלֲח ןֶּביִ ְךֹוא

 ןעֶּביִו ףֹוא אָקְוַד נּוא טְלעֶו רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז !
 ןעֶביִו ןֹּבְׁשֶח רָד הָרְוּת איִד טייֵטְׁש ןעֶלייֵנ |

 תֹוצִמ ליִפ ייַּב נא ןֵלְמיִה ןעֶּביִז ףֹוא טְזייוו
 ְךאָנ זיִא תֶּבַׁש יו וזַא ןעֶּביִז ןֹוּבְׁשֶח רָד זיִא
 ראָי ןעֶּביִו ְךאָנ זיִא הָמיִמְׁש ּוא געֶט ןעֶּביִ
 חַסָּפ נּוא תֹוטיִמְׁש ןעֶּביִז ְּךאָנ זיִא לֵבֹוי נּוא
 געט ןְּביִז ךֹוא ויִא תֹוּכוס נּוא גאָמ ןֶּביִז זיִא
 .רעֶד ןעֶכאַז ןֶּביִז אָד זיִא גֹורְתֶא םָד ייַּב נּוא
 נוא ייֵוְצ ויִא בֶלּול רעֶד םְנייֵא ויִא גֹורְתֶא
 אייוְצ נוא ףְֶניִּפ זיִא םֶדָה ןעֶנייווְצ איירד
 זיִא תֹוליֵבֲא ּוא ןעֶּביִז זיִא תֹובְרע ןעֶנייַוְצ
 ךוא ויִא ןֶתָהַא ןּופ הָחְמִׂש נוא געֶּט ןעֶּביִז

 רֶד ןיֵא אָד ןְויועֶג ןָא זיִא םֶד גוא גע ןעֶּביִז
 ביִרְקַמ הָׂשמ טאָה געט ןעֶּביִז ןעֶד הָׁשִרַּב
 טאיינאַּב ייֵז טיִמ טאָה נּוא תֹונָּבְרק ןעוֶועֶנ

 ןעֶועֶג זיִא סד גאָט ןעֶטָכַא ןיֵא נּוא ַחֵּבְזִמ סָד
 רָרְניִק עֶנייַו טיִמ ןֹרֲהַא טֶה ןֶסיֵנ ׁשֶדֹוח ןיִא
 אייֵלְרֶע ןְהעֶצ נּוא תֹונָּבְרִק ןעֶועֶג ביִרָּקַּמ
 םֶד ןיא לֵאָרְׂשִיּוצ ןאָטעֶג ןעֶראָו זיִא דֹובָּכ
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 םיִלָהְּת ןיִא טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדֶמ רעֶד .נאָט -|
 אּומ ְךיִא (לֹוהָּת לַא םיִלָלֹוהַל יִּתְרַמָאע = -

 ׁשעֶניִפעֶׁשאַּב עֶנייַו טיִמ טייֵרְפעֶג ְךיִז טאָה
 ר א ר שא א טאָג (וּבִל לֶא בַצעֶתָיַע טייֵטְׁש ְךאָג רֶד נוא

 בצק הנאװ יניש
 ןשְנעֶמ יִר לי ןְפאַׁשאַּב טְלעוו י טֶה רֶע
 גואל טיִנ טֶה טאָנ ןעוֶו גוא טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶו
 טְסייו ׁשְנעֶמַא ןֵּכָׁש לֶּכִמ טאַהעֶנ הָחִמׂש
 ןעֶרֹוד טעֶו הָחְמִׂש ןייַז ננאַל יוִו טיִנ יִאְדִיְּ
 רעֶג לייַװ הָחְמִׂש טאַהעֶג טֶה םֶהָרָכַא ךֹוא
 ןעֶזעֶנ רֵבֹונ טֶה נּוא בּוׁשָח רייז ןעֶועֶג זיִא
 ּוַא ןיִּכעֶניִג םיִא םֶה טאָנ נּוא דנייִפ עֶנייז
 ןייז ךיז טֶה ְךאָנ רעֶד נּוא ראָי טְרעֶדְנּוה ּוצ
 מָה טאָנ ןעֶד טְואָלעֶג םֹוא דְלאַּב הָחְמִׂש
 זיִא רע זַא נּוא ןיז ןייַז ןיִטְכעֶׁש ןָסייֵהעֶג םיִא
 ּבייַװ ןייַו םֶד ןָּתּפעֶג רע;טֶה םייֵהַא ןעֶמּוקעֶג
 טאַהעֶנ טיִנ טֶה נוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג וי הָרָׂש
 - טאָה רֶע ויִּב אֵד ןעֶּבאָרְנאַּב ּוצ טֶרָא ןייק
 דְלעֶפַא םיִלָקְׁש טְרעֶדנּוה ריפ רַּפ טְפֹוקעֶג
 הָחְמִׂש םֹורְנ טֶה קָחְצִיְדֹוא ,איִ ןְּבאָרְנאַּב ּוצ
 גּוא רֶׁשֹוע ןייַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע םֶד טאַהעֶנ
 םיִא ּוצ ןיִּכאָה םיִרָׂש איד טיִמ ְּךֶלֶמ רעֶד
 יב רָדְנּואו ליפ ןְהעֶועֶג ןיִּבאָה ריִמ טְגאָועֶג
 םיִא ןיִּבאָה נּוא ריד אייַּב נּוא רעֶמאָפ ןייַד
 לּוציִנ ויִא רע נּוא ןעֶטְלאַהעֶג בּוׁשָח רייז
 יִּבאָה םִח רֶרָנ ןּופ טייל איד ןּפ ןיִראָועֶג
 רע זיִא ףֹוס םּוצ נּוא טְניִרְקעֶג םיִא טיִמ
 טֶה נוא ןעֶראועֶג דֶניִלְּב רעֶטְלֶע רעֶד ףֹוא
 וזַא ּוצ ןעוֶו נּוא רעַצ םֹורְנ טאַהעֶג ןּופ רעֶד
 ְךאָג ןאָק םו ןְהעֶׁשעֶג ֹוזַא זיִא קָחְצִי ןָמּורְּפַא
 טאַהעֶג טֶה בֹקֲעַיְךֹוא ,ןְהעֶׁשעֶג עֶרעֶדְנַא ּוצ
 - ןעֶויוועֶג םיִא טאָה טאָנ סאָד הָחְמִׂש םֹורְנ
 טְכייֵרג נוא םיִפ איִד ייֵּב טייֵטְׁש רעֶמייֵלַא

 טאָנ ןּופ םיִכָאְלַמ איִד נּוא לעֶמיִה ןיֵא זיִּב .
 - רָטייֵל רָד ְּךְרֹוד לָמיִה םָד ףֹוא ףורַא ןָאייַנ
 טיִּמ לעוֶו ְּךיִא טְגאועֶג םיִא טאָה טאָנ נּוא
 תֹורָצ ליִּפ רֶע טאָה ףֹופ םּוצ נוא ןייַז ריד
 ףֵסֹוי נּוא הָניִר נוא ןֶבָל נּוא וָׂשֵע ןּופ טאַהע
 נּוא ראָי ליִפ ןיִרֹולְרַפ םיא ןּופ ןעֶראָו זיִא
 ןייַא ןאָקנ סו ןְהעֶׁשעֶג בֹקֲעָו ּוצ ויִא םֶד ןעוֶו
 ךיא גוא הָחְמִׂש ןייַז ְךאָנ ןְהעֶׁשעֶג ןיִרעֶדְנַא
 טֶה רָע םֶד הָחְמִׂש םֹורְנ טאַהעֶנ טֶה עֶׁשֹוהְי
 לֵאָרְׂשִי ּוצ דְנאַל סאָד ןיִּבְרַא טְכאַמעֶנ
 ךֶׂשִי לֶּכ םיִא ןיִּבאָה םָדרּכיִא םִיעְּכ יד
 טְנאָזעֶג םיִא ןיִּבאָה נּוא ןְטְלאַהעֶג בּוׁשָח רעֶייז
 עְׁשֹוהְי ןעֶנעֶקַא טְראוָוַא ןְדָייר טעוֶו םערעוֶו
 זיִא ףוס םּוצ נּוא טייֵטעֶג ןיִרעוֶו לאָז רעֶד
 זיִא ר א } ןָא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג רֶע
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 לֶּכִמ ןעוֶשְנעֶמ ןיִטְסאָרְּפַא וצ ּוליִמֲא רעצַא
 לאָז םּורד ןעֶׁשְנעֶמ ןיִבּוׁשָחַא ֹוזַא ּוצ ןֵּכָׁש
 ילע וַא נוא .ןיִטְלאַה טְׁשיִנ רפ הָחְמִׂש ןעֶמ
 ויִא רֶע םָד הָחְמִׂש םֹורְנ טאַהעֶג טֶה ןֵהֹּכַה
 בָא ןייֵא נּוא לֹודְנ ןֵהֹּכַא נוא ְּךֶלֶמַא ןעוֶועֶנ
 ןְּבאָה םיִּתְׁשִלְּפ יִר וַא ףֹוס םּוצ נוא ןיִד תיֵּב
 ןקארְׁש רֶד רעיא ןורָא םֶד ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא
 רעֶד ןופ ןעֶלאַפעֶג ּפאָרַא זיִא נּוא ןעֶראוָועֶג
 ןעֶכאַרְּב ּוצ ּךיִז טאָה נוא ְךיִז רֶטְנּוא לּומְׁש
 ןעֶראוָ ןיִנעֶז רֶדניק ייווְצ עֶנייַזנוא וְלאֵה ןייַז
 יִלֵע ּוצ ןעוֶו נּוא הָמָחֶלִמ רעֶד ןיִא טייֵטעֶג
 ןיִרעֶדְנַא ןייַא ְּךאָנ ןעק םֶוו ןְהעֶׁשעֶג וזַא זיִא
 םֶד ְךֹוא נּוא הָחְמִׂש ןייַ ְךאָנ ןְהעֶׁשעֶג ׁשְנעֶמ
 ןופ רֶטְכאָט איד עֶבֶׁשיִלַא ןֹרֲהַא .ןּופ ּבייוו
 ריִא םָר הָחְמִׂש םֹורָנ טאַהעֶג טֶה בֶדֶניִמֲע
 דָנאוְׁש ריִא נּוא לֹודָנ ןַהּכַא ןעוֶועֶג זיִא ןאַמ
 עֶריִא נוא איִבָנַא נא ְךֶלֶמא ןעוֶועֶג זיִא הָׁשֹמ-
 איד ןעֶוועֶג ןעֶנעֶז אוהיפַאנ בֶרֶנ ןֶהיָז אייַוְצ
 רֵדּורְּב ריִא נוא ןֹרֲהַא ְךאָנ םיִנֲהּכ עֶטְסְכעֶה
 רֶמְסָּכעָה רָד ןעֶועֶג זיִא בָדְניִמעזןֶּב ןֹוׁשְרַנ
 טאָה ףֹוס םּוצ :וא פאָרְׂשִי ןעֶׁשיוִוְצ איִׂשָנ
 עֶריִא סאָד טְואָלעֶג םֹוא הָחְמִׂש ריִא ְּךיִז
 ןיא ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּב ראַפ ןעֶגעֶז ןֶהיֵז ייַוְצ
 ְךיו לאָז םּורָד תֹונָּבְרִה איד אייֵּב ֵּכְׁשִמ
 הָחְמִׂש ןייַז ןיִא ןיִנאַמ רֶד ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא
 לאָז ךייב זיִא רע ןעֶז ּוניַהְד סו ןאָט ּוצ
 ןָא םיִא טְהימ יֵנֲע רָד ייֵא הָקָרְצ ןיִּבעֶג רֶע

 טגועֶג טֶה הָׁשֹמ יָנְלוןרָהַאְל הָשמ אָרְקִק -
 ְךיד ליוִו טאָג ַחֵּבְוִמ םּוצ ןְהעֶניִנ ןֹרֲהַא ּוצ
 ּוד טְרעֶפְנעֶיֶנ ןרֲהַא טאָה לֹודָנ ןֵהֹּכא ראַפ
 ּכְׁשִמ םָד טיִמ טְהיִמעֶּב גְנאַל ְךיִד טְסאָה
 טיִנ וד נוא לֹודָנְַהּכַא ןייַז לאָז ְךיִא נּוא ןעֶוּב
 ַהֹּכַא טְסיִּב ּוד ןעֶו טְרעֶפְנֶעיֶג הָׂשֹמ ׁשֶה
 טלאוָו ְךיִא יו ְךייֵלְנ הָחְמִׂש ְּךיִאּבאָה לֹודְנ
 זַא לאָמ טְסְנעֶד איונ ֹוזַא לֹודָנ ןֵהּכַא ןעוֶועֶג

 בקעי להוא
 אוחז ןרֲהַא וצ טְגאָזעֶג טֶה הָׁשֹמ (ןֹרֲֵהָא לֶא הָׁשֹמ רֶמאֹּיֲע

 וצ וזַא (רֹמאַל) טְגאָזעֶג טאָנ טֶה סָד ('ה רָּבִד רֶׁשֲא

 ךיִא לע יִטְנעֶהאָנ עֶנייֵמ ךֶרֹוד ׁשֵדְקֶא יֵבֹורְקַּו ןעֶגאָז
 םעֶד רַפ גּא (רֵבָּכֶא .םָעָה נפ לָּכ לעי) טגילייתעֶג ןעֶרעוֶו
 . טְגאָז ׁשָרְרֶמ רֶָר טְכיִלְרֶָג ןרעוֶו ךיִא לע קְלאָפ ןעֶצְנאַנ
 זיִא יַניִס גְראַּב םעֶד ףוא ןרָהַא ּוצ טְגאָזעֶג זַא טֶה הָׁשֹּמ

 םֶד ןעֶגיִלייה וצ ייֵרְֶּג ןָא ןיִּב ְךיִא זַא ןֶראָנָג טְגאָזג ריס
 פד ןעֶגיִליֵמ ְךיִא לע ןעֶׁשְנעֶט ןעֶטֹרְנַא ךֶרוד גוא ןּגשִס

 ינימש תשרפ

 הערפ ּוצ ןעקִיִׁש טְלאועֶג ְךיִמ טאָה טאָנ

 יא

 א א עי טבע
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 ואָל רעֶטְלֶע ויִא ןֹרָהַא טְגאָועֶג ךיִא ּבאָה
 טְרעֶפְנעֶיְנ ריִמ טאָנ טֶה תֹוחיִלְׁש ןיִא ןייַג רֶע
  וד םָו ןּופ רעֶד ןיִבאָה הֶחְמׂשַא טעֶו ןֹרֲהַא
 ּוד איו ֹוזַא נּוא ןיִּבאָה דֹובָּכַא ֹוזַא טְסעוֶו
 - ֹוזַא רֹוכָּכ ןייֵמ טיִמ דייֵרְפעֶג ךיד טְסאָה
 .  טְסיִּב וד סו רֹוכָּכ ןייַד טיִמ ְּךיִמ ְךיִא אייֵרְפ
 /  ּהָׁשֹמ ּוצ טְנאועֶג טאָה טאָנ נּוא לֹודָנ ןֵהֹּכַא
 ןעֶּביִז טְסאָה ּוד לייוַו ןעֶנייֵמ טיִנ טְמְלאָז ּוד
 ןֵהּכַא ןיינ ּוטְסעוֶו תֹונָּבְרק ןעוֶועֶג ביִרקמ עמ
 - / ףע ןֹרֲהַא ּוצ ןָפּור טְסְלאָז ּוד טרעיינ סֹודָנ

 ןְפּור טְסְלאָז נוא לֹודְנ ןֶהֹּכַא ןייַז טעוֶו איד
 :5 : ּבאָה ְּךיִא סאָד ןעֶנאָז תֹודע ןעֶלאָז ייֵז םיִנֹקְז

 / ןיײלַאךיז טֶה ןרֲהַא טינ נוא ןֹרָהַא טְכאַמעֶג
 לאָו ןרָהַא נּוא לֹודָנ ןֵהֹּכַא ראַפ טְכאַמעֶג
 לאָז טאָנ םָד ןֵּבְרְקַא ראַפ בלאק ןיִננעֶרְּב
 -  יֵה ,לָנַע םֶד ןופ הרָיַבע איר ןייז לֵחֹומ םיִא
 םּורְד ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי איד טְגאָז ׁשֶרְדָמ
 -  יֵּפַכְמ ּוצ ןּכְרקַא רַּפ ילעקיצַא טְכאַרְּבעֶג

 : א

ָ 

 -  ףָטאָּפ רֶעייז ןיִּבאָה גוא טּולְּב ןיִא ףסֹוי ןופ

 טיִליקעֶג ןיִּבאָה ייֵ םו הָריבע רֶד ףֹוא ןייַ
 רֶמעָה םֶד ןיִקְנּוטעֶגְניֵא ןיִּכאָה נּוא יִלעֶקיְצַא

 ייֵז לייוו נּוא ןאָטעֶג ןָא רַעִצ טיִמ רֶד בֹקֲעַי
 ד

 ראָנ טאָה ןרֲָהַא לייַװ גוא ןעֶננעֶרְּב ךֹוא
 .ּבלאקַא ייֵז ןעֶלאָו לֶנֶע םּוצ טְניִדעֶג ןיִבאָה

 װ
 ו

: 

" 

 -  םֶר טְכאַמעֶנ טֶה רעוַא הֶׂשֲעַמְּבטְניְִניועֶ
 . ףַה ןטועֶג טיִנ זיִא הֶבָׁשֲחַמ ןייַנ רעֶּבָא לֶנש
 - - ּבְלאקַא רע טאָה טּורְד טאָנ ּוצ ראָנ אייַּב
 ןעוֶו טְמּוק סד סו תאָטַחַא ראַפ טְכאַרְּבעֶג
 ןְּבאָה צָרׂשִי יד רעֶּכָא הֵׂשֲעַמְּב טְגיִדְניִז ןעֶמ
 .עֶטְכעֶלְׁשַא ןְּבאָה ייֵז םָד הָכָׁשֲחַטְּבטנידניִעג
 םּורָד לֶנע סאָד ןעֶניִד ּוצ טאַהעֶג הָבָׁשֲחַמ
 - ןּברקַא רַפ טְכאַרְּבעֶג בלאק םֶד יז ןיִּבאָה
 הָבָׁשֲחַמְּב טְגיִרְיִז ןעֶמזַא טְמּק םד םִו הָלֹוע
 טָה םע טגאָו ׁשֶרְדַמ רֶד חֵחַּבְוִמַה לֶא ברק)

 ךיז :

 ןָּבַׁשִמ סאָד טעוֶו ריִד ךרֹוד זַא טְנייֵמעֶג ְךיִא ּנאָה ןֶּכְׁשִמ
 רדְנקייֵמְצעֶנייד זַא העְז ךיִא זַא דְנוצַא ןיִרעֶו טְגיִלייַהָג
 גּוא ריִמ ןופ רֶמעֶרְג יז ןעֶנעֶז ןֶּכְשִמ ןיִא ןְּגְראָטְׁשִג ןעֶנעֶו
 5 טפְראַדְ טאָג טָה סֶװ ןייֵטְׁש רַ ריִמ זאָל רֶנּוצַא ריִד ןופ

 - עוו ספרא ןו רעד יד יָם עי
 וצ ןְגעֶג ְךא יִל ריִט ןְלעֶו ןֶּכְׁשִמ ןיִא ןְגְראָטְׁשָנ
 ַא נוא טְנאֹוָגןְבאָה רֶריִרְּב ייְצלָׁשָמַא טיִמ



 ש :
 יש

 תשרפ הניאצ יי
 ןופ טְלאַטְׁשעֶנַא ןעֶויוועֶג םוא ןֹרָהַא ּוצ ךיו -

 ןעֶטְכְראָפעֶג ךיז רֶע טֶה םּורָד םֶקֹוא ןייֵא
 טְכְראַּפ טְגאָועֶג םיִא ּוצ הָׁשִמ טאָה ןייֵג ּוצ
 ןבמר רעֶד .ַחַּבְוִמ םּוצ ּוצ אייֵנ טיִנ ְךיִד

 ַחּכְוִמ רֶד םֶד ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז ןעֶמ טְּביוַרְׁש
 טְלאַטְׁשעֶגַא ןעֶויוִועֶג םֹוא ןרָתַא ּוצ ְךיִז טֶה
 ןרֲהַא טְנייֵמעֶג זיִא סע טרעָיינ טקוא ןייַא ןופ

 ןיִא טייצ עֶלַא טֶה נּוא קיִדצ רעֶמֹורְגַא ויִא -
 טֶה לֶנַע ןּופ הָריִבעְיִד טאַהעֶג הָּבָׁשֲחַמ רָד !

 נּוא ַחַּבְוִמ םוצ ּוצ אייֵנ טְנאָועֶג םיִא הָשֹמ -
 לַחֹומ ריִד טאָה טאָג ןעֶד טיִנ ךיד טְּכְראַפ
 ְֶדֲַּב רֶּפכְונ .לָנע םֶד ןּופ הָריבעגיד עֶויִנ
 ןייז רֵּפַכְמ דֵעְירְּפ טְסְלאָז ּוד (םָעָה רעבּו

 וויד ףוא ְךאָנ רעֶד נּוא תֹוריִבע ענייד ףויא |
 לאו ְךֹוא ֹוזַא נוא קְלאַפ םעֶד ןופ תֹוריֵּבֲע

 ןְכאַמ טְכעֶריִג רעֶירפ ךיז ׁשְנעֶמ רָכיִלְסיִא -
 ייְֵד קְלאָפ םֶד ןיִּפאָדְמְׁש רֶע לאָז ְךאָנ רֶח !

 םֶד ןּופ ןעוֶויִג ביִרְקַמ ןעֶמ ׁשֶה ןיִכאַז ייֵלְרִע
 םּלַח רֶד לייו בָלַח םָד עַטְׁשְרעֶםֶד ןֵּבְרֶק
 טְכאַמ טעֶפ זי ׁשֶנעֶמ ְרָד זא ןעֶשְנעֶמ ןופ
 ךאָנ רֶד תֹוריִכע טּוט נּוא הָוֲאנ טֶה רֶע םָד

 רעד לי ןעֶריג איד ןעֶויִג ביר ןעֶמ טֶה

 זי רֶרעֶדְנַא רעֶד נוא חַמירְּב ןעֶועֶג םֶנְרַפמ יז ןופ ְךיִז טֶה
 טֶה גוא לָּביִטְׁש ןײלקַא טאַהָג טֶה נוא ןאַמּורָא ןייֵא ןעוֶוְג

 סְנאַמ םּורָא םעֶד זיִא םֹויַה יִהְיַ קַתֹורְּב ןעֶעֶג םַגָרַפְמ ְךיִז
 ןְראָפָג ְךרֹוד זיִא סעערעוֶו נּוא ןְראָוג טְנעֶרְּבֶג םָא לָּביִטְׁש -

 םּורָא םעֶדףֹואטְרְרְנּואווָג ְךיִו טאָה ןאַמּורֶא םעֶד ְךֶרֹוד
 רעֶד דֶנּוצַא ְךיִז ןעק,סאָוו טיִמ טְנאָז נוא קיִלְגְמּוא םְנאַמ =

 ןייַל ףיא טְמיִראַּב רָד ְךיִז ןְּבאָה ייֵנ גּוא ןייַז םַנָרַפִמ ןאַמּורָא

 םעֶד טָ ןְראָפעֶג ְךְרֹוד ויִא םע}רעֶמ גּוא טייקְמּורָא םֹורְג
 ןופ טאָה ןאַמּורָא רָר גוא הָבָרְנ עֶסֹוֹרְנַא ןְּבעֶגְג ןאַמורָא ||
 םיִא ּוצ טְגאָז לאָמַא דְלעֶג ךֵסַא טְליִמאוְג ןייא תֹובדָנ איד = -

 יז נּוא סְנייַמ איו זוהא ֹוזא ריִד ְךאַמ רֶׁשֹוע רֶד רֶדּורְּב רָד -

 הֶיֵלְה ןאַמ םורָא רֶר טְנאָז ְךיִא יװ וזַא חָעירּב םֵנְרֹפִמ יד -
 ריִמ טֶה טאָג םָו תֹונָמֲחַר םֶד ןעֶכאַמ יִלאֵק ריִמ לאָז ְךיִא -

 א םֶר ןְהעֶז גּוא ר ןְראָפ םָ ןֶשְנעֶמ יִד יב ןעֶכעֶעֶּג !
 ןֶּבעֶג גּוא תֹונָמֲחַר ריִמ ףֹוא ןעֶּבאָה נוא לָּכיִמְׁש יִטְנעֶרְּבֶג

 אוד רָרייֵא ַמיִוְרִמ ןייֵמ ְךיִא ןיִּב םעֶד ןּופ סאָוו תֹובָדְנ ריִמ -
 הָׁשֹמ טאָה עֶכיִלְמעֶנ טאָר זֹוה םֹורְג ןייַד ןּופ ַחיִוְרַמ טְסיִּב .

 יַמצ עני ןְפאָרְטְג יז טָה סעיזַא דנּוצַא ןֹרֲהַא ּוצ טְגאָזָנ =
 עֶניילקַא דריד ןְֵּׁשִמ ןיִא ןְּבְראָטׁשעֶג ןעֶנעֶז יי זַא רָדְניִג

 ףוא דַתַפא ןְפְראָועֶג ןְּבאָה ייַנ זַא ןעֶגעֶנ ייֵו םֹורְג יו רֶּניִז - -
 סֹורְג רעֶייַנ רדָגיק עֶנייֵר ןופ תּוכְו רָר זיִא ןעֶגיִרְניִזּוצ ןעֶדּי

 רָד כד ןְגיִרְניִ טי ןְלאָז יז ןעֶדּי יר הָּכַיְמ ןעֶגעֶג יו םו
 ראַט נו יי שיט רֶרְיִ יד ןְפאָכְנ ףיז םָס סו אָכֹומ = -
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 :בק - הניאר שטש
 סאוָו הֶצֵע רָד טיִמ הָריבְע איד טוט טנעֶמ
 ןעֶמ טאָה ְךאָ} רֶד נּוא ןעֶריִנ איד ןּופ טְמּוק
 ןעֶניִרעֶר םו ׁשייֵלְפ םֹור םֶד ןעוֶויִג ביִרקִמ
 טְגְנעֶרְּב םָד סאָו ׁשְנעֶמ ןופ טולָּב םֶד זיִא
 חָא ןֹרֲהַא אָׂשָיַע תֹוריֵכע ּוצ ׁשְנעֶמ םעֶד

 רֶנעֶה עֶנייַןֶּבֹוהעֶג ףֹוא טֶה ןרָהַא וגו ויָָי
 טיִמ טְשְנעֶּביִג ייֵנ טֶה ּוא קלאפ םֶד ןיִנעקַא
 נּוא נו ןֹרֲהַאְו הָׂשֹמ אבי םיִנֲהֹּכ תַכְרִּב

 ןיִא ןעֶנְנאַנעֶג ןיירא ןיִנעֶו ן'רֲהַא טיִמ הָׁש
 ןיִגְנעֶרְּב ּוצ יו ןֹרָהַא ןיִנְרעֶל ּוצ רעומ לָהא
 ןיֹוׁש טאָה ןֹרָהַא ןיִנאָז לייֵטַא נּוא תֶרֹומְק

 סאָד לי ראָנ תֶרֹוטֹּק טְכאַרְּבעֶג רעיִרְּפ
 ןעֶמּוקעֶג טיִנ ְּךאָנזיִא לָמיֵה םעֶד ןּופ רעֶייַפ
 ןייַמ ןּופ זיִא םֶד הָשֹמ ּוצ טְנאַועֶג ןֹרֲהַא טֶה
 םאָד טְכאַמעֶ} ּבאָה ְךיִא סאוָו ןיִנעוֶ) הָרָיַבֲע
 ּוצ טְכאַרְּצעֶג ְּךיִמ טְסאָה הָׁשֹמ ּוד נּוא.לֶנט
 ןרֲהַא טיִמ הָשמ ויִא רְלאַּפ ֹוזַא הָּפְרָחַא
 הָלֵפְּת ןיִבאָה גוא דעומ לָהֵא ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג
 יצ ןעֶזִואַּכ הָניִכְׁש איד ְךיז טאָה ןאָטעֶנ
 םֹורַא ןיִנעֶו ןרֲהַא טיִמ הָשמ נוא .לֵאָרְׂשִי
 זַאטְגאָזעֶג ןְּבאָה נּוא רעומ לָהא ןופ ןְגְנאַגעֶג

/ 

 - ןעדוי ףוא הָניּכׁש ןיינ ןָאר ןְקאַמ טעֶט טאָנ
 רבא

 בקעי להוא
 זַא רעֶרירְּב םעֶד םֶרפְנֶעיִגפֶה ןאַמ םורָא רעֶר יו טְקנּופ
 סנֹרהא ווַא רֶלעֶג ליפ ןייֵא רֶע טְליִמאַז טייקמּורָא םֶדְךֶרֹוה
 ׁשֶרְֶמ רֶד סורְג תוכ| רעיא ןָּבראַמְׁש רֶעיי טיִמ רֶרְיק
 רָדניקעֶעיי ןְהעֶוָג םֶה רעֶ,וא טייַרְפִנ ְיִז טָה ןֹרֲהַא טְגאָ
 לֶגְנַײא ןיימְרַא זיִא סעירְגיו עניילקא דר ןְֶּראָטְִג ןעֶנעֶז
 רַפ טְנייוַועֶג רעֶייו טֶה נּוא רֶרֵח םעֶר ןּופ ןְמּוקָג םייֵהַא זיִא

 םֶר טְנאָו וְְניַו סֶ רֶמאָפ רֶר םיִא טְגעֶרְפ רֶמאָּפ םעֶד
 רָד םיִא טְגעֶרְפ טְסווְמּוא ןְנאָלְׁשעֶג םיִא טֶהייִּבָר רָר לֶגנִי
 ָנּוא טַה יִבָר רעֶר רע, טְנאָז ןעֶווֶנ םיִכְלעֶזַא זיִא םח רֶטאָפ;

 ןִרָפְנֶע וצ טְכּואוועֶג טיִנ םיִא ריִמ ןְּבאָה אָישקא טְגעֶרְפֶנ
 טֶה ְךיִמ ראָג ןְגאָלְשג טיִג לעֶגְנַי רֶדָנַא ןייק יּבָר רעֶד טֶה
 טְרְדְנּואו רֶפ ְךיִז םֶה לֶגְניִי םֶדנּוא טְכָלֶג רעֶייִו רֶשאָפ רֶד
 ןיימ ףוא ְךיִד ּוטְסייַרְפ סאָנ רעֶטאָפ םעֶד רֶע טְגעֶרְפ
 רֶטאָמ רֶר טְרֶפְנֶעןעֶגאָלְׁשְג ְךיִמ טֶה יִּכָר רָד סו גאָטייו
 טי ןָרְנַא ןייק נוא ןְגאָלְשָנ ךיִד טֶה יִּבָר רָד סֶו םעֶד ןּופ
 יִרעֶרְנַא איר ןופ רֶמעֶכ זיִא לָכֵׂש ןיײַר זַא יא אייֵטְׁש דאָמ
 יד ראָנ ןעֶגאָלְׁשָנ טיִג ןיִרעֶרְנַא ןייק רֶע טֶה םּרד רֶדְניִק
 םָנ רֶניֵו עֶניילְקא ןאָטָנ ןְגאָה איהיִבֲאַבָרָג זיִא לַׁשְמִנ רֶד
 ןָא טיִנ טאָה טאָג יִכְלעֶו תֶרֹוטק ןעיֶיִג רימקמ ןעֶּבאָה ייֵ
 גּוא טייֵרְפָג ןֹרֲהַא ְךיִז טאָה ןְּבְראָטְׁשָגןינעֶ יײנ גוא טְנאָזְ
 רַמ רע טָה ןיִניִזאָד םעֶד ןּופ םּוראָה טְנייוַועֶג טיִנ ראָנ םֶה

 יג טיִמ טאָג טֶה םורר םיִקָירצ יסְֹג ןיִנעֶו יי ַא ןְגאַטְׁש
 ּורְניו יִעילקא ףיא ּוליִפא ןעֶציִג קבקדס
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 הניאצ =

 טאָה הָׁשִמ םאוְו נאָמ ןֶּביִו עֶצְנאַג איד רָּכָא

 ְךי הָניִכְׁש איִד טֶה תֹונָּבְרִק ןעוֶויִג ביִרְקִמ
 לֵארׂשִייד ְךי ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןָיווַּב טיִנ
 רימהָׂשמ ּוצ טְנאַועֶג ןָּבאָה נוא טְמעֶׁשיִנ

 לאָז הָניִכָׁש איד םָד טיִמָג רֶעייַו ךיז ןֶּבאָה
 םֶד ןְסיוֵו ןְלאָז ריִמ יֵדְּכ ןֶניוּב זנּוא ּוצ ךיז
 םָד ןּופ הָריִבֹע יד ןעוֶויִנ לֵחֹומ זָנּוא טֶה טאָנ
 הָׁשמ טֶה טיִנְדיִזאיִז טְוייַוַּב טְנייַה נּוא לֶנֵע
 יֹואָר זיִא ןֹרֲהַא רָדּורְּב ןיימ טְרעֶפְנעֶיֶנ איינ

 ןעיוּב םיִא ךרֹוד ְךיִז טעֶוו הָניִכְׁש איד םָד
 םיִא ְטֶה טאָנ םאָד ןָסיוִו ריִא טעוֶו טיִמ רָד
 ֶה ֹווַא לֹודנ ןֵהֹּכ ןייֵא רַּפ טְלייוַו רֶד םֹוא
 ןייַא ןְמּוקעֶג זיִא םָע נוא ןָזיווַּב הָניֵכְׁש יד ּךיִ
 טְנעֶרְּב רַּפ טאָה נוא לֶמיִה םעֶד ןּופ רעֶייַפ
 ניא ןְהעֶזיִג לֵאָרְִׂי איִד ןְּכאָה תֹונָּבְרֶק איד
 ףֹוא ןְלאַפעֶג ןיִנעֶז נּוא טאָג טְּבֹוליִג ןֶּבאָה
 טּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד אָרֹומ םֹורְגרַפ םיִנָּפ רייז
 ּוצ לֶמיִה םֶד ןּופ ןְמּוקעֶג ויִא םָו רֶעייַפ םֶד
 .ףוא ןּביִלְּבעֶג זיִא תֹונָּבְרֶק איד ןינעֶרְּב רַּפ
 איד ןׁשאָל רּפ ןְראוָו טיִנ זיִא נּוא ַחָּבְזִמ םָד
 המלָׁש ןופ ׁשֶרְקִמַה תיֵּב רָד ויִּבטייצ עֶצְנאַנ
 ףְלעוֶוְצ םאֶד ןְניִפעֶג ריִמ נוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 סקעֶו לָמיִה םָד ןּופ רֶעייפַא ןמּוקעֶג ויִא לאָמ
 נוא תֹונָּבְרַק יד ןיִנעֶרְּב רַּפ ּוצ ןָמּונ ּוצ לאָמ
 טייל יד ןְפאָרמְׁש ּוצ ןְייֵב ּוצ לאָמ םֶקעֶז
 ןֶּכְׁשִמ םֶדייֵּב ןעוֶועֶג זיא רעֶייֵפ עָּטְׁשֶרֶע סָד
 נעָמ איד ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא רעֶייַפ יִרָדָנַא םָד

 ןּופ ןָכייֵצ ןייֵא טְרעֶגַּב טֶה רֶע םֶד ןועֶדִנ ןּופ
 זיִא יִלְקְיִצ ןייֵא ןְסְכאָׁשעֶג טאָה נּוא טאָנ

 רַּפ טֶה נּוא ןייֵטְׁשַא ןּופ רֶעייַּפ ןייֵא ןְמּוקעֶג
 יד ןיא לאָמ עֶטיִרד םֶד .יִלְקיִצ םָד טעֶרְּב
 וצ ןְמּוקעֶג יִא ְּךֶאְלַמ רָד םֶו ַחֹונָמ ןּופ געֶט
 טאָה ןיוז ןייֵא ןֶּבאָה טעוֶו רע סאָד םיִא ןְגאָו
 ןייֵא ןָמּוקעֶג ויִא יַלְקיצ ןייַא ןְמְכאָׁשעֶג חֹונָמ
 סאָד .לעֶמיִה ןיִא זיִּב ןייֵטְׁש ןייֵא ןופ רעָייפ
 דוָד ןּופ געֶט יד ןיא ןעוֶויִג זיִא לאָמ יֵדְרעֶפ
 לֵאָרְִׂי יד ףֹא רֶבָד ןייַא ןמּוקעֶג זיִא סע םָד
 ןְטְראָד טֶה נּוא רֶעייׁש ןייַא טְּפּוקעֶג דִוָד ׂשֶה
 רעֶייפ ןייא ןְמּוקעֶג זיִא תֹונָּבְרק ןעוֶויִג בירקמ
 תֹונָּבְרֶק יד טְנעֶרְּב רַּפ טֶה נואלָמיִה םָד ןּופ
 ןיִא רעייפ ןייֵא ןְמּוקעֶג זיִא לאָמ עֶטְפיִפ םָד

 טָאֹוּביִנ סֹוא טֶה רע זַא המלש ןּופ געט יד
 תֹונָּב רק ליִפ טאָה נוא ׁשֶרְקָמַה תיֵּב סאָל
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 | - תניארו ינימש תשרפ
 - ּחַבְוִמ רֶנְרפיִק רֶד נוא ןעוֶויִג בירקמ ןָנירד
 ןעוֶויִנמיִא ףֹוא זיִא רָעייַפ סָד םוָו הָׂשמ ןּופ
 ףוא תֹונְּבְרקעֶלַא ןְמעֶנ רפ טְגעֶקיִג שיִנ טֶה
 םעֶד ןָניִלייֵה טְוּומעֶג המלש טֶה םּורְד ְּךיז
 נוא תֹונָּכרַק םיִא ןיִא ןייַז ביִרְקַמ ּוצ ףֹוה
 טְראָטעֶג טיָנ ךֹוא ןעֶמ טֶה עֶייִּפ דְמעֶרְפ
 לָמיֵה ןופ רעֶייַפַא ןעֶמּוקעֶג זיִא םּורְד ןיִמעֶנ
 עֶטְסקעֶז םֶד תֹונָּבְרק יד טְנעֶרְּב רַּפ טֶה נוא
 ןופ :עֶּמ יד ןיא לָמיִה ןופ ןְמיקעֶגזיא רעֶייפ
 עֶׁשְלאַפ איד ּוצ ןעֶזיוועֶג טֶה רע םֶד ּוהָיְלֲא
 ףֹוא ןיִסאָנעֶג רָסאַוו ליִפ טֶה רָע יו םיִאיִבְנ
 ןיִטעֶּביִנ טֶה נא תֹונָּבְרַק יד טיִמ חֵּכְוִמ םֶד
 טֶה נוא לָמיִה ןּופ רעֶייִפַא ןֶמּוקעֶג זיִא טאָנ
 נּוא ,רֶסאַו םָד טיִמ תֹונָּבְרָק יד טְנעֶרְּב רַּפ
 ןעֶמּוקעֶג ויִא סע םו רעֶיפ יי?ךע,םֵקעֶו יד
 םִע ןעוֶועֶג ויִא רעֶייַפ עֶטְׁשְרע םֶד ןעֶנייֵּב ּוצ
 .עֶרעֶרְנַא םָד אוהיבַאו בֶדָנ טְנעֶרְּב רַּפ ׁטֶה
 טְניִרְקעֶג ןיִּבאָה לַארְׂשִי זַא ןעוֶועֶג זיִא רעֶייַפ
 ןיִא דֵּבְרִמ רעֶד ןיִא ןֹרֲהַא נּוא הָׁשִמ ףֹוא
 טְנעֶרְּב רַפ טֶה נּוא טאָנ ןּופ רֶעייַפַא ןְמּוקעֶג
 ןעֶועֶג זיִא רעָייפ עֶטיִרְד םֶד שייל עֶבּוׁשָח יד
 הָׂשמ טיִמ טְניִרְקעֶג טאָה רע,םָװ חַרֹק ייֵּב
 רַפ טֶה נּוא לָמיִה ןּופ רֶעֶייַפַא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 םֶד ןאמ גיִצְפיִפ גוא טרעֶדנֹה ייְֵצ טְגעֶרְּב
 ןופ :עמ יד ןיִא ןעֶמּקעֶג זיִא רֶיּפ עֶדְרעֶפ
 םֶד רעֶזייַה עֶנייַנ טְנעֶרְּב רַפ טֶה נּוא בֹויִא

 ןֵמיקעֶג זיִא רעֶיפ עֶטְפְקעֶו םָד נא עָטפיִפ
 - ףָנייַפ עֶנייַז טְנעֶרְּב רַּפ טֶה נוא ּוהָילַא ְּךרֹוד
 אּוהיִבֲאַו בֶדָנ ןּופ הרָיַבַע יִד (ׁשֵא ןֵהָּב ּונְּתִיַ

 רְמעֶרְפ טְכאַרכעגןיִּבאָה ייֵנ םֶד ןעוֶיִג ויִא
 - טְלאָועֶנ ןיִּבאָה נוא ַחֵּבְוִמ ןופ טיִנ רעֶייפ
 טנייעֶג ןיִאָה יי ןעֶד תֶרֹק ייז ריִטלמ
 וצ ןיִּבאָה ןעֶט ףראד טֵּמוִמ ןופ רעֶייֵפ םֶָד
 טְכעֶר טיִנ ייֵז ןיִּבאָה םָד נּוא תֹונְּבְרק איד
 ןיִטְכאַרְט טְפְראַריג ןיִטְלאָט ייֵז ןעֶד ןאָטיִג
 | םעֶד ףֹוא רֶעייפ ןיִּפְראַד טעֶו ןעֶמ ּבֹוא
 - רעֶד נוא רעֶייַפ ְךאָנ ןיִּבעֶג טאָג ןאק ַחַּבְִמ
 |  םיִמ ןְקְנּורְטעֶגןָא ְךיִז ןיִּבאָה ייֵז טְגאָז ׁשְרְדֶמ
 ןאָט הָרֹוכע;איִד טְלאוועֶג ןיִּבאָה נּוא ןייוו
 / ּויִא םּורָד נוא ןעֶּכְראָטְׁשעֶג אייז ןיגעֶק םּורָר
 / ןיִשאָּב רַפ ןעֶראָו הָתיִמ רעֶייז ְךאָנ רֶלאַּכ
 / ליִװ ןעֶמ ןעֶו ןעקְנירט ןייט ןייק לאָז ןעֶמ
 . םֶרְ) ּוצ טְנאווָנ טֶה טאָנ .ןאָט הָדֹוכע איד

 "יט, א יי שי א שש א ר יי

 שירה "יי
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 התאש יב
 איו ןייז דֵּבַכְמ רעֶמ ךייַא לעו ְךיִא אּוהיִכַאנ

 רַפ טֶה ריִא ןעֶד ןעוֶוינ דֵּבַכְמ ְּךיִמ טֶה ריִא -
 ְךיִא נוא רעָייפ גיִלייֵה םּוא טְכאַרְּבעֶג ריִמ -
 םֶד ןּופ רֶעייפ גילייַה ןגעֶרְּב ךייִא ףֹוא לע

 טְכאַרְּביִנ ייֵז ףֹוא טאָנ טֶה דְלאַּב וזַא לָמיֵה
 נּוא לָמיִה םעֶד ןופ םיִדעֶּפעֶרעֶייִּפ איייֵוְצ
 טְליִמעֶג .ְךיִז טאָה םיִדאָפ רעֶכיִלְטיִא
 רָכעֶל זאָנ יד ןיִא ןייַרַא ןיִנעֶז םיִדעְּפ ייַוָצ

 יִד ןיא ןייַרַא ןיִנעֶז םיִרעָפ ייוֵוְצ נּוא בֶדָנ ןּופ |
 ןְּבְראַמְׁשעֶג ןיִנעֶו נוא אּוהיִבַא ןּופ רָּמעל זאָג
 ןּופ דייׁשעֶג ּפָא ְּךיִז טאָה הָמָׁשְנ רֶעייֵז ןעֶד |
 טיִמ טְנירְניִועֶג ןְּבאָה ייֵז לייוו נּוא ףונ רעייז -
 טְפאָרְטְׁשעֶג ןְראוָו אייֵז ןיִנעֶז םּורְד רעֶייפ |
 טֶה הָׁשֹמ ןיִנאָז םיִמָכֲח יִרָנּוא רֶעייַפ טיִמ |

 םִע םֶד טְנייֵמעֶג ּבאָה ְךיִא ןֹרֲהַא ּוצ טְנאַועֶג
 םֶר ריד רֶרֶא ריִמ ןְהעֶׁשיִג זייַּב םיִּפע טעוֶו |
 טְנייַה ןיִרעוֶו טְגיִלייֵהעֶג זְנּוא ךֶרֹוד לאָז וו -
 נּוא ריִמ ןּופ  רָסעֶּב ןיִגעֶז אייֵז םָד ְּךיִא העָנ -

 טְניִלייֵהעֶג זֹוה םֶד זיִא ייֵז ְּךְרֹוד םָד ריד ןּופ
 עֶנייַמ ךְרֹוד טְגאָועֶג טאָה טאָג ןעֶד ןְראוָועֶג |
 םֶד ןְרעוֶו טְגיִלייֵהעֶג ְּךיִא לעֶו טיי יִבּוׁשָח =
 ןעוֶו ריִמ רפ ןְטְכראַפ ךיז ןלעוֶו לֵאָרְׂשִילֶּכ -

 טייל יִבּוׁשָה איִד ןיִא טָּפְׁשִמ ןייֵא אּוט ְךיִא -
 ןאָמ טָּפְׁשִמ ןייַא לעֶו ְךיִא סאָד ןּכָׁש לֶּכִמ -

 תשרפ

 ןיִנעֶז איו ליוו נוא טייל יִטְסאָרְפ איד ןיִא : :

 הָתיִמ רֶעייז ריִמְְנאַמ רמה עג בּוׁשָש
 םיִקיִדצ ןּופ הָתיִמ יד לייַַו רֹּוּפְּכ םֹוי םּוא .-
 ףונ רֶעייֵז נוא לֵאָרְׂשִי איד ףֹוא רֵּפַּכְמ זיִא !
 טייֵטְׁש םִע ןעֶד טְנעֶרְּב רַפ ןְראָו שי זיִא |
 ְךאָנ אּוהיִכֲאַו בָדָנ טֶה ןעֶמ סאָד קּוטָפ ןיִא !

 ןֶכְשִמ םעֶר ןּופ ןְגאָרְטעֶג םֹורַא טוט רעֶקיז
 אטיִׁשְּפ ףונ רֶעייַיִא ֹוַא רָדְמעָה ירֶעיז ןיִא -
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 שורקה ה"לש 6
 יִרעֶזנּוא ןעֶגיוֶׁשעֶג טֶה ןרֲהַא נוא (ןרָהַא םודיע
 ןעֶועֶג לֵּבִקְמ טֶה ןֹרֲַא וַא ןיִנאֶז םיִמָכֲת == |
 טֶה רֶע םֶו רַפ רעֶד גְנּוניֹולאַּב עֶסֹורְנַא טאָנ ןּוּפ -
 טאָנ ףוא ןעֶועֶג םַעַרְתִמ טיִנ טֶה גּוא ןעֶכיוְׁשעֶנ
 ןְפאָרְטעֶג םיִא טֶה סע סו קיִלְגְנּואןעֶסֹורְג םֶד רַפ |
 ןיִמעֶג ּפאָרַא רֶסּומַא ׁשְנעֶמ רעֶרעֶג ךיז ןאָק ןּופ רָב -
 םיִא טְפאָרְמְׁש טאָג םוָנ םָרטיִמ ןייַ ןְירפּוצ נּוא

 יי ּוצ הֶכֲחַאְּב לּכקְמ ןיִייל עֶלַא גּוא = |
 ריִא טְלאָ} רָדייֵלְק עֶרֶעייַא (ּומֹורְּפֶת אל םָכיֵרְגַּכָט

 יי ר

 - ריר טא
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 ראק - , הנאה / יגיטש
 ְּבאָה ןיִנאַד ןּופ .ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב .ראַפ שיִנ
 ׁשנעֶמ ןייֵא ןעוֶו טְניִרעֶליִגפֶא םיִמָכֲח יֵרונּוא
 ןעֶמ'טּיט ןְנעֶרְּב רַפ םיִא לאָז ןעֶמ בייַח זיִא
 נוא ןּבייַלְּב לאָז ףונ רעֶד םֶד ֹוזַא ְּךֹוא םיִא
 םיִא טֶסיִנ ןעֶמ נּוא אייֵלְּב טְצְלעֶמְׁש ּוצ ןעֶמ
 טְשייוֵו נּוא הָנֹק ןייַז טְרעוֶו ןייַרַא זְלאַה ןיִא
 רָד נּוא טייַטעֶג טְרעֶוֶו רֶע נּוא טְנעֶרְּב רַּפ
 ויִא הָתיִמ רעֶד טיִמ נּוא ץְנאַנ טְּבייַלְּב ףּונ

 בֶרָחְנַס ןופ קְלאָפ םָד ןְראוָועֶג טייֵטעֶג ְךוא
 טאָנ טֶה םִיַלָׁשּורְי ףֹוא טְרְנעֶלַּב ןָּבאָה סו
 ןעֶכיִלְטיִא טאָה נוא ְּךַאְלַמ ןייֵא טְקִיִׁשעֶג
 ןואָלְּבעֶג ןייַרא ואָנ ןיא םיִדאָפ ןעֶניִרעייַפַא
 סאָד טֶה םּורְד ּוא טייֵטעֶג ןָראוָו ייֵז ןיִנעֶז
 ףיוג רעֶייִז םָד ןעוֶויִג הָכֹוז בֶרָחְנַס ןּופ קְלאָפ
 איי לייוו ןְּביִלְּבעֶג ץְנאַג ןיִנעֶז רֶייֵלְק נּוא
 חֹנ ןּופ ןּוז רֶד תֶפֶי ןּופ רֶרְניֵק יד ןעוֶינ ןיִנעֶז
 טְלעֶציִנןייַןיִא רֹוּכיִׁש ןיִנעֶלעֶגויִא ַחֹנזַא נוא
 עֶנייו תָפָי טיִמ םֵׁש םיִא ןְּבאָה טְקעֶדיִנ ףֹוא
 רָדניֵק איד ןְּבאָה םּורָד טְקעֶריִג ּוצ רָדְניִק
 וצ ןְּביִלְּבעֶג ןינעֶז ייֵז םֶד ןעֶויִג הָכֹוז תֶפָי ןּופ
 רדָייַלק עֶרעֶייִז טיִמ טֹוט רעֶייִזְּךאָנ טְקעֶדיִג
 ריִמ נּוא טְנשֶרְּב ראַפ ןְראוָו טיִנ ןיִנעֶז גּוא

 ריִמ ןְּבאָה םֵׁש ןּופ רֶדניֵק יד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי
 ןיֵא טיִמ ףנ רֶזְנּוא ןיִקעֶדַּב ּוצ ןעוֶויִג הָכֹוז
 טקעֶריִנּוצ טֶה םָׁש לייוַו תיִציִצ טיִמ דייַלק
 טאָה ןרֲהַא נּוא (ןֹרֲהַא םֹודָיַע רֶמאָפ ןייז

 עֶניַעֶׁשְטאָח טְנייוועֶג שיִנ טֶה גוא ןְגיוְׁשעֶג
 ןְֶּׁשִ ןיִא םיִא רַּפ טוט ןְנעֶלעֶג ןיִנעֶז יִז ייְֵצ
 הָׁשְרַּפ יִד סֶד ןעוֶויִג הָכֹוז רֶע טֶה םּורָד נּוא
 םיִא ּוצ טְנאועֶג ןְראוָו זיִא ןְקְנירְט ןייוװ ןּופ
 טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד הָׁשֹמ ּוצ טיִנ נוא ןייַלַא
 ראָט רֶע ןֶכאַז ףניִפ ןיִא בַײח זיִא לַבָא ןייַא

 ךיז
 צ ןעֶמאָּבעֶג טֶה טאָג םֶוו הָוְצִמ רֶד ןיִא ןְניִפעֶג
 ןְּביְִּעֶג ןיִנעֶז עַכְלעוֶו ןיִזיוצ עֶנייֵזּוצ גוא ןֹרֲחַא
 עֶצְנאַג ןיא ןייֵג ּוצ זיִא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ דֹובָּכ רָר - זַא ןעֶפייֵרעֶצ טיִנ רֶריילק עֶרֶעייז ןיִלאָז ייז ןיִּבעֶל
 טיִנ ןייַז גיִטְכיִז ראָפ זּומ ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי נּוא רֶרייֵלְק
 ר ןופ ׁשּוּכְלַמ רֶר זַא ןְהעֶו לאָו ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי וזַא וָמְרִא רָריוו ויִא ןעֶניִרְר נּוא ןֶסייֵרעֶצ הָנְוַּכְּב טיִנ יי ןֵֶּׁש לֶּכִמּו רריילק עֶנעֶסיִרעֶצ ןיא ןייֵג ּוצ
 תוִצַמ יִד ןופ טְכאַמעֶג טְרעֶו סע עֶבְלעוֶו הָמָׁשְנ
 חָליִלָה לאָז נוא ןייגץְנאַג לא} םִַיקָמ ןיִנעֶז ריִמ םָט

 2 ששי לי
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  רּוסָא זיִא סע נוא ןָריִמְׁש נּוא ןֶׁשאַו טיִנ ךיז

 ןייק ןֵלְרְנאַה טיִנ ראָט נוא הָׁשמַה ׁשיִמְׁשַּת
 ךרוד לייוו ןִנְרעֶל טיִנ ראָמ .נוא הָרֹוחַמ
 פּורעֶג טֶה הָׁשֹמ גוא הֶחְמִׂש ןעֶמ ּטָה ןְניועֶל
 לֵאיוװע ןופ דיק איד ןְפֶצֶלֶאְו לֵאָׁשיִמ ּוצ
 ייֵז ּוצ טְנאָועֶג טֶה נוא ןֹרֲהַא ןּופ רֶטעֶפ רָד
 ןְּכְׁשִמ םעֶד ןּופ אּוהיִכַאַנ בָדָנ םורַא טְנאַרְמ
 הָנֲחַמ רעֶד ץּוח ןְּבאָרְנִּב אייֵז לאָז ןעֶמ נּוא
 נוא ןרָהַא ּוצ ןֶמאָּבעֶג טֶה הָשֹמ נּוא לֵאָרְׂשִי
 לאז יז רֶדניק עֶייז רֶמָתֹיֵא נוא רֶנעֶלֶא ּוצ
 ןיֵא איו וזַא ןְסְקאַו ןְואָל טיִנ ראָה עֶרעי
 ןיִא ןעֶסייב טיִנ העירק ןייק ןְלאָז נוא לֶכָא
 יי ןְלאָזלֵאָרְׂשִי לֶּכ נּוא רֶדייֵלק עֶרֶעיי
 יִבּׁשָח יד ןעוֶיִג יִנעֶז ייֵז לייוַו אּוהיִכַאַו בֶדֶנ
 טְגעֶרְפ םַעֹונ יִרְמִא רֶד ןרָהַא נּוא הָׁשֹמ ְּךאָנ

 העירקלאָז ןעֶמ ּפָא אָרָמִג יד טְניִרעֶל םִוראָו
 םיִאיבְנ ןיִא קּוסּפ ןייֵא ןּופ תַמַא רֶּביִא ןְסייֵר
 אָד םו קּוסָּפ םעֶד ןּופ ּפָא טיִנ טְניִרעֶל וא

 טְגאָועֶג ןָא טֶה טאָג םֶדהֶרָוּת רָד ןיא טייֵטְׁש
 העירק שיִנ ןְלאָז רֶדניִק עֶנייֵ טיִמ ןֹרֲהַא םָד

 תעירק ףְראַד ןעֶמ סאָד ןייַז זימ ֹוזַא ןָסייֵר
 אָרָמְנ יד ויא ץּוריִּת רֶד תֶמ ןייֵא רָּכיִא ןְסייר

 סאָד ןְנְרעֶל ּפָא הָעיִרְק ןּופ םיִניִד ְךאָנ ליװ
 יא ןְסייֵר הָעיֵרק וצ ןייֵטְׁש ףֹוא ףְראַד ןעֶמ
 ץֶלַא םָד גואגְואַל טְסיֹופַא ןְסייֵר ףְראַד ןעֶמ
 םיִאיִבָנ ןיִא נּוא הָרֹוּת רֶד ןיא ןְזיוַועֶג טיִנ זיִא

 אָרָמְנ יד טְניִרעֶל םּורד ןֶעוועֶג אֹוי םֶד ויִא
 ןופ ּפָא ְךֹוא העיְרְק ןּופ ןיד ןְצְנאַג םָד ןֹוש
 לַכאֹּתַע טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לַעַּב רֶד ,םיִאיִבְנ
 ןייֵא טיִמ טייֵטְׁש םָתֹוא טְראוָו םָד (םֶתֹוא
 תֹוריֵבַע סְקעֶו סאָד ןָייוַו ּוצ (ו"או עֶגיִרְּביִא

 עֶטְׁשְרע םֶד ;ןעֶוויִנ רַבֹוע אּוהיִבֲאַו בֶדָנ ןָּבאָה
 סאָר .טְכאַרְּבעֶג רֶעייַפ דְמעֶרְפ ןְּבאָה איי
 רעייֵו רפ ּתיקְתַּפעֶג םיניד ןְּבאָה יי עֶרָדְנַא
 רַפ ןעוווינ ןינֶז ייֵז עֶטיִרְד סאָר .הָׂשמ יִּבָר
 ןאָּמ הָרֹובֲע יד טְלאָזעֶג ןְּבאָה נוא ןְקְנורְט

 שודקה ה"לש -

 גּואְיִכעֶראַּב יז ףְראַד ןעֶמ נוא יי ןְסיִרעֶצ טיִנ
 ןופ רייֵלְק םֶר זַא דיִּפְקִמ ויִא י"שה ןעוֶו ןעֶמְכאַרְט
 ףונ םָד רַפ רֹובָּכַא זיִא םָד לייוו ןייַז ץְנאַג לאָז ףּוג
 הָמָׁשְנ איר רַפ ריילק סד ףראד יו ןוש אָמיִשְּפַא
 יִא ןיִרעוֶו ׁשָבְמ טיִנ הָכיֵָח לאָז איִז ןייַז ץְנאַנ
 ךיז ףְראַראַּכ ןעֶמ טְפייֵה םֶר רֶרייֵלְק עֶנעֶסיִרעֶצ

 - נימש תשרפ

 אמ ןעֶמ רַּבָא ְךייֵר טְרעוֶו תֶרֹושֹק ריִמִקִמי

 אָד טאַהעֶג טיִנ רֵדניִק ןייק יי ןְּבאָה םֶד
 וטק ריִטְקִמ טְלאָועֶג ןֶּכאָה יי עֶטפיִפ
 םִז רֶד ןעֶד ןְרעוֶו ךייר ןְלאָז יי יֵרְּכןיי

 וטק תַעַׁשְּב ןֶּבאָה טיִנ הֶנְוַּכ ןייק ףֹורְד
 .תֹוׁשָר ןייק םָנייֵק ייּב ןְּבאָה ייֵ עטְסְקעֶז םֶד
 .םִיַרּוטַה לעב רָד טְּבייֵרְׁש ְּךאָנ ,ןְמּונעֶג טיִנ

 יִׁשְרקןופ ויִּפְׁש רֶגנאַלַא טיִמ ייֵז טאָה ןעֶמ
 ןֶפיצְלָאָולֵאִָׁימ ןעֶד ןגֹוצעֶג םֹורַא םיִׁשְרְקַה
 רֶכֵׁשוןיײ) יהא ןייֵג ןייֵבַא טְראָטעֶג טיִנ ְּבאָה
 - ןייונ ןייק ןקנירמ טיג ט ;אָז ריִא (ְֶּׁשִּת לַא
 .ףֹוּכיִש ןְכאַמ םָו ּקְנאַרְמעֶג רעֶדְנַא טיִנ נּוא
 .רַּפ טיִנ לאָז ןיִנְקְמַּפ ליונ סאוָו ׁשְנעֶמַא ְּךֹוא
 טָה ןייוַו רֶד טְּבייַרְׁש ֵיַחְּב רֶד ייַ ןקְנּורְמ
 נוא ןְפאָלָׁש טְכאַמ רֶע ןָכאַז איד ְךיִז ןיִא
 .ױא לָכֵׂש םֶר לֵּבְלַבְמ זיִא נוא הָוֲאַנ טְכאַמ
 - דע ןעֶר הָׁשֶרַּפ יד ןיא ןְוועֶג יִנעֶז עָלַא יד
 - ןקְנירְט טיִנ ןייונ ןייק. טְלאָז ריִא טשְגאָז
 .טפראד ריא לייוַו (רֵעֹומ לֶהא לֶא םָכָאֹובְּב)
 - ןְטְראָד ראָמ ןעֶמ נוא דעומ לָהֹא ןיִא ןָמּוק
 - .ֹוזַא טרָא ניִלייֵהַא זיִא םע לייוַו ןְפאָלְׁש טיִנ
 - וו ןעוֶועֶג לאָז ְךיִא טְנאָזעֶג טאָה בֹקֲעַי יו
 - אָד ךיא טְלאוָו טְרָא ניִלייֵהַא ניִא םאָד זַא
 - םיִנ ןייוו ןייק ריִא טְלאָז ךֹוא ןְפאָלְׁשעֶג שיִנ
 - ןיִּב ליִרְכַהְלת שְפראַד ריִא לייוו ןְקְניִרְט
 ןְׁשיווְצ ןְרָייִׁש ּםִא ּוצ (לֹוחַה ןיֵבּו ׁשֶדֹוקַה

= 

= 
= 
: 

2 

: 
6 
: 

 - רֹוהָט נוא אֵטְט ןְׁשיווְצ נּוא לֹוח נוא ׁשֶדֹוק
 - נּוא הָוֲאַנ טאָה ןייוֵו טקְניֹרְט םִע רעוֶו נוא
 - גיִלייַה ךיילג ץְלַא םיִא ייַּב זיִא הָוֲאַנ לַעַּבַא
 / .טְלאָו ְךֹוא אמט נוא רֹוהָט ניִלייֵה טיִנ נּוא
 - טְפְראַד ריִא לי ןייוו ןייק ןְקניִרְט שיִנ ריִא
 - םיניד ןיִנְקְסִּפ ּוצ (לֵאָרְׂשִי יֵנָּב תֶא תורוהל
 .םיִניֵר ָּתקְסַּפ סאוָו רעֶד נּוא לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ

 .זיִא ןייוֵו גוא לָכֵׂש ןְרָמֹולַא ןֶּבאָה ףְראַד
 { .לבײפ

 מייק ןעֶפאָלְׁש רַפ טיִנ לאָז ןעֶמ ןיִּבעֶג עֶהיִמ
 } וזַא םיִבֹוט םיִׂשֲַעַמ ןאָט ּוצ ןעֶסעֶג רַּפ טיִנ נּוא

 + ךרוד (הָמּנ שיִּבְלַּת םיִערְק) טְנאָז קוסָּפ רֶר
 האָר טייג טְפאָלְׁשןעֶמ םוןעֶפאָלְש ליִפ
 ויָא ׁשְנעֶמ רֶרֹזֲא םְוייוו ןְסיִרעֶגְּפָא

 / רָע נּוא גיִסעֶלְכאַג
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 ךוא טאָה ְּךֶלֶמַה חמלׁש .לָכֵׂש םֶד טְֵּּלַבְמ
 איו ֹוזַא רֹקָניִרְט םָד ףֹוא דייֵרְג זייַּב ליִּפ -

 (םֶּנְתִייִּכ יי אָרֵּת לַא) טייֵטְׁש ילָׂשִמ ןיִא -
 זיִא רֶע לי ןְצייר ןָא טיִנ ְּךיִד לאָז ןייוװ רֶה
 םוִו רֶד ןעֶד (וניֵע םֹוכָּב ןֵּתִי יִּכ) טֹור רֶעיִיַו -
 ןְּבאָה טיִנ טעוֶו רעֶד נוא ןייַז םֹוּכ ןיִא טיִנ -

 (םיִרָשִמְּב ךֵלהְתִיגְריצףֹוא לָמייַב יי ןוא
 ןְלאַפ טינטעוֶו נוא ןייֵג ְךיילְג ןינעק עו רע -
 ץְלַא טעֶו רֶע גידייל ןייַז טעוֶו זֹוה ןייַז ןעֶד -
 רֶׁשֲא הָיֲחַה תאמ וה ןייַז ןּופ ןְפֹוק ראַּפ -
 איד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא טאָה הָרֹוּת איד (ולְכאַּת -
 םּוצ רֶדֵס טיִמ נוא הָמְכָח םֹורְנ טיִמ םיניִד -
 ןיִסע טיִנ לאָז ןעֶמ הָרֹוּת יִד טְנאָז ןְֶּׁשְרֶע -
 עֶריִא טיִמ רֶׁשְּכ טיִנ זיִא םאָו הָמָחְּב ןייֵק -
 ןְפאַׁשַּב ןְראוָו זיִא הָמָהְּב איד נוא םיִנָביִס .

 ןינעֶז ׁשינעֶּפעֶׁשַּב ייְֵרֶע ריפ דר רעֶד ןּופ
 ןּופ זיִא עֶרֶדְנַא םָד דֶרֶע רֶד ןּופ זיִא םִנייַא !
 עֶדְרעֶּפ םֶד ריִוַא ןּופ זיִא עֶטיִרד םָד רָּפאוַו !
 ןְטְׁשְרע םּוצ רע טְנאָז םּורָד רעֶייפ ןיפ זיִא |
 רָד ןּופ ןָפאַׁשַּב ןֶראוָו זיִא איִז םוָו הָמֵהְּב יִד -

 ְךאָנ רעֶד ניא ןעֶסֶע לאָז ןעֶמ עֶכְלעֶו רֶרֶע -
 םיִנָכיִס יד הָׁשְרַּפ רֶרָדְנַא רֶד ןיִא רֶע טְגאָז !
 םֶד ןופ ןְפאַשַּב ןְראוָו ןעֶנעֶז םִו ׁשיִּפ יִד ןּופ !
 רעֶד ןיִא נוא ןעֶסעז געַמ ןעֶמ עָבְלעוֶו רָּסאֹוַו
 יד ןּופ םיִנָמיִס יִד רֶע טְגאָז הָׁשְרַּפ רֶמיִרְד -
 ריִיַא םֶד ןּופ ןְפאַׁשַּב ןְראוָו ןעֶגעֶז םָו לָגייּפ -
 עֶרְרעֶּפ רֶד ןיִא נּוא ןעֶסֶע געַמ ןעֶמ עָבֶלעוֶו !
 ׁשיִנְפעֶׁשַּב םֶד ןּופ םיִנָמיִס רֶע טְגאָז הָׁשְרַּפ -
 יטוקיל יי א ריר
 עֶגיִזאָד יִר (הָמָהְּבַה לָּכִמ ּולְכאֹּת רֶׁשֲא הֶיַחַה תאֹז) -

 םָװ תֹומהִּב איִר ןופ ןיִסֶע ריִא טְגעֶמ הֶיַח
 ףיא ןאָלְק טֶה סו הָמֵהְּב איִד דֶרֶע רֶד ףוא ןיִנעֶז !
 איז נוא ןיִטְלאַּפְׁשעֶג ןיִנעֶז ןאָלְק איִד נּוא םיִפ איד -
 ןייַרַא ליומ ריִא ןיִא קיִרּוצ עֶניִלְס ריִא ףֹוא טְגְנעֶרְּב -
 טְנעֶמ תֹוטֲהָּב יִר טיִנ טֶסֶע איז עֶׁשְטאָה טייאקנּוא |

 נג ןאָלְק עֶרֶעייו םו תֹומָהְּב איִד נוא ןיִפֶע ריִא !
 איד ףוא טי ןיגְנעֶרְּב יז נא ןיִטְלאַּפׁשעֶג יג -
 טיִנ ייֵו ןופ ריִא טְראָמ ןיירַא ליומ רֶעייֵז ןִא עֶניִלְס -
 םעט רֶד טְּנייַרְׁש .ׁשֹורְקַה שאָחַה רוא הָד .ןיִּסָע -
 הָיַח ןיִמאָנ םֶד טיִמ תֹומֵהְּב יִר טְפּור קּוסּפ רָד םוו -

 לַּכִמ ּולְכאּת רֶׁשֲא הֶיַחַה תאו) טייַמְׁש םִע יװ וז
 תֹומֲהִּב יִר ןופ ןיִסֶע ריִא טְגעֶמ הֶיַח יד (הָמֵה

 יר יא ןיִּבעֶל ׁשְטייֵט זיִא הֶיַח טְראָו סֶד םּוראוָו !
 ןיִגעֶמ לֵאָרְׂשִי יר גּוא רֹותָט ויִא איִנ םָו הָ

4 
 הצק הניארו יניטש .תשרפר

 קוסָּפ רֹעֶד טְנאָז סאָד רֶעייַּפ ןוֿפ טְמּוק סו
 דְליִׁש איד ׁשְטייֵט זיִא םָד (ּוהָניִמְל בֶצֵהְו)
 רֶליִׁש אייֵלְרִע אייְַצ ןעֶנעֶז םִע ןעֶד טורק
 אָיְרַדְנַמַלְפ זי םָד רֹורֲע טְסייֵה עֶייא ןָמֹורְק
 ןייֵא טְצייֵה ןעֶמ ןעוֶו ןֶפאַשַּב טִרעֶוֶו םאוָו
 ְךאָנ טְכאַנ נוא גאָט ראָי ןְביִז ןָבֹוא ךלאק
 הָיַח ןייֵא רֶעייפ םָד ןּופ םורַא טמּוק רֶדְננַא
 זיִא איִז ןעוֶו נּוא אָיְרַדְנַמֹלְס טְסייֵה איז םוִו
 ְךייֵלְג טייֵטעֶג יז טְרעוֶו דעייפ ןָא עַגָר ןייֵא

 נוא טייֵטעֶג טְרעוֶו רֶסאַוו ןָא ׁשיִפ ןייֵא איו
 קּוסָּפ םעֶד ּוצ ןְמּוקעֶג ויִא אָּביִקֲע יִּבַר ןעוֶו
 םֶלּּכ יי ףיׂשֲעמ ּוּבַר הָמִנ טְגאָועֶג רֶע טאָה
 סֹורְנ רֶעייו זיִא הָמְכָח ןייַד (ָתיִׁשֲע הָמָכָחְּב
 (תֶׁשֶקְׁשקְו ריִּפַנְסנ ׁשיִנעֶפעֶׁשַּב עֶנייַד טיִמ
 סּולָפ גוא ןָּפּוׁש ןְּכאָה אייז ׁשיִּפ עֶכְלעוֶו
 אייז לייַו ןעֶסעֶגּוצ רֶׁשָּב ןעֶנעֶז איד ןירְרעֶּפ
 טיִמ רֶסאַֹו ןיִא ְּךייֵה רֶד ןיִא ןְמיוִוְׁש ןעֶנעק
 ןְּפּוש ןייק ןְּבאָה םו איִד רֶּבֶא ןֶּפּוׁש עֶרֶעייֵ
 רעד ייַּב ָניֵל רֶסאֵוו ןיִא ןְטנּוא ןזִמ יד טיִנ
 טאָנ טאָה םּורד דנּוזעֶג טיִנ ןעֶנעֶז נּוא דְרֶע
 ּולֵכאֹת אל םֶרָׂשִּכִמִ ןעֶסע ּוצ ןְמאָּב רַפ יי
 ןעֶמ טְגאָז הָרֹוּת איִד ןּוצְקַׁשְּת םֶתָלְבִנ תֶאְו
 ראָט ןעֶמ נוא ןעֶמע טיִנ םיִאַמְמ ןייק ראָט
 ןעֶמ םִִו ןעֶגעז ןֵקאַז טֶכֵא ,ןָלְרְנאַה טיִנייַז טיִמ
 ייֵז ןופ ריּפ טיִמ ןְלְדְנאַה טיִנ ייֵז טיִמ ראָט
 ניִלייֵה ןעֶנעֶז ייֵז לייוו ןָלְדְנאַה .טיִנ ןעֶמ ראָמ
 ּוד טְנאָז טאָנ ןעֶד דְלעֶג הָקָדְצ זיִא סְנייֵא

 הָקָרְצ ןיִא ןעֶמאַּמ טיִנ חַעָר ןייק טְסְפְראַד
 : 5 : םירקי

 תֹומֵהְּב עֶניִיִּבעֶל ייֵז ןעֶסייֵה ׁשייֵלְּפ רֶעייֵז ןיִסָע
 לֵארְׂשִי איר גּוא אָמָמ ןיִנעֶז םָו תֹומֵהְּב יִד רעֶּבָא
 ןיִראָו ןיִסע וצ ׁשיִיקְפ רֶעייֵז ןופ ןיִטאַּב רֵפ ןיִנעֶז
 תֶׁשּורְק םוׁש ןייק טיִנ ְךיִז ןיִא ןיִּבאָה תֹומֲהְּב יד
 הָיב ןיִפּורעֶג ןָא ןיִרעֶו לאָז גְנאַהְנַא םּוׁש ןייק נּוא
 ריִּתַמ טֵה הָרֹוּת איִר סו תֹומֲהְּב איד ייַּב םָד רֶּביִא
 חִיַח טְראָו סד ןֶּבִרְׁשעֶג טייֵטש ןיִסעע ּוצ ןעוֶועֶג
 ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןּופ ראָמ ןעֶמ םוו תֹומֵהְּב יִד יַּב רָּכֶא
 ּוצְקַׁשְּה לֵא) הֶיַח טְראוָו םָד טיִנ טייֵטְׁש ןיִסֶע טיִנ

 םיִנ טְלאָו ריִא נוא (ונו ץֶרָּׁשַה לָכְּב םֶכיֵתֹושְּפַנ תֶא
 םָו גָנֹמְריִו םֶד טימ ּבייַל רֶעייֵא ןגיִרְרעֶוְמּוא רַּפ
 איר ןופ ןיִסֶע טיִנ טְלאָז ריִא רֶמּולְּכ יז טעֶמְריִו
 אֵמַטְמ טיִנ יז טיִמ ְךייַא טְלאָו ריִא נוא ןיִכאַז אָמָטי

 דִא טְלאָו םֶר רֶכיִא טאָג רֶעייֵ ןיִּב ךיִא ןיראָו יי
 ָיִא םּוראָו נילייה ןיי טקאו ריִא נּוא | ןיִלייֵה ְךייַא 7

 רעיא /
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 נּוא דְלאָנ סאָד ראָנ דְלעֶג גּונעֶג ּבאָה ְּךיִא
 רָד ןעֶמ ראָט םּורָד ְךֹוא נוא ןייַמ זיִא רֶּכָליִז
 םֶד ןעֶמ טעוֶו רֶמאָט ןעֶד ןֵלְדְנאַה טיִנ טיִמ
 םעוֶו סַע :ּוא םיִיַנֵע רַפ ןְפְראַד גיִטייֵג רֶלעֶג
 נּוא חַויֶר ףואןעיל רפ רֶדֲא הרוחס ןיא ןייז
 נּוא זיח ןָּבְראַמְׁש לייוַו רעֶד ןְלעוֶו םָינֲע יד

 טיִמ ןְלְדְנאַה טיִנ ראָט ןעֶמ זיִא ירְדִנַא םֶד
 ׁשֶרֶקְמַהתיֵּב רֶָאְּכׁשִמםֶד ופ דֶלעֶגשֶדָקֶה
 טימ ןְלְדְנאַה טיִנ ראָט ןעֶמ זיִא עֶטיִרָד םֶד
 לייוו טְלֹוקעֶג םיִא טאָה ןעֶמ םו רֹוכְּב ןייֵא
 םיִא ןעֶמ ראָמ םּומ ןייַא ןְנּורקעֶג טאָה רֶע
 נאוָו רָד ףוא קראמ םָד ףֹוא ןָפֹוק רַפ טיִנ
 טימ ןֶלְדְנאַה טיִנ ראָט ןעֶמ זיִא עֶדְרעֶּפ םֶד
 הָמיִמְׁש זיִא סֶד ראָי ןְטָּביִז םָד ןּופ תֹוריּפ יִד
 ייֵז םיִמ ראָט ןעֶמ םו ןעֶנעֶז ייֵלְרֶע ריִּפ נּוא
 זיִא םּורָד אֵמָט ןעֶנעֶז ייֵז לייוַו ןְלְדְנאַה טיִנ
 ןעֶנעֶו םָד נּוא ייֵז טי ןְלְדְנאַה ּוצ טְכעֶר טיִנ
 ןייֵא רָדָא הָליִבְנ ןייִא ןּופ ׁשייֵלָפ םימ אייֵז

 ןיִ ןעוו רֵּבֶא םיִׂשָמְר םיִצקְׁש רָדָא הָפיֵרְמ
 הָפיִרְטןייֵא רֶדָא הָליִבְנ ןייֵא טְרעוֶו זוה ןייז
 ןייֵק ראָמ רֶע ראָנ ןָפֹוק ראַפ איז רֶע נעָמ
 הָרֹוחְסְזייֵא רפ ןַפֹוק טיִג תֹופיִרְמ נּוא תֹוליֵבְנ

 (ףועָהְןמ ּצְקַׁשְּ הָּלֵא תֶאו סע ןְפֹוק רַפ ּוצ
 תֹורֹוהָט תופוע םֶד ןָנּוא טָניִרעֶל קּוסָּפ רד

 רֶע טְנעֶכעֶר םּורָד םיִאַמְט ןּופ רעֶמ ןעֶנעֶז
 לעוְךיִא נוא גְנייוו ןעֶנעֶז ייֵז לייוַו םיִאְמָמ יִד
 עֶלַאןעֶיעֶז יד טיִנ טְנעֶכעֶר רֶע םוָו יד ןֶסיִו
 ןופ םיִאָמְט רעֶמ ןעֶנעֶזתֹומֵהְּב יד נּוא רֹוהָמ

 ימוקיל :
 ָךֹוא טְלאָז ריִא זַא ְךיִא ליוִו גיִלייֵה ןיִּב טאָנ רֶעייֵא
 עֶרֶעייֵא ןְגיִנייֵרְמּוא רַפ טינ טְלאָז ריִא נוא גיִלייֵה ןייז
 רַד ףוא ְךיִז טעֶמְדיוִו םִִװ גֶנּומְריוִו םָד טיִמ רֵּבייַל

 םיִמֲִח ירעֶזְנּוא לייַו טְּביירְׁש רֶקָייֵלְּכ רעֶד .רֶרֶע
 טאג רַפ ְגיִייַר יז טְמיק םֶו רֶר טְגאָנֶג ןיִּבאָה
 יז ליוִו םִִו רֶד נּוא ןיִבֹוא ןּופ ּוצ םיִא ןעֶמ טֶפְלעַה
 רֶע םֶו געֶו םֶר םיִא ןעֶמ טְניִפֶע ןעֶגיִיירְמּוא רַפ
 םיִא ןעֶמ טְפְלעַה ןיִפְלעֶה רעֶּבָא םיִא ןיִא ןייג לי
 ּתְשִרְַתִה) קּוסָפ רָד אָר טְגאָז םַד רעֶּביִא םיִנ
 ּוצ ךייַא טיִנ הָרוּת איִד רָמֹולְּכ (םיִׁשּורַק םֶתיִיְהו
 ןעֶגיִלייֵה ּוצ ןעֶּבייֵה ןָא ְךייַא טעוֶו ריִא זַא ןיִסיוו

 םּוראָו ניִלייֵה ןייַז יאַדווְּב ריִא טעֶו ןעֶמְנּוא ןּופ

 ןיִפלעֶה ְךייַא ךיִא לעוֶו טאָג רֶיִלייַה רֶעיא ןיֵּ ךיִא
 ניִלייַה וזַא טְלאָז ריִא יִדַּכ ןעֶניִלייַה ךייַא לעוו גּוא
 ןיִא טייֵטְׁש ןעֶגיִנייֵרְמּוא םעֶר ײַּב גוא ְךיִא יִו ןייַז

 יניטש תשרפ

 וה" יֵיְחַּב רֶד טְביירְׁש ךוא ,ְּכרק ןייֵא יז

 0 הניארו
 ןוא םירוהט יד רע טְנעֶּכעֶר םּורָד תֹורֹוהְמ
 יד טיִנ .טְנעֶכעֶר רֶע סו יד ןְסיוִו לעוֶו ְךיִא
 יִא ריר הָרֹוּת איד ןעֶד אֵמָמ עֶלַא ןעֶנעֶז
 ןיִא גְנייוו םוִו סֶד איז טְלעֶמְׁש םּורד ןְצְרּוק
 יד יצ ןְטאָּב רַּפ טֶה טאָג טְּבייַרְׁש ייַחְּב רֶד
 סאוָו תֹופֹוע נּוא תֹויַח איִד ןעֶסֶע ּוצ לֵאָרְׂשִי
 קֶרָדְנַא סַעַּב רעֶייִז טיִמ ןְסייֵר ּוצ וייֵּב ןעֶנעֶז
 םיל טיִנ טאָנ טֶה סֶד ןעֶד תֹויַח נּוא תֹומֲהְּב
 ּופ ןְגְנעֶרְּב ּוצ ןֶטאָּב רַּפ ְּךֹוא טאָה רע נּוא

 ןעֶנעֶז םו םיִצָרְׁש טְכַא הָרָוּת יד טְנעֶכעֶר

 הָעיֵז ְךאָנ ייזזיִא ןָא טריר םו םָד אֵמטְמ
 ןייװ ּוצ גְנאַלְׁש ןייק טינ טְנעֶכעֶר נוא טֹוט
 םּורָד נּוא אֵמַמְמ טיִנ זיִא נְנאַלְׁש ןייֵא סאָד
 נאַלְׁש םָד טְכאַמעֶג אֵמָמ טיִנ הָרֹוּת יִד טֶה
 וצ ןְּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק לאָז ׁשֶנעֶמ רָד יֵדְּכ
 םיִא ןְגאָלְׁש רעֶד ּוצ גְנאַלְׁש ןייֵא ןריִר ןָא
 טאָה םּורָד טְפיִנ ןייֵא טֶה ׂשיִדְִע ןייֵא ךֹוא
 טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ ןְטאָּב רַּפ ראָנ הָרֹוּת יִד
 : יֵדְּכ טֶכאַמעֶג אֵמָט טיִנ םיִא טֶה נּוא ןעֶסֶע

 רֶעֶד יצ ןְריִ ןָא ןעֶנעֶמ םיִא לאָז ׁשֶנעֶמ רֶד
 (םיִׁשֹודְק םֶתיִיְהו ֶּתְׁשִרְקְתִהְ םיִא ןְגאָלְׁש
 טְסּואוועֶג זיִא סֶע ןעֶד גיִלייַה ןייז טְלאָז ריִא
 םעֶד טיִמ ןְראָּבעֶג ןְראָוְו זיִא ׁשֶנעֶמ רֶד םֶד
 ןיִא םיִנּונֲעַּת עֶלַא ּוצ טְסילְג נּוא עֶרֶה רֶצָי
 טְׁשְרֶע טְמּוק בֹוט רֶצָי רֶד רֶּבֶא טְלעו רֶד
 טאָה רֶע גוא ראָי ןְצייֵרְד ְךאָנןֵשְנעֶמ םוצ
 | ףונ רֶד לייַו ןְפְלעֶה םיִא לאָז רֶע םֶנייֵק טיִנ

 זיא
 2 םירקי
 שְטיימויא סָד(םָּב םֶתַמְמִנְוםֶהְּב ּאָמַמִה אל קּוסָּפ
 1) ָבַא יז טיִמ ןְגיִנייֵרְמּוא רַפ טיִנ ךייַא טְלאָז ריִא

 אן ר קי םעצ וי םיִנְטְנאָז קּוספ רֶד
 עֶּבייֵלְּב ֹוזַא זּומ סֶע םוִו ְךאַזַא ֹוזַא םיִנ זיִא םֶד
 ' רעד ןיִבֹוא ןּופ טיִנ םיִא טֶּפְלעֶה ןעֶמ םּוראוָו
 טייַטְׁש םֶד רֶּביִא נּוא ןיִפָאםיִא רַּפ זיִא ריִּמ יִד ראָנ
 וצ טְמּוק םֶד ףֶלַא ןייֵא ןָא (םֶתָמְטִנְ) טְראוָו םֶד
 טוט טְלעוֶו רֶד ןופ טאָנ רֶגיִצנייַא רֶד זַא ןעֶוייַו
 גּוא ריז טְגיִנייֵרְמּוא רַּפ רֶע םָוו ׁשְנעֶמ ןּופ ּפָא ְךיִז
 נא יּכ) הָאְמּט ןייז ןיִא קָלֵח ןייק טיִנ טֶה טאָג
 באָה ְךיִא םָו טאָג רֶעייא ןיִּב ְךיִא םּוראָוו (וגו יי
 םעֶר ףוא םִיַרְצִמ דְנאַל ןּופ טְכאַרְּבעֶג ףוא ךייַא
 טְלאָז ריִא גּוא טאָג רֶעייֵא ןייַז לאָז ְךיִא ןיִפֹוא

 / !גיִלייַה ןיִּב ךיִא םּוראו גיִלייֵה ןייַז



: 
 הניאצ

 רייז ןוׁש זיא םיִגונֲעַּת טיִמ טְנייוועֶג ןֹוׁש זיִא
 םּורָד ןאָמ סֶמּוג םיִּפִע לֶכִׂש ןייַז טיִמ רעוֶוְׁש
 נּוא תֹוָצְמ ןְטיִּבעֶג טְוּומעֶג הֶרֹוּת איד טאָה
 תֹוליִמְג נּוא הֹקָדְצ נוא תיִנֲעַּת נּוא הֶלֵפְּת
 לאָז רע.םָד ףוג םֶד ןגִנייֵּפ וצ יֵדְּכ םיִדָמִח
 םֶטּוג ןאָט ּוצ ןגְניוִוְצַּב עֶרָה ראי םֶד ןינעק
 גוא ןעֶסעע ליפ ליוִו ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו םּוראוָו

 תרטפה

 (ףֶלֶא םיִׁשֹלִׁש לֶאָרְׂיִּב רּוחָּב לֶּכ תֶא רִוָד דוע ףסויע
 טְליִמאַזעֶג ןייֵא לאָמ ןייֵא ְךאָנ טֶה דִוָד נּוא

 דָניִֹומ גיִסייֵרְד לֵאָרְשִי ןופ עֶטְלייוַו רֶר םֹוא עֶלַא
 ןעוֶו לֵארְׂשִי טְליִמאַועֶג ןייַא ןוׁש טֶה רֶע ןעֶד ןאמ
 רָע טֶה אָר נּוא טְכאַמעֶג ֶלֶמַא רפ םיִא ָה ןעֶמ
 יגְנערּבּוצ ףֹואטְליִמאַזעֶג ןייַאלאָמ עֶרעֶדְנַא םָרייֵ
 איד ןֹויִצ ןייֵק הָדּוהְי יִלֵעַּב ןופ טאָג ןּופ ןֹורָא םָד
 ןורָא םָד טְלעֶטְׁשעֶג ןיִּבאָה ייֵז נוא רַוָד ןופ טאַטְש
 ד :

 .םיִא ןיֵּבאָה ייֵז נּוא ןיִגאוָו םיִאייֵנַא ףוא טאָג ןּופ .
 גּוא הָעְּבנ ןיִא םָו בֶדָניִבֲא זיה םֶד ןופ ןיִגאָרְטעֶג
 יֵּבאָה בֶדָניִבֲא ןופ רָדְניֵק איד ויְחַא גוא הָוע

 ְךיז דִוָד טֶה םָר גּוא ןיִגאוָו םיִאייֵנ םֶד טְריִפעֶג

 לאָז ןורָא םֶד םֶד טיימְׁש סֶע ןעֶר ןעוֶועֶג הָעֹוט
 יִגאוָו ןייק ףוא טיִנןיִלְסְקַא איד ףוא ןעֶגאָרְט ןעֶמ
 ויְחַא נּוא ןיִגאָו םֶד ןיִּבעֶג ןיִגְנאַגעֶג זיִא הָוּוע גּוא
 לִֵָׂי יב לֶכו רו ןורָא םֶד פ ןיגְנאַנעֶג זי
 טיִמ ןעֶגְנּוזעֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ טיִמ .דִוָד נּוא

 ןיא זיִּב ןָמּקעֶג ןיִנעֶז ייֵז נוא רמז ֵלְּכ ייֵלְרעֶלַא -!
 םּוצ דְנאַה ןייַז טְקעֶרְְׁשעֶג הָיע טֶה ןֹכָנ רָאייַׁש
 יִד לייוַו ןָמּונעֶגְנָא םיִא טֶה נוא טאָנ ןופ ןֹורָא
 ןרָא רָד יז טֶה טְׁשְטִלְנעֶג םוא ְךיז ןיִּבאָה רֶדָניִר
 לו ןֹרָא רֶד טְנייֵמעֶג הָזיע טֶה ןאָטעֶג ליִקאָׁשַא
 דְנאַה רֶד טיִמ םיִא רֶע טֶה םורד ןעֶלאַפ פארא

 ףוא טְמיִרְנעֶג ןיִראָצ םֶאֶנ םֶה ֹוזַא טְּפאַמעֶג ןָאי
 רֶע סו גָנֹוׁש ןייז רָּביִא טייֵּמעֶג םיִא טָּה נּוא הָזּוע
 ןעֶמיוִו טְלאָזעֶג טֶה רֶע ןעֶד ןעֶועֶג הָעֹוט ְךיז םֶה
 עַגיינ ןיִנאַרְפעֶג שי סד שה וו רואה
 יִגאָרְמ ןינעק םיוִעֶג ןייֵלַא יז רֶע טעוֶו רעֶגעֶרְט
 ןּבְראַטְׁשעֶג זיִא הָזּוע גוא ןיִלאַּפ ּפאָרַא טיִנ טעוֶו נּוא
 רִוָד םאָד טֶה (הָוְרל רַחי) טאָנ ןּופ ןּורָא םעֶד ייַּב
 דלאַּב ֹוזַא זיִא הָזּוע סו ראַפ ןאָמעֶג קְנאַּב רֶעיִיְו

 טְשיִמ רַפןעֶראוָו יִא הָחְמִׂש רֶעייֵגוא ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןֹורָא םעֶר ןיִגְנעֶרְּב ּוצ טאַהעֶג אָרֹומ טֶה דִוָד נּוא

 םּוצ טְרעֶקִיִג םּוא םיִא טֶה נּוא ןֹויִצ טאָטְׁש רֶד ןיִא -
 זיִא רֶע ןעֶד תַג טאָטְׁש רֶד ןופ םֹודָא דַבֹוע ןּופ זֹוה -

 ןּופ זֹוה ןיִא ןעֶוֶועֶג זיִא ןֹורָא רֶד גּוא יִוְלַא ןעוֶועֶג

 וצק הניארו יניטש תשרפ
 עֶרֶה רֶצֵי םעֶד ןייגְךאָנ ליוו ניא ןְקְניִרְמ
 רָד ְּךיִז זומ םּורָד ןְראָל רַפ ףּונ ןייַז טְרעוֶו
 ְךיִז ןּופ םיִנּונֲעַּת ןאָמ ּפָא ּוצ ןנִייוִועֶג ׁשְנעֶמ
 הָריִבֲע עֶמֹורְנַא זיִא ןְדייֵר ּוצ הָּפ לּוביִנ נוא
 ןְדייֵר זייֵּג םֶד ןְנעוֶו ןּופ םֶנְדיִג ןיִא טָמּוק רֶע
 לֹומ סאָד טיִה םע רעוֶו רֵּבֶא לֹומ ןייַז ןּופ

 ג ןֶדע.ןג ןיִא טְמּוק

 --,יניטש

 טְשְנעֶּבעֶג טֶה טאָג נּוא םיִׁשָרֲח אייַרְד םודָא דֵבֹוע
 רָניִועֶג זֹוה ןייַז ראָנ טיִמ םֹודָא דַבֹוע ןּופ זֹוה סָד
 ריִנְׁש טֶכֵא עֶנייז נוא ּבייוו ן םֶר טָּבייֵרְׁש יישר

 לאָמ ןייֵא ןיִא רֶרְניֵק םְקעֶז טאַהעֶג עֶכילְטיִא טֶה
 ְךֶלֶמ םּוצ טְנאָזעֶג ןעֶראָוו זיִא סֶע גּוא (ְךֶלֶמַל דנּויו)
 םודָא רֵבֹוע ןּופ זֹוה סָד טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה טאָג םֶד
 נּוא ןְגְנאַגעֶג רִוָד זיא טאָג ןופ ןֹורָא םֶד ןיִגעֶוֶו ןּופ
 זֹוה ןּופ טאָג ןּופ ןֹורָא םָר טְכאַרְּבעֶג ףֹוא טאָה
 רייִרְּפ טיִמ דִוָד ןּופ טאַמְׁש רָד ןיִא םֹודָא דַבֹוע ןּופ
 איִד זַא נּוא (ַי תיִרְּב ןורָא יִאְׂשּונ ּודֲעְצ יִּכ יִהָיו)

 םקעְוןיִגְנאַגעֶג ןינעז ןיִנאָרְַעֶג ןורָא םֶד ןיִּבאָה םִו
 ןייֵא נּוא סקְוא ןייֵא טיִלֹוקעֶג רִוָד טאָה טיִרָמ
 לייוַו טייֵרַפעֶג ְךיִז ןיִּבאָה נוא סקֹוא ןיִטְפאָטְׁשעֶג
 ןיִראָועֶג קּוויִנ םיִנ טיִרְמ סְקעֶז איד ןיִא ןיִנעֶג יז
 רָע זַא םֶד ְךאָג רֶלאַּב ןיֵבְראָטְׁשעג זיִא הָּוע ןעֶד
 טיִרְמ סקעֶז עֶלַא םּורְד טיִרָט םקעֶז ןְְנאַנעֶג זיִא
 ןעוועֶג ביִרְקַמ רֶע טֶה ןְגְנאַנעֶג רביִא זיִא דו םִו
 ה רַוָד נוא ((וע לֶכְב רֵּכרכמ רֶוְָ) תֹונְָּרִק
 טאָנ ןופ ןֹורָא םֶד רַפ ַחֹּכ ןייז ראָנ טימ טְצְנאַמעֶג
 נּוא ןיִנייַל ןּופ ליִדְמעֶהַא ןיֵא ןְגְנאַגעֶג זיִא דוד נּוא
 ןורָא םֶר טְכאַרְּבעֶג ףוא ןיֵּבאָה לֵארְׂשִי לַּב נּוא רֶוָד
 הָיִה) רָפוׁש לוקַא טיִמ נּוא ןיִלאַׁש טיִמ טאָג ןּופ
 ןָמוקעֶג ויִא טאָג ןּופ ןורָא רַד זַא גּוא (וגו יי ןֹורָא
 רעֶטְכאָמ איִר לֵכיִמ גּוא רָוָד ןופ טאָמְׁש רֶד ןיִא
 םֶד ךרוד טְקּוקעֶג טֶה דִוָד ןופ ּבייו םָד לּואָׁש ןּופ
 טּוט רֶע םֶד רַוָד ךֶלָמ םֶד ןְהעֶזעֶג טֶה גּוא רֶסֶלְנעֶפ
 הָזַבְמ םיִא איִז טֶה טאָנ רַּפ ןיִצְנאַמ ּוא ןְגְניִרְּפִׁש
 טְכאַרְמעֶג םָה איז םּוראַוָו ץראַה ריִא ןיִא ןעועֶג
 טְכרְּבעֶ ןיִּבאָה ייֵז נוא ךֶלָמַאּוצ ןָא טיִנטייֵמְׁש םֶר
 ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג םיִא ןיִּבאָה נוא טאָנ ןּופ ןֹורָא םָד
 םוהש רַפ םֶה ַ םה יט עצטשְּבו ןי
 םיִמָלְׁש נוא תולוע טְכאַרְּבעֶג טֶה רַוָד נּוא םיִא ּוצ
 ןיִגְנעֶרְּב ּוצ טְרעֶהיִג ףֹוא טֶה רֶע זַא נּוא טאָנ רַּפ
 קְלאָפ םָד טְׁשְנעֶּביִג רֶע ּטֶה םיִמְלֶׁש נוא תולוע
 טְלייֵמעֶג םֶה רֶע נּוא םאָנ ןּופ ןיִמאַנ םֶד טיִמ אְרְׂשִי
 ּוצ הָׁשֶא ןייֵא ויָּב ןאַמַא ןּופ קְלאַפ םָר ראַנ ּוצ
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 ׁשייֵלַפ קָלֵח טְסְקעֶוַא גוא טִרָּב ןעֶכּוקַא ןָכילְטיא
 זיִא קְלאַפ םֶר נּוא ןייַו רֶכעֶּבַא נּוא סקֹוא ןייֵא ןפ

 ֵרְבְל רַוָדבֶשָיו) זוה ןייַ ּוצ רעֶכילְטיִא ןיִגְנאַנעֶג
 ּוצ טְרעֶקיִג םּוא ְךיִז רַוָד םֶה ְךאַנ רעֶד (ותיֵּב תֶא
 רֶטְכאָמ איִד לֵכיֵמ זיִא ֶניִנעֶג זוה ןייַ ןעֶׁשְטְנעֶב
 טְגאָזעֶג טֶה נא ןְגנאַנעֶג ןיִגעֶקַא םיִא לּואָׁש ןּופ
 זיִא לֵאָרְׂשִי ךֶלֶמ רעֶר טייקָכיִלְרעיַג ןייֵא רַפ םָו
 םקעֶלְפְטְנַא טְנייַה ְךיִז טֶה רֶע םו ןעֶראָועֶג טְנייַה
 םֶכעֶגַק עַנייג ןופ ןָמָסְנִיִד איִד ןופ ןעגוא איד רַפ
 ׁשֶנעֶמ רֶטְסאָרפִא ןיִקעֶלְפְנַא ךיִז טוט סֶע יו וזַא
 לֵביִמ ּוצ טְגאָזעֶג רִוָד טֶה (לֵכיֵמ לֶא רַוָד רָמאֹיו)
 ריִמ ןיִא טֶה רֶע סו טאָג רַפ ןאָטעֶג ְךיִא ּבאָה םָד
 רָניִזעֶגזֹוה םֶרָשאַּפ ןייַד ןיִא יו רעֶמ טְלייֵו רַד סוא
 לֵאָרְִׂי רּביִא ראַהַא ןייַז לאָז ְךיִא ְךיִמ ןעֶּפאַׁש ּוצ
 ָךיִא ןעוֶו נּוא טאָג רַּפ דייֵרְפעֶג ְךיִמ ְךיִא ּבאָה םּורָד
 לאָו נּוא טְנייַה יוִו ןיִטְלאַה רעֶגְנִרְג ְךאָנ ְךיִמ לאָז
 עוו ןיִגעוו טְסעֶר ןּפ ןעֶנּוא עֶניימ ןיִא גריג ןייז
 רעֶמ ךאָנ לעֶוונּוא ןייַז הָזִבָמ טיִנ ןיִטְסֶניִד יִד ְךיִמ
 לאוו ןעֶסייוו ייֵז ןעֶד ןעֶגּוא עֶרֶעייִז ןיא ןייַז בּוׁשָח
 תַּב לַכיִמְלּו) ןיִגעוֶו סְטאַג ןּופ םָד אּומ ְךיִא םָד

 לּואָׁש ןּופ רַמְכאָמ איֵד לַביֵמ ּוצ גּוא (ונו לּואָׁש
 בּוא ןָא גאָט םעֶר .ןופ דְניֵק ןייֵק ןענעֶג ּםיַנ זיִא
 טֶה הָׂשַעַמ רֶד רַּפ רעֶּבָא טוט ריִא ןיִא ויִּב רָמייַו
 יַּכ יַתי) םֶעְרִהְי ןֵסייֵהעֶג םֶה רֶע ןּוַא םאעֶנ איז
 יִסעֶעֶג זיִא ֶלָמ רֶר זַא נּוא (ןתיֵכְב ךֵָמַה בֵׁשי
 טְכאַמעֶג םיִא טֶה טאָנ נוא זֹוה ןייַז ןיִא םֹולָשָּב

 ּוצ טְגאָנעג ְךֶלָמ רֶד םָה רֶנייֵפ עֶנייז עא ןופ ןָאור
 הדוהי ילשמ

 איִד (וגו ףערז תֹא יִתֹומיִקַהַו וגו תִיַּבַה יִל הָנְבִּת הָּתַאַהְו
 אור דוד ּוצ טְגאָזְג טֶה ה'ּבקה תעַשּב טְגאָז אָרָמג

 ןעֶגְנאַגעֶג רַוָד יִאָנׂש יִד ןיִנעֶז תַיַּב םעֶד ןעֶנּב םיִנ טְסעוֶו
 שעוֶו ןעוֶו רַוָד ןעֶגיִרְׁשעֶג ןְּבאָה נּוא רָטֶסְנעֶפ םֶרְוָר רַטְנּוא
 םְטאָג ןיִא ןייֵג ריִמ ןעֶלעוֶו ןעוֶו ק'מהיּב םֶד ןְרעֶֶו טעֶוּבַג
 וי יט עי איל ישאה םֶרָמַמְנעֶג דנָב אהוד
 רייַר יִרעֶייַז ןּופ הָחְמֶׂש ָּךיִא ּבאָה ןְגעֶו טְסעֶד ןופ ןייַל
 טְגאָזָנ טֶה היּבקה ייוַו (ְךֵלֶג ַײ תיֵּב יִל םיִרְמֹואָּב יִּתְחַמָׂשנ
 רעֶּביִל איִז זיִא טְסּוט אּוד םוָו (טָּפְׁשִמּו הֹקָדְצ) ןייד דִוָד ּוצ
 רע טֶה ׁשְראַחּוקַא טאַהָג טֶה רַׂשַא לָשָמ פיע תֹונָּבַרְק איֵוּו

 רׂש רֶד םֶה רֶטְלעֶרָה ףוא םיִלָכֲאַמייֵלְרעֶלַא ןּבאַמ טְנעֶקיג
 שעוֶו דָנייֵז ׁשְראַחוק רֶד זַא רָטְקאָד ןָסֹירְנַא ּוצ ןעּביִרְׁשעֶג
 טּוג םיִא טעוֶו רע; ןעֶנאֹוו םיִא ּוצ ןעֶמּוק רע לאָז ןֵּבְראַטְׁש
 לאָז שְראַחיק רֶד זַא טְפאָהְג טְכעֶנק איִד ןְּבאָה ןָגיִיִרְַּ
 ףֹא ןָראָוִג רַׂש רָל ויָא ןָמּוק לאָז רֶטְקאָד רֶד ידְּכ ןָּבְראַטְׁש
 הֶווג ּבאָה ְךיִא טְנייֵמ .ריִא םיִטֹוׁש טְנאָז נּוא םעּכ ןיִא אייֵז

 טְּבעֶל ׁשְראַחיק רֶד ןֵמְז ָּכ ןָמּק טיִג לאָז אֵפֹור רָב ןעֶוְנ
 לָּב לייַו ראָנ בּוטְׁש ןיִאעֶרייַב ןְטְלאַה טיִנ ןעֶד ךיִא ןעק ּוצ
 לאָז ריִמ וַא םיִלָבֲאַמ ןְבאַמ ןעק) רע טְּבעֶל ׁשְראַחּוק רֶד ןמָו
 ןייק ןייז טיָג בּוטְׁש ןיִא ריִמ ייֵּב טעוֶו ןיִסָע ןייֵז ןיִראָׁש טינ

 הניארו יניטש תרטפה

 ןיִנעֶמ ןוֿפ וותַא ןיִא ץֶטיִז ְךיִא העָז איִבָנַה ןַתָנ
 טְלעֶציִנַא ןיִא טָאור םאָנ ןּופ ןורָא רָד נּוא רֶמייֵב
 ןיִצְראַה ןייַד ןיִא םָו ךֵלֶמ םּוצ טְגאָזעֶג ןֵהָנ טאָה
 סֶע נּוא ריִ טיִמ זיִא טאָג םּוראָוו אּוט אייֵג זיִא
 ןַהָנ ּוצ טְנאָזְג טאָג טֶה טֶכאַנ רָד ןיֵא ןעוֶועֶג זיִא
 רַָד ןַתְנ ּוצ טְגאָזעֶג טֶה טאָג טְּניירְׁש ׁשֶרְרֶמ רֶד
 םילַעופ לייוַו רַד רֶע טעֶו רֶמאָמ ׁשְנעֶמ רעֶכיִגַא זיִא

 ןעֶמּק ןיִראָׁשַא ּוצ רֶע םעֶו ןעֶטייֵבְרַא ּוצ ןעֶגְניִד
 םֶר ןיִגעוֶו טיִנייַמ ןּוֿפ םיִא גאָז נּוא ְךיִג אייֵג םּורָד
 םאָנ זיִא םֵׁשִּפַא ְךאָנ ק"מהיּב םֶר ןעֶוּב םיִנ לאָז רֶע
 לאָז רע ןאָט רֶדֵנא דַוָד טעוֶו רעֶמאָמ טְגאָנעֶג טֶה
 ק"מהיּב םָר טעֶו רֶע ויִּב ןעֶקָניִרְּט נּוא ןעֶסֶצ טיִנ
 ןעֶוּב טיִנ לאָז רֶעסָד םיִא גאָז נּוא אייֵג םּורָד ןעֶנּב
 איִבְנַא סֶר ּפָא םיִמָכֲח יִרעְֶנּוא ןיִנְרעֶל ןיִנאַד ןּופ
 םֶה ןֵתָנ ןעֶד םיִא טְגאָז םאֶנ סח ראָנ טיִנ טְסייוו
 םאָג נּוא ק"מהּב םַר ןעֶוּב לאָז רֶערוְר ּוצ טְגאָועֶג
 םָר לֵאּומָׁש ךוא ןעֶוּב םיִנ לאָז רֶע טְרעועֶג טֶה
 םיִא םֶה טאָנ זַא נּוא איִבָנ רָסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 רַפיֵָי ןופ ןּוז םַדןיְִלאַז ןייֵג לאז רֶע טְגאָזעֶג
 לאָז רֶע יז ןיִבְלעֶֶו טְסּואוועֶג יִנ רֶע םֶה ְךֶלֶמַא
 נּוא רֹוא אייֵנ ןַתָנ ּוצ טְנאָזעֶג טֶה טאָג נּוא ןיִּבְלאַז
 םָד זוהַא ןעֶוּב טְסְליוו ּוד רֶוָד טְכעֶנְק ןייַמ ּוצ גאָז
 אל יִּכ) הָניִכָׁש ןייֵמ ןיִטְראָר ןָאור ןיִזאָל לאָז ךיִא
 םיִנ הָניכָׁש ןייַמ ּבאָה ְךיִא ןעֶד (סִיָּבַּב ִּתְבַׁשָ
 ְךיִא םָו ןָא גאָמ םַר ןּופ זוה ןייק ןיִא ןָאּור טְזאָלעֶג
 םִיַרְצִמ ןּופ טְכאַרְּבעֶג ףוא לֵאָרׂשִי ַנְּב איִד ּבאָה
 הָניִכָׁש ןיימ ּבאָה ְךיִא נוא גאָט ןעֶניִטְנייַה ןיִא זיִּב

 םואלעג

 - ףָרוַא ראָנ רֶטקאַד ןייק םינ ןעֶמ ףְראַה רֶּביִרְד טייקפאַלְׁש
 ריִמ ְךיִא טיירג רֶּביִרְר ךיא גראָז ןְבראַטְׁש טעוֶו שְראַחּוק
 :יִא ריִמ רַּפ טוט ןייַז ףוא יִנ טעֶּב רעֶּביִרְ רעֶטְקאָרַא ןָא
 ןְפְראַד טיִג לאָז ךיִ יֵדָּכ גָנאַל ןיִּבעֶל לאָז רעֶג רעֶבייַלְג
 ןְגְלאָפ ףראר ןעֶמ ראָנ רֶטְקאָרַא ּוצ ןְמיק ןָא ניא קְנאַרקןייַ
 םיִג םיִא לאָז ןעמ יֵדָּכ םיִא ּוצ הְראַר ןעֶמ ריִדייֵא אֵפֹורַא
 . ?ֵא סד וַא טְנייַמָג ןְּבאָה רֹודֲה יִציִרְּפ יִד ךוא ּוזַא ןעֶפְראַד

 סאָר ויָמְָּב ןעּב ׁשיִג םיִא טְסייֵה ןעֶמ סאָָו רָוָררַפ םַגְפַא
 םּוראוָו ק'מהּב ןייק יג ןעֶמ ףְראָד תֶמֶא יע רֶּבֶא קימהב
 סע,גּוא (הֹקָהְצּ טָּפְׁשִמ) ןעֶריי אייּב טֶריִפָג ןייֵא טאָה רָוָד
 טוט ןעֶמַּא (הַַּמ יי רַחְבַנ הֹקָרְצוםְִָּׁמ הָׂשועו טייטש
 טֶהטאָג תֹונָּבְרַק יוִו רֶפעַּב תיישהייַּב זיִא (הֹקָרְצּו טָּפְׁשִמ)
 םוָו גאָט ןייֵא (הֶלאֵמ ְךיִרְצַחַּב םוי בו יִּכְו רֶוָד ּוצ טְגאָזג
 תולֹוע רֶניִיוט יו רֶמעֶּב ריִמ ייַּכ זיִא הָרֹּת טְסְניִרעֶל אוד
 טְגאָזְג טאָג םֶה רָּביִרְר ייַז ביִרְקַמ םעֶו הֹמלְׁש ןּז ןייַד סוָו
 טיִנ טְסְפְראַר ּוד ןייֵג (וגו תיַּבַה יִל תֶנָבִּת הָּתַאַהְו רַוָד ּוצ

 זַא טייג ןָּבאָה רוה יֵצירְּפ יִר רָנָא !שֶרְקִמַה תיַּו ןייק
 רעְַמ ריי ןְּבאָה רּכיִרְד הָריֵ רָב טְגאָזג ֶת טאָג
 י תָחְמִׂש םֹורְג גאָה ְךיִא הָּברְִא טְרָפְְנע ר טָק ןעֶטיִג

 ,4וכויִּתְחַמָׂשְו) ןּופ רָב



 הניאצ

 הליש ןֵבְׁשִמ סֶר ןעֶד ןיִטְלעֶציִנ יִא ןָאור טְנאָלעֶג
 טיִמ ראָנ ןיִקְלאַּב טיִמ טְקעֶראַּב ןעֶועֶג טי זיִא -

 נּוא (ָוָרל יִדְבַעְל רַמאֹה הֹּכ הּתַעְו) ןיִגְנעֶה םּוא !
 רַוָד ּוצ טְכעֶנְק ןיימ ּוצ ןעֶנאָז ֹוזַא ּוטְסְלאָז דְנּוצַא -

 רֶמְנּוא ןּופ לאַטְׁש רֶד ןּופ ןעֶמּונעֶג ְךיִד ּבאָה ְךיִא

 קָלאָפ ןייַ רֶּביִא ראַהַא ןייַ טְסְלאָז וד ףאָש איר
 עֶלַא ןיִא ןעוֶועֶג ריִד םיִמ ןיִּב ףיִא נּוא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶטיִנְׁ רַּפ ּבאָה גוא ןְגְנאַגעֶג טסיִבּר יוִו רָמְרֶע
 ןָסֹורְנַא טְכאַמעֶג ריִר ּבאָה נּוא ריִד רַּפ דְנייַפ עֶנייַד

 דו ןגֶמ טְגאָז ןעֶמ םֶד ןְראַה עֶמֹורְג עֶלַא יו ןיִמאָנ
 םורָד דְנייַפ עֶנייַד ןעֶמיִנְׁשרַפ ּבאָה ְךיִא לייַוַו גּוא
 ק"מהּב םָר ןעֶנּב ּוצ הָעֵד ןייַד ףוא ןְגְנאַגעֶג ףֹוא זיִא

 ךיר טעֶו טאָנ ןעֶה טייֵטְׁש הָרֹּת רעֶד ןיִא יו וזַא
 ק"ַמַהַּבֲא ןעֶוּב ּוטְסְלאָ ֶנייפ עֶנייַ ןּופ ןָאורןעֶכאַמ
 ןעֶד ןעֶגאַטׁש רַּפ טְכעֶר טיִנ טְפאָה דָוָד ּוד רעֶּכָא
 ןּפ ןָאור רעֶמ ףאָנ ןעֶלאָז לֵאָרׂשִי איִר לי ךיִא

 ןּופ געט איִר ןיִא ןייַז טעֶו םֶר נוא רֶניַפ עֶרֶיי
 ּוצ םֶרָא טּונַא ןאָט לעו ְךיִא נּוא הֹמלָׁש ןּוז ןייַד
 רע םֶד ןיִצְנאַלְפ םיִא לעוֶו ּוא לֵאָרׂשִי קֶלאָפ ןייֵמ
 ; םֶרָא ןייַז ףוא ןָאור טעוֶו רע נוא ןיִּבאָה םּויִקַא לאָז
 נּוא םֶרָא ןייַז ןופ ןיִרעוווטְליִגאוָו רַּפ טיִנ םעוֶו נּוא
 זַא םיִא ןעֶגיניֵּפ ּוצ ןיִרעֶמ טיִנ ןיִלעֶו ןְדייַה איִד -

 ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי ןופ םיִטָּפוׁש איִ א ןיִטְׁשְרֶע םּוצ יוִו
 ןָדייַה יִר יו ּוזַא ךוא נּוא ('וגו םייַה ןִמָלּו) ןעועֶג

 ןיִמאּבעֶג ּבאָה ְךיִא םֶו גאָמ םֶב ןופ ןאָפ ןינעלכ
 לע ְךיֶא גוא לֵאָׂשִי קָלאָפ ןייַמ רעּביִא םיִטָפוש
 ֶל ריִנְהְ) רֶניַפ עֶנייר עֶלַא ןופ ןָאור ןיִכאַמ ְךיִד
 ריִד טעוֶו רֶע סָד ריִמ ךרָוד ריִר טְגאָז טאָג נּוא (י
 ריִד ְךאָנ ְךֶלֶמ ןייַז טעוֶו ןּוז ןייַד רֶמֹולָּכ זֹוהַא ןָאֹוּב
 תּוכְלַמַה תיֵּב םֶר ריִדּוצ ןְּבאָה םּיקַא טעוו סֶע נּוא
 טְסעוֶו ּוד נּוא ןיִרעֶוםְליּפ רֶד ןיִלעוֶו געט עני זַא
 טְסְנעֶד טוט ןייַ ְךאָנ ןיִרעֶמְלֶע עֶנייֵר טיִמ ןעֶגיִל
 נּוא ריִד ְךאָנ ןּוז ןייַד ןעֶמְכיִר ףוא ְךיִא לעוו לאָמ
 הֹמלִׁש ןעֶמ טְנייַמ םֶר הָכּולְמ ןייַ ןֶמיירְב ןָא לעוֶו
 והַא ןָאֹוּב טעו רֶע (יִמָׁשִל תִיַּב הָנְבִי אּוה) ךֶלֶמֲה
 ָמאַּפַא ּוצ םיִא ּוצ ןייז לעוֶו ךיִא ןיִנעוֶו טיִנייֵמ ןּופ
 טעוֶו רֶע ןעוֶו נוא ןּוזַא ּוצ ןייַז ריִמ ּוצ םעוֶו רֶע גּוא
 ןְפאָרְטֶׁש םיִא ְךיִא לעֶו ןָגיִרניִז טעֶוֶו נּוא ןָמּורְק רַּפ
 רַרֲה טיִמ ןעֶמ טְנייַמ םֶד ןְׁשְנעֶמ ןּופ טּור רֶד טיִמ
 ןּופ גאָלְּפ רעֶר טיִמ נּוא עֶרְיְלַא ןֶּב ןווָר טיִמ נּוא
 םעֶר ןעֶמ טְנייַמ סד ןוׁשאִרָה םדָא ןופ רֶדְניֵק איד
 ןופ טייַו ןיִפְראוָו רַּפ הֹמלָׁש טֶה רֶע םו יאֵדְמְׁשַא
 נּוא (ףֶהיֵ ןֶמֶאָנ) דָנאַל דֶמעֶרְפַא ןיִא הָּולְמ ןיי
 הָכּולְמ ןייַר נּוא זֹוה ןייַר ןיִּבאָה םּויִקַא טעֶו םָע
 טעֶו וזַא ריִד רַּפ טְנייַה זיִא איִז יו ֹוזַא גיִּבייֵא זיִּב

 איד וו וזַא גיּבא זיִּב טיירְבעֶג ןָ ןייַז לּוׁש ןייַד |
 ּוצ רייֵרעֶג ןַתָנ טֶה ּזַא הָאּובְנ יֵד יו ּוזַא נּוא דיי

 ןצק הניאוו יניטש תרטפה

 גִצְניַנ קֶלָח קֶרּפ ןיִא םְנאָנ יִמְלַׁשּרְי רעֶר רִָה
 גּוא גאָמ ןייִא ןיִא טְלייֵצעֶג רִוָר טֶה םיִּנֵקָז דֶניֵיוט
 רָר זַא נוא ייֵז ןֶׁשיוִוְצ טְניִבעֶרְיִנ טיִנ לָפֹוּתיִחַא טֶה

 םֶה רֶרָניִר יִר טיִמ געוֶו םעֶד ףוא ןעוֶועֶג זיא ןורָא
 נּוא ְךייֵה רָר ןיִא םיִנֲהּכ יִד ןָּבֹוהעֶג ףֹוא ןורָא רָד
 טקִיִׁשעֶג דִוָד טֶה דֶרֶע רֶר ּוצ ןעֶפְראָועֶג ייֵז טֶה
 טייַטאַּב םָר םֶװ ןעֶנאָז םיִא לאָז רֶע לֶפֹוּתיִחַא ּוצ
 רֶניֵזֹוט גיִצְנייַג יד ּוצ קיִׁש םְרעֶפְנֶַיַג לָפֹוּתיִחַא טָה
 רעֶו טְגאָזעֶג ר טֶה ןיִגאָז ריר ןִלעוֶוייֵז םיִנֵקְ
 רעֶר ןיִרעוֶו לאָז רֶד .ןיִגאָז םיִנ ליוִו נּוא טְסייֵו םָע
 רָרְניִק םוִו טְנאָועֶג םיִא ּוצ לָפֹוּתיִחַא םֶה ןיִנְראוָו

 ְךאָר טיֵמָׁש סֶעטיִנְךא ּוטְסייוַויִּבְררעֶיִזייְְֵנְרעֶל !
 יֵנְּב י ּוצ ּואָׂשִי ףֵתֶּּב םֶהיֵלֲע ׁשֶרּוקַה תַרּוֲע יִּכ
 איד לייוַוןיִגעֶוו ןייק ןיִּבעֶגעֶג יִנ רֶע טֶה תֶהֶק
 ליִסָקַא םֶד ףוא ןיִנאָרְט ןעֶמ ףְראָד ןיִכאַז עֶגיִלייֵה
 םּורָד ןיִגאוַא ףוא ןורָא םֶד טְגאָרְט ןעֶמ לייוַו נּוא
 םֶָה ךֶלָמַה דַוָד זַא ףוא ,םיִנֲהֹּכ איִד סֶע טְּפְראוַו
 ןֵכיֵרְ ּוצ ׁשֶרֶקַמַה תיֵּב ןופ דֶנּורְג םֶד ןעֶּבאָרְנעֶג
 ףיִמ ןעֶלייֵא טְרעֶדְּוה ןעֶצְפיִפ רע טֶה םֹהָּת םֶד
 םֶה נּוא םֹוהָּת םָד ןְנּופעֶג טיִנ טֶה נּוא ןיִּבאַרְגעֶג

 םורַא טְלאָועֶג איז רֶע טֶה ץְלאָה קיִטׁשַא ןְּפעֶג
 םיִא ּוצ ץֶלאָה קיִמָׁש םֶד טֶה רֶרֶע רעֶד ןּופ ןיִמעֶג
 םּהָּת םֶד ףוא ניִל ְךיִא ןעֶד םיִנ ְךיִמ םעֶג טְגאָזעֶג
 יו רַוָדטְגאָז טְלעוֶו איִר ןעֶצייֵלְפ רַפ םיִנ לאָז רֶע
 טְגאָזעֶג ץְלאָה קיִטְׁש םֶר טֶה אָד ּוטְסניִל גְנאַל
 (ףיִהלֲאיייִכֹנָא) טְגאָזעג טֶה טאָנ סו לאָמ םֶד ןּופ
 טְכאָועֶג טֶה נּוא טְרעֶטיִצעֶג דֶרֶע עֶצְנאַג יַד טֶה
 ףוא ןיִּבעֶגעֶג יִראוָו ךיִ ןיּב ןיִרעוו ןעֶקנּזעֶג ןיֵא
 טְלעוֶוִד ןעֶקָנּורְט רַפ טיִג לאָז םֹוהָּת רָר טְרָא םֶד
 םורַא ץֶלאָה םֶד טֶה גּוא טְרעֶהיִג טיִנ טֶה רָוָד נּוא
 ייֵג ּוצ ףורַא ןיֵּבֹוהעֶג ןָא םֹוהָּת רֶעָר טֶה ןָמּונעֶג
 טְנאָזעֶג לָפוּתיִחַא טֶה טְלעֶו איִד ןעֶקְניִרְט רַּפ ּוצ
 לע ךיִא נוא ןיִרעוֶו ןעֶקַנּרְמ רָד דוָד םעֶו טְנייַה
 טְסייוו םִע רע טְגאָועֶג וָר טֶה .ןיִרעֶוו ףֶלֵמ
 ןיִפְראַו ןייַרַא א םָשַא ןיִּבייְַׁש ןָא געמ ןעֶמ ביוא
 טיִנ ליוִו נּוא ןיִרעֶו טְליִטְׁשעֶג לאָז איז רֶסאַו ןיִא
 לָפֹּתִחַא טֶה ןיְֵראוָו רעֶד ןיִרעֶו רֶע לאָז ןיִגאָ
 םָׁש ןיי ןֶסיֵהעֶג טאָגטֶה הָמֹוַא ייַבןעוֶו טְגאָעֶג
 ןיִבעֶג וצ רעֶסאַו ןיִא ןיִקעֶמ ּפָא גוא ןּבייַׁש ןָא
 נּוא ןאַמ ןָׁשיִוָצ םֹולָׁש ןיִכאַמ ּוצ יִדָּכ ןעֶקָניִרְמ ריִא
 רעֶצְנאַג רַד ףֹוא םֹולָׁש ןיִכאַמ ּוצ ןֵּבֶׁש לַּכַמ ּבייוַו

 ןעֶמ געֶמ ןיִרעו ןעֶקַנירְמ רַּפ םיִנ לאָז איז טְלעוו
 ןְּביִׁשעֶג ןָא דוד טֶה ןיִפְראַו ןייֵַא םֶׁשַא אָטׁשָפ
 רֶר זיִא ןיִּפְראוָועֶג ןייַרַא רֶסאו ןיִא םֶה נּוא םָׁשַא

 טְגאָנעֶג דוָד טֶה ףוראַר ליִטׁש ןעּביְִּעֶג םֹוהָת
 ינעוֶו טְסעֶר ןּופ נוא תֹולֲעַמַה ריִׁש ןְהעֶצְפיִפ
 ָה רֶע סָו טְגאָזעֶג דור ּוצ טֶה לָפוּיחַא עֶׁשְמאָח
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 יִראָמעֶג ןיִגְראָו רֶד ְךאָד רֶצ זיִא טְנעֶרְפיִנ םיִא
 ּומ יַאֵנְקַא ףוא ּוליִפֲא םֶכָחַא ןּופ הָלָלְַא ןעֶד
 רועילַא 'ר תֹובָּב יא טְגאָז אָרָמגיִר .ןיִרעֶו םִיּוקְ
 ןעֶסֹורְנַא יװ העָז טְנאָז יִליִלְנַה יֵסוי 'ר ןופ ןּז רָד
 ריִמְלַּתַא רַּבַכְמ זיִא םִיו ןֶׁשְנעֶמ םֶד טיִג טאָג רֵכָׂש

 ריִמ ןעֶד ןעקְניִרְט נּוא ןעֶסעטיִמ זוה ןייַ ןיִ םֶכָח
 רֵבוע ןּופ זוה םֶר טְׁשְטְנעֶּבעֶג טֶה טאָג םֶד ןְהעֶג
 עֶשְטאָח ןְנאַטְׁשעֶג םיִא יּבויִא ןורָא רֶד לייַו םודַא
 ןְבעֶגעֶג טיִנ ןעֶקְגירט בוא ןעֶסע ןיק.םיִא טָה רֶע
 בח ריִמַָתַא לֵּבקמ זיִא ׁשְנעֶמַא ןעֶו ֵָּׁשלָּכִמ
 טאָנ םיִועָגטְׁשְטְנעּב םֶד ןעֶקָניִרְט גוא ןעֶסֶע טיִמ
 ןּופ רַבְׂש רֶר ץלוחַה קרּפ ןיִא טְגאָזיִמָלַשורְי רָד

 תרטפה

 טי 0 טאטאל ןיש יי יי ראי

 הניארו ינימש
  ןְּבאָה ריֵנׁש טְכ עֶייַג םָד ןעוֶועֶג זיִא םודָא דֵבוע
 גאָט ןעֶּבִ עֶר ׁשֶרוח ןייא ןיא רֶדְניִקייוצ טאַהעֶג
 , רֹוהָמ איז זיִא גאָט ןָּביִז נּוא ןעוֶועֶג אֵמָמ איִז ויִא

  ןיִא םאֶה נוא ןעֶראוָועג תֶרָבּעְמ זיִא גוא ןעועֶג
  יֵרעֶרָנַאיר ךוא נוא דְניקַא טאַהעֶג גאָט ןְהעֶצְרעֶפ
 - רעֶד נּוא דְניִקַא טאַהעֶג איִז טאָה גאָמ ןֶהעֶצְרעֶפ

 םֶה ווה ןיי יִא םיׁשֲָח ייד ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןורָא
 טֶכָא ּוצ זיא רֶדָניֵק םקעֶו טאַהעֶג הּונְׁש עֶביִלְטיִא
 , םאָה ּבייַו ןייַז נוא רָדְניֵק גיִצְרעֶפ נּוא םֶכֵא ריִנָׁש
 } גיצִכיֵפ נּוא ריפ ןעוֶועֶג זיִא רֶדָניִק סְקעֶז טאַהעֶג ךֹוא
 / זיִא טֶכַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ריִנְׁש יד ןּופ ןעֶנאַמ יִר גּוא

 : 5 :תֹושָפְנ גיִצְכעֶז נּוא ייְֵַצ רֶדְנאַנא טיִמ עֶלַא

 ,עירזת תשרפ
 ! רונ זיִא טָלעֶו עֶצְנאַנ יֵד נוא ׁשיִנעֶּפעֶׁשאַּב
 . םאוָו ןעֶגעוֶו ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןָפאַׁשעֶּב ןְראוָו
 ! לָכֵׂש ןייַז טיִמ טאָנ טְנעֶקְרעֶד נּוא טְמּוק רֶע
 / עֶלַא ןופ רָבּוׁשָח זיִא רֶע םוָו תֶּבַׁש ְךֹוא נּוא
 , ְךֹוא נוא נעט םֶקעֶז עַלַא ְּךאָנ רע טְמּוק געֶט
 / טְלעוֶו רעֶד ןּופ רָבּוׁשָח זיִא סאוָו אֵּבַה םֶלֹוע
 ,?רעֶד ְךאָנ אֵד טְמּוק ןעֶניִרָד ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו

 ןיִא טְנאָז ְּךֶלֶמֲה המלְש עירְַת יִּכ הָׁשֶא
 זיִא םִע (ונו ׁשיִאָל הָחְמִׂשִנ יִלַׁשַמ

 ןייַז טיִמ הָמָכָח דייֵר ׁשְנעֶמַא ןעוֶו טְסּואוועֶּב
 טְנּוק רֹוּביִד רעֶד ןעֶד הָחְמִׂש רַע טָה ליֹומ
 ןּופ

 ׁשְנעֶמ רעֶד (ןוׁשָל הָנעַמ ַײמו בֵל יִכְרעֶמ
 ןופ זיִא ןעֶדייֵר םאָד נּוא תֹומְכָח טיִמ דייֵר
 הָמָכֲח טיִמ דייַר ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶוו םּורָד שאָנ
 םּורָד טאָנ ןּופ ףֶליֵה רעד ְּךֶרֹוד סאָד ויִא
 נּוא (בֹומ הַמ ֹוּתַעְּב רָבָדְו) הָחְמִׂש רֶע טֶה
 הָמָכָה טיִמ דייֵר רע זַא ׁשְנעֶמ רעד עֶׁשְטאָה
 דּוּכַד רעֶד ןעֶוו רעֶּבָא טּוג רֶעייֵז םאָד זיִא
 ןעֶד רעֶסעֶּב ְךאָנ םִע זיִא טייַצ ןייַז ןיִא ויִא
 רעֶדָא לַבָא ןייַא יב ןעֶגְניז ליוִו ׁשְנעֶמַא ןעוֶו
 םע זיִא הָנּותֲחַא ףֹוא ןייַז גיִריֹורְמ ליוִו רֶע
 ןיִא טיִנ רֹוּבַדַא טְסייֵה סאָד טְכעֶר טיִנ ְךֹוא
 תֹוּכּוס םּוא ּתיִׁשָרַד רע ןעוֶו ךֹוא טייֵצ ןייַ
 חַסֵּפ םּוא רעֶדָא חַסָּפ ּוצ רעֶהעֶנ םִע סאוָו
 טְּכעֶר טיִנ םֶד זיִא תֹוּכּוסּוצ רעֶהעֶג סע םוָו
 ׁשֶרדַמ רָד נּוא טייצ ןייז ןיִא םיִנ זיִא םעלייוַו
 (ונו ׁשיִאְל הָחְמִׂשת קּוכָּפ םעֶד ףֹוא טְנאָז
 רע סאוָו טאָנ ּוצ הָחְמִׂשַא ןעוֶועֶג זיִא סֶע
 ןְדייֵר םעֶד טיִמ הָמָחְלַמ ׁשיִא ןְפּורעֶג טְרעוֶו
 טְלעֶוו יִד טיִמ רָה טֶה רֶע םָו ליֹומ ןייז ןּופ
 ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶנייַזטיִמ ְךיִז טֶה נוא ןְפאַׁשעֶּב
 רע טֶה ןְפאַׁשעֶּב טֶה רע סאוָו נוא טייֵרְּפעֶג
 עֶׁשְטאָה ניא ןְּפאַׁשעֶּבטייַצ ןייַ ןיא םֶכיֵלְטיִא
 םוצ ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶראוָועֶג זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד
 ןייז ןיִא ןעוֶועֶג ךוא םאָד זיא ןעֶטְׁשְרעֶמְנּוא
 עֶבּוׁשָח סאָד ויִא .ׁשְנעֶמ רעֶד לייַו טייצ

 ַמַה תַלֲחִּת ןעֶנאָז םיִמָכֲח איד ,טְלעוֶו ד - -*-
 = - = 2 הָבָׁשֲחַמ רָד ןּופ עֶטׁשְרע סאָד הֵׂשֲעַמַה ףוס

 . הֵבָׁשֲַמַה

 / ויִא םע הֵׂשֲעַמ רעֶד ןּופ ףוס רעֶד זיִא סאָד
 { הֶבֶׁשֲחַמ רעֶד ןיִא טאָה ׁשנעֶמַא ןעוֶו לֶׁשֶמַא
 . ּוצ טיִנ זֹוה ןייק טאָה נּוא ןעֶגְרעֶל ּוצ הָרֹוּת
  וֹוהַא ןָאֹוּב רעֶיַרְּפ רע זּומ ןעֶניִרְד ןעֶנְרעֶל
 רע;סאוָו סאָד ןְנְרעֶל רע טּוט ְּךאָנ רָד נּוא
 טּומ טאַהעֶנ הֶבָׁשֲחַמ רעֶד ןיִא .רעִיַרְפ טֶה
 סאָד זיִא סאָד גּוא ןעֶמְׁשְרעֶטְנּוא םּוצ רָע

 = ימיו

 ריי

 / םעֶד ןּופ רע טאָה זֹוה סאָד סאוָו עָבּוׁשָח
 - ןְנרעֶלּפֶא ןעֶמ ןעק עא ןופ טָאֹוּבעֶגןיִנעוֶו
 ןְפאַׁשעֶּב ןָראוָו זיִא רע םִו ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד
 רעֶד ןיִא רעִיַרְּפ רע זיִא ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םּוצ
 . ןְשינעֶפעֶׁשאַּב עֶלַאאיר ניא ןעוֶועֶג הֶבֶׁשֲחַמ
 א ןעֶנעֶו טעֶנייַזןופ ןעֶפאַׁשעֶב ןְרוןעֶעֶ
 ןָא הָרוּת איר טאָה הָרָָמ רעֶעֶי יא ְךֹוא
 - רָדָא רׁשָּכ ןעֶנעֶז עַכְלעוֶו תֹויַח נּוא תֹומַהְּב . םיִמ ןייַז גָהֹונ ְּךיִז לאָז ןעֶמ ֹוזַא ייִו ֶּביִרְׁשעֶג
 ןופ ןעוֶפאַׁשעַּב ןְראָו ןעֶנעז ייֵז סאוָו הָפיֵרְט
 הָרֹוּת יד זָנּוא טְנאָז ְךאָנ רֶד נּוא דְרֶע רעֶד
  רעֶד נוא רֶׁשָּכ ןעֶנעֶז רֶסאו ןיִא ׁשיִּפ עֶכְלעוֶו
 םעֶד ןופ םיִניֵד יִד הָרֹוּת יד זְנּוא טְנאָז ְךאָנ

 שנעמ
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 נּוא הָרֹוּת יד ןעֶטְלאַה לאָז רע סאָד ׁשְנעֶמ
 ןְּפאַׁשעֶּב ןָראָו רעֶמ טיִנ זיִא רע ןעֶד תֹוָצִמ
 הָׁשִאע תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת יִד ןעֶטְלאַה ּוצ רּונ
 ּפַא ןְנאַד ןּופ ןעֶנְרעֶל םיִמָכֲח יד ׂששַירְזַת יִּכ
 טיִנ דָניק סאָד טאָה הָׁשִא ןייַא ןעוֶו ּוליִּפֲא
 אֵמָמ ְךאָד יִז זיִא ןְננאַנ ּוצ זיִא םע רּונ ץְנאַנ
 טאַהעֶג דְניק גיִרעֶּבעֶלַא טֶה איז יו ְּךיילְג
 טאָנ טּומ םיִסיַנ הֵׂשֲעַמ טְנאַז ׁשֶרְדֶמ רעֶד
 רעֶד ןיא זיִא ׁשֶנעֶמַא ןעוו ןעֶד דְניֵק םעֶד טיִּמ
 נוא םֹורא ןעֶרעֶנ רע טְלֶאוָו נאָטַא הָסיִפְּת
 ןיִא םיִׁשָרֲח ןייֵנ ןעֶדְנּוּב ראַּפ זיִא דְניֵק סאָד
 נוא ןייַנ םֹורַאטיִנ ליוִו נוא ּבייֵל םֶרָמּומ ןייז
 םיִסיִנ טְגאָז ריִאֵמ 'ר ןעֶמיִה םע טּוט טאָנ
 רֶניֵק םֶד ייֵא ןעֶד דְניִק םעֶד טיִמ טאָנ טּומ
 טּולָּב טיִמ לּופ הָׁשִא יד זיִא ןֶרוּבעֶנ טְרעוֶו
 טייג ןֶרֹוּבעֶג טְרעוֶו דְניק סאָד רֶלאַּב יוֵו נּוא
 רָמּומ רעֶד ןּופ טְסּורְּב יִד ןיִא טּולָּב סאָד
 סאָד נּוא ְךעֶליִמ ןּופ רעֶד טְרעוֶו סֶע נּוא
 םַע טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד ןּופ רעֶד טְגייז דְניֵק
 רעֶד ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ייַּב תֹומָכֹוע ייֵרָד ןעֶנעֶז
 ּבייֵל םֶרעֶטּימ ןייז ןיִא ויִא םָלֹוע רעֶטְׁשִרט
 טְכיֵלֲא טאָנ ןּופ רָדְנּואוועֶמֹורְגטֶהטִז רַע סָד
 איד ןאק רע}נוא פאק ןייַז רעֶּביִא טְכייֵל
 ןַג סאָד םיִא טְנייוַו ןעֶמ נּוא הָרֹוּת עַצְנאַנ

 םֶנְהיִג סאָד נּוא םיִרָדֲח עֶנייַז עַלַא טימ ןִדֵע
 םיִא טְנאָז ןעֶמ נּוא םיִרָדָח עֶנייַז עֶלַא טיִמ
 טְסְרעֶו ּוד סאוָו טְלעֶו רעֶד ףֹוא םּורְּפ ייֵז
 עלַא ןְׁשיוְצ ע'נ ןיִא ןִמּוק ּוטְסעֶו ןעֶראּבעֶג
 אייז יוִו ֹוזַא ןְּבאָה דֹובָּכ טְסעוֶו נּוא םיִקיִדְצ
 ןְמּוק ּוטְסעוֶו טְכעֶלְׁש ןייַז ְסעֶו ּוד זַא רעֶּבָא
 ןעֶנעֶו םיִעָׁשָר עֶרעֶדְנַא איו ֹוזַא םֶנֵהיִג ןיִא
 ןייֵג םֹורַא טיִנ ליוו דניִק סאָד נוא ןעֶמּוקעֶג
 סאָד זיִא ןיִסע ןייַז נּוא ּבייֵל םֶרָמּומ ןייז ןּופ
 ףְראַד סֶע ןעוֶו נוא טְסערעֶטּומ איד סאוָו
 טיִמ טייג םִע ןעֶנייוַו םִע טוט ןְרעוֶו ןְראָּמעֶג
 רעֶד ףֹוא לייַו טְלעוֶו רעֶד ףֹוא םֹורַא טֹונ
 ףֹוא טְמּוק רֶע זַא נּוא רַעַצ םֹורָנ זיִא טְלעוֶו
 טְנעקְרעֶד נוא לֶכֵׂש טְניִרְק נּוא טְלעוֶו רעֶד
 רעֶדְנּואו איִד נּוא תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת איִד
 ןייז זיִא ןְׁשְנעֶמ טיִמ טוט רע סאוָו טאָנ ןּוּפ
 ּפָא ְךיִז ףֶראַד רע;ןעוֶו ּוא םֹורָנ רעֶייֵז רַּכְׂש
 ְבְראַטְׁש ףְראַד נּוא טְלעוֶו רעד ןּופ ןֶרייֵׁש
 טיִמ טְּבְראַטְׁש רע ןעֶד ןעֶריֹורְמ רע טּומ

 חצק הניארו 'שירזת תשרפ
 וצ קעוֶוַא טְלעו יִד :ְנאַּב םיִא טּומ םע.טֹונ
 עֶטְצעֶויִגַא ֶּבאָה תֹומָלוע ייווְצ יִד נּוא ןָפְראוַו
 טייַצַא זיִא ּבייֵל םֶרעֶטּומ רעֶד ןיִא ןעֶד טייצ
 םיִׁשָדֲח ףְלעֶווצ ןּופ ןיימ טי נוא םיִׁשָדֲח ןייֵג
 ראָי ניִצְּביִז טייַצַא ְּךֹוא םָה טְלעוֶו איִד נּוא
 טְמּוק ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו םֶּלֹוע רעֶד רעֶּבָא
 ןייק טיִנ טאָה יֵד אָּבַה םֶלֹוע זיִא סאָד ןיִהַא
 אָד גיִּבייֵא זיִּב טְרעֶוד יִז רּונ טייַצ עֶטְצעֶזינ
 םָלֹוע ןייַא ןּופ טייג ׁשְנעֶמַא סאָד ןעֶמ טְהעֶז
 רעֶד נּוא ןעֶטּוג ּוצ םֶלֹוע ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא
 ליוִו הֶרָוַּת יִד אוי ןעוֶו טְנעֶרְּפ םעננ יֵרְמַא
 עֶלַא ְךאָנ ןְלעֶטְׁש ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ תֹוָצַמ יִד
 טָפְראַדעֶגהָרֹוּתיִדְךאָדטְלאוָושיִנעֶפעֶׁשאַּב
 רָד נּוא ןאַמַא ןופ תֹוָצמ יִד ןְלעֶמְׁש רעֶיֵרְּפ
 ןעֶראוָועֶג זיִא איז לייוַו הָׁשַא ןייֵא ןּופ .ְּךאָנ
 ןייֵא זיִא ץּוריִּת רָד ןאַמ םעֶד ְּךאָנ ןְפאַׁשעֶּב
 ְךלְנְהעוֶועֶג ויִא דְניִקַא ןעֶניוִועֶג לאָז הָׁשֵא
 סאו ׁשְנעֶמַא ןּופ תֹוצַמ יֵד רָּבא גאָמ עֶלַא
 גַהֹונ ְּךיִז לאָז רֶע ֹוזַא יוִו עַרֹוצְמ טְרעֶו רֶע
 יִד טֶה םּורָד ְּךיִלְָהעֶוועֶג טיִנ זיִא סאָד ןייַ
 ןּופ םיִניֵר יד ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא ְּךאָנ רעֶד הָרֹוּת
 הָרֹוּת יֵד טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לעַּב רעֶד עֶרֹוצְמ
 (ונו םֶּתְׁשִרְקְתַהְונ ןְּביִרְׁשעֶג ןָא רעֶיַרְּפ טֶָה
 אייַּב רעֶד טְניַהאָנ נּוא ןייַז גיִלייֵה טְלאָז ריִא
 ּוצ (עיִרְזַת יִּכ הָׁשִאַ ןְּביִרְׁשעֶג הָרֹוּת יִד טֶה
 ןייַז ׁשֵרֹקִמ ְּךיִז ףראַד ׁשְנעֶמַא סאָד ןעֶוייוו
 ןיִא ןעוֶועֶג זיִא רע ןעוֶו נּוא ׁשיִמְׁשַּת תַעַׁשְנ
 ןייַזׁשַמׁשִמ דֶלאַּב םיִנ רֶע ראָט אָקִּכַה תיֵּב
 ְךֹוא עֶלייַו עֶניַלְקַא ןעֶטְראוַו ףְראַד נּוא
 ןיִא טאָה רָכָו םיִרּומַה לַעַּב רעֶד טְּבייַרְש
 םֶה ןעֶמ ןעֶו ןֶזיו ּוצ הָכָרְּב יו לאָצ רעֶד
 יד (ונו הָאְמָמְוע םאָנ ןּופ הָכָרְּבַא זיא ןּזַא
 הָשֲא יֵד לאָז נאָמ ןעֶּביִז ןְטאַּבעֶג טֶה הָרֹוּת
 ַא ְךֹוא ֹוזַא נּוא ןעֶניוִועֶג ריִא ְּךאָנ אֵמָט ןייז
 םיִא ְּךאָנ ןעָמ ףְראַד טְּבְראַטְׁש ׁשֶנעמ רעֶד
 עֶּביִו ּוצ ויִא םֶַא ןעֶד גאָט ןעֶּכיִז ןעֶגאָלְק
 נּוא טְנעֶרעֶל קּוסַּפ רעֶד (אָמָטִּת ּהָתֹורנ
 םד ןייק טיִנ ׁשְרעֶדְנַא טְהעֶז הָׁשַא ןייֵא םאָד
 נוא פאק רעד ייוֵו ריִא טּוט םִע ןְרָייַפ תֹודָנ
 יִז נוא ריִא ףוא רעוֶוְׁש ןעֶנעֶז םיִרָבַא עֶריִא
 ּופ ךיז ףְראַד ןעֶמ לייַװ הֶדָנ םּורָד טְסייֵה
 ןיִא ןעֶציִו טיִנ ראָט ןעֶמ סאָד ןְדייׁשְּפֶא ריִא
 ייֵלַא ןעֶציִו לאָו אז רּונ ןעֶלייֵא ריִפ עֶריא

 גוא
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 גַהָנִמ רעֶד ןעֶמייֵצ ראַפ ןעועֶג ויִא ֹוװַא נוא
ְבאָה ייֵז סאָד ןְדייֵה יִד ייּב וליִּפֲא

 רעֶייֵז ְךיִ ןּ

 טיִרֵמ עֶריִא ּוליִפֲא הָדְנַא ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא
 רע ןעוֶו ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶדאָׁש רֶרֶע רעֶד ףֹוא
 טיט ןעֶדייֵר ריִא ְךֹוא נּוא ייֵז ףֹוא טעֶרְמ
 וזַא ריִא טיִמ דייֵר סאוָו ׁשְנעֶמ םעֶד ןְמאָׁש
 טאה רֶע ןעֶו ןֵבָל ייֵּב ןעֶניִפעֶג ריִמ איו
 רעֶטְכאָמ ןייַז אייַּב רעֶרְליִּב איִד טֶכּוועֶג
 טאָה נוא ייֵז ףֹוא ןעֶמעֶזעֶג זיִא יִז נּוא לֵחָר
 טיִנ ןאק'ְךיִא םיִׁשָנ רֶדֵס ּבאָה ְּךיִא טְנאָגעֶג
 םֶה נּוא ןעֶניוְִׁשעֶנ טאָה רֶש נּוא ןייֵטְׁש ףֹוא
 איִז טאָה םּורָד נּוא טְרעֶפְנֶעעֶג טיִנ ראָנ ריִא
 רָעָה עֶנייַז ןיִא רעֶטאָּפ םעֶד טְשיִקעֶג טיִנ
 סע נּוא ןְדאָׁש טוט הָדָנ ןּוֿפ ַחִיַר רֶד לייַו
 הֶרנ הֶׂשֵא ןייֵא ןֵמעוֶו ףֹוא םאד סי זיא
 נאָז םיִמָכֲח יד .ןְדאָׁש םיִא סע טּוט טְקּוק
 איז ןעוֶו הָדְנ ּבייֵה ןָא ריִא אייַב הָׁשֲא ןייֵא

 רָדָא דְרעווׁש רעֶטְצְנאַלְעֶג ןייַא ןיִא טְהעֶז
 רֶד קעלְפ ןייֵא ףֹורְד טְרעוֶו לֶניִפָׁש ןייֵא ןיִא
 ְךֹוא טּוט ןְהעֶז ריִא ּוליִפַא םֶד ןעֶמ טְהעֶז ןּופ
 (ֹותָלְרֶע רַׂשְּב לֹומִי יִניִמְׁשַה םֹויַבט ןְדאָׁש
 ריק םאָד ןעֶמ לאז גאָט ןֵמְכַא םָד ןיִא נּוא
 ,תָּבַׁש םוא טְלאַפעֶנ סֶע ןעוֶו ּוליִפֲא ןייַז לַמ
 יֵּבִר ּוצ טְנעֶרְפעֶג טֶה עֶׁשָרָה םֹוּפֹורְפֹונרֹומ
 איד רָמעַּב ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמ עַבְלעוֶו אָביֵקֲע
 יִּבִר טאָה ןָׁשְנעֶמ ןּופ רָדָא טאָג ןּופ םיִשֲעַמ
 טְגאָז רֶסעֶּב זיִא ׁשְנעֶמ ןּופ טְגאָזעֶג אָביִקֲע
 ןְכאַמ ׁשְנעַמ ןייֵא ןעֶד ןעק םֹוּפּורֲסּונָרוט
 יִּבִר טְנאָז טְכאַמעֶג טֶה טאָנ נּוא לָמיִה ןייֵא
 ןֶשְנעֶמ ויִא ןָבֹוא םוָו טיִנ ְךיִמ געֶרְּפ אָביִקעג
 רָד ףוא םוָו געֶרפ ןָכייֵדְנ רֶד טיג סע ןינעק
 טּומ םּוראָו םֹופֹורְמֹונְרֹוט טְנאָז זיִא דֵרֶע
 טיִנ טאָנ ןעֶד טְלאוָו ןעֶריינְׁשַּב ךייַא ריִא
 ְטיִנׁשַּב ןְרעוֶו ןְראָּבעֶג לאָז ןעֶמ ןֶכאַמ טְנעֶקעֶג
 טרעוֶו דְניִקַא םּוראוָו אָביִקֲע יִּבַר טֶרָפְנַע
 םָרָטּומ רעד ןיא לֵּפאָנ ןייַז טְגנעֶה ןְראָבעֶג
 טְלאוָו ןעֶדייֵנְׁש ּפָא םיִא זומ ןעֶמ נּוא ּבייֵל

 םירקי יטוקיל
 סאָו רֶניִצעֶרְק רעֶד נּוא (ענְנח ֹוּב רֶׁשא ַעּורעַהְו

 ייז רעֶריילק עֶנייַ ןעֶלאָז ענג יִד ֶה רֶע
 ראָה עֶנייַז טייַצ עֶצְנַאַנ יִר ְךיִז לאָז גּוא ןְסיִרעֶצ
 םּורַא ןייַז לאָז נּוא ןעֶרעֶׁשְּפָא טיִנ ּפאק םעֶד ןּופ
 תַמַא ףֹוא טְרֶעֹורְמ םאָו רעֶנייֵא יו ּוזַא טְליִהעֶג

 גוא

 עירזת

 דְניֵק ןייֵא סאָד ןְכאַמ טְעעֶקְיַנ טיִנ טאָנ ןעֶד
 . טיִנ לאָז לעֶּפאָנ ןייַז נוא ןְראָּבעֶג ןְרעֶוֶו לאָז
 טאָה טאָנ ראָנ ּבייֵל םֶרָמּומ ןייַז ןיא ןְנעֶה
 , לאָז ןייֵלַא ׁשנעֶמ רַד םֶד ְּךאַז ןייֵא טְואָלעֶג
 . טאָנ טאָה הָלרְע איִד ְךֹוא ֹוזַא ןְטְכיִר ראַפ

 ; רֶע טאָה םּורְד תֹוָצִמ עֶנייַז ןְטְלאַה ןֵלעוֶו
 | אֵמָמ ןייַז וּומ הָׁשִא יִד הָליִמ תֹוָצִמ ןְטאָּבעֶג
 .הָבְקְנְייַא ייַּב נּוא געֶּט ניִצְרעֶפ רֶכָז ןייַא ייֵּב
 ; נוא טְלאק ויִא הֶּכִקָנ ןייֵא לייוַו געט ניִצְכַא
 | וּומ םּורָד ליפ ןעֶנעֶז תֹוחיִל עֶריִא נּוא סאַנ

  הֶבֵקָנ ייֵא ְךאָנ ְךיִז ְגינייֵר גנאל הָׁשָא איִד
 ,איִד היֵלֲע רֵּפְכְוו רֶכָז ןייֵא ְּךאָנ איו רעֶמ
 .טייַטׁש יִזןוֶו ָּבְרקןיֵא ןְנֶרְּב ףְראַד הֶׁשא
 ןֶּבְרִק םעֶד נּוא טעֶּב דְניֵק ריִא ןּופ ףֹוא
 , הָריִבֲעןייֵא טֶה איִזםו הָזַח ףֹואאיִז טְגנערְּב
  ןְלאָז רֶּבייוַו יִד ןעוֶועֶג םַרֹונ טֶה נּוא ןאָטעֶנ
 , טיִנ לאָז הָוַח ןעוֶו ןעֶד ןָּבאָה רֶדְניֵק רעווְׁש
 , תַעַדַה ץֵע םעֶד טיִמ ןאָט הָריִּבֲע יִד ןעוֶועֶג
 יח ֹוזַא טאַהעֶג רַדְניִק ְניִרְג רּכייַו ןְטְלאוָו
 , תֹוריֵּפ עֶנייַז ןעֶסקאוַו גְניִרְנ טֶכאַמ םֹוּכ ןייֵא
 ןְסאָּבעֶגְןְראוָו רֶּבייַַו יִד ןעֶנעֶז םּורָד ְּךֹוא נּוא
 .טְכיֵל נּוא הֶדָנ נּוא הָלַח תֹוָצַמ אייֵרְד ףֹוא
 . םיִמָכֲח יד טְכאַנ רַפ תָּבַׁש בָרֶע םּוא ןֶדְניִצ

 יִז טְרעוֶוְׁש דְניִק ּוצ טייֵג יִז זַא תַעַׁשְּב לייוַו
 נּוא ןאַמ ריִא ּוצ ןָמּוק טיִנ רעֶמ ןֹוׁש לאָז איִז

  ןֶּבְרק ןייַא הָׁשִא ןייֵא טְגְעֶרְּב םּורָד ןעֶגאז

 || הָעּובְׁש ריַא זיִא םּורָד רַעּצ ןיִא זיִא איִז לייוַו
 | םֶד ןאָט ּוצ בַוחְמ זיִא איִז לייוַו ְךֹוא טְׁשיִנ
 | לייַװ ראָנ ְרעֶוׁש טינףֹורדיז ןעק ןֶליוו םְנאַמ
 .םּורָד ןְרעֶוְׁש ּוצ ןעֶוועֶג זיִא הָכָׁשֲחַמ ריִא
 ,טְנייַה םּורָד נא ןֶּבְרָק ןייַא ןגנעֶרְּב איִז לאָז
 , רעד טְפֹוק אָד טיִנ זיִא ןֶּבְרָק ןייק םו ךֹוא
 ,| ּבייוַוםֶד ןעוֶו הֶרְוּת הָלֹוע זיִא נּוא תֹוָצִמ ןאַמ
 | ןְּבאָה דניֵק ריִא ְךאָנ ןייַרַא לּוש ןיִא טייג

 ליה יששכר

 || ׁשְנעֶמַא ןעוֶו (ורָׂשָּב רֹועָּב הֶיְהִי יִּכ םֶדָאנ
+ 

 עוו ו
 | : ֿבקעי להוא

 װ . םוה רָד ןיִא ןייַז טעֶו סי (תַעַרָצ עַגְנָל ורָׂשִּב רֹועָּב הָיָהְוו
 !| ןרֲהַא לֶא אָבּוהוְו תעֵרְצ ןּופ עַגְנ ןייֵא ּבייַל ןייַז ןופ

 רֶד ןֵהֹּכַה ןרַהַא ּוצ טְכאַרְּבָג ןיִרעֶוֶו ׁשְנעֶמ יָד לאָז (ֵהֹּכַה

 .רָר טְגאָז רֹוהָמ רֶרֶא אמט יא עַגָנ יד בוא ןְהעֶז לאָז ןֵהֹּכ
 ריִחֲעָל רָּבֶא םיִעְָ יִר ןֵהּכ רָד טְהעֶנ טְלעֶו רֶד ףֹוא ׁשֶרְדֶמ

 טגאז |



 לאָז בייַלייַ יִא תַעַרְצ עֶנ ןייַא ןְּבאָה שעוֶו
 יַחְּב רעֶד .ןֵהֹּכ םּוצ טְכאַרְּבעֶג ןְרעוֶו רֶע
 תַעַרָצ ייַּב הָרֹוּת יד אָד טֶה םּורְד טְּבייַרְׁש

 רֹמאֵל הָׁשֹמ לָא יי רֵּבַדְיַע ןְּביִרְׁשעֶג טיִנ
 טיִנ ליוִו טאָנ לייוַו (לֵאָרְׂשִי יִנְּב לֶא רֵּבַד
 ליוִו טאָנ ןעֶד ןְזיִּב ייַּב ןְמאָנ ןייזןְנאַמ רעֶד
 קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןאָמ וייַּב טיִנ

 ְךיִא לו (עָׁשֶר תֹומ ץֹוּפְחֶא קֵפָתֶהנ טייֵמְׁש
 טאָנ ראָנ ןֵּבְראַטְׁש לאָז עֶׁשֶר רעֶד ןעֶד'
 וזַא הֶרֹוּת ןנְרעֶל לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד טְרעֶנאַּב
 וקְדִצ ןעמָל ץִפָח ַי) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו
 לאָז ןעֶמ ליוִו טאָנ (ריִדֲאַיְו הָרֹוּת ליִדְנַי
 טאָה טאָנ זַא ְךֹוא ֹוזַא נּוא .ןעֶנְרעֶל הָרֹוּת :

 יַּב טאָנ ןופ ןְמאָנ רֶד טייֵטְׁש (הָלְיל אָרק
 ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ םעֶד ייַּב יִנ נוא טְכיֵל רָה
 ְךֹוא נּוא טְכעֶלְׁש ויִאׁשיִנְרעֶטְסְניִפ םָר לייַו
 רעֶד הָוַח נּוא םָדָא טְׁשנעֶּבעֶג טאָה טאָנ זַא|

 טייְֵׁש קוסּפ ןיא יז ּוזַא ןְמאָנ ןייַו רֶע טְנאַמ
 טְשְעֶכְגייַז טֶה טאָנ (םֶתֹוא םיִהלַא ְךֶרבִי |

ֹ 

 ָנ

 ע

 םירקי ימוקיל = |
 געֶמ עֶלַא איִר אֵמָמ זיִא רֶע זַא ןֶצייֵרׁש לאָז נּוא
 נּוא אֵמָמ ןייַז רֶע לאָז םיִא ןיִא זיא עַגָנ איֵד סאָו
 רעֶד יו וזַא םעֶד ןיִא גיִרָלּוׁש טיִנ םיִא ויִא רעֶנייֵק
 םאָו טייַצ עֶצְנאַנ יֵר טְּבייַרְׁש ׁשֹודְקַה םִִיַחַה רואו
 אֵמָמ ְךאָנ רֶע זיִא עַגָנ רעֶר ןּופ םיִרּוסָי טאָה רָע
 זיִא רֶע (אּוה אָמָמ) טְנאָז קּוסָּפ רעֶד יו ֹוזַא ךוא
 אֵמָמ זיִא רֶע םאָו םעד ןיֵא גיִדָלּוש ןייֵלַא ְךיז
 רנְּבַהְ) טאָג ייּב טְניִרְראַפ וזַא ְךיִז טֶה רֶע םּוראוָו
 עגנָא ןייז טעֶו םֶע זַא נּוא (תַעַרָצ עַגנּוּב יְהִי יִּכ
 סְקאַלְפ ןּופ רָרָא לאוָו ןּופ רייֵלקַא ןיִא תַעַרְצ ןּופ
 רעֶרּצ ןיִָג ןייַז טעוֶו עג יַד נּא רעֶרעֶל ןּופ רֶרֶא
 םַעונ רעֶר ןַהּכ םּוצ ןְגיִועֶג ןְרעוֶו עגָנ יִד לאָז טור
 טאָה םֶע רעֶוו וָמִרַא זיִא סאָר טְּביירְׁש ְךֶֶמיִלֲא
 טְכאַמעֶג יז טֶה רֶע סאו רֶרייֵלק עֶנייַז טְקעֶלְפְראַפ
 טְסייֵה םֶר סו ןָאּוטעֶג טֶה רֶע או תֹוָצַמ יִד ןּוֿפ
 טְּפעֶׁשעֶג רעֶמיִּבַא רֶעייֵז םאָר זיִא ((ָנְּכַרְד אָקילַח)
 ןעֶכאַמ ּוצ ןעוועֶג הָכֹוז ןֹוׁש טאָה רֶע זַא םּוראָו

 לב טְפְראַרעֶג רֶע טֶה תֹוָצַמ יֵר ןּופ ריְִקַא ְךיִז
 טיִנ רייֵלָק ןייַז לאָז רֶע ןייַז טְנְראָועֶג נוא ןעֶבאָה
 הָצֵע ןייֵא םיִא טֶּביִג הָרֹוּת איִד רּונ ןעֶקעֶלְפ ראַפ
 ןְְנעֶווצ ןָא םֶלֵא ןְהעֶז לאז רַע (ַהּכַה תֶא הָאָרָהו
 ויִּב ןעקעֶלְפ עֶגיִריִרְפ איִר ןעֶמעֶג םֹורַא לאָז רֶעי

 :תָמָא םעֶד ףוא ןעֶמּוק טעוֶו רֶע

 טצק הניארו עירות תשרפ

 רָדטינ טייטְׁש ןְטְלאָׁשעֶנ ייֵז טָה רע זַא נוא

 אייַּב ןְגאָז םיִמָכֲח איִד ,ןְמאָנ סְטאָנ טְנאַמ
 ןְמאָנ םֶמאֶנ טְנאַמ רעֶר טייֵטְׁש ןָכאַז ייֵרְד
 רֶע סו נְנאַלְׁש םָד ייַּב  זיִא םֶנייֵא ןוָייֵּב ייַּב
 טְנאַמ רֶד טאָנ טֶהטאָנףֹוא וייֵּב דייֵרעֶג טֶה
 רֶמאֹיַע טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיא יוִו ֹוזַא ןְמאָנ ןייַז

 ןעוו זיִא עֶרעֶדְנַא םֶד (ׁשֶחֶנַה לֶא םיִהֹלא
 איד ןּופ דייֵר יִד ףוא רַבֹוע זיִא יֵדּוהְי ןייֵא
 רַמָא הֹּכ) טייֵמְש קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא םיִמָכֲח

 עַמְׁשִי אל רֶׁשֲא ׁשיִאָה רּורָא לֵאָרְׂשִייַהלֶא ַי
 רַּפ טאָנ טְנאָז ֹוזַא (תאֹזַה תיֵרְּבַה יֵרְבד תֶא
 טיִנ טעוֶו סאָו יִרּוהְי רעֶד ןייַז לאָז ןֶטְלאָׁש
 םָד נוא תיִרְּב ןְניִזאָד םָד ןּופ דייֵר יד ןיִרעֶה
 עַטיִרְד םֶד םיִמָכֲח יִד ןּופ דייֵר יִד ןעוֶועֶג זיִא

 ןְשְנעֶמןייֵא ףוא ןֹוחָמִּב טֶה ׁשְנעֶמַא ןעוֶו זיִא
 רּורָא יי רַמָא הֹּכ) טיימְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא

 טאָנ טְנאָז ֹוזַא (םֶדָאְּב חַשֶבִי רֶׁשֲא רֵכְגַה
 יא טֶה סו ׁשְנעֶמ רֶד ןייַז לאָז ןָטְלאָׁש רַּפ
 טְמּוק תַעַרְצ נּוא .ןָׁשְנעֶמ ןייֵא ףֹוא ןֹוחָמַּב
 ןְגעוו ןּופ נּוא תּונְז ןְגעוֶו ןוֿפ ןֵׁשְנעֶמ ןייֵא ףֹוא
 תַעַרְצ ןּופ הָׁשִרַּכ יִד טְּביירְׁש יִיַהְּב רֶד .הָוֲאַנ

 ִט
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 רֶנייֵא ןֹיִמַדַא זיא סע;ןייז רַהְטִמ ְךייַא ְּךיִא לעֶוו טאָגטְגאָז
 רֹד טיִנ ןעֶראפ ןֶׁשְנעֶמ ןייק סאוָוףְראָדַא יא ןיִעֶזג זיִא
 ןְראוָועֶג קְנאַרְק ׁשְנעֶמ רֶר זיא טְראָד גוא טֶרָא טְסיוִוַא ןיִא
 םֹייַה יִהְיַו ןעֶלייַה םיִא לאָז רעֶנייק ןעוֶויִג טיִנ זיִא םִע גוא

 םעֶר ןיִא ןָראָפְג ןייַרא זיא רַחֹוס ןייֵא זַא ןְפאָרְטעֶג ךיִז טֶה
 ןָמּיקעֶג זיִא גּוא ןיִגעֶוו דָרעפ יד ןּופ ןיִסָע ןיִפֹוק ּוצ ףְראָ
 רקְנאַרְק רעֶר טֶָה ןייַַא ּבּוטְׁש ןיִא ןֶׁשנעֶמ ןְקְנאַרְק םעֶד ּוצ
 טְגאָז גּוא רֶחֹוס םעֶד ןְטעֶּב גוא ןעֶנייוַו ּוצ רעֶייזןְּבֹוהָג ןָא
 ּוצ רַחֹוס רֶד םְנאָז רֶמיִרָא ןייַא נּוא רעֶקְנאַרק ןייֵא ןיִּב ְךיִא

 לאָז ָךיִא ראָגְןאָמ טיִנ הָבֹוט עֶרְִנַ ןייק ריֵד ןעק ְךיִא םיִא
 יי ןְעֶז רעֶכיִלְטיִא טעֶו ןייַרַא טאָטְׁש ןיִא ןעֶמעֶג ּךיִד
 טייֵקְכיִלְגעֶמ עָלַא טימ ןעוט יֵאָרוְּבייֵז ןְלעֶוו טייֵקְנאַרְק
 טְרעֶווׁשְנעֶמ רֶד ןּופ רָב זיִא לַׁשְמִג רֶד ןֶלייַה ְךיִר לאָנ ןעֶמ
 תַוֲאַּת טיִמ ְָךֹוּב סְרעֶטּומ רעֶד ןּופ טְלעֶֶו רֶד ףֹוא ןעֶפאַשַּב

 איִז הָרֹּת יִד ןְׁשְנעֶמ סעֶד ןְּבעֶגָג טָה טאַג גוא הּזַה םֶלֹוע
 רָד זַא נּוא הֵזַה םָלֹוע תַוֲאַּת ןּופ ףּוג םעֶד ןְלייֵה םיִא לאָז

 רעֶד אייּב רֶע טְּבייַלְב הָרֹוּת רעֶד ןּופ ְךיַז טְרעֶק ׁשְנעֶמ
 ןיִרֹוּבִג םעֶד טיִמ זיִא רע סאוָו הֶזַה םָלֹוע תַוֲאַּת טייקְנאַרְק

 טֶה טאָג ראָנ קְנעֶרק ןייַז יג טְהעֶז רעֶגייק נּוא ןעֶראוָועֶג
 ןְלאַפ רַפ טיִג םֹולָׁשְו סח לאז ׁשפנ ןייַז תֹונְמַחַר םיא ףֹוא

 םיעְגנ ןֶׁשְנעֶמ םעֶר ףֹוא טאָג טְקיִׁש טייקְנאַרק רֶד ןיִא ןייַ
 טעוֶו םיעָגְנ יד ןְהעֶז לאָז רֵכְיִלְטיִא סי טְרָא ןייַא וזַא ףֹוא
 ךוא ןְלעוו ןעֶש'ְנעֶמ יִרעֶרְנַא גּוא טייֵקְנאַרָק יי ןעֶסיוו רֶע
 טְקָנּופ אָט הָבּוׁשְּת לאָז רֶע ןֶפאֶרְטֶׁש םיִא ייֵ ןְלעוֶו ןְהעֶז
 טעֶו רע ׁשְנעֶמ םְּפְראָד םעֶד טְרעֶפְנֶעֶג טה רֶחֹוס רעֶד יװ
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 וצ הֶדָנ ןּופ הָׁשָרַּפ רעֶד ןְּבעֶג שְנִהאָנ זיִא
 םֶד ויִא הֶדָנ טְכעֶר טיִנ ןָטָלַאַה םוו יד ןוָייוו

 ןֵבאָה ֹוזַא נּואטְמּוק ייז ןוֿפ סו עֶרֹוצִמ דְניֵק !
 ןייֵא טיִמ טְגיִל רֶנייֵא ןעוֶו טְנאזעֶג םיִמָכֲח יִד
 דְניֵק סאָד זיא גאָט ןֶטֶׁשְרֶע ריִא ןיִא הָדָנ
 ריא ייַּב טְגיִל רֶעּבֹוא נּוא ראָי ןְהעֶצ עֶרֹוצִמ
 םֶד זיִא הָרנ ריִא ןּופ גאָט ןעֶרעֶדְנַא םֶד ןיִא
 נעט ןְּביִז זיִּב ֹוזַא ראָי גיִצְנאוַוְצ עֶרֹוצִמ דניק
 תַעַרָצ םֶד ראי גיִצָּביִז עֶרֹוצְמ דְניֵק סָד זיִא
 ןֵשְנעֶמ יִד ןּופ תֹוריֵבֲע איִד ןְגעוֶו ןּופ טְמּוק
 ראפ טְרעֶו טְכעֶנְק רָטְכעֶלְׁשַא לָׁשָמ ןייֵא
 טפֹוק םוִו ראַה רעֶד נוא קְראַמ ןיִא טְפֹוק
 טְנאָז נּוא טְכעֶלְׁש זיִא רע סאָד טְסייוַו םיִא
 ןְטייֵק טְגְנעֶרְּב נוא ןְכאַמ טּוג םיִא לעֶו ְךיִא
 טעוֶו רֶע ּבֹוא םיִא ןְפאַרְמְׁש ּוצ ןְקעֶמְׁש נּוֲא
 םעֶד ןּופ טְסייֵו טאָג ְּךֹוא !וזַא ןייַז טְכעֶלְׁש
 םאָד ׁשְנעֶמ םעֶד ןופ ׁשיַנעֶפעֶׁשאַּב ּבייֵהְנא
 ןָא רֶע טאָה םּורָד ןָאוט תֹוריֵבֲע טעוֶו רֶע
 ּוצ טייֵהְקְנאַרְק עֶרעֶדְנַא נוא םיִעְנָנ טייֵרְנעֶג
 תֹוריִבַע ןָאוט טעוֶו רע ּבֹוא םיִא ןעֶּפאָרְמְׁש
 תערצ נּוא םיעְגְנטְכאַרְּבעֶג טאָג טֶה ֹוזַא נּוא
 איִד ףֹוא םיִעָגָנ רע טְגְנעֶרְּב ןעַטְׁשְרע.םּוצ
 ְךָרֹוד טוט ׁשֶנעֶמ רעֶד ןעוֶו זֹוה ןּופ רֶנייֵטְׁש
 לֵחֹומ טאָנ םיִא זיִא טונ זיִא הָבּוׁשִּת םעֶד
 הָבּוׁשְּת ןייקרָּבֶא טּוט רע ןעוֶו תֹוריֵבֲע עֶניי
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 ןְהעֶז לאָז רֶכיִלְיִא ןיַרַא טאָטְש ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב ןייַרַא םיִא
 טְהעֶז טְלעוַו רעֶד יא ׁשֶרֶדֶמ רעֶרטְגאָז םֶד טייֵקְנאַרק יי
 יִד טיִנ טֶסייו ןייַלַא ׁשָנעֶמ רעֶד לייַוַו םיעָגְנ יד ןֵהֹּכ רעֶד

 טינ ְךֹוא ןעֶמייוֵו עֶרְדִנַא ןייק נּוא ׁשֶפָנ םעֶד ןּופ טייקנאַרק
 ש +ע7-

 +עירזת תרטפה
 ןָמּוקעֶג זיִא ׁשְנעֶמַא גוא (הָׁשיִלָׁש לַעַּבִמ אָּב ׁשיִאְ

 טאָה נּוא הָׁשיִלָׁש לַעַּב טאָמְׁש רעֶד ןּופ
 םעֶד ןּופ םֹורְּב איִבָנ םעֶד עֶׁשיִלֲא ּוצ טְכאַרְּבעֶג

 םוצ טאָה ןעֶמ םאָו ןעֶמְׁשְרעֶנ ןעֶניייצ ןעֶמְשֶרִצ
 יליצ ןיא ןעֶמעג זיִא סע ןעד ןְמיִנׁשעֶג פא ןבשרע
 טי ענ םאה ןעטשרענ טיש ןעה יה םייִצ
 ּוצ םֹורְּב םעֶד ּביִג יִזֲחַג טְכעֶנַק ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג

 זיִא סאָר נּוא ןעֶסֶע אייֵז ןעֶואָל גּוא קְלאָפ םעֶד !
 טְויֵּפְׁשעֶג ייֵז טאָה רֶע נוא םיִריִמְלַּת עֶנייז !עוֶועֶג
 גּונעֶג סאָר עו סאו טְגאָזעֶג טְכעֶנְק רעֶד טאָה

 סֶע נּוא ןייז גּונעג טעוֶו סֶע טְגאָזעֶג טאָג םֶה זַא

 עירזת תשרפ

 . תֹוריִבָע טאָה רע סאָד ןְסיוִו לאָז רע ׁשְנעֶמ !

 - טוט רֶרייֵלק עֶנייַז ףֹוא םיעָנְנ טאָנ טְנְנעֶרְּב
 .עֶנייַז לַחֹומ טאָנ םיִא זיִא םּוג זיִא הָבּוׁשִּת רֶע
 הָבּוׁשָּת ןייק רעֶּבָא טּוט רע ןעֶוֶו תֹוריִבֲע
 - איֵד נוא ףונ ןייַז ףֹוא םיִעְנָנ טאָנ טְנְיעֶרְּב

 רע טְקיִׁש ףיג ןייַז ןיִא טְקיִׁש רע סו םיעָננ
 רע טקִיש ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ תֹונָמֲחַר טיִמ ְךֹוא
 . תַבּוׁשְּת רָע טּוט פאק ןייַז ףֹוא עגֶנ עֶנייֵלקַא
 םיִא ףֹוא רֶע טְקיִׁש טיִנ ּבֹוא גוא טּוג זיִא
  םינ וַא נוא טּונ ויִא הָבּוׁשְּת רע טּוט ןיחְׁשַא
 .ּבייַל ץְנאַנ ןייַז ףוא תַעַרְצ םיִא רֶע טְקיֵׁש
 . יָד ןייֵא זיִא טאָג ׁשֵרָדָמ רעֶד טְגאָז ֹוזַא נּוא
 - ֹוַא תֹונָמֲחַר טיִמ טְפאָרְטְׁש רע רעֶניִמְראַּב
 | םיִא םֶה טאָנ םֶד בֹויִא יב ןעֶניִפעֶנ ריִמ יוִנ
 - ןייַז ןיִא ְךאָנ רֶד סֶטּונ ןייַז ןיִא טְּפאָרְטְׁשעֶג
 ..ְךאָנ רָה רעֶדְניִק עֶנייז ןיִא ְּךאָנ רֶד נוא זֹוה
 טאָה םִיַרְצִמ ןיִא ךֹוא ֹוזַא נּוא ףּונ ןייז ןיִא
 ְּךאָנ רָד תֹומֵהְּב עֶרייֵ ןְנאָלְׁשעֶג רֶעיִרְפ טאָג
 . איֵד נוא םִיַרֹוכְּב עֶרעֶייִז ןוֿפ ףּוג םעֶד ןיִא
 ן ד ףיא טאָג ןּופ הָחָנְׁשַהְּב ןעֶמיִק םיִעְגָנ

  םיעָננ יִד נוא ןָאוט הָבּוׁשְּת לאָז נּא ןָאּוטעֶג
 - לֵאָרְׂשִי ץרַא יא ןעֶועֶגרי ןנעֶז רֶיהיִד ןּופ
 / רעייֵז זיִא איִז לייוַו םִיַלָׁשּורְי ןיִא טיִנ נּוא
 / ןטראד טאָה הנְִׁש יד םאָד ןעֶזעֶ גִלייה

 | (  {טָאורעֶג
 ו

 / םיִעְָנ םיִא ףיא טאָג טקוש םירד ןעֶפאָרטׁש םיִא ןעֶלאָז יֵז
 ןְלעוו דיִתעָל רֵּבֶא ןֵהֹּכ םעֶד ּצ ןעֶמיק ןעוֶיִמ לאָז רע יִדּכ
  ןייַ ריִמ ןעֶלעֶו תֹוָצִמ איִד טיִמ הָרֹּת יד ןעֶטיִה ןעֶריי יִד

 :ןיינ רֵהֵטְמ ןייַלַא טאָג וָנּוא טעוֶו רֹוהָמ

 יי

 . איי טְכענָק רעֶד טאָה עֶּבייַלּב רעֶביִא ְךאָנ שעֶו
 ןןעֶּכאָק יא םעֶנעֶג ןָא || ןעכאָה יז יא ןְבעֶגעֶג
  רעֶר טְגאָזעֶג טאָה טאָג איו וזַא טְזאָלעֶג רעֶּביִא
 | םֹורָּב סאָר ןָא רֶע טָפּור םּוראוו טְנעֶהַּפ טוקָלַי
 לאָז ןעמ ןעֶועֶג ןֵהֹּכַא עֶׁשיִלֶא ןעֶד זיִא םיִּוַּּב
 || םְזייוֵו סאָד זיִא ץּוריִּת רעֶד םיִרּוּכַּב ןעֶגְנעֶרְּב םיִא
 !| םֶכָח ריִמְלַהַא ּוצ הָנְּתַמַא טְּביִנ רעֶנייֵא ןעוֶו זָנּוא
 | גוא ןֵהֹּכ םוצ םיִרּוּכִּב טְגְנעֶרְּב רֶע איו ְךייֵלָג זיִא
 . הָמּורְּת ןייֵק טיִנ גּוא םיִרּוּכַּב ןָא רֶע טָפּור םּורָד
 . םיִרּוִּּב יו וזַא ןְייווּוצ ןֵחֹּכ םּוצ ךוא טיֵג ןעֶמ םִו
 . טְלאועֶג ֶהׁשְנעֶמ רעֶד סאו םיִנ רּועיׁש ןייֵק טֶה
 : 6 {) םֶניֵא רעישַא טֶה רֶשֲעַס ןעֶר טְכאַרְּבעֶג רָע שֶה

 יצניש"-



 הניאצ
 רַּכָא טְרעֶדְנּוה ןופ ייֵוְצ זיִא הָמּורְּת נּוא ןְהעצ ןּוֿפ
 טֶה ׁשֶנעֶמ רעֶד סאו טיִנ רּועיִׁש ןייֵק טֶה םיִרּוּכִּב
 טּוג ראַפ ןָמּונעֶג ןָא ןַהּכ רעֶד םֶלַא טֶה טְּכאַרְּבעֶג
 ריִמָלַַּא ּוצ הֶנַָמַא םֶגְנעֶרְּב ןעֶמ םאָו ךוא וזַא
 יש ןָמַענ) טּוג רַפ ןיִמעֶג ןָא סֶע רָע לאָז םֶכָח
 ֶלֶמ ןופ ןאַמ טּבּוה רֶר ןְמענגוא (םֶרָא ףֶלֶמ אָכָצ

 ֶלָמ ןופ קָלאָפ םֶד נּוא ןעֶראָועֶג עֶרֹוצָמ ויִא םָרֶא
 נּוא לֵאָׂשִי טיִמ ןיִטְלאַהעֶג הָמָחלַמ ןיִּבאָה םָרָא
 זיא אָז נּוא הָלּותְּב עניילקא ןיִגְנאַּפעֶג ןיִּבאָה
 איז טֶה ןֶמֵעַנ ןופ ּבייַו םָד אייֵּב טְסְניִרַא ןעֶועֶג
 ןייג ןֶמֲעַנ ראה רֶר זאָל עֶטְניִראַה ריִא וצ טְנאָזעֶג
 םיִא טעוֶו ןֹורְמֹוׁש ןיִא זיִא םָ עֶׁשיִלֶא איִבָנ םּוצ
 ןייַא םיִא טֶה הָלּותְּב איִד םֶָר םיִא טְגאָז נוא ךֶלָמ םּוצ ןָמקעֶג ןְמעַנ זיִא תעְרצ ןופ ןיִלייֵה יִּבִנ רֶד
 םיִא רֶע םעוו איִבָנ םּוצ ןייֵג לאָז רֶע ןיִּבעֶגיִג הָצֵע

 עָמּוג ריר לעוֶו ךיִא נוא ייֵג ְֶלָמ רֶד טְגאז ןיִלייה
 ןִגְנאַגעג ןָמָעַנ זיִא לֵאָרׂשִי ֶלֶמ םיוצ ןיִּבעֶג ףיִרְּ
 נּוא רֶרייֵלְק ראַּפ ןְהעֶצ נּוא ןערָלּוג רֶניִזוט סקעצי גוא רֶּבְיִ ןיִטְנעֶצ ןְהעֶצ ןֵמּונעֶג ְיַז טיִמ טֶה נּוא
 ןעֶמ טְנייַלעֶג ףיִרְּב איד טֶה לֵאָרְשיְךֵלֶמ רֶד =
 ֶנייַזןָכיִרעֶצ רֶע םֶה תֹערְצ ןופ ןיִלייה ןָמִנ לאָז
 טְכאַרְט רֶע םֶד טֶהעֶז טְגאָזעֶג טֶה גּוא רֶד ;ק

 רָע םֶו טאָנַא ןעֶד ְךיִא ןיִּב לֵאָׂשי ףוא םיִלִּלּב
 תנֵרָצ ןופ ןֶמעֶנ ןיִלייַה לאָז ְךיִא ריִמ טְּבייְׁש
 רֶד זַא נּוא (םיִהֹלֲאָה ׁשיִא עֶׁשיִלֲא ַעֹוטְׁשַּכ יִהָיע

 עֶייגןְסיִרעֶצ טֶה ֶלָמ רָד םֶד טְרעֶהיִג םֶה איּבָנ
 ןעֶנאַז לֵאְִָׂיךֶלֶמ םּוצ טְקַׁשעֶג רֶעטֶה רָדיִלַק

 ילשמ
 סו ןּופ טְלייֵצ רעֶד קּוסָּפ רעֶד (סָרָא ְךֶלֶמ אָבְצ רׂש ןֵמּ

 לַּבַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע לייוַו תערְצ ןייַ ןעֶמיִקעֶג יָא ==
 לענ טמיק םיעָגָג זַא טְגאָז אָרָמְג איִד גוא (ַחּור םַגְ) הָוֲאַּנ
 הָתְרִבָג ריִא רַּפ טְלייֵצ רעֶה טֶה סו הָרֵעַנ יִד (ַחּורָה תֹופַג
 ְליֵה ןעק רֶע לֵאָרְׂשיְּביִבָנ ייֵא ןעֶרְנאַה רַפ זיִא סעֶזַא
 טיִמ םיִא טעִּב ןעֶמ זַא רֹאָנ םיִנ טְלייֵה רֶע נּוא תערָצ
 רֶע טְלייַה טי זַא גּוא (איֵבְנַה יֵנְפִ יֵנֹוהֲא יִָהַא) םיִנּונֲחַּת
 לעּבַא לייוַו ןּופ רַד הָּביִס יִר טְסּואווְג טיִנטֶה הָרעג יִדטיִנ
 רע;ןמז לָּכ גוא ןעֶּבְראָד ראַפ םֹולְּב סאָב םיִא טְרעוֶו הָוֲאַנ
 טיִנ הָאּופָר ןייק רע;ןעקתֹואָג ןייַ אייַב ןעֶשְלאַה ְךיִז טעוֶנ
 ןייַז לֵּפְׁשַמ זיִא נוא עַנכִנַא טְרעֶֶו ןעֶמ זַא ראָנ ןעֶּבאָה
 םיִנּונֲחַּמ טיִמ איִבָנ םעֶר ייֵב טעֶּב רע םִו םעֶד ָךרֹוד תֹואֵנ
 פא טעֶרְט הָּביס יִד ָּא טְּבייַרְט רֶע זַא תֹורָצפַה יִמֹורְג טיִּמ
 הָרֲעג ִד ןופ רייַב יד טְלייֵצ רעֶד טֶה ןָמעַג יו בָּּוסְּמ רעֶד
 מעג טיִמ ּךֶלֶמ רעֶר טאָה הָרֲעַנה הָרּבִר תֹאָֹּכו תֵאֹפ
 רֶע לי רעבי רעֶטְעלְַׁא יא איֵבָנ רעֶר זַא טְנייֵמעֶּ
 עֶּביִרְׁשעֶג רֶע.טֶה רעֶּביִרְד תֹרָצִַה יִסורְג טיִמ ראָנ שי
 רַווג לאָז לֵאָרׂשי ךֶלֶמ רעֶד זַא הֶריִגִּב לֵאָרְִׂיךֶלָמ םעֶד ּוצ
 ארְׂשְִדלְמרעֶר וו ןעלייַה ּומ רעוא איִבָנםעֶד ףֹא יי
 רער איד ןעֶמיִרעֶ רעֶג טאָה ףיִב אי רעֶּביא ניי
 יש
 טיי

 ר הניארו | עירזת תרטפה
 ןְמַנ ּואָל ןעֶסיִרעֶצ רֶרייֵלק עֶיַד וטְסאָה םּוראָו
 אָד ויִא סֶע םֶד ןעֶסיוִו זאָל נּוא ריִמ ּוצ ןעֶמּוק
 ְּיקעג ןֶמִעַנ זיִא (ןְמענ אביו .רׂשִי שי איִבְַא
 טיִמ איֵבָנ ןופ רימ רֶד ףוא טְלעֶטְׁשעֶג ךיִז טֶה נּוא
 (טְשיִלֲא ויָלֵא חלׁשיוו רֶמייַב נוא דרעַּפ עֶניינ עֶלַא
 לאָז רָע ןיִנאָז םיִא ּוצ ֹקיִׁשעג םורַא עֶׁשיִלֲא טֶה
 ןרֵָי ןיִא ןייַז לֵבּומ גּוא ןעֶׁשאַו לאָמ ןעֶּביִז ְךיִז
 ָגּורְּב ןָמֵעַנ זיִא תַעַרָצ ןּופ ןיִרעוֶנ טְלייֵהעֶג רֶע טעוֶו
 רָד טְנייֵמעֶג ּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג טֶה נוא ןעֶראָועֶג
 לאָז ְךיִא ְטאָנ ּוצ ןאָמ הָלֵפְּת רִיַמ רַפ טעֶו איִבָנ
 ְךיִמ לאָז ְךיִא ריָמ טְגאָז רֶע נּוא ןיִרעוֶו טְלייֵהעֶג
 ןיִכייֵמ יד רַּפְרַֿפ נּוא הָנָמֶא ראָו רַפ ןֵרָרָי ןיִא ןיִׁשאו
 ךיִא נּוא ןֶררָי רֶד יוִו רֶפעַּ ןיִנעֶז רְנאַל רָזָנּוא ןיִא

 ןְראוָועֶג טְלייֵהעֶג םיִנ ןיֵּב נּוא ןיִדאָּבעֶג ְךיִמ ּבאָה
 עֶנייַז ןיִּבאָה סֶעַּכ טיִמ ןעֶגְנאַנעֶג קעוַא זיִא נּוא
 ריֵר לאָז איֵבָנ רעֶר ןעוֶו טְגאָועֶג םיִא ּוצ טְכעֶנְק
 טְפְראַרעֶּב ךוא ּוטְסְלאוָו ןעֶגאָז הָאּופְר עֶרעֶנְׁשַא
 טְנאָזעֶג הָאּופְר עַגְניִרְנַא ריַד טֶה רֶע םרְפִּּוועֶגְלאָפ
 ןיִא ןיִראָּב ְךיִר טְסעוֶו ּוד ןעוֶו ןיִראַה ְךיִד םעוו סו
 ְךיִז םֶה (םיִמָעַּפ עַּבָׁש ןררָיַּב לֹּבְטִיַ רֶרֵי) זַדָרִי
 ןיִראוָו זיִא נּוא לאָמ ןעֶּביִז ןֵרְרָי ןיִא תֶליִבֹוטעֶג ןָמֲעַנ

 ןיִראוָו זיִא ּבייֵל ןייַז נּוא תַערְצ ןייַז ןופ טְלייֵהעֶג
 ראָג טיִמ ןמֵעַג זיִא דָניִק גָנּויַא ןּופ ּבייֵלַא יו ֹוזַא

 טְנאָועֶג טֶה גוא עֶׁשיִלֲא ּוצ ןעֶמיקעֶג קָלאָּפ ןייז

 ְךיִא נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רָד ראָנ טְלעֶו רֶד ףוא
 רֶׁשֲא וי יַח רֶמאֹיַו) הָנָּתַּמַא ריִמ ןּופ םעֶג ְךיִד םעֶּב

 יתדמע
 הרוהי

 ּוצ טאָג ןעֶד ְךיִא ןיִּב וצ (תֹוֲתְַלּי תיִמָהל ֵנָא םיִהלֲאָה
 ענבנ טינ טְרעוֶו נוא הָוֲאַג טיִמ טְמּוק רע זַא םיִסיֵנ ןאָט

 םַג ךֶרָדְּב ראָנ ןעֶלייַה ּוצ ְּךעֶלְגעֶמ טיִנ עַבּטַה ךֶרֶדְּב זיִא
 ָךֶלֶמ םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה טְרעֶה רעֶד טֶה עֶׁשיִלָא יוֵו
 -ןעַרעֶֶו ןוׁש רע טעוֶו אָליֵמָמ םיִא ּוצ ןעֶמּוק לאָז ןֶמֲעִנ זַא
 ףְראַדַּב רֶע זַא ןְמענ ןופ טייקפרג םֶד רע יִפָל עַנְכנ ןייֵא
 איִבָנ ׁשֵייִּב עַרָיְו םיִא ּוצ ְךיִא טינ נוא ריִמ ּוצ ןעֶמּוק
 טייַר נוא רֶרעֶפעֶנייַז טימ ןעֶמּיקעֶג יִא ןְמעג יו (ֵאָרׂשיְּ
 ריִמ יִר רַּפ הָוֲאַג סֹורָג טיִמ טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טָה גּוא ןעֶגעֶוו
 ןעֶמּיק םֹורַא טעוֶו עֶׁשיִלַא זַא טְעיִמעֶג טֶה נּוא עֶׁשיִלָא ןופ
 טאָה איִבָנ רעֶר דֹובָּכ ןייַז רַפ טְסאַּפ סע;איו ֹוזַא םיִא ּוצ
 םיִא ּוצ טקישעג רע טאָה ןייַז עַיָנְכַמ םיִא טְּלאָועֶג רעֶּבָא
 עג ןרְו ןיא לאָמ ןעֶּביִ יִׁשאַו ְךיִז לאָז רֹעַחיִָׁשַא
 סירַא שיִג זיא עֶׁשיִלָא םֶָו סע ןיִא ןעוֶועֶג זיִא רֶע יִּבְצאָח
 עֶגְבִנַא ןייז טְוומעֶג רעטָה ףֹוס לָּכ ףֹוס םיִא ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג

 רעֶד טָלייַהעֶג ןעֶראוָועֶג זיִא גּוא איִבָנ םעֶד ןעֶגְלאָפ גּוא

 רעוא ןעֶצְנאַג ןיִא ןעיֶועֶג עַיַנְכִמ ןֹוׁש ְךיִז רֶע טאָה ְּךאָנ
 גוא איִבָנ םעד דֹובָּב ןעֶּבעֶגעֶג ּפָא ןעֶּבאָה הָנֲחמ ןיז טיִמ
 רַפ ןְגאַטְׁשעֶג זיִא נּוא בּוטְׁש ןיֵא ןֶמיקעֶג ןייֵרַא ןֹׁש זיִא רֶע
 { (וגו ויָנָפְל דֹומֲעָיַו עֶׁשיִלַא יי



 תרטפה הניאצ

 ךיִא טְגאָזעֶג םיִא ּוצ עֶׁשיִלֲא טֶה (ינְפִ יִּתְרַמְע
 ְךיִא םֶד םיִא רַּפ אייֵמְׁש ְךיִא םוָו טאָג ייַּב רעֶוְׁש
 םיִא טֶה ןֶמעַנ נּוא ןיִמעֶנ טיָנ ראָג ריִד ייַּב לעוֶו

 ןיִמעֶג טְלאָועֶג טיִנ טֶה רֶע נוא ןיִמעֶּביִנ ריי
 םיִרְִּפדֶמָצאָּׂשַמ ּףֶרֶבְִל אָנִי אֹלְ ןָמַעַגרַמאֵַ)
 ןיִּבעֶג םיִא לאָז ןעֶמ ןיִטעֶּביִג ןָמֵענ טֶה (הָמָרֶא
 יִנעֶק ןלְזיֵא ליומ ייֵוְצ סו רֶרֶע לֵאָרׂשִי ץרֶא ןּופ
 ַחַכְוְמַא ןּופ רֶד ןיִכאַמ טעוֶו רֶע נּוא ןיִגאָרְט רעֶד
 ביִרָקַמ טיִנ רעֶמ ןוׁש טעוֶו רֶע ןעֶד דנאֹל ןייַז ןיִא
 נּוא טאָנ ּוצ ראָנ ז"ע רעֶד ּוצ תֹונָּבְרַק ןייק ןייז

 ןיִמעֶג ּוצ טְרעוֶויִג טיִנ םיִא טֶה רעֶגייֵק עֶׁשְטאָח
 םיִא לאָז רֶע עֶׁשילֲאןיִמֶּביִג ךאָד רֶע טֶה רֶרֵע
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 '.ערוצמ תשרפ
 תַרֹוּת הָיְהִּת תאז רמאל הָשִמ לָא ַי רָּבַדִיע

 המלׁש (ֹותָרֲהֶט םֹויְּב עֶרֹוצְמַה
 שיִא יִּפ יִרְּפִמנ יִלְׁשִמ ןיִא טְנאָז ךַלֶמַה
 סאָד ׂשעַּבְׂשִי ויָתָפָׂש תַאּובְּת ֹונְטַּב עַּבֶׂשִּת
 גָנּוצ םּוצ טּונ רייז זיִא סע} םֶד זְנּוא טְניִרעֶל
 נּוא תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת ןעֶדייֵר טּוט רֶע ןעוו
 זיִא רַכִׂש ןייַז נוא ןֶמּונ ּוצ ןְמייֵל טְּפאָרְמְׁש
 דייֵר רֶע ןעֶו רעֶּבא טאֶנ ןּופ םֹורָנ רייז
 ףאָרְטְׁש נּונעֶג םיִא זיִא תֹוליִכָר עֶרֶה ןֹוׁשָל
 קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סָר ןעֶּבאָה ּוצ טייֵרְנעֶג ןָא
 ןייז ןְגעוו ןופ (ונְמִּב עַּבְׂשִּת ׁשיִא יִּפ יִרְּפִמ
 טיִמ ןיִטעֶז ןָא ְּךיִו רע, טעֶו ןְדייִר עֶרָה ןוׁׂשָל

 - שורקה ה"לש
 ןיִגאָז םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא (עֶרְוצֶמַה תַרֹוּת הֶיְהִּת תאז)

 ׁשְנעֶמ םָד ףֹוא טְמּוק תַעַרָצ ןּופ הָּכַמ יד זַא

 ןייֵא םֶד ןיִלעֶטְׁש ּוא ערָח ןוׁשָל ןּופ אָטַח םֶד רַפ
 תַרֹוּת הָיְהִּת תאז) ףעֶטְרעֶוֶו איִר נוא .זָמֶר ְךֶרָדְּב
 רַפ טַּפְׁשִמ רעֶר נּוא הָרֹוּת איִד זיִא םָד (עֶרֹוצְמַה
 ןעֶטְכאַרְט טיִנ לאָז רעֶהאַד עֶר איִצֹומ זיִא םָװ םָד

 עֶרֶה ןּוׁשָל ןעֶריִר ּוצ טְגאֹועֶג יִא םו ׁשְנעֶמ רעֶד
 וא

 סאָד ֹוזַא ּתיִׂשְרַד אָרָמְג איָד ּ(עֶרֹוצְמַה תַרֹוּת היְהִּת תאֹזנ

 עַרםָׁש איצֹומ יא רֶנייֵא זַא עֶר איִצֹומ עֶרֹוצַּמ טראוַו

 רֶע עֶרֹוצְמ ןּופ ןיִד רַד זיִא עֶרֹוצְמ רֶע טְרעֶו רֵבַח ןייַז ףֹוא
 רֶעזיִּב גְנּוציִז ןייַז זיִא ןְטְראָד הָנֲחַמ רָד ןּופ םֹורָא ןְציִז לאַז

 רֶגיִקַא לָשֶמַא ויִא םִע ,תַּעַרְצ םעֶר ןּו ןְרעוֶו טְלייֵהיִג טעוֶו
 טְנעֶקְיַג טיִנ טֶה דָניִק סאָר גוא ןְׁשְנעֶמ ןָׁשיוַוְצ ןֵסעֶזיג זיִא
 רֶמאָּפ םֶד רַפ טְנייוֵויִג רֶע טָה ןֶציִז ןֵׁשְנעֶמ איִד םִִו ןָרייֵל

 גּוא ןְנאַד ןּופ קעוֶוַא ןָׁשְנעֶמ יִד ןְזאָל טְגאָזיִג םיִא טֶה נּוא

 רֶנייַפ ֶׁשְנעֶמ יֵר ּבאָה ְךיִא םּוראָו ןְציִ ןייַלַא אָד לעוֶו ְךיִא
 ח

 - ּוטְפְלאו רֶסעֶּב טְרָפְנעיַגרֶמאָּפ רֶר םיִא שֶה ייֵנ טיִמ ןָציִז ּוצ

 - נוא זע ןיפ זוה םֶר ןיִא םֶרָא ְךֶלֶמ םָד טיִמ ןייֵג

 בקעי להוא

 | הניארו עירזת
 רשי ץֶרָאןופ ןיִמעֶג טיִנלאָז רָע יֵָּכ ןיִּבעֶג תֹׁשָר
 בעל יי תל הוה בר הָליוג טימ רֶָע ןייק
 - ןיִא ןִּבייַלְג ליִו ךיַא עֶׁשיִלֲא וצ טְגאָזעֶג טָק ןְמעַנ
 - וּומ ךיִא ראָנ ז"ע ןעֶניִד רעֶמ טיִנ נּוא טאָג ןעֶראַוַו

 רֶע ןָוו נּוא ריִמ ףוא טְנְהעֶליִג ןָא זיִא דְנאַה ןייַ
 ןיימ ראָנ ןעֶקיִּב ךוא ְךיִּמ ְךיִא זימ ְךיִז םֶקיִּב
 ָךיִא טעֶּב םּורָד ז"ע רֶד ּוצ ןייַז טיִנ טעֶוו הָבָׁשֲחַמ

 הֶריֵבֲע איִד ןייַז לָחּומ ריִמ לאָז טאָג םֶד טֶרָדְנּוצַא
 ֶמְעַנ יִא םֹלָשְל אייֵגטְנאָעֶג םיא וצ עֶׁשיִלָא טֶה

 ;ןיְִנאַגעֶג םייִהַא

 רע רֵּבִא ןעֶוֶו (עַּבׂשְי ויָתָפְׂש תַאּוכְּת) תֹורָצ
 טיִמ ןְטעֶו ןָא ְּךיִז רע טעֶוו םֶטּוג ןְדייֵר טוט
 תומ) קּוסַּפ רעד טְגאָו םָד נּוא רַכְׂש ןעֶמּוג
 ןְבעֶל סאָר נּוא טֹוט רָד (ןֹוׁשָלַה דַיְּב םִיַחְ
 ּהָיְרִּפלַכאֹי ָהיֶבֲהֹואְו גְנּוצ רֶ ןיִא ןָא טְגְנעֶה
 טיִמ רייֵר גּוא גְנּוצ יִד ּביל טֶה םִו רֶד נּוא
 ןייַא ןְּבאָה טעוֶו רעֶד תֹוצִמ נוא הָרֹוּת ריִא
 דייֵר םוׁשְנעֶמ רַד רֵּבֶא רַּפ רֶד רֵכְׂש ןֶטּוג
 נּוא תֹורָצ ליפ ְּךיִז ףֹוא טְגְנעֶרְּב עֶרָה ןֹוׁשָל
 ןִהֶא הָרֹוּת יִד םיִא טָפּור םּורָד נּוא תַעַרְצ
 עֶר איִצֹומ רעֶטְרעֶו ייֵוְצ זיִא סאָד עֶרוצְמ
 דייֵר רֶע לייוַו םיִא ףֹוא טְמּוק תַעַרָצ םאָד

 "יב
 םירקי ימוקיל

 / הָׂשֹמ ּוצ רייֵרעֶנ טָה טאָנ (רמאֵל הָׁשֹמ לֶא יי רָּברָיַ
 + עֶגיִזאָד םָד טְגאָועֶג ֹוזַא םיִא ּוצ םֶה נּוא

 ןיִא עֶרֹוצְמ זיִא םו םעֶר ןּפ ןעגְרעֶל םֶד ןייַז לאָז
 ּתַעַרְצ ןייַז ןופ ןעכעװ ןייב םעֶו רֶע סֶה גאָט םָר
 ןֵהֹּכַה אֵציו) ןַהּכ םּוצ ןעֶּרעֶו טְגנערְּביִג רֶע לאָז
 רֵע יִװ םֶראָד ןייֵנ םֹורַא םיִא ּוצ לאָז ןֵהַּכ רֶד נּוא
 אֵמָמ זיִא רֶע םּוראָווהִנֲחַמ רֶר ןּופ גיִנייַוניִסוא טְציִז

 ראט

 ןייקניא סע יו טראָר ְציִזטְסְלאָז גוא ןְנאַד ןּופ ןייג קעוָוַא
 סאָר ריִד ָךֶרֹור ןייֵג קעוָוא ןָלאָז עַלַא ייֵא אָד טיִנ ׁשְנעֶמ
 צי ןיילַא לאָז רֶע עֶרֹוצְמ ןייַא ייֵּב הָרּת יַד טְגאָזיֵכיֵלְמעֶג
 רָנייַפ םֶה רֶע לייַוַו הָנֲחַמ רֶד ןּופ םֹורַא זיא ןְציִז ןייַז םּוראוַו

 אֵנקִמ ְךי זיִא גוא הָבֹוט רֶעיז ןְהעֶז טיִנ ןעקגיא ןְׁשְנעֶמ
 רַעַצ םֶד ןּופ טֶה גוא םּג ייֵז יִא םעסוִוןֵׁשְנעֶמ יִרָרָנָא ןיִא
 טֶכעֶלְׁש רָבַח ןייַז ףֹוא דייַר נּוא טְכעֶלְׁש םיִא זיִא סֶע נּוא
 איִצֹומ אָרָמְג אי טְניימ םָד עֶרֹוצְמ ןְרעוֶו רע; ףְראַד םּורְד

 : סְטְכעֶלְׁש ןיִלַא ְךיז ףֹוא טְהיֵצ רֶע עֶר



 א יי יי יי

 הניאצ
 רֶע ּימ טְלייַהעֶג טְרעֶֶו רֶע ןעֶו נוא וייַּב
 םֶוו עֶרָה ןֹוׁשָל ןייז ףֹוא ןְּבְרָק ןייֵא ןעֶגְנעֶרְּב
 טיִנ .ׁשֶרָדְנַא ןאק רֶע נּוא דייֵַרעֶג טאָה רֶע
 רֶד נּוא ןֵהּכ םעֶד ְּךֶרֹוד ראָנ ןְרעֶו טגיִנייֵרְג
 רֶע סו עֶרֹוצְמ םעֶד ּוצ ןייֵג םֹורַא זּימ ןַהֹּכ
 יִא עֶרָה ןֹוׁשָל נוא הָנֲחַמַל ץּוח ןײלַא טְציִ
 ןוׁשָל דייַר םוָו רעֶד ןעֶד הֶרָיִבעיִסֹורְנ ןייַא
 רֶע סאָד ְךיז ןְׁשְנעֶמ אייֵרָד זייַּב טּוט עֶרֶה
 עֶרָה ןֹוׁשָל דייַר רֶע לייוַו טְפאָרְטְׁשִנ טְרעוֶו
 ןֹוׁשָל דייֵרָנ םיִא ףֹוא טֶה רֶע םָו םעֶד נּוא
 ןּוׁשָל םֶד ןעֶמּונעֶג ןָא טֶה םֶו םעֶד' נוא עֶרֶה
 לייַפ ןייַא רֶגְרָע זיִא םֶכיֵלעַַו העז ְּךֹוא עֶרֶה
 רֶגְרעםיִזָג זיִא לייפ ןייַא דְרעֶווְׁש ןייַא רֶדֶא
 ְךי ֶּבעֶל ןְטייֵט ראָנ ןעק דְרעַוְׁש ןייַא ןעֶד
 טייַמ לייַפ ןייַא נוא ןְטייוַו רָד ןּוֿפ טיִנ רָּבֶא
 םֶד ןָא קּוסַּפ רָד טְפּור םּורָד :ּוא ןְטייוו ןּופ
 לייַפ יִננֹוצְנ םֹוא ןייַא טּוחְׁש ץֵח עֶרֶה ןֹוׁשָל
 לייַפ ןייַא יו ֹוזַא ןְטייוו ןופ ּתיִנֲרַה סֶע לייוו
 ןּופ הָריֵבע,יִרָפעֶרָג ןייַא זיִא עֶרָה ןֹוׁשָל נּוא
 םִיָרַמ ּוליִפֲא נּוא הָחיִצְר נּוא א"ע נּוא תּונְ
 רעֶדּורְּב ריִא ףֹוא דייַרָנ ראָנ טאָה איז םָו
 ּפָא טינ ּבייוו ןייַז ןּופ ְּךיִז לאָז רֶע םָד הֶׁשִמ
 נּוא ןְראוָועֶג טְפאָרְטְׁשִנ ְּךאָד איִז זיִא ןֶדייֵׁש

 ויִא ןֹרֲָהַא נּוא נעֶמ ןעֶּביִז עֶרֹוצִמ ןָראָווִנ זיִא -
 רֶלאַּב םיִא טֶה טאָנ ראָנ ןְראָוונ עֶרֹוצִמ ְּךֹוא

 םֹורָג יו ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ טְלייֵהָנ
 ןעֶמ סאָד עֶרָה ןֹוׁשָל ןּופ זיִא הָריִבַע איִד
 קְנאַג ןיֵא ּוליִפֲא הֶריֵבֲע איִד טיִנ טְקנעֶׁש
 זיִא סאָו עֶרֹוצְמ רעֶד נּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶבּוׁשָח

 שורקה ה"לש
 טיִנ תַעַרָצ ןייֵק ְךיִז ףוא םֶה נּוא דָנּוזעֶג זיִא רֶע זַא

 הָיִלְח ןיִנעֶז םיִמָכֲח עֶרעזנּוא ןופ רֶטְרעוֶו איִד זַא
 טֶה רֶע סו םֶר זַא ןעֶּסיוִו ףְראַד רֶע ןייָנ ,תָמָא טיִנ
 ךאָנ םיִא זיִא רעּפְרעֶק ןייַז ףוא טיִנ תַעַָצ ןייֵ
 ףוא טייֵהְקְנאַרְק יד רֶע טֶה סיוִועֶג םּוראָָו רעֶנְרֶע
 רַהוז רֶד יו ֹוזַא עֶרֹוצְמ זיִא ׁשֵפְנ ןייַז נּוא ׁשֵפָנ ןייז

 נׁשלּו ויִּפ רַמוׁש) קּוסָּפ םָד ןּופ ּפָא םָד טְניִרעֶל
 תורָצַמ טְראוָו סָד ּתיִׁשָרַד נּוא (וׁשָפַנ תּורָצַמ רַמוׁש
 ליומ ןייַז פָא טיִה סו רָד טְסייֵה סָד תַעַרַוצְמיוִוּוזַא
 ּפָא טיִה רֶד עֶרֶה ןֹוׁשָל ןֶדייֵר ּוצ ןּופ גְנּוצ ןייַז נּוא

 עֶרֹוצְמ טיִנ הָליֵלָח לאָז איִז תַעַרָצ ןּופ הָמׁשנ יי
 יו רֶגְרֶע ְךאָנ זיִא הָמָׁשִנ רַד ףוא תַעַָצ ןעֶד ןיי
 ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי יז ףְראַד ןֵּב לע ,ףונ םֶָד ףוא תַעַרָצ
 :ויִא ְךיִלְנעֶמ טייַו איו עֶרֶה ןּוׁשָל ןּופ ןעֶמיִה ּפָא

 וכ
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 ייוְַצ ןנעֶרְּב טְפְראַדג שֶה ןְראָונ טְלייֵהעֶג
 לאָז רֶע טְנאָז טאָנ ןעֶד םיִרֹוהְמ לעֶנייפ
 טיִמ ןעֶצְפיִפ נּוא ןיִגְניִז סאָו לָעיִפ ןעֶגנעֶרְּב
 סו םיִא ףוא ןייַז רֵּמַכמ לאָז םִע לֹומ רייז
 לאָז רע נוא לֹומ ןייַז טיִמ זייַּב דייַרָגטֶה רָע

 רֶע סאָוו םֹוּב ןָנעֶט ןייַא ןופ ץְלאָה ןעֶמעֶנ
 רֶע סָוו םיִא ףוא ןייַז רֵּפַכְמ ּוצ ְּךֹוד טסקאוו
 טֶה םעֶד ְךֶרֹוד נּוא ןָׁשְלאַהְג הָוֲאנְּב ְּךיִז שֶה
 ןייַא ןָמּונָנ טֶה רֶע נּוא דייֵרָג עֶרֶה ןֹוׁשָל רָע
 ןייַא נּוא גיִרָדיִנ טְסְקאוַו סאו בֹוזַא לֶמְניִּב
 טיִמ טְּבְראַפָג ןעֶווֶנ זיִא סאוָו םיִדאָפ ןיִמֹור
 ןיא טֶה םָו ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶויוַו ּוצ םיִראָווַא
 ןָטְלאַהָג הָואַנְב ְּךיִז טֶה רֶע לייװ תעַרְצ ךיז
 נּוא בֹוזַא ןייַא ייִו ןְטְלאַה ניִרָדיִנ ְּךיִז רֶע לאָז
 אָפ ןֶרעֶוו טְלייֵהָנ רֶע טעֶוו םיִראָוַא איו
 טְמּוק תעַרָצ טְנאָז אָרָמְנ יִד (תִיַּבַה ול רֶׁשֲא

 םילַּכ ןייֵה לי ׁשְנעֶמ רָד ןעֶוו רעֶזייַה ףֹוא
 קּוסָּפ רָד טְנאָז םּורְד זוה ןייַז ןּופ ןעייל טיִנ
 רע נּוא ןייַז זיִא זֹוה סֶד םו (תִיַּבַה ֹול רֶׁשֲאע
 ַהּכַה הָוְצְו ןּופ רעֶד ןעֶייִל טיִנ םעֶנייֵק לי
 םֶד ןֶמיֹור םֹוא ןֶסייֵה לאָז ןֵהֹּכ רָד נּוא (ונו
 ַאָרָׂשִי םֶד ןֵּבאָה טיִנ ליוִו הָרֹוּת יד ןעֶד זֹוה
 םיִלַּכ יִניֵרְרֶע איד ּוליפָא ןֵּבאָה ןְראָׁש ןְלאָז
 סאָד םאָוו זֹוה ןיֵא ןעֶרעֶֶו אֵמָט ןְלאָז ייֵז סֶד
 םוא ןעֶסייֵה ןֵהֹּכ רעֶד לאָז םּורְד זיִא תעַרָצ
 ןֵהֹּכ רעֶד זֹוה םעֶד ןּופ םיִלַּכ יד ראָנ זָמיֹור
 טעוֶו סע ויִּב זֹוה סֶד ןעֶכאַמ אֵמָמ טיִנ לאָז
 םינ ןעֶלאָז ייֵז םיִלַּכ עֶלַא טְמיֹורעֶג םֹוא ןייַז
 וזַא טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורְצ רָד ןעֶרעֶו אֵמָמ

 יו . םירקי יטוקיל
 רַהּוזרֶד יו ּוזַא הָנֲַמ ֶר ןָׁשיְִצ ןֶצִז טיִנ רֶע ראָמ
 םּוט ׁשְנעֶמ רַר סָח תּוריֵבֲע עֶלַא טְּנייַרְׁש שורקה
 ראָנ הָביִׁשֶּת טּומ רֶע זַא טאָנ םיִא טיִנ רַפ הָליִלָח
 סְטְכעֶלְׁש רייַר נּוא עֶרֶה ןוׁשָּל דייַר ׁשְנעֶמ רָד זַא
 טיִנםֶר ןָמאָנ ּוצ ןייֵא םיִא טָפּור נּוא רָבַח ןייַז ףוא
 סאר זיִא סאָר קּוסָּפ םֶָר ןּופ טֵׁשְּפ רֶד ויִא וזַא נּוא

 עֶטְכעֶלְׁש םוא טְהיצ םָו ׁשְנעֶמ םָד ןּפ ןיִנְרעֶל
 רייֵר סו רֶד טְגאָז אָיַח יִּבָר לומ ןייַז םוא רֶמְרעֶ
 םיִרָביֵא עָנייַו עֶלַא אֵמַטְמ ְךיִז רֶע זיִא עֶרָה ןּׁשָל
 ןיינ לאָז רֶע ןָפיִלָׁש רַפ םיִא לאָז ןעמ יּואָר זיִא נּוא
 ָמְעֶלִׁש איֵר םּוראוָו ןׁשְנעֶמ ןּופ טְרעֶרנזעֶג ּפָא
 ףורַא ןֶעייַג לומ ןייַז ןּופ םורַא ןֶעייַג סו רעֶטְרעוֶו
 טייֵקְנייֵרְּוא ןייֵא טְקעוֶורד םיִא ףוא טְרעוֶו סֶע נּוא

 שֹורְקַה ה"לש רֶר נּוא טְניִנייַרְמּוא רַּפ טְרעֶו גוא
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 ְךיז ןיִא טאָה ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ףּונ רעֶד איז
 ְךיז ןיִא הָמָׁשָנ איד טאָה ֹוזַא טייַהְקְנאַרְק
 הָאָפְרִנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַאטייֵהְקְנאַרְק
 טְגיִדְניונ טֶה םָו הָמָׁשְנןייֵמ לייֵה (ינ יֵׁשְפַ
 הָמָׁשְנ ןייֵמ לייַה טְגאָז רע ןעֶו נּוא ריד ּוצ
 נּוא טייַהקָנאַרְק ְךיִז ןיִא טֶה איִז םֶד ןייַז זּומ
 ןעֶדְנאַה רַּפ זיִא ףּונ םעֶד ןיִא סד לאוו ֹוזַא
 אייֵ יִׁשְאָה ןָּכּוסְמ ןעֶנעֶז סאָוו טייֵהְקְנאַרק
 הָאּופָר ןייק ןְּבאָה ייֵז לייװ ראָנ :ְניִרְג ןעֶנעֶז
 ןֹוׁשָל ויִא ְךֹוא ֹוזַא גאָטייַו ןייֵצ יו ֹוזַא טיִנ
 ןייק טוט רע םאָד טְנייַמ ׁשְנעֶמ רעֶד עֶרָה
 הֵׂשֲעמ ןייק טיִנ טּומ רֶע לייוַו טיִנ הָריֵבֲע
 רֶע טּומ ֹוזַא לֹומ םעֶד טיִמ דיי רֶע ראָנ
 ןייַא ְךיִז ןעֶכּוז ּוצ טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק ףֹוראַד
 ןעֶרעֶו טְלייֵהעֶג לאָז הָמָׁשָנ ןייַז םָד הָאּופְר
 טייַהְקְנאַרְק ןָדְנאַה רַּפ ןעֶנעֶז םִע יו ֹוזַא נּוא
 רעייז זיִא איִז ראָנ הָאּוּפְרַא אֹוי ןְּבאָה ייֵז סֶד
 ְּבְראַמְׁש רָסעֶּב לי רֶע רֶטיִּב נּוא םּואיַמ
 ְךֹוא ֹוזַא ןאָט הָאּוּפִר איִד לאָז רֶע רעֶדייֵא
 ןעֶד הָאּופְר יִד רֶטיִּב רעֶיִז זיִא עֶרֶה ןֹוׁשָל
 םיִא ףֹוא טאָה רֶע םִו םעֶד ּוצ ןייֵג ּומ רָע
 ְךִא ןעֶגאָז םיִא לאָז נּוא רייֵרעֶג עֶרָה ןֹוׁשָל
 ריִמ אייַז דייַרעֶג עֶרֶה ןֹוׁשָל ריִד ףֹוא ּבאָה
 רע רעֶטיִּב רעֶייִז םיִא זיִא סאָד נּוא לַחֹומ
 םֶד לאָז רֶע רֶרייֵא ןְּבְראָמְׁשְג רָמעֶּב טְלאוָו
 ןעֶדְנאַה רַּפ ןעֶנעֶז םִע יו וזַא נּוא ןעֶנאָז םיִא
 טיי רעֶייִו זיִא הָאּופְר רעֶייִז םָד טייקְנאַרְק
 רֶע רעֶדייֵא ןֶּבְראַטְׁש רֶעיִרְּפ ןאָק רֶע סאָד
 ׁשְנעֶמ רֶד ְּךוא וזַא ןעֶמּוקַּב הָאּופְר יד טעוֶו
 ןירעֶג ןעֶמייֵצ ּוצ ויִא עֶרֶה ןֹוׁשָל דייֵר סאָו
 טֶה רֶע סו ׁשֶנעֶמ רָד ראָנ ןאָט ּוצ הָבּוׁשָּת
 ּוצ ןאק רע טייַװו רעייֵז זיִא דייֵרְג םיִא ףֹוא
 הָליֵחְמ םיִא ןּופ לאָז רע םֶד ןעֶמּוק טיִנ םיִא
 טייל יִד טיִנ לאָמַא רֶע ןעק ךֹוא נוא ןיִמעַּב
 ןְטייֵצ ּוצ נוא דייֵדָנ זייַּב ייֵז ףֹוא טֶה רֶע םָנ
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 םּואיִמ טיִנ זיִא נּוא טְניֵהאָנ הָאּופְר איִד זיִא
 ףינ ןיִא טייֵהְקְנאַרְק עֶגְנאַלַא זיִא םָע ראָנ
 זיִא ְךֹוא ֹוזַא ןֶפְלעֶה טיִנ ןעֶק הָאּופָר יִד םו
 ליפ טְנייועֶג ְךיִז טאָה רֶע םאָו ׁשֶנעֶמַא אָד
 ןֹוׁשָל ּוצ רֶע טְמּוק םעֶד ְּךֶרֹוד נּוא ןעֶדייֵר
 ְךיִז רעֶוְׁש רעֶייז ןֹוׁש םיִא זיִא םִע נּוא עֶרֶָה
 יֵשְטאָה ןעֶדייֵר ןֹוׁש זּומ רֶע ןעֶנייֵווְנ ּוצ ּפָא
 טיִנ ׁשְנעֶמ רעד ְּךיִז לאָז םּורָד םיִנ ליוִו רָע
 ּוצ ןעֶמּוק טיִנ רֶע טעֶו ןעֶדייֵר ליפ ןעֶנייוג
 עֶרֹוצמ רָד (ּורֲעָׂש לָּכ תֶא חלִנ עֶרָה ןֹוׁשָל
 ןעֶד ףינ ןייַז ןּופ ראָה עֶנייז יִלאָנ ּפָא לאָז
 נוא ןְׁשְנעֶמ םָד ןּופ גְנּוריִצ םֶד ןְנעֶז ראָה יד
 טיִנ תּווע ןייֵק רעֶמ לאָז רָע יֵדְּכ זיִא סאָד
 טְנאָז םּורְד נּוא עֶרָה ןֹוׁשְל ןֶדייֵר ּוצ ןְּבאָה
 רֶע םָד (ונו ןֵהֹּכַה רּפַכְונ הָׁשֶרַּפ יִד רֶטייוַו
 טיִמ רעֶד נּוא ןעֶואָל רַפ תֹוריֵבֲע עֶנייֵז זימ
 ְךיִא (ונו תעַרְצ עגְניִּתַתְנְול רֹוהָט רע טְרעוֶו
 שעֶו ריִא םו רֶנייַה יִד ןיא עַנְנַא ןְּבעֶג לעוֶו
 םֶדטְּבייַרְׁש יישר לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא ןיִנָׁשְרַי
 . איד ןעֶד לֵאָרְׂשִי ּוצ הָבֹומַא ןעוֶועֶג זיִא סָע
 ןְלעֶוו לֵאָרְׂשִי יד םֶד טְסּואווג ְּבאָה םיִיַרֹומֲא
 ןעֶלעֶו נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןעֶמעֶג ּפֶא ייֵז ייֵּב
 דָלעֶג רעֶייַז נּוא תֹורָצֹוא יֵרעָייַז ןְמעֶנ קעוֶוַא
 ןיִא דְלעֶג רעֶייז טְרעֶומ ר יי ןּבאָה םּורד
 טיִנ םע;ןיִלאָז לֵאָרְׂשִי איד יֵדָּכ ןיִרֶעֹומ איד
 יד ףֹוא ענְנַא טְקיִׁשְנ טאָג טָה םּורָד ןעֶניִפג

 רָד רָּביִא ןעֶפְראַוו ּוצ טְוּומעֶנ רֶזייַה יד ןעֶמ טֶה ןעֶועֶג ייֵז ןיִא ויִא רֶצֹוא ןייֵא םָו רֶייַה

 / ַײַחְּב רָד .רָצֹוא םעֶד ןְנּופְנ טֶה ןעֶמ נּוא עגֶנ

 ׁשיִאְל) הָרֹוּת איִד טְּבייַרְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש
 יִר ןּופ הָתיִמ רעֶד ןיִּבעֶל (ונו בַכְׁשִי רֶׁשֲא
 ןעֶנֶז יז סאָד ןעֶוייוו ּוצ ןֹרָהַא ןּופ רעֶדְניִק
 נּוא ןעֶועעֶג אֵמְט ןעֶנעֶז ייֵז לייַו ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 נּוא סיִפ נּוא דִנעֶה יֵרֲעייַז ןיִׁשאֹווְנ טיִנ ןֶּבאָה

 ףֹוראַד ןעֶד ק'מהיב ןיא ןְגנאגְגןיירַא ןעֶנעֶז
 זיא

 םירקי יטוקיל
 ׁשֶנעֶמ םָד ףוא טְמּוק תַעַרְצ זַא ּוזַא ךוא טְּבייַרְׁש
 םַו ׁשְנעֶמ רֶד נּוא עֶרָה ןֹוׁשָל דייַר רֶע לייַַװ ראָנ
 זיִא נּוא עֶרֶה ןֹוׁשָל רייֵרעֶג טֶה רֶע זַא טְסייו רֶע
 ןיִדייֵר ןייא טיִנ יז רֶע לאָז עֶרוצְמ ןעֶראָועֶג טיִנ
 טיִנ הָליִלָח ןיִנעֶז םיִמָכֲח איִר ןּוֿפ דייֵר איִד זַא
 זיִא רֶע זַא םּוראָוו ןיִרעֶלְק טיִנ וזַא רֶע לאָז תֶמֶא
 זָא םּוראָו רעֶגְרֶע ְךאָנ םיִא רַּפ זיִא עֶרְוצְמ טיִנ

 הָמָׁשְנ ןייַז זיִא טְלעֶו רֶד ףוא עֶרּוצְמ טיִנ זיִא רֶע
 ןיִא ןיִנְרעֶל ריִמ יו וזַא טְלעֶו רעֶנעֶי ףוא עֶרוצְמ
 גנּוצ ןייַז נוא לומ ןייַז ּפָא טיִה םוָו רֶד ׁשֹודְקַה רַהוז
 אר םָד רָּביִא הֵערְצ ןּופ הָמְָׁנ ןייַז פָא טיִה רֶר
 בוא עֶרָה ןוׁשְל ןופ ןעֶמיִה ּוצ ְךיז ׁשֶנעֶמ רָכיִלְטיִא
 רַפ טְפולְטְנַא ןעֶמ יוִו א ןיִפולְמְנַא ןּופ רֶר לאָז

 ;רֶעייַפַא

 וי אש פאהאד יקר ררודוסשַאאגאז טאי



 עא .  עי א "א

 הניאצ

 ןנעֶז תֹועָד קעז ןיִועֶווְג הָתיִמ בִָיַח ןעֶּמ זיִא
 ּבְראָטְׁשִג ןעֶנעֶז ןרָהַא ןּופ רֶדְניִק יִד םּוראוָו
 יִד טְנאָועֶג אָד ןְּבאָה ריִמ סו זיִא הֶעָד ןייֵא
 טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה ייֵז לייַו זיִא הָעַד עֶרָדְּנַא
 הָעד עֶטיִרְד איד ןֶּכְׁשִמ ןיִא רעֶייּפ דְמעֶרְּפ

 גּוא ןעֶקָנּורְט רַּפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז לייוַו טְגאָז
 יֵדְרעֶּפ יִד נּוא ןאָט טְלאוָוְג הָדֹובֲע יִד ןְּבאָה
 הֶכָלֲה ןייֵא ּתיִקָסּפְג ְּבאָה ייֵז לייַו טְגאָז הָעַד
 טְנאָז הָעד יִטיִפ יַד נוא הָׁשֹמ יִּבַר רֶעייז רַּפ
 ןעֶד ןעֶמּונְג טינ רֶּבייַו ןייֵק ןעֶּבאָה ייֵז לייוַו
 ְּבאָה נוא ןָטְלאַהְג בּׁשָח רעייֵז ךיז ְּבאָה ייֵז
 יּואָר טיִנ ייֵז ּוצ זיִא הָׁשֵא ןייק סאָד טְנאַועֶג
 ןיִפעֶז ראַפ ןעֶנעֶז תֹולּותְּב יֵבּוׁשָח ליִּפ נּוא
 טְנאַז םֶר ייֵז ףֹוא טְראוַועֶג ןעֶּבאָה ייֵז לייו
 ׁשֵא הָלָכָא ויָרּוחַּב) םיִּלֵהָּת ןיִא קּוסָּפ רעֶד
 בָדְנ םיִרּוחַּב איִד (ּולָלּוה אל ויָתֹולּותְבּו
 לייַװ רעֶייִפ ןייַא טְנעֶרְּב רַפ טאָה אּוהיִבֲאַו
 טאַהְג הָנּותַח טיִנ ייֵז טיִמ ןָּבאָה תֹולּותְּב יד

 בר הניארו ערוצמ תשרפ
 יְִסְקעֶז איד הָנּתֲח ׁשְטייֵט זִא ּולָלִה ןעֶד
 םעֶד ףוא ןעֶּבאָה אּוהיִבֲאַו בֶדָנ טְנאָז הָעַד
 נּוא הָניֵכְׁש רֶד ןיִא ןְהעֶזְנ ליִפ ּוצ יַניֵס גְראַּב

 ייֵז טֶה טאָג ראָנ ןעֶראָווג הָתֹיֵמ בִָיַח ןעֶנעֶז
 טיִנ טֶה רֶע ןָטייֵמ טְלאָוג טיִנ לאָמ טְסְנעֶד
 רעֶד ןּופ הָחְמִׂש איד ןיִרעֶטְׁש רַּפ טְלאָועֶג
 הָוְדַהְמ טייֵמעֶג אָד ייֵז רֵע טֶה םּורְד הֶרֹוּת

 הֶאָמּומ איד ןָכיִלְנעֶג טֶה הָרֹוּת יד !הָתְדִנְּ
 ןייֵא איוִו ֹוזַא ןעֶד הֶדָנ ןייַא ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ
 לֵאָרְׂשִי ְךֹוא ֹוזַא הָליִבְט טיִמ ןייַר טְרעֶו הֶדָנ
 עֶרעֶייִז ןעֶנעוֶו ןּופ אֵמָט ןעֶנעֶז אייֵז יֵׁשְטאָה
 ַחיִׁשָמ זַא אֹבָל דיִתעַל ייֵז טאָנ טעֶו תֹוריִבע
 ןיִא יו ֹוזַא ןיִניִנייֵר ייֵז רֶע טעוֶו ןעֶמּוק טעוֶו
 םיִרֹוהְט םִיַמ םֶכיֵלֲע יִּתֹקַרְזו טייֵמְׁש קּוסָּפ
 ְךייַא ףֹוא לעוֶו ְךיִא טְגאָז טאָג (םָּתְרַהְמּו
 ןיִרעֶו םעֶוו ריִא נּוא רָסאַו יִנייֵר ןְגנעֶרְּפְׁש

 ;תֹוריִבַע יִרעֶייַא עֶלַא ןופ ןייֵר

 ריִפ (רֵעַׁשַה חַתֶּפ םיִעָרועְמּויָה םיִשָנֲא הָעָבַא
 ןיִנעֶו גוא עֶרְוצְמ ןעוֶויִ ןיִנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ

 יִזֲחַג ןיִנעֶז ריִפ איר ןֹורָמֹוׁש ןּופ רֶעֹוט ןיִא ןיִסעֶיְג

 ןעד ןֶהיז ייְֵד עֶנייַז טיִמ עֶׁשיַא ןּופ טְּבעֶנק רָה
 ןְֶעַנייַב ןימעֶג טְלאוָועֶג ּשֵנ ראָג טֶה עָׁשיִלַא זַא
 נּוא תַעַרָצ ןוֿפ טְלייֵהעֶג םיִא טֶה רֶע םָו רַּפ רֶד
 םֶו קיִרּוצ ץֶלַא טריפ ןְמעַנ םֶד ןְהעֶזיִג טֶה יִוֲחג
 ָמְעַנ אָג יִפאָלעֶגְךאָג רָע זיִא טְכאַרְּבעֶג טֶה רָע
 ריִד ּוצ ְךיִמ טֶה עֶשיִלֲא ראַה ןייַמ טְנאָזעֶג טֶה נּוא

 עֶגְנּיייֵוְצ ןְמּוקעֶג םיִא ּוצ ןיִנעֶז ַע טְקיׁשעֶג
 םיִא טְסְלאַז ּוד ןיִמעֶּביִג ְךיִר רֶע טֶה םּורָד ּסיִאיִּבָּנ

 ןּופ רֶרייֵלְק ראָפ יי נוא רֶכְליִז ןיִטְנעֶצַא ןעֶקיִש
 ןיִּבעֶגעֶג ןֶמַעַנ םיִא טֶה ,ןיִגעֶו םיִאיֵבנ עָגְנּוי איִד
 םֶה נוא ןיִטְלאַהאַּב םָד םֶה נּוא ןעֶגְנאַגעֶג רָע ֹויִא
 עֶׁשיִלֲא םיִא טֶה עֶׁשיִלֲא רַּפ טְלעֶטְשיִג רֶרֵיוו ךיִז
 ןיִּב ךיִא יִזֲחג טְגאָז ןעוֶועֶג וטְסיִּב איִח טְנעֶרְפיִג
 ּוד סייו ךיִא עֶׁשיִלָא טְגאָו ןעֶועֶג טיִנ ץיִנְרֶע ןיִא|
 םּרָד ןֶמִעַנ ייַּב רֶריילק נא רָּכְיִז ןֵמּונעֶג טֶּפאָה|
 ריִד ןיִא טְפעֶהַּב ןיִרעֶו ןֶמֲענ ןופ תַעַרָצ םָּד לאָז
 ןְראָועֶג עֶרְצמ ןינעֶגייֵז גוא רֶרְניִקעֶנייַד ןיִא נאו

 יו ןורָמוׁש ןּופ רֶעֹוט םָר ייַּב ןיִסעֶזעֶג ןיִנעֶנ גּוא

 טְגאָיג יז ןיִּבאָה טאָמְׁש רֶר ץּוח ןעֶציִז םיִעְרוצְמ
 ןעֶציִז אָד ןיִלעוֶו ריִמ ןעֶו ןיִרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵ
 ןִלעֶו ריֵמ ןעוו נּוא רֶגְנּה ר ןיִבראַמׁש ריִמ ןילעוו
 נה רֶסֹורְנַא טאָטְשןיִ זיִא טאָטש א ןעֶמּק

 עֶטְסעֶּב ירויִא םּרָדןיִבְראַמְׁש ןיִטְראָד ריֵמ ןיִלעו
 םָרָא ןּופ קְלאַפ םּוצ ןיִלאַפ ןיירַא ןיִלאָז ריִמ הָצֵע
 ןעוֶו נּוא טוג זיִא ןיִּבעֶל ןיִזאָל ְּוא ןיִלעוו ייֵז ןעֶו
 ריִמ ןעֶד טְׁשיִנ ראָנ ךֹוא זיִא ןעֶטייֵמ זָנּוא ןיִלעֶוו ייֵז
 שב ּומּוקי) רֶגְנּה רפ ןעֶּבְראַטְׁש אָליֵמְמ ןיִלעֶו
 ןַמּוק ּוצ טְכאַנ רַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןיִנעֶז ייֵז נוא

 יון ןכעג ר רא םרא הנחכ רֶד א
 ןָעפעֶג טינןיׁשנעֶמ ןייק יי ןיִבאָה טְלעֶציִ ריז

 נּוא זְנּוא ףוא ןְמּוק ּוצ םִיַרְצִמ ןופ נּוא םיִּתַח ןופ
 האָלְטְנַא ןעֶנעֶו אַטְׁשעֶג ףוא ייֵז ןעֶנעֶו םורָד ָתאֵלַּטִנֲא ןעֶנעֶז נּוא ןיִנאַטְׁשעֶג ףֹוא ייֵז ןעֶנעֶז םּורָד
 : 3 שש = רישא עי : ד : יִטְלעֶציִג עֶרֶעייֵז טְזאָלעֶג ןעֶּבאָה נּוא טְכאַנ יב

 איז יו וזַא הָנֲחַמ עַצְנאַג יִד ןָלְזייֵא גּוא רֶרעֶפ נּוא
 עֶנעֶז גוא טְואַלעֶג רַּביִא םעֶלַא ןיִּבאָה ןעוועֶג זיִא
 ינעֶגׁשֶפָג רֶצייַז יי ליִצַמ ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶפאָלְטְנַא
 ןיִנעֶג גּוא הָנֲחַמ קעז ןיִא ויָּב םיעָרֹוצָמ איִד ןְמּוקעֶג
 גוא ןיִסעֶגיִג ןיִּבאָה נּוא טְלעֶציִג ןייֵא ןיא ןְגְנאַנעֶג
 רֶלאָג גּוא רעֶּבְיִ ןְמּונעֶג ןיִּבאָה גוא ןעֶקנּורְטעֶג
 יּבאָה נּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןיִנעֶז נּוא רעֶרייֵלְק גּוא

 ןייֵא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג רעד ןיִנעֶז נוא ןעֶמְלאַהאַּב
 גּוא רֶלאָנ ןְמּונעֶג ןיִּבאָה גוא טְלעֶציִג רעֶדְנַא

 * ןטלהאב



 הניאצ 404
 םּוצ רֶנייֵא טְגאָזעֶג יי ןיִּבאָה ְךאָנ רֶד ןָמְלאַהאַּב
 גאָטַא טְנייַה זיִא םִע טְכעֶר טיִנ ןאָמ ריִמ ןיִרעֶרְנַא
 ְגייַוְׁש ריִמ נּוא לֵאָרְשִי ּוצ ןיִנאָז ּוצ הֶרָוׂשְּב עֶמּוגַא
 ןיִלעוֶו הירָּפ רֶד ןיִא זיִּב ןיִטְראו ןיִלעוו ריִמ זַא נּוא
 םיא ןיִּבאָה ריִמ לייַו ְךֶלֶמ םֶר ןינעֶק ןעֶגיִדְניִז ריִמ
 נּוא ןייֵג ריִמאָל םּורָר טְגאָזעֶג טיִנ הָרֹוׂשְּב איִד

 ןּבאָה נא ןָמּוקעֶג יי ןיִנעז .ךָלֶמ ןופ זוה ןיִא ןעֶגאָז
 נוא םאָמְׁש רַד ןּופ רעֶטיִה רֶעוט איד ּוצ ןעֶפּורעֶג

 רעֶר ּוצ ןָמּוקעֶג ןינעֶז ריִמ טְגאָזעֶג ייֵז ּוצ ןיִּבאָה
 ןייק אָד םיִנ ןיִטְראָד ויִא םָע נוא םֶרָא ןּופ הָנֲחַמ
 ןעֶנעֶז סאָוו ןָלְייֵא איִד נוא רֶרעַפ יִד ראָנ ׁשֶנעֶמ
 יו וזַא ליִפ ןעֶנעֶז ןיִטְלעֶציִג איד ןיִא ןעֶדְנוּבעֶגְנָא
 טיִמ טיֵנ ראָג ןיִּבאָה ייֵז ןעָד ןעווועֶג ריִרָפ ןעֶנעֶז ייֵז
 ןָפורעֶג רעֶטיִה רֶעֹוט איִד ןיִּבאָה (ּאְרקַי)ןְמּונעַג
 ףֹוא זיִא ְךֵלֶמ ןּופ זֹוה ןיִא טְנאָזעֶג םֶר ןיִּבאָה נּוא

 ֶנייַ ּוצ טְגאָז גוא טְכאַנ יב ךֶלֶמ רָר ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ןּופ קְלאָפ םֶר םֶו ןיִנאָז ךיַא לעו ְךיִא טְכעֶגֶק
 ןעֶגֶז ריִמ ןעֶסייו יי נו ּצ ןאָמעג טֶה םֶרָא ךֶלֶמ
 ןעֶסֶע ןיִמעֶג ןייג ּוצ םֹורַא ןעֶטְסיִלְג נוא גיִרעֶגְנּוה

 ןעֶפאַח זְנּוא ייֵז ןיִלעוֶו טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןייֵנ םֹורַא

 (ןעַי ןייַרא םאָמְׁש ןיִא ןעֶמוק ןיִלעוֶו נּוא גיִריִּבעֶל
 ןעָמ ּואָל טְרעֶפְנֶעיִג טְכעֶגֶק עֶנייַו ןּופ רעֶגייֵא טֶה
 ּביִא ןִנעֶז םִו דְרעֶפ עֶגיִּביִא יִר ןּופ ףֶניִפ ןיִמעַג
 טיימעֶג ןעֶראו טיִנ ןיִנעֶז נוא טאָטְׁש ןיִא ּביִלְבעֶג
 יִא ןעֶנעֶז דְרעֶפ גּוא רֶמייֵר איִד ןעֶד רעֶגנּוה ןיִא
 קָלאָפ םֶר יו ּוזַא רֶגנּוה ןיִא ןיִבראַטְׁ ּוצ הָנְכִמַא
 ןעוֶו נוא טאָטְׁש ןיִא ןעֶּביְִּבעֶג ןעֶנעֶז םוָו לֵאָרְשִי
 יי יז ןילעווו ןָגיִגְראַה ייֵ טעֶֶו םֶרָא ןופ קלאפ םֶר

 .ירחא תשרפ |
 יֵלָּׁשַמ ןיִא טְנאָז ְךֶלֶמַה הֿמלִׁש (תומ יֵרֲחַאע

 ןיִבָּת ןיִּב לֵׁשֹומ תֶאםֹוחָלְל בֵׁשָת יִּכנ
 ןְצעֶז ךיז טְסְליוו ּוד ןעוֶו ףיִנְפָל רֶׁשֲא תֶא
 נעֶרְפ ּוטְסְלאָז רֶניִטְלעוֶועֶג ןייֵא טימ ןעֶסע
 ריד ראַּפ םיִא טימ ןְּבאָה סאו טייל איד
 טְניִרעֶל ְךֹוא ןייַז ּוצ גֵהֹונ ְּךיִז איוִו ןְסעֶנעֶג
 ליפ טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רָד סֶד קּוטָּפ רָד זְנּוא

 םירקי ימוקיל
 טֶה (ןֹרֲהַא יֵנָב ֵנָׁש תומ יִרֲחַא הָׁשֹמ לֶא ַײ רַּבַדָיע

 ייווְצ יִר יו םָד ְךאָנ הָׁשֹמ ּוצ דייֵרעֶג טאָנ

 ןְּבאָה ייֵז לייַו ןיִּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז ןֹרֲהַא ןופ רֶדְניִה
 ןעֶנעֶז םָד ךרָוד טאָג ראַפ רֶעייֵפ רֶמעֶרְּפ טְנְהעֶגיִג
 יז לייַו טְּנייַרְׁש ׁשֹודקַה רַהֹוז רֶד .ןָּבְראָטְׁשעֶג יז

 הניארו ערוצמ תרטפה

  ןיִא ןיִּבראָמְׁעֶג ןיִעֶז םוִו לֵאָרׂשי לָּכ יוִו ְךילְג
 ןֵמּנעג יי ןיִּבאָה ,ןָהעֶז ןעֶקִׁש ריִמאָל נּוא רֶגְנּוה
 טְקיִשעֶגייֵזטֶה ְֵלָמ רֶדנּוא רֶרעֶּפ ףיא רֶמייַ יצ
 טְהעֶז טייֵנ טְגאָזעֶנ ייֵז טֶה נּוא םָרָא הָנֲחַמ רֶד ּוצ

 רֶד נוא ןֵרָחָי ןיִא ויִּב ייֵז ְךאָנ ןְגְנַנעֶג ייֵז ןעֶנעֶז
 םיִמ נּוא רֶרייֵלְק טיִמ לּופ ןעֶועֶג זיִא געוֶו רֶצְנאַג
 ןיליֵארֶעייֵ יא ןפְראָועֶג קעַוַא שה םָרָא וו יִלַּ
 טְרעֶקיַנ םּוא ְךיִז םיִחּולׁש איד ןיִּבאָה ןיִפולְטְנַא ּוצ
 - םֶר ויִא (אָצִיו) ָלָמ םֶד טְגאָזעֶג םֶד ןיִבאָה גוא
 הנֲחַמ יד טְּבּורעֶג ןיִּבאָה נא ןְגְנאַנעֶג םורַא קְלאָפ
 לֵקְׁשַא רפ לעמ ליִמעֶו הָאְסַא ןעוֶועֶג זי םָרָא ןּופ
 ריירִדיִװוזַא לֵקְׁשַא רַפלעְמ ָטְׁשְרעֶג הֶאָס יווצ נוא
 רָּביִא הָנּומְמַא טְכאַמעֶג םֶה ְךֶלֶמ רֶד נּוא טאָנ ןּופ
 ףוא טְנְהעֶליִג ןָא ְךיִז טֶה רֶע םִו רַׂש םָד רֶעֹוט םֶד
 רֶעט ןיִאןיִמעֶרְטּצ קְלאָפ םָר םיִא טאָה רֶנאַה ןיי
 טֶה טאָנ ןּופ איִבָנ רֶר יו ֹוזַא ןיִּבְראָטְׁשעֶג רֶע זיִא

 איֵבָנ םּוצ ןֵמּוקעַג זיִא ֶלֶמ רֶד זַא ןעֶד טְגאָועֶג
 ייְַצןייַז םעֶֶוטייֵצ רֶר.ןיִ ןְגְראָמ טְגאָזעֶג רֶע םֶה
 ליִמעָז הָאְסַא נּוא לֶקשַא רַּפ לעָמ ןיִטְׁשְרעֶג הֶאְס
 רֵׂש רָד טֶה ןוורָמֹוׁש טאָטְׁש ןיִא לֵקָׁשַא רַפ לעֶמ
 רֵטְָנעֶפ ןיִכאַמ טעו טאָנ ּולפָא ןעוֶו טְרעֶפְנֶעיִ
 טעוֶו הֵאּובָּת ןיִפְראַַו ּפאָרַא טעוֶו נּוא לָמיִה ןיִא
 טְגאָזעֶג םיִא ּוצ איִבָנ רֶר טֶה ,ןייַז ןיִנעק םֶד ןעֶד
 / טְסעוֶו נוא ןעֶגֹוא עֶנייֵד טיִמ ןְהעֶז םָר טְסעווו ּוד

 . קָלאָפסֶר ןעוֶועֶג וזא זיִא סֶע נּוא ןעֶסֶע טיִנ ןופ רֶר
 ןֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע נּוא רֶעוט ןיא ןיִטעֶרְמּוצ םיִא טֶה

 ; םּורָד טְכאַנ ייַּב חַסָּפ בֶרֶע ןעוֶועֶג זיִא הֶׂשֲעַמ יִד
 . עֶרֹוצִמ ןעֶמ טְנייַל ראָי רוּביע ןיֵא זיִא סע ןעוֶו

 :הָרָוטַּפַה יִד טְנאָז ןעֶמ נּוא לֹודְנַה תֵּבַׁש

 - םאוָו נוא זיא ןֵלְמיִה יד רֶּביִא סו ןֵמְכאַרְמ
  ןיֵבָּת ןיִּב) קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורָד זיִא טאָג
 םוו ןְסיִו טְסְליוִו ּוד ןעוֶו (ּךינפִל רֶׁשֲא תֶא
 טּוט טאָנ סאָו סאָד ןְהעֶז ּוטְסְלאָז זיִא טאָנ
 . נוא םאָנ ןעֶנעֶק ּוטְסעֶוו טיִמ רֶד טייַצ עֶלַא
 , אֹוהיִבֲאַו ֶדָנ ןרֲהַא ןּופ רֶדְניק יד לייַו םּורָד
 ַד ייַּב הָניִבְׁש רֶד ןיִא ןְהעֶזג ליפ ּוצ ןֶּבאָה

 גראב

 טְלאָועגןְּבאָה נו טיי ינהעגיִגטְלָועֶגְּבאָה
 טְלאָועֶג םיִנ ןֶּבאָה נּוא טייַצ איִד ןעֶפּוטְׁש ְךְרֹוד
 ֶרְטאֶפ ֶעייֵזאָנ ויִּב הָנּהְּכ רֶעייז טימ ןְטְראַו

 ןְבְראָטְשעֶג יי ןעֶגעֶו םֶר רֶּביִא טוט
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 יא ייווא ְּבְראָטְׁשעג ייֵ ןענעֶזיניִ גְראַּב
 = :65 ןרָהַא יֵנְּב יֵנָׁש תֹומ יִרֲחַא) טייֵמְׁש קּוסָּפ

= 

 קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןֶּבְראָטְׁשְג ייֵז ןעֶנעֶו םּורָד
 (ׁשדֹקַא יֵבֹורְקַּב) טְנאָזְג טאָה טאָנ טייֵטְׁש
 ןיִרעֶוו ְךיִא לע טייל יִטְסְניִהאָנ איִד ְּךֶרֹוד
 קיִרַצ םעֶד טְפאָרְמָׁש טאָג ןעֶד טְגיִלייֵהעֶג
 רעֶד נוא הָריִבֵע עֶניילְק ןייֵא ףֹוא ּוליִפֲא
 רַּפ אָרֹומ םעֶד ְּךֶרֹוד ןְּבאָה םֶלֹוע רֶטְסאָרְּפ
 אייז לייַו ׁשְמייֵט (םֶתָבְרָקְּבו זיִא ְּךֹוא טאָנ
 ינּוא תֹונָּבְרק ןייַז בירקמ ּוצ טְנְרעֶגְג ןעֶּבאָה
 םּורָד :ּוא רֶעייַפ דְמעֶרְפ טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה
 הָׁשֹמ ָךֶרֹוד ןֹרֲהַא ּוצ טְניִראָועֶג טאָנ טאָה
 יֵשְרָק ןיִא טייַצ עָלַא ןָמּוק טיִנ לאָז רֶע םֶד
 תֶרֹומְק טיִמ רּוּפַּכ םֹוי םּוא ראָנ םיִׁשָדְק
 ןרֵהַא ןּופ רעֶדְניִק ריִפ יד טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רַד
 הָריֵבֲע רֶד ןְגעֶו ןּופ ןעֶווְג הָתיִמ בִייַח ןעֶנעֶז
 הָׁשֹמ ראָנ לֶנֵע םָד טְכאַמעֶג טֶה ןֹרֲהַא םוָו
 ְּבְראָטְׁשִג ייווְצ ראָנ ןעֶנעֶז ןאָטְג הֶלֵפָּת טֶה
 קיִדַצַל דָחֶא הָרְקִמִנ קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םאָד

 טְמּוק נְנּופעֶרְמ ןייַא (רֹוהָמַלְו בֹוטל עֶׁשֶרְלּו -
 ןעֶטּונ םּוצ עֶׁשָר םּוצ איו ְּךייַלְנ קיִרצ םּוצ
 הָאּובְנִּב ןְהעֶזְג טֶה המלׁש ןעֶד ןייִּב םּוצ נּוא
 ןְהעֶזְנ טֶה נּוא ןֶריִפ ְּךיִז ןְלעוֶו תֹורֹוד יִד יו
 טיִמ ןייֵג ְךייֵלְג ןְטייֵצ ּוצ טֹוט עֶׁשֶר םעֶד םֶד
 קיִדַצַא ןעוֶועֶג זיִא םָהָרְבַא ןעֶד קיִדצ םעֶד
 טאָנ ןעֶניִד ןְלאָז ייֵז ןְטייֵל דייֵרָג ןָא טֶה נּוא
 ּפָא טאָה נוא עֶׁשֶרַא ןעוֶועֶג זיִא דֹוהְמִנ נּוא
 עֶרייֵּב ןעֶנעֶז ייֵז נּוא טאָנ ןּופ טייל יִד דייֵרְג
 רֹוהָט ןְסייֵהְג טֶה דִוָד ְךֹא ןְּבְראָטְׁשְג ְּךייֵלְ
 ְךלֶמַה דִוָד נּוא אמט ןְסייֵהְג טֶה רֵצְנְַכּובְ
 ראי גיִצְרעֶפ זיִא נּוא קימהיּב םֶָד טעֶוּבִנ טֶה
 טְכאַמְג בּורָח שֶה רֵצֶנדַכּובְנ נוא ןעוְֶנ ְךַלֶמ
 ןעֶווְגְּךֶלֶמ ראָי גיִצְרעֶפ זיִא נּוא קימהיּב סָד
 ןֶּבאָה םיִלְגַרְמ יִד נּוא בֹוט ןְסייֵהְג טֶה הָשֹמ

 הָשֹמ זיִא ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןּופ םיִאָטֲח ןְסייֵהעֶג
 ןֵמּוקְג טיִנ זיִא גוא רֶּבֶדִמ רֶד ןיֵא ןְּבְראָמְׁשְג
 ְךאָנ םִילרמ יד יז ְךיילְ ֵאָרְִי ץרָא ןייק
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 ןָסייֵהגןְבאָה ןֹרֲהַא ןופ רָלניֵק יד זיא שֵׁשְּפַא
 ןְסייֵהעֶג ןעֶּבאָה חַרֹק ןּופ הָדֵע יִד נּוא בֹוט
 וזַא ןעֶנעֶז ןרֲהַא ןּופ רֶדְניִק איִד נּוא םיִאָטֲח
 חַרק ןּופ הָרֵע יִד יו וזַא ןְראָוג שְנעֶרְּב רַּפ
 ְךַלֶמַה המלְׁש .ןאַמ ניִצְפיִפ נּוא טְרָדְנּוה ייוֵוְצ
 ּוצ (לְלּוהְמ יִּתְרַמָא קֹוחְׂשִלנ טְנאָזעֶג טאָה
 טְׁשיִמ ּוצ זיִא םֶד זַא טְנאָזנְךיִא ּבאָה הָחְמִׂש
 ְךייַר רעֶייֵז יא ְךֶלֶמֲה הֹמֹלְׁש ןעֶד ןייֵוְנ טיִמ
 טאַהעֶג רֵּבְליִז נּוא דְלאָנ ליפ טֶה נּוא ןעֶוונ
 ְךֶלֶמַא םֶד ןעֶטאַָּב רַּפ טאָה הָרֹוּת איִד סוָו
 נּוא דְלאָג ליפ ןייק ןְּבאָה טיִנ לאָז לֵאָרְׂשִי
 טְרעֶדְנּוה ןעֶּביִז טאַהעֶג טֶה רֶע נּוא רעֶּבְליִז

 םָּפייֵק טְרעֶדְנּוה אייֵרְד :ּוא רֶּבייַו עֶטְכעֶר
 דָניִזוט גיִצְרעֶּפ טאַהעֶג טאָה נוא רעֶּבייוַ
 םִע טֶה טאָג םו ץֶלַא דְרעֶפ טיִמ ןיִלאַטָׁש
 םִע לאָז רֶע םֶד לֵאָרְׂשִי ְךֵלָמַא ּוצ ןְטאָּב רַפ
 יאֵדַמְׁשַא רָד טֶה ףֹוסָל נוא ןֶּבאָה ליפ טיִנ
 ְךיִז טֶה נּוא טייוו ץְנאַנ הֹמלְׁש ןעֶּפְראוו רַפ
 ןייא טאָה רֶע ןעֶד לּוטְׁש ןייַז ףֹוא טְצעֶזעֶג
 ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש נוא המלש יו ֹוזַא טאַהְנ םיִנָּפ
 ןיא נּוא ןיִלּוׁש עַלַא ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג םּורַא זיִא
 ןיִּב ְךיִא טְגאָזנ טֶה נּוא םיִׁשָרְדֶמ יֵּתְּב עֶלַא
 ןעֶמ נוא ןְנאַלְׁשעֶג םיִא טֶה ןעֶמ נּוא המלְׁש
 ןיִא םיורק נוא םיִּבַרַא ןיִסע ןְּבעֶגְג םיִא טֶה
 קָלֵח ןייֵמ זיִא םֶד טְגאָועֶג רֶע טֶה טייַצ רָד
 .רָׁשֹוע נּוא תּוכָלַמ ןּופ ןְנּואוועֶג ּבאָה ְךיִא םוִו
 ןֵכייֵלְגטְסעֶר נּוא טיֹורק נּוא סיִּבְרַא ןיִסע ּוצ
 טאַהעֶג טאָה ןֹרֲהַא ןּופ ּבייַו סאָד עַבֶׁשיִלֲא
 ןעֶווְג זיִא ןאַמ ריִא םֶד דֹובָּכ נּוא םּוחָי םֹורְג
 ויִא הָׁשֹמ רעֶנאַוְׁש ריִא נּוא לֹודָנ ןֵהֹּכ ןייֵא
 ייֵוְצ עֶריִא נּוא לֵאָרְׂשִי רֶּביִא ְךֶלֶמַא ןעווג
 יֵטְסְכעֶה יד ןעוֶועֶג ןעֶגעֶז אּוהיִבַאַו בֶדֶנ ןֶהיֵז
 ןעֶוְג זיִא רָדּורְּב ריִא נּוא ןרֲהַא ְּךאָנ םיִנֲהֹּכ

 זַא נּוא לֵאָרׂשִי ןְשיווְצ איֵׂשָנ רָטְסְכעֶה רֶד
 ןיִא טְנעֶרְּב רַפ ןעֶראָו ןעֶנעֶז ןיִז ייֵַוְצ עֶריִא
 םּורָד ןעֶראָועֶג םֹוא הָחְמִׂש ריִא זיִא ןֵּכְׁשִמ
 ןייַזַחְמַׂשְמ רעֶייֵו טיִנ ׁשְנעֶמ ןייֵא ְּךיִז רעֶהיִנ
 םֶמּויִמַא רעֶדָא רֶׁשֹוע ןייֵא זיִא רע יִׁשְטאָח
 לאָז רֶע ןֹרֲהַא ּוצ נאָז (ונו ןֹרֲהַא לֶא רֵּבַד)
 םִע םיִׁשָרְק יִשְדק ןיִא טייצ עֶלַא ןְמּוק טיִנ
 נּוא ןקנארק ןייַא ּוצ טייג אֵפֹורַא לָׁשָמַא זיִא
 טיִנ גיִל נּוא םֶטְלאַק ןייק טיִנ סע םיִא טְנאָז
 ,נּוא אֵפֹור רֶרֶדְנַא רֶד טְמּוק טלעק רֶד ףֹוא

 טגאז
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 טיִנ גיִל נוא םָמְלאַק ןייק טיִנ םע ְךֹוא טְגאָו
 ןְּבְראַטְׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד יֵדְּכ טְלעֶק רֶד ףֹוא
 טְניראוָו רעֶד ןֵּבְראָטְׁשעֶג זיִא רעֶנעֶי יו ֹוזַא
 וזַא רַטְׁשִרע רֶד יו ְּךיִז ןְטיִה ּוצ רעֶמ םיִא
 לאָז ןרֲהַא ֵּביִרְׁשעֶנ ןָא הָרֹוּת איִד טֶה ְךֹוא
 ייַּב םיִׁשָרְק יִׁשְרָק ןיִא טייצ עַלַא ןִמּוק טיִנ
 רע םָד ןעֶנאָז ּוצ רֶדְניִק עֶנייַז ןּופ טֹוט םעֶד
 ןעֶנעֶז רַדְניִק עֶנייַז יו ֹוזַאןֵבְראַטְׁש טיִנ לאָז
 ןְמּוק רֶע לאָז רּוּפַּכ םֹוי םּוא ראָנ ןָּבְראָמְׁשִג
 םֶד תֶרֹומק טיִמ ךֹוא נּוא םיִׁשָרַק יִׁשְרַק ןיִא
 עֶטּוג ןּופ ַחיִר ןייֵא ןעֶנאָרְט רַפ ְךיִז לאָז םָע
 ןייַז לאָז ְךיֹור רֶד יֵדְּכ רעֶייֵּפ ףֹוא םיִמָׂשְּב
 יד ןְהעֶז ןעֶנעֶק טיִנ לאָז רע ןיִגֹוא עֶנייַז רַּפ
 אֹבָי תאֹוְּבנ זיִא תֶרֹוּפַּכ רֶד ףוא םוָו הָניִכְׁש
 סאָד זְנּוא טְניִרעֶל תאֹוְּב טְראו סָד (ןֹרֲהַא
 ליפ ֹוזַא לאָצ רַד ןיִא טֶה תאֹוַּב יוִו ליפ ֹוזֲא
 ויִא םֶד ןְגאַטְׁשעֶג קימהּב רֶטֶׁשְרִע רעֶד זיִא
 טְוייַװ ְּךֹוא ראָי ןְהעֶצ נוא טְרעֶדְנּוה ריֵּפ
 ןְמּוקְג ןֹרָהַא זיִא תֹויִכָו ליִפ טיִמ םָד תאֹוְּב
 רעֶד ןּופ תּוכָז םעֶד טיִמ םיִׁשָרְק יִׁשָרִק ןיִא
 הָרֹוּתַה תאֹזְו ריִא ייַּב טייֵטְׁש סֶע סו הָרֹוּת
 טייֵַטְׁש סע םו הָליֵמ ןּופ תּוכְז םָד טיִמ נּוא
 ןּופ תּוכְז םעֶד טיִמ נּוא יִתיִרְּב תאְֹו ייַּב רָד
 ׁשֹונָא יֵרְׁשַא) םיִא ייַּב טייֵמְׁש סַע םו תָּבַׁש
 סע סאו תֹוָצִמ ליפ ְּךאָנ נּוא (תאז הֶָׂשֲעַי
 זיִא תֹויִכִו עֶלַא יִד טיִמ תאז ייֵז ייֵּב טייַטְׁש

 זיִא נוא םיִׁשָדְק יִׁשְדַק ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןֹרָהַא
 ׁשֵרֹוק דַּב תֶנֹותְּכת ןעֶנְנאַנעֶג םֹורַא םֹולָׁשְּב
 ןֵהּכ רֶד ןְּביִרְׁשְנ ןָא טֶה הָרֹוּת איִד 6שֶּכֶלִ
 יִא ןייֵג ןיירא םיִׁשָרק יִׁשָדָק ןיִא לאָז לֹודְנ
 דְלאָנ ןּופ יִד ןיִא טיִנ נוא ןְנייֵל ןּופ רֶדייֵלְק
 הֵדֹובע איֵד ראָי ץְנאַנַא ייֵז ןיִא טּוט רֶע םָו
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איד לייַו ןעֶד ק'מהיב ןיֵא
 רע טאָה םּורד דְלאָג ןּופ לֶנֵע םָד טְכאַמַנ
 םיִׁשָרְק ישר ןיִאןְגְנעֶרְּב ןייַרַא טְראָטְנ טיִנ
 ןֹוע םעֶד ןְנאַמ רַד טיִנ לאָז רֵע רֶלאֶנ ןייק
 רָדייֵלְק ריִפ ןעֶוַנ זיִא םּורְד נּוא לנַע םָד ןּופ
 סאוָו םיִכָאְלַמ ןופ תֹונֲחַמ ריִּפ איד ןינעקא
 יד ןעֶנעֶז םּורָד נּוא דֹוכָּכַה אָסַּכ םּורַא ןעֶנעֶז
 ֹוגןהּכ רעֶד ֵרְּב ןניל ןופ ןעֶוְג רֶדייֵלְ
 טְפְקאַו ןְייֵל ןעֶד ןעֶטְלאַה גירְדיִנ ְךיז לאָז
 רע םֶד ןעֶנאַמ רֶד ְּךיִז לאָז רע ֶרָע רָד ןּופ
 ןְמּוק דֶדיוִו טעוֶו נּוא דֶרֶע רֶד ןּופ ןָמּוקָנ זיִא
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 םִו ףאָׁש ןּוּפ ויִא לאָו רֶּבֶא דֶרֶע רעֶד ןיִא
 רָדייֵלְק עֶנייַז טיִמ ןַהֹּכ רֶד טֶה ְּךֹוא ןיִּבעֶל
 ׁשְנעֶמ רַד סו תֹומָלֹוע ייֵרְד יד ףוא ןעֶזיוְנ
 ןָא רֶע טֶה ןֵטְׁשְרע םוצ ןיִכעֶלְגֶנ ייֵז ּוצ זיִא
 קָּלֲח ןֶטְׁשְרַטְנּוא םעֶד ןיִא םִיַסָנְכִמ יִד ןאָטְג
 םוִו טְלעוֶו רָד ןעֶנעֶקַא זיִא םָד ףיג ןיֵא םוָנ
 זיִא ריִא ןיִא סאו ץיֶלַא נּוא גיִרָדיִנ זיִא איִז
 קָלֲח רעֶד ךֹוא ֹוזַא ןעֶראָל רַּפ ץֶלַא טְרעוו
 טֶסע ׁשְנעֶמ רעֶד םֶו קֶלַא טְּבְראַד רַפ ףּוג
 ליִטְראַנ םעֶד ןאָטְנ ןָא רע טֶה ְּךאָנ רֶד גּוא
 ןְטְסְלעֶטיִמ םָד ןְגעֶקַא זיִא םָד ץֶראַה ןגעקא
 ְךֹוא ֹוזַא דיִמָּת ןעֶייִג םיִלֵנְלַנ איֵד םוָו םָלֹוע
 נּוא דיִמָּת ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןיִא ץֶראַה םָד טייֵג
 ןייַז ףוא ּבֹוה ןייֵא ןאָטְג ןָא רע םֶה ְךאָנ רֶד
 זיִא סאָד לָכֵׂש רעֶד זיִא םיִא ןיִא סאוָו ּפאק
 רָמֹול ןְנעֶז םוָו םיִכָאְלַמֲה םֶלֹוע םעֶד ןְגעקַא
 טאָה ןעֶמ (ונו הוהיַל דָחֶא ריעְׂשִנ לָכֵׂש
 רַפ רוּפַּכ םֹוי םּוא ְךיִלְקִיִצ אייוֵוְצ ןעֶמּונעֶג
 עֶרָדָנַא סאָד נּוא טאָג ּוצ םָנייֵא ןֶּבְרֶק ןייֵא
 רֶד רָּבֶדִמ רָל ןיִא גיִרָּכעֶל טקיִׁשג ןעֶמ טֶה
 רעֶד ןיִא םָנייַא םּורָד טֶה ןעֶּמ שְגאָז ׁשָרְדָמ
 - ַע ןֶטֶׂש םּוצ דַחֹוׁש ןְּבעֶגּוצ טְקִיַׁשְג רָּבְדִמ
 נּוא לֵאָרְׂשִי ףוא ןעֶדייֵר טיִנ וייַּב ןייֵק לאָז

 הָבּושְּת ןעּוט לֵאָרְׂשִי םֶד טְהעֶז ןָטָׂש רֶד זַא
 יִרעֶייַז ףֹוא הָטָרֲח ןְּבאָה נּוא רּוּפַּכ םֹוי םּוא
 ןייא טְסאָה אּוד טאָנ ּוצ רֶע טְנאָז תֹוריִבַע
 יז ְךייֵלְנ ןעֶנעֶז םאָוו דֶרֶע רעֶד ףֹוא קְלאָפ
 םיִוָראַּב ןעֶייִג םיִכָאְלַמ איו ֹוזַא םיִכָאְלַמ
 ְךיִׁש ןָא םיוִוָראָּב רּוּפִּכ םֹוי םּוא ייֵז ןעֶייִג ֹוזַא
 ןעקְניִרְט נּוא טיִנ ןעֶסע םיִכָאָלַמ יו ֹוזַא נּוא
 רּוּפַּכ םֹוי םּוא לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶז ְךֹוא ֹוזַא טיִנ
 טיִנ ריִלָנ ןייק ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ איו ֹוזַא נּוא
 םיִפ עֶרעֶייִו ףוא ןֶעייֵטְׁש גוא ןֶעיִנְק יד ןיִא
 רּוּפַּכ םֹוי םּוא לֵאָרְׂשִי ןעֶייטְׁש ְךֹוא ֹוזַא
 יו ֹוזַא נּוא םיִּפ עֶרעֶייִז ףֹוא גאָט ןעֶצְנאַנַא
 ןְּבאָה ֹוזַ ְךיז ןֶׁשיִוְצ םֹולָש ןְּבאָה םיִכֲאְלַמ
 איו ֹוזַא נּוא רּוּפִּכ םֹוי םּוא םֹולָׁש לֵאָרְׂשִי
 ןְּבאָה ֹוזַא םיִנ תֹוריֵכע ןייק ןְּבאָה םיִכְאְלַמ
 . רּוּפַּכ םֹוי םּוא טיִנ תֹוריֵכֲע ןייק לֵאָרְׂשִי
 ןֶמֶׂש םעֶד ןּופ דייֵר איִד טְרעֶה טאָנ זַא נּוא
 ייֵז רֶע ויִא לֵאָרְׂשִי ףֹוא םֶטּוג ְךייֵר רֶע םִו
 רע טְסייַה םּורָד נּוא תֹוריִבַע איד לֵחֹומ
 ןְמייֵל ּוצ תֶוְמַה םַס ןייֵא זיִא רֶע לייוו ל"אָמַס

 רע
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 ןעֶמ טּומ דַחֹוׁש םעֶד טיִמ נּוא ייֵז טייֵט רֶע

: 

 קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןְכאַמ רֶניֵלְּב ןיִגֹוא יִד םיִא
 דַחֹוׁש רָד (םיִחְקַּפ רֶועַי דַחֹוׁשַה יִּכ) טייֵטְׁש
 ךילקיצ ייוֵוְצ יד נּוא ינולק יד דֶניֵלְּב טְכאַמ
 ףוא םִנייֵא ךיז ןיִּבעֶנ טְלעֶטְׁשעֶג ןֹרֲהַא טֶה
 רֵקְניִל רָד ףֹוא םְנייֵא נּוא טייַז רָּמְכעֶר רַד
 ףוא ןעֶמּונעֶג ְּךֶלְטיווְק אייֵַוְצ םֶה נּוא טייז
 ףוא נּוא יי םָׁשָל ןְּביִרְׁשִנ ןָא ןעוווג זיִא םָנייֵא
 םֶה נּוא לזאָזעל ןְּביִרְׁשְג ןָא ןעוְג זיִא םֶנייֵא
 טֶה גוא טְנייֵלְג ייַרַא ילְּכַא ןיִא ְךֶלֶשיְִק יד
 םִנייֵא ןעֶמּונעֶג םֹורַא טאָה נוא טְׁשיִמ ּוצ ייֵז
 טְנייֵלְנ םִע טֶה גּוא דְנאַה רָמֶכֹעָר רָה טיִמ
 נוא טייַז רֶמֶכעֶר רעֶד ןּופ יֵלְקיִצ םעֶד ףוא
 רֶקָניל רַדטיִמ לָטיווק ןייא ןֵמּנג םֹורַא טֶה
 יִלְקְיִצ םעֶד ףֹוא טְנייֵלְנ םִע טֶה נּוא דְנאה
 ּוא טייַז רֶקָניִל רֶד ףוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא םָו

 לֵטיִוְק םֶד ןעוֶועֶג זיִא םֶו יִלְקְיִצ םעֶד ףֹוא
 סעטֶה ןעֶמ גּוא ַײל ןֶּביִלְּבַג םָד זיִא יי םֵׁשְל
 םעֶד ףוא נו טאָג יצ ןּבְרָק ןייֵא טְואָלעֶג
 סאָד זיִא לְזאָזעל ןעֶנאַטְׁשעֶג יִא םִו יִלְקָיִצ

 טֶה ןעֶמ יִׁשְמאָה נּוא לֵזאָועל ןְּביִלְּבְנ יִלָקיִצ
 רָונּוא ְךאָד זיִא לואָזעֶל יִלְקְיִצ ןייֵא טְקיַׁשְנ
 יִד יו ְךייַלְנ זיִא םִע נּוא טאָנ ּוצ ןעוֶוְג הָנְוַּכ
 טאָה רֶע לייַַו ןייֵלַא טאָנ ןּופ טְמּוק הֵנָּתַמ

 יִלעֶקיִצ ןייֵא ןעֶּבעֶג .לאָז ןעֶמ ןעֶטאָּבעֶג םֶדי
 ןְלאַפָג זיִא לֶרֹונ רָד ּוליִפֲא ןעוו נּוא לֵזאָזעֶל
 רָטְכעֶר רֶד ןיִא זיִא םֶווו יַלעקיִצ םעֶד ףֹוא
 ּוצ ןעֶמיִּב ראַפ טיִנ ןעֶמ טאָה לְזאָוַעַל טייז
 טאָנ םֶד ןעוייוִו ּוצ טאנ ּוצ סֶד ןיִיַז ביִרְקַמ

 ןופ ןאַמ רָכיִלְמיַא גוא (לֵאָרְׂשִייֵנָּבִמ ׁשיִא ׁשיִא)

 הָהִי אל םָדָא לֶ לְוָעכ ילעקיצ ןייא ןְּבעֶגּוצ ןְטאָבָג טֶה נוא דֹובָּכ ייַ לֵחֹומ זיִא

 ירחא תשרּכ
, 

 דר הניארו
 םֶר אָמֹוי ןיִא טְנאַז אָרָמֶנ יֵד (דעומ לֶהֹאְּב
 יֵשְרַק יא ןעֶוגןעֶעֶז םוִו םיִכָאְלַמ יֵד ּוליִפֲא

 טֶה סו לֹודָנ ןֵהֹּכ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא סֶע לֹודְנ
 ןעֶסֹוא רעֶייַפ םעֶד ףֹא ןְּבעֶגעֶג תֶרֹוטְק םֶד
 םיִׁשָדָק יִׁשְרק ןיִא ןְגְנאגְג ןייַרַא זיִא נא גְנייוֵו
 סֶד ןעֶד ןאָט טיִנ ןעֶמ ראָט סאָד נּוא ןייַרַא
 םּוצ ראָנ זיִא תֶרֹוטְק ןּופ קאַמְׁשעֶג עֶצְנאַנ
 רעֶייַפ םעֶד ףֹוא סַע טיִג ןעֶמ ןעֶו ןעֶטְׁשרָע
 םורַא טְואָלעֶג טייֵקאַמְׁשעֶג םָד טֶה רֶע נּוא
 א ְךָאָלַמ ןייא ןעֶמיקעֶגזִא ניי ןֵסֹוא ןייג
 ָּכ ׁשֶפָ ִּכ) הָרָע רֶד ןיִא טייֵטְג םיִא טֶה
 םּורָד טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רֶד (אּוה םֶדֵּב רָׂשָּב
 ףֹוא סע טְנְנעֶרְּב ןעֶמ לייוו רּוסָא סאָד זיִא
 רּוסָא סֶע זיִא םּורָד טֵׁשְּפַא ְּךאָנ ַחֵּבְוִמ םעֶד
 נּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ הָמָׁשְנ אֵיֵר זיִא סאָד לייוו
 יד ןעֶסֶע ןְסייֵהעֶג טיִנ טאָה טאָג נּוא תֹומֲהְּב
 ְךאָנ ףט םעֶד ראָנ הָמֵהְּב רֶעֶד ןּופ הָמָׁשְנ
 ויִא םָד הָמֵהְּב רעֶד ןּופ םַד סָד זיִא טֵׁשֶּפַא
 יִד ןעֶשיִמ טיִנ ריִמ ןעֶלאָז םּורָד הָמָׁשְנ ריִא
 ןעֶד ףט רעֶנְנּוא ןיֵא הָמֵהְּב ןייֵא ןּופ הָמָׁשְנ
 וצ לֵכׂשןְרעֶטֹול ןייֵא ןעֶּבאָה ןעֶּפְראַד ריִמ
 ׁשְנעֶמ רעֶר םֶו ןעֶסע םֶד ןעֶד הֶרֹוּת ןְנְרעֶל
 רעֶד נּוא ףּג ןייַז ןיִא טּולְּב ּוצ טְרעֶוֶו טֶסֶש
 םּורָד טְנאָז ן'ּבמר רֶד ןּופ רָד טְמּוק לָּכַׂש
 לייװ ןעֶסֶע ּוצ טּולּב ןְראוָועֶג ןְטאָּב רַּפ זיִא
 ייֵז םָד םִיַרְצִמ איֵד ייַּב ןעוֶועֶג ויִא רָדָק רֶד
 ןָא איֵז ןָּבאָה נּוא ּבּורְג ןייַא ןֶּבאָרְנעֶג ןְּבאָה
 ְךיז ןעֶגעֶלְּפ םיִדֵׁש יִד נּוא טּולְּב טיִמ ןְסאָגְג
 ׁשְנעֶמ רָד נּוא ּבּורְג םעֶד םּורַא ןְלְמאַז ןייַא
 טְסּואוַנ טֶה טּולָּב םָד ןּופ ןְקְנּורְטִג טֶה סו
 םװ : '

 םיִרְקִי ימוקיל

 ףֹוע ןייַא רֶדָא הָיחַא ןיגְנאַפ טעוו םִו אְרׂשִי
 ןופ טעוֶו נוא ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןופ ןעֶסֶע געֶמ ןעֶמ םִו
 רֶרֶע טיִמ ןיִקעד ּוצ טילָּב םָר רֶע לאו יִטְבעֶׁש םֶד
 ןיִקעֶד ּוצ טּולָּב םָד ףְראַד ןעֶמ םװ םַעֵמ םֶד גּוא
 נּוא תֹויַח יד ןּופ לייו םיִרּוטַה לַעַּב רֶדָו טְּבייַרְׁש
 עוו ַחֵּבְִמ םָד ףֹוא ביִרְקַמ טיִנ ןעֶמ זיִא תופוש
 זיִא םָו ׁשֶנעֶמ רֶד ֹוזַא יו ןְגיִרְק ןיִַה תַרֵמ רעֶד

 םֶד רֶּביִא םּולָּב ןּופ תופוע נּוא תֹויַח טֶסֶע טּולָּב -
 רֶד נּוא ןיִקעֶד ּוצ ןיִסייֵהעֶג טּולְּב םָר הֶרָוּת יִד טֶה -

 תיִנְרַהעֶג טֶה ןיק זַא לייַו טְּבייַרְׁש םיִמּודְק לַחַנ

 וזַא םיִא םֶה נּוא רֶלעֶּפ םעֶד ףוא לָבָה רֶדְורְּב ןיי
 תופוע נוא תייַח יִד ןֵמוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶגיל טְזאָלעֶג
 נּוא ּבּורְגַא ןיִּבאַרְנעֶג םֹוא דֶרָע רֶד ןוַא ןיִּבאָה נּוא

 יִּבאָה םעֶד רֶּגיִא לֶבָה ןיִּבאָרְנאַּב טְראָד ןיִּבאָה
 ןיִקעֶר וצ םילָּב רֶעייֵז לאָז ןעֶמ םָד ןעוֶועֶג הָכ יי
 טאָה ןיק ןעֶ טְּביירְׁש אָמּוחְנַּת ׁשֶרְרָמ רעֶד גוא
 טְסּואוועֶג טיִנ רֶע טֶה לָּבָה רֶרְורְּב ןייַז ּיִגְרַהעג
 אייֵוְצ ןעֶמּוקעֶג ןיִנעֶז ןאָמ ןיִהַא םיִא לאָז רֶע יו
 גוא ּתיִגְרַהעג ןיִרעֶדְנַא םעֶד טֶה רֶנייֵא גּוא ליִנייַפ
 ןּתיִגְרַהעֶג םֶד טֶה נוא ּבּורְנַא ןיִּבאָרְגעֶג םּוא טֶה

 :ןאָטעֶג ֹוזַא ךוא ןִיַג טֶה ןיִּבאָרְנאַּב ליִנֹופ
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 רַפ הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד ןייַז טעֶוו םִע םִו
 ןייק לאָז ןעֶמ יֵרָּכ טּולְּב ןעֶסע ּוצ ןעֶמאָּב
 טְּבייַרְׁש ייַחְּב רָד םֶהֶּב ַחָוו ןאָט טיִנ ףּוׁשיִּכ
 ןְמאָּבִנ טֶה טאָנ סֶד זְנּוא טְניִרעֶל הָרֹוּת יד
 יז ְךֶרֹוד ןְּבעֶל לאז ׁשְנעֶמ רָד סאָד תֹוצַמ
 ןעו ןעֶד ייֵז ְךרֹוד ןְּבְראַטְׁש לאָז רֶע טינ נּוא
 רֵבֹוע טיִנ טעוֶו רֶעּבֹוא ןיִגָגְרַה םיִא ליוו ןעֶמ
 נוא ןייַז רֵבֹוע רע לאָז הָוְצִמ ןייֵא ףֹוא ןייַז
 ןְּבאָה םיִמָכָח יִד ןיִנְגְרַה טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ
 רֶעֶּב ְּךיִז רע לאָז תֹוָצִמ ייֵרְד ףֹוא טְגאָזְג
 זיִא םֶד ןייַז רֵבֹוע טיִנ לאָז נּוא ןיִנְגְרַה ןעֶזאָל
 םיִאטייַנ ןעֶמ ּבֹוא הָחיִצְר נּוא תּונָז נוא א'ע
 רע רעֶדָא ןייַז הָנַזְמ ּוצ רֶדָא ןעֶניִד א'ע ּוצ
 ןעֶמ טעוֶו טיִנּבֹוא נּוא ןיִנְנְראַה ׁשְנעֶמַא לאָז
 יג ןִואָל רֶסֶֹּב ְּךיִז רע לאָז ןיִנגְרַה םיִא
 טְסּואווָנ זיִא סע ףֹורָד ןייַז רֵבֹוע טיִנ לאָז נּוא
 ןיא ןעֶדְנאַה רַּפ זיִא תֹונְוַּכ ייֵלְרֶע ריִפ םֶד
 ןְדְנאַה רַפ זיִא םִע ןאָט תֹוָצִמ ןיִא נּוא הָרֹוּת
 לאָז םַע תֹוצִמ נּוא הָרֹוּת ןְמְלאַה םו ןֶׁשְנעֶמ
 נּוא רֶׁשֹוע ןייֵא ןייַז לאָז רע ןייֵג לאוו .םיִא
 זיִא סאָד ןְּבעֶל גְנאַל לאָז נּוא דָנּוְג ןייַז לאז
 ןעֶטְלאַה םֶוו ןְשְנעֶמ ןְנעֶז םִע נּוא טְכעֶר טיִנ
 רַכְש ןמּונ ןְּבאָה לאָז רֶע תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת
 םָלֹועּוצ הָכֹוז ויִא רעֶד טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא

 ירהא תשרפ
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 הניארו

 / הָרֹות ןֵמְלאַה םִֶו ןְׁשְנעֶמ ןְנעֶז םָע נוא אָּבַה
 טיִנ טאָנ ןּופ טָפאַׁשְּביִל ןְנעוֶו ןּופ תֹוצִמ נוא
 נוא ךֹוא ייַּב רֶד ןֵלְדְנאַה נּוא ןְנעֶוו רַכָׂש ןּופ
 איד םֶה רעֶד טייַל ןּופ ּבאָנ יִד טיִנ טְרעֶגּב
 ֵׁשְנעֶמ ןעֶנעֶו םע; נוא טְלעֶו יִנעֶי נוא טְלעוֶו
 ןעֶניִר נּוא תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת ראָג ןְטְלאַה םִו
 רָד טיִנ טְליִדְנאַה נּוא טְכאַנ גּוא גאָט טאָנ
 םעֶד טיִמ הָמָׁשְנ יִד טְמּוק םע םֶד הָכֹוז זיִא
 ׁשיִאע והָיְלַא גוא ְךֹונֲח יו ֹוזַא ןֶרֵע ןג ןיִא ףוג
 (ּובֲרֹקַת אל ֹורָׂשִּב רֵאָׁש לָּכ לֶא ׁשיִא
 סע ןעֶד הָבֹורְק ןייַז ןְמעֶנ טיִנ לאָז ׁשְנעֶמַא
 סע :ּוא טיִנ דָניִק טְכעֶר ןייק ןּופ רָד טְמּוק
 םֶר טְּבייַרְׁש יִיַהְּב רעֶד ןעֶּבעֶל טיִנ טְּבייַלְב
 ניֵפ ףֹוא טְלייֵטעֶג זיִא ּבייו ןייַז ייַב ןעֶניִל

 = ּוצ בִיּוחמ זיִא רֶע זיִא םנייֵא םיִקָלֲח
 םֶד ןְבאָה רֶדְיִק לאָז רֶעיִדְּכ ּבייַו יי ייֵּ
 ּבייוו ןייז טיִמ טייַצ יִד ןְמְלאַה ּוצ זיִא יִרָדְנַא

 םײװ ןייַז רב ןֶטאָּבְג םיִא טֶה הָרֹוּת לד םוָו

 עֶנעוֶו הָאּפְרַא ןופ זיִא עֶטיִרְד םֶד ןעֶניִל ּוצ
 רֶעויִא ידְרעֶפ םֶד ןְגינייֵר ףזנ םעֶד לאָז רֶע
 ןייק לאָז רע ןְייֵרְמרַּפ עֶרָה רֶצֵי ןייַז לאָז
 יִ עֶטְפיִּפ סאָד ןְּבאָה טיִנ תֹובֲָׁחַמ עֶייֵּב
 םָד תֹומֲהָּב יִד יִװ ֹוזַא ןעֶנעֶו הָאָנֲה יז ןּופ

 . ְךֶלֶמַה הֹמֹלָׁש ייַחְּב רֶד טּבייַרְׁש ,רוסָא זיִא
 טה

 בקעי להוא
 לאָז רע הָשֹמ ּוצ טְנאָזְג טֶה טאָג (הָלֲא לֵכְּב ּואְמַטֵּת לַאנ

 ירׂשיץֶרֶא ןייק נער יי לע ךיִ זא ןָיי יִד ןְנאָז
 עֶגיִדְרעֶנ םּוא עֶלַא יד טיִמ ןייַז אֵמַטְמ טי ְךיִז ריֵא טְלאָל
 רַפ ןּופ קעוֶוַא ייֵז קיִׁש ְךיִא סו רֶקְלעֶפ איד םִוראָוָו ןָכאַז
 םּוא איד ןיִא ןְראוָוְג אֵמָט ייֵז ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי ץרַא ןופ ְךייַא
 טֶה דְנאַל סאָד ןעוֶוָגאֵמַטִמןְּבאָה ייֵז יא ןָכאַז עֶגיִדְרעוֶו
 "יד ןָאּוט טעֶוו ריִא זַא םֶרעֶציִז עֶריִא ןֵגיִּפְׁשִג סוא דָנאַל םָר

 ןָאיַּפְׁש סֹוא דְנאַל םֶד ךֹיא ְךייַא טעוֶו ןֶכאַז עֶגיִרְרעוֶו םּוא

 ריִמ ןְלעֶֶו דנּוצַא ְךייַא גאז ְךיִא סו ןְמיִה ריִא טְלאָז םּורָר
 רׁשֹוע ןייֵא לָׁשָמַא טיִמ ןיִגע ןצנאג םֶד ןייֵטְׁש רפ ּוצ ןְּבעֶג
 ְךאָנ ראָי עֶכיִלְטע ןיִא רֶטְכאָט ןייַז טְכאַמעֶג הָנּותֲה טאָה
 רע טְכעֶלְׁש זיִא םָרייֵא רעֶד זַא ןְהעֶזג רע טֶה הָנּותֲח רעַד
 ןיִא טֶציִז נּוא ןְטראק ןִיַא טְליִּפְׁש גּוא אֵבֹוסָו ףֵלֹוז ןייַא ויִא

 ןעֶווִג רַטיִּב רעֶייִז רֶׁשֹוע םֶד זיִא ּתָרָּכיִׁש נוא ןְקְנעֶׁש איד
 םיִא ייֵז ןְּבאָה ןעוֶוג רָמיִּב רעֶייז ךֹוא זיא רָטָּכאָּמ רעֶד נּוא
 איִז טֶה רֶע ןעוֶוֶג זיִא ףֹוס רֶד נּוא ּבּוטְׁש רָד ןיפ ןָּביִרְט רַפ
 טְכאַמָג הָנְותַה רֶטְבאָט יִד טֶה רֶטאָּפ רָד גּוא ןְטעֶנ טָּממעֶג
 ןייק טאַהעֶג טיִנ טֶה םעֶדייֵא ררָדְנַא רעֶד ןֵָדנא ןיֵא טיִמ
 יִא רע טאַהְג טיִנ ךוא רעטֶה ּתֹונֹורָפֶח ןייֵק ראָנ תֹולעַמ

 טְגעֶלְפ טאַהְג ּביִל רֶייֵ םיִא םֶה יִז גּוא רֶכיֵלְרע ןייא ןעווְג
 רֶרֶא ןייַרא לו ןיִא ןְְנאַגעֶג ויִא רֶע זַא גָהְנִמ ריִא יי

 טְפְלאָז טינ ְךיִר םוז טְגאָזעֶג םיִא איִז טֶה ׁשֶרִָנַא ץיִגְרֶע
 רָמאָט ןָּכאַרְט ריִמָּת טְגעֶלְפיִ םּראוָו ןְמּוק םייהַא ףּכיֵ
 גּא ןְגְנאַגעֶג יָא ןאמ רֶטֶׁשְרע רֶד סוָו רֶטְרֶע ףֹוא רע טייג
 ּוטְסיִּב יוֵו ןְגעֶרְפ נּוא ןָטָׁשְראָפ ריִמָּת םיִא איִז טְגעֶלְפ ֹוזַא

 רעָייז.ךיז טֶה ןאַמ רַד גוא ןְגְנאַגעֶגּוטְיִּב ןיִה יוִו ןעוֶנעֶג
 זיִא רע יוֵו םיִא טְׁשְראַפ ּבייוַו םָד סוָו םֶד ףֹוא ןעוֶועֶג רַעַצְמ
 טְלאוָג טֶה רעוֶוְׁש רֶד נּוא ןְגְנאַגעֶג זיִא רע יו נּוא ןעוֶוְג
 טְגאָז ְּבאָה טיִניִּוסְו ןייק לאָז רע ןְטעֶּברֶּביִא םֶדייִא םֶד
 יִאְרַוַא ךיִד םֶה רֶטְכאָמ ןייּפ זַא ריִמ ּבייֵלְג םֶרייִא םָד ּוצ רֶע
 רַפ טיִנ ךיד ּוטְסְלאָז ְךיִד טְׁשְראָפ יִז סוו םֶד ףֹוא גוא ּביִל
 טְנאַמ רֶדאיַו זַא איז ןקעֶרש ןְקְנאַרעֶג יִר םֹוראָו ןְרעֶדניִל
 רַפ אָרֹומ איז טָה ןאַמ ןָמֶׁשְרעֶ;םעֶר ןיפ םיִׂשֹעמ יד ןיִא ָּךיִ
 נּוא ןאָטעֶג ץְפיֵוַא םֶרייֵא רֶד טֶה ןעֶביִלְמעֶג םעֶד ףֹוא ריר
 ןְמּונעֶג ּבאָה ְךיִא םוָו ןאָמעֶג ּבאָה ְךיִא סֶו ייֵוו יוא טְגאָז
 ןאמ ןמְכעלְׁש ןייַא רעיַרְפ טאַהעֶג טֶה איִז סאו בי ןייֵא
 םיִנ ךיִמ איז טְלאָו ָלּוהְּב ןיֵא ןמּונעֶג ְךיִא טְלאוָו ֶמעֶּב
 ןייֵק טְכאַרְמעֶג רֶּביִא טיּנ ךיִמ ףֹוא טְלאוָו גּוא ןעוֶוַג דֶׁשֹוח
 טיִנ ראָנ טְסייֵמְׁש רַפ,ּוד םיִא ּוצ רעוֶוְׁש רֶד טְגאָז ץֶכעֶלְׁש

 ןייֵא ןְמעֶנ ןעוֶועֶג טְסְלאָז ּוד זַא טְרעֶק ראפ טֶקָנּּפ זיִא סֶע
 .צר סאָוָו םעֶד ןְגעוֶו טאַהעֶג ּביִל טיִנ ְךיִד יז טְלאוָו הָלּותְּב

 .שיָג לאָמ ןייק טאָה איז םוראוָו רֶטְכעלְׁש ןייק,טיִגטְסיִּב
 טרעהיג



 ויָדָנְבּו ֹוקיֵחְּב ׁשֵא ׁשיִא הָּתַחְיַה) טְגאָוְג טֶה -
 ןיִראַׁש ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעֶד ןעֶק (הָנָפַרְשִּת אל }

 ןְלאָז רֶדייֵלְק עֶנייֵז נּוא םֹוׁש ןייַז זיִא רעייֿפ . .|
 טְריִר סוָו רֵדְּדֹוא ֹוזַא טְנעֶרְּב רַּפ ןְרעוֶו טיִנ |

 רָד טְרעוֶו םעֶד הָׁשָא רָדְמעֶרְפ ןייֵא ןיִא ןָא
 וצ ןְכעֶלְגִג זיִא ףונ רֶד ןעֶד טְפאָרְטׁשִנ ףונ
 רָד ּוצ דיילק ןייֵא זיִא רֶע לייוו דיילָק ןייֵא

 םִא ְךֶלֶמַההֹמלָׁש טְנאָז ְךאָנ רָד נּוא הָמָׁשְנ
 (הָנוְּכִת אל ויָלְנְַו םיִלָהְנַה לע ׁשיִא ְּךלֵהָ
 ןעלוק עֶסייֵה ףוא ןייֵג ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעֶד ןעק
 ןעֶרעֶוו םיִרָּבִנ ּפָא םיִנ ןְלאָו םיִּפ עֶנייַז נּוא
 ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא ייַּב טְניִל םו רעד ְּךֹוא ֹוזַא

 ןּופ םֶנֵהיֵג ןיִא טְנעֶרְּב רַפ הָמָׁשְנ ןייַז טְרעוֶו
 טְניִראָוְג לאָז ןעָמ ןֵנְרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז ןְנאֹד
 סאו רֶּבייַוַו עַדְמעֶרְפ טימ ןעֶצְנאַט טיִנ ןייַז
 טיִנ ןעֶלאָז םיִרּוהַּב טֵרפִּבּו ןעֶנאַמ ןעֶּבאָה
 הָרָיֵבעָיִד ןעֶד רֶּבייוַו עֶדְמעֶרְפ טיִמ ןְצְנאַט

 תֹוכָׁשֲחַמ עֶזייֵּב ןְּבאָה ייֵז לייוו םֹורְנ רעֶייִז זיִא א

 ןּופ (ְךֵלֹומַל ריִבֵעַהָל ןֵּתִת אל ְּךעֶרמּו) = }
 רעֶּביִא ּוצ ןעֶּבעֶג טיִנ טְסָלאָז רעֶדְניִק עֶנייד
 םע ְךֶלֹומ טְסייֵה םוָו טאָג ּפֶא רָד ּוצ ןעֶריִּפ

 ןְגייֵל טְנעֶלְפ ןעֶמ םֶד טאָנ ּפָא ןיֵא ןעֶוֶג זיִא = |
 רֶטאָפ רעֶד נּוא ןְטייַז ייוֵוְצ ףֹוא העייפ ןיִא :

 ְךֶרֹוד רעייפ םעֶד ְךרֹוד טְזאַלְג דַניִק זייז טֶה |

 ּבקעי להוא ּ
 רֶדֶא רּוּיִש ןייקשיִג זיא רֶז סו ׁשֶנֶעַמ םֶד ןּבּול טְרעֶהיִג =

 רע,סאוָו ןֶׁשָנעֶמ םַר טֶּבול ןעֶמ ראָנ בֶנגןייֵא רֶדָא ןֵלַא
 רֶדֶא ןְּבייַׁש רֶדָא ןעֶגְרעֶל טּוג ןעק רעֶ;ּונִיַה תֹולֲעַמ טאָה = }

 טְסאָה ּוד רָּבֶא ןעֶמ טְּבֹל ןֶׁשְנעֶמ םֶד הָכאָלְמ לַעַּב רֶמּוגַא ==
 ןֶבייַרְׁש טיִנ גּוא ןְגְרעֶל טיִנ טְסְנעֶק הָלֵעַמ םּוׁש ןייק טיִנ
 ןְּבעֶגעֶג ריִד ּבאָה ְךיִא זַא טֶמיִּב ּוד ְךיִלְילְג יו העָז טְנייַה
 ןעֶוג זיִא ןאַמ רֶטֶׁשָרעו ריִא םוָו ּבייוַו ןייֵא רַפ רֶטְּכאָט ןייַמ
 טֶה םּורָד תֹונֹורְסֶח עֶרעֶדְנַא ְךאָנ נֹוא ריּכיִׁש ןייא בֶנג ןייֵא
 ּוד סו רַפ רעֶד ראָנ ריִד טיִמ ְךיִז טייֵרְפ נּוא ּביִל- ְךיִד איִז

 : ןאַמ רַטְׁשָרעֶ רָד יו ֹוזַא תֹונֹורְסֶח יִד טִיָנ טְּפאָה

 טאָה טאָג טייִטְׁש ׁשָרֶדָמ ןיִא ןְראוָו ,וא זיִא לַׁשְמִנ רעֶד
 ןְגעֶו טְרעֶייא ןּופ טְגאַקג ּבאָה ךיא ןֶּייֵד ּוצ טְגאָזִג

 ְגאָז טְנעֶקִג ןִני יד ְךיִזןְטְלאוָו אָליֵמ דְנאַל נא ןְפאַׁשְּב
 םיעָׁשָר סו דֶנא ; ןייֵא ֹזַא ןְּבעֶגעֶג טאָג ונּוא טֶה סו ְךאָנ !

 יִּב ןעוֶוָג אֵמשְמ רֶנאַל םֶד ןְּבאָה גּוא ןְפעֶזעֶג טְראָד ןיִנעֶז
 טאָג זָנּוא טְלאוָו רֶמעֶּב ןֵגיִפְׁשעֶג םֹוא אייָז טֶה דָנאַל םָד
 וזַא ןעוֶועֶג טיִנ זְנּוא ףוא טאָג טְלאָו דָנאַל ייַנַא ןְּבעֶגעֶג
 סאָר ןָּבעֶגעֶג זנּוא טֶה טאָג זַא דְנּוצַא ןעוֶועֶג דיִּפקִמ ליפ
 סאָד טְגיִרְרעוֶו םּוא רַפ ןְּבאָה ייֵז םָח םיִנענּכ יִד ןּופ דָנאַל
 ןאָט טיִנ ְךֹוא ןְלאָז ריִמ ןְגאָז ןָא טאָג ןֹׁש זְנּוא זּומ דָנאַל

 רֶנאַלייֵנא ןֶּבעֶגְגונּוא ר טְלאוָו רֶתעָּב םיִנעִַּ יִד  ֹוזַא

 הר הניארו ירחא תשרֿפ הניאצ
 גוא ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב רַּפ זיִא םע זיִּב ןעֶריִּפ
 םעֶד ְךֶרֹוד ןֶּבְרקַא רַפ ןעֶטְלאַהעֶג םֶד טֶה
 ְּביילְּב ןְּבעֶל עַלַא רֶדְניִקעֶגירְּביִא עֶנייַ ןְלעוֶו
 נוא ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא ןֶּבאָה לֶזַמ טעו רֶע נּוא

 ייַּב א'ע ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא טְניִהאָנ טֶה הָרֹוּת יִד
 אע ןעֶניִר לֵאָרְׂשִי יד ןעוֶו ןעֶציוו ּוצ תֹויָרֲע
 טיִמ הָנַזְמ זיִא הָּׁשִא ןייֵא איו ְךייַלְג ויִא

 (תֹוׂשֹועָה תֹוׁשָפִנַה ּותְרְכנְונ ןְנאַמ עֶדְמערְּפ
 םִו תֹוׁשָפְנ יד ןעֶטיִנְׁש רַפ ןעֶרעוֶו ןְלעו םִע
 ייֵרְד אָד זיִא סענּוא תֹוריִבַע יִד ןאָמ ןְלעוֶו
 ףּוג רֶד סאָד זיִא תֵרָּכ ןייֵא תֹותיִרְּכ ייֵלְרֶא
 איִד זיִא עֶרָדְנַא םֶד ןֶטיִנָׁש רַפ טְרעֶוֶו ןייֵלַא

 עֶטיִרָד םֶד ןעֶטיִנָׁש רַּפ טְרעוֶו ןייֵלַא הָמָׁשְנ
 םֶד טיִמ הָמָׁשְנ יִר טְרעוֶו ןְטייֵצ ּוצ םֶד זיִא
 טְרעֶוו ןייַלַא ףּנ רֶד סו םֶד ןֶטיִנְׁש רַּפ ףּוג
 רָמֹורְנ ןייֵא זיִא רֶע ןעֶו זיִא םֶד ןְטיִנָׁש רַּפ
 זיִא ןעֶמ םאוָו .הֶרָיִבֲע ןייֵא טּוט נּוא קיִדצ

 זיִא םֶכָח דיִמְלֵּתַא יו ֹוזַא תַרְּכ בַײַח ףֹורַד
 ריִא ְךאָנ טעָּב ןייַא ןיִא ּבייַו ןייַז טיִמ ןנעֶלְג

 ְךיִ טֶה איִז רֶדייֵא געֶמ ענייר עֶריִא ןיִא הָדָנ

 רעדיילק עֶנייז ןיִא ןְנעֶליִג רע זַיא ּתְלָבֹוטְנ
 ןֶּבַראָטְׁשְג רֶע זיִא רֶדָייַלְק עֶריִא ןיֵא איִז נּוא
 גיִסייֵרָד נּוא ףֶניִפ ּוצ ןְראָי עֶּבְלאַה עֶנייַז ןיִא
 ונֵיַהָד געֶמ ןּופ תֵרָּכ אָד זיִא םִע נּוא ראָי

 ןעוו

 אֹלְו ֹוּזַא טיִנ זיא ְךאַז יד זַא םיִקוסִּפ איד ןְרָפְנע רַפ םּורָד
 ריִא נוא (םֶכיֵנְּפַמ ַחֵלַׁשְמ יִנֲא רֶׁשֲא יֹוגַה תוקּוחּב ּוכְלַת

 ּבייַרְ ָךיִא םוָו רקָלעֶפ יִד ןּופ ץעֶזג יִר גוא ןייֵג טיִנ טְלאָז
 ןאַמ רֵד לֶׁשָמ םָד איו ֹוזא ְךייֵא רַפ דְנאַל םֶד ןּופ םֹורַא ייֵז
 רֶמאָט גיא רֶטֶׁשְרֶע רעֶד סאוָו עֶנעֶגייֵא סֶָד ןאָט טיִנ לאָז
 סאָר הָׁשּורָג ןייֵא ןֵמּונעֶג ְךיִא ּבאָה סאָו ְךאָנ ןֵגאָז ּוטְסעוֶו

 טאָג ְנּוא טֶה םיִו ְךאָנ ןְגאָזןָּי איד ןְלעוֶו רָמאָט טְסייֵה
 טְלאָו רֶעַּב זָנּוא רַּפ ןֶּבאָה ּוצ אָרומ דְנאַל ןייא ֹוזא ןְּבעֶגְג
 איד ןֶדָוי איד ּוצ טאָג טְגאָז דְנאַל אייֵנַא ןָּבעֶגְנ טאָג זְנּוא
 סאָד ְךּודיִׁש רַטּוגַא ְךייַא ראַפ ויִא סע טְרעק ראַפ זיִא ְךאַז

 ייַנַא ןְּבעֶג ְךייִא לאָז ךיא ןְראוָו ְךיֶיֵא ראפ םּוג זיִא דָנאַל
 ָךיַא ןּופ טְגְנאַל רַפ טְלאָו דְנאַל םַר םָו טְסייוַו רעֶָו דְנאַל
 ריִא זַא דֶנּוצַא רָּבֶא םיִקָיִדַצ ןייַז טְלאָז ריִא תֹולֲעַמ עֶסֹורְג

 יִבָנִג םיִריּיִש ןְעֶזגןעֶנעֶז רעֶנר סו רֶנאַלםָד תיִׁשְרַי
 טֶה טאָג סאוָו ןֶכאַז עָגיִדְרעֶֶו םּוא עֶלַא ןאָטעֶג ןְּבַאָה נּוא

 סאָד ְךיִז טעוֶו דְנאַל םֶד ןיִא ;ָמּוק טעוֶו ריִא זַא גוא דְנייַפ
 ןייק ןייַז שיִנ טעוֶו ריִא עֶׁשְטאָח ןָאיירְפ ְךיִא םיִמ דְנאַל
 םּוראָּמ ְךייַא טיִמ ןָאייַרְפ ָּךֹוא ְּךיִז איִז טעוֶו םיִקִידַצ עֶסֹורְג
 רעֶד יוִו טקנּופ ןעוֶוְג רַגְרע,ליפ ןעֶנעֶז ןֶׁשְנעֶמ עֶגירירפ יד
 זיִא סֶע זַא םֶרייֵא םעֶד ןייֵטְׁש רַפ ּוצ ןּבעֶגעֶג טאָה רעֶוֶׁש
 והָלּותְּבַא רֶרייֵא הָׁשּורְגַא ןְמטעֶג טֶה רע;סָו םיִא רַפ רֶסעָּב
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 זיִא ןעֶמ םִו הָריִבֲע ןייֵא ןאָטַג טֶה ןקְוא ןעוֶו
 ןעֶמ טְלַא ןֹוׁש זיִא רֶע נוא תַרּכ בַײַח ףֹורַד
 םּוראָו ןְראָי עֶנייז ןְדייֵנְׁש רַפ טיִנ םיִא ןאָק
 ּבֶלאַה ןּופ רעֶמ טְּבעֶלְנ םֹוא ןֹוׁש טאָה רֶע
 ּבֶלאַה רַפ ראָנ ויִא ןְראָי ןּופ תֵרּכ נוא ןֶראָי
 געט עֶנייז ןעֶרייַנְׁש רַּפ טאָנ טּוט ֹוזַא ןעֶראָי
 אָרָמִנ יד יו וזַא ְּתִמְתַחְג ןָא ןעֶראָו זיִא םוִו
 זיִא רֶע זַא ףֵסֹוי בר ןֶטָק דעומ ןיִא טְנאָז
 טְכאַמעֶג רֶע טֶה ראָי גיִצְּביִז ןְראוָועֶג טֶלַא
 תֶרָּכ ןּופ םֹורַא זיִא רֶע לייוַו בֹוט םֹוי ןייֵא
 םֹורַא טְסיִּב ּוד ןעו טְנאָזְג םיִא ּוצ הָּבַר טֶה
 ּבֹוא טיִנ רָּבִא טְסייוֵו וד ןְראָי ןּופ תַרָּכ ןּופ
 רֶמאָמ געֶמ ןּופ תַרָּכ ןּופ םֹורַא טְסיִּב אּוד
 זיִא סאוָו געֶמ עֶנייד ןְּבעֶל םֹוא טיִנ ּוטְסעוֶו
 טְרָפְנעֶיְגַסֹוי בר טֶהְּתיִמְתַחִנ ןָא ןְראָו ריִד
 ןְגְנאַנְג םורַא ּבֶלאה ןּופ רעֶמ ְךיִא ןיֵּב ְּךאָד
 טיִנ ןעֶמ ןעק געֶמ ןּופ תַרָּכ םעֶד לייַו נּוא
 ןעֶנעֶק רֶד ןעֶמ ןעק ןְראָי ןּופ ןעֶד ןעֶנעק רֶד
 גיִסייֵרְד נּוא ףֶניֵפ ראַפ טְּבְראַטְׁש רֶע ןעוֶו
 געט ןופ תַרָּכ רֵּבִא ןָראָי תַרָּכ זיִא סָד ראָי
 ןעֶמ ןעק געט עֶנייֵז םֹוא טיִנ טֶּבעֶל רע םָד

 רעּבֹוא טיִנ טְסייוַו רֶנייֵק ןעֶד ןנעק רֶד טיִג
 םּורָד ןייֵנ ּבֹוא געט עֶנייַז טְּבעֶלעֶנ םֹוא טֶה
 יִרָזְנּוא יו וזַא ןְמייַל ּוצ ןעֶזייוו םָד טאָנ טוט
 זיִא גוא ןֵקְזַא זיִא רעֶנייֵא ןעֶו ןעֶגאָז םיִמָּכֲח
 ייֵרָד ןֵּבְראַטְׁש רֶע טּוט געט ןּופ תֵרָּכ בָיַח
 טְגאָז יִמְלַׁשּורְי רֶד טייֵקְנאַרְק ןייַז ְךאָנ גאָט
 לֵלַחְמ זיִא רע רעֶדָא בָלֶח טְסֶע ןְקְַא ןעוֶו
 ראוָועֶג ןעֶמ טְרעֶוו יוִו טְּבְראַטְׁש נוא תֶּבַׁש"

 רַמאָמ ןָּבְראָטְׁשעֶג תַרָּכ טִיִמ זיִא רע םאָד
 ןעֶראָי עֶנייַז טֶה רֶע לייַוןְּבְראָטְׁשְנ רֶע זיִא
 טְּבְראַטְׁש רע ןעוֶו זיִא ץּוריִּת רֶד טְּבעֶלְגסֹוא

 הָחיֵּמַא סע זיִא טייקנארק ןייַזְךאָנ גאָטַא ןיִא
 םיִא ףֹוא טְניִרעֶצ טאָנ סאָו םַעַּכ ןּופ
 ןייֵא םִע ויִא געֶמ אייווְצ ּוצ רֶע טְּבְראַטְׁש
 אייֵרְד ּוצ רֶע טֶּבְראַטְׁש הָתיִמ עֶנידנילייֵא
 םאָד נוא תַרָּכ ןּופ הָתיֵמ ןייֵא םִע זיִא עמ
 ףּונ רעֶד סאָד ףּונ םעֶד ןּופ ּתַרָּכ ץֶלַא זיִא
 קּוטָּפ רעֶד טְגאָו ףֹורֵד ןעֶטיִנְׁש רַפ טְרעוֶו
 רָמֹולְּכ (ֹומֲע בָרקִמ אּוהַה ׁשיִאָה תַרְכִנע
 קְלאָּפ ןייַז ןופ ןעֶטיִנְׁש רַּפ טְרעוֶו ףּוג רייז
 רֶלאַּב טְמּק הָמָׁשניִד רֶּבֶא טלעֶו רֶד ףֹוא
 ּוצ ןייֵטְׁש ףֹוא טעֶו רֶע נּוא אָּבַה םָלֹועְל

 תשרפ
/ 

 | הניארו
 רֶד ּוצ תֵרָּכ זיא עֶרְדנַא םָד םיִתָּמַהתיַיְַּת
 םוא ץֵמָח טְסע רֶנייא ןעֶו זיא םאָד הָמָׁשִ

 ירהא

 רע רָדָא רּוּפִּכ םֹוי םּוא טְסע רֶע רָדָא חַסָּפ -
 ןָא נּוא תּורֵע ןָא ׁשיִא תֶשֲא ןייא אייַּב טְגיִל

 ןעֶמּוק טיִנ הָמָׁשְנ ןייַז טעֶוו םעֶד הֶאְרְתַה
 ףֹורַד ןמּוק תֹומָׁשָנ עֶרְדנַא יו אָּבִה םֶלֹועְל
 (ייָמַעַמ איִהַה ׁשָּפַַה הָתְרָכִנְ קּוסָּפרָד טְגאָז
 רַד רֵּבֶא ןְטיִנָׁש רַּפ ןעֶרעוו טעוו הָמָׁשִניִד
 .טְלעוֶו רֶד ןּופ ןָטיִנְׁש רַּפ ןְרעוו טיִנ טעוֶו ףּוג
 נוא תֹוריִׁשֲע טיִמ נְנאַל טֶפָא טְּבעֶל רַע

 ןעֶראָל ראַפ טְרעוֶו הָמְׁשִנ ןייַז ראָנ םֹולָׁש
 ףונ רעֶד םֶו ויִא עֶמיִרָד םאָד אָּבִה םֶלֹועְל
 עו זיִא םֶד ןְטיִָׁש רַּפ ןְרעו הָמָׁשְנ רָד שיִמ
 םֹולָׁשְוםַה טְנעֶׁש רע רֶדֶא א'ע טְניִד רנייִא
 תֶרָּכַהְנ ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטָׁש םיִא ףֹוא טאָנ
 - גוא ףונ ןייַז סאָד תֶרָּכ לאָמ ייֵוְצ (תֵרָּכִּת
 ףּוג רֶד ןְראָל רַּפ עֶדייֵּב ןעֶרעֶוו הָמׁשָנ איד
 טְלעוֶו רֶנעֶי ןּופ הָמָָׁנ יַד נּוא טְלעוֶו רָד ןּופ
 ןעֶראָל רַפ טְרעֶו הָמָׁשְנןייַז סאָד טיִנ נוא
 רָּכֶא םֶנָהיֵ ןיִא גְנאַל איִז טְגיִנייֵפ ןעֶמ ראָנ

 ןעמּוק
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 דְניִק םעֶד הָדָנ ןיִא טְגאָז אָרָמִנ איד יוִו ֹוזַא
 םֶרָּומ ןייַזןיִא פאק ןייַז רָּביִא טְכיִל ןייֵא זיִא

 ּוצ טְלעֶוו קִע ןייֵא ןּופ טְהעֶז רֶע נּוא ּבייֵל
 ְךאְלַמַא טְריִּפ איִרְפ רֶד ןיִא נּוא רָדְנַא רָד
 איוִו םיִא טְזייוו נּוא ןְרע ןג ןיִא דְניִק םאֶד
 רעֶד נּוא ןיִנֹורְק יִרעֶייִז טיִמ ןעֶציִז םיִקיִדַצ
 ןעֶנעֶז ןעֶציִז םו איִד דְניֵק םּוצ טְנאָז ךַאְלַמ
 טְסעו ּוד םִו טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןְטאָּבְג ןְראוָו
 נּוא הָרֹוּת טְניִרעֶלְג ןעֶּבאָה ייֵז גּוא ןייֵג ןיִהַא
 םּורָד טאָנ ןּופ תֹוָצִמ איִד ןְטְלאַהעֶג ןֵּבאָה
 זַא םּורָד רֹוכָּכַא ֹוזַא ּוצ ןעוֶוְנ הָכֹוז ייֵז ןֶּבאָה

 ןְטלאַה ְךוא ּוטְסְלאָז ְרעֶו ןְראָּבִג טְסעֶו וד
 אּוצ ןיִיַז הֶכֹוז ְּךֹוא ּוטְסעֶוו תֹוָצִמ גּוא הָרֹוּת
 ְךַאָלַמ רָד טֶריִּפ טְכאַנ רַפ נּוא דֹובָּכַא ֹוזַא
 ןעֶמ יוִו םיִא טְזייוַו נּוא םֶנֵהיִג ןיִא .דניק סאָד

 נז ייֵז נא םֶנהיֵ ןיִא םיִעָשָר יד טְפאָרְטְׁש
 הרותמ



 הניאצ

 ְךַאָלַמ רֶד נּוא ייוו איי ןעֶייַרְׁש נּוא הָרֵוְתִמ
 ִואָד איִד םָד ןעֶסיִו טְסְלאָז ּוד םיִא טְגאָנ
 םּורָד תֹוצִמ נוא הָרֹוּת יִד ןְטֶלאַהַג טיִ ןְּבאָה
 וטְסְלאָז םּורָד םֶנהיֵ ןיִא ןְמּוקעֶג אייז ןעֶנעֶז
 אּוד יֵדְּכ תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת ןְטְלאַה ּוצ ןֶהעָז

 טְניִרעֶל רֶע נוא םֶנְהיג ןיא ןְמּק שיִנ טְסְלאָז
 טְמּוק סע זַא נוא הָרֹוּת עֶצְנאַגיִד דְניִק םעֶד
 ףֹוא ןייֵג םֹורַא לאָז דניֵק םֶד םָד טייצ יִד

 ור הינארו ירחא תשרפ
 ןייז ףֹואְךָאלַמ רָה םיִא טְגאָלְׁש טְלעוו רֶד
 םּורָד נּוא ןעֶסעֶג רּפ ץֶלַא רע טּוט ֹוזַא לֹומ
 טְרֶעוֶו סע דָלאַּב יו ןעֶנייִַו דֶניֵק סאָד טּומ

 רָדׁשֶרָדַמ רַד טְּבייַרְׁש ְךֹוא ֹוזַא נוא ןֶראָבְנ
 וליֵּפֲא סאָד זְנּוא טְניִרעֶל םֶד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב
 ׁשְנעֶמ רעֶד ְּךֹוא ןעק ּבייַל םֶרָטּומ רעֶד ןיִא
 ְךאָלַמ רַד ראָנ לָכׂש נוא הָמְכָח ןייַז לֵּבַקְמ

 :ןיִסעֶג רַּפ םיִא טְכאַמ

 ,ירדא תרטפה
 יי םּואָנ לֵאָרְׂשִייֵנְּב ִל םֶּתַא םייַשֹוּכ יֵנָבִּכ אֹלֲה)

 סאָוו םיִָשּוּכ איד יו ֹוזַא טְנעֶז לֵאָרְׂשִי ריִא
 טְנעֶזוּזַא ןיִרעוֶו םייוַ טיִנ ןינעק גוא ץֶראַנְׁש ןיִנעֶז
 םּוראַוו ןיִרעוֶו רֶסעֶּב טיִנ טְנעק ריִא לֵאָרְׂשִי ריִא
 טיִנ ךוא גוא קְלאַּפַא ראַפ ןיִמעָנ ךייַא ְךיִא לאָז
 ְךיִא םִיַרְצִמ ןּופ ןְגֹוצעֶג םוא ְךייַא ּבאָה ְךיִא לייַוו
 רֹוּתַפּכ ןּופ ןֶגֹוצעֶג םֹוא םיִּתְׁשִלָּפ איִד ְךאָד ּבאָה
 נּוא ריק דְנאַל ןּופ ןעֶהיִצ םוא ְךיִא לעו םֶרָא נּוא
 רעֶר .קְלאּפַא רַּפ ןָמּונעֶג טיִנ ְךאָד יי ּבאָה ְךיִא !

 ינעֶז םִיָשּוּב יד ןופ רָּבייַו איִד טְגיירְׁש אָָזע ןָבָא
 גּוא רָמאָּפ ןייַז םיִנ רֵנייֵק טְנעֶק רֶד תונָז דצ רקִפָה
 טְשיִמעֶג םוא ןיִנעֶז םָרָא גּוא םיִּתְׁשִלּפ איִד ךֹוא

 ריִא רֶמאָפ רֶעייַא אוי טְנעֶק רֶד לֵאְׂשִי ריִא רּבָא
 םיִהֹלֲא ָייִניֵצ הָנָה) רֶמאָפ ןייֵא ןופ .רֵדניֵק טְנעֶז
 לעוֶו ןיגוא עֶנייֵמ טְגאָז טאָנ (הָאָּמַחַה הָכָלּמַמַּב
 לעֶו נּוא אּוהָי תּובָלַמ ןעֶזייֵּב םָר ןיִא ןיִּבעֶג יא

 הדוהי ילשמ :
 יתיֵלְעָה לֵאָרְׂשִי תֶא אֹולֲה 'וגו יל םֶּתַא םיִיַׁשּכ ִנְבּכ אמו

 (וגו ריִקמ םָרֲאַו רֹוּתְפַּכִמ םיִּתָׁשִלָפּו םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ
 קְראַמ ןיִא טְגיִרְקעֶג יז ןְּבאָה ןֶשְנעֶמ איי לָָׁמ יּפ לַע
 ןְגְנאַגעֶג ךֶרּד זיִא .ןְגאָלְׁשג םיִג ןרָדְנַא םֶד טֶה רָנייֵא נּוא
 ׁשיִנעַמ ַחֵצֹיר םָד טֶה גּוא ןעוֶוַג ליִּצַמ סיִא טֶה גּואטַפֹוׁש רָד !

 ןעו טְקְנאַרעֶג טפֹוׁש םעֶד רֶע טֶָה ןָא טייֵצ רָה ןּופ .ןעוֶוְג
 צֹר רֶד ָךיִז טֶה םּורַא טייַצַא ןיִא .ןְהעֶז רֶד םיִא טֶה רֶע

 םָד טֶה רֶנעַי גוא םאֵג ןיֵא םֶנייֵא טיִמןָגאְָׁשעֶג רֶטייוַו
 נוא ןְגְנאגְג ְךֶרּוד ויִא םַפֹוׁש רַר ּוא .ןָגאָלְשְג טיִג ַחֵצֹו !
 שיִנֲעַמ ׁשנעֶמ ןֵרָדּנַא םַד טֶה גיא ַחֵּצֹור םָד ןעוֶוג ליִצמ ׁשֶּה

 טְקְנאַרְג טיִג רֶמֶׁשֶרֶע רֶד ןֹׁש טה ןָא לאָמְסְנעֶד ןּופ .ןעוֶוָב
 טְקְנאַד רֶע םוָו רַפ טְגערְפיִג טְפֹוׁש רֶר םיִא טֶה ,טפֹוׁש םָד ,
 ָךיִא זַא טְנייַמיִג ְךיִא ּבאָה רֶעיִרְּפ רֶע טְרָפְנֶע ,טיִנ ןֹוׁש םיִא -
 ןייֵמ טְקאָה ּוד זַא דָנּוצַא ריִד ייַּב ןעֶוויִג ןַח אֵׂשונ .ּבאָה -

 ראָנ זיִא סאָר זַא ךיא אייֵטְׁש ראַפ ןעוֶויִג ליִּצַמ ָךֹוא ַּחַצֹוה
 ףֹוא גוא טָפֹוׁש םָד ףֹוא לֶטיִמ זיִא םִָו טָּפְׁשִמַה רֶׁשֹוי תָמֲחַּמ

 ףְראַד רָב יִד ןופ ןַטְּבּרָג םָד ןייַז ּצ ליוצַמ ׁשנעֶמןָתְעֶנ
 םִָו תָמָא טָפֹוׁש רֶד טְגאָז ,ןקְנאַד ּוצ טיִנ רַּפ רָד ריִד ְךיִא -

 ָּפָׁשִמַהרֶֹׁוי רַצִמ ןעוֶויִג זיא ןעֶוויִג ליִצמְךיִד ּבאָה ְךיִא
 שיִנֲמ ּבאָה ְךיִא יִׁשְטאָח זַא ןְסיִ אייֵז ןְגעוֶוטְפעֶה ןופ

 ןיֵא ךֹוא ריִד ףוא זיִא ןיִגעוֶו טְסֶעֶד ןופ ַחֶצֹור םֶד ןֶג
: 

 ןיִנעֶז םִו לֵאָׂשִ רּבֶא רֶרָע רֶד ןופ ןְגיליִט רַפ איז
 אייז לעוֶו ְךיִא עֶׁשְטאָה ֿבֹקֲעַי ןּופ דְניִזעֶג זֹוה סֶד
 הָנֵהיִּכ) ןְגיליִט רַּפ טיִנ ייֵז לע ךיִא רָּבִא ןָפאֶרְמֶׁש
 ַפ ּוצ ןעֶמיִּבעֶג לעוֶו טאָג ְךיִא ןעֶד (הָוֵצִמיכנָא
 איר ןְׁשיוִוצ יי ןיִלְנאָו רַּפ ּוצ נוא לֵאָרְשִיןיֵבייַרְט
 םיִז רד טיִמ טְליִקאָׁש ׁשֶנעֶמַא יוִו ֹוזַא ןעֶד תֹומּוא

 ןיִנעֶג ןְצייֵלְק עֶגיִר איִר גֹוא לעָמ טָּפוִו רֶע ןעוֶו
 ןּביְִּבעֶ ןִנֶז ןֶעייֵלק עֶּבאַרְג יד גּוא ןְלאַפעֶג םורַא
 לאָז ןֶיילק עֶּבאָרְג יד םֶד ַח5ֿ טיִמ רֶע טְליִקאָׁש
 ןְנאָו רַּפ ןעֶמ טעֶו קְראַטְׁש א ןעֶלאַפ סורַא ךוא
 ןיִלעוֶו דְרעווְׁשַא טיִמ (ּותּומָי בָרָחְּב) לֵאָרְׂשִי איד
 םאָו קְלאָפ ןייַמ ןיפ עֶגיִדְיז עֶלַא שיִטעֶג ןיִרעֶו
 ןופ זייַּב ןייק ןָמּוק טיִנ זָנּוא ףֹוא טעֶו סִע ןיִגאָז
 טעוֶו םִע זַא ּוליֵפֲא נּוא תֹוריֵבֲע יִרעֶגְנּוא ןיִגעו

 תֹוריִבֲע יִרעזְנּוא ןיִנעו ןּופ טיִנ םֶד ויִא זייַב ןָמּוק
 ןיִּבאָה אייֵז ןעֶד תֹולָזַמ איִד ןופ גָנּוּפעֶרְטַא ראָנ

 םניקיילעג

 טְלאוָו ןעֶמ םָנעֶי טיִמ טְגיִרְקעֶג ְךיִז טְסאָה ּוד סאוָו הָלְוַע

 ּבאָה ןַח תֹואיִׂשָנ דַּצַמ ראָנ ןָפאָרְטְׁשטְפְראַדעֶג ךיא ְךיִד
 ליִצַמ םיִא יָה ְךיִא יִׁשְטאָח םיִנעֶו רֵּבֶא ןגיְׁשעֶג ריִד ְךיִא
 ְךיא ןייַז ׁשיִנֲעַמ םיִא ְךיִא לע ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןעוֶויג
 ַדּוי יד טְוייֵלעֶג סֹוא טֶה תיישה תַעַׁשָּבֹוזַא ,הָלְוַע ןייַז ףֹוא

 טְקְנאַרעֶג ןְּבאָה נּוא הָריֵׁש טְגאָזעֶג אייז ןְּבאָח םִיַרְצִמ ןּופ
 עָלַא יד ןְפעֶג רַפ ןְדָיי יד ןְּבאָה םּורַא טייֵצַא ןיִא ,תֹישה
 ןְהעֶזיִגְןִּבאָה ייֵז לייוַוןאָטעֶג ייֵז טיִמ טֶה ת'ישה םוָו תיבוט
 ןָמיִכ ןייִא .יִא תֹובֹוט ְךֹוא םיִיִשּוּכ איד טיִמ טּוט תיישה זַא
 דיבא ףֹוא לָטיִמ ּויִא סָד םִָו רֶׁשֹויַה דַצָמ ראָנ זיִא סֶע זַא

 אֹלַהְו קּוסְּפ רֶר טְגאָז םֶר .ְץֶרָאָה לָּב טפֹׁשַא ןֵֶּׁש לּכִמ
 תיֵּב) ָךייַא ּבאָה ְךיִא זַא טְנייֵמ ריִא (ױגו םישיּכ ;יֵנָבַּב

 איד ּוצ יוִו וזַא רֶׁשֹּיַה דַצַמ ראָנ .ןעוֶווִג ליִּצַמ טיִנ (לֵאָרְׂשִי
 םִיַרְצִמ ןיפ ןֶדּיי יִד ןְמּונעֶג סֹורַא ֿבאָה ְךיִא יוֵו ,םיישּּכ יֵנְּב
 םָרָא נוא רֹוַּפּכִמ םיּתשַלְּפ יִד ןְמּונעֶג סֹודַא ְךיִא ּבאָה ֹוזַא
 ןְסיוִו טְלאָז ריִא ןייַנ ,טָפיִׁשַה םּומיִנ רֶד זיִא ֹוזַא לייו ריִקֵמ

 ןְׁשְנעֶמ ףאָרְטׁש ךיא זַא הָאַרֲהְו ןֵחַה תֹואיִצְמ דַצַמ ראָנ זַא
 ְךיִא םיִיַשּוּכ עֶגיְִניִז איִד ףֹוא גנּוטְכַא ְךיִא ּביִג תֹונֹוע ףֹוא

 רָּבֶא .הָׁק ׁשֶנֹוע ןייַא טיִמְוַפאָרְטְׁש גוא ןָגיִליִמ רַּפ ייֵז לאָז
 תיֵּב תֶא ריִמְׁשַא אלו תֹונֹו ְךֹוא טָה ריִא יִׁשְטאָה ְךייַא טיִמ

 ; ןַח אֵׂשֹונ ריִמ ייַּב טְנעֶז ריִא לייוֵו (בקֲעַג
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 ןעֶבאָה נּוא טְלעוו איִד טְריִפ טאָנ םֶר טְגיִקיִלעֶג
 גיִהְנַמַא ןָא טְריִפעֶג טְרעֶו טְלעֶו איֵר טְגאָזעֶג
 אָד םָװ ץֶלַא ןעֶמּוק ייֵז ףוא ןוׁש טעוֶו סֶע זַא נּוא
 םייַּב) הָלּואָג איר ןעֶמּוק טעוֶו אָנ רעֶד טייֵמְׁש
 גאָמ םֶד ןיִא (תַלָפֹונַה דִוָד תַּכּוס תֶא םיִקָא אּוהַה
 הָּכּוס איד ןיִלעֶמְׁש ףוא ְךיִא לעֶו הָלּואְג רֶד ןּופ
 טְציִׁשאַּב םוָו דִוד ןּופ תּוכָלַמ םֶד רֶמולְּב רַוָד ןּופ
 םִיַרָּפֶא תּוכְלַמ סֶד רָּבֶא הָּכּוסַא יוִו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ףוא
 ְךיִא לעֶוו רֶוָר תיֵּב תּוכְלַמ נּוא ןעֶריִל רַּפ ךיִא לעוו

 ןעֶמעֶכ ןיִנעֶנ געט עַטשִרע אי יוִו זזַא ןַעֹוּב ףוא
 םֶד ןעגיִׁשְִי ןיִלאָז לֵאָרְשִי איִד ֵדְּכ שי ןַעמְל)
 טְרעֶו ןיִמאָנ ןייַמ לייַו םורָא ןּופ גְניִּביַלְּב רָּביִא
 סֶע טאָג טָנאָז (םיִאָּב םִיִמָי הֵנֵה) ייֵז ףֹוא ןָפּורעֶג

 הָאּובְּת ליִפ רֶעייז טעֶו םִע םֶד געַמ ןעֶמּוק ןיִלעוו
 טעֶו ןעֶמ ויִּב ןירייְֵׁש גנאַל ֹוזַא טעוֶו ןעֶמ םֶר ןיינ
 גְנאַל זַא םעֶוו ןעֶמ נּוא ןיִרעֶקַא ןיִפְראַד רעֶריו
 םֶו מָו ןגיִנעֶגאַב םעו ןעֶמ ויִּב ןייוו םֶד ןיִסעֶרט
 ןיִלעוו גְרעֶּב עָלַא נוא ןעייֵו ּוצ הָאּובָּת טְגאָרְמ
 טְרָקַאעֶג ןילעוֶו ךוה עַלַא נּוא ןייוַו ןעֶסיִ ןעֶפיִרְמ
 יֵתְבִׁש) ןיִגעֶר יִנעֶו ןופ ךיי ןיִרעֶוו ןיִלעֶונּוא ןייז
 ןיִרעק םּוא לעווו ְךיִא גּוא (לֵאָרְׂשִי יִמַע תּובָׁש תֶא

 ײֵז גוא לֵאָרְׂשִי קָלאָפ ןיימ ןופ גְנּורעק םּוא סאָד !

 יי ןיִ ןיִלעוו נּוא טעטש עֶטְסיוִו איִר ןָעוּב ןיִלעוו
 ןיִלעוֶו נּוא רֶגְטְרעֶג ןייו ןיִצנאַלפ ןיִלעוו א ןָציז
 ,גּוא רֶגָטְרעֶג ןעֶכאַמ ןיִלעֶוו נא ןייַו רֶעייֵ ןְקְניִרְט

 הניארוו ירהא תרטפה

 (םֶתָמְדַא לע םיִּתְעַמְנו) תֹוריִפ ערֶעייז ןעֶסֶע ןיִלעוֶו
 יו םֶּד רֶרֶע רֶעייֵז ףוא ןיִצְנאַלְפ ייֵז לעֶו ךיִא גּוא
 ןוש ןיִלעוֶו ייֵז נּוא ריִא ףֹוא ןיִּבאָה םייקַא ןיִלעוֶו
 וזַא רֶרֶע רֶעייֵז ןּופ ןיִרעֶוו טְליִנאַָו ראַפ טיָנ רעֶמ

 קָרפ ןיִא טְגאָז אָרָמִנ איד .םאָנ יַד טאָנ טְגאָ
 םעֶותיִׁשָמ םִָו טייֵצ רָד ןיִ טְגאָז ןֵנֶֹי 'ר קָלַח
 םיִריֵמָלַּת איד ןיִרעֶגיִמ ךיִז ןיִלעֶע ןעֶמוק ןיִפְראַד
 הֶרָצ ןיֵא ןיִּבאָה תֹורָצ עָּסּורְג טעֶו קְלאָפ םֶר נוא
 ןעָמּוק הֶרצ עֶרעֶדְנַא איִד עו ןייֵג קעֶוַא טעֶו
 םעֶו ַחיִׁשָמ סאוָו טייצ רֶד ןיִא ןעֶגאָז םיִמָבֲח איִד
 ןיִטְלַא ןייא ןייז הָובְמ רְֶנויַא טעֶו ןעֶמּק ןיִפְראַד
 איר רַפ ןייֵמְׁש ףוא ןעֶזיִמ ןיִלעוֶו םיִנָקְו איִד גּוא
 רעֶמּומ רַד טי ןְגירְ ְךיז םעוֶו רֶמְכאָמ איִד עֶגְנּוי
 רעֶגיִוְׁש ריִא טיִמ ןעֶניִרק ְךיז טעוֶו רּונָׁש איִד נּוא
 נּוא רֶמאֵפ ןייַז רַּפ ןיִמעֶׁש טיִנ ְךיִז םעוֶו ןּזַא נּוא
 םע נּוא טָלעוֶו רֶר ףוא םיִמָכֲח גיִנייוַו ןייַז עוו סָע
 ַחיִׁשָמ נוא ליִטייַּב ןיִא רֶלֹע ָג ןייק ןבכיילב םיִנ טעוֶו

 יז ןיִלעֶו ןעֶרּוי זַא ראָנ ןעֶמּוק טיִנ ׁשֶרעֶרְנַא טעוֶו
 ןְנופעֶג טֶה רֶע טְגאָז אָרָיֵז 'ר .םיִא ןּופ ןייַז ׁשֵאַיְמ

 טְגאָזעֶגרֶע טֶהַָחיִׁשָמ ן'פ רייֵרעֶג ןיִבאָה םיִָּבַר ִר
 ןיִרעֶמייוו רּד טיִנ םיִא טְלאָז ריִא ְךייַא טעֶּב ְךיִא

 ןיִּבאָה ריִמ ןעֶד םיִא ןּופ דייֵר ריִא סאוָו םעֶד טיִמ

 חיִׁשָמ טְכערעֶג םיא ןעֶמיק ןעֶכאַ ייר טְניִרעֶלעֶג
 ןעֶׁשְנעֶמ טְסייֵּב םוו םיִדְגִע ןייֵא נּוא הָאיֵצָמַא נּוא

 :ןַמָא םיִּוְי ןָא ַיִשָמ ּוצ ןיינ הָכּזןיִלאָז ריִמ

 ,םישודק תשרפ
 המלְׁש נילייֵה ןייז טְלאָז ריִא (ויִהַּת םיִׁשֹודקִנ

 הֶיְהנ הָוֲַּ) יִלְׁשִמ ןיִא טְגאָזְךֶלֶמַה
 ּעֶרַמ רּוס םיִליִסְּכ תַבֲעֹותַו ׁשֶפָנְל בֵרֲעָּת
 טיִנ לאָז ׁשֶנעָמ רעֶד זְנּוא טְנְרעֶל קּוסָּפ רעֶר
 רָד ןעֶד ץְראַה ןייַ ןופִטְסיִלְג סאָד ןייֵ ְךאָנ
 ןייז ןופ ןֵטְסיִלְג סאָד ּפֶא ְּךיִו ןּופ טּוט סאוָו

 רעֶד נוא ְךֶאָלַמַא אוצ ְךייֵלְנ זיִא ץְראַה
 ןייַז ןּופ ןעֶטְסיִלְנ םאָד ְּךאָנ טייג ?סאָו
 ןָנִפעֶג רימ ןעֶד הָמֵהּבַא ּצ ְךייֵלְנ זיִא ץְראַה

 בקעי להוא
 יד ּוצ טְגאָז טאָג (םֶכיֵהֹלֲא 'ה יִנֲא ׁשֹודק יִּכּויָהָּת םיִׁשֹורְק)

 ןיִּב טאָג ְךיִא םּוראָו גיִלייַה ןייַז טְלאָז ריִא ןרּוי
 ןָדּי איד ּוצ טְגאָועֶג ֹוזַא טֶה טאָג טְגאָז טֹוקְלַי רָד ניִלייַה
 ּבאָה ְךיִא רֶרייֵא ְךאָנ ריִמ ּוצ טְגיִלייַהג ְךייֵאשּבאָה ְךיִא לייוַו

 ְךיִא יו ּוזַא גיִלייַה ןייַז ריִא טְלאָז םורד טְלעֶוו יד ןָפאַׁשַּב
 סאוָו טאָג ןּופ דייֵר יִד ןייֵמְׁש רַפ רֶמאָל דָנּוצֲא גיִלייַה ןיִּב
 ןְלעוֶו טְגיִלייֵהעֶג םעֶד ְךאָנ זְנּוא טֶה רֶע זַא קּוליִח רָד זיִא

 ןיילקַא ןופ רֶנייֵא .לָׁשָמ ןייֵא טיִמ ןייֵטְׁש ראַפ ּצ ןָּבעֶג ריִמ
 רָד ףֹוא ןְראָפעֶג רֶע ויִא הָריִחְי תַּבַא טאַהעֶג טֶהליטעֶטְׁש
 ֶּיִקעֶג רע;ויא ןָהָח םָנייַפַא ןְגעוֶו טעֶריִא ןּופ ןֵבּז טְלעוֶו

 םעֶד רּפ ןְפאַׁשעֶּב טְלעוֶו יִד טֶה טאָנ םאָד
 ןעֶראו זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד נּוא גאָט ןעֶטְסְקעֶז
 ראָג נּוא גאָט ןעֶטְסְקעֶז םעֶד ןיִא ןעֶפאַׁשעֶּב

 ןיא ןְפאַׁשעֶּב ןעֶראוָו זיִא ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶלַא
 ייוֵוְצ ףֹוא טְלייֵמעֶג זיִא סע; נוא גאָמ ףֶניִפ

 הָמָכָח נּוא לָכׂש רָטֹול זיִא קָלַח ןייַא םיִקָלֲח
 סאָד נּוא לעֶמיִה ןיִא םיִכָאְלַמ איֵד איוִו וזַא
 ןעֶּכאָה נּוא דְרעֶ רעֶד ןּופזיִא קָלֲח עֶרעֶדְנַא
 נוא רעֶמייֵּב איד יוִנ ֹוזַא טִיַנ לָכֵׂש ןייֵק ראָנ

 רמיירק
 שאר םֶד ּוצ טְגאָז נּוא הָביִׁשָי רָסֹורְגַא נוא טייוַו ץְנאַג

 ראָנ ןְּבעֶג ךיִא לעוו ןָלעֶו טְפעֶו ּוד רֶלעֶג ליִפ יו הֶביִׁשָ
 וזַא ןָתָח םָנייֵפ ןייֵא ,הָביִׁשְי רֶד ןּופ ןְּבילק סֹוא ריִמ טְסְלאָנ
 ןָּבעֶג ריִמ טְסעֶוֶו ּוד זַא הָביִׁשְי שאר רֶד טְגאָז סיוִו ְךיִא יוִו

 רֶטְפעֶּב רֶד ויִא רע ןָהָח םעֶר ריִד ְךיִא ּביִג דְלעֶג ליִפ וזַא
 ריַמְתַמַא זיִא נּוא גּולק רֶעֶיִז זיִא רֶע רָדְניִק הָביִׁשְו עֶלַא ןּופ

 רָד טֶה טְניִרעֶל גּוא טְכעֶנ יִד ְךֶרּוד טְציִז רֶע ןְנְרעֶל םּוצ !
 ןְמּונעֶג םייֵהַא םיִא טֶה נוא רֶלעֶג סֶד ןְּבעֶגע ג םיִא רֶׁשֹוע
 טֶה םַד ְךאָנ הָדיִחְי תַּב רֶד טיִמ טְכאַמעֶג הָנּותַח טֶה נּוא

 .רֶע ןָנְרעֶל ּוצ טיִנ טְרעֶגַּב םָדייֵא רֶד זַא ןְהעֶנעֶג רֶׁשֹוע רֶד
 טנירעל
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 תֹופוע נּוא תֹויַח נּוא תֹומֲהְּב נּוא רעֶמייֵרְק
 ןעֶליוִו ןעֶטּוג רעייז טיִמ טיִנ טייֵנעֶג םִיִׂשָעַמ עֶרֶעיי ָאוטׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב ייֵלְרע יי יִד נוא

 ןָאוט ּוצ עַבָט רעֶד ןיִא טייֵנעֶג ןעֶנעֶז ייֵז רּונ
 סאוָו ןָאוט לָכֵׂש ןייַז טיִמ זּומ ְּךאָלַמ ןייַא ןעֶד ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאַׁשעֶּב ּוצְרעֶד ןעֶנעֶו אייֵז סאוָו
 ןייַז טיִמ טיִנ טֹונ טיִמ טְצעֶועֶג ףֹורַד זיִא רֶע
 טְּבייַרְט קלָח עֶרְדְנַא סאָד ְךֹוא ֹוזַא נוא ןְליוו
 ּוצְרעֶד ןעֶנעֶז םֶ ןָאוט ןְלאָז ייֵז עַבמ יִד ייֵז
 א טיִנייֵז רייֵר רעֶנייֵק נוא ןְפאַׁשעֶּב ןְראוָ
 טאָה ְּךאָנ רָד םיִׂשֲעַמ עֶרעֶייִז ןָאוט ּוצ ןּופ
 ׁשְנעֶמַא ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב טיִרָדַא טְכאַמעֶג טאָג
 םֶה נּוא ְךָאֶלַמַא יו ֹוזַא לָכֵׂש טֶה רע סאו
 םיִא טאָה :ּוא הָמָהְּב ןייֵא איוִו ֹוזַא ףּוג ןייַא
 איו ֹוזַא ןְכאַז ענּולק ןאָט ּוצ תּוׁשָר ןְּבעֶנעֶג

 יו ֹוזַא ןָכאַז עֶׁשיִראַנ ְּךֹוא נּוא םיִכָאְלַמ יִד -
 טּוט םוִו ןָׁשְנעֶמ םָד לאוו זיִא םּורָד תֹומֵהָּב
 טייֵג נא ףוג םֶד רָּביִא לָכׂש ןייַז ןקְראַטְׁש
 ֹוזַא ןְצְראַה ןופ ןְֶסיִלְג םעֶד ְּךאָנ ְךאָנ טיִנ
 רָע ןעוֶו רָּכֶא ְךֶאָלַמ ןייֵא יו ְּךייֵלְג רַע זיִא
 זיִאץְראַה ןייז ןּופ ןְטְסיִלְג םָד ְּךאָנ ְּךאָנ טייֵנ
 םֶדָא ְּךֹוא ֹוזַא נּוא הָמֵהְּב ןייֵא יו ְּךייֵלָנ רֶע

 רֶע טֶה טְגיִרגיִועֶג טאָה רֶע רֶדייֵא ןֹוׁשאִרָה
 לאָז רֶע ְּךאלַמ ןייֵא איו ְךיילְג ןייַז טְלאָוג
 טְגיִדְניִועֶג טֶה רֶעַֹאָדאָנ רֶד נוא ןְּבעֶלניִּביֵא
 ףֹוא נּוא הָתיִמ ןְראוָועֶג רַוְגִנ םיִא ףֹוא זיִא

 םּורָד הָמֵהְּבַא יו ְךייֵלג טְלעוֶו רֶצְנאַנ רעֶד
 לאָז רֶע ןייַז טְניראָועגׁשְנעֶמ רָביֵלְטיִא לאָז

 טייל עֶגְנּוי יִד ןּופ רָנייֵא ּבֹוא ר"טהיּב ןּופ ׁשֶמַׁש םֶד געֶרְפ םָדייֵא רָד טְרעֶפְנע טיִנ טְעירעֶל רֶע סו רַפ רייֵר טיִמ םיִא טְפאָרְטְׁש נּוא םֶרייֵא םָד טְפּור גיא ןעוֶוָג רֶטיִּב רֶעייֵז רֶׁשֹוע םֶד זיִא גאָט ןיִא הָעׁש יי ראָנׁשֶרדֶמה יב ןיא טְנִרעֶל
 ריִמ יַּב קעוֶוַא טיִנ טייג ןְגעוֶו טְסעֶד ןּופ גידְנעֶטְׁ טיִנ ןְרעַל ָךיִא ליֵפֲא ר'מהיב ןיִא ןְרעַל ןייֵלַא ָךיִא ראָנ ׁשֶרֹוח ןיִא לאָמ ןייֵא ּוליִפֲא רָפֵס ןייֵא ףֹוא טְניִפֶע סיִטעֶטְׁש םֶד ןּופ

 ןייַמ ןופ ןְסעֶג ראַפ לעוֶו נוא -ןָנְרעֶל טינ לֵאָמ ןייֵק לעוֶו יא ליפא ןָנרֶל טיִנ לאָ יא אוו ןײא ֶדֶא ׁשֶרח ןײא
 + ןופ7 = == = ןופ ןְֵרעֶל ןְנעק ןיימ ףאָנ ְךיִא *עֶו ןְגעוֶו טֶפעֶד ןופ ןְֵרעֶל

 םיִא ּוצ רעֶוְׁש רעֶד טְגאָזליִטעמְׁש םעָד ןופ טייל עֶגנּי יד
 מינג ְךיִ ְךיא ּבאָה רַפ רֶד טי זַא דֶניק יי ןְיוו טְפְלאָז
 רֶטְסעַּב רָרליִטעֶטְׁש ןיִא אָד טְסיִּב ּוד לייוַו םֶרייֵא ןייֵא רפ

 רֶמֹורְגַאןּופ ןָמּונָג םֹורא ָךיִ ּבאָה ְךיִא זַא קְנעֶריִג עֶלַא ןּופ -
 ןעוֶוַג ּוטְסיִּב טְראָד נּוא ןָנְרעֶל טְראָד ןעק ןעֶמ םוו הָּביִׁשָ
 טְּסְגאָז יִד סו טיִנ ץּוריִּת ןייק ריִמ ייַּב זיִא םּורָד רֶטֶּפעָּב רֶד

 טְסְפְראַד ּוד ראָנליִשעֶטְׁש םעֶר ןופ רֶטְפעָּב רֶד טְפיִּב ּוד י י ו* םינ ִי ל 5 םיכ

 ' : םישודק תשרפ
 הֹמלְׁש טְגאָז םאָד טייקיִטְפילְג ןייֵג ךאָנ טיִנ
 וצ איד שֵפנָל בַרֲעָת הָיְהִנ הָוֲאַּתנ ְךֵלֶמִה

 הניארו

 רָד רֵּבֶא ףּוג םּוצ סיִז זיִא הָוֲאַּת עֶנעֶכאָרְּב
 תַכֲעֹותְו) ריִא ןּופ ּפָא ְּךיִז טּוט ׁשְנעֶמ רֶנּולְק
 םּואיֵמ זיִא םיעשר איד שרמ רּוס םיִליִסָּכ
 זייַּב רייז ןּופ ְּךיִז ןירעק ּפָא ּוצ רעוֶוָש נּוא

 נוא ןייְֵדאָנ ְטֶסיִלְג רֶעייֵז ץֶלא ןֵליוו ייֵז ןעֶד
 ןייַזְךאָנ ְּךאָנ טייֵג םוָו רָד טְסּואוועֶג זיִא םִע
 סאו רעֶד נּוא טאָנ ןיא טנעקייל רֶד הָוֲאַּת
 ריִפ ףוא טְלייִטעֶג זיִא הֲָאַּ ןיי ְךאָנ טיי
 הָבָׁשֲחַמ ייַזטֶה רעיא עֶטְׁשְרע םֶד םיִקָלֲח
 םֶה רָה גָנּוטְסיִלְנ עֶזייֵּב ףוא טְכאַנ נּוא גאָט

 ייַּב םאֶד טאָה רֶע איוִו ְךייֵלְנ הָריִכֲע ןייֵא
 ןייַז אֵּמַטְמ זיִא רע לייַװ ןאָטעֶג הֶׂשעַמְּ
 רֶע זיא עֶרֶדְנַא סאָד לֶׂש ןייַז נוא הֶכָׁשֲחַמ
 לּוביִנ נּוא עֶרֶה ןֹוׁשָל ןְדָייִר ּוצ הָוֲאַּת טאָה
 רֶצֵי רעֶד םיִא טְריִּפ רַפ טיִמ רעֶד נּוא הָּפ
 ןייֵא וצ טְמּולַאטֶה ׁשֵנעֶמ רֶד ןעוֶו ןעֶד עֶרֶה
 טיִנעֶרֶה רֶצָי םָד זיִא יִז טְהעֶז רע זַא הָׁשִא
 לאָז רֶע ןֵׁשְנעֶמ םעֶד טְּבייֵרְט רֶע זיִּב גּונעֶג
 רע םיִא רֶעּטְּבייַרְט ְּךאָנ רָד ןְהעֶז טֶפֶא איִז
 נּוא דייֵר עֶטְכעֶלְׁש ןְדייֵר ריִא טיִמ לאָז
 לאָז רע םיִא רֶע טְּבייֵרְט ְךאָנ רָד הָּפ לּוביִנ
 ׁשֶנעֶמ רעֶד לאָז םּורָד ןייַז הָנֵזְמ ריִא טיִמ

 רַדְמעֶרְּפַא ףֹוא ןֶהעז ּוצ םיִנ ןייַז טְנעֶראָועֶג
 טיִנ ריִא טיִמ לאָז רֶע ןֵּכָׁש לָּכִמ נּוא הָׁשִא

 ןעָפְראַד םיִמָכָח יִדיִמְלַּת יִד טֵרּפַּבּו ןַדייֵר
 ְךיַו טּוט אייֵז ןיִא ןעֶד ןייַז טְנעֶראוָועֶג רעֶמ

 בקעי להוא רד
 טייל עֶגְנּו יִר אוו ֹוזַא דיִמְתַמַא ןייַז גוא ןיִנְרעֶל גוא ןֶציִ
 ןֵמּונעֶג טראד ןּופי ָךיִד ּבאָה ְךיִא םּוראוָו הָביִׁשְי רעֶד ןּופ
 אייז ןֶרּי יִד ןיִגעקא טאָג ןּופ הָנֲעמ איד זיִא יִביִלְמעֶג סָד
 איר ןּופ רַפעַּב ןיִנעֶז ייֵז זַא טאָג רַּפ ןְיוַו םֹוא ְךיִז ןיִלעוֶו
 ּוצ טאָג טְגאַז םּורָד טאָג ןיִא ןָניִקייִל סו םֶלֹועָה הימּוא
 טְגיִלייֵהעֶג ְךייַא ּבאָה ְּךיִא לייוַו וזַא טיִנ ּיִא סע ןָדּוי איִד
 יד רָדייֵא ןָפאַׁשַּב טְלעוֶו יִד ּבאָה ְךיִא רֶדָייִא ְךאָנ ריִמ ּוצ

 רעֶד ףֹוא ןעוֶויִג ְךאָנ ןיִנעֶז טאָג ןיִא ןְיִקְייִל םוָנ םיִריכִׁש
 אָליֵמ ריִמ ּוצ טְגיִלּיַהעֶג לאָמְסְנעֶר ְךייַא ְךיִא ּבאָה טְלעוֶו

 ןיגעקא ןינְעֶראַּב ךיַא לאָז ךיִא ןְגאָו ריִא טְנעֶ;זַא יו
 טיִג טְלעוֶו רֶד ףֹוא לאָמְסְנעֶד ְךאָנ ןיִנעֶז םיִרּוּכיִׁש יד זַא ייֵז
 גיִלייַה ןיִּב ְךיִא יוִו ֹוזַא גיִלייֵה ןייַז ריִא טָפְראַד םּורד ןעוֶויִג

 יר ןיגעקא טיִנ ריִמ ןיִגעקא ןייז ףֵרֵצָמ ְךייַא טְלאָז ריִא
 * םָרייֵא םֶד טרפְנעֶיג טֶה רעוֶוְׁש רֶד יוִו טקניּפ םֶלֹועָה תֹומּוא

 הָביִׁשָי רֶד ןופ טייל עֶגְּי יִד ןיִגעֶקַא ןְנייִפ סֹוא ְךיִז לאָז רֶע
 {ליִטעֶטְׁש םֶד ןּופ טיִג
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 אָרָמִג יִד יו וזַא ןְצייֵר ןָא רעֶמ עֶרָה רֶצֵי רֶד
 ןיִא רָבֵח ןייַז ןּופ רָבּוׁשָח זיִא סע רעוֶו טְנאז
 ןיִא איוִו רעֶמ עֶרֶה רֶצֵי רֶד ְךיִז טְצייֵר םָד
 ְךיִז רע ףְראַד םיעָׁשְריִד טיִמ ןעֶד רָבַח ןייַ
 רֶע גנאל ןֹוׁש םיִא ןְגְלאַפ אייז ןעֶצייֵר טינ
 טיִנ הָחְרִמ סֹורְנ ןייק אייֵז טיִמ ןֹוש ףְראַד
 גּוא ןעֶסע ּוצ ויִא הָוֲאַּת עֶטיִרְד איִד ןֶּבאָה
 ןטיִה ּפָא ׁשְנעֶמ רֶר ְּךיז לאָז םּורָד ןְקְניִרְט
 לאָז זיִא רָּתּומ ראָנ םוִו ּוליּפֲא נּוא ןּופ רֶד
 ּוצ נּוא ןֵסעֶו ּוצ ליפ ןְנייוִועֶג טיִנ ְךֹוא ְּךיִז רֶע

 ְךיז לאָז תּונָ זיִא הָוֲאַּת עֶדְרעֶפ יד ןְקְנירט
 ּבייַוןייַז טיִמ ּוליִפֲא םֶד ןֶטיִהּפָא ׁשְנעֶמ רָד
 ןְראוָו ריִמ ןעֶנעֶז םּורָד ןגיִל ליִפ טיִנ רֶע לאָז
 טיי אי יע שטוב יוד ןוא ןטאָבעֶג
 םָא ְךז דייֵׁש םו רֶד ןעֶד גיִלייֵה ןייַז טְלאָז
 ריִמ איו ֹוזַא ׁשֹודק טְסייֵה ףּוגַה תֲַאַּת ןּופ
 םָא ְּךיַז טאָה רֶע לייוו ריזנ ןייֵא ייַּב ְניִפעֶג
 הָרֹוּת יִד םיִא טָפּור ןקנירט ןייוו ןּופ .דייֵׁשעֶג
 ׁשיִאנ הָיָהְי ׁשֹודְק טייֵטְׁש קּוסִּפ ןיִא יוִושֹורק

 ְטְכְראַפ ְךיִזלאָזׁשְנעֶמַא (ּואְרְיִּת ויִבאְו ֹומִא
 םּורָד נּוא רַמאַפ ןייז רַפ נּוא רַמּומ ןייַז רַּפ
 ייַּב נּוא רֶטאַפ םֶד רַפ רָמּומ יד אָד טייֵטְׁש

 רַטאַפןִמְלאַה ְךֶלְרֶע לאָז ןעֶמ םָד בָא רּביִכ
 זיִא םָד רֶטאָּפ רָד רֶעיִרְפ טייֵמְׁש רָטּומ נּוא
 ןייֵא ראַפ אָרֹומ רעֶמ טאָה דְניִק ןייֵא לייוו
 הָרָוּת יִד טָה םּורָד רֶטּומ|ןייֵא רַפ יוֵו רֶמאָפ

 ןעֶמ ןְזיוו וצ רָטּומ יד ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא רעֶירְפ
 יו ֹוזַא רָמּומ רָד רַפ ןֶּבאָה אָרֹומ ֹוזַא לאָז
 סאָד טְסּואוועֶג זיִא םָד נּוא רַטאָּפ םעֶד רַּפ
 ןּופ רעֶמ רֶמּומ יד ְּךיִלָרֲע טְלאַה דְניק ןייַא
 זֹוה ןיא םיִא טיִמ זיִא אז לייוו רֶמאָּפ םעֶד

 טיִמרייַר נּוא זייּפְׁש עַטּונ עֶלַא םיִא טיִג נּוא
 רֶעיִרְפ הָרֹוּת יִד טֶה םּורָד דייֵר עֶטּוג םיִא

 םָד לאָז ןעֶמ יו ּוצ רֶטאפ םֶד טְלעֶמְׁשִ
 רָטּמ איָד איו ןְטְלאַה ּךֵלרֶע ְךייֵלְג רֶטאָפ

 תֹותָּבַׁש עֶנייֵמ נּוא (ורֹומְׁשִּת יֵתֹותָּבַׁש תֶאְו

 באָה ְךיִא עֶׁשְטאָח ןעֶטיִה ְּךאָד ריא טְלאָז
 ןְּבאָה אָרֹומ נא ןְמְלאה ְךֵלְרֶע ןְייֵהעֶג ְךייַא
 ייֵז זַא ןְנעוֶו טְסעֶד ןּופ רָמּומ נּוא רָמאָפ רַּפ

 ןייַז תָּבַׁש לֵלֲחְמ טְלאָז ריא ןְנאָז ְךייַא ןְלעֶו
 ָךֹוא ןעֶנעֶוייֵ ןעֶד ןעֶרעֶה שיִג ייֵז ריִא טְלאָז

 טְּביַרְשיֵיַחְּב רעֶד .םּבַׁש ןְטְלאַה ּוצ בייַה
 אייַּב רעֶד טייֵמְׁש םִע נּוא (יִהִּת םיִׁשֹודקִ

 םישודק תשרפ
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 רּבייוַוּוליִפֲא םֶד ןְשיוַו ּוצ (לֵאָרְׂשִי תַרֵע לָּכנ
 ןאַמ רָד לייוו נּוא נילייֵה ןייַז ּוצ בייַח ןעֶנעֶז
 םּורָד ןְטְלאַה ניִלייַה ְּךיִז ןְפְראַד ּבייוַו נּוא
 (יי יִנֲא שודק יִּכ יֵל ּויְהִּת םיִׁשֹודקנ טייֵטְׁש
 דְניק םֶד ןיִא תותּורָבַח ייֵרָד ןעֶנעֶז םִע ןעֶד
 יד טיִנ טאָנ רָמּומ נּוא רֶמאַפ רָד נּוא טאָנ
 רַמּומ נּוא רֶמאַפ נּוא לָכֵׂש םעֶד נּוא הָמָׁשְנ
 םיִׁשֹודקנ קּוסָּפ רָד טְגאָז םּורָד ףּוג םֶד ןֶּביִג
 ןייַז טְלאָז ריִא יי יִנֲא ׁשודק יִּכ יל ּויְהִּת
 טְלאָז נּוא גיִלייֵה ןיִּב טאָנ ְּךיִא לייוַו גיִלייֵה
 לייוַו רָמּומ נּוא רָטאַּפ ראַפ ןֶטְכְראַפ ְךייַא
 טְכאַרְּבעֶג טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ְּךיד ןֶּבאָה איי
 רעֶד לייוַו רעָירְפ רָמּומ יד רע טְנאָז םּורָד
 הָבָׁשֲחַמ םֶרָטּומ רֶל ןיִאשְגְנעֶה הָׁשּודק רָע
 יֵתֹותְּבַׁש תֶאְק ןְּביִרְׁשעֶג ייַּב רֶד טֶה רֶע גּוא
 ןְלאָזםיִמָכֲח ֵדיִמְלַּתםֶד זיו ּוצ (ּורֹומְׁשִּת
 טייֵטְׁש םּורָד נּוא תָּבַׁש םּוא ןייַז ׁשֵמַׁשְמ ראָנ
 טְנייֵמ םָד (םיִליִלֲאָה לֶא ּונֵפִּת לַאנ ייַּב רָד
 עֶדְמעֶרפ ןייַא ףֹוא ןקוק טיִנ טְלאָז ריִא ןעֶמ
 .ְךיִז טרעק ןעֶמ יו ְךייַלְג זיִא םִע ןעֶד הֶׁשֵא
 יַהֹלאו) ייַּב רֶד טייֵמְׁש םִע נּוא א'ע רָד ּוצ
 רַד ןעֶמ טְנייִמ סָר (םֶכְל ּוׂשֲעֵת אל הֶכֵסַמ

 ןייֵא ףֹוא הֶּבָׁשֲחַמ ןייק ןְּבאָה טיִנ לאָז ןאַמ
 ִי יִנֲאְ) ׁשימְׁשַּת תַעַׁשְּב הָׁשֵא רעֶדְמעֶרְפ
 טְנאָזְג ֹוזַא תֹוָצְמ ליפ ייַּב טָה טאָנ (םֶכיֵהֹלֶא
 ןָליוִו רָד נּוא טאָנ ּוצ ןעֶנעֶז תֹוצִמ עֶלַא לייוו
 ֹוזַא תֹוָצִמ ןָאּומ לאָז ןעֶמ ראָנ זיִא טאָנ ןּופ
 הָרֹוּת טְניִרעֶל םוִו רעֶד טְנאָז אָרְמְנ איִד יו
 רֶע ויִא םיִנ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןייק טּומ נּוא
 םו רֶד ןעֶד טינ טאָג ןייק טֶה רֶע יו ְךיילְ
 ןיִא ְךיִג טְנעקייל רעֶד טיִנ תֹוצַמ ןייק טּוט
 הָרֹוּת טיִנ טְנאַועֶג ןְּבאָה םיִמְכָח יִד נּוא טאָג
 םיִבֹוט םיִׂשֲעמ האנ רַקיֵע רעֶד זיִא ןנָרעק
 ריִצְק תֶא םֶכְרְצִקְבּוע רקָיע רעֶד זיִא ןָאוט
 הָאּובְּת רעֶייַא ןריינְׁש טעוֶו ריִא זַא (םֶָכְצִרַא
 - ןעֶזאָל רעֶּביִא ריִא טְלאָז דְלעֶפ רעֶייַא ןּופ
 יִנָע רעֶר יֵדְּכ הָאּובְּת טיִמ רֶלעַפ קִע רעיא
 ּוטְכְלאָזְְטְראָג ןייוַו ןיִא ְךֹוא נּוא ןֶמעֶג םִע לאָז
 םֶד ןּופ ןֶּבֹורְט ןְייַװ עֶגיִצְנייֵא יד ןְזאָל רֵּביִא
 אייֵוְצ ּפאָרַא טְלאַפ םִע ןעוֶו נוא ןְנעוֶו יִנֲע
 ןְּבייֵה ףֹוא טיִנ ּוטְסְלאָז טיִנְׁש תעַׁשְּב ןְגְנאַז
 טיִנ יִנֲע רעֶד לאָז ייֵרָד רָּבֶא יִנֲע רעֶד ראָנ
 ריִא יי אל) ִיַּבַה לַעַּב רֶד ראָנ ןְמענ

 טלאז
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 אָבָּב ןיִא טְנאָז אָרָמִנ איד ןְנְבְנִנ טיִנ טְלאָז
 רַָח םעֶד ייַּב ןֵגָבְנַג טיִנ ראָט ןעֶמ אֵעָיצִמ
 ןאָט ןָא רַעַצ ראַנ םיִא טְסְליוִו ּוד ןעוֶו ּוליִפֲא

 ּפָא םִע ְךאָנ רָד העָיַדְּב טְסאָה ּוד עֶׁשְטאָה
 ןְּבאָה רַעֵצ עַנֶר ןייֵא לאָז רע ראָנ ןְּבעֶג
 ּתיִבְנַג םִו רעֶד נּוא ןאָמ טיִנ ְךֹוא ּומְסְראָמ
 זיִא נּוא ׁשְלאַפ טְרעוֶוְׁש נּוא טְנעֶקִייל רעֶד
 הָריִבֵע ןייֵא ןעֶד םֹולָׁשְו םַח םֵׁשַה לֵלחִמ
 ריִא (יִמָׁשַּבּועְבְׁשִת אלע יִרָדְנַא יד טְננעֶרַּב
 םאָו טיִמ ןָמאָנ ןייַמ ייַּב ןְרעוֶוְׁש טיִנ טָלאָז
 (ךער תֶא קֹוׁשַעַת אל זיא סִע ןְמאָנ ןייֵא רַּפ

 תֹוריִכְׂש יֵד ריִד ייַּב ןְטְלאַה טיִנ טֶסְלאָז ּוד !
 רֶע טייַּבְרַאעֶג ריד ייַּב םֶה םֶוו רָכַח ןייַד ןּופ
 טְפְלאָזּוד ראָנ דְלעֶגְּךאָנ ןָפֹול ְּךאָנ ריִד לאָז
 ריִד ייַּב טֶה רֶע םוָו גאָט םֶד ןיִא ןְלאַצ ּםיִא
 נּוא (לֹוׁשְכַמ ןּתִת אל רֶועיִנְפִלְע טייּבְרַאעֶג

 ןייֵא ןְּבעֶג טיִנ ּוטְסְלאָז ןָדָניַלְּב ןייֵא ראַפ -
 ראָנ רָּביִרְד ןעֶלאַפ לאָז רַע גֶנִלְכֹורְמֶׁש
 ָךוא נא .געוֶו ןְטְכעֶר ןיא ןְריִפ םיא טְסְלאָז
 ןייֵא ןיִא הָצִע ןייֵא ְךיִד טְגעֶרְפ רָּבַח ןייַד ןעוֶו !

 טיִנ טְסייו נּוא ָניִלְּב ֵניִרָד זיִא רֶע סו ְּךאַז

 ןְּבעג הֶצֵע עַטּנ ןייֵא םיִאטְמָלאָז ןאָמ וצ םִו
 יד געֶמ רע ּבֹוא ךיד טְנעֶרְּפ רע ןעוֶו ּוניֵיַהָד !
 ּוטְסְלאָז רעיימ טינזיִא סעּבֹוא ןְפֹוק הָרֹוחּפ -
 לאָז רע יֵדָּכ רייט זיִא םע} זַא ןעֶנאָז טיָנ .
 ּומְהְראָמ סָד ןפֹוק יז טְסעוֶו ּוד נא ןייֵג קעוֶוַא -
 ןְמְכאַרְמ ריִד טְסעֶוֶו ּוד ּבֹוא נוא ןאָמ טיִנ .
 ןייֵא םיִא ּבאָה ְּךיִא םֶד ןֶסיוִו סע טעוֶו רעוֶו !

 רעֶד טייִמָׁש םּורָד ןְּכעֶעֶג הָצֵע עֶטְבעֶלְׁש .
 ְךיִד טְסְלאָז ּוד (ְךיִהלֶאֵמ ָתאֵרָיְנ אייַּב
 סאָו ץֶלַא טְסייו רע םָו טאָגרַּפ ןֶטְכְראַפ
 עיִּבְרַת אל ּךֶּתמָהְּבנ ויִא ןעֶצְראַה ןייַד ןיִא

 לאָז רֶע טְסייַה סאָד (לּוׁשָכָמ ןֵּתִת אל רַוע יֵנְפִלְו)
 רעֶר ,הָצִע עֶטְכעֶלׁשַא ןיִּבעֶג םיִנ ׁשנעֶּמַא = = .

 ְָבַהָאו) קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םִע לייַו ןּופ רעֶד םַעמ !
 ןְּבאָה ּביל וזַא רָבֵח ןייר טְסְלאָז ּוד (ףּומָּ ףערָל
 זיִא ריִד סאוָו טְגאָז אָרָמִג יֵד נּוא ןייֵלַא ְךיִד איו
 םָד נּוא ןאָמ טיִנ ךוא רֶבֵח ןייֵד ּוטְסְלאָז דְנייַפעֶג
 ׁשְנעֶמַא זַא גּוא םֶלֹועָה בּוׁשָי םָד רַּפ ןוקיִּתַא ויִא

 ייוְצ ןייַז ןאק םָע םַמ ןיִרעֶדְנַא סד שב }
 נּוא ןְרעֶּפְמְנֶע ראפ יז רֶע ןעק ןיִקְנאַרעֶג יילְרֶע -

 לָּביִא רַפ םיִא ףוא טעֶוו רֶרֶדְנַא רֶה זַא ןיִגאָז םוא

 פ

 םישודק תשרפ

 שורקה ה"לש

 הר הניארו

 סֶקֹוא ןייֵא ןְטְפעֶהּב טיִנ טְסְלאָז ּוד (םִיַָלִּ
 נּוא תֹומָהְּב עֶרעֶדְנַא רָדָא לֵוייֵא ןייֵא .טיִמ
 רָדְנַא ןייֵא טימ ןֶמְפעֶהַּב טיִנ ּוטְסְלאָז תֹויַח

 טיִנ ןעֶמ ראָט םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָד .ןיִמ
 טאָנלייוַו רָדְנאַנַא טיִמםיִניִמ ייוֵוְצ ןְסְפעֶהַּב
 ּליִּפֲא רָדנּזאַּב ןיִמ םֶכיֵלְטיִא ןְפאַׁשּב טֶה
 רָב יִמ םֶכיִלָטיִאְפאַַּׁב רֶעטֶהרֶטייֵרְק
 סו לֵמיִה ןיִא לָזִמַא טֶה ןיִמ םֶכיֵלְמיִא גוא
 רעֶד ןעוֶו נוא ןְסְקאוַו לאָז םִע .םִע טְּבייֵרְט
 ןייַא טיִמ םֶקֹוא ןייֵא ןְטְפעֶהַּב טְכאַמ ׁשְנעֶמ
 ןייֵא םֹורא ןּופ רַד טמּוק רָדְנִנַא טימ לְזייֵא
 זיִא םאֵוָו ןיִמ רָדְנּוזאַּב ןייַא ׁשיִנָפעֶׁשַּב איינ
 טייוװ רֶע נּוא לֵזייֵא ּכְלאַה נּוא םקֹוא ּבְלאַה
 טאָנ םֶד טאָנ ןּופ הָמְכֲח רעֶמ טאָהרֶע םֶד
 ְּפאַׁשַּב טְנעקעֶג טיִנּׁשיִנְפעַׁשַּב ןייֵא ֹוזַא טֶה
 םֶכיֵלְמיִא זיִא רֶמייֵּב ּוא רֶמייֵרְק יִד ְּךֹוא נּוא
 ןעוֶו נוא ןייַז לאָז םִע ֹוזַא ייִו ןְראוָועֶג ןְפאַׁשַּב
 ןמראָג ץיוויֵא ןיא ץייוו רַדָא ראק טעייז רע
 ָךֹוא טְׁשיִמ ּוצ :וא םיִניִמ יִד רֶע טְׁשיִמ רַּפ
 טֶה ןיֵמ םֶכיֵלְטיִא ןעֶד לָמיה ןיִא תֹולָזמ יִד
 אייוְצ טֵּפעֶהַּב רֶע זַא נּוא לֶזַמ רֶדְנּוַּב ןייֵא
 תֹולְנַמ יֵד רֶעטְׁשימ ּוצ רֵדָנאַנַא טיִמ םיִניֵמ
 אל) ייֵז ןָׁשיוִוְצ נירק טכאַמ נוא לָמיֵה ןיִא
 רֶׁשֹוע ןייא טיִמ יִנֲע ןייֵא ןעוֶו (לֶד יִנְּפ אָּׂשִת
 טיִנ ּומְסָלאָז טָּפְׁשִמ םּוצ ריִד ראפ ןָמּוק
 םיא זיִא רֶׁשֹוע רֶד יִנע ןייֵא זיא רע ןְטְכאַרְט
 ינְעְדּךיא לעֶוו םּורִח הָקָדִצ ןְּבעֶג ּוצ ביַח

 ד טו הָסָנְרַּפ ןייַ ְּבאָה לאָז רָע יִדְּכ ןְכאַמ טְכעֶר

 רַדְהָת אלו ןאט טיִנ ּוטְסְלאָז סאָד רֹובָּכְּב
 רֶׁשֹוע םָד ןְנייֵׁשַּב טיִנטְסְלאָז נּוא (לֹודָנ יֵנְּפ
 יוַו רֶׁשֹוע ןייַא זיִא רֶעזַא ןְנאָז טיִנ טְסְלאָז ּוד
 זיִא םִע ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג םּוא םיִא ןעֶמ ןעק

 םיא |

 טאָה רֶע זַא ןיִרעֶוְׁש נוא ןיִגאָז רֶע טעֶו ןיִּבאָה
 םּוצ רּוסָמ זיִא ךאז איר רעֶּבָא הָבֹוט ןיינ טְנייֵמעֶג
 =ֶנייֵמעֶגטֶה רֶע יה םסיוװו ןאָה טא ןע-רָאפ
 טְנאָז טאָנ ('ה יִנֲא ךיֶהֹלאַמ ָתאֵרָיָ) טיִיָמֶׁש םּורָד
 טיִמ ןעֶפאַׁשאַּב רָבֵח ןייֵד ּבאָה ךיִא וזַא ריִד ףֹוא
 ןיִגוא עֶנייַז ןָמּונעֶג סורַא םיא טְסאָה ּוד גּוא ןיִגֹוא
 ןעֶסיוִו ּוטְסְלאָז םָכאַמעֶג דָניִלְּב םיִא טֶסאָה נּוא
 וזַא טְסעֶו ּוד ּבֹוא הְז גּוא ַחיִגְׁשַמַא ןיֵּב ךיִא זַא

 :ןִפאָרְטְׁש ךיד ךיִא לעֶו אָט
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 - אל ןאָמ טיִנ ּוטְסְראָט סֶד הָּפְרָח ןייֵא םיִא
 ןְגאָזיִגתֹוליִכְר ןייֵקטְסְלאָז ּוד (ליִכְרַּדִלַת
 טְמּוק ןֵכָׁש ןייֵא ןעוֶו (רֹוטִת אֹלְו םֹוקָת אלג ;

 םקָונ טיִנְךיזּוטְסְלאָזיִלַּכ ןייֵא ןעייל ריִד ּוצ
 טְלאוָועֶג טיִנ טְסאָה ּוד ןעֶנאַז םיִא נּוא ןייז
 ןייֵק ןֶעייֵל טיִנ ריד לעוֶו ְךיִא קאָה ןייק ןעייל

 ּוד ןעוֶו ּוליִפַא נּוא ןאָמ טיִנ ּוטְסְראָמ ּפיִז
 םיִא טְפְלאָז ּוד ראָנ ןעֶייל אֹוי םיא טְסְליוִו
 טְלאָועֶג טיִנ ריִמ טְפאָה ּוד עֶׁשְטאָח ןעֶנאָז
 ְךֹוא ּוטְסְראָט ןעייל ְּךאָד ריִד ְךיִא ליוו ןעייַל
 טְסְלאָז ּוד (ּךֹומָּכ ּךֵרְל ְָּבַָאְו ןאָמ טיִנ
 ׁשלָׁש) ןיילַא ךיד איו רַבֲח ןייד ןְּבאָה ּביל
 טְצְנאַלְפ ּוד ןעוֶו (םיִלֵרע םֶכָל ּויְהִי םיִנָׁש
 טיִנ תֹוריֵּפ עֶנייַז ראָי ייֵרָד ּוטְסְלאָז םֹוּב ןייֵא
 תֹוריֵּפ יד ּוטְסְלאָז ראָי ןְדְרעֶּפ םָד נּוא ןֶסֶע
 לאָז ןעֶמ יּואָר זיִא םִע ןעֶד טאג ּוצ ןְעְלייֵה
 ןגנעֶרְּב ּוצ טאָג ּוצ דֹובָּכְּעֶג ּפָא ןֵמְׁשְרֶע םּוצ
 ןְטְסְנייֵמ םּוצ נוא תֹוריִּפ עַטְׁשְרֶע איד םיִא

 ראָי ייֵרד ְּךאַנ זיִּב תוריּפ ןייק טי ןְסקאוַו
 תֹוריֵּפ עֶטְׁשְרע יד ראָי ןעֶדְרעֶפ ןיִא זיִא ֹוזַא
 סאָד ְךֹוא נּוא ׁשְנעֶמ רעֶד זיא ְךֹוא ֹוזַא נּוא
 רעֶייַז זיִא ראָי ייֵרד רּפ טְסקאוַו םו םָּפֹוא
 טיִנ ְךאָנ ְּךיִז טֶה םֹוּב רעֶד לייוַו דְנּוועֶג םּוא
 יִד ןעֶנעֶז םּורְד ןיִז רֶד ןּופ טְציִה רַד טְכעֶר
 הָרָע רָד ןּופ טייקְטְכאַפ םֶד ןּופ ּבאָרְג תֹוריֵּפ

 םירקי ימוקיל

 ךייַא ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא (ּוְריֵּת ויָבָאְו ומַא ׁשיִא)
 רָמּומ נּוא רֶמאַפ ןייַז רפ ןיִטְכְראַפ ְךיִז לאָז

 ּבאָה ךיִא לייוַו טָּבייֵרְׁש שודקה ְךיִׁשְלַא רֶד יוִו וזַא
 לאָז ְךיִא ֵדְּכגיִלייַה ןייַזטְלאָ ריִא ןעֶמאַּבעֶג ךיַא
 רֶמאָפ עֶרעֶייַא נּוא אָּבַה םֶלוע ּוצ ןיִגְנעֶרְּב ְךייַא
 טְלעוֶו רֶד ףוא טְגְנעֶרְּביִג ךייַא ןיִּבאָה רֶמּומ נּוא

 רֶד ףיא ןעֶגְנעֶרְּב טיִנ ךייַא ןעֶלאָזייֵז ןעוֶו אָצִמַנ
 אָּבַה םֶלֹוע ּוצ ןעועֶג הָכּוז טיִנ ריִא טְלאוָו טְלעוֶו
 הָבֹומ רֶד ןיִא ןיִסעֶג רַּפ טיִנ ריִא טְפְראַד םֶד רָּביִא

 - נוא ְךייַא טיִמ ןאָמעֶג ןיִּבאָה יִרעֶטְֶע עֶרֶעייֵא םִו
 (םּוקָת הָביׂשיֵנְפִמ) יי ר ןיִטְכְראָפ ךיַא טְלאָז ריִא
 טֶסְלאָז נּוא ןייֵמְׁש ףֹוא ּוטְסְלֶאְו םיִאָרְנַא ראַפ

 טְסְלאָזנּוא ןאַמ ןעֶטְלַא יי ןופ םיִנָפ םֶד ְנייׁשאַּב
 וזַא ריִד טְסייֵה סאוָו טאָנ ןייַד ראפ ןיִטְכְראַּפ ךיִד

 ַמֵרָמ זיִא קּוסָּפ רֶד טְּבייֵרְש קֶדָצ רֵׂשַבְמ רֶד .ןאָט
 טְרעֶו רֶע רֶדָיִא ןאָמ הָבּׁשָּת לאָז ׁשְנעַמ רֶר זַא
 ןיִא טְּבייֵרְׁש אָרָמְנ איִד איוִו וזַא טָלַא נּוא האָרָנ
 אייֵב ןעֶגְיִז ןיִגעֶכְפ םיִָיִמֲח איד זַא הָּכּופ ָתְכְָּמ

 : הניארו . םישודק תשרפ
  םֶכָל ּויָהִי םיִנָׁש ׁשלְׁשו טְנאָז ׁשֶרֶרִמ רעֶד
 טְכעֶרטיִנ ןעק דיק םֶד טְזיוו םֶד :םיִלָרֲע
 זַא ראָי ןְדְרעֶפ ןיִא נוא ראָי ייֵרְד זיִּב ןְדְייר

 רֶד ׁשֵדוק ןייַ רע לאָז ְדייֵר טְכעֶר ןעקרֶע
 הֶכָרְּב ןייֵא ןְנרעֶל םיִא ןְלאָז רָמּומ גוא רָמאָפ
 ןְטְפיִפ ןיִא נוא טאָנ ּוצּבֹול ןְגאָז ּוצ נּוא ןְכאַמ

 רעֶד .הֶרוּת ןְנְרעֶל םיִא טיִמ ןעֶמ לאָז ראָי
 םיִׁשֹודְק הֶׁשְרַּפ יִד טְּבייַרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת
 םֶד תֹוׁשּודְק ייֵלְרעֶלַא ףוא זְנּוא טְוייַוּויְהִּת

 לאָז רֶע םֶד ןְטְלאַה ןייר ךיז לאָז ׁשְנעֶמ רֶד
 םִע ןעֶר ןקָניִרְמ ליפ טיִנ נוא ןעֶסֶע ליפ טיִנ
  נוא ןעֶסֶע גיִנייווןְזיִמ םאוָוטייַל לייֵטַא ןעֶנעֶז
 קנאַרק ייז ןעֶנעֶז ליפ ןָסעֶייֵז עוו ןעֶד ןְקְנירְמ
 טייל עי נּוא ניִנייוַו ןֶסֶע טייל עֶטְלַא ּוניֵיַהְד
 סאו טייל עָטְלַא ןעֶנעֶזְךֹוא נוא ליפ ןסֶע
 נּוא ניִנייוו ןְסֶע סאוָו טייל עֶגְנּוי נּוא ליִפ ןֶסֶע
 ןְכיִלְטיִא ְּביירְׁש ןָא טְנעֶקְגטיִנטֶה הֶרְוּת יִד
 ןקְניִרְט ניא ןסֶע לאָז רֶע ליִּפ איו ןָׁשְנעֶמ
 איד ןיִא ְךייַלְנ טיִנ ןעֶנעֶז ןֶׁשְנעֶמ איד לייוַו
 איִד טֶה םּורָד עַכָמ רעֶד ןיֵא נּוא םֶנעֶגאָמ

 ריא (ּויְהִּת םיִׁשֹודקנ ןָּבירְׁשעֶג ןָא הֶרֹוּת

 א ןעֶסע טיִמ ןעֶטְלאַה גיִלייֵה ְךייֵא טְלֶאָז
 לאָז םע רעוֶו טְסְליוִו אּוד ֹּוא גוא ןקְניִרְמ
 טְנאָז סאָד ןֵסע טְסְלאָז ּוד ליִפ יִו ןְגאָז ריד
 רָמּומ יד (ּואָריִּת ויָבָאְו ֹומַא ׁשיִא) קֹוסָּפ רֶד

 גוא

 . ראָיעגְנּוי יֵרעֶזְנּוא זיִא לאוו הֶבאֹוׁשַה תיֵּב תַחְמִׂש
 רָמולְּכ ןעֶראָי עָטְלַא יד טְמעש רַפ טיִנ ןְּבאָה םִו
 רָד ןיִא םיִׂשֲַמ עַּטְכעֶלְׁש ןאָטעֶג טי ןְּבאָה ריִמ
 ןיִמעֶׁש ןיִפְראַד ייֵז טיִמ ְךיִז ןעֶלאָז ריִמ זַא דְנעֶגְוי
 קּיסְּפ רָר אָר טְנאָז םעֶד רעֶביֵא רעֶטְלֶע רֶד ףוא
 ףֹוא ןאָמ הָבּוׁשְּת טֶּסעֶו יד זַא (םּוקָּת הָביִׂש ינָּפִמ)

 ְָּרִָהו) ןְרעוֶו האָרָגטּפעוו וד רֶרייֵא יז עֶגייַ
 רעַטְלֶע ןייַר ןעֶגייֵׁשאַּב םֶר טיִמ ּוטְסעֶו (ןקז נפ
 לַחנ רַר נּוא ןעֶגְנּוזעֶג ןְּבאָה םיִדיֵסֲח איד יו ֹוזַא
 םֶר ןְהעֶז טְסעו נּוא טציִז ּוד זַא טְּבייַרְׁש םיִמּודְק
 ןיְֵׁש רֶד טיִנ ֹׁש ןאָק נּוא טייטש ןאַמ רֶמְלַא ןיֵא
 יִצעז ןעֶואָל םיִא טְסְלאָז גוא ןייֵמְׁש ףוא ּוטְסְלאָ
 רָמולְּכ ןָמְלַא ןייֵא ןּופ םיִנָּפ םֶד נּוא טֶרָא ןייֵר ףוא
 טֶלֵא ןוׁש ויִא םיִנָּפ ןייַז ראָנ טֶלַא טינ ְךאָנ זיִא רֶע
 זַא ןְגאָז םיִא טְסְלאָז נּוא ןעֶנייַׁשאַּב םיִא ּוטְסְלאָז
 לעֶו ךיא נּוא טרָא ןייַמ ףוא ךיד טְצעֶז טְסְליִו ּוד
 ןייַז הָכֹז ּוטְסעֶוו ןאָמ וזַא טְסעוֶו ּוד זַא ןייֵטְׁש ףוא
 :אוה ְךּורָּב טאָג רפ ןיִטְנְראַפ ְךיִד טְסעֶוֶו ּוד םֶד
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 ףְראַד דְניִק סֶד ליפ יו ןְסייוו לֶָמאָּפ רָד נוא
 נּוא דֶנּוזעֶג זיִא דְניֵק םעֶד רַפ םָֹו נּוא ןְסֶע
 ןְּביִרְׁשעֶג ןָא ייַּב רעֶד הֶרֹוּת איֵד טֶה םּורָד
 עָׁשְטאָח ןוָייוַו ּוצ (ּורֹומְׁשִּת יֵתֹותְּבַׁש תֶאְו
 ןֶסע;גיִנייַו ןְכאוָו רֶד ןיִא טְנייוועֶג טְסיִּב ּוד
 איו ןעֶסע רעֶמ תֶּבַׁש דֹובָּכִל ּוטְסְלאָז ְּךאָד
 נוא ליפ ּוצ טיִנ ְךאָד רָּבֶא ןְכאָָו רעֶד ןיִא
 (םיִליִלֲאָה לֵאּונְפִּת לַא ייַּב רָד טייֵטְׁשםּורְד
 יד נּוא רֶהעְז ןיִרעֶטְׁש יד עַׁשְטאָח ןְזיװ ּוצ
 ןייק תֶּבַׁש םוא לאָז ןעֶמ ןעֶנאָז םיִּפְׁשַכְמ
 ןקְנירְּט טיִנ ןייוו ןייק גּוא ןעֶסע טיִנ ׁשייֵלָפ
 נּוא לֶזַמ ןְּבעֶג יִאָתִּבַׁש לֶזַמ םאֶד םיִא טעוֶו
 ָּא איד ּוצ ןירעק טיִנְךיִד טְפְלאָז הָחָלְצַה
 ְךֶלֶרָע תָּבַׁש טְלאַה נּוא םיִפְׁשַכְמ נּוא רָמעֶנ
 נוא ןייוַו אֹוי קְנירְמ נוא ׁשייֵלְּפ אֹוי סֶע
 ְּבעֶגטאָנ ריד טעוֶו רֶדיֵיֵלְקעֶנייֵׁש ןָא דיילק
 תֶרֶׂשֲע איד ןיִא טייֵטְׁש םּורָד נּוא הָחְלְּצַה
 נּוא תָּבַׁש ןְטְלאַה לאָז ןעֶמ רעירַּפ תֹורְּבַדַה
 ןעֶטְלאַה ּךֶלֶרֶע לאָז ןעֶמ טייֵמְׁש ְךאָנ רעֶד
 זיִא תָּבַׁש סאָד ןעוייוו ּוצ רָמּומ נּוא רַטאַּמ
 עֶׁשְטאָח רָמֹולְּכ םִאָו בָא דֹוּביִּכ דַפ רעיַרְּפ
 נוא רֶמאָפ ןְטְלאַה ּוצ ְּךֶלֶרָע יּואָר זיִא םָע
 טְנייוועֶג ְּךיִד טֶה רֶע יז ֹוזא ןאָט ּוצ רָטּומ
 רעֶמ ּוטְסְלאָו תֶּבַׁש דֹובָּכִל ְךאָד ןְסעיִייו
 םּורד נּוא טְנייוֵועֶג ְּךיִד ןְּבאָה אייֵז איוִו ןֵסעע
 ןּוכיֵרַאְי ןעֶמָלנ םִאְו בַא דּוּביִּב ייַּב טייֵטְׁש
 ןְטְלאַה ךֶלְרע טְפעוֶו ּוד ןעוֶו רֶמֹולְּכ (ְּךיִמָי
 ןְּבאָה ייֵז סאוָו םעֶד טיִמ רָטּומ נוא רָמאָפ

 ןְבעֶל גְנאַל ּוטְסעֶוו ןֵּמע גינייוַו טְגיוִועג ְּךיִד
 טייֵקנאַרק ליִפ טְמּוק ןְסע ליפ ְךֶרֹוד ןעֶד
 טֶה םּורָד נּוא ןּופ רָד ןֶּבְראַטְׁש זּומ ןעֶמ םֶד

 אל) בַא דּוּביּכ ְּךאָנ ןֵּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת יד -
 רֶטאּפַא ןעוֶו ןעֶזיוִו ּוצ (ףֶאְנִת אל חֶצְרִּת
 ּוצ דְניִק סאָד טְּמּוק דְניק ןייַז טיִנ טְניִרעֶל -

 ןייק טאָה רִוָד איו ֹוזַא תּונָז ּוצ נּוא הָחיִצְר
 ְךֶרֹוד םֹולָׁשְבַא ןיִא ןְגיִרְׁשעֶג ןָא טיִנ לאָמ

 ליִפ ןָריל רַּפ טְכאַמעֶג םֹולָׁשְבַא טֶה םעֶד -
 ןייַז טיִמ ןעוֶועֶג הָנְמ טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ
 ןילַא רֶטאַפ םעֶד טאָה נּוא רָּבייוַו םֶרֶמאָּפ
 אלנ ףוא ןעק רע ניא ןעֶגְנרַה טְלאוָועֶג ךֹוא
 זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶד ןייַז רֵבֹוע ְּךֹוא (םֹונְגִת
 רע ןעוֶו נּוא ןפֹוז ּוצ נּוא ןְסעֶרְפ ּוצ טְנייוַועֶג
 טֶה םּורָד גּוא ןיִנְבִנִנ רֶע טּומ טיִנ סֶע טְגירק

 וכ
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 אָרֹומ לאָז ןעָמ ןּביִרְׁשעֶגןָא רֶעירְפ הָרֹוּת יד
 רקִיע רֶד זיִא איִז לייוַו רָמּומ רֶד רַּפ ןְּבאָה
 ּוצ דְניִק סאָד ןְנִייוֵועֶג רעֶמ ןעֶק איִז זֹוה ןיִא
 ְךַלֶמַההֹמֹלְׁש יִוֹוזַא רָמאָפ רֶד יוִו רעֶמ ןֶטּוג
 נּוא לייַז ןייֵא ּוצ ןָדְנּוּבעֶג רָטּומ ןייַז םיִא טֶה
 הָרֹוּתיֵד טְפאָרְמְׁשעֶג נוא ןְגאָלְׁשעֶג םיִא טֶה
 ריִא ןעוֶו (חַבָז ּוחְּבְוִת יִכק ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא טֶה
 רעֶד טייֵטְׁש סע גוא תֹונָּבְרק ןְגְנעֶרְּב טעוֶו
 דְלעֶפ קַע ןייֵא ןְזאָל יִנֲע םעֶד לאָז ןעֶמ ייֵּב
 זיִא הָקָדְצ איִד סאָד ןעֶזייוַו ּוצ הָאּובְּת טיִמ
 (ריִכֵׂש תַלּועְּפ ןיִלֵת אל) תֹונָּבְרִקּוצ ןֶּביִלְּבעֶג
 ןְגיִטְכעֶנ רָּביִא ןְזאָל טיִנ ריִד ייַּב טְסְלאָז ּוד
 םעֶד ןּופ ץְלאַצעֶג םאָד איִרְּפ רעֶד ןיִא זיִּב
 רַּפ טְניִיַה ריד ייַּב טֶה רע סאוָו םִנעֶגְּודעֶג

 ֵׁשְנעֶמ לייֵטַא ןופ רֶנייֵטְׁש רָד לייַו נּוא .טְניִד !
 ןֵטְלעֶׁש ייֵז ןאָמ דֶלעֶג ייֵז טְנאָמ ןעֶמ ןעוו זיִא
 ןְּביִרְׁשעֶג ןָא ייַּב רעֶד הָרֹוּת איִד שֶה םּורָד
 ןייק ןְטְלעֶׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד (לֵלְקְת אלנ
 ןעֶמ ןעוֶו ןָמּוק ןופ רעֶד ןעק םִע נוא .ןֶׁשְנעֶמ
 ןְגאָלְׁש רֶע לאָז לעֹוּפ םָד דְלאַּב טיִנ טְלאָצַּב
 יֵנְפִלְו) ייַּב רָד טייֵטְׁש םּורָד תִיַּבַה לַעַּב םֶד
 לעוּפ םָד טְסְלאָז ּוד (לֹוׁשְכִמ ןֵּתִת אל רִוֲע
 ןגעֶרְּב טיִנ םיִא טְסְלאָזּד יֵדְּכ ָלאָצַּב דֶלאַּב
 ןְנאַלְׁש ךיִד לאָז רֶע סאָד לֹוׁשָכִמ ןייק.ּוצ
 טְכעֶר טְפְלאָז ּוד (ּךֶתיִמע,טֹּפְשִּת קָדֶצְּבנ
 ייַּב רעד טיימְׁש םִע נוא רֶבח ןייַד ןֵטּפְׁשִמ
 זיו ּוצ ףֹוא ןְגאָז טיִנ תֹוליִכָר ןייק לאָז ןעָמ
 .רָד לאָז ּתיִקְסִּפעְג םעֶּפִע טֶה ןַײד ןייַא ןעוֶו
 טֶה רע םָד םיִא ףֹוא ןְגאָז טיִנ ןיָיד ררָדְנַא
 ְךֶרֹוד לייַו נּוא ּתיִקְתַּפעָג שְלאַפ ןְׁשְנעֶמ םָד
 טְגאָז ןעֶמ םוָו םֶד ןעֶמ טְגאָלְׁש רָד תֹוליִכָר
 אייַּב רעֶד טייֵטְׁש םּורָד תֹוליִכָר םיִא ףֹוא
 ןייק ןְסיִג רַּפ טיָנ ְּךאַמ(םַד לע דֹומֲעַת אלג
 ןְמְלַא ןייֵא רַפ (םֹוקָּת הָביֵׂש ינְּפִמו שּלְּב
 זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ןייֵטְׁש ףֹוא ּוטְסְלאָז ןאַמ
 םֶכָח דיִמָלֵּת ןייֵא ראַפ נוא ץֶרֶאָה םִע ןייֵא
 נא גנּוי זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ןייֵטְׁש ףֹוא ּוטְסְלאָז
 יִוְךייֵלְג ןֶגֹוא עֶנייַד ןֶכאַמ ּוצ טְסעוֶו ּוד ּבֹוא
 טיִנ טְסעוֶו נּוא ןייֵג ריִפ םיִנ םיִא טְסְהעֶז ּוד
 ייַּב רעֶד טייֵטְׁש םּורָד םיִא רַפ ןייֵטְׁש ףוא

 ְטְכְראַפ ךיד טְסְלאז ּוד (ךיֶהֹלֲאמ ָתאֵרָיװ
 ןְצְראַה ןייַד ןיִא סו טְסייוֵו רֶע םוָו טאָג רַּפ

 לֵקְׁשמְּב הֶדֵמְב ָּפְִׁמַּב לֶֶעוׂשֲעַת אלכ ויִא
27 
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 טיִמ ןְטְסעֶמ טְכעֶר טְסְלאָז ּוד (הָרּוׂשְמַבּו
 גאוָו רֶטָכעֶרעֶג ןייֵא נּוא םאָמ רֶטְכעֶרעֶג ןייֵא
 ּוטְסְלאָזהקְׁשִמ ןייֵאןְטְסעֶמ טְסּוט ּוד ןעוֶו נּוא
 םענעימ לאָז רֶעעי יִדְּכ םֹוׁש ןייק ןְכאַמ טיִנ
 ּפָא םע טעוֶו ְךאָנ רָד נּוא סאָמ יֵד לּוּפ זיִא
 רָּבְראַה זיִא ןָסאָמ עֶׁשְלאַּפ טְגאָז יִּבִר ,ןייֵג
 ןעֶד ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא טיִמ ןייַז הָנְמ ּוצ ןּופ
 נּוא ׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא טיִמ הָנֵזְמ זיִא רע ןעוֶו
 הָבּוׁשְּת רע ןעק טיִנ דְניק ןייק ריא טיִמ טֶה
 ןעק רעֶד ׁשְלאַפ טְסעֶמ םו רעֶד רָּבֶא ןאָט
 םיִנ טְסייוַו רע לייוַו ןאָמ טיִנ הָבּוׁשִּת ןייֵק
 תְלָזנעֶג טֶה רע םוָו םָד ןירעק ּוצ םּוא ןְמעוֶו
 ןעק הָבּוׁשְּת איִד נוא ןְמְסעֶמ ׁשְלאַפ טיִמ
 םּוא טרעק ןעֶמ ןְדייֵס ןֶּפְלעֶה טיִנ ׁשֶרָדְנַא
 ףַאָנַי רֶׁשֲא ׁשיִאְוו ּתְלִזנעֶג טֶה ןעֶמ םִו םֶד
 (ּוהֵעֵר תֶׁשֲא תֶא ףאָנַי רֶׁשֲא ׁשיִא תֶׁשַא תֶא
 טייֵטְׁש םּוראָו טְגעֶרְּפ קָחְצִי תֹודְלֹוּת רעֶד
 םִע ּוהֵעַר תֶׁשֲא נּוא ׁשיִא תֶׁשֲא לאָמ ייֵוְצ
 תֹורָלֹוּת רָד טְרעֶפְנֶע םֶנייֵא ץֶלא ְּךאָד זיִא
 ןבּיאר ןעוֶו זנּוא טְוייוו םֶד ץּוריִת ןייֵא קָחאָי
 נוא ןֹועְמִׁש ןּופ ּבייוַו םעֶד אייַּב ןְנעֶלעֶג זיִא

 ּבייַו םעֶד אייֵּב ןְגעֶלעֶג ְךאָנ רֶד זיִא ןֹועְמִׁש ;
 טָמּוק ןֹועמִׁש ןעֶנייַמ טיִנּוטְסְלאָז ֵבּואָר ןּופ
 רעיִרְפ זיִא ןֵבּואְר לייַװ טיִנ הָתיִמ ןייק
 ןגעֶלעֶג רע ויא םּורָד ּבייװ ןייַז ייַּב ןְגעֶלעֶג
 ייֵווְצ הָרֹוּת יִד טֶּבייַרְׁש םּורָד בייוו ןייז ייַּב

 ןינרַֹעְמִׁש ּוצ לאָז ןעֶמ םָד ןְזיֵו ּוצ לאָמ

 - הניארו םישורק תשרפ
 טְניִל ׁשְנעֶמַא ןעוֶו טֹנֹורֲהַּת הָמָהְּבַה תֶאְק
 ְךוא הָמֵהְּב איִד ןעֶמ לאָז הָמָדְּב ןייֵא אייּב
 ייַּב ןְמּוקעֶג ריא ְךרֹוד זיא םע לייַװ ןְנֶגְרַה
 ְךרֹוד ןְגאָז טיִנ לאָז עמ יֵדּכןָׁשְנעֶמ םָד ףֹוא
 ןופ ּתנְרַעֶג ןֵׁשְנעֶמ םָד ןעֶמ טֶה הָמֵהְּב רֶד
 םֶה הָּמֵהְּב יד עֶׁשְטאָה ןְהעֶז ןעֶמ ןעק ןְנאַד
 ְךֶרֹוד לייַו ןְגעֶו טְסעֶד ןּופ טיִנ לָכֵׂש ןייק
 םּורְד ןֶשְנעֶמ םֶד ףֹוא וייֵב ןֵמּוקעֶג זיִא ריִא
 ׁשנעֶמַאְעֶו ןֵָּׁ לָּכִמ ּתיִנרהעֶג איז ןעֶמ טָה
 רָבַח ןייַז ףֹוא זייֵּב טְגְנעֶרְּב לָכֵׂש טאָה םוִו
 (אוה דָסָחנ ןְפאָרְטְׁש אָטיִשְּפ טאָנ טעו םֶד
 ּבייַַא רַּפ רַטְסעוֶוְׁש ןייַז טְמעֶנ ׁשֶנעֶמַא ןעוֶו
 םיִא ףְראַד ןעֶמ הָריִבַע עֶסֹורְג ןייֵא םִע זיִא
 טֶה םּוראוָו ןעֶנאָז טְסעוֶו ּוד ּבֹוא נּוא ןְסייֵט

 ןייַא ןעוֶועֶג זיִא םָד רַטְסעוֶוְׁש ןייַ ןֵמּונעַג ןיק
 טאֹוּבעֶג לאָז טְלעוֶו איד יִדָּכ טאָג ןּופ דָסֶח
 םורַא אייז ןּופ ןעֶנעֶז טייל עָלַא ןעֶד ןְרעוֶו
 ןייַז ייַּב טְגיֵל רַנייֵא ןעוֶו סאּוה הָדֹנ) ןְמּוקעֶג
 אייַּב טְגיִל רֶע יו ְּךייֵלְג ויִא ּבייוַו סֶרָדּורְּב
 רֶע טְכייַלְג םורד טְּבייַרְׁשיַַחְּב רעֶד .הָרְנַא
 ,ןעֶו הֶרְנ ןייַא יו ֹוזַא ןְזייַו ּוצ הָדְנַא ּוצ סֶע
 םָד ְךֹוא ֹוזַא רָּתּומ איז זיִא ןייַר טְרעֶוֶו איִז

 ןָא טְּבְראַטְׁש רָדּורְּב רֶד ןעוו ּבייַו םֶרָדּורְּב
 םֶכְתָאליִדְבַאָוע רָּתּומ םיִא ּוצ יז זיִא רָדְניִק

 ְךייַא ּבאָה ְּךיִא נּוא (יֵל תֹויְהִל םיִמֲעָה ןִמ
 טְלאָז ריִא םָד רֵקְלעַפ איִד ןּופ רייֵׁשעֶג ּפָא

 ,:הימ וצ ןייז

 ,םישודק תרטפה
 זיִא םִע לאַקְְַי טְנאָז (הֹמאֵל ילַא יי רַבָד ִהָיַ

 ןעֶגאָז ּוצ ריִמ ּוצ טאָנ ןּופ דייֵר איד ןעועֶג

 טאָמְׁש רָד םיִמ ןיִרעֶואַּב ְךיִד טְסְלאָנ םָדָא ןֵּב ּוד
 תֹוחיִצָר טימ םּולָּב ריִא ןיִא טֶסיִג ראַפ ןעֶמ םאוָו
 רָד טאָנ טְנאָזעֶג םֶה ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ּוצ גאָז (ָהֶרַמָאְ)

 ןְּבאַמ בּורָח לאָז ןעֶמ טייֵצ יִד ןָמּוקעֶג זיִא םָע ראַה
 נוא הָחיִצְר רֶעייֵז ןעֶגעוֶו טייל יד טיִמ טאַמְׁש איד
 ד אֵמַמְמ טֶה ריִא ןעד ןיִצעֶג איד ןעֶניִרייֵז םֶד ןעֶגעוֶו

 גאָט ןייַר ןָמיִקעָג ןוׁש ויִא םִע טאָטְׁש איד ןעוועֶג
 וצ ןעֶּבעֶג ךיִד לעֶו ְךיִא נּוא ךיד ןעֶכאַמ ּוצ בּורֲח
 עַטְנְהאָנ איִר (תֹובֹוְּקַה) רֶקְלעְפ יד ןְׁשיוִוְצ הָּפְרָח
 ןְלעֶו נּוא ריִד ןּופ ןָמעֶּפְׁש ןעֶלעֶו עָטייַו איר גוא
 ערי הה = או ןיֵאו ןעֶנאַ
 שירק םע ןֶסייֵהעֶג רֶעיִרְפ טֶה אייז ןעֶר ןעֶמאָנ ריִא
 יֵאיֵׂשָנ הָנֵה) םִיַתָפְׂש אֵּמִמ םִצ ייֵז ןָסייֵה טְנייַה גוא
 ןעֶועֶג רֶכיֵלְטיִא זיא לֵאָרְׂשִיןופ ןראַה יִד ֵאָרְׂשִי

 מימ
 הדוהי ילשמ

 ּוד סאוָו טּולְּב ןייַד טיִמ (רגו ָּתְמָאָּתְבַּפָׁש רֶׁשֲא ְּךֵמָדְּבנ

 עֶנייד טיִמ ,טְגיִרְלּוׁש רַּפ ריִד ּוטְסאָה ןָז אָג רפ טְסאָה
 םוא רַפ ןְראַוועג ּוטְסיִּב ןאָטעֶג טְסאָה ּוד םוו ןְבאַו עֶסּואיִמ
 ךֶריד (ְךיתֹונְׁש דע איֹבָּתַ ְךיָי ּוביִרְקַּכַ) ןְנאַוַו זיִּב טְגיִנייַּפ

 עֶנייַר ןעוֶועֶג בֵרֵקִמ ּוטְסאָה םיִׂשֲמ עַטְּבעֶלְׁש ליפ עֶנייד
 עֶניי ךֶרֶע יִפָל געט ליפ רַּפ טְניִבעֶרְג ריִד טְרעֶֶו סֶע געט

 יח ןיימ ןְראָי ליפ ּצ ןָמּוקעֶג ּוטְסיִּב םָד ףרּוד םיִׂשֲַמ ליִפ
 טעוֶו רֶּביִרד (וגו הָּפְרָח ְךיתַהְג ןֵּכ לע הָמֲאְּב זיִא סֶע ליִפ
 - עֶצְנאַג יד ןיִא לֶׁשֶמָּלןייַנ טעוֶו םִע זַא םֹורְג ןייז ְךאָרְבןייַד
 הָּפְרָח ןייַד ןייֵז הֵזַבְּמ ריִד ןְלעוֶו תֹומּוא עֶלַא גוא טְלעוֶו

 הָרָצ עֶריִרעֶיןיִא לָשֶמְל ןייַז טְסעוֶו ור םֶסֶרּפְמןייַז טעוֶו
 ?'וגו םיִלְשּורי תַרָצ יו סֹורְג ֹוזַא זיא הֶרָצ יד ןְגאָז טעוֶו ןעֶמ



 הניאצ
 רעֶד רַקְראַטְׁש זיִא סאו רעֶד טייֵקְראַטש ןַיז טיִמ
 (םֵאְו בָא) טּולָּב ןעֶסאָג רַפ טֶה נּוא ןעֶנּואוועֶג טֶה
 נּוא ןֶטְלאַהעֶג גָניִרְג ןעֶמ טאָה רעֶמּומ גּוא רָמאַפ
 טאָג ּוליִפֲא סאו ןעוועֶג רֵּבַכְמ טיִנ איִז טאָה ןעֶמ
 רֶפאַפ ךוא ןעֶמ ףְראַד ףוראד ןעֶמיִּכעֶג טיִנ לאָז
 םעֶר נּוא רַג םָד נּוא ןעֶטְלאַה ְךיִלְרָע רעֶמּומ נּוא
 רֶד נּוא טְראַנעֶג ייֵז ןְּבאָה הָנָמְלַא איִד נּוא םֹותָי
 הָובָמ ּוטְסאָה םיִׁשָרק עֶגיימ (ָהיּביִׁשְרָק) טְניִרייֵצ
 טְכעוְׁש ראַפ ּוטְסאָה םיִתָּבַׁש עֶניימ גּוא ןעֶועֶג
 ןעֶגאָז םָנ טייל אָד ריד ןיִא זיִא םִע (ליִכְר יֵשְנַא)
 ריִד ןיִא ויִא סֶע נּוא טּולָּב ןעֶסיִג רַּפ ּוצ תֹוליֵבְד
 גְרֶעֶּב איר ףוא גּוא ןיִצעֶג ןעֶביינ סה ט ה ןעמעי
 (הֶרָנַה תַאָמַמ) ריִד ןָׁשייֵוְצ טָריִפעַג תּונָו ןעֶמ טֶה
 םּורָד ,ריד ןיִא טְגיִנייֵּפעֶג ןעֶמ טֶה הֶדָנ הָׁשֵא ןייַא
 רָסֹורְנַא זיִא םִע לייַַו טיִָנייַּפעֶג טֶה ןעֶמ רֶע טְנאָז
 (ּוחְקָל דַחֹוׁש) ריִא יַּב טְגיֵל ןעֶמ ןעוֶו הֶדנַא ּוצ רֵעא

 תשרפ
 טְנאָז ְךֶלֶמֲה המלִׁש (םיִנֲהּכַה לֶא רֹומָאו

 ביִׁשֵמ קֶׁשָי םִיַתְּפְׂשי יִלְׁשִמ ןיִא
 טְשיִקעֶג ןְרעֶג ןְטְלאָָו טייל (םיִחֹוכִנ םיִרָבָד
 רעֶד טְזייוַו ְךֹוא דייַר עֶמּונ דייֵר סאוָו םעֶד
 הָרֹוּת טְנְרעֶל סאו קיִדַצ רֹעָד סאָד קּוסָּפ
 יו ֹוזַא טאָנ ןּופ ןשיֵק םעֶד ְךֶרֹוד טְּבְראַטְׁש
 אייז אייַּב טייֵמְׁש סֶע סאוָו הָׁשֹמ נּוא ןֹרָהַא

 םעֶד ךֶרֹוד ןֵּבְראָטְׁשעג ןעֶנעֶז ייֵז יי יִּפ לַעע
 הָמָׁשְנ רֶעייֵז זיִא םעֶד ךרּוד טאָג ןּופ ןְׁשיק
 ְּבְראָטְׁשעֶג ְךֹוא זיִא םִיַרַמ נוא ןְגְנאַנעֶג םֹוא
 אייֵב ְךיִלָרייֵׁשעֶּב טינ טייֵטְׁש םּורָד נּוא ֹוזַא
 ּוצ ןייֵׁש טיִנ זיִא םָע לייוו ַײ יַּפ לַע ריִא

 ּבְראָטְׁשעֶג זיִא ִז םֶד הָׁשא ןייֵאייַב ןְלעֶמְׁש
 ןעֶנעֶז ֹוזַא צ טאָנ ןופ ןעָשיִק םעֶד ְךְרֹוד

 םירקי יטוקיל = |
 ּוצ טְנאַועֶג טאָנ טאָה (רטאַל הָׁשֹמ לֵאָיַי רֶמאֵַּע

 ּוצ דייֵר טְגאַזעֶג וזַא םיִא ּוצ טֶה גּוא הָשֹמ :
 ןעֶצְפִפ זַא ןעֶגאָז זַא ייֵנ טְסְלאָז נוא לֵאָרשִי יד
 ןעֶכאַמ ךיז יי ןעֶלאָז ׁשָרוח ןעֶטְנעֶּביִו ןיֵא אָט
 ביִרְקַמ ריִא טְלאָז גאָט ןעֶביִ תוּבּוס ןּופ בוט םויַא
 רעֶטְבַא רֶד נוא אּוה ךּורָּב טאָנ רַפ תונָּבְרַק ןיי
 ןייֵא תֶרֶצֲע טְסייֵה רֶע גְנּופּור נילייֵהַא זיִא גאָט
 תֹונָּבְרַקןייז ביִרְקַמ טְלאַז ריִא נּוא גְנּוטְלאַה ףוא
 ןיִגעוֶו ןּופ טּבייַרְׁש י"שר יו וזַא אּוה ְךּורָּב טאָג ּוצ

 גְנּוטְלאַה ףוא ןָפּורעֶג טְרעֶו גאָט רֶד םד ׁשֶרָדָמִמָנ
 ףיא רֶרניֵק עֶגיינ סייֵרְבעֶג ןָא טֶה ךֶלָמַא יו וזַא
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 י- ןיאר םישודק תרטפה
 וה

 ּוטְסאָה םיִחָווָר ריד ןיִא ןעֶמּונעֶג ןעֶמ טאָה רַחֹוׁש

 ּוטְסאָה ְךימנּוא רֶבֵח ייֵר תֶליִגֶגטְסאָה גוא ןָמּונעֶג
 נּוא (יֵּפַּכ ִתַּכַה הֵנֵהְו) טאָנ טְגאָז ֹוזַא ןעֶפעֶגרַפ
 זַא רֶרעֶדְנַארֶר ןיִא רֶנאַה ןייא ןעֶגאָלְׁש אוט ְךיִא
 ןייר ןיִנעוֶו זיִא םָד נּוא רֵעַצמ ְךיִז זיִא םוָו רֶנייִא יו
 ּוד סו םיּולְּב ןייַד ןיִנעוֶו גּוא טָסּוט ּוד םוָו הָליזג
 : ןעֶנעֶה ןעֶר טעוֶו (ּךְּבַל דֹומעַיה) ןעֶמאָג רַּפ טְסאָה

 ןקָראַטְׁש ןעֶרְּךיִו ןעֶלעֶו רֶרָא ץראַה ןייד ןייֵטְׁשאַּב
 ןאָט לעֶז ְךיִא םָּת תורָצ איד ןעֶגעֶק דנעֶה עֶנייַר
 םַר לעו נּוא רייֵרעֶג ּבאָה טאָג ְךיִא ןעֶד ריִד ןיִא
 ראַפ ךיר לעֶוו ְךיִא נּוא (יִתֹוציִפֲהו) ןאָמ סיוִועֶג
 ןאָמ ּפָא לעוֶו נּוא תומּוא איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמייֵרְּפְׁש
 טְסעוֶו ּוד נּוא (ְךָּב ָּתְלַחַנְו) ריד ןּופ הָאָמּוט איִד
 רעֶקְלעֶּפ איֵד ןּופ ןעֶגוא איר רַפ ןעֶקְנעֶרק ןיילַא
 טְסעו ּוד גּוא ןאָמעֶג טְסאָה ּוד םִו זייַּב םֶר ףֹוא
 ?רייַרְעָנייִמ םַײקמ ןיִּב ְךיִא םאָג ןיֵּב ְךיִא זא ןעֶפיוִו

 | .רומא

 ּויֵּבַר נוא בֹקֲעַיַו קָחְצִי םֶהָרָכַא ןְבְראָטְׁשעֶג
 .ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ֹוזַא ךֹוא ןעֶנעֶז בַר נוא שודקה

 ןיַא ןעֶועֶג זיִא ּוניֵּבַר ןעֶד תֶומַה ּךֶאָלַמַא ןָא
 טאַהעֶג טיִנ הֶאְנַה ןייֵק טֶה רע;קידַצ רָסֹורְג
 זַא טְגאָז יִמלַׁשּורְי אֵרָמִנ יִד טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 יַאְנִי 'ר טאָה ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ׁשֹודֹקַה ּוניֵּבַר
 םעֶד ןעֶסאַג עַלַא ןיִא ןעֶּפּור םֹוא טְנאָלעֶג
 רָמֹולְּכ הָנּוהְּכ ןייק  אֵד טיִנ זיִא גאָט ןְגיִטְנִייַה
 ּניֵּבַר טיִמ ןייז קָסעֶתַמ ְךיִ ןְנעֶמ םיִנֲהּכ יִד
 יִד איוִו ֹוזַא אָמָמ טיִנ זיִא רֶע לייוו ׁשֹודְקַה
 םעֶד ְּךָרֹוד ןעֶּבְראַטְׁש סאוָו םיתמ טְרעֶדְלַא

 ְךֵרֹוד זיִא ׁשודקַה ּוניֵּבַר ןעֶד תֶוָמַה ְּךֶאְלַמ
 ןְּבאָה םיִנֲהּכ יִד נּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןיילַא טאָנ
 םיִתֵמ עֶרעֶדְנַא איִד רעַּבָא ןעֶּבאָרְנעֶּה םיִא

 ןראמ
 בקעי להוא

 ןְלאָו םיִנֲהּכ יַד טְגאָזְג טֶה טאָג (םֶהיֵהֹלאָל ּיָהְי םיִׁשֹודק
 (םיִביִרְקַמ םַה םֶהיֵהֹלֶא םֶחָל 'ד יֵׁשָא תֶא יִּכ) גיִלייֵה ןייַ

 ןְפְראַד (ׁשֶרק ּויָהָו) טאָג ּוצ תֹונָּבְרק בירקמ ןיִנעֶז ייֵז םּוראוָו
 סֶע ןְגיִלייֵה םיא טְסְלאָז ּוד נּוא ,וּתְׁשַדְקְו גיִלייֵה ןייַז ייז
 טאָטְׁש יִד טְסייֵה םאָטְׁש רָד ןּופ רַׂש רֶד ןעֶו ןֹויְמָדֲא זיִא

 רֶלעֶג ְךאַפַא טאָטְש רֶעיי ןופ םניֵא ןיִּבעֶג ןְקאָז ייֵז טייל
 ןייַז סָד טעוֶו ןיִגעֶו דְנּוזעֶג זֹוה ןייַז ןּופ ךֹוא הָמָנְרַּפ ףיא

 וד זַא רַׂש םוצ ןְגאָז ןיִלעוֶוייַז רדניאװַא טייַל טאָטְׁש יֵד ייַּב
 ןּבעֶג םיִנ ןיילא םיִא ּוטְסְלאָּז םוָו רַפ ּביִלׁשְנעֶמ םָד טְסאָה

 ןְדייֵרטיִג ןעֶק רׂש רֶד זַא רָּבִא ףראַד רע ליִפיִוו הָחֶנְִּפ יי
 םָר סו זֹוהַא ןיִא טְציִז נּוא טייל טאָטְׁש יִד ןּופ ןֹוׁשָל םֶר

 ר יא וצ פסגת ןְפאָלְׁש ר ויִא זֹוה
 אז
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 סאָד ןעריר ןָא טיִנ ְךיִז םיִנֲהּכ איֵד ןעֶראָמ
 ּוצ גאָז םיִנֲהֹּכַה לֶא רֹומַא קּוסָּפ רעֶד טְנאָז
 ּוצ יו אֵמַמְמ טיִנ ְךִז ןעֶלאָז ייֵז םיִנֲהֹּכ יד

 איד ןּופ רעֶדְניק עֶנייֵלק איִד ְּךֹוא נּוא תַמַא
 ּוצ ְךיז ןעֶלאָז ייֵז ןעֶטיִה ּפָא ןעֶמ לאָז םיִנֲהּכ
 םּוראָו הָׁשק זיִא ןייַז אֵמַטְמ טיִנ תַמ ןייק
 ְךיז ןְלאָז םיִנָהּכ יִד ןעוֶועֶג ריִּתַמ יַאֵנַי 'ר טֶה
 טֹוט ןייַז ְךאָנ ׁשֹודֹקַה ּוניֵּבַר ּוצ ןייַז אֵמַטְמ
 ׁשְנעֶמַא זיִא םּורָד טְנאָז רַהֹוז רעֶד רעֶמַא
 טייג הָמָׁשְנ יֵד זַא לייוװ טֹוט ןייַז ְּךאָנ אֵמָמ
 ןעֶטְפעֶהאַּב ןיירַא לָמיִה ןיִא םֹורַא םיִא ןּופ
 ןעֶנייֵמ ייֵז הֶאְמִּטַה תֹוחּור ליפ ףינ ןיִא ְךיִ
 ןְמּוק ְּךֹוא ייֵז ןְלעוֶו ףינ ןיִא ןייז ןְלעוֶוייֵ ןעוֶו
 ןעֶנעוֶו ןּופ אֵמָמ תַמַא זיִא םּורָד לָמיִה ןיִא
 נּוא זיִא םיִא ןיִא סאוָו הָאְמַמַה תֹוחּור איד

 ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג םיִועֶג זיִא יִּבִר ןּופ הָמָׁשְנ יד
 ּוצ ןעוֶועֶג ריִּתַמ יַאָנַי 'ר טֶה סאו אּונ לָמיֵה
 ןייַז קֵסעֶתַמ םיִא םיִמ ְךיִ ןְלאַו יז םִיַנֲהֹּכ יִד

 קעוֶוַא םיִא ןּופ זיִא הָמָׁשְנ איִד ןעוֶו רעֶמַא
 ְךאָד ְּךיז ןְּבאָה ֹוזַא ןיירַא לָמיִה ןיִא ןְגְנאַנעֶג
 גּוא ףיונ ןייַז ןיִא הָאְמַטַה תֹוחּור יד טְּפעֶהאַּב
 זיִא ץּוריִּת רעֶד טְכאַמעֶג אֵמָט םיִא ןעֶּבאָה
 טְלעֶו עָצנאג איִד טאָה שֹודקַה ּוניֵּבַר לייַו

 םירקי יטוקיל
 ןעֶמּוקעֶג זיִא סֶע איִו גאָמ עֶכיִלְמֶע ףֹוא הָרּועְסִא
 נּוא טְגיִרְנעֶיג ןוׁש טֶה הָדּועֶס איֵד םֶד טייֵצ איִד
 פרא רעב הנה ר ןופ ןוש ןעֶּבאָה רַרְניִקאיַד
 יא ְֶלְרעֶרְניִקטְגאָזעֶג ֶלֶמ רֶד םֶה ןייגּוצ קעֶוַא
 גאָמַא ְךאָנ ריִמ טיִמ ףוא ְךייַא טְלאַה ךייַא טעָּב
 רֶד ,ןעֶדייַׁש וצ רֶעייֵא רעֶוְׁש ריִמ זיִא םִע ןעֶראָה

 = |-- = י"שר ןּופ לָׁשָמ םָד ןייֵטְׁש רַּפ ּוצ טיִנ (םולָׁש תַנֲה

 טְלעוֶורֶ ןופ ָהְנַמרֶר םֶד לֶשְמ רעֶרְנא ןייֵא טיִמ
 ייז ריק עֶנייַזטְניִרעֶל רֶמאָפ רֶכיֵלְיִא םֶר זיִא
 ןייז יי ןְשיוְצ לאָז םִע נוא ןעֶּבאָה ּביִל ְךיִ ןעֶלאז
 סע סאָר לאָמ ּוצ ְךיִז טְפעַרְמ סֶע זַא נּוא תּודְחַא
 גיִרק ךֶרֹוד גְנּוריֵׁשּוצַא רֶדָניִק איד ןעֶשיוְִצ טְרעֶו
 םעֶד ןּופ רֶטאָפ רעֶד טֶה הֶאְנַק נּוא הָאְנִׂש רעֶדָא
 רֶדְניֵק עֶנייַז רֶריִו ליוִו רֶטאָפ רָד זַא נּוא רַעַצ םֹורְג
 יי ןעָׁשיווְצ לאָז םִע נוא ןיִמעֶּב רעֶּביִא ְךיז ןעֶלאָנ
 עֶטְסעֶּב איִד זיִא רֶעיִרּפ יוִו תּודָחַא גּוא םֹולָׁש ןיַיז
 לאָז נּוא הָדּועְס עַסֹורְנַא ןעֶכאַמ לאָז רֶע זַא הָצֵע
 רעֶד ְךאָנ נּוא הָדְועֶס רעֶד ףוא ןעּפּור רֶדְניֵק איֵד
 ןעֶנעֶו ןעֶמּומְׁש ןעֶנעֶק ייֵז םיִמ רֶע טעֶוו הֶדּועס
 יי ןאָק נּוא יי ןְשיִוְצ זיִא סֶע םָו תֶקולֲחַמ םעֶד

 ןעפארמש

 הניארו ףומא תשרפ
 איֵד םיִא טְּפּור םּורָד נוא טְנְרעֶלעֶג הָרֹוּת
 זיִא רע זַא נוא ייִּבַר רעֶטְרֶע עֶלַא ףֹוא אָרָטִנ
 הָרֹוּת ןייַז טְלעוו עֶצְנאַנ יִד טֶה ןְּבְראָטְׁשעֶג
 טְנְרעֶלעֶג םיִא ןּופ ןְּבאָה ייֵז םוָו טְנאָוֶג ְךאָנ
 ּניֵבַר ןופ ןֵצְפעֶל יד ןְדייֵר םעֶד ךֶרֹוד סאו
 טאָה ְּךֶלַמַה דוָד איו ֹוזַא רָב ןיִא שֹודקה
 טְנעֶרְפ (םיִמָלֹוע ְףֶלָהֶאְּב הָרּונָא) טְגאעֶג
 ןְּבעֶל לאָז ׁשֶנעֶמא ְךיִלְנעֶמ זיִא יו אָרָמְנ יד
 טְרעֶפְנעג לאָמ ןייֵא ןיא ןְטלעֶוו עֶרייֵּב ףֹוא
 לאָז ןעֶמ ןעֶטעֶּבעֶג טֶה ְּךַלְמַה דֶוָד אָרָמנ יִד
 ייז ְּךאָנ הָרָוּת ןעֶנעוֶו טעֶנייז ןּופ ןעֶנאָז ְךאָנ
 עוו רָב ןיִא ןְדייֵר ןֵאְּפעֶל עֶנייַ ןְלעֶו טֹוט
 טְלעוו רעֶד ףֹוא טְּבעֶל רע יו ְּךייֵלְג ןייז סֶע

 יֵתִּפְׂש בֵבֹוד) טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא יו ֹוזַא ְךֹוא !
 םיִמָכָח יֵריִמְלַּת ןּופ ןעֶצְפעֶל איד (םיִנֵׁשְי
 .ןּופ הָרֹוּת טְנאָז ןעֶמ לייוַו רָּבק ןיִא ןעֶדייֵר
 וניֵּבַר ייַּב ןעוועֶג זיִא סאָד נּוא ןעֶגעוֶו טְרֶעייֵז

 ןיִא רייֵרעֶ ןְּבאָה ןְצְפעֶל עֶנייֵז סאָד ׁשֹודְקַה
 סאָד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה תֹוחּור יִד לייַוַו נּוא רָבֹק
 סאָד טְנייֵמעֶג אייז ןְּבאָה ןְרייֵר ןְצְפעֶל עֶגי
 ְךיזןְּבאָה נוא ףּוג ןייַ ןיִא ְךאָנ זיִא הָמָׁשְנ יִד
 יֵר ןעֶּבאָה םּורְד ףּוג ןייַז ןיִא טְּפעֶהאַּב טיִנ
 םיִא טיִמ ןייַז קֵסעֶתַמ ְךיִו טְגעֶמעֶג םיִנֲהֹּכ

 רומא
 בקעי להוא

 םיִא ּוצ ןֵמּוק טיִנ ןעק רֶנייֵק גוא הָנָּתַמַא ןיגְנעֶרְּב םיִא לאָז

 אי ןעק,טאָטְׁש רֶד ןּופ ׁשְנעֶמ רֶר גּוא ְךאַזַא סיִּפָע ןיִטעֶּב
 לאָז רֶע רֶרָא ןְּבעֶג הָנָּתַמַא םיִא לאָז רֶע רַׂש ןּופ .וׁשָל םֶד
 גנירְלַא ׁשנעֶמ םד ְךרּוד ןיִלעוֶו ייֵז גוא רַׂש םייַּב ןיִטעֶּב
 טְרעֶוו ייֵז ייַּב ׁשְנעֶמ רָד ןֹׁש זיִא ןָפֹוא ןייֵא ֹוזַא ףֹוא ןעֶלוּפ

 וה ןייַ ןיפ הָסָנְרַּפ ףֹוא רֶלעֶג ְךאַסַא ןיִּבעֶג םיִא ןְלאָז ייֵ
 ןּבעֶג ייֵ םוָו טְגייֵלעֶגןָא יי יב ְךאָג זיִא סֶע ןיִנעוו רֶנזעֶג
 תובּוט עֶלַא ןְּבאָה ייֵז ןיִנעֶק םיִא ךרָיד םּוראוָו רֶלֹעֶג םיִא
 זָנּוא לאָז םִע קּוסַּפ רַד זנָוא טְגאָז יִכיֵלְמעֶג סֶד רַׂש םֶד ןיֿפ

 ןֵהֹּכ םָד ןיִּבעֶג ןָסייֵהעֶג זָנּוא טֶה טאָג סו רַפ ןייַז הָׁשֹק טיִנ
 טאָג זַא ןְגאָז ֹזַא ןיִלעוֶו ריִמ נּוא תֹוּנַּבְרִק איד ןּופ תֹונָּתַמ

 ןיֵלעוֶו ריִמ זַא ןיִּבעֶג ןייֵלא םיִא רֶע לאָז ּביֵל ןֵהֹּכ םָד טֶה
 ּוצ לֵּבקמ ַחֹּכִּב טיִנ ןְּבאָה ןייַלַא ריִמ זַא תָמָא םֶד ןייֵטְׁש רַפ
 יד ןְּבאָה ריִמ טיִג נּוא הָמְנְרַּפ ןּופ .עַפְׁש יִד טאָג ןּופ ןייַ
 ןייטְׁש רַפ ןֶּבְרק םֶד ןייז לֵּבקְמ וָנּוא לאָז טאָג וַא הָלֲעַמ
 יד טְרעוֶו יד ןְּכאָה יי זַא םיִנֲהּכ ןּופ הָלֲעַמ יד ןֹוׁש ריִמ
 םוָו ייֵז ךרּוד לייוַו ןיִּבענ ןָסייֵהעֶג ייֵז טֶה טאָג סוָו תֹונָּתַמ

 גוא ןֵּבְרִק םָר לֵּבקְמ טאָג זיִא תֹונָּבְרִק יִר בירקמ ןיִנעֶזייֵז
 זָנּוא ייַּב ןֹוׁש ויִא הָסְנְרַּפ יד ייֵז ְךֶרּוד ַעיִּפְׁשַמ זְנּוא זיִא

 בו קּוסָּפ רָד טְגאָז םָד תֹונָּתַמ יִד יז ןיִּבעֶג ריִמ םוָו טְכעֶר
 ןיִנעֶז ייֵז םּוראוָו (םיִביִרְקַמ םֵה םֶהיֵהֹלֶא םָהָל 'ה יִׁשא תֶא
 יד, לֵּכְקִמ ייֵז ייַּב זיִא טאָג נּוא טאָג וצ תֹונָּנְרִק ביִרְקַמ

 תונברק

; 
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 לאָמ ייווצ טְנאָז קּוסָּפ רעֶד (ָּתְרַמָאְו רֹומָאַ
 זיִא הָוְצִמ תַּמַא ןעוֶו ןָייװו ּוצ ָּתְרַמָאָו רֹומֲא
 ןְבאָרְנעֶּב ּוצ טונ םיא טֶה רעֶנייֵק סאוָו אָר
 ינְבכ םיִא ןעֶּבאָרְנאַּב ּוצ ןייֵג םיִנֲהּכ ןעֶלאָ
 ןייק ּוצ ְּךיִז ןעֶראָט ןֹרֲהַא ןופ ןיִז יִד (ןֹרֲהַא
 ןּופ רעֶטְכעֶמ יִד רעֶּכִא ןייַז אֵמַּטִמ טיִנ תַמ
 לייוו תַמַא ּוצ ןייַז אֵמּטָמ ְּךיִז ןעֶנעֶמ ןֹרָהַא
 רֶד ףֹוא טֹוט םעֶד טְכאַרְּבעֶג טֶה הָׁשִא ןייֵא
 טיִמ ְךיִז הָׁשֵא עֶכיִלְטיִא ףְראַד םּורָד טְלעוֶו
 ןּופ רֶטְכעֶט איִד ּוליִפֲא ןייַז קַּפעֲתַמ םיִּתַּמ
 ןּופ הָׁשִרַּפ איֵד טייֵטְׁש םּורָד נּוא םיִנֲהֹּכ
 םיִׁשֹודְק ןּופ הָרְרָס רעֶנעֶיּוצ טְנעֶהאָנ םיִנֲהֹּכ
 ןָאוט טיִנ לאָז ןעֶמ ריִא ןיִא טייֵטְׁש םע םאוָו
 םֶרןעֶוייוו ּוצ יִנֹועְרָי נוא בֹוא ןופ ףּוׁשיּכ ןייק

 איר הניארו רומא תשרּפ
 רֶכיִ ןְּבְראַמְׁש רֶּבייַו לייוַו ץוריִּתַא םֶהָרְבַא
 זיִא ריִרָפ רֶטּומ יִד טייֵמְׁש םּורָד רֶנעֶמ ןּופ
 םֶר לֹודָנ ןֵהֹּכַא אייַּב טייֵטְׁש םּוראָו הֶָׁשִק
 רָמאַפ ןייַז ּוצ ןייַו אֵמַטְמ טיִנ ְּךיִו ראָט רֶע
 ףּונ ריִרָּפ רעֶמאָפ רעֶד טייֵטְׁש רעֶטּומ גּוא
 ְךיִז נעֶמ סאוָו טֹויָרָה ןהֹּכַא ויִא ץּוריִּת רעֶד
 - טְנאָז רעֶטּומ נוא רעֶטאַפ ןייַז וצ ןייַז אֵמַטְמ
 רעֶמּומ ןייַז ּוצ ןְייו ּוצ ריִרְּפ רֶטּומ יִד רֶע
 ןֵסייוַו עָלַא ןעֶד רָטּומ ןייַז סיוִועֶג זיִא יִז םָו
 יאָדָוְּב ְּךיִז רֶע נעֶמְְנּואוועֶגּפיִא טֶה יִז סאָד
 סאו רעֶטאַפ ןייַז ּוצ ּוליִפָא רונ ןיִיַז אֵמַטְמ
 רַמאָּפ ןייַז זיִא רֶע ּבֹוא סיוועֶג טיִנ סייו ְּךיִא
 ןֵהּכַא ייַּב נּוא ןייַז אֵמַטְמ ְּךאָד ְּךיִז רֶע געֶמ
 ּוצ םאָד אָמיִׁשַּפַא זיִא סאָד רע טְגאָז לֹודָנ

 בֹוא םיוִועְנ טיִנ טְסייַַו רֶע םאוָו רֶטאֶפ ןייַז םאוָו ףּוׁשיִּכ ןיִא ןְגעֶרְּפ טיִנ ןְפְראַד לֵאָרׂשִי
 םיִרּוא םיִנֲהֹּכ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶד ןייַז עו םָע
 ןעֶפְראַר ייֵ םאוָו ןעֶגאָז ייֵז ןְלאָז ייֵז םיִמּוּתָ
 ןֵהֹּכא ךיז געָמ ּבייוַו ייַז וצ (ורֵאְׁשִל םִאיִּכו
 ּוצ ְּךֹוא נּוא איִז ןעֶּבאָרְנעֶּב וצ ןייז אָמַטְמ אֹוי
 ןייַז נוא ןוז ןייַז ּוצ נּוא רֶמּומ נּוא רָמאפ ןייז
 רעֶטְסעוֶוְׁש נּוא רָדּורְּב ןייַז ּוצ נוא רָמְכאַמ
 ְךיִו רֶע געֶמ אייֵז ּוצ טיִנ ןאמ ןייק טֶה סאוָו
 עֶנייַז טְּבאָרְנעֶּב ןֵהֹּכַא זַא גוא ןייַז אֵּמַּטְמ
 ּוצ םיִרָבְק רעֶּביִא ןייֵג רע געֶמ םיִבֹורֵּק

 ןופ קיִרּוצ טייג רע ןעוֶו רעֶּבָא ייֵז ןְּבאָרְנעֶּמ
 איד ףֹוא ןייֵג טיִנ רֶע ראָמ ןְּבאָרְנאַּב םעֶד
 ןייז איו זוה ןיִא ןייז נעֶמ רֶע נּוא םיִרָבק
 תֹודְלֹוּת רָד נּוא יֵיַחְּב רעֶד זיִא תַמַא בֹורק
 ויִבָאְלּו ומֲאְלנ טייֵטׁש םּוראָו ןעֶנעֶרְפ קָחְצִי
 . יַּבִר טְגאָז ריִרָפ רעֶטּומ יִד טייֵטְׁש (אָמַטַי
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 ןייַז טְפאָרָטְׁש רָמאֶפַא יו וזַא דייֵר טיִמ ןעֶפאָרְְׁש
 ייֵז ןיִא ַחֹּכ רָמאָפ רֶר רֶריִו טֶה םֶד ְךְרֹוד נּוא ןּוז

 נוא טְּפאַשֶּביִּל עֶטְשרֶע איר ןיִגְנעֶרְּב ּוצ ןייֵרַא
 ץְלַא זיִא סאד נּוא רֶעיִרְפ איו ֹוזַא תּודָחַא םאָד

 ייַּב ןעֶפעֶועֶג ןעֶגעֶו ייֵז לייַו הָרּועְס רָד ְךרֶוד ראָּפ
 ׁשיִט םֶרֶָטאּפ רֶעייֵ ייַּב םֶנייֵא ןיִא עָלַא הֶדָועָּפ רָּר
 ָךֶלֶמַא ויִא רֶע םוָו אּוה ְךּורָּב טאָנ ייַב זיִא ֹוזַא נּוא
 יִר ןעֶנעֶז סֶד רֶרֶניֵק עֶנייַז טיִמ םיִכָלְמ עֶלַא רָּביֵא

 ְךייַא טְלאַה ייֵז ּוצ טְגאָז אּוה ָךּרָּב טאָג נּוא לֵאָרְׂשִי
 ןייז לאָז בּוּכיֵע רֶר נּוא גאָמַא ְךאָנ ריִמ טיִמ ףוא
 נּוא תּודָחַא ךייַא ןעֶׁשיווְצ ןייַז לאָז םִע יֵדָּכ ראָפ

 רֶעייַא רעֶווְׁש ריִמ ייַּב זיִא סע ןעֶראוָו טְפאַׁשּביִל
 :ןְרעֶדְנַאמְרטיִמ רֶנייֵא זָגורְּב טְנעֶזריִא סו ןְרָייׁש ּוצ
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 טיִנ יַאָרַוְּב ּךיו רע ראָט רַטאּפ ןייַז זיִא רע
 רע םו רָטּומ ןייַז ּוצ ּוליִפֲא רּונ ןייַז אֵמַשְמ
 ראָמ רעֶטּומ ןייַז זיִא יִז סאָד סיִוועֶג טְסייוו
 ּוהָרְקִי אל) ןייַז אֵמַמְמ טיִנ ְךאָד ְּךיִז רֶע
 ןייק ןעֶסייֵר סֹוא טיִנ לאָז ןֵהֹּכ רעֶד (הָחְרַק
 ּוצ טיִנ לאָז נּוא בֹורק ןייַז תָמַא רֶּביִא ראָה
 םֹוא טיִנ ןעֶמ לאָז םּורָד ּבייל ןייַו ןעֶצאַרְק
 ּבייל םאָד ןְצאַרְק ּוצ רעֶדָא ראָה יִד ןְסייֵר
 ןעֶנאָו טיִנ ןעֶלאָז טייל יִד יִדּכ תַמַא רֶּביִא
 ןָאוטעֶג טְכעֶר טיִנ םֹולָׁשְו סַח טֶה טאָג סאָר
 - לאָז רע,םיבֹורק עֶנייַז טייֵמעֶג טֶה רע סאָר
 םֵׁשַה לּולַחַא ןייַז סֶע טעוֶו ןייַז רעְַמ ֹוזַא ְךיִ
 רעֶד טְנאָועֶג םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה םּורָד
 םיִא שעוֶו תַמַא רָּביִא ליפ טְנייוֵו סאוָו ׁשְנעֶמ
 ןנייוַו רעֶמ ְּךאָנ טעוֶו רע םֶד ןְּפאָרְֶׁש טאָג

 ױ

 בקעי להוא
 ןיילַא ּור נוא עַפָׁש ייֵז ְךרּוד ַיַּפְׁשַמ ריֵד ויִא גוא תֹונָּבְרִק
 איר ןייַז לַּבִקְמ ריד ייַּב לאָז טאָג זַא הָלֲעַמ יד טיִנ טְסאָה

 אָנ עַפָׁש יי עַיּפְׁשִמ ןייֵלַא ריִד ְךְרּור לאָז נּוא תֹונָּבְוֶק
 ןְגיִלייֵה םיִא ּוטְסְלאָו (ּּתָׁשַרקְ) םּורְד םיִנֲהּכ וד ְךְרּוד
 ייווִצ ּוטְמאָה םיִא ְךֶרּוד םּוראוָו תֹוּנָּתַמ ןיִּבעֶג םיִא טְסְלאָו
 :הָסָנְרַּפ עַיָפְׁשַמ ריִד זיִא נּוא ןַּבְרק ןייַז לַּבִקְמ זיא טאָג תֹובֹוט
 ןאָט ּוטְסְגעֶמ גאָט סקעֶו (הָכאָלְמ הֶׂשֲעַּת םיִמָי תֶׁשֵׁשנ

 טְנייַמ םֶר גאָט ןְָּביִז ןיִא ויִיִבְׁשַה םֹוּיַבּו הָּכאֶלְמַא
 ןיִלעוֶו דְנּוצַא גְנּואּור ץֶנאַג (ןֹותָּבַׁש) גְנּואּור (תָּבַׁש תַּבַׁש ןעֶמ
 לאָמ ייוֵוְצ טְגאָזעֶג טֶה טאָנ סו ןייֵטְׁש רַפ ּוצ ןיִּבעֶג ריִמ
 ש ןָמוקעֶג ויא רֶגָייֵא לָׁשָמַא זיִא סֶע גְנּואּור טְראָָו סָר
 הָנֶּתַמַא ןּוז םעֶד טְבאַרְּבעֶג טאָה נּוא געוֶו םעֶד ןופ ןְראָפ
 ףּותָּב רֶד ליִרעֶגייַז םֶד ןּופ גֹונֲעַּת ןְּבאָה לאָז רֶע ליִרעֶגייִזַא

 םאָה רֶע 0 ליִרעֶגייַז ןְטיִמ טְליֵפְׁשעֶג לאָמ עֶלא ְךיִז טֶה
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 זיִא טֵׁשָּפַא ְּךאָנ תַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא רעֶּביִא
 רעֶד תַמַא רעֶּביִא ליִּפ טְנייוַו ׁשְנעֶמַא ןעוֶו
 .ןְרולְראַּפ ןָראוָו זיִא תֶמ רעֶד יו ְּךייֵלְנ טְזייוו
 ְךאָנ םֵׁשַה לּולֲחַא זיִא סאָד םָלֹוע םעֶנעֶי ןּופ
 תיֵּב נּוא טייַצ עֶלַא טייטש ןַהֹּכַאויִאטׁשִּפַא
 רעֶניִד רָד טְכעֶר טיִנ זיִא טאָנ ראַפ ׁשֶדֶקַמַה
 עֶנעֶמיִרעֶג םֹוא ןעֶּבאָה לאָז ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 לֹודְנַ ןֵהּכַהְונ םיִנָּפ טְצאַרְקעֶצַא רֶדָצ ראָה
 ןייֵר רעֶמ ְּךיִז ּומ לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד ויִחָאַמ
 םיִנ ְּךיִז ראָט רע טויָדָה ןֶהּכַא ןּופ ןעֶטְלאַה
 רָמּומ נּוא רֶמאַפ ןייַז ּוצ ּוליִפֲא ןייַז אֵמַטְמ

 הָׁשּורְנַא רָדָא הֶנָמְלַא ןייֵא ןְמעֶנ טיִנ ראָט נּוא !
 ּבייוַו ןייֵא ראַפ ןְמעֶנ רע;לאָז הָלּותְּבַא רּונ
 רֶע יֵדְּכ הָלּותְּבַא ןעֶמעֶנ רע לאָז םּורָד נּוא
 ׁשיִמְׁשַּת גיִנייוַו םיִמ ןעֶנייוועֶג יִז ןעֶנעק לאָז
 יו גוא לֹודָנ ןֵהֹּכַא ּוצ יּואָר זיִא םע איו ֹוזַא
 ןעֶּבייַלְּב יִז טעֶו ֹוזַא ןְנייוועֶג יִז טעוֶו רֶע ֹוזַא
 ויָחָאַמ לֹודָנַה ןֵהֹּכַהְו טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדֶּמ רעֶד
 עֶרעֶדְנַא ןופ ןייַז רעֶבּוׁשָה לאָז ןֵהּכ רעֶד
 נוא ןייֵׁש ןייַז זומ רע ןֶָכאַז ףֶניִפ טיִמ םיִנֲהּכ
 נּוא םֶכָח ןייֵא נּוא רֶׁשֹוע ןייֵא נּוא קְראַמְׁש
 טיִנ ויִא רע ןעוֶו נּוא םיִנֲהּכ עֶלַא ןּופ רֶמֶלֲע
 ֵנֲהֹּכ יַד רֶדיֵרְּב יד םיִא ןְּבאָה ןעֶועֶג ךייב
 רעֶד (נו םּומ ֹוּב רֶׁשֲא שיִאנ טְכאַמעֶג ְךייר
 רֶע רֶלֶא דֶניִלְּב זיִא רע םּומַא טֶה סאָו ןַהֹּכ
 תיֵּב ןיִא ןָאּוט טיִנ הֶדָובֲע יד רע לאָז טְגְניִה
 ןֵרֹוּבעֶג םיִא ןיִא זיִא םּימ רעֶד ייֵס ׁשֶרֶקִמַה
 ןייַז ְךאָנ ןעֶראוָועֶג זיִא סע רעֶדָא ןעֶראָועֶג
 ׁשייַלְפ נּוא הָמּורָּת ןָסעֶגעֶמ רע.רי ןְרֹוּבעֶג
 אֵמָמ ויִא רע ןעֶוו ְּךֹוא נּוא תֹונָּבְרק יִד ןּופ
 דו לכו ןָאוט טיִנ הָדֹובֲע יד ְּךֹוא רע ראָט
 ןייק טיִנ זיִא םערעֶֶו נּוא (ׁׂשֶדֹוק לכאי אל
 טְכעֶגקַא רֶּבֶא הָמּורָת ןייק ןֶסעֶ,טיִנלאָז ֵהֹּכ
 הָמּורְּת ןסעגעָמ יִנֲעַנְּכ ןייֵא ּוליִפָא ןֵהֹּכַא ןופ
 לֵאָרָׂשִיַא וצ זיִא ןֵהֹּכַא ןּופ רָטְכאָטַא ןעֶו נּוא
 ןֶסע טיִנ הָמּורְּת ןייק איִז לאָז ּבייַַוַא ראפ

 בקעי להוא
 ליִרְגייֵז םָד ןּופ ׁטָה ןּוז רָד נוא טְכאַמעֶג יֵלאק ליִרְגייַז םָד
 ּתיִנֲעטִג רֶטאָפ רעֶד טאָה ילאק זיִא סֶע סוָו םיִרּופְי עֶסֹורְג
 טְסְלאָו ליִרעֶגייֵז סָד טְֶכאַרְּבעֶג ןעֶד ריִד ָךיִא ּבאָה ןּוז םּוצ

 ןּופ רעֶר טְסְלאָו ןְּכעֶגעֶג סָר ריִד ּבאָה ְךיִא םיִרּוסיןְּבאָה
 זְנא טאָג טאָה יִכיְלְמעֶנ סאָר םיִרּוסִי טיִנ גּונֲעַּת ןְּבאָה

 ןָאור לאָז כי זַא הִֶָמ עֶֶעיטַא םיִתָּׁש ִדןבעֶגעֶג
 רֶד טיִג ְךאָט רֶצְנאַגַא ןּופ רַעַצ םָד ןּופ נּוא טייֵּבְרַא רֶד ןּופ

 רומא תשרפ

 .ְּךאָנ נוא ןעֶסעֶנעֶג ףֹוא טֶה רֶע ליִפ יוִו ןֶּבעֶג -

 1 - הניארוי
 - טאָה יִז נוא טֶּבְראַטְׁש ןאַמ ריִא ןעוֶו רעֶּבָא
 : ריִא ּוצ ןינ יִז לאָז םיִנ רֶדְניֵק ןייק םיִא םיִמ

 / ןעוֶו נּוא הָמּורְּת ןָסעירֵדָיוִו געֶמ נּוא רֶמאַּפ
  הָמּורְּת ןֵמעֶגעֶג טאָה יױוֵלַא רעֶדָא לֵאָרְׂשִיַא
  הָאּובְּת ליפ ֹוזַא ןֵהּכ ּםעֶד טְוּומעֶג רֶע טאָה

 / אל םּומ ֹוּב רֶׁשֲא לָּכנ קֶלֶח טֵּפְניִפ ןייֵארעֶמ
 לאָז םּומַא טאָה הָמָהָּבַא ןעוו נוא (ּוכיִרְקַת
  וא רֹושנ ןֶּבְרקַא ראפ ןְגנעֶרְּב טיִנ איֵז ןעֶמ
  ןעֶרעֶי טעוֶו םע ןעוֶו (רֵלָו יִּכ וע א בֶׂשָכ
  גיִצַא רָרָא ףאָׁשַא רעֶדָא םֵקָא ןייֵא ןֵרֹוּבעֶג
 נּוא רָמּומ רעֶד טיִמ ןייַז געט ןּביִז םע לאָז
 סע ןעֶמ לאָז רַטייוַונּוא נאָמ ןעֶמְכַא םעֶד ןּופ
 - רעֶד שאָנ ּוצ ןֵּבְרקַא ראַפ ןייַז ביִרְקַמ ןְנעֶמ
  ןעֶמעֶנ ןְסייֵהעֶג טאָג טֶה םּורָד טְנאָז ׁשֶרְדָמ
 - איד ןייַו רַּפַכָמ ּוצ ןָּבְרִקַא ראַּפ סקָא ןייֵא
  םּוצ ויִא דְלאָנְךֹוא נּוא לָנָע םעֶד ןּופ הָריִבַע
 - יו ווַא ןֵּכָׁשִמ םּוצ טְכאַהְּבעֶג ןְראוָו ןטְׁשרע
 - ּוצ תַׁשֹוחו ףֶסָכָו בֶהָז טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז םאָו לָנע םעֶד ףֹוא ןייז רֵּפַכְמ
 זיִא סע טְנאָז יִוֵל יִּבִר דָלאָנ ןּופ טְכאַמעֶג
 ריִא ףֹוא זיִא ראה ןָסֹורְנַא ןּופ ּבייַוַא לָׁשָמַא
 הָנוְמ טאָה יִז סאָד עֶר םֵׁשֲא ןְגְנאַנעֶג סֹורַא
 - טְשְראָפעֶג נוא טְנעֶרְפעֶנ ְּךאָנ רע טָה ןעֶוועֶג
 ןעֶראַועֶג ראוָועֶג רֶע זיִא תַמָא זיִא סע ּבֹוא
 . טְכאַמעֶג רע טאָה ֹוזַא רֶקָׁש זיִא םאָד זַא
 ןעֶמְׁשִרע םּוצ ּבייוַו םאָד טאָה נוא הָדּועְסַא
 ןעֶמ םָו רֹקָׁש זיִא סאָד זא ןוָייוו ּוצ טְצעֶזעֶג
 ראַועֶג זיִא טאָנ ְךֹוא ֹוזַא ןעוֶועֶג דֵׁשֹוח יִז טֶה
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי טיִנ םאָד ןְראוָועֶג
 ְךיִז ןְּבאָה סאוָו בַר בר סאָד רּונ לָנע םאָד
 םֶה םּורָד טְכאַמעֶג סע ןעֶּבאָה ןעוֶועֶג ריינְמ
 - רעֶד ןיִא טְגאָזעֶג טְׁשְרע.םּוצ סֶקָא םעֶד רָע
 ןעֶמעֶנ ןֶסייֵהעֶג טאָג טאָה םּורָד נּוא הָׁשָרַּפ
 רעֶדָא ףאָׁשַא רעֶדָא םקָא ןייֵא ןֵבְרקַא ראַפ
 ןגעקא זיִא םקָא ןייַא ןעֶנאָז םיִמָכֲח יִד גיִצַא

 םהרבא

 קעֶוַא טְגאָל ׁשְנעֶמ רֶד זַא םּיראָוו רַעַצַא ןייַז לאָז תָּבַׁש
 ןְצְנאַג םָד טֶסּומְׁש ניא הָרֹוּת ןייק טיִנ ָניִרעֶל נּוא תָּבַׁש םָד

 טְלעוורֶנעֶי ףֹוא ןְּבאָהּׁשְנעֶמ רֶד טעֶו םיִלָטְּב םיִרָבָד גאָט
 גְנּואּור סָר לאָמ ייֵוְצ טְגאָועֶג טאָג טֶה םּורְד ׁשֶנֹוע ןָפֹורְגַא

 הור ןְּבאָה טְלאָז ריִא תָּבַׁש םֶד ןּבעֶגעֶג ְךיֵא באָה ְךיִא
 טְלאָז ריִא טינרַּבֶא טְלעֶֶו רֶנעֶי ףֹוא נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא

 :רַעַצ טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹיא תָּבַׁש םֶד ְךְרּוד ןְּבאָה
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 רֵקָּבַה לֶאְו םיִא ייַּב טייֵטְׁש םע סאוָו םֶהָרְבַא
 ןופ םֵקָא ןייֵא ןעֶמּונעֶג טאָה רע םֶהָרְבַא ץֶר
 רע;ןעֶד ייֵזןייַז דַּבִכְמ ּוצ םיִכָאלמ יד ןעֶנעוֶו
 זיִא ףאָׁשַא ןעוֶׁשְנעֶמ ןעֶנעֶז ייֵו טְנייֵמעֶג טאָה
 בירקמ ףאָׁשַא טאָה ןעֶמ םַד קֶחֶצִי ןעֶנעֶקַא
 ןעֶמ סאוָו טֶרָא ןייַז ףֹוא ןֵּבָרְקַא ראַפ ןעועֶג
 זיִא ניִצַא ןייַז בירקמ טְלאָועֶג םיִא טאָה
 םיִא טאָה רעֶטּומ ןייַז סאָד בֹקֲעַי ןעֶנעקַא
 וְלאַה ןייַז ףֹוא ךְלעֶקיִצ ןּופ לעּפַא ןָאּוטעֶגְָא
 וַׂשֵע זיִא רֶע ןעֶנייֵמ לאָז רעֶמאַּפ רעֶד סאָד
 ןייֵא זיִא טׁשּפַא ְךאָנ ןעֶׁשְנעֶּב םיִא לאָז נּוא
 טְנאָיְג ריִמָּת ןְרעוֶו גיִצַא נּוא ףאָׁשַא נוא סקָא
 תֹויַח יִד ראַפ ןָפֹולְטְנַא ייֵז סאָד תֹויַח יִד ןּופ

 גיֵרָדיִנ ןְנעֶז גוא קְראַטְׁש םיִנ ןעֶנעֶז יז לייוַו
 ןעֶד ןעֶמּונעֶג ןֵּברְקַא ּוצ טאָנ ייֵז טאָה םּורָד
 גיִרָדיִ ְּךיִז טכאַמ סאוָו םעֶד ּביל טֶה טאָנ
 (םֶדֶעֹומְּב םֶתא ּואָרקְּת רֶׁשֲא יי יֵדֲעֹומ הָלֵא)

 טְרפְנעֶג רָּביִא ןָראוָו ןעֶנעֶז םיִבֹוט םיִמָי יד
 םוי ןְכאַמ ןְלאָז יז דֶנעַה יד ןיִא לֵאָרׂשִי ּוצ !
 איִבָנַה לאַקְֶחִי ְךאָנ לֶכֵׂש רעֶייז ךאָנ בֹוט !

 ןופ רֵּבּועְמ ׁשָדֹוחַא ןעֶכאַמ טְלאָועֶג טאָה
 ּוצ טאָנ טאָה ץֶרָאָל הָצּוח ןיִא גאָט גיסיירְד !

 ןייק ןייַז רֵּבֹעְמ טיִנ ראָט ןעֶמ טְגאָזעֶג םיִא
 ןְנְרעֶל ןְנאד ןופ לֵאָרְׂשִי ץֶרַא ןיא רּונ םיִׁשָדֲח
 עֶסֹורְנ ּוליִּפֲא סאָד ּפָא םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא

 ץֶרֶאָל הָצּח ןיִא ןָראָט םיִמָכֲח נּוא םיִקיִדֲצ
 לֵאָרָׂשִי ץֶרֶא ןיא רּונ ןְכאַמ טיִנ רּוּביע ןייֵק
 ןיֵא ןָכאַמ םיִמָכֲח עַסֹורְג טינ ּוליִפֲא ןיִנעֶמ
 ראָי סאָד ןעוֶויִג רֵּבעֶמ יז ןְּבאָה ֹוזַא רּוּביִע

 רֶפָסַא טְכאַרְּבעֶג טאָה ןעֶמ ׁשֵדֹוחַא רעֶדָא
 עַלַא טְלעֶמאַוְניַא ְךיז ןְּבאָה סעגוא הָרֹוּת

 הָלֲא ׁשֶרוק יִאְרָקִמ םֶתּוא ּואְרקּת רֶׁשֲא 'ה יֵדֲעֹומ) -

 קֹוסָּפ רעד זַא ָשְּנאַנ ןעק ןעֶמ ידו םָח
 ּוצ םיַבֹוט םיִמָי איֵד ןעֶגיִלייֵה טְלאָו ריִא זַא טְנייֵמ

 ןעֶסֶע עֶטּוג םֶד נּא םִיַמָׁש םׁשְ יי ןיִא ךיז ןֶעייֵרְפ !
 ףוא ְךיִז טְלאָז ריִא ןייַז לאָז ןעֶכאַמ טעוֶו ריִא ּםוָנ -

 ןיינ לאָז ׁשֵּפָנ סאָד נּוא תוחוּכ עֶרֶעייַא ןְרעֶמְנּומ
 עֶגיִלייֵה יִד ןעֶנְרעֶל ּוצ נּוא טְסָניִד םְמאָג ּוצ אייֵרְּפ -
 ,ׁשֶרֹוק יַאָרְקִמ םֶד טְסייֵה ןְפֹוא ןייֵא וזַא ףֹוא הֶרוּת -

 טְסייֵה םָד (יִדֲעֹומ םֵה הָלֶאְ) ת"ישה ףוראַד טְנאָז
 נּוא בֹומ םוי ןעֶכאַמ םָו איֵד םיבֹוט םיִמָי עֶנייֵמ
 טְנאָז יז ףוא ןעֶלעֶמְׁש ןעֶריִרְפ ּוצ ףוג םֶד ןעֶנייֵמ

 ביר הניארו רומא תשרפ
 ןייז ְךאָנ ןעֶסעֶועֶג ויִא רָקיִלְטיִא גוא םיִמָכֲח
 ּפאָרַא םיִנָּפ רֶעייֵז ןְּבאָה נּוא .ְּךאָנ תֹוביִׁשֲח
 ףֹוא אייז ןעֶנעֶז ּךאָנ רעֶד נא ןעֶטְלאַהעֶג
 דְנעֶה עֶרעֶייִו ָּבֹוהְג ףוא ןְּבאָה נּוא ןְנאַטְׁשעֶג
 הָביִׁשָי שאר רעֶד נוא לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעקַא
 ןופ ןְמּוקעַג לֹוקַא זיִא םֵׁשַא טְנאַמ רעֶד טֶה
 רּוּביע ןייֵא ןייַז לאָז םע ּבֹוא לעֶמיִה םעֶד
 ןְּבאָה ןעועֶג גיִדָניִז זיִא רוד סאָד ןעוֶו רָּמֶא
 לאוו רָּבֶא טְרעֶהעֶג טיִנ לוק ןייקםיִמָכֲח יד
 טְרעֶהעֶנאֹוי ןֵּבאָה םיִמָכֲח יִד סאוָו רֹוד םעֶד
 םעֶה יִרְׁשַאנ טייַטְׁש קּוסַּפ ןיִא יו ֹוזַא לֹוקַא
 לאוו (ןּוכְלַהַי ְךיִנָּפ רֹואְּב ַײ הֹעּורְת יעְדֹוי
 לָמיִה םעֶד ןּופ לֹוקֲא ןְרעֶה םוָו קֶלאָפ םעֶד
 ןייד ןּופ גְנּוטְכייֵל רעֶד .םעֶד ןיִא ןָאייג נּוא
 נּוא לָמיִה םעֶד ןּופ ייֵז טְזייוַו ּוד יוִו ֹוזַא םיִנָּפ

 טְגאָועֶג קימהיב ןיֵא ןעֶּבאָה םיִמָכֲח יִד ןעוֶו
  ראַפ ניִלייַה זיִא נאָמ רעֶד ׁשֶדּוקְמ ׁשֶרּוקְמ
 טְצעֶועֶג ְךֹוא טאָנ טאָה ֹוזַא ׁשֵדֹוח שאר
 ןְּבאָה נּוא ןיִרְדַהְנַּפ רַּפ לָמיִה ןיִא םיִכָאְלַמ
 שאר ראַפ גאָט םעֶד טְכאַמעֶג ניִלייֵה ְּךֹוא
 טְסייֵה נּוא לּוטְׁש ןייַז טְלעֶמְׁש טאָנ נּוא ׁשֵדֹוח
 םיִא ראַפ ןיִרָדְהְנַכ נּוא םיִרָּפְס יד ןעֶגְנעֶרְּב
 וזַא טְלעוֶו יִד ןֶמָפְׁשִמ ןְלעוֶו ריִמ טְגאָז נוא
 אּוה לֵאָרְׂשִיְל קֹוחייַּכ) טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיִא יו
 ןעֶכאַמ לֵאָרְׂשִי ןעוֶו (בֹקֲעַי יִהֹלאֵל טָּפְׁשִמ
 יִד ןֶמְּפְׁשִמ טאָנ טּוט ֹוזַא הָנָׁשַה שאר םעֶד
 ןיִא גאָט ןְהעֶצ (ׁשֶדֹוהַל רוׂשֵעַּב ּךַאנ טְלעוֶו
 הָמּותֲח יִד זיִא סָד רּוּפַּכ םוי ןייַז לאָז יִרְׁשִּת

 סאָד טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד ןיִדַה םֹוי םעֶד ןּופ
 רַּפַכְמ זיַא רּוּפַּכ םֹוי םאָד טְזייוַו (ךַא) טְראוָו
 יִד ּוצ טיִנ רעָּבָא הָבּוׁשְּת ןָאוט םאוָו יִד ּוצ

 םסאוו
 שודקה ה"לש

 םיִמָי עֶרֶעיֵא (יִׁשְפַנ הֵאָנָׂש םֶכיֵדֲעֹומ) קּוסָּפ רעֶד
 רֶר זיִא םָד נּוא טאָג טְנאָז דֶנייַפ ְךיִא ּבאָה םיִבֹומ
 ןייַא רּוסָא זיִא בֹומ םוי םַד ןעֶגאַז ןעֶמ ןעק;םֵעט

 טְפיֵמ רפ ןייַז טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ןאָמ ּוצ הָכאָלְמ
 ןייז רֶע טעוֶו םיִקָּסִע עֶנייֵז ןיִא נוא טייֵּבְרַא ןיז ןיִא

 ּלֵלְּכ רֶד .י"שה ּוצ ןקְנאַדעֶג איד טיִמ ןְרָנּוּבעֶג ּוצ

 ׁשְנעֶמ רֶר טְגיִלייַהעֶג ןעֶנעֶז םיִבֹוט םיִמָי איד זיִא
 ְךֵרָּבִתַי םֵׁשַה ּוצ תֹוקיֵבַד ןייַז ףיִסֹומ ייֵז ןיִא לאָז
 ןְפּורעֶג ןָא טְרעוֶו םִע נּוא רַעֹומ םַד טְסייַה טְליִמעֶד

 ;טאָג ןּופ םיִבֹומ םיִמָי איד (ה יִדֵעֹומ)
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 ןעֶנייֵמ טיִנ לאָז ןעֶמ הָבּוׁשְּת ןייק ןָאוט סאוָו

 ,רעֶד םאָד (םֶכיֵלָע רֵּפֹכְי הָוַה םֹויּב יִּכנ זַא
 ויִא םע הָבּוׁשְּת ןָא ּוליִפֲא רֵּפַכְמ זיִא גאָט
 הַּפ טיִנ גאָט םעֶד ףֹוא ְּךיִז לאָז ןעֶמ ֹוזַא טיִנ
 ריִא (ןֹׁשאִרָה םֹויַּב םֶכָל םֶּתְחִקְלּונ ןעֶזאָלי
 ןייֵא תוּכוס גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןְמעֶנ טְלאָז
 הָבָרָע ןייַא נּוא םֶדֶהַא נּוא בֶלּולֲא נּוא גֹורְתֶא
 נוא רעֶקאוו ייַב ןְסְקאַוו ייֵלְרִע ריִפ יִד ןעֶד
 נּוא ןְגעֶר ףֹוא הָלֵפְּת ריִמ ןָאוט געט יִד ןיִא
 נוא בֶלּולֲא נּוא גֹורְתֶא ןייֵא ןעֶמעֶנ לאָז ןעֶמ

 הָברָע ןופ ךעֶלְנייַוְצ ייוֵוְצ נּוא םיִסֵרַה ייֵרְד
 םּורָד טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד (םיִרָמִּת תֹוּפַּכ)
 סע :ּוא רֶמייֵּב לֶטייֵמ ייוֵוְצ םיִרָמְּת טייֵטְׁש
 ןעֶזייוַ וצ םֹוב לָמייֵמ ןייֵא רָמֵּת טיִנ םייַטְׁש

 הָבקָנַא נּוא רֶכְזַא זיִא םֹוּב רעֶטְכעֶרַא סאָד
 הָבקַנַא טיִמ רָכָזַא טיִנ טְצְנאַלְּפ ןעֶמ ןעוֶו גּוא
 ׁשֵרָדִמ רעֶד ןְסקאוַו טיִנ ףֹורָד תֹוריִּפ ןעק
 םֶהָרְבַא ןעֶגעֶקַא זיִא (רֶדָה ץע יִרָּפנ טְגאָז
 ףֹוא דיִחָיַא זיִא טאָניסאָד ןעֶזיוִועֶג טאָה רֶע
 רעֶנייֵא זיִא גֹורְתֶא ןייא יו ֹוזַא טְלעֶוֶו רעֶד
 איו ןעֶזייוַו ּוצ םֹוּבַא ץע טייֵטְׁש םּורָד נּוא
 רעֶּבָא טְראַד ראַפ טְרעוֶו רעֶסאַוו ןָא םֹוּבַא
 רעֶדיוִו רע טְסקאוו רעֶסאוו טְגיִרְק רֶע ןעוֶו
 טינ רע טֶה ןעֶטְׁשְרעֶג םּוצ םֶהָרְכַא ְךֹוא ֹוזַא
 ראָי טְרעֶדְנּוה ּוצ נּוא ןְּבאָה רעֶדְניִק טְנעֶקִיִנ
 ןּזַא טאַהעֶג טאָה נּוא ַחֹּכ ןעֶגּורְקעֶג רע טֶה
 םֶהָרְבַא טאָה טאָנ רָמֹולְּכ (רֶדָהְ) קֶחֶצִי
 זיִא םֶהָרְּבַא יוַא ןעֶד רעֶטְלעֶטימ טְנייֵׁשעֶב
 רעֶד רעו טְנעֶק רעֶד טיִנ ןעֶמ טאָה ןְמּוקעֶג
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז זיִא ןּוז רעֶד רעֶדָא רעֶטאַפ
 נּוא םֶהָרְבַא ןָמּוקעֶג זיִא דְראָּב ןייק טאַהעֶג
 ןעֶּבאָה לאָז ׁשְנעֶמַא ןָאּוטעֶג הָלִפְּת טאָה
 ןעֶּבאָה לאָז ןאַמ רעֶטְלַא ןייֵא נא דְראָּבַא
 רעוֶו ןעֶנעֶק רעֶד לאָז ןעֶמ יִדְּכ דְראָּב עַיֹורְגַא
 םֶהָרְבַא נּוא זיִא ןּוז רעֶד דַדָא רעֶטאָפ רעֶד

 טאַהעֶג טאָה סאָו רַטָׁשְרעֶרעֶד ןעֶועֶג זיִא
 ןקָזַא ּוצ ןייֵׁש זיִא סאָד םאוָו דְראָּב עֶיֹורְנַא
 תֹוּפַּכ ןעֶד קָחֶצִי ןעֶגעקַא זיִא םיִרָמָּת תֹוּפַּכ
 קָחֶצִי ףוא טְזייוֵו סאָד ןעֶדְנּוּבעֶג ׁשְמייֵט זיִא
 חֵּבְוִמ םעֶד ףוא ןֶדְנּּכעֶג ןעוֶועֶג זיִא רע סאָד
 ךּורַא רֶמֹולְּכ ְךֹור ׁשְטייֵט'זיִא םיִרָמְּת נּוא

 קֶחְצִי ם ַחֵּבְזִמ םעֶד ןופ ןְגְנאַנעֶג ףֹורַא זיִא
 (תֹובעץעףנעו םיִא ףֹוא ןְדְנּוּבעֶג ןעוֶועֶג זיִא

 הניארו רומא תשרפ
 ןעֶד בקעַיןעֶנעֶקַא זיא םאָד םֶדָה רעֶד זיִא
 ְךיִז םּורַא רעֶטעֶלְּב ליִּפ טֶה םֶדָהַא יו ֹוזַא
 .טאַהעֶנ ְּךיִז םּורַא רדְניֵק ליִּפ בקי טֶה ֹוזַא
 ןעֶנעֶקַא ויִא סאָדהָבְרַע ןייַא זיִא (לַחָניֵבָרעוו
 אפְּךיִג טְרעוֶו הָבְרע ןייֵא יו וזַא ןעֶד ףֵסֹוי
 רָסאוטְמּוקעֶּב םע ןעֶו נּוא רֶסאֵו ןָא טְראַד
 וזַא רֶמייֵּב עֶלַא ןּופ ןעֶמְקאוַו רָכעֶג סע טּוט
 ליִפ ןּופ טְראַד ראַפ ןעוֶועֶג ףֵסֹוי זיִא ְךֹוא
 ןיִא ןעֶּפְראָועֶג ןעֶראוָו זיִא רֶע סאָד תֹורָצ
 םִפָּת זיִא נּוא טְפֹוקְרעַּפ ןָראוָו זיִא נּוא ּבּורְנֲא
 ןְראוָועֶג טיִלַׁשַא רֶעזיִא ְךאָנ רעֶד נוא ןֶסעֶועֶג
 ְךאָנ רעֶד נּוא דֹובָּכ םֹורְנ טיִמ םִיַרְצִמ ןיִא
 געט עניו ןיא ןֶּבְראָטְׁשעֶג ויִא רֶמאָפ ןייַז זַא
 רֶע נּוא טְראַד רַפ איוִו ְךייַלְנ ןֶראָו רֶע זיִא
 רֶדיֵרְּב עֶנייַז רַּפ רֶעיִרְפ ןְּבְראָטְׁשעֶג ְךֹוא זיִא
 ראַפ דְלאַּב טְרעֶוו סו הָּבָרֵע ןייֵא יו ְךיילְג
 ריִמ זְנּוא טְניֵרעֶל ׁשֶרֶדֶמ רעֶד נּוא טְראַד

 םעֶד ןְנאַמ רעֶד ןְלאָז נּוא ןאָט הָלֵפְּת ןְּלאָז
 הָלָפְּת רָוְנּוא טעוו ֹוזַא תֹובָא איד ןּופ תּוכְז
 ןייֵא ׁשֶרֶדֶמ רַד טְגאָז ְךֹוא ןְמּונֶג ןָא ןְרעוֶו
 זיִא סע נוא ץְראַה ןייֵא יו ְּךייַלְג זיִא גֹורְתֶא
 תוצִמ ליפ ןָא ןְגְנעֶה ץְראַה ןיִא םֶד טְסּואוועֶג
 עֶזיַּב נּוא תֹובָׁשֲחַמ עֶטּוג תֹוריִבַע נּוא
 הָריֵבֲע ןייֵא טאָה רֶע ּבֹוא :ּוא תֹובָׁשֲחַמ
 הָרְּפַּכ ןייַא רע טאָה ץֶראַה םֶד טיִמ ןאָטעֶג
 ּוצ ןָכעֶלְגעֶג זיִא רֶע םאוָו גֹורְתֶא םעֶד טיִמ
 ןאָמ הָבּוׁשִּת רֶטייֹוַו לאָז רֶענּוא ץְראַה ןייֵא
 ןופ ןעקּורַא איו ְךייַלְנ זיִא בָלּוּפ רעֶד נּוא
 םעֶדאָפ רעֶד טייג ןעקור ןיא סאוָו ׁשְנעֶמַא
 נּוא לָכָׂש זיִא םיִא ןיִא סאוָו ַחֹומ םעֶד ןּופ
 רעֶד ׁשְנעֶמ רקָיע רעֶד זיִא סאָד סאוָו הָמָכָח

 * ׁשְנעֶמ םעֶד ןופ ןעֶנֹוא יד יו ְךייְֵג זיִא םֶדָה
 ןיִא טְגְנעֶה הָוְצִמ ּּוא הָריבֲע רקָיע רעֶד ןעֶד

 ןעֶצְפעֶל ּוצ ְּךייֵלְג זיִא הֶבָרָע יִד גוא ןְנֹוא יד !
 תֹוריֵבְע נּוא תֹוָצְּמ ליִּפ נּוא לֹומ םעֶד ןּופ
 ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז םּורָד לֹומ םעֶד ןָא ןעֶגְנעֶה
 יִד ףֹוא ןייַז רַּפַּכְמ ּוצ ּםיִניֵמ ריִּפ יִד ןעֶמעֶנ
 םעֶכיִלְטיִא ןעֶד רעֶדיִלְג ליִּפ יִד ןּוֿפ תֹוריִבֲע
 ןניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ןנעקַא הָרּפַּכַא טֶה דיִלָנ
 ּתְנָראַהעֶג טֶה רע סאָד ְּךֶלֶמַה םֹודְרֹוה ייֵּב
 ְךאָנ רעֶד נּוא לֵאְרְׂשִי ןּופ דְנעֶזֹוט ןְהעֶצ ליִפ
 - ּוצ טְגעֶרְפעֶג טֶה נּוא טאַהעֶג הָטרֲח רע.טֶה
 - ןעֶק רע סאוָו טיִמ חַטֶׁש ןֶּב ןועמִׁש יִּבַר
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 לייוַו טְנאָזעֶג םיִא ּוצ רע םֶה ןְּבאָה הֶרּפַּכַא
 אייֵז סאו םיִמָכֲח עֶלַא ּתְגְראַהעֶג טאָה רֶע
 ּוטְסְלאָז םּורָד טְלעֶוו רעד ןּופ טכיל יד ןְנעֶז
 רעֶד טיִמ רעֶד ּוטְסעֶו ק'מהיּב סאָד ןָאֹוּב
 ְּבאָה הָרְּפַּכַא טְסעֶֶו נּוא טְלעֶו יִד ןְטְכייל
 טֶה נורְתֶא רעֶד ׁשֶרֶדֶמ רעֶד טְּבייַרְׁש ְךֹוא
 ןנעקא זיא סאָד ַחיִר ןְמּוגַא נּוא םעמ ןְמּונַא
 הָרֹוּת ְךיִ ןיִא ןעֶּבאָה ייֵז סאָו םיִקיֵדְצ איד
 בָלּול רָד (םיִרָמְּת תֹוּפַּכ) םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו
 םעט ןָטּונַא טֶה סאוָו םֹוּב לָמייֵמַא ןוּפ זיִא
 יִד ןעֶנעֶקַא זיִא סאָד ַחיִר ןֶמּונ ןייֵק טיִנ נּוא
 םיִׂשֲעַמ ןייק טיִנ ןְּבאָה נוא הָרֹוּת ןְנרעֶל םוָו
 רע םֶדָה רעֶד נּוא (תֹובע ץע ףנעו) םיִבֹוט
 זיִא סאָד םעט ןייק טיִנ נּוא ַחיִר ןעֶטּונַא טֶה

 .םיִׂשעֵמ ךיז ןיִא ןעֶּבאָה םאוָו איד ןענעקא
 נּוא (לֵהניִבְרעו) הָרֹוּת ןייק טיִנ נּוא םיִבֹוּמ
 ןייק נּוא םעמ ןייק טיִנ טֶה סאוָוהָבָרע;איד
 םוָו לֵאָרְׂשִי יעָׁשֹוּפ יד ןעֶגעֶקַא זיִא סאָד ַחיֵב

 ןעֶנעק זיא סאָד ַחיֵר ןֵמּונ ןייק טֶה םוָו טוק -
 ּוצ ייֵז ןעֶלאָז ריִמ סאָד ןוָייוַו ּוצ םיִעָׁשָר יִד -
 הֶבּוׁשְּת נּוא הָלֵפִּת רָזנּוא ןיִא ןְטְפעֶהאַּב זְנּוא -

 תֹוריִבֲע עֶרעֶזְנּוא ןייַז לַחֹומ זָנּוא טאָנ טעוֶו

 זיִא נֹורָתֶא רעֶד ׁשֶרֶדֵמ רעֶד טְּבייַרְׁש ְּךֹוא !
 אייַּב טייֵטְׁש םע;םאְו לֶבָּב תּולָנ ןעֶנעקא
 םעֶד ןּופ ּפאק רעֶד בַהָד יֵד ּהיֵׁשאַר םיִא
 גֹורְתֶא רעֶד נוא דְלאָנ ןֹופ ןעוֶועֶג זיִא דליִּב

 בֶלּול רעֶד נּוא דְלאָנ ןּופ הָאְרַמַא ְּךֹוא טֶה -
 ׁשֹורָוְׁשַהֲא תּוּלָנ ףֹוא טְזייוַו סאָד גְנאַל זיִא
 עֶנְנאַלַא ףֹוא ןעֶגְנאָהעֶג ןָמֶה טאָה ןעֶמ סאוָו

 איו ֹוזַא ןעֶד טְזייוַו םֶדָה רעֶד נּוא הָיּולְּת .
 וזַא רֶטעֶלְּב ליפ טיִמ ןֵטְכאָלְפעֶג ויִא םֶדָהַא !

 ןְכאָלְפעֶג ןעוֶועֶג לֵאָרְׂשִי ןנעֶז תּולָג ןיֵא ךוא
 רעֶד ּטְּכייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד .תֹורָצ ליִּפ טיִּמ .

 ןעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ רַכְׂש םעֶד טְזייַװ גֹורֲתֶא
 טֶסע ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו תֹוָעְמ ליפ ןעֶנעֶז םָע
 ראָי ןְרעֶדְנַא םּוצ ראָי ןייֵא ןּופ רֵכְׂש רֶעייֵז
 םֹוּב םעֶד ףֹוא טְּביילְּב גֹורְתֶא רעד ְךֹוא ֹוזַא
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 טְוייוַו בָלּול רעֶד ןְרעֶדְנַא םּוצ ראָי ןייֵא ןּופ
 םֶה בָלּול רעֶד יוִו ֹוזַא ןעֶד אָּבַה םֶלֹוע ףֹוא
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ רעֶכעֶה עֶנייֵא רעֶטעֶלְּב
 אָד זיִא ןְרע.ןג ןיא אָּבַה םֶלֹׂשָל ךֹוא ֹוזַא
 רעֶד ןיפ רֶכעה עֶנייא ןְלּפאַמְׁש נא ןְליִמׁש
 ףֹוא איו וזַא ׁשְנעַמ ןָכיֵלְטיִא ּוצ רעֶרעֶדְנַא
 ניִצְּביִזְךאָנ טְׁשְרעע תֹוריֵּפ טְסקאוַו בֶלּולַא
 ְךאָנ ׁשְנעֶמ םעֶד טְמּוק אָּבַה םֶלֹוע ֹוזַא ראָי
 נוא ראָי ניִצְּביִז םֹוא טְּבעֶל רֶע זַא םעֶד
 ןַעיוִו ּוצ רֶמיִּב זיִא םֶדָה רעֶד נּוא טֶּבְראַטְׁש
 םֶלֹוע ּוצ ןְמּוק טינ ׁשְרעֶדְנַא ןעֵק ןעֶמ םאָד
 טְניִניֵּפ ןעֶמ נּוא טְנייַּב ראַפ ןעֶמ זַא רּונ אָּבַה
 ְךיִז טְואָל ןעֶמ נּוא םיִתיִנֲעַּת טיִמ ףּונ םעֶד
 עֶרעֶדְנַא טיִמ ְּךאָנ נּוא גּונֲעַּת ןייקּוצ טיִנ
 ןעק ןעֶמ סאָד טְוייוַו הָכְרֲע איִד :ּוא ןעֶכאַז
 טְלאַה ןעֶמ זַא רּונ אָּבַה םֶלֹועְל ןעֶמּוק טיִנ
 ןיִא טְסְקאו הָכְרֲע ןייֵא איו וזַא גיִרָריִנ ְּךיז
 ריִמ ןעֶמעֶנ םּורָד נּוא לאָטַא ןיִא רֶדיִנ רעֶד
 לייוַו דְנאַה רעֶקניל רעֶד ןיִא נֹורְתַא םעֶד
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ רַכָׂש םעֶד ףֹוא טְזייוַו רֶע
 הָברֲע נּוא םֶדָה רעֶד נּוא 'בָלּול רעֶד נּוא
 רעד ןיִא ריִמ ןעֶמעֶנ אָּבַה םָלֹוע ףוא ןעֶנייוַו
 טְנאָז קּוסָּפ רעד איו ֹוזַא דָנאַה רעַמְכעֶר
 דֹובָכְו רֶׁשֹוע ּהָלאֹמְׂשַּב ּהָניִמיִּב םיִמָי ְךָרֹוא
 רעֶד םִיַמָׁש םֵׁשְל הָרֹוּת טְגנְרעֶל סאוָו רעֶד
 .רָּבֶא אָּבַה םָלֹוע טֶה רֶע רֶמֹולְּכ גנאַל טְּבעֶל
 טֶה רעֶד םִיַמָׁש םֵׁשְל טיִנ טְנְרעֶל סאוָו רעֶד
 טיִנ טְלעֶו רעֶד ףֹוא רֹובָּכ נּוא רֶׁשֹוע רּונ

 קּוסָּפ רעֶד סאָד ריִמ ןֶהעֵז ֹוַא אָּבַה םֶלֹוע
 עֶטְכעֶד אָּבַה םֶלֹוע רֵכָׂש םעֶד ןָא טְפּור
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ תֹוריִׁשֲע סאָד נּוא דְנאַה
 יַנְּב תֶא יִּתְבַׁשֹוה תֹוּכּוסּב יִּכ) דְנאַה עַקְניִל

 ןעֶד תֹוּכוס ןיִא ןעֶצְמיִו טְלאָז ריִא (לֵאָרְׂשִי
 זַא תֹוּכּוס ןיֵא לֵאָרְׂשִי יִד טְצעֶועֶג ּבאָה ְךיִא
 דְנאַל םעֶד ןיפ ןעֶגֹוצעֶג םֹוא אייֵז ּבאָה ְךיִא

 לֵאָרְׂשִי סאָד ןעֶנאָו םיִמָכֲח לייֵטַא םִיַרְצִמ
 תֹובּוס טְכאַמעֶג ְךֹוא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןְּבאָה
 םּורָד רעֶמייֵּב טיִמ טְקעֶדאַּב נּוא ץֶלאָה ןּופ
 ּוצ טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז יוִו ֹוזַא ריִמ ןעֶכאַמ

 וצ ןָאּוטעֶג טֶה טאָנ סאוָו םיִסינ יִד ןְקְנעֶרעֶג
 אּוד ּבֹוא גוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי איד
 ןעֶמּונעֶג לֵאָרְׂשִי ןעֶבאָה יוִו ןעֶגעֶרְּפ טְסְליו
 ְךאָד טְסְקאוו טְאָד רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא רֶמייֵב
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 ןעֶּבאָה םיִרֲחֹוס זיִא ץּוריִּת רעֶד טיִנ ראָנ

 לייֵטַא נוא טְפְראַרעֶּב ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו ץֶלַא
 םּורַא ןעֶועֶג ןעֶנעֶו ןעֶקְלאָוו יִד ןְנאָז ּםיִמָכֲח
 יו ֹוזַא ןְבֹוא ןּופ נּוא ןעֶטייַז ְריִפ ןּופ לֵאָרְׂשִי
 ׁשְנעֶמַא (תיִלֵאָרְׂשִי הָׁשֲא ןֵּב אֵצָיַ) הָּכּוסַא
 ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא תיִלֵאְרְׂשִיַא ןּופ ןּוז רעֶד
 רָמֹולָּכ טייֵטְׁש ןֶּבֹוא סאוָו הָׁשָרַּפ רעֶד ןּופ
 טייֵמְׁש ןְבֹוא סאוָו םעֶד ןּופ טעֶּפְׁשעֶג טֶה רָע
 ןעֶנייֵל ןְכְׁשִמ ןיִא ׁשיִט םעֶד ףֹוא לאָז ןעֶמ
 ןְרעֶדְנַא םּוצ תֶּבַׁש ןיֵא ןּופ םיִנָּפַה םֶהָל סאָד
 לאָז ךֵלָמַא ְךיִז טְקיִׁשעֶג יוִו טְגאָזעֶג רֶע ׁשֶה
 ןעוועֶג זיִא רע;נוא ןָסֵע טֹורְּב ןְקאַּבעֶג טְלַא
 טאָה הָׁשֹמ סאו יֵרְצִמ םעֶד ןּופ ןּוז רעֶד
 םיִא טאָה ׁשְנעֶמַא נּוא םִיַרְצִּמ ןיִא טייֵטעֶג
 רעֶמאַפ ןייַז טייֵמעֶג טֶה הָׁשמ סאָד טְנאָועֶג
 םעֶד ןעֶטְלאָׁשעֶג רע.טאָה םּורָד םֵׁשַא טיִמ
 ךֶרּוד ןעֶראָו זיִא רעֶטאַּפ ןיִיַו לייוװ םֵׁש
 ןָמּוק טְלאוָועֶג טיִנ טָה רע נּוא טייֵטעֶג םִיַא
 טְכאַרְּבעֶג םיִצ ןעֶמ טֵה טַּפְׁשִמ םּוצ הָׁשֹמ ּוצ
 הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רעֶד
 טְלעֶׁש םע;רעוֶו ןיִד םעֶד ץֶרּוקטְלעֶטְׁשעֶג טיִנ
 הָרֹוּת יד לייוַו טייֵטעֶג ןְרעוֶו לאָז רעֶד טאָנ
 וָנּוא טְוייוַו םֶנייֵא ןעֶכאַז ייוֵוְצ ןוָייוַו זָנּוא ליוִו
 טיִנ ְּךיִז טֶה ׁשְנעֶמ םּוׁש ןייֵק סאָד הָרֹוּת יד
 רּונ םֵׁש םעֶד ןעֶטְלעֶׁש ּוצ ןעֶנעוֶו רעֶד ּוצ
 ַרָו רעֶטְכעֶלְׁשַא ןּופ םֹורַא טְמּוק רֶע לייוַו
 עַרָדְנַא סאָד ןעוועֶג טֶּכעֶלְׁש ֹוזַא רע זיַא םּורָד
 םֹורַא טאָה רע סאָד הָרֹוּת איִד זְנּוא טְוייַו
 נּוא תֹויִתֹוא ריִפ עֶלַא טיִמ םֵש םעֶד דייֵרעֶג
 טייֵמְׁש קּוסּפ ןיִא ווא ןְטְלאָׁשעֶג םיִא טֶה
 רע (םֵׁשַה תֶא תיִלֵאִרְׂשִיַה הֶׁשֹאָה ןֵּב בֹוקיַל
 טיִמ ּםֵׁש םעֶד דייֵרעֶג םֹורֵא ְךיִלְדייֵׁשאַּבטֶה
 ןְטְלאָׁשעֶג םיִא טאָה נוא תֹויְתֹוא ריִּפ עֶניִַ
 רעֶד ןעֶמ ןעוֶו ןְנרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז ןנאַד ןּופ
 ןיִא ןעֶמ לאָז הָלָפָּת רעֶד ןיִא םֵׁשַא טְנאַמ
 ןיִא סאוָו דייֵׁשעֶּמ םעֶד ןֶּבאָה ןֶניִז ןיִא ץֶראַה
 טעוֶו ֹוזַא זיִא םֵׁש םעֶד ןּופ תֹויָתֹוא ריִפ יִד
 םֵׁשָ) טאָנ ראַפ טְרעֶה רעֶד ןְרעוֶו הָּפְּ יד
 טאָה רעֶטּומ ןייַז (יִרָבִד תַּב תיִמֹולֶׁש ֹומֲא
 רעֶד יִרְבַד ןופ רֶטְכאָט יִד תיִמֹולְׁש ןָסייַהעֶג
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 ןעֶנעֶקַא תווע טאָה םע;רעוֶו טְּביירְׁש יִיַחְּב
 איו ֹוזַא רַטּומ ןייַז ְּךאָנ ןְהעֶז ןעֶמ לאָז טייַל
 סְרעֶטּומ ןייַז טיִנ טְנאַמ רעֶד קּוסָּפ רעֶד
 ןָאּוטעֶג הָריִבֲע יִד טֶה רע זַא טְשְרע ןעֶמאָנ
 וצ ןעֶמאָנ םִרעֶטּומ רעֶד הָרֹוּת יִד טְלעֶטְׁש
 לאָז רע ןעוועֶג םֵרֹוג םיִא טֶה יִז םאָד ןעֶזייַו
 איד ךיז ןיִא טאָה דָניִקַא ןעֶד ןייַז טְכעֶלְׁש
 םעֶד ןּופ יוִו רעֶמ רעֶמּומ רעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ
 נוא םּולָּב ריִא ןופ טְמּוק רע לייַו רעֶטאָפ
 טְרעֶוֶו רע זַא נּוא ְּךֹוּב ריִא ןיִא טְסְקאוַו
 טאָרעֶג םּורָד ְךֶליִמ ריִא רֶע טְגֹוז ןעֶרֹוּבעֶג
 םיִׂשֲעַמ םִרעֶטּומ רעֶד ןיֵא דָניִק םאָד טֶפָא
 עַטּונ ְּךיִז ןיִא טאָה דְניִק סאָד ןעוֶו ְךֹוא נּוא
 יו ֹוזַא רעֶטּומ רעֶד ןּופ טְמּוק סאָד םיִׂשֲעַמ
 ריִא טיִמ רע טֶה דָבָכֹוי ןעֶמּונעֶג טֶה םֶרֶמַע
 עַמּונ עֶלַא םִיַרֵמ נּוא ןֹרָהַא הָׁשֹמ טאַהעֶנ
 ןעֶשיוִוְצ םֶד וָנּוא טְזייוַו קּוסָּפ רעֶד רעֶדְניִק
 רּונ ןעוֶועֶג טיִנ הָנֹוז ןייק רעֶמ ויִא לֵאָרְׂשִי
 ןאַמ ןעֶכיִלְטיִא טאָה איז ליִיַו נּוא עֶנייֵא יד
 'רייַרעֶג ןָכיֵלְטיִא טימ טֶה נּוא ןְּבעֶנעֶג םֹולָׁש
 הֵׂשֲעַמ איִד ןעֶפאָרְמעֶג ריִא ְךִיִז טאָה םּורָד
 לייוַו תיֵמֹולָׁש ןָפּורעֶג יז ןעֶמ ּטֵה םּורָד נּוא
 (ןָד הֵטַמָל ןְּבעֶעֶג םֹולָׁש ןעֶכילְּטיִא טֶה יִז
 טְגְנעֶרְּב עֶׁשְרַא ןֶד טֶבֵׁש ןּופ ןעוֶועֶג זיִא איז
 םּורָד העֶטּומ נּוא רעֶטאַפ ןיִיַז ףֹוא תֹוּפְרֶח
 יִז טֶבֵׁשַא ראַפ םאוָו ןופ קּוסָּפ רעֶד טְנאָז
 חַבָׁש ןטּונַא שְגנעֶרְּב קיִרצַא נּוא ןעוֶועֶג זיִא
 ןייז ףֹוא נוא רעֶטּומ נוא רעֶמאַפ ןיִיַז ףֹוא
 טייֵטְׁש םִע נּוא (תָמּוי םָׁש ֹובְקִנְּב) הָחָּפְׁשִמ
 רָנייֵא ןעֶו ןייוַו ּוצ (הָּכִי ִּכ ׁשיִאְונ אייַּב רעֶד
 רֶע איו ֹוזַא ְּךייַלְנ זיִא רָבֵח ןייַז טְנאָלְׁש
 (ונו םיִעְמֹוּׁשַה לּכ ּוכְמָסְו) םיִא טְלעֶׁש
 דְנעָה עֶרעֶייִז ןעֶייֵל ףֹורא ןעֶלאָז םיִדע.יד
 ןְטְלאָׁשעֶג טֶה םָו םעֶד ןּופ ּפאָק םעֶד ףֹוא
 םֹורַא טְזּומעֶנ ןֶּבאָה םיִדֵע יִד ןעֶד םֵׁש םעֶד
 נּוא םֵׁש םעֶד ןְטְלאָׁשעֶנ טֶה רע ֹוזַא יוִו ןְגאָז
 ףֹורַא יי ןֶּבאָה םּורָד הֶרָיֵבֲע ןייֵא זיִא םאָד
 ןְגאָז וצ ּפאק ןייַז ףֹוא דְנעֶה עֶרעֶייִז טְנייֵלעֶג
 ןְּבאָה ריִמ םוָו ריִד ףוא ןייַז לאָז הֶרָיִבֲע יִד

 :םָׁש םעֶד ןעֶדייֵר סורַא טְוּומעֶג
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 תֶרָמָׁשִמ תֶא ּוֵמָׁשרֶׁשֲא קורְצ נב םִילַה םיִנֲהּכַהְו
 טֶבָׁש ןּופ םיִנֲהּכ יִר טאָנ טְנאָז (יִׁשָדְקַמ

 סאָד טיִהעג ןעֶּבאָה סו קודְצ ןּופ רֶדָניק איד יִול
 איִד םוו טייַצ רעֶד ןיִא טייֵקיִלייֵה ןיימ ןּופ גָניִטיִה :

 םּורָד ריִמ ןּופ טיִנְנאָלְּבעֶג קעֶוַא ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִי
 ּוצ ביִרְקַמ נּוא ְיִמ ןעֶגיִאַּב ּצ ןיִנהעֶגיִגייֵזןעֶלאָז
 ראַה רַד טאָנ טְנאָז ֹוזַא םַד נּוא בֶלַח ריִמ ּוצ ןייז

 ןיימ ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלאָזייֵז (יֵׁשְְקִמ לָא ואֹבָי הָמֵה)
 ּוצ ׁשיִט ןייֵמ ּוצ ןעֶגְהעֶגיִג ןעֶלאָז ייֵז נּוא ׁשֶרְקַמ
 םיִנָּפַה םָחָל םעֶד ןייַנ רֵדֵסְמ ּוצ נּוא ְךיִמ ןעֶניִדאַּב
 לֶא םָאֹובְּב היְהְו) גָנִטיִה ןייַמ ןעֶטיִה ןעֶלאָז נוא
 םיִלודָנ םיִנֲהֹּכ יַד ןעוו נּוא (תיִמיִנְּפַה רֵצָחָה יִרֵעַׁש

 םּוא ףוה ןעֶטְסְניִנייַוְניִא םעֶד ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
 ןָא ייֵז ןעֶלאָז םיִׁשָרְק יֵׁשְרָק ןיִא רֶָמּולְּכ רּוּפַּכ םוי
 ןְייֵלְק ןָא טיִנ ןעֶלאָז גּוא רֶרייֵלָק ןעֶגייֵל ןעֶדייֵלְק
 םעֶד ןיִא ןעֶניִדאַּב ןעֶלעווו יֵז זַא רֶרייֵלְק עֶניִלאַַו
 םיִּתְׁשִּפ יִרֲאּפ) םיִׁשָרַק יַׁשְרק ןיִא ףֹוה ןָמְסְגיִנייַוְניִא

 ףיא ןייַז לאָז ןעֶנייֵל ןּופ ןעֶלְטיִה (םָׁשאֹר לַע ּויְהִי
 רֶעייֵז ףֹא ןייַז לאז ןעֶנייֵל ןופ םִיַָנְבַמ ,ּפא רייז
 ןְייֵלְק ןָא שיִנ ןעֶלאז ייֵז (ֶיּבּורְגֲחַי אל) ןידְנעֶל
 ןּופ רעֶכעֶה טיִנ זיִא םָד טָציִוֶׁש םָװ טרא םָד ףֹוא

 יִדְנעֶל איד ןּופ רעֶגיִרְדיִנ-טיִנ גוא ןְגֹּבְניִלֲע םעֶד
 ןילעוווייֵז זַא נּוא (הָנֹוציִחַה רַצָחֶה לֶא םֶתאֵצְבּו
 םַד קְלאָפ םּוצ ףוה ןיִטְסְניִנייַוְניִסוא ןיִא ןייג םורַא

 ןיירַא ןיִַא ןעֶגעֶמ לֵאְָׁשִילָּכ םוָנםיִׁשָנ תְִֵע זיִא
 ייֵז סאוָו רֶדייֵלָק עַרֶעיֵז ןאָמ סוא איז ןעֶלאָז ןייֵג
 יא ןעֶגייל יי ןעֶלאז נּוא ייֵז ןיִא טְניִראַּב ןעֶּבאָה
 - עֶרעֶרְנַא ןאָט ןָא ןעֶלאָז נּוא ׁשֶרקַמ ןיא רעֶמאַקא
 םיִמ קָלאַפןיִא ןעֶריר ןָא ינ ןעֶלאָנ יי נוא רֶרייֵלק
 עֶרֶעייֵז נּוא (ּוחֵלִגְי אל םְׁשאֹרְו) רֶדייֵק עֶגיִלייַה יד

 םיִנ יי ןעֶלאָז נוא ןעֶלאָג ָּא טיִנ יי ןעֶלאָז עק
 יז ןעֶלאָז ייֵז ראָנ ראָה איִד ןעֶפְקאַו ןעֶואָל ראָנ
 יִב ןעֶכייֵרְג לאָז ראָה ןייא ןופ ןיִּפְׁשַא םָד ןעֶרעׁש
 ּפאָק רֶד םֶד ראָה רעֶרעֶדְנַא רֶד ןופ לעֶצְראָו ןיִא
 טְנאַז אָרָמֶנ איִד ,ראָה טיִמ טְקעֶדאַּב ןיײז לאָו

 גּוא גאָט עֶלַא ןעֶראׁשעֶג ךיִז טאָה לֵאָרׂשִיךֶֶמַא
 טאָה טֹויָרֲה ןֵהּכַא נּוא גאָטייִרְפ עֶלַא לֹודַג ןֵהֹּכַא
 ןייק גּוא (ּותְׁשִי אל ןִיו) שך;ח עַלַא ןעראשעג ְךיִז
 ןעֶלעוֶו יי ןעוו ןעֶקָניִרְמ טיִנ םיִנֲהּכ יד ןעֶלאָזןייַו

 תשרפ
 ִלְׁשִמ ןיִא טְנאָז ְךֶלֶמֲה הֹמלְׁש (יֵניִמ רַהְּבִ

 קיִדַצ רָד (וגו תֹונֲעַל הֶנֲהְי קיִדַצ בֵלנ

 יטוקיל

 טאָנ טאָה (רמאֵל יֵניֵס רַהָּב הָׁשֹמ לֵא יי רַּבַבָע
 נּוא יֵניֵס גָראַּב םעֶד ףוא הָׁשֹמ ּוצ רייֵרעֶג

 היד הניארו רומא
 אל הָׁשּורְנּו הָנְמְלֵאְו) הָדֹונֲע איד ןאַמ ןעֶפְראַד
 הָנָמְלַא ןייֵא ןעֶמעֶג טיִנ לאָו לֹודָג ןֵהֹּכַא (ּוחקִי
 געֶמ טֹוָדָה ןֵהֹּכַא נּוא ּבײװַא ראַפ הֵשּורְנַא נּוא
 םיִנ רֶע ראט הָׁשֹרְנַא ראָנ הָנָמִלַא ןייֵא ןעֶמעֶנ
 ראָנ (לֵאָרְשִי תיֵּב עַרְזִמ הָלּותְּב םִא יִּכ) ןעֶמעֶנ
 נּוא ןעֶמעֶנ לֹודָנ ןֶהֹּכַא לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ הָלּותָּנַא
 םר ןעֶמעֶג םיִנֲהּב לייַטַא ראָנ ןעֶלאז הָנְְלַא ןיַא
 נּוא (ורוי ימַע תֶאְו) םיִנֲהּכ עֶטְסאָרְּפ איִד ןעֶנעֶז
 לַע) לֵאָׂשִי טיִמ הָרּ ןעֶגְרעֶל ןעֶלאֶז יִנֲהּכ יִד
 ןעֶלאָז גיִרְקַא ףוא נּוא (טָּפְׁשִמַל ּודְמַעַיי הָמַה ביִר
 (הֵאְמָמֶל אֹבָי אל םָדָא תַמ לֵאְ) ןעֶּבעֶג טָּפְׁשִמַא ייֵז
 ןייַז ּוצ ראָנ תַמַא ּוצ ןייַז אֵמַטָמ טיִנ ְךיִז לאָז ןֵהֹּכַא
 רעֶטְכאָמַא ּוצ גּוא ןּוזַא ּוצ גּוא רעֶמּומ נוא רֶטאַכ
 ְךאָנ םֶה םו רעֶמְסעֶווְׁשַא ּוצ נּוא רָרּורָּבַא ּוצ נּוא
 נוא ןייז אֵמֵמְמ ְךיִז רֶע לאָז איד ּוצ טיִנ ןאַמ ןייֵק

 רומ ןייַ נוא געָמ ןעֶביִז ןעֶלייֵצ רֶע לאז םֶד ְךאָנ
 רד םָו נאמ םָד ןיִא נּוא (ׁשֶדֹוקַה לא ֹואֹוּב םֹויָבּו
 לֶביִה ןיא ןעֶמֹוק ןיירַא לאָמ עָטְֶׁרָע םֶר טעֶו ןֵהֹּכ
 תאָמַחַא ןייַז ביִרְקַמ רֶע לאָז הָדְובֲע איִד ןאָמ ּוצ

 ןַהּכַאםוָו לעַמ סאָמ ליִטְנֶהעֶצ םֶד טְניֵמעֶג יִא םָד
 סו גאָמ ןעֶמְׁשָרע ןיִא ןייַז ביִרָּקַמ טֶּפְראַדעֶג םֶה
 ק"מהיּב ןיִא ןאָט הָדובֲע איד ןעֶּבּוהעֶגְנַא טֶה רֶע
 . איד (הָלֲחַנְל םֶהָל הָתָיָהְו) ראַה רֶד טאָג טְנאָז ֹוזַא
 ןעֶמעֶג טיִנ ןעֶלאָז יֵ הָלֲחַנַא ייֵּוצ ןייַז לאָז הָנּוהְּכ
 ךיִא ןעֶד לֵאָרְִׂייװּזַא טעָטְׁש נּוא רעֶדְלעֶפ ןייק
 ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶלעוֶו יי הָלֲחַנ רֶעייֵז ןיִּב טאָג
 ץְלַא נּוא םָׁשָא נּוא תאָמַח נּוא הָחְנַמ ןּופ תֹונָנְרַק
 םיִרּכיִב וא ןעֶסעייֵ עֶלאזׁשְרְקַה טְכאַמ ןעֶמ םִו
 ןֵהֹּכ םּוצ ןעֶּבעֶג ריִא טְלאָז הָלֵח נּוא הָמּורְּת נּוא
 ןופ זה ןייַד ןיִא הָבָרְּבַא ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָנ נּוא
 ןֵמּו ףֹועָה ןֵמ הָפיֵרְּו הָליֵבְנ לָּכ) תּוכְז םֶד ןעֶגעוֶו
 הָפֵרְּמַא נּוא הָלָּנְנַא (םיִנֲהּכַה ּולְכאֹי אֹל הָמָהְּבַה
 םיִנֲהַּכ איִד ןעֶלאָז ףוע ןייַא ןּופ נּוא הָמֵהְּבַא ןּפ
 נּוא הֶלֵבָנ ןייֵק ךֹוא ראַט לֵאָרְׂשִיַא נּוא ןעֶסֶע טיִנ
 עק יה יש יי עןקשנויִּנִהַּפַרָכ

 םַצ םנְהאַמ רעד ןעמ טמ ךי 3 יראָמחַא ןעֶפְצ
 יי ןעֶלאָז ןעֶגעֶֶו טְסעֶד ןופ הלא טְסייֵה םֶד סו

 :ןעֶמע טיִנ הָּפִרְּו הָליִבנ עֶרעדְנַא ןייק |

 ייֵז

 ,רהב
 רייַר עֶכייוֵו נּוא תֹולָּפְׁש טיִמ ןעֶדייַר טּומ
 נּוא הָוֲאַנ טיִמ ןעֶרייֵד טּוט עֶׁשָר רעֶד נּוא
 עגידרעפאה םירקי

 גּוא לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ רייֵר טְנאָועֶג ֹוזַא םיִא ּוצ טֶה
 םֶדְיִא ןעֶמּוק עו ריִא ןעֶו ןעֶגאָ וזַא ייֵז טְסְלאָז

 דנאל
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 םעֶד ןּופ דייֵר איד נּוא רייֵר עֶניִדְרָפאָה
 ןייַז ןּופ הָבָׁשֲחַמ רעֶד ףֹוא ןעֶנייו ןעֶׁשְנעֶמ
 זיִא תֹולָּפִׁש םֶָד טְסּואווָנ זיִא םָד גּוא ץֶראַה
 יִד ןעֶד תֹודִמ עֶלַא ןֶׁשיווְצ הֶָדֵמ עֶטְּפעֶּב יד
 םעֶד ייֵּב ראָנ ןעָור טינ ׁשֶרָדְנַא טּוט הָניִכְׁש
 קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא גיִרָדיִנ ְּךיִז טְלאַה סאוָו
 טאָנ (ונו ןֹוּכָׁשֶא ׁשֹודְקְו םֹורָמ) טייֵטְׁש
 ןעּור אּוט נּוא גיִלייֵה נּוא ְּךֹוה ןיִּב ְּךיִא טְנאָז
 איד נוא .גיִרָדיִנ ְּךיִז טְלאַה סאָו םעֶד טיִמ
 טְלאַה םָו םעֶד ייּב ןְּבייַלְּב ראָנ ןעק הָרֹוּה
 יֹוה) טייטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוו ֹוזַא גיִרְדיִנ ְּךיִז
 הָרֹוּת יִד רֶע טְכייֵלְנ (םִיַמָל ּוכָל אֵמָצ לָּכ
 גיִרְדיִנ ןייֵא ףֹוא ראָנ טייג איִז םִוו רָסאַו ּוצ
 ראָנ טייג הָרֹוּת יִד ֹוזַא ףורַא טיִנ נּוא טְרָא
 ךֹוא גיִרדִיִג ְּךיִז טְלאַה סו ןָׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ
 עֶלַא ןייֵטְׁש טְואָלְג טֶה טאָנ םֶד רימ ןְנִפעֶג
 ףֹוא ןְּבעֶגְנ הָרֹוּת איִד טֶה נּוא גְרעֶּב עָכֹוה
 נוא יַניִס נְראַּב רָד ויִא םֶד גְראַּב ןעֶניִרְדיִנַא
 לאָז דֶרֶע יִד ןְסייֵהעֶג טאָנ טאָה;םּורָד ְּךֹוא
 הָיִמְׁשזיִא םאָד ראָזןיִטּביִז םעֶד ןיא ןעור

 הניארו רהב תשרפ

 .םִֶו ּוליּפֲא נוא ןעֶייז נּוא ןיִרקַא טיִנ לאָז ןעֶמ
 טיִנ ךֹוא ןעֶמ לאָז ןייֵלַא ְּךיִז ןּופ טְסְקאוַו
 םיִנ ןעֶמ לאָז ןיִטְראָג ןייווַא ְּךֹוא נא ןְרייֵנְש
 רעֶד יֵדָּכ הָטיִמְׁש ןיִא ןעֶדייֵנְׁש נוא ןעֶּבאָרְג
 ראה ןייק טינ זיִא רע םִו ןעֶסיוִו לאָז ׁשְנעֶמ
 ןייזייֵרְפ ץֵלַא לאָז םִע ְּךאַז םּוׁש ןייק רֶּביִא
 ְךֹוה טיָנ ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד םֶד ןעֶזייַו ּוצ
 גייװ יז טימ נוא דְלעפ ןיד טיִמ ןעֶטְלאַה

 ְץֶלַא זיִא תֹוריִׁשע,םֶד ןְסיוו לאָז רֶע ןְטְראָנ
 ןְלייֵצ טְסְלאָז (תֹותָּבַׁש עַבָׁשֹנ ןייֵלַאטאָנ ּוצ
 רָד ראי ןעֶּביִז ּוצ רֶרְנַנַא ְּךאָנ תֹוטיִמְׁש ןֶּביִ
 רָפֹוׁשַא טיִמ ןיִזאָלְּב ּוטְסְלאָז לֵבֹוי זיִא ְּךאָנ
 נּוא טְכעֶנְק עֶלַא ןעֶואָל אייֵרְפ טְסְלאָז נּוא
 טיִנ רעֶמ ְךיִד ןעֶלאָז יִיַו סאָד ןיִדייֵמ טְסְניִד
 טָפֹוק רַפ נְנאַל טאָה רעֶנייֵא ןעוֶו נּוא ןעֶניִד
 םיִא ּוצ לֵבֹוי םּוא ְךיִז םִע לאָז דְלעֶפ ןייַ
 .ָגעֶמ טאָה רּוּפַּכ םֹוִי םּוא נּוא ןעֶרעֶק םּוא
 םִע זַא ןָסיוִו לאָז ןעֶמ רֶפֹוׁשַא טיִמ ןיִואָלְּבַ
 ריִא (ֹותיִמַע תֶא ׁשיִא ּונֹות אלו לֵבֹוי זיִא

 ּור ןעוֶו רבה ןיינ ׁשְנעֶמַא ןעֶדאַנ טיִנ טְלאָז
 טסליוו

 םירקי יפוקיל
 ןייד ןְעייֵזּוטְסְלאָז ראָי םֶקעַז ,ןעֶנעֶוו סְמאָנ ןּופ ר רֶרֶע איד לאָז יא יג ךיִא ֶ ןייֵרא דְנאַל
 ןייד ןיא ןעֶמייֵּברַא ּוטְסְלאָז ראָי סְקעֶז נּוא דְלעֶפ

 . איד ןעֶגנעֶרְּב ןייַרַא טְסְלאָז נא ןעֶמְראָג ןייַו
 ראָי עֶטְנעֶּביִו םָר רעֶּבָא תֹוריֵּפ איד נּוא תואּובָּת
 ןעֶסייַה לאָז סַע נּוא דרֶע רעֶד ּוצ גְנּוהור ןייַז לאָז
 ְּבייְַׁש אָרִָע ןֶבָא רעד .ןעֶגעוו סְטאָנ ןּופ תַָּׁש
 טיִנ ױגַא ּוליִפֲא ראָמ רּויַא םֶד הָוְצַמַא זיִא םִע זַא

 ןעֶראָט ריִמ יו ּוזַא רֶלעַפ ןייַ ףֹוא ןָמייֵּבְרַא ןעֶזאָל
 עֶׁשיִריִי ףוא תָּבַׁש םּוא ןעֶטייֵבְרַא ןעֶואָל טיִנ יֹונַא

 ּוצ תֵּבַׁש קּוסַּפ רָר טְגאָז םֶד רעֶּביִא נּוא רעֶדְלע
 םד ְךיִז ןיִא טָה הָמיִמָׁש ןּופ הָוְצִמ יד רָמֹולְּכ טאָנ

 רַפ טְגעֶרְּפ שודקה םיִיַחַה רֹוא רעֶד ,תָּבִׁש יו ןיִד
 זיִא איִז זַא הָוָצִמ ןייק יב ןֶּביִרְׁשעֶג טיִנ טייֵמְׁש םוָו

 רֶדייַּב ראָנ יַניֵס גְראַּב םִד ףוא ןעֶראועֶג טְנאָנעֶג

 םיִנָּבַר עֶרעזנּוא עֶׁשְּטאָח נּוא הָמיִמְׁש ןּופ הָוְצִמ
 ןעֶנאַד ןופ זַא םַעַמ םִד טְגאָזעֶג ןוׁש ְךאָד ןעֶּבאָה
 םיִלָלּכ עֶרֶעייזטיִמ תוּצמ עֶלַא םֶר ּפָא ריִמ ןעֶנְרעֶל
 טְגאָזעֶג יִניִס גְראַּב םעֶר ףוא ןעֶנעֶז םיִָרְּפ נּוא

 טיטְׁש םָו רַפ אְָשִקַא טְראָפ ְךאָנ זיִא ןעֶראָועֶג
 בקעי להוא

 טְסְלאָז טְגאָועֶג טֶה טאָג (םיִנָׁש תֹותְּבַׁש עַבָׁש ְךל ָהְרפָסְ
 עַבֶׁש םיִנָׁש עַבָׁשֹו ןְראָו תֹיטיִמְׁש ןֶּבִ ְלייֵצ פא

 םְגאָזעֶג זיִא איִז זַא הָוְצִמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ייַּב םיִנ
 ןעֶנאַק ךיז ריִמ ןעֶלעֶו ניס גְראּב םָד ףוא ןעֶראועֶג
 בוא טְרעֶרנּוה סְקעֶו עֶגיִרְּביִא יד עֶלַא זַא ןעֶגְניִרְד

 ףוא ןעֶראַועֶג טְנאָזעֶג ךוא ןעֶנעֶז תוצִמ ףֶלעֶווְצ
 תצכ ר רעיא רה יב רעט = א םָד
 םָקעֶו איד ףיא ןעֶגְניְִד ןעֶנאַק ךוא ריִמ ןעֶלעֶו
 רָתיַמַא רַד ראָנ תֹוצַמ עֶגיַיִרְפ ףְלעוֶוְצ טְרעֶרְנּוה
 אוה ְךּורָּב טאָנ םֶה הָוְצַמ רֶד יַּב לייוו זיִא ץּוריִּת

 ּוצ טיִנ רֶע םוָו הָנֶּתַמ איִד הָשֹמ ּוצ ןעֶועֶג ריֵּכְנַמ

 זַא קוסּפ רֶד טְנאָזםָד רּביִא לֵאָׂשִיץֶרֶא ןעֶדּוי יד
 ןְראָועֶג טְגאָזעג נס גְראַּב םָר ףוא זיִא הָוְצַ יִד
 - ףוא ןעֶגאַטׁשעֶג ןעֶנעֶז םִו םֶד ְֶרוד זַא ןעֶנייוו ּוצ
 ןעוֶועֶג לַּבִקַמ הֵרָוּת יד ןעֶּבאָה נּוא יַניֵס גראַּב םָד

 טאָנ ןעֶראוָוהָנָתִמ אי ןראוָועֶג טְגיִטעֶטְׁשאַּב זיִא
 ץרָא ןְּבעֶגעֶג יַאַנְּת םעֶד ףֹוא ראָנ טֶה אוה ְךּורָּ
 הָרּת יִר ןעֶטְלאַה ןעֶלאָז ייֵ ןעֶרוי יד ּוצ לֵאָרְׂשִי
 ןעֶועֶג רֵבֹוע ראָנ ןעֶּבאָה לֵאָרָׂשִי יִד רֶלאַּב יִו נּוא
 עָטְכעֶלְׁש ךרוד אּוה ְךּורַּב טאָנ ייֵז טֶההָרֹוּת רֶד ףֹוא

 :לאָרְׂשִי ץרַא ןופ ןּביְִטעֶג םורַא ןעֶׁשְנעֶמ
 ריד טְסְלאָז נּוא (םיִנָׁש תֹותָּבַׁש עַבָׁש ףֶלָּתְרִפָפְו

 פא

 תֹותּבַׁש עבׁש ימְ ֶל הָיָה .ראָו ןְּביִז לאָמ ןְּביִז (םיִמָעְפ
 תֹוטיִמְׁש ןָּביִז יִר ןייַנ טעוֶו (הָנָׁש סיִעָּבְרַאְו עַׁשֵּת םיִנָׁשַה

 ןעראי



 תשרפ הניאצ

 ְהעֶז ּוטְסְלאָז דְלעֶפ ןייֵא ןעֶפֹוק רַּפ טְסְליוִו
 זיִא םִע ּבֹוא לֶבֹוי זיִּב זיִא סֶע ראָיליִפ יו .
 ןְמעֶג רּפ רָד דְלעֶג ליפ ּוטְסְלאָז ןְראָי ליפ
 גינייוַו ּוטְסְלאָז ןָראָי גיִנייוַו זיִא סֶע ּבֹוא נוא
 ןופ ןֹוּבְׁשֶח םעֶד ְּךאָנ ןעֶמעֶנ רַּפ רעֶד רֶלעֶג
 לֵבֹוי ויִּב ןעֶסְקאוַו ןעק םִע םֶו הָאּובָּת רעֶד

 טְּבייַרְשיֵיַחְּב רֶד ןעֶפֹוק רַפ םיִא ּוטְסְלאָנ
 טניִהאָנ הָׁשְרַּפ איִד הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד

 ּוצ הָמיִמְׁש ןּופ הָׁשֶרַּפ רעֶד ייַּב טְלעֶטְׁשעֶג
 ןעֶטְלאַה ּוצ ןייַז טְניִראָועֶג לאָז ןעֶמ ןעֶזייו
 טיִנ הָטיִמְׁש ןייק טעֶו רע זַא ןעֶד הָטיֵמְׁש
 תּולַד ןעֶקְיִש םיִא ףֹוא טאָנ טעוֶו ןעֶטְלאַה
 םיִלָּכ עֶנייַז ןעֶפֹוק רַּפ ןעֶזיִמ טעֶו רֶע סאָד
 נּוא םּוג ויִא הָבּוׁשְּת רֶע טּוט רעֶדייֵלְק נּוא
 נייֵז ןעֶפֹוק ראַפ ןעֶזיִמ רֶע טעוֶו טיִנ בֹוא
 הָבּוׁשְּת ןייק ְךאָנ טוט רָע ןעֶו נא רֶדָלעֶּפ
 ׁשיִא ּונֹות אֹלְו) םֹורְּב ןעֶמעֶּב רע וומ טיִנ
 טיִנ ןעֶרָדְנַא םֶד לאָז ׁשֶנעֶמ ןייֵא (ֹתיִמֲע תֶא
 לאָז נּוא דייֵר טיִמ ןעֶנְרעֶצ רעֶד נּוא ןעֶראַנ
 םִװ ןָא לאָמ םעֶד ןופ ןעֶד ןעֶנייַו ןְכאַמ םיִא
 ןעֶנעֶז ןְראָועֶג בּורָח זיִא ׁשֶרְקַמֲה תייֵּב רעֶד
 הָלִפְּת ןופ ןיִרֶעוט איד ןְראָועֶג ןֵסאָלְׁש רֵפ
 טְנייו ןעֶמ םיִז ןְרעֶרְט ןופ ןיִרֶעֹוט יד רָּכֶא
 םירקי ימוקיל :

 ןעֶביִ ןעֶראו ןעֶּבִז ןופ תּומיִמְשןעֶּביז ןעֶלייֵצ ּפָא
 ראָי גיִצְרעֶּפ נּוא ןייַנ ןייַז םעוֶו ראָי ןעֶּביִז ּוצ לאָמ
 טימ ןעֶגיִלייֵה ריִא טְלאָז ראָי עֶטְסְניִצְפיִּפ םָר גּוא

 ַא ןעֶפּור טְלאָז נּוא רּּפַּכ םוי םּוא ןעֶזאָלְּב רָפּוׁש -
 רַּפ טֶה סוָו רעֶביִלְטיִא נּוא ראי אייֵרְּפַא זיִא םֶד
 ּצ ְךיִז רֶע לאָז רֶלעֶּפ קיטְׁשַא רֵבֵח ןייז ּוצ טְפּוק
 םִנייַ ןייַז לאָז סֶע נּוא ןעֶרעֶק םּוא קיִרּוצ דֶלעֶּפ םֶד
 רעֶכיִלְטיִא נּוא טָפֹוקרַפ םִע טֶה רֶע רֶדָייִא יוִו ֹוזַא

 ייַז לאָז גּוא םייִהַא ןעֶרעֶקְמּוא ְךיִז לאָז טְכעֶנְק
 רַפ טְּבייַרְׁש םיִמּודּק לַחַנ רֶד .ראַה ןייַז ןּוֿפ אייַרְּפ

 איד ןעֶזאָל אייֵָפ ןּופ הָוְַמ רעֶד ייַּב טייֵמְׁש םֶו
 ןְראָועֶג טְגאָזעֶג זיִא איז זַא רֵדָלעַפ יד נּוא טְכעֶנְק
 טְגאָזעֶג טֶה ה"ּב טאָנ ןעֶראו יֵניֵס גְראַּב םָד ףֹוא
 . םִיַרְצִמ ןּופ ןֶמּונעֶג סֹורַא ךייֵא ּבאָה ְךיִא הָׁשֹמ ּוצ
 י ןעֶּבעֶגעֶג ְךייַא ּבאָה נּוא אייֵרַפ ןייַז טְלאָז ריִא
 ְךייַא ּבאָה נּוא יניִס גְראַּב םָד ףוא הָרוּת עֶגיִלייֵה
 גאָז תֶוָמַה ְךָאְלַמ ןּופ ייֵרְפ ןיִיַז טְלאָז ריִא ןעּפּורעֶג

 איִד ּוצ ייֵרְּפ ןעֶפּור ךוא טְלאָז ריִא ןָא ךייַא ְךיִא !
 טעֶוו ראָי םֶד ךרוד נּוא רַרלעֶפ איִד ּוצ נּוא טְנעֶנְק -

 :תֹומּוא איִר ןּופ ייֵרָפ ןייַז ריִא

 וטר הניארו רהבי

 לַּכִקְמ זיִא טאָנ נּוא ןעֶסאָלְׁש רַּפ טיִנ ןעֶנעֶז
 רעֶד ןעֶמ ןעֶו גוא ןייוַועֶג טיִמ הָלֵפְּת איד
 ןצ ץְֶראַה ןַײז זיִא דייֵר טיִמ םָנייֵא טְניִרעֶצ

 ְךיִד טעוֶו םּורָד ןעֶנייוַו טּוט רֶע נוא ןָכאָרְּב

 הֶלפּת יי ןְרעֶה טעו רע זַא ןָפאָרְטְׁש טאָנ
 ריֵא ןעוו (לכאנ הַּמ ּורָמאֹת יִכֹננ ןייווְנ טיִמ

 םעֶד ןיִא ןעֶסֶע ריִמ ןעֶלעוֶו סאָו ןעֶגאָז טעוֶו
 םעֶד ןיִא ןעייַז טיִנ טעווו ןעֶמ זַא ראָי ןְסְכַא
 ןייַמ ןְּבעֶג לעוֶו ְּךיִא טאָג טְגאָז ראָי ןיִׁשָּביִז
 ןעֶסְקאוַו לאָז סע.ראָי ןעֶטְסְקעֶז ןיִא הָכָרְּ
 ןְטְסְקעֶז םעֶדףֹוא ראָי אייֵרְד ףוא הָאּובְּת
 םָד ףֹוא נּוא ראָי ןיִטָּביִו םעֶד ףֹוא נּוא ראָי
 ריִא טעֶו ֹוזַא ןעֶייִז ריִא טעוֶו ראָי ןעֶטְכַא
 טייג ןיִא ויִּב הָאּובְּת רָטֶלַא רָד ןּופ ןעֶסֶע
 טעוו רָרּורְּב ןייַד ןעֶוֶו (ךיִחָא ְּךּומָז יִּכ) ראָי
 רֶלעַפַא ןעֶפֹוק ראַפ טעֶוֶו נּוא ןעֶרעֶוֶו םּורָא
 רַפ טיִנ לאָז ׁשְטְנעֶמַא םֶד זָנּוא טְניִרעֶל םֶד
 תֹוקֲחַד םֹורָנ טֶה רֶע ןְדייֵס דְלעַּפ ןייַז ןעֶפֹוק
 עֶנייַז ןּופ לייֵמ ןייֵא (ותָזוחֲאַמ) תּולַד נּוא
 טְניִרעֶלהָרֹוּת יד טְּפֹוק רַּפ רע טֶה רָדְלעֶפ

 עֶלַא ןְפֹוק רַּפ טיִנ לאָז ׁשְטְנעֶמַא ץֶרֶא ּךֶרָד
 רָּביִא סיִּפִע ךֹוא ְךיִז לאָּנ רע רֶדְלעֶּפ עֶנייַו
 ןעו נוא (יִלֵא םֹורקה ולָאֹונ אָבּו) ןעֶזאָל

 ור
 בקעי להוא

 סֵבֹי ןייַז לאָז םֶר ְךאָנ גוא ראָי גיִצְרעֶפ גוא ןייֵנ ןָראָי
 םָו רַפ לָׁשָמִא טימ ןייטְׂש רַּפ ּוצ ןיִּבעֶג ריִמ ןיִלעוֶו דְנּוצַא

 .טָניִבעֶר גּוא ןְראָו עָגיִצְניֵא איד רֶעיִרְפ טְניִבעֶר קּוסָּפ רָד
 ןְנאַגעֶג םּורַא זיִא ןאַמיִרָא ןייֵא ןְראָי תֹולָלְּ ֵד ּךאָנ רָד
 ןיִא טְצעּזַב ְךיִז רֶע טָה םֶד ְךאָנ נּוא ןְראָו ליפ רֶוייַה יִד ןיִא

 ךיִז רֶע טֶה תִיַּבַה לַעַּבִא ןְראוָועֶג זיִא גוא לָּטעֶטְׁש ןייַלקַא
 ְךִז טֶה גּוא לָשעֶטְׁש-םֶד ןופ ןָׁשנעֶמ יִר רַפ ןְטְלאַהעֶג םֹורָג
 ןּופ רֶנייֵא ןֵמּוקעג זיִא לאָּמַא תּוריִׁשַע ןייַז טיִמ טְמיִראַּב
 נר םיִא ּוצ טְגאָז נּוא ןְטְראָד ןּופ זיִא רֶע םוָו טאָטְׁש רעֶד

 רֶוייַה יִד ןיִא ןייֵג ּוצ םּורַא טְנאוַועֶג טְסיִּב ׁשְנעֶמ רֶׁשיִראַנ
 טאַהעֶג טְסאָה ּוד זַא טְסאָה ּוד תֹוטּורּפ ליִפיוִו ןגיִכעֶר גוא
 ייֵרְד טְסאָה ּוד זַא ןֹוּבְׁשֲחַא טְכאַמעֶג ּוטְסאָה ןֵדְלּוג ייֵרְד

 ןּופ ןֹוּבְׁשֶח םעֶד ךֹוא ּוטסכאמ דְנוצַא ֹוזַא תֹוטּורְּפ טְרָדְנּוה
 ְךיז טְייוו תֹוטּירְּפ ףֹוא טְסְנעֶכעֶּר ּוד סָז דְלעֶג לעֶסיּב ןייַד
 ףד ְךאַמ רֶׁשֹוע ןייַא טְסיִּב נּוא ְךאַסַא טְסאָה ּוד זַא םֹוא ריִד

 ּוטְסעֶו ךֶלְדְנעֶר ףֹוא רֶלעֶג ןייַד ןופ ןובְׁשֶח ןייא רָּבֶא ראָנ
 ְהעֶז ּוטְסעוֶו לֶסיִבַא ןייַז טעוֶו אס ןֶצְנאַג םֶד ןופ זַא ןְהעֶז
 ןָשיִראַנ ןייַד ןייֵטְׁש רַפ טְסעוֶו נּוא רֶׁשֹוע ןייק טְסיִּב ּוד זַא

 הָצֵע ןייֵא הָמְכָח טיִמ טְזיוַו קּוסָּפ רָד זיא לַׁשְמַג רָד .לֶכֵׂש
 טיִמ ןְראָו עֶיי ְגעֶכעֶראַּב יז לאָז רָע ֹווַא יו ןׁשְנעֶמ םֶד
 םעֶד ןְכאַמ טעוֶו רֶע זַא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא גאָט ּבעֶל עֶנייֵז
 ןייַז טעוֶו געֶט ףוא רֶדָא ןֶראָי ףֹוא גאָט ּבעֶל ןּופ ןֹוּבְׁשֶח

 רר
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 איֵד טאָה רֶלעַפ ןייֵא טפֹוק רַפ טְסאָה אּוד
 טְסְלאָז יד טאַהעֶג תֹונָמֲחַר ריִד ףֹוא הָרֹוּת
 דלעֶג טְסאָה אוד ןעוֶו ןעֶייֵל םֹוא ןעֶנעֶק םָע
 םֹוא טינ םִע ּוטְסְנעֶק ראָי אייֵוַצ ראַפ ראָנ
 סאוָו םעֶד ייַּב ראָי ייֵוְצ ןייַז זּומ סע ןעייל
 ןייק טיִנ טאָה רע ןעֶוו נּוא טְפֹוקְנ סֶע טאָה
 עֶנייַז ןְלאָז ןעֶוייֵל ּוצ םֹוא דְלעֶפ סאָד דְלעֶג
 םֶה רע ןעוֶו גוא ןעֶוייַל םֹוא סאָד םיִבֹורְה
 ןעֶּבייֵלְּב דְלעֶפ סאָר לאָז טיִנ בֹורק ןייק
 טעֶו לֵבֹוי זיִּב טְפֹוקְנ םָד טֶה םִו םעֶד ייֵּב

 ׁשיִאְל ןְראַה ןְטְׁשְרֶע םּוצ ןְרעֶקְמּוא ְךיִז םִע
 ןעוו נּוא (הָמֹוח ריִש בֶׁשֹומ תִיַב רֹוּכְמִי יִּכ
 זיִא םָד סאו זֹוה ןייַז טְפֹוק רַפ ׁשְנעֶמ ןייֵא

 ּוליִפָא ןעוֶייל םֹוא רע געָמ הָּפְרֶח עֶסֹורְנַא
 ןעוו (ּךיִחָא ְךּומָייִכָו ראָי ןָטְׂשְרֶע םעֶד ןיִא

 םיִא ּוטְסְלאָז םּורָא טְרעֶוו לֵאָרְׂשִי ןייֵא -

 טְסעֶוווד זַא נוא זיִא ּךֶלְעֶמ םָו טיִמ ןפְלעֶה
 ןְמעֶג טיִנ םיִא ןּופ ּוטְסְלאָז דָלעֶג ןעֶייַל םיִא
 טסְלאָז אּוד (ךיֶהֹלֲאַמ ָתאַרָיַו םיִחָזְר ןייק
 (םֶכיֵהֹלַא יי יִנֲאנ טאָנ ראַפ ןעֶטְכְראַפ ְּךִד
 . טְסּואוועֶג ּבאָה ְךיִא סו טאָנ רעֶייַא ןיִּב ְּךיִא
 רעוֶו נּוא רֹוכָּב ןייַא זיִא סֶע רעֶוו םִיַרְצִמ ןיִא
 טְראַנסו םעֶד ןְפאָרְטְׁש ךֹוא ְךיִא לעֶוו טיִג
 לֵאָרְׂשִי ןייֵא ןעֶו והֵנֹוק םע בֵׁשֵהְו) רֶבח ןייַ
 ליוִו נּוא ןְדְמעֶרְפ ןייַא ּוצ טְפֹוק רַפ ְךיִז טֶה
 ןְדְמעֶרְפ םעֶד טיִמ רֶע לאָז ןעֶזייֵל םֹוא ְךיִ
 וד ראָו ליּפ יוִו ףֹוא ןְּבאָה ןבׁשָח ןְטְכעֶרַא
 ליפ יו נּוא טְפֹוק רַפ ןְראוָו םיִא ּוצ טֶסיֵּב

 הניארו רהב

 ןייק םיִא טְסְלאָז נּוא טְניִרעֶג םיִא טְסאָה ּוד
 ןֵכאַמ ּמיַנ םיִא לאָז ןעֶמ נּוא ןעּוט טיִנ רֹקָׁש
 ןייַא זיִא םִע ןעֶד ןעֶּבאָה תֹועְמַא לאָז רֶע
 ליִפֲא ּפָא םיִנ ןעֶמ ןעוו נּוא םֵׁשַה לּיליִח
 תֹועָטַא ׂשֶה ןייֵלַא רָדְמעַרְּפ רעֶד םו םאָד
 םֵׁשַה ׁשּודיִק רָטְכעֶר ןייֵא זיִא סאָד טאַהעֶג
 םּורָד נּוא ןְלאָצַּב לֵּפאָמ םיִא טעוֶו טאָנ נּוא

 ןעֶלאָו יז רעֶדְניִק עֶיי ןְסייֵהעֶג םֹקֲעַי טאָה
 ןֵעְפעֶג ןעֶּבאָה ייֵז םוָו רֵּבְליִו םֶד ןְרעֶק םּוא
 אָרָמְנ איִד םִיַרְּצִמ ןייק הָאּובָּת רעֶייִז ןיִא

 יִרָכָנ ןייֵא הָרְיִבע רעֶּמ זיִא סִע טְנאָו
 נּוא לֵאָרְׂשִי ןייֵא איו ןאמ ּוצ טייֵקְׁשְלאַפ

 רֶע זַאזאָטְג הָלפְתְּדַלְמַה הֹמֹלְׁש טֶה םּורְד
 םֶה נּוא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב םעֶד שעֶוּבְנ ףֹוא טֶה
 טעֶוו רָדְמעֶרְפַא ןעֶוו םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבַר טְגאָזנ
 ןעֶמעֶנ ןָא ּוטְסְלאָז ק'מהיב ןיִא ןאָט הָלִפְּת
 ןייַז טְרעֶו טינ טעֶו רַע יִׁשְטאָח הָלפְּת ןייַ
 טְכעֶנק םָד םֹוא ןעֶזייֵל םיִבֹורְק יִד ןעוֶו נּוא
 אייֵרְפ םיִא אייז ןעֶלאָז ןעֶדְמעֶרְפ םעֶד ןּופ
 םיִא ןְּבאָה ריִמ ןעֶגאָז טיִנ ןעֶלאָז נוא ןעֶואָל
 אלנ ןעֶניִר זְנּוא אייַּב רֶע זאָל טְוייֵלעֶג םֹוא
 טיִנ ְּךייַא טְלאָז ריִא (םיִליִלֲא םֶכָל ּוׁשעֵת
 םאָג ןיִּב ְךיִא (ֶָי יִנֲאו רַמעֶג ּפָא ןייֵק ןָכאַמ
 םִו יד ּוצ רֵכָׂש ןעֶטינ ןְלאָצַּב ןאק ְּךיִא םוִו
 וצ ןָפאָרְטְׁש לעװ :ּוא תֹוצִמ עֶנייַמ ןֶטְלאַה
 לאָז םּורָד תֹוָצִמ עֶנייֵמ טיִנ ןעֶטְלאַה םוִו יִד
 ןְטְלאַה ּוצ ןייַז טְניראוָועֶג ׁשֶנעֶמ רָכיִלְטיִא

 :רֵבְׂש ןֶמּוג יי לֵּבַקְמ וצ תֹוָצִמ םְטאָנ
 | 7 בקעי להוא

 טְלעוֶו רָה ףוא טְּבעֶלעֶג ןּבאָה טעוֶו תֶע סֹורְג רָפֶסִמ רעֶּד , ויִא לֵבֹיִא גוא ראָי ןּביִז זיִא הָטיֵמְׁש ןייֵא ןְראוָו ףיִלָע
 בֵׁשֹוּתַא זיִא רֵע ןְנייֵמ רֶע טעוֶו ראָי גיִצְכַא רַדָא ראָי גיִצַּביִז

 ליפיוִו ןֹוּבׁשֲחַא ןְכאַמ רֵּבִא טעוֶו רֶע זַא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא

 רַד ןֹוׁש טעװ טּבעֶל רֶע תֹולְבֹי ליִפיִו טְּבעֶל רֶע תֹוטיִמָׁש
 רָדָא תֹוטיִמִׁש ןְהעֶצ ראַנ טְּבעֶל רֶע זַא ןָמּוק םֹוא ןֹוּבְׁשֲח

 ןיילק ,ןֹבְׁשֶה רעֶד ןייז תֹוטיִמְׁש ףֹוא ןֹוׁש טעוֶו ראי גיִצְפיִפ

 טלעוֶו רֶה ףֹוא זיִא רֶע זַא ןייֵטְׁש רַפ ׁשְנעֶמ רֶר ןיִנעק טעוֶו
 { רֶגא ראָנ בָׁשֹוּת ןייק טיִג

 ,רהב תרטפה

 הָיָמרִי טֶה (רֹאֵל ַלֲא יו רַבְד הֶיְ ּהָיְמרִי רָמאֵיַ
 טאָג ןּופ רייַר יֵד ןעֶועֶג זיִא סֶע טְנאָנעֶג

 ןייַד ריִד ּוצ ןעֶמּוק םעֶוֶו סֶע ןעֶנאָז ּוצ ריֵמ ּוצ
 ןעֶגאָז ריֵד טעֶוו נּוא םולָש ןֵּב לֵאָמַנַח ןּוז םֶרעֶטעַפ
 תֹותָנע טאָּמִׁש רעֶד יב םו דָלעַּפ ןייַמ ריִד ףוק
 לאָז ךיִא זַא לייוַו ןֶעֶפוק סַע טְסְפְראּוד ןעֶד זיִא
 טֶּפְראַדעֶג םִעּוטְסְלאַו ןיִרעֶדְנַא ןייא ןעֶפיק רפ םָצ
 ןֵֶּׁש לָּכִמ נּוא בורקא טסיִּב ּור לייוַו ןעֶגְייִל םֹוא

 זיִא (לֵאָמַנַח ילא אביו) ןעפוק סֶע טְסְפְראַד ּוד םֶָד
 יו וזַא ןּוז םְרעֶמעֶּפ ןייַמ לֵאָמַנַח ןְמּוקעֶג ריִמ ּצ
 ןיימ ריד ףֹוק ריִמ ּוצ טְגאָז נּוא טְנאַזעֶג טֶה טאָנ
 ְךיִא ּבאָה ויִא תֹותָנֲע טאָמְׁש רעֶד ייַּב םוִו דְלעֶפ

 ןפיק םִע לאָז ְךיִ זיִא ןעֶליוו םֶמאָנ םֶר טְסּאוועג
 .גּוא לֵאָמַנַח ןּופ רֶלעַפ סֶָר טְּפּוקעג ּבאָה ְךיִא נּוא
 ּבאָה נּוא ('ונו רֵּפַכַּב בֹוּתָכֶאְו) טְלאָצאַּב םיִא ּבאָה

 ףֹוראַר ּבאָה גּוא רֵּפַפַא ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןייֵא סֶע
 ןסייהעג -

* . 



 הניאצ

 טָפֹוקעֶג ּבאָה ְךיִא סֶר םיִרְע ןעֶניִמְתַמ ןעֶמייֵהעֶג
 ּבאָה ְךיִא נּוא (הָנְקַמַה רָּפַס הֶא חֹקֶאְו) רֶלעַּפ םָד

 טי

 םֶד טיפ הכי רה ר םיִמ הב יו ו=
 גיִרָרע ןייַא יא ןעֶּבעֶג סע לאָז נּוא םיִנָחַד ןופ םּויַק
 ןעֶרעוֶועֶג טייַצ עֶגְנאַלַא ןעֶנעֶק לאָז סֶע יִרְּכיִלַּכ
 טאָנ טְגאָזעֶג טֶה וװַא ןעֶר (תֹואָבְצ ַי רַמָא הֹכ יֵּכ)
 רַפַס םֶר ּוטְסְלאָו םּורָר תולָײַח עֶלַא רַּביִא ראַה רָד
 ןעֶרעוֶו יו ןעֶלעֶֶו םְֶׂשִי םַד ןעֶזיוּוצ ןְטְלאַהאּב
 רֶעייֵז ןיִא קיִרּוצ ןעֶמּוק ןעֶלעֶוֶו גּוא םִזייֵלעֶגסוא
 םּורָד רעֶנייַה נּוא רעֶרְלעֶפ עֶרֶעייֵז ּוצ גּוא דָנאַל
 בֵאָה ְךיִא םֶר ןעֶזייוַו ןעֶפְראַד רֶפָס םֶד ןעֶמ טעֶו
 הָיְמִרִיךיִא ּבאָה (ָ לֶא לַלַפתֶאְו) ֶלעֶפ םֶדְפּוקעֶג
 ןבעֶנעֶג ּבאָה ְךיִא וַא םד ךאנ טאני עי
 ּוד טְנאַזעֶג ּבאָה גּוא הֶירִנ ןֵּב ךּורָּב ּוצ ףיִרָּב איֵד
 ַחֹּכ ןייַד טיִמ רֶרָע נּוא לָמיִה ןָפאַשאַּבטְסאָה טאָנ
 םֶדטְסייוַו נּוא ןעֶכאַז עֶניִנראָּברַפ עָלַא טְסייוַו נוא
 ּוטְסאָה םּוראָו נּוא ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְט רַפ ןעֶלעֶוֶו ריִּמ
 (םיִָלֲאל רֵסָח הֵׂשע) רֶלעֶפ םֶד ןעֶפּוק ןָסייֵהעֶג ריִמ
 טְסְלאָצַּב נּוא תורֹוד דְניִזוט ייווְצּוצ רָסָח טָסּוט ּוד
 רָדְניִק יַד ּוצ טּומ רָמאַפ רֶד םָו תֹוריֵבַע יִד ףֹוא
 ןאָמעג ןְּבאָה רֶמעָּפ יד םוָו תֹוריַבַע יֵד ןאָמ יינ ןעוֶו
 םֶכָח רסֹורְנַא טְסיֵּב ּוד (הָיַליִלעֶה בַרָו הָצֵעָה לּודְנ)
 עֶנייֵד םיִׂשֲעַמ עֶסֹורְנ טְסּוט נּוא ןעֶּבעֶג ּוצ תֹוצָע
 עָכַא ןופ געוו םָר ףוא ןְהעֶז ּוצ ןעֶּפָא ןעֶנעֶז ןעֶגוא

 וטר הניארו רהב תרטפה

 סאָמ ןייַ טיִמ ןעֶכילטיא ןעֶלאֶצאַּב ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ
 ןאָטעֶג טְסאָה ּוד םָו (םיִתָפֹומּו תֹותֹוא ָּתְמַׂש רֶׁשֲא)
 נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ םִיַרָצִמ דְנאַל ןיִא רעֶדְנּואוו עֶפורְג

 גוא גאַמ ןעֶגיִטְנייַה ןיִא זיִּב ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא ּוצ
 טיִמ םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי איד ןעֶגֹוצעֶנסוא טְסאָה
 נוא (תאֹזַה ץֶרָאָה תֶא םֶהָל ןֵּתִּתַו) רֶדְכאוו עֶסֹורְג
 וד יו ֹוזַא דְנאַל עֶניִואָר סֶד ןעֶּעֶגעֶג ייֵז טְסאָה
 (ּדֲתֹוא ּוׁשְרִיַוּואָביו) םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶראווָׁשעֶג טְסאָה

 םֶד ּתיִׁשְרַיעֶג ןְּבאָה נּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו ייֵנ נּוא
 עֶנייֵד ּוצ טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי נא דְנאַל
 הֵנִה) תֹורָצ עַלַא ייֵז ףוא ןָמּוקעֶג זיִא םּורָד תוָצַמ

 הָמְחְלַמ ןעֶמְלאַה סו טייל יִד (ריעָה ּואָּב תֹולָלּוסַה
 ןייַרַא טאָטְׁש ןיִא ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶז ןעֶצְנאַׁש יִר ףוא
 רעֶּביִא טְרעוֶו טאָמְׁש איִד נּוא איז ןעֶגְניִוְצאַּב ּוצ
 ןְמְלאַה םוָו םיִרָשַּביִד ןּופ דֶנאַה רֶדְןיִא טְרעֶפְנֶעיִנ
 ןְגעֶו ןופ נּוא דֶרעֶוְׁש ןעֶגעווו ןּופ ריִא ףֹוא הָמָחְלַמ
 זיִא רייֵרעֶג טְסאָה ּור םִָו םֶד נּוא טוט נּוא רָגְנּוה
 גּוא ֹוזַא זיִא םִע זַא םֶסֶהעָז םאָנ ּוד נּוא ןעֶוועֶג
 נּוא תּודָע רַּפ רֶלעֶפַא ןעֶפֹוק לאָז ְךיִא ריִמ טְסְנאָז
 ןופ דְנאַה רֶד ןיִא ןְּבעֶגעֶג ןעֶרעוֶו םעֶוו טאָמְׁש יֵד
 יִד םָר רֶלעֶּפ םָד ריִמ גֹומ םָו םּורָד םיִדְׂשַּכ יִד
 לא רב ִהָי) ןעֶכאַמ בּורָח סֶע ןעֶלעוֶו םיְִׂשַּכ
 - םייַו ְךיִא ּוהָיָמְרִי ּוצ םְרעֶפְנֶעֶג טאָג טֶה טהָיְמְרָי
 םִיַלָשּורְי םָר םייַו נּוא ןעֶכאַנ עֶניִגראַּב רַּפ עֶלַא
 ןְסייֵהעֶג ְךיִד ְךיִא ּבאָה םּורָד ןעֶרעֶו בּורָח טעוֶו
 לֵאָרְׂשִי יִד טיִמ רֶד ןעֶטְסייִרְט ּוצ דֶלעַפ סֶד ןָפֹוק
 ןעֶרעֶו וייל רֶד ןעֶלעוֶו ייֵז םֶד ןעֶסיו ןעֶלאָז ייֵ

 זייַה נּוא רֶרְלעּפ ןָפוק רֶריִו ןעֶלעֶו נּוא

 ,יתוקחב תשרפ
 ןיִא טְגאַז ְךֶלֶמַה הֹמֹלְׁש (ּוכֵלֵּת יַתֹוקּוחְּבּםָא)

 תַלֵוא םֶרֶׁשֲע םיִמָכֲח תֶרֶטִעְנ יִלְׁשַמ
 תֹוריִׁשַע םֶד זיִא םיִמָכֲה ּוצ (תָלְוֲא םיִלּיִסְּכ
 תֹוריִׁשַע סָד זיִא םיִעָׁשָר יִד ּוצ נּוא ןֹורְקַא

 ןיִלָכֹורְטִׁש ייֵז טְכאַמ םִע טייֵקְׁשיאַנ ןייֵא
 ןייֵא זיִא םֶכָח ןייַא ןעוֶו ןעֶד ןעֶּבאַז עֶלַא ןיִא
 טייל נוא ןֵמּוְג ןָא דייַר עֶנייז ןעֶרעֶו רֶׁשֹוע

 תּולַד םעֶד טֶה רֶע ןעֶו רעֶּבֶא םיִא ןעֶגְלאָּפ -
 בקעי להוא

 ןייֵג טעֶֶו ריִא ּבֹוא טְגאָזעֶג טאָה טאָג (ּוכֵלַּת יַתֹוְקְחִּב םָאֹנ
 ּורֹומְׁשִּת יֵתֹוצִמ תֶאְו) הָרֹוּת ןייַמ ןּופ ץעֶיִג איד ןיִא

 עוו נּוא ןטיִה ריִא טעֶו תֹוָצַמ עֶנייַמ נּוא (םֶתֹוא םֶהיׂשעַו

 ןיִבעֶג ךייַא ְךיִא לעוֶו (םֶּתְעְּבםָכיֵמְׁשג יִּתַחנו) ןאָט אייז
 ּהָּבְי ץֶרֶאָה הָנְִנְו) ףְראַד ןעֶמ םִו טייַצ רעד ןיִא ןיִגעֶב -

 איִדיןְפקאוַו לאָז סֶע טְכּורְּפ ריא ןיִּבעֶג טעוֶו רֶרֶע יד נּוא
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 .עֶׁשְטאָה טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ דיר עֶנייֵז ןעֶרעוֶו
 קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא תֹומָכָה עֶסֹורְג טְנאָז רֶע

 הָמָכָה איד (הָיּווֶּב ןֵּכָסַמַה תַמָכָהְו) טייֵטְׁש
 ןעק ְּךֹוא נּוא הָזּובָמ זיִא ןאַמ םּורָא ןייֵא ןּופ
 ןאָמ תֹוָצִמ ליִּפ תֹוריִׁשע ְּךֶרּוד םֶכָה רעֶד

 ןעק תֹוצִמ עֶרעֶדְנַא ְךֹוא נּוא ןעֶּבעֶג הָקָדְצ
 םעֶד אייַּב רעֶּבָא דָלעֶג םעֶד טיִמ ןאָט רֶע
 טייקְׁשיִראַנ ןייֵא ּוצ תֹוריִׁשע םֶד זיִא עֶׁשֶר

 נא

 טְגאְָךֶלמַה רִוָרטֶהיִכיִלְמעֶג םָרׁשָרְדָמ רָד טְגאָז הֶאּובְּת
 ב 2 "*." =". . רַוָד (ְךיֶתֹודָע לָא יֵלְגַר הָבּוׁשֲאְו יֵכָרד יִּתְבַׁשָח) םיִלֵהָּת ןיִא

 ְךיִמ ךיִא ּבאָה גאָט עֶלַא טאָג ּוצ טְגאָועֶג ֹוזַא טֶה ְּךֶלֶמֲה .
 זה םעֶד ּוצ נּוא טֶרָא םָד ּוצ טְגאָועֶג ּבאָה גּוא טְגיִכעֶרעֶג

 סיִפ עֶנייֵמ גוא ןֶתמּ אָּׂשַמ ןיֵא ןאָמ ּוצ ןייֵג ְךיִא ףְראַד
 ןיִלעֶו דֶנּוצַא ןייַא ׁשָרְָמַה תיֵּב ןיִא ןְגאָרְטעֶג ךִמ ןְּבאָה

 ףימ



 הניאצ

 טיִנ טיִנ רע ןעֶד גְנּולְכֹורְמְׁש ןייֵא ּוצ נו
 רעֶייִז םעֶדְּךְרֹוד ְּךיִז טְלאַה נּוא הֹקָדְצ ןייק
 ְךַרֹוד טייל טיִמ ןעֶרייֵר טיִנ ליוו נּוא ְךֹוה
 ְךיִ ןְרייֵׁש נּוא דְנייַפ טייַל םיַא ןעֶּבאָה םעֶד
 רע לייוַו ניִרְריִנ םיִא ןְטְלאַה נא םיִא ןּופ ּפָא
 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶייל ּוצ ןאָט טיִנ םטּוג ןייֵק לי
 טיִמ רֶד נּוא ןֹוּכְׁשַמ ןייֵא ףֹוא ּוליִפֲא דְלעֶג
 רָכילְטיִא ןעֶד םֵׁש ןיִּב ייֵא ְךיִז רע;טְכאַמ
 לאָז רע ןעוֶו רעֶּבָא ןעֶדייֵר םיִא ןּופ טּומ
 טיִנ םיִא ןּופ ןעֶמ טְלאו תּולַד םעֶד ןְּבאָה
 םיִׂשעַמ עֶזייִּב ְךיז ןיִא טֶה רֶעעֶׁשְטאָה דייֵרָג
 ןיִא טְלאָו ןעֶמ
 ןוֿפ ינֲע רֶד טּוט טאָה רֶע סאוָו דְלעֶנ םעֶד
 םיִׂשעַמ עֶנייַז עֶלַא טְלייֵצ רַד גוא ןְדייֵר םיִא
 ּוצ ְּךאָנ טְצעֶז ןעֶמ גּוא ְךיִז ןיִא טאָה רע םִֹו
 ןעֶמ נּוא טיִנ ְךיִז ןיִא טאָה רֶע סאָו ּוליִפֲא
 חְמַׂשְמ ְּךיִז זיִא ןעֶמ נּוא הָרֹוהְס ןייַז טְנעֶׁש
 הָרֹוּת -איִד טאָה םּורָד :ּוא הֶלָּפַמ ןייַז ףֹוא
 ןאָט תֹוָצִמ לאָז ןעמ ןֶּביִרׁשעֶג ןָא לאָמ עָלַא
 ןעֶּבעֶג רַּפ רעֶד טעֶוו רֶע םאָד טְלעֶטְׁש גּוא
 טיִנ זיא הָרוּת יִד עֶׁשְטאָה ןיִגעֶר נּוא ןיִראָק
 ןעֶסֶע ּוצ ןעֶנעוֶו םָלֹוע םעֶד ןּופ ןְראָוְג ןְּבעֶגג
 הָרֹוּת יַד טֶה ְּךאָד ריִא רַפ ןְקְניִרְט ּוצ נּוא
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 - ּוצ גּונעֶג ןְּבאָה טעוֶו רֶע סאָד ןעֶנאָז טְוּומעֶג
 ןעֶנעק לאָז ןעֶמ יֵרְּב ןעֶקְניִרְט ּוצ נּוא ןעֶמֶע
 ןמּק ןעֶנעֶק לאָז ןעָמ ןאָמ תֹוָצִמ נוא ןְנְרעֶל
 ןָא אָד הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד אָּכַה םָלֹועְל

 בקעי להוא
 רָנייֵא לֶׁשְמַא טיַמו ׁשָרֶדֶמ םעֶד ןייֵטְׁש ראַפ ּוצ ןיִּבעֶג ריִמ
 לאָמַא הָרֹוחָס ּבְלעוַויִג ךיִא רֵחֹוסַא ייַּב ןָפֹוק ריֵמָּת טְגעֶלְפ
 רֵדָנַנא ןּופ םֹורַא טייֵג ׁשֶנעֶמ רָד יוִו ןְהעָיְג רֵחֹוס רַד טֶה

 ףֹוא ןְסאָרָד רַפ רֶעייֵז רַחֹוס םעֶד טֶה הָרֹוחָס טיִמ ּבְלעוֶויִג

 ּבְלעוֶויִג ררָננַא ןיִא ןְמּונעֶג טאָה רֶע סאו ְךאָנ ׁשְנעֶמ םָד
 ןֶרָפנע,רפ ׁשְנעֶמ רֶד ְךיז ןעק ןיִגעֶו טְפעֶד ןּופ ראָנ הָרֹוחָפ
 ןיִמַא ֹוזַא ןָפֹוק ןְגְנאַגעֶג ןיִּב ְךיִא ןְגאָז גּוא רַחֹוס םעֶד הַפ
 ְךיִא ּבאָה אָד טיִנ זיִא ּבְלעיויִג ןיא ריד ייַּב םוָו הָרְֹס
 רָּבֶא הָרֹוחְס יד ןיִמעֶנ ּוצ ּבְלעוֶויִג רֶדְננַא ןיִא ןייג ט;ּומעֶג
 תֹורֹוחָס יֵניֵמ יֵלְרעֶלַא ּבְלעוֶויִג ןיִא ְךיִז ייַּב טֶה רֵחֹופ רַד זַא

 םּוראָָו רֵחֹוס םֶד רַפ ןָרָפְנַע רַפ טיִנ ׁשְנעֶמ רָד ןיש ְךיִז ןעק

 ריִמ יב ןעֶד זיִא הָרֹוחְס עֶכְלעֶ ןְגאָז םיִא ןעקרֵחֹוס רעֶד
 ריִמ ייַּב אָד ִז זיִא ןְרעֶדְנאַנא ייַּב נּוא אָר טיִנ ּבֶלעֶויִג ןיִא
 טיִנ ראָג טְלעֶפ סע תֹורֹוחָס יַניִמ עֶלַא ןּופ אָד ְךיִז זיִא

 ןְּבאָה ןעֶמ ןעק טְלעֶוו רעֶד ןופ ןְכאַו עָלַא זיִא לֵׁשמִנ םאָר
 ןְדְנאַה רַפ זיִא סֶע טְגאָז ׁשָרְדָמ רֶד יו ֹוזַא הָרֹוּת רַד ְּךֶרֹוד

 רֶניֵא רְֶטְרעֶג ןייו ןיק.טיִג רֶע טֶה רֶדְלעֶפ טפוק ׁשְנעֶמַא

 יתוקחב תשרפ

 .ְּךֶרֹוד רָּבֶא ןעֶסעֶג רַּפ םיִא

 הניאוו

 'טעוֶו ריֵא ןעוֶו (ּוכְלֵּת יֵתֹוקּוחְּב םאנ ןֶּבֹוהעֶג

 ךיִא לעֶּז תֹוָצַמ עֶניימ ןְטְלאַה ּוצ ןייַז םּורָּפ
 ּוצ ןעֶּבאָה טְלאָז ריֵא םֶד ןיִנעֶר גינעג ןעֶּבעֶג
 ןְּבעֶג לעוו ְּךיִא (ץֶרָאְּב םֹולָׁש יִּתַתָנִ ןעֶסֶע
 טיִנ ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי יֵדָּכ דְנאַל ןיִא םֹולָׁש
 זיִא םִע ןעוֶו ןעסֶע ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ אוי ןעֶגאֶז
 טְרעֶו טיִנ ראָנ סֶע ויִא טיִנ םֹולָׁש ןייק
 ןְּבעג ְּךיא לעַוו ךיִא קּוסָּפ רָד טְגאָז םּורָד
 ףֶניִפְו (הָאֵמ הָׁשִמֲח םָּכִמ ּופְדָרְו םֹולָׁש
 הָאֵמּונ טְרעֶדְנּוה ןעֶנאי ְךאָנ ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי
 ְךייא ןּופ טֶרָדְנּוה נּוא (ּופֹודְרִי הָבָבְר םָּכִמ

 הָׁשֹק זיִא דְנעֶווט ןְהעֶצ ןעֶנאָי ְךאָנ ןעֶלעוֶו
 םֹוא טְמּוק טְרעֶדְנּה ְךאָנ ןעֶגאָי ףֶניִפ ןעוֶו
 ןעֶנאָי ְּךאָנ ןעֶּפְראַד טְרָדְנּוה םֶד ןֹוּבׁשַח רֶד
 רָד דֶנעֶזֹוט ןְהעֶצ ןייק טינ נּוא דְנעֶזֹוט ייֵוְצ
 ןּופ תּוכְז רֶד ְּךייַלְנ טיִנ זיִא םִע זיִא ץּוריִּת
 איו רֶדְננַאייּב ןעווג ןעֶנעֶז םו לֵאָרְׂשִי ליִפ

 טְרעֶה טאָג ןעֶד לֵאָרְׂשִי גיִנייו ןּופ תּוכְז רֶד !
 .ןעוו םּורָד טייל ליִפ ןּופ הֶלֵפְּת איִד רָכעֶג
 םַנייֵא ןיִא ןייז ןעֶלעֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טְרעֶדְנּוה
 טְרעֶדְנּה ןעֶנאָי .ְךאָנ ןעֶנעק רֶכיֵלְטיִא טעֶוו
 םָנייֵא ןיא ןייַז ןעֶלעֶוו ףֶניִּפ ראָנ ןעוֶו רעֶּבָא
 גיִצְנאַוְצ ןְגאָי ְךאָנ ןְנעֶק ראָנ רֶכָלְטיִא טעוֶו

 ןרע

 רעֶד ןיא רֵּבִא רַדְלעֶפ ןייק טיג רֶע טֶה רֶנְמְרעֶג ןייוַו טְפֹק
 ןעֶמ ןעק הָרֹוּת טְניֵרעֶל ןעֶמ זַא גָניִדְלַא ְךיִז טְניִּפעֶג הֶרֹוּת
 ְךֵָמַה דַוָד טֶה יִכיֵלְמֹעָנ סֶד גֶניִדְלַא הָרֹוּת רֶד ּךְרּוד ןְּבאָה

 ּבאָה נוא טְניֵכעֶרעֶג ְךיִמ ְּךיִא ּבאָה גאָט עֶלא טְגאָזעֶג
 ןייַמ ןאָט ּוצ טָרָא םֶד נּוא םעֶד ּוצ ןייֵג ףְראַד ְךיִא טְגאָזעֶג

 וליִפֲא טְגאָנעֶג ריִמ ןְּבאָה ןְקְנאַרעֶג עֶנייֵמ גוא טְפעֶׁיִג
 ׁשֶרְָמַה יִּב ןיִאןייג טֶסְלאָז טּוג ךיא זיִא ןָטְפעׁשיִגיִדןיִגעֶו
 ןְפְלעֶה טאָג ריד טעוֶו ןאָט הָלְפְּת נּוא הָרֹוּת ןיִנְרעֶל ּוצ
 ּבוא קּוסּפ רַד ְךֹוא טְגאָז יִכיֵלְמעֶג סָד ןְטְפעֶׁשיִג עֶנייר ןיִא
 ְךיִא לעוֶו הָרֹוּת רעד ןּופ קעֶזיִג עֶנייַמ ןיִא ןייֵג טעוֶו ריִא
 טעוֶו סֶע גּוא ףְראד ןעֶמ םוָו טייֵצ רֶד ןיִא ןיִגעֶר ןיִּבעֶג ךייא

 גְניִרְלַא ְךיִז טְניִפעֶג הָרֹוּת רֶד ןיִא םּוראוָו הֶאּובְּת ןְסקאוַו

 רעֶר יו טקְנופ גָניְִלַא ןְּבאָה ריִא טְגעֶק הָרֹּת רעד ּךָרּוד
 ּבְלעויִג ןיִא ריִמ ייַּב ׁשְנעֶמ םֶד ּוצ ןְגאָז טְנעֶקְיִג טֶה רָחֹוס
 ןיִא ןייֵג ּוטספראד םִָו ְךאָנ תֹורֹוחְס יִנָיִמ עֶלַא ןּופ אָד זיִא
 ;תֹורֹוחְס יִניְמ עֶלַאּוטְסְניִפעֶג ריִמ ייַּב זַא ּבְלעוֶויִג רֶדְנאַנַא



 הניאצ
 טְנאַזעֶג ןֵמְׁשְרֶע םּוצ טֶה הָׁשִרַּפ יִד נּוא ןֶדֶע
 ןעֶלאָז ריִמ םֹורָּב ןעֶּבעֶג וָנּוא טעֶוו רֶע סאָד
 םעֶד ְךֶרֹוד ןְמּוק ּוצ גוא הָרֹוּת ןָנְרעֶל ןענעק
 סאָד איז טְנאָז ְּךאָנ רעֶד נּוא אָּכַה םֶלֹוע ּוצ
 זַא אָּבַה םֶלֹועְל זָנּוא טיִמ ןייַז טעוו טאָג
 (תויִמְמֹוק םֶכָתֶא ךֵלֹואְע ןְמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ
 תיֵּב סאָד טאָנ טעו ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא
 איו ְּךֹוה ֹוזַא לאָמ ייֵוְצ ןֶעֹוּב ּךֹוה ׁשֶדְקַמַה
 ןׁשְנעֶמ איִד נוא ןֹוׁשאֵרָה םֶדָא ןּופ ְּךייֵה איד
 זיִא הָׁשָרַּפ יִד גוא ןייַז ךֹוה ֹוזַא ּךֹוא ןעֶלעוֶו
 טְואָל נּוא ף"לא ןייַא טי ןְּבֹוהעֶג ןָא ןעֶראָו
 לֵאָרְׂשִי ןעוו ןעֶוייַו ּוצ '"ּת ןייֵא טיִמ םוא ְךיִ
 ויּת זיִּב ף'לא ןּופ הָרֹוּת יִד ןְסְלאַה ןעֶלעוֶו
 ןיִא םָו תֹוכָרְּב עֶלַא ןעֶמּוק ייֵז ףֹוא ןעֶלעוֶו

 טֶה ייַּב רָד טְניִהאָנ נוא טייֵמְׁש הָׁשָרַּפ רֶד !
 ןְלעוֶו םו תֹולָלְק יד ןְּביִרְשעֶג ןָא הָרֹוּת יִד
 רֵבֹוע ןְלעֶו ייֵז ןעֶוו לֵאָרְׂשִי איד ףוא ןָמּוק

 טיִמ ןָא ְךיִ ןֵּבייֵה יז נוא תֹוָצִמ יִד ףֹוא ןייז '

 א'ה ןייֵא טיִמ םֹוא ְךיִז ןעֶזאָל נּוא ז'או ןייֵא
 ןּופ םֵׁש םעֶד ןּופ תֹויִתֹוא ייווְצ יד ןעֶנעֶז סֶחי
 זָנּוא ייַּב זיִא טאָנ סאָד זְנּוא טְזייוו םָד טאָנ
 תולָלק איֵר ןּופ ןעֶוייֵל םֹוא זנּוא טעוֶו נּוא
 איד ןעֶגאָז טיִנ לאָז ןעֶמ טְגאָז ׁשֶרֶרֶמ רעֶד
 תֹולְלק יִד נּוא םיקּוסּפ גיִנייוו ןעֶנעֶז תֹוכָּרִּב -

 תֹוכָרְּב יִד רע טֶה םּורָד םיִקּוסְּפ ליִפ ןעֶנעֶז
 םֹוא טְואָל נּוא ף'לא ןייֵא טיִמ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא
 ןְלעֶו תֹוכָרְּב יִד םֶד ןֶזיוו ּוצ זייּת רֶד טיִמ

 זיִא זייּת זיִּב ףילא ןּופ יו ֹוזַא ןיִרָטֹוד גְנאַל -
 ןיֵא ְטיִמ ןָא ךיז ןְּבייֵה תֹולָלְק רעֶּבָא טיי
 איִד םָו א'הא טיִמ סֹוא ְּךיז ןעֶואָל נּוא ו"או
 ןֶרָדְנַא םֶד ייַּב ,םִנייֵא ןעֶייִטְׁש תֹויִתֹוא ייֵוְצ
 גְנאַל טיִנ ןְלעוֶו תֹולָלְק איִד סאָד ןעֶזייוַו ּוצ
 טְּבייֵרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רעֶד ..ןיִרעֶוועֶג
 טְלאָז ריִא טְנייַמעֶנ זיִא וכְלֵּת יֵתֹוקּוחְּבע
 טיִנ םעט ןייק ןְּבאָה םֶו תֹוצַמ יִד ןעֶטְלאַה
 טאָה טאָנ לייַו ראָנ ייֵז טְלאַה ןֹעֶמ םּוראוָו
 ְךאָנ רעֶד נּא ןעֶטְלאַה ייֵז לאָז ןעֶמ ןְמייֵהעֶג
 טְלאָו ריִא (ּורֹומְׁשִּת יֵתֹוֲצִמ) רֶע טְנאָז
 םיִמֹעַמ אֹוי ןעֶּבאָה םוָו תֹוצְמ איִד ןעֶטְלאַה

 ׁשְטייַמ זיִא םֶדּּורֹומְׁשִּת זיִא טׁשִּפַא ְךאָנ נּוא !
 תֹוָצַמ יִד ףֹוא ןעֶטְראַו טְלאָז ריִא ןעֶטְראַו
 ְךייַא ףֹוא ןעֶלאָז תֹוצִמ איִד טיִנ יז ןאט ּוצ
 ח יא : מיי יצןְּאָה קַח טְסְלאָזנוא ןֶטְראוו

 זיר הניארו יתוקחב תשרפ

 םֶתיִׂשֲעַע ְּךאָנ רֶד רע טְגאָז םּורָד נּוא הָוְצִמ
 רָד ףֹוא ןְטְראַוַו טְלאָז ריִא רָמֹולְּכ (םֶתֹוא
 טְמּוק טייַצ איֵד ןעֶו נוא איז ןאָמ ּוצ הָוְצִמ
 זָנּוא טְניִרעֶל הָׁשָרַּפ יִד ןאָט איִז ריִא טְלאָז

 יד ןֵׁשיִוְצ תֹוּתיִּכ ריִפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע םֶד
 יִד ןֶעייֵז נּוא ןירעקַא םֶָו יִד לייֵמַא לֵאָרְׂשִי
 טְגאָז ייֵז ןענעקַא ןיראק ןְלְמאַז ּוצ ןָא דֶרֶע
 לע ְךיִא (םֶּתַעְּב םָכיֵמְׁשִניִּתַתְנק קּוסָּפ רָד
 אייז סאָד טייצ רעֶד ןיִא ןיִנעֶר ןעֶּבעֶג ְךייַא

 ןֶועֶג ןעֶנעֶז לייֵטַא גוא ןיראק ןְּבאָה ןעֶלאָז
 נּוא םיִנ ןירעקַא נּוא דְלעֶג ליִפ ןעֶליוִו סוָו

 איִיַז ראָנ ןעֶטְלאַה טיִנ הָמָהְלִמ ןייק ןעֶליוו
 קּוסָּפ .רָד טְגאָז ייֵז ןְגעֶקא ןֶּבאָה אור ןעֶליִו
 נּוא אּור ןְּבעֶג ייֵז לעוו ְךיִא (םֹולָׁש יִּתַתְנְוו
 טאַהעֶג ןְּבאָה םו ןעֶוועֶג ןעֶנעֶז טייל לייַטַא
 טְגאָז ייֵז ןעֶנעקַא ןְטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ טְסּול
 ףֶניִפ (הֶאֵמ הָּׁשִמֲח םָּכִמ ּופְדָרְע קּוסָּפ רָד
 לייֵטַא נוא טְרָדְנּה ןְנאָיְךאָנ ןָלעוֶו ךייַא ןּופ
 הָמָחְלִמ ןייק טיִנ ןְרעֶגַּב םֶו ןעווָג ןעֶנעֶז טייל
 ןייק טינ נּוא ןירעקַא ּוצ טיִנ נּוא ןְטְלאַה ּוצ
 - נוא ןעֶנְרעֶל הָרֹוּת ןעֶרעֶגַּב אייֵז ראָנ רָׁשֹוע

 קּוסָּפ רעֶד טְנאז ייֵז ןעֶנעֶקַא ןְטְלאַה תֹוָצִמ
 ִּתְכַלַהְתִהְו  םָכְכֹותְּב  יִנּכְׁשִמ יִּתַתָנִע
 הָניִכְׁש ןייַמ ןֶעור ןֵכאַמ לעווו ְךיִא (םֶכָכֹותְּב
 תֹוצִמ נּוא הָרֹוּת רֶד ןעֶנעֶוו ןּופ ךייַא ןֶׁשיוֵוְצ
 בֹוא (יִל ּועְמְׁשִת אל םִאְו טְלאַה ריִא םָו
 ריִא לייַו ריִמ ּוצ ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ טעֶו ריִא

 ףֹוא טיִנ זיא הָחָנְׁשַה ןייֵמ ןְטְכאַרט ְּךִז טעוֶו
 טאָּבעֶג ןייַמ ןאָמ טיִנ ריִא טעווו םּורָד ְךייַא

 יֵתֹוקּוחְּב םִאְו) רע טְנאָז ןֶרָדְנַא םעֶד ןְנעֶקַא
 יִד ןֵמְלאַה טיִנ טעוֶו ריִא ּבֹוא נּוא (ּוסָאְמִּת
 ןאָמ ּוצ ּביַחְמ טיִנ זיִא לָכֵׂש רֶד סו תֹוָצִמ
 םעֶד ןעֶנעֶקַא נוא טיִנ םעט ןייק ןעֶּבאָה ייֵז
 לַענּת ַטָּפְׁשִמ תֶא םִאע רֶע נאָז ןעֶטיִרְד
 תֹוצַמ עֶנייֵמ ןאָט טינ טעֶו ריִא (םֶכָׁשְפַנ
 ְךייַא אייז ןעֶנעֶז םּורָד ליפ ןעֶנעֶז אייז לייוַו

 רֶע טאָ ןיִדְרעֶפ םעֶד ןעֶנעֶקַא גוא םואימ
 עֶנייַמ ןְרעֶטְׁש רַפ ּוצ (יִתיִרְּב תֶא םָּכְרְּפַהְל

= = : 

 ןיִא ןעֶגיִנעֶּפְׁש רעֶדיוִו טְליוִו ריִא ןעֶד תֹוצִמ
 - םֶד הָׁשֶרַּפ רֶד ןיִא טייֵטְׁש םּורְד נּוא ריִמ
 ףֹוא הָדמ דֵנְִּכ הָדמ ןְפאָרְטְׁש ייֵז טעוֶו טאָנ
 ףֹוא טיִנ זיִא הָחְנְׁשַה ןייֵמ טְגאָז ריִא סו םֶד
 םֶכיֵלְעיִּתְְַּפִהְו קּוסְּפ רָר טְגאָז םֶד ךייַא
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 הניאצ 4
 ּבאָה ְךייַא ףֹוא הָחְָׁשַה לעוֶו ךיא (הָלָהְ
 רעֶד ןייִא ןְנעֶרְּב ְךייַא ףֹוא לעֶו ְךיִא נוא
 ְךיִא טְנאָז ריִא לייַו זיִא םֶד גּוא ׁשיִנעֶקעֶרְׁש
 ְךיִא ןיִּב םּורָד תֹומָחְלִמ טיִמ ןאַט ּוצ ּבאָה

 םּורָד ןְקאָרְׁש רעֶד נּוא גיִדְנעֶלייֵא ןְמייֵצ ּוצ
 ׁשינקעֶרְׁש רֶד ןייֵאְגעֶרְּב ְךייַא ףוא ךיִא ,עוו
 טיָנ זיִא לָכֵׂש רָד טְנאָז ריִא םוָו םָד ףֹוא נוא
 ףוא ייֵז ןעֶנעֶז םּורד ןאָמ ּוצ תֹוָצַמ יִד ביָיַחְמ
 םוו הָוִאַנ ןְנעוו ןופ טְמּוק םָד נוא םּואיִמ ְךייַא
 רעֶד טְגאָז םּורָד בּוׁשָח ְּךייַא טְלאַה ריִא
 לעו ךיִא (םֶכזוע ןֹואָנ תֶא יִּתרַּבַׁשְמ קּוסָּפ
 גיִרְינ ךְיַא לעוֶונּוא הָוֲאַנ רעֶיַא ןְכעֶרְּב ּוצ
 יו ֹוזַא ץראַוְׁש ןייַ ןְלעֶו ןְלְמיה יד ןְטְלאַה
 יי ןְעוֶו םוָו ןְקָלאָו ליִפ איד רֶּבִא ןְייֵא
 ןקְלאוָו יד ןייֵג טיִנ ְךאָד טעוֶו ןיִנעֶר ןייקגוא
 ְךייַא ןְלעוֶו ייֵז ְךייַא וצ ןירעק טיִנ ךיז ןֵגעוֶו

 טֶה ריִא םָח םֶד ןינעקא ּוא ןְמָלאַה טיָנ רַּפ
 םּורָד ליפ רֶעִייז ןעֶנעֶז תֹוָצִמ איד טְנאַועֶג
 קּוסָּפ רֶד טְגאָז ףֹורְד םּואיִמ ךייַא ייֵז ןעֶנעֶז
 ןיא לעו ְךיִא (הָדָּׂשַה תַּיַה תֶא יִּתְחַלְׁשִהְוע

 אייַז נוא דְלעַּפ םֶד ןּופ תֹויַח יִד ןקִיַׁש ְּךייַא -

 טיִנ טְרעֶנַּב ריִא איו ֹזַא ןיִרְניִמ ךייַא ןְלעוֶו
 .ליִפ .ןיִרעֶנַּב טיִנ ךיִא לעו ֹוזַא תֹוָצִמ ליפ
 ריִא סאו ןְדְרעֶפ םעֶד ןינעקא ניא ךייַא ןּופ
 פא טְליוִו נּוא רימ ןיא ןְגיִנעֶּפְׁש רָדיוִו טְליוו
 ךיא לעוֶו ֹוזַאְךייַא ןּופ תֹוָצִמ לֹוע םָד ןְסייֵר
 טעוֶו ריִא םָד דֶנֹעֶה עֶנייֵמ ןיִא ןְגְניוִוְּצאַּב ךייַא
 קּוסָּפ רעֶד טְנאָז ףֹורד ןָפֹולְטְנַא ןינעק טיִנ
 ךייַא ףֹוא לעוֶו ְּךיִא (בֶרָה םֶכיֵלֲע יִתאֵבֵהְוע
 םעוו וזַא תֹומּוא יד ןּופ דרעוֶוְׁש ןייַא ןְגְנעֶרְּב

 טעֶמָׁש עקהאטׁש ירא ןי ןְפֹלְטִַא ריִא
 שודקה ה"לש

 זַא זיִא ןּופ רָד גֵנּונייַמ איִד (יִרָק יִמֹע ּוכְלֵּת םִאָו
 םְמאָג ןיִא םּומ ׁשֶנעֶמ רֶר םו ְךאַז עֶכיִלְטיִא

 נּוא דָנאַטְׁשאַּבַא טיִמ ןייַז ְךאַז איד ףְראַד םסֶניִד
 םוקָמ ַעֹובֹקַל ְךיִרָצ) טְנאָז אָרָמְנ איִד יו ּוזַא םּויקַא
 םּוצ ןייַז םוקָמ עבוק ףראַד ןעֶמ (ּותְלפְַּלְו ותָרֹותִל
 םעֶד ןּופ הָנוַוַּכ איִד הֶלֵפְּת רעֶר ּוצ גּוא ןעֶנְרעֶל
 איד ןיִא טְפעֶהאַּב ןייַז לאָז ׁשֶנעֶמ רָד זיִא רַמֲאַמ
 ּוליִפֲא ןעֶרעֶק ּפָא טינ לאָז נּוא םּומ רֶע םַח ךאַז
 הָבָׁשֲחַמ רֶדטיִמ טיִנ נּוא רּוּביִר םֶד טיִמ לאַמ ןייַא
 ְךיִז טְפעֶרְט סֶע ןעֶראַו הֵׂשֲעַמ רעֶד טיִמ טיִג נּוא
 לאָמַא נוא הָוְצִמ יִד רָע טּוט לאָמַא ׁשֶנעֶמ רָד זַא
 טייג רֶע (רָקַּב ךלוה) ןעֶּפּורעֶג ןָא םֶר טְרעֶו טינ

 ל

 הניארו יתוקחב תשרפ
 עְרעֶייִא ןיִא דֵראָמ ןייֵא ןְקִיׁש ְךיִא לעוֶו
 וזַא ייֵז ןּופ סֹורַא ןָפְראַד ריִא טעֶו טעֶטְׁש
 ןעֶמ טייג דְראָמ ןייֵא ןיִא זיִא רֶדֵס רעֶד יז
 םיִנ טעוֶו ריִא נוא טאָטְׁש רעֶד ןּופ םֹורַא
 טעֶֶו ֹוזַא דְרעוֶוְׁש רָה ןיִנעֶוֶו ןופ םֹורַא ןיִנעֶק
 יֵרָבִשּבנ דְנאַה ןייֵמ ןיא ןְְנאַפעֶג ןייַז ריִא
 עֶרעייַאןְכעֶרְּב ּוצ לעווְךיִא (םֶחָלֹהָּטַמ םֶכָל
 םיִא ןּופ ןְלאַּפ טעוֶו ןָבֹוא ןיִא סאָד טֹורָּב
 ןָכאָרְּב ּוצ טאָה ריֵא איו וזַא סייוֵו רֶקָיַמְׁש

 םִאק תֹוצמ עֶנייֵמ ןְמְלאַה ּוצ טיִנ תיִרְּב ןייֵמ
 ְׁשְנעֶמ םעֶד טיִנ טאָנ ןעוֶו (ירק יע ּוכְלַּת
 םיִא סע טֶה טאָ םָד ןְסיוִו רֶע לאָז תֹוריִׁשֲע

 םֶד ןְנאָז לאָז רֶע טיִנ רָסֶח ןייַ טיִמ ןְּבעֶנעֶג
 טאָנ רֶדָא ןְראוָועֶג רֶׁשֹוע ןייא ןיילַא זיִא רֶע
 םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ עֶנייַ ןְנעֶו ּפ ןְּבעֶנעֶג םיִא טֶה
 - ןעֶוְדֹוא נוא טאָג ןּופ דָסָח ןייֵא זיִא םִע ראָנ
 רע לאָז תֹורָצ ןֵׁשְנעֶמ םעֶר ףֹוא טְמּוק םִע
 רע ראָנ גְנּופעֶרְטַא ןיִא ןְגְנעַה ןָא טיִג סע
 תֹוריֵבַע עֶנייז ןְגעוֶו ןּופ זיִא סֶר זַא ןֶסיוִו לאָז
 .גָנּופעַרְט ןייַא ןיֵא ןְגְנעֶה ןָא טעוֶו רֶע ּבֹוא נּוא
 ןקָיֵש תֹורָצ רעֶמ ְּךאָנ םיִא ףֹוא טאָנ םעוֶו
 רעִיז ְלעוֶו רֶּבייַו ןְהעֶצ (םיִׁשָנ הׂשֲע ופֲא
 םֹורָּב םאָד נוא ןְקאַּב ןָבֹוא ןייֵא ןיִא םֹורָּב
 .טְנאָז םּורָד נּוא ןְקאַּבעֶג םֹוא ןייַז טיִנ טעוֶו

 ליפ טְגאָז קּוסָּפ רעֶד ןעֶו לייוַו ןְהעֶצ רע
 קּוסָּפ רֶד טְנאָז לאָמ ןייַא ןיִא ןֵהעֶצ רֶע טְנאָז
 קּוטָּפְןיִא יו וזַא ליפ ןְגאָו ליוִו רע ןעוו ןְּביז
 לאָמוִּביִז (םקוקידצ לֹוּפִי עַבָׁש יִּכנ טייֵטְׁש
 ףֹוא ְךאָד טעוֶו נּוא ןְלאַפ קיִדַצ רעֶד טעוֶו
 הָצִרָא ּוחַּתְׁשִיַו בקֲעַיייַּב טייֵטְׁש ְּךֹוא ןייֵטְׁש
 לְׁשֶכוֶכיֵבְיאָהיֶלעגומְמָׁשנ) םיִמָעָּפ עַבָׁש

 שיא

 םֶסייֵה סאָ הָרְקַמַא טיִמ ןיִטְׁשְרעֶּבייֵא םעֶד טיִמ
 ׁשְנעַמ רַר ראַנ ,סייֵוןעֶמייֵצ זיִא םֶר גיִדְנעֶפעֶרְמ
 טְּבייַה רֶע םִוָו ְךאַז איִדּוצ תועיֵבקַא ןעֶּבאָה ףְראַד
 םֶר ןיִא ּוצ הָלֵּפְּת ןיִא ּוצ הֶרָוּת ןיִא ּוצ ןאָמ ּוצ ןָא
 ןּופ רֶד לאָז רֶע ראָפ ְךיִז טָמעֶנ רֶע םוו טייקְגיִלייֵה
 ןיִא ּוליִפֲא ןעוֶו גוא גיִּבייֵא ףוא ןעֶרעֶק ּפָא טיִנ
 ְךאַז יר ןעֶנייֵטְׁש םיִא ייַּב לאָז סָע ראַנ ףאַז טונַא
 טיִנ לאָז םֶע ןָא טְּבייַה רֶע םוִו הָרּת נּוא הָוְצַמ יִד

 רַ תֹולֲַהל) ןייז טעוֶו לאָמ ןייק ןעֶרעוֶו טְלעֶּפעֶג
 תוָצָמ גוא הָרֹוּת ןייז םעוֶו (ריִמָּת רוא הָרֹותְו הָוְצַמ

 וטְכילֲא ןעֶגְנעֶרְּב ףוא גיִדְנעֶטְׁש

 יי ..ע אר בא א א
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 הניאצ קץ

 רֶכיֵלְטיִא םֶדְְנאֶזיִמְכַח יִרְנּוא (יִחָאְּבׁשיִא |
 ןעוֶו רֶבֵח ןייַז רַפ בֵרָע ןייֵא זיִא לֵאָרְׂשִי ןוֿפ
 ןָדייֵל רֶע וומ הָריִבֲע ןייֵא טוט רֶּבִח ןיִיַנ

 ְטייֵצ ּוצ ןיִרעוֶו לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא ףאָרְטָׁש |
 נעֶז םּורָד נּוא םֶנייֵא ןיִנעוֶו ןּופ טְּפאָרְטְׁשעֶג
 טְמעֶגןעֶמְועוֶו סיִ ןָפֹוהַא ּוצ ןְכילְנעֶג לֵאָרְׂשִי
 ןיִנעֶז ךוא ֹוזַא ןריר עֶלַא ךיז ןָאומ םיִנ ןייֵא |
 טְפאָרְטְׁש הָרָיֵבֲע ןיַאטּוט רֶנייֵא עוו לֵאָרְׂשִי ||
 ןינעוֶו הָריִבֲע רעֶד ןופ לֵאָרְׂשִי יִרְדְנַא טאָג |

 יִתיִרְּב תֶא ףַאְו בֹקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יּתְּרְַָוו
 ץֶרָאָהְורוְּזַא םֶהָרְבַא יִתיִרְּב תֶאףַאְו קָחְצִי

 בֹקעי רֶעיִרְפ טְּבייַרְׁש קּוסָּפ רעֶד (רֹוּכְֶא
 תֹובָא עלא ןּופ ןעוֶויִג רֶגניִי זיא רע יִׁשְטאָח

 ןְלאָז לֵאָרְׂשִי סאָד גּונעֶג זיִא סֶע זַא ןוָייוַו ּוצ |
 ּבֹוא נוא ןייַלַא תּוכְז ןייַז ןיא ןיִרעוֶו לּוציִנ
 טאָנ טעוֶו תּוכְז ןייַז גּונעֶג ןייַז טיִנ טעֶו סע }

 םִע ּבֹוא נוא קָחֶצָי ןּופ תּוכָז םעֶד ןְנאַמ רָד ן

 םֶד ןְנאַמ רֶד טאָג טעוֶוןייַז גּונעֶג טיִנ טעוֶו |
 ןֵּביִרְׁשעֶג טֶה הָרְוּת איִד םֶהָרָבַא ןּופ תּוכָז ן

 רֹוּכְזֶא םֶהָרְבַא ייַּב נוא יִּתרִכַָוו בֹקֲעַיייַּב
 םֶר ןְּביִרְׁשעֶג ןָא טיִנ רֶע טֶה קָחְצִיייַּב א
 ׁשַא ןייַז לייַו זיִא םָד ןְנאַמ רָד םיִא טעֶו רע
 טאָג רַּפ ןֹורָּכִז ןייַא ּוצ ַחָּבְוִמ םָד ףֹוא טְגיִל

3 : 

 ןיִקְנעֶרעֶג לעוֶו ךיִא נוא בוי יִתיִרְּב תֶא יְִִּּכ
 טימ ןעֶטינְׁש רַּפ ּבאָה ְךיִא סו תיִרָב םֶד "

 טיִמ ןְטיִנְׁש רַפ ּבאָה ְךיִא םוָו תיִרָּב םָד נּוא ּבֹקֲעַי
 טיִמ ןְמיֵנְׁש רַפ ּצאָה ְךיִא סוו תיִרְּב םָד נּוא קָחְצִי |
 ךיִא לו דֶרֶע יד נּוא ןיקְנעֶרעֶג ְךיִא לע םֶהָרְּבַא |
 רֶר סו םֶד טְּנייַרְׁש רקיִלְּכ רֶר ,ןיִקְנעֶדעֶג ךוא |

 רֶמָלָע ְךאָנ רֶרְֵּכ טיִנ תֹובָא איִר טְקְנעֶרעֶג קּוסְּפ
 רעיֶרְפ טְרעֶק רפ ייז טְקְנעֶרעֶג רֶע הֶּבַרְרא ראָנ |

 ןעֶראָו םֶהָרָבַא ְךאָנ רַר נּוא קָחֶצִיְךאָנ רֶד בֹקֲעַי
 ןּופ תּוכְז םעֶר טְּכיִנעֶג נּוא טְּבעֶל רֹוד סֶכיִלְטיִא ||
 יז רֶע טְקְנעֶרעֶג םעֶר רעֶּביִא תוּבָא עֶיִייֵה איד |
 לְמייֵב ירד טֶה רֶנייֵא לֶׁשְמִל יז ּוַא טְרָהעֶק ר
 טְרעֶדְנּה אָר יא לֶמייַב ןֶכִלְטיא ןיִא ְֶלדְנעֶר טיִּמ

 ןֶציִ ןְּּוהעֶג ןָא ָטייֵב ןייֵ ןופ רֶע ּטֶה ךֵלְדְנעָר
 ׁשאֹרלָמייַּב ןיִרעֶדְנַא םד ןּופ ,ןָסיֵנ ׁשֶרֹוח שאר ןיִא |
 ׁשְרֹוח שאר לְמייַּב ןעֶמיִרָד םָד ןּוֿפ נּוא ריי ׁשֶדֹוח |

 למייַב םָד ןיִא זַא לאוו טיִג ְךאָד ריִמ ןעֶסייוו ןוָויִס
 ׁשָרֹוה שאר ןעֶציִנ ןָּבֹוהעֶג ןָא םיִא ןּופ טֶה רֶע סֶ

 וו לֶמייֵּב םֶד ןיִא יו רֶהעָמ אָד יִאָדא זיִא ןוויִּפ
 ריָא ׁשֶרֹוח שאר ןופ ןעֶציִנ ןֶּבֹוהעֶג ןָא םיִא טֶק
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 ניִפָג רָדיוֵו נּוא ו'אי ןייֵא טיִמ טיימְׁש בֹוקֲעַי
 םאָד "או ןייַא ןָא ּוהָילַא לאָמ ףֶניֵּפ ריִמ
 ראַפ בֹקֲעַי ּוצ או ןייַז ןְּבעֶנעֶג טאָה ּוהָיְלַא
 ּוצ הֵרּוׂשְּב איד ןְגאָז ןָמּוק לאָז רֶע ןֹוּכְׁשַמַא

 ןַזיל םוא ּוצ ןְמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא לֵאָדְׂשִי
 ףָניִפ נּוא רֶנְניִפַא איו ֹוזַא זיִא ו"אוא :ּוא ייֵז
 ּוהָיַלַא םֶָד טְזייוו םָד רָגְניִפ ףָניִפ זיִא לאָמ
 ְּבעֶגעֶג ףֵּכ תיקְּת דְנאַה איִד בֹקֲעַי ּוצ טֶה
 טיִמ לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְגאָז הָרּוׂשְּבַא ןֵמּוק לאָז רֶע
 ןֵמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ רֶדייֵא רעֶירְפ גאָט ןייַא
 ןעוו (תֹוׁשָפְנ ְּכְרֶעָּכ ןמּוק שעוֶו ַחיִׁשָמ םֶד
 יו ׁשֵרֹקֲה ןייַא ןְּבעֶג ליוִו רֶע טְנאָז ׁשְנעֶמַא
 םיִא ןעֶמ לאָז וזַא ןְצאַׁש םיִא טעֶו ןעֶמ ליֵפ
 ראָי גיִצְנאוָוְצ .ןופ ְּךאָנ ןְראָי יִד ְּךאָנ ןְצאַׁש
 םיִלָקְׁשגיִצְפיִפ ֵּבעֶג רֶע לאָז ראָיניִצְכעֶז וי
 ויִּב ניִצְנאַוְצ ןּופ הָבֹקָנ ןייֵא נּוא רֶּבְליִז

 רּבְליִז םיִלְקִׁש גיסיירַד ןְּבעֶג יִז לאָז גיִצְכעֶז
 רַכְז ןייַא לאָז רֶמייוַו נּוא ראָיניִצְכעֶז ןּופ נּוא
 . לאָז הָבֹקָנ ןייֵא גּוא םיִלקְׁש ןעֶצְפיִפ ןְּבעֶג
 רַד ףֹוא הָבֹקִנ ןייֵא ןעֶד םיִלָקְׁש ןְהעֶצ ןְּבעֶג
 רָכָז ןייַא איוִו בּוׁשָח ֹוזַא דֶלאַּב זיִא רֶֶלַע
 איו רֶגינייוַו ליפ טינ ְּךיִז רַּפ איִז טיִנ םּורָד
 ןיִא ןאמ רֶטֶלַא ןייֵא טְנאָז טְלעֶו איד רֶכְַא

 זֹוה
 םירקי יטוקיל

 זיִא רַײַא ׁשְרֹוח שאר ןופ לָמייֵּב םֶד ןיִא .רֶריִו נּוא
 םיִא ןּופ טֶה רֶע םוָו לעֶמייַּב םָד ןיִא יו רֶהעָּמ אָד
 זיִא וזַא ןָכיֵנ ׁשְרָוח שאר ןּופ ןעֶציִנ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא
 ,איֵר ּוצ ַחיִמָבַמ זיִא גּוא תֹובָא תֹּוכָז ייַּב ְךֹוא אָד
 הָמָרֲח ןְלעוֶו נוא ןאָמ הָבּוׁשְת ןָלעו יי זַא לֵאְָׂשִי
 טעוֶו רֶע םאָר יַד אל תּוריֵבֲע עֶרֶעייֵז ףֹוא ןעֶּבאָה

 רעוו = ר  כיהבו םִד ןיִקנעַדניז
 םֹורָנ תּוכָז ןייַז ְךאָנ ּויִא תֹובָא יד ןּופ רעֶמְסְמעֶּפֶׁש
 רָמָלָע ןֹׁש זיִא םוִו קָחְצִי ןּופ תּוכָו םֶר ּוליֵּכֲא ראַנ
 גוא ןיִקְנעֶרעֶג ךוא ייֵז רֶע טעֶו ןעֶראָי ליִפ טיִמ
 זיִא םֶהָרְבַא ןּופ תוכָז רעֶד זַא ןעֶננייֵמ טיִנ טְסְלאַז
 רָמָלְע ְךאָנ ךאָר זיִא רֶע ןעֶראוָו אָּטֶׂשינ גְנאַל ןוש

 תּוכָו םָד זא קוספ רנ טו םֶָד טיי טוי
 דֶרָע איִד נּוא ןיִקְנעֶרעֶג ךֹוא רֶע טעװו םֶהְרַבֲא ןופ
 ןאקךיִטְניִנייא ןעֶראָו ןיִקְנעֶרעֶג ךוא ףיִא לעֶו
 טְגיִרְניִועֶג ןעֶּבאָה ןעֶשְנעֶמ איר זַא ןיִגעֶרפ ;ןעַמ
 םִו לֵאָרְשִי ץֶרָא ןּופ ןעֶּביִרַמ רפ ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז
 נּוא םֶסיִו ןייַז לאָז איִנ זַא גיִרָלּוׁש רָרָע איִד זיִא
 ןיִא נוא ליִּבעֶוְׁש ןיִא טְנעֶרְּב ראַפ ןייז לאָז איִז
 ץֶרַאָהְ) רעֶמייוו קּוסָּפ רֶר טְגאָז םֶד רעֶּגיִא ץֶלאנ

 בועה
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 הָׁשֵא עֶטְלַא ןייֵא גוא זֹוה ןיא ניִרְק זיִא זֹוה
 רעֶד .זֹוה ןיִא הָכָרְּב גּוא לֶזִמ זיִא זֹוה ןיִא
 איִד טייֵמְׁש ,םּורָד טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת
 ןְצאַׁש ְּךיִז טעוֶו רָנייֵא ןעוֶו ןיִכָרע ןּופ הָׁשִרַּפ
 ּוצ תֹולָלק איד ןּופ הָׁשָרַּפ רָד ןּופ טְניִהאָנ
 נּוא תֹולָלק ְךיִז ירַּפ טְהעֶז ׁשְנעֶמַא ןעֶוו ןְייו
 הֹקָרְצ ןְּבעֶג רע;לאָז לּוציִנ אייז ןּופ טְרעוו
 ןעֶוויִג ליִצַמ םיִא טאָה טאָנ לייַו םיִרָדְנ נּוא

 ןעק וייִּב ייֵלְרע ייֵרְד םֶד טְסּואוועֶג זיִא סֶע

 1 + הניארו יתוקחב תשרפ

 ְנאַמׁשעֶנויא ןֵבֹוא םִז תֹולָלְק ֵדְּךְרֹד ןָמּוק
 ' ריֵמָי אֹלְו ּונָפיִלֲחַי אֹל הָׁשְרַּפ יִד טְנאָז םּורָד
 אל) ןָטייֵּב רַפ טיִנ לֵאָרְׂשִי טעֶו טאָג ֹותֹוא
 ןְבֹול טאָג ץְלַא לאָז ןעֶמ ׂשעַרָל בֹוט ןיֵּב רֵקִבְי
 תַנְׁשַּבנ ץְכעֶלְׁש רעֶדָא ץְטּוג טיג רע אייס
 רַמֹולְּכ (ּוהָנק רֶׁשֲאַל הָדָׂשַה בּוׁשָי לֵבֹויַה
 ךיז לֵאָרְׂשִי ןְלעֶו ןֵמּוק שעוֶו הָלּואָנ יִד ןעוֶו

 ;דְנאַל רָעייַו ּוצ ןירעק םּוא

 םירקי יטוקיל
 ןופ טְזאָל רַפ ןייַז טעוֶו רֶרֶע איד נּוא (םֶהֵמ בָזֲַּת
 ןעֶראָו הָמיִמְׁש ריִא ןעֶגיִליוואַּב םעֶו איִז זיּב ייֵ
 ןעֶמ סו דְנאַש ריִא טְנאָמעֶג דֶרֶע איד שֶק רֶעיִרפ
 רָּבֶ ךאָנ ר הָּמיִמְש ןיִאטייבְרַאעג ריִא ףוא טֶה
 ןעֶמּנעַג ּפָא ןוש ןֵּבאָה ןעְֶנעֶמ עֶגיִרְיו איר זַא

 אייז ןופ ןעֶרעוֶו טְואָל רַּפ איִז טעֶו ׁשֶנּוע רֶעייֵז
 לֵאָׂשִי איִד ןופ ןעֶזאָל ְךאָנ יז טעוואיִז רָמּלְּ
 ףוא ְךיִז ןעֶנאלְק ּוצ םִו ןעֶּבאָה טיֵנ ןֹוׁש טעוֶו נּוא
 הָמיִמׁש ןְטְלאַה ןוש ןעֶלעוֶוייז ןעֶראוָו לֵאָרִָי איִר
 :הָטיִמְׁש יִד ןְגיִליִואַּב טעוֶו נּוא זיִא ןיד רֶד יז וזַא

 ,יתוקחב תרטפה
 ןיימ םֶקיְּב םאָנ יד הֶיִמְרְי םְנאָז (?ּועמוזוע ַײ)

 ףולְטנַא ךיִא נּוא ריִמ טְסֶפְלעֶה ּוד םִַו רֵקְראַמְׁש
 טְנאַז םּורָד (ןֵכָל) הָרָצֵא ןּופ גאָט םעֶד ןיִא ריִד ּוצ
 ןיימ נוא קאַלְׁש ןייַמ ןייַז עַירומ אייֵז לעוֶו ְךיִא טאָג

 ןעֶמאָנ ןייַמ םַד ןעֶהיו ןעֶלעוֶו יי נּוא שיִקְראַטְׁ
 (תאטַת) הֶרְנ ןיימ ןיינ םיָיקְמ ןעק ךיִא טאָנ זיִא
 ןייֵא טיִמ ןָּביִרֶׁשעֶג ויִא הָדּוהְי טֵבֵׁש ןּופ רֶניִז איִד
 םיכ םכ ןעק ןעמ ףמיםצירק םאו ןעּפ עַנְרעֶזיִא
 םיִראוָוםֶד ןּופ לעֶגאָנ םָדטיִמ נוא ןיִקעֶמ ּפָא גְניִרְג
 זיַא וזַא ןיײַא ףיַּמ טְציִרְק רֵע םָּו ריִמָׁש טְסייַה םִח
 םעֶד ףוא טְרעֶקַאעֶג ןייֵא ףיִט זיִא איז רֶניִו רֶעייֵ
 ןיִא טיִנ ןעֶמעֶג רפ ייֵז סד ץֶראַה רֶעייֵ ןופ ליוִואָט
 עֶרצייֵא ןופ ןֵכקניוִואיִד ףוא גּוא רמעַג ּפָא עֶרֶעייֵז
 (רֹוכְנַּכ) רֶניִז עֶרֶעייַא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא זיִא תֹוחָּבְזַמ
 ןיא ְךיז ןעֶנאַמ רעֶר ייז זַא ןיִקְנעֶרעֶג ייֵז איו וזַא
 ןעֶנאַפ רֶר ייֵנ זַא יי ןיִקְנעֶרעֶג וזַא רֶדָניק עַרְצייֵ
 ןעְֶניִל עֶר ןיִא גּוא תֹוחָכְוִמ עֶרֶעייֵז ןיא ְךיִ
 / ייונ יניןְציִסָק תֹחְנְוַב הןעב כב

 ילשמ
 וגו ֹוּבִל רּוסָי יי ןֵמּו וגו םֶדָאָּב חַטְבִי רֶׁשֲא רֶבָגַה רּורָאו

 יִנאָל רַּפ טיִנ ְךיִז לאָז ןעֶמ זַא זיִא ןֹוָמַּכַה רַדָג רֶד
 ּוצ נּוא מיומּב רֵדָא הָכאָלְמִּב ןֶייז ּוצ קַסֹוע ראָנ םיִסָנ ףֹיא

 הָסֶנְרַּכ ןייַז ןייז ןיִמְיַמ םיִא טעוֶו ת"ישה זַא ןֹוחָמַּבַא ןְּבאָה
 יֵלֲעַּב ןיק טיִנ ןיִנעֶז תֹוּביֵס איִד לייַו הָּביִכ איֵד ךרָיד

 םלָׁשַה ַחּוטיּב סֶע טְפייֵה תיישה ןּופ ןֹוצָר רֶד ראָנ הָריִחְּב -
 הָריִחְּב לַעַּבַא זיִא רֶע סו ׁשֶנעֶמַא הָּביִסֲא טְבאַמ רֶע זא רָּבֶא
 רֵבָגַה יֵרְׁשַא טְגאָז ׁשֶרְדָמ רָד .תֹומָלְׁשִּב טיִנ ןֹוחָטַּב רָד זיִא
 טאַהעֶג טיִנ טֶה רֶע םָ ףֵמֹוי זיִא םָד ֹותָמִבִמ ָ!;!װ םָׂש רֶׁשֲא

 רֶע לייוַו ראָנ םיִבָהְר ןָכייֵה סוָו םיַרְצִמ איִד ףוא ןֹוחָמְּבַא

 הדוהי

 ּוד (יִרָרֲה) טאָנ טְנאָז ךוה עֶלַא ףוא נּוא רֶמייֵב
 סו גְראַּבַא ףוא םָעֹוּבעֶג טחיִּב ּוד םָו םִיַלָׁשּורְי
 - ןייב םד ןְסיווּוטְסְלאָז ץאַלְּפ רעֶכייֵלְנַא זיִא םּורַא
 גָניִּבור ּוצ ןיִּעֶג ךיִא לעוֶו תֹורָצוא עֶנייַד נּוא סָמּוג
  תֹומָּב עֶנייַד לייַו ןעֶּבֹור םֶד ןעֶלעו םִיִנָלְוג איִר
 -עֶלַא ןיִא ןעֶגעוֶו יז ןּופ ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז
 ּוצ ןייַ ביִרקמ ייֵז ףוא לאָז ןעֶמ םֶד ןְציִעֶרְג עֶנייַ
 רְלאַועֶג טיִמ ןעֶזיִמטְסעוֶור (תְטַמְׁשְו טאָג ּפָא םֶד
 ןעֶרעֶו ןּבירְמ רַפ טְסעוֶו ּוד לייַװ ןְטְלאַה הָמיִמְׁש
  ןיִא ןייז םקונ ְךיִמ לעוֶו ְךיִא נּוא רֶנאַפ ןייַר ןּופ
 ןְּבעֶגעֶגרירּבאָה ְךיִא םִו הָלֲחנ ייד ןעֶגעֶו ןופ ריִר
 ןְמְלאַהעֶג טיִנ הָמיֵמְׁש ןייק ריִא ןיֵא טְסאָה ּוד נּוא
 ןיא ןעֶנעֶרְּב טְכאַמעֶג ריִא טֶה רֶעייַפַא ןעֶראָו
 הֹּכ)גיִּבייֵיִב ןעֶנעַרְּב טעוֶו סֶע רֶבעֶל ואָנ עֶנייַמ
 ׁשֶנעַמְרֶר ייַז לאָז ןְְלאָׁשרַפ טאָנ טְגאָנ וזאת רַמָא
 ףוא טוט נּוא ׁשְנעֶמַא ןיֵא ְךיִז טְרעֶכיִז רַּפ סאו
 ףוא ְךיִז טְזאָל ראַּפ נּוא טייֵקְראַטְׁש ןייַז ׁשְנעֶמַא

 לאָז ְךיִא הָמיִמְׁש יא ןָעייֵנלעוֶו ְךיִאטְגאָז רֶע םיִא
 ןנאה

 יא ןיִקנעריַג ךיִמ טְסְלאָז םיִקָׁשַמַ רַׂש םֶד ּוצ טְגאָועֶג טֶה
 רַׂשֲא לָׁשָמ י'פע .הָסיֵפְּת רֶר ןיִא ןייֵמ ראָי יו ןיִסעֶזעֶג רֶע

 טְקיִׁשעֶג רֶע טֶה רָפְרעֶד גּוא טעֶטְׁש ְךַסַא טאַהעֶג םֶה
 גואנ ליִטעֶטְׁשַא ףֹוא לֵׁשֹומַא ןייַז לאָז רֶע דָנייַרְפַא םעֶנייֵז

 רֶד ןיִּבעֶל טעֶו רֶע טייַז הָנָּתַמְּב םיִא ּוצ ןיִרעק לאָז סַמ רֶד
 טָפיִרְׁשַא רַׂש ןּופ טאַהעֶג טֶה סוָו רֵחֹוסַא ןָמּוקעֶג זיִא לייו
 םָד ןיִא טְצעֶזאַּב ְךיִז טֶה נּוא סַמ ןּופ .רּוטָּפ זיִא רֶע זַא

 רו טֶה סַמ םיִא ייַב ןעֶנאָמ ןְמּוקעֶג זיִא ןעֶמ יוִו ליטעטׁש
 רֶד טְגאָז רֹוטָּפ זיִא רֶע זַא רַׂש ןּופ טְפיִרְׁש איִד ןָייועֶג

 ריִד ּוטְסאָה םָו רַּפ טייקְׁשיִראַנַא ןאָטעֶג טְסאָה ּוד דיִקָּפ
 טינ



 הניאצ
 ץְראַה ןייַז ּפָא רֶע טּומ טאָנ ןּופ נּוא ןעֶקֶעּוצ ןְּבאָה
 ןעֶמְלאַה טעֶו ןעֶמ וַא טְגאָזעֶג ּוצ טאָה טאָנ םָו

 ןעֶּבעֶג רֶע טעֶו ןֶעייֵז םיִנ םעֶו ןעֶמ נּוא הָמיִמְׁש
 (הָיהְו ןעֶסֶע ּוצ סו ןעֶּבאָה שעוֶו ןעֶמ הָנָרּב ןייַפ !
 סו םֹוּב רֶגיִצְנייֵא ןייַא יוִו ןייַז טעוֶו ׁשְנעֶמ רָר נּוא |
 טייקְראַד ןיִא טֶהּור נּוא ץיאַלַּפַא ףֹוא ןייֵלַא טייֵטְׁש |

 (ךּורב) ןעֶסעֶזאַּב טינ זיִא םֶע םוִו רָבְרִמ רעֶד ןיִא
 יא ְךי טְרעֶיִ רַפ םָו ׁשֶנעֶמ רֶר זיִא טְשְנעֶּבעֶג
 רעֶד נּוא (הָיָהְו) ףֶליֵה ןייַז ןיִא ןייַז טאָג טעוֶו טאָנ |
 טְצְנאַלְפעֶג זיִא סו םֹוּבַא יו ְךייֵלְג ןייַז טעוֶוׁשְנעֶמ |

 ןעֶטייֵרּפְׁש רַּפ רֶע טּוט ְךייַמַא ייַּב נּוא רֶסאֵוַו יַּב
 ץיִה ןייֵק םיִנ םיִא טאַׁש סֶע נּוא ןעֶלְצְראוָו עני

 ןיִא גוא גיִרנעֶגייְַצ ןעֶגעֶז רעֶּטעַלְּב עֶגייַז גוא
 ּפִא טיִנ טְרעֶו נּוא טיִנ רֶע טְגְראָז ראָו רעֶגְנּוהַא |
 (בֵלַה בֹוקָע) טאָג טְגאָנ תוריּפ ןְסְקאווו ןּופ ןאָמעֶג |
 עֶזייַּב טיִמ לּופ ויִא ׁשְנעֶמ םעֶר ןּופ ץֶראַה סאָד |

 רֶע ןעוֶו טְנייַמ רֶע ףאַלָׁש זיִא םִע נּוא תֹובָׁשֲחַמ
 'זיִא םִע רעֶּבָא טיִנ טאָנ טְסייַַו הָרָיַבע ןייֵא טּוט }

 ץֶראַה םָר ׁשְראָפ טאָנ ךיִא (ַי ינֲא) ֹוזַא םּוג טיָנ
 םָו ןעֶסיוִו ּוצ ןעֶריִנ איִד בּורְּפ נּוא ׁשְנעֶמ םָד ןּופ !

 .ׁשְנעַמ ןָביִלְטיִא ןעֶּבעֶג ּוצ רָּכ ןעֶנעֶזםיִׂשעמ עֶנייַו
 ןופ תֹוריֵּפ איִד יו ֹוזַא נּוא ןעֶנעֶז ןעֶגעו עֶנייַז יִנ !

 טְסייֵה םָו ליִגֹופ רֶר (ארוק) ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶנייַז
 טיִנ םֶה רֶע םֶו לעֶגייַפ עֶנייֵלק ךיִז ּוצ טָפּור אֵרֹוק
 ןעֶנעֶל יי ןמָו לָּכ ךאָנ םיִא ןָעייַג ייז נוא ןעֶנּואוועֶב

 ילשמ

 טעֶטׁש עֶנירּביִא איר ןופ יז ןיִצעֶזאַּב ּצ ןְּביִלְקעֶג סזא שב
 זַא הָנָּתַמָּב ריִמ ּוצ רעֶק סו ליִמעֶטְׁש םָד ןיִא טיִנ רַׂש ןופ
 טֶה רֶע סו םָד טיִמ טְגיִדְניִועֶג טיִנ םֶה רֶע ראָו רַּפ ףֵּפֹי

 געָמ ןעֶמ הָסיִפָּת הֶר ןּופ סֹורַא לאָז רֶע הָּביִסַא טְבּזעֶּג |
 טייג םיִא ףוא נוא יַײַּב ַחֵטֹוּבַא זיִא ןעֶמ גּוא הָּניִסַא ןעֶבּוז }

 עֶלאַק רֶע טֶָה טיִמ רָר ראָג ֹוחָטִבִמ יי םָש רַׁשֲא קּופַּפ רָב
 הָּביִס יד םיִקשָמַה רַׂש םָד טְכאַמעֶג טֶה רֶע םָוו טְכאַמעֶג

 טיר הניארו יתוקחב תרטפה
 טיִנ םיִא ייֵז ןֶעייֵנ םֹורָג ןעֶרעוֶו ייֵז זַא רעֶּכָא ןייֵלְק
 (רֶׁשֹוע הָׂשוע) ךוא זיִא וזַא םיִא ןיִזאָל רַפ נּוא ְךאָנ
 טייקיִטְכעֶרָיגטיִמ טיִנ תּוריִׁשַע ןייַא טָליִמאַז םֶו רֶר
 עֶּבְלאַה עֶנייז ןיִא ןעֶזאָל רַּפ רֶלעֶג סאָר םיִא טוט
 ןעֶפּרְג ןָא ןעֶרעֶו רֶע עוו ףוס םּוצ נּוא געֵמ
 ּור (רֹובָּכ אֵסָּכ) טאָג ּוצ הָיְמְרִי טְנאָז .רעֶטְכעֶלְׁש
 ןופ לָמיִה ןיא ןעֶּבֹוה רעֶר זיִא לּוטִׁש ןייֵר סו טאָג
 ןעֶראוָו זיִא טְלעוֶו איד םֶו ןָא לאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םֶר
 תיֵּב ְֶנּוא ןעֶנעֶק ןִוכָמ זיִא איִז נּוא ןעֶפאַׁשאַּב
 טְסיִּב ּוד סאָו טאָנ ּוד (י לֵאָרְׂשִי הֵוְקִמ) ׁשֶרֶקִמַה
 טעֶּב לוטְׁש רָד ףוא טציִז לֵאָרׂשִי ןּופ גְנּופאָה םָר
 םֶמעַש רַפ ןעֶלאָז ךיר ןעֶאָל רַּפ םוָו עֶלַא ְךיִ ךיִא
 יז רייֵר עֶנייֵמ ןּופ ּפָא ןעֶרעֶק םֶו איד גיא ןעֶרעוֶו
 ןופ נאָז ְךיִא םֶו דייֵר עֶנייַמ ןעֶרעֶה ּוצ טיִנ ןעֶליִו
 ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶּביִרְׁש רַפ ןעֶלאָז איִד ןעֶגעֶוו שיִנייַר
 םָנְהיֵג ןיִא דֶרֶע רַד ןופ ׁשיִנעֶפיִמ רֶד ןיִא ןעֶמּוק
 - גירְנעֶלעוקןופ לאוו םֶרטְזאָל רַפ ןְּבאָה ייֵז לייַו
 יִמָּת ייֵז טּוט רֶע סו טאָג ןעֶמ טְנייַמ םָר רֶסאַו
 (יייִנֲאַפְר) ריִמָּת טְלעוֶוְק סוָו לאַווקַא יו וזַא סֶמּונ
 ףלעה ןעֶרעוו טְלייֵהעֶג ְךיִא לעַו םאָנ ְךיִמ לייֵה
 ףיִא לעוו ריֵמ ףוא ףוא ןֶעייֵמְׁש סו איִד ןּופ ריִמ
 אוט ְךיִא ּבול ןייֵמ םֶכיֵב ּוד ןעֶד ןְפְלאָהעֶג ןעֶרעו
 .טְסֶפלעֶה טאָנ ּוד םאָר ןעֶמיִראַב נּוא ןעֶּבּול ְךיֶמ

 יי גבססהמ -י

 .תרוהי
 ןְמְלאַהעֶנ ףזא רֶפ זיא רָּביִראַד נוא הָרְיְִּב לַעַּבַא זיא רֶע סו
 איר רָּביִא עֶקֲאַט רָו ייַוְצ ְךאָנ הָמיִמְּת ןיִא ןיִראוָעֶג
 זִי רֲֶׁא רֶבָּנִה רורָא קיסּפ רָר טְגאָזםֶד הָרַחעָטְכעֶלְׁש
 איר רַפ ׂשְנעֶמ םָר טְמעֶג רֶע (עֹדְ רׂשָּב םׂשָו םָרָאָ
 ןאַמעֶג סָּפ ויִא הָריִחְּג ןייַז (ּוּבִל רּוסָי יי ןִמּו) .הָּביִס עֶצְנאַג
 ןֹוהָמָּכ ףֶר ויִפ ףָּביִלאַר ּודָיְּב זיִא ןֹוצָר רֶד ראָנ טאָג ןופ

 .וןיחָמִב ןייק טיִנ
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 םָלָפֹ יִלְׁשִמ ןיִא טְנאָזְךֶלָמַה המלִׁש יֵניֵט
 יֵנְבַא לָּכ ּוהֵׂשֲעַמ ַיל טָּפְׁשִמ ינאַמּ

 אייֵלְרעֶלַא טֶּפְשִמ ןייַייַּב טאָה טאָג (םיִּכ
 טּומ רע רֶָמֹולְּכ ןייַלק זיִּב םֹורְנ ןּופ טְכיוועֶג
 רעֶנייֵא יו ְךייֵלְנ ןֵטְּפְׁשִמ טְכעֶר ןעֶכיִלְטיִא
 טאָנ טְגעוֶו ֹוזַא הָרֹוחְס ןייַז טְכעֶר טְגעֶ
 טְלאָצאַּב ליִפ ייֵז ןְנעֶז תֹוריֵבָע סְגעֶכיִלְטיִא
 גיִנייוַו אייז ןעֶנעֶז ׁשֶנֹוע ןעֶסֹורְג ןייֵא םיִא רָע
 נּוא ׁשָנֹוע םעֶנייֵלק ןייֵא םיִא רע טְלאָצאַּכ
 נוא ןעֶנְראָּב ראַפ ןעֶגעֶז טאָנ ןּופ םיִׂשָעַמ יד
 ןיִא יוִו ֹוזַא טיִנ ייֵז טייֵטְׁש ראפ ׁשְנעֶמ ןייק !

 עֶנייד (ֶּבַר םֹוהְּת ְךיֶטָפְׁשִמ טייֵטְׁש קוס
 רעֶר איו וזַא ןעֶנְראָּב ראַפ ןעֶנעֶז םיִטְפְׁשִמ
 םיִא ןיא סאוָו טיִנ טְסייוֵו ןעֶמ סאו םֹוהְּת
 קימהּכ םָד סאָד ןְניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא גּוא זיִא

 ׁשָרֹוח ןיֵא גאָט ןְטְניינ םעֶד ןְראָגעֶג בּורָח זי

 הניארו "שרבשב תשר

 טעוֶו םָע זַא ןעֶויוִועֶג לאָקזָחְיּוצ טֶה סאָנ נּוא
 .ׁשֶרֹוח ןיִא גאָט ןעֶטְנֶהעֶצ םעֶד ןְרעֶו בּורָח
 םעֶר סע ןעֶו ןְקעֶלְּפְנַא טְלאוָועֶג טיִנ ט;שּוא
 טְלאָועֶג טאָה טאָנ זַא רעֶּבָא ןעֶרעוֶו בּורָח
 טאָה לֵאָרְׂשִי ףֹוא הָניִכְׁש ןייַז ןָאור ןעֶקאַמ
 ָכְלעוֶו ןיא נּוא טרָא ןָכְלעוֶו ןיִא טְגאָזעֶג רָע
 גּוא ׁשֶרֹוח ןיִא גאָט ןעֶכְלעֶוו ןיִא גּוא ראָי
 דָחָאְּב רעומ לֵהֹואְּב יֵניִס רֵּבְדִמַּבו טְנאָז
 ץֶרֶאֵמ םֶתאֵצָל תיִנֵׁשַה הָנְׁשַּביִנֵׁשַה ׁשֶדֹוחַל
 לָהֹוא םעֶד ןיִא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא (םִיַרְצִמ
 םעֶד ןיִא ריִיַא ׁשֶדֹוח ןיִא נאָט ןייֵא דַעֹומ

 ןְגנאַנעֶג םֹורַא ןְנעֶז לֵאְרְׂשִי סאוָו ראָי ןְרעֶדְנַא
 איירד טיִמ טְגאָז ׁשֶרְדֶמ רעֶד םִיַרָּצִמ ןּופ
 לֵאָרְׂשִיוצ ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו הָדֹוּת יר ויִא ייֵלְרֶע
 ןָציִלְּב עֶסֹורְג ןעוֶועֶג זיִא םִע ןעֶד רעֶייפ טיִמ
 םִע ןעֶד רֶסאַו טיִמ נּוא הָרֹוּת ןֵּתַמ תַעַׁשְּב
 יָּבְדִמ רעֶד ןיֵא נּוא ןעֶגעֶר עֶסֹורְג ןעֶועֶג זיִא
 ימיִמ ןעֶּבעֶגעֶג ןֶראוָו הָרוּת יד ויִא םּורָד נּוא
 גיא רעֶייפ איוִו ֹוזַא ןעֶייוַו ּוצ ןָכאַז ייֵרְד יד
 םיא ןעֶּבעֶנעֶג ןֶראוָו זיִא רָּבְרִמ נּוא רעֶסאוַו
 םיא ןעֶּבעֶנעֶג ןָראָָו הָרָוּת יִד זיִא ֹוזַא טְכיִז

 טסיז
 בקעי להוא

 הָׁשֹמ ּוצ רייַרעֶג טֶה טאָנ ויַניִס רַּבְדִמַּב הָׁשֹמ לֶא ַײ רַגֵדָיֵע

 טֶה טאָנ םֶאאָז ׁשֶרְדֶמ רֶד .יֵניִס רֶבְרִמ רָד ןיִא
 סמ הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג ריֵא טֶה סֶע ְךאָנ ןָדיי יֵד ּוצ טְגיִנעֶג
 ןֶבְראַמְׁש ןיִלאָז ריִמ םִיַרְצִט ןּופ טְכאַרְּבעֶג ףוא זְנּוא ּטְסאָּה

 ְךיִמ ןעֶד ְךיִא ּבאָה ןָדי איִד טאָנ טְגעֶרְפ רָּבְרִמ דֶר ןיִא
 רֶנייַטְׁש רֶד .רָּכְדִמ רֶר ןיִא יו ֹזַא ְךייא טיִמ ןעוֶויִג גַהֹּ
 טֶה נּוא הּור ןייק רֶע טָה רָּבְדִמ רָד ןיִא טייג רעֶנייֵא זַא זיִא

 טְכעֶנְק ןעוֶויִג טְנעֶז ריִא גיא ןיִקְניִרְט ןייק גוא ןעֶסָע ןיק
 נּוא טְראָד ןּופ ןיִגֹוצעֶג סזא ךייַא ּבאָה ךיִא נּוא םִיַרְצִמ ןיִא
 ָךֶרֹוד םִיַרָס נוא ןרָהַא נּוא הָׁשֹמ טְלעֶטְׁשיִג ךייַא ּבאָה ְךיִא

  טיִמ טְליִגְניִרעֶג םּורַא ְךייַא ְךיִא ּבאָה ןרָהַא ןּופ תּוכְז םָנ
 ןְגְנאַגעֶג זיִא ןֶנָע ןייֵא גוא ןיִטייַז ריִפ עֶלַא ןּופ דֹובָּכ יגֹנֲע
 גּוא ָסיִדְגֶע יד טיִמ ןיִגְנאַלְׁש י ּתיִגְרַהעֶג טָה גּוצ יא רַפ
 עֶנּוְּבַא ןיִבעֶגעֶג ךייַא ךיִא ּבאָה םִיְרִמ ןּופ תּוכ םֶד ָךֶרֹוד
 ןעֶד ְךיִא ּבאָה אָנ ןָגְנאַגעֶג ךייַא טיִמ זיִא סָמ רָּפאֹוַו טיִכ
 רָנּוצַא .רָּבְדִמַא ןיִא יִו ֹוזַא ְךיַא טיִמ ןעֶויִג גַהֹנ ְךיָמ
 לָשֶמַא טיִמ ןינע.עָצְנאַג םֶר ןייֵטְׁש רַפ ּוצ ןיִּבעֶג רימ ןיִלעֶנ
 רע רֶטֶניוִו ןופ טייצ רֶד ןיִא אֵפֹורַא ּוצ ןְמוקעָג זִא הָליחַא
 אֵפֹור םֶד רַפ ְךיִּבעָג טייֵטְׁש הָלֹיח רֶד גּוא ןיִלייֵה םיִא לאָנ

 טעָּב נּוא קְנעֶרְק רָד רֵפ ְךיִז טְקעֶרְׁש נּוא םיִרּוסְי עֶפֹירְנ טיִמ

 זַא ךיִז טְסייונ אֵפּור רָר גוא ןיִליַה םיִא לאָז רָע אֵפֹור םָד
 טייַהְקְנאַרק איד ןיִלייַה ּוצ טייַצ איִד דְנּוצַא טיִנ זיִא םיִא

 לאָז ךיִא הָלֹוח םֶד טיִמ ןאָט ְךיִא לאָז םֶ ְךיִ רֶע טְכאַרְּפ
 לעֶט רעֶמיז ןָמּוק טעֶונ סֶע זיָּב ןיִטראוַג לאָז רֶע ןיִגאָז סיִא

 יא אָרֹומ רֵּפ רֶע טעֶו רעֶמָט ןיִליַה לאָטְסְנעֶר םיִא ְךיִא
 ראָנ ןיֵּבְראַטְׁש טייֵהָקְנאַרק רָד ןּופ תֹֹנֲאַד עֶפּורְג חַמֲחַמ
 .םָד ּוצ טְגאָועֶג רֶע טֶה םֶכָחַא ןעוֶויִג רעֶּבָא זיִא אֵפֹיר רֶד

 ריִד ףֹוא טְסְלאָז יאנְּתַּב ראָנ ןיִלייַה ְךיִד לעֶו ְךיִא הָלֹוח
 איד ןיִמעֶג טְסְלאָז גוא ןאָט ריִד לעֶו ְךיִא םוָו יי לֵּבַקְמ
 םָלייֵהעֶגּוטְסעוֶו ןיִּבעֶג ריר לעוֶו ךיִא םוָו ָניִציִרעֶמ יִרעֶטיִּב
 גוא ןיִגְלאָפ יִאְדַחְּב ְךיִד לעוֶו ךיִא הָלֹוח רָר טְגאָז ןיִרעוֶו
 ָעָלֵא םיִא טְכאַמ רע יוִו ְךיילָג טְכאַמעֶג ְךיִז טֶה אֵפֹור רֶד
 וטְנייַמעֶג טֶה ְךיֵבעָג הָלֹוח דָד נא ןיִציֵדעֶמ איִרְּפ רֶד ןיִא
 סע וַא ןִיוועֶג סּוא םיִא ְךיִז טֶה ןיִציִדעֶמ עֶקאַט זיִא סעזַא
 ּומְלאוַועֶג םיִמ טֶה גוא טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טָה גּוא רֶיָּב זיִא

 'רע;םּוראָו ןיִציִרעֶמ יָד איֵרְפ רֶד ןיִא עֶלַא ןְמונעֶג ןײא
 זיִא תַמָא ןיִא רָּבָאןיִציִדעֶמ עקָאט ויִא סע זַא טְנייֵמעֶג טֶה
 ןייק ןיִּבעֶגעֶג טיִג םיִא טֶה רעֶגרֶקָׁש ןיִצְנאַג ןיִא ןעוֶויִג סֶע
 ָר םֶה גוא רֶסאֹוַו ןיֵבעֶגעֶג םיִא טֶה רע ראָנ ןיִציִרעֶמ
 :עוא הֶאְרַמ יִרעֶרְנַא ןיֵא ןיִּבאָה לאָז סֶע טְּבְראַפ רַפ רֶּפאוַו
 'חָלֹוח רֶר נוא קָניִרְמ גּוא לֹומ םֶד ןיִפֶע טְגאָזעֶג םיִא טֶָה

 רֹעָטיִּב זיִא םֹ זַא ןָיִועֶג סא םיִא ְךיִז טֶה קעֶרְׂש תַמֲחַּמ
 מָה םֶד ְךאָנ נוא ןיִכאוָו עֶכיִלְטע ןאָטעֶג ֹוזַא טֶה אֵמֹור רָד
 תיא הָאּוְרַא ןֹוׁש טְסאָה ירד םייַהַא אייֵג טְגאָועֶג םיִא רָע

 ימְקיִׁשעָג אֵפֹח רֶר טָה רֶמּז ןְמיקעֶג ויִא םעֶיַא קְנעֶרְק ןייד
 ןְמיִקעֶג רעֶ,זיִא םיִא וצ ןֶמּוק ְךיִג לאָז רֶע הָלֹיח םֶד ְךאָנ
 רניק ןיימ ןָפיוִו טְסְלאָז םיִא ּוצ אֵמֹור רֶד טְגאָז אֵפֹור םּוצ
 ָןיִמעֶג טְסְפְראַד גוא תָלֹות רֶָגיִכּוסְמִא ְךאָנ טְסיִּ ּוד זַא
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 הניאצ תשרפ

 איו ֹוזַא נוא ןעֶנְרעֶל יִז געֶמ רָכיִלְטיִא טְסיִז
 ןיִא ןינ געֶמ רעֶכיִלְטיִא "יב זיִא רֵּבִדִמ יִד

 ְכאַמ יִיַרְפ ׁשְנעֶמ רעֶד ְךיִז לאָז ְּךֹוא ֹוזַא ריִא
 ליוִו רע ןעֶו ןְטְלאַה גיִרָדיִנְךיִז נוא תּואָנ ןּופ
 (דעֹומ לֶהאְּב יֵניִס רֵּבָדַמַּבנ ןעֶנְרעֶל הָרֹוּת
 ףֹוא טָאּורעֶג הָניִכְׁש יִד טאָה ןעֶטְׁשְרע םּוצ
 לָהא םֶד ןיִא ְּךאָנ רעֶד נּוא יִניֵס גֶראַּב םעֶד
 טָאּורעֶג טֶה הֶניִכְׁש יִד זַא יו ֹוזַא נּוא דעומ
 ְראַּב םעֶד רָנייֵק טֶה יָניִס גֶראַּב םעֶד ףֹוא
 הָניִכְׁש יִד זַא ְךֹוא ֹוזַא ןְרָיֵר ןָא טָראָטעֶג טיִנ

 טְלעֶטְׁשעֶג טאָנ טֶה ןַּכְׁשִמ ןיִא טָאּורעֶג טֶה
 ןייק סֶד ןֶמיֵה ּוצ ןֵּכֶׁשִמ םעֶד םּורַא םִיַוָל יִד
 וזַא נוא ןעֶריר ןָא טיִנ םיִא ןיִא לאָז לֵאָרְׂשִי
 ניזֹוט גיִצְאַוְצ נּוא ייוֵוְצ ןְמּוקעֶג זיִא םִע יוֵו
 וזַא יֵניֵס נְראַּב םעֶד ףֹוא טאָנ טיִמ םיִכָאָלַמ
 דְנעֶזיֹוט גיִצְנאוַוְצ נּוא אייוַוְצ ןעוֶועֶג זיִא ְּךֹוא
 ְךיִז טֶה רעֶירְפ נוא ןֵּכְׁשִמ םעֶד םּורַא םִיַָל
 ןיִא נּוא ןִיְדַמ ןיא ןְראָדַא ףֹוא ןעֶזיוַואַּב טאָנ
 ְךיִז טאָה יַניֵס גְראַּב םעֶד ףֹוא נּוא םִיַרְצִמ

 ְךאָנ רֶד נְראַּב םעֶד ףוא ץְלַא ןְניואַּב טאָנ
 ךיִא טְכעֶר טיִנ זיִא סע טְנאָועֶג טאָג טאָה ;

 ייֵז רע טֶה םּורָד תֹועּונְצ ןָא ןוָיוַועּב ְךיִמ לאָז
 לייַו טְּבייֵרְׁש י"שר ןֶּכׁשַמַא ןָכאַמ ןָסייֵהעֶג
 טאה םֹורָד לֵאָרְׂשִי ּוצ ּביִל רעֶייֵז טֶה טאָנ
 םּורא ןְנעֶז ייֵז זַא טייַצ עֶלַא טְלייֵצעֶג ייֵז רָע
 טְלייֵצעֶג ייֵז רע טאָה םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג
 רָּביִא ןְגאָלְׁש רֶד ןְראוָוייֵז ןּופ זיִא םִע זַא גוא

 כר הניארו רבדמב
 רָדיו ייֵז רע טֵה לֶנע םעֶד ןּופ הָרָיַבֲע רעֶד
 ןָאור טְכאַמעֶג טֶה רע זַא אָד נוא טְלייֵצעֶג
 רעֶדיוִו ייֵז רע טאָה ייֵז ןעֶׁשיוִוֲצ הָניִכְׁש ןייל

 סאָד טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד ,טְלייֵצעֶג
 טְפאַׁשּביִל ייֵלְרֶעייֵרְה ףוא ןָזוועג טֶה ןְלייֵצ
 ןייַו ּביל טאָה ןּוזַא סאָד סיוִועֶג זיִא סע ןעֶד
 זיִא םאָד סאוָו ּבייוַו ןייַז ןאַמַא נּוא רעֶמאָפ
 ְּבאָה ּביִל לאָז רֶע ׁשֶנעֶמ םעֶד ןּופ עַבָט יד
 םָד נּוא רַדָניִק נּוא ּבייַװ ןייַז גּוא רֶטאָפ ןייַז
 ּוצ קְלאַפ ןייַז ֿביל םאָה ְךֶלֶמַא זיִא עֶרעֶדְנַא
 ייֵז ןֵמיִהאַּב ּוצ נּוא טְכעֶר ייֵז ןֶטָּפְׁשִמ ןעֶזאָל
 קְלאָפ םָדּויִאעָטיִרְד סאָד נוא הָמְחֶלַמ ןּופ
 ְךיֶלְרֲע םיִא ןְטְלאַה נּאְּךֶלָמ םעֶד ּביִל ןְּבאָה
 אייֵרָד איִד ףֹוא :ּוא ייֵרְמעֶג םיִא ןעֶניִד נּוא
 סאָד ;עֶזיִועֶג ןעֶלייֵצ סאָד טאָה טְּפאַשְּביִל
 ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ןעֶנעֶז אייַו זַא עֶטְׁשְרֶע
 אייז טאָה נּוא טְלייֵצעֶג ייֵז רע טאָה םִיַרְצִמ
 טאָה 'רִע סאָד לֵאָרְׂשִי יִרֹוכְּב יֵנְּב ןעֶפּורעֶג
 עֶרעֶדְנַא סאָד ןּזַא רעֶטאַפַא יו ֹוזַא ּביל ייֵז
 ןייַז ביל טֶה ׁשְנעֶמַא יו ֹוזַא זיִא טְפאַׁשְּביִל
 לֵאָרְׂשִי זַא ְךֹוא ֹוזַא םּורָפ זיִא רֶע זַא רָכֵה
 נּוא לֶנע םעֶדייַּב ןעֶנאַלְׁש רעֶד ןְראוָו ןעֶנעֶז
 םָבַׁש נּוא הָׁשֹמ ןעֶד ןָאוטעֶג הָבּוׁשְּת ןָּבאָה
 ֵּבאָה סאוָו איד ןעֶנאָלְׁש רעד רּונ ןְּבאָה יִֵל
 ןעֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי וא לָגע םוצ טְניִרעֶג
 ןייק טֶה רעֶנייֵק גּוא דנעֶוֹוט טְרעֶדְנּוה םֶקעַז
 ֹזַא הָׁשֹמ ןעֶנעֶקַא ןעֶּבֹוהעֶג ףֹוא טיִנ דְנאַה

 בקעי להוא זומ
 טְראַנעֶג ּפָא ְךיִד ְךיִא ּבאָּה דָנּוצַא ויִּב םּוראוָו תֹואּופָר

 רֶד טְגאָז ןיִציִדעֶמ ןייק ןיִּבעֶגעֶג טיִנ ראָג ריִד ּבאָה ְךיִא
 ןיִּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה ּוד םִָו ןיִכאוָו עֶכיִלְטע יִד םיִא ּוצ הָלֹוח
 הָלֹוח םַד ּוצ רע טְגאָז רעֶטיִּב ןעוֶויִג ְךאָד ויִא ןיִקְניִרְט ּוצ

 םש ןייֵק ןיִּבעֶגעֶג טִנ ריִד ּבאָה ְךיִא טְנעֶגיִל זיִא סֶע
 סוא ריד ְךיִז טֶה קעֶרְׁש רֶד תַמֲּחֹמ ראָנ רַסאֹוַו רֶאָּנ ןוצידעמ
 טייַצ יִד זיִא רָמּוז ןיִא דָגּוצַא רֶּבֶא רֶטיִּב זיִא סע זַא ןְוִועֶג
 ןיִציִדעֶמ עֶתֶמֶא ןיִּבעָג ריִד ְךיִא לעוֶו תֹואּופָר ןיִמעַנ ּוצ ןּופ

 ּוד טְפעֶוַו ןיִציִדעֶמ יֵד ןופ םדקרעטיּב פד ןקנעז יי סע
 רָד ּוצ ןיִציִדעֶמ עֶֶיַטְצעֶו רד ןופ קיליִח םָד ןייטְש רפ ןוש'
 זַא טְנייַמעֶג ןיִּבאָה ןֶדָוי יִד סייוו ןיִא לֵׁשמִנ רָד יעָגיִריִרְּפ!

 סֹוא ייז ןיִנעֶז םִיַרְצִמ ןּופ ןיִראָועֶג טְנייֵלעֶג םֹוא ןיִנעֶו ייֵנ
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 טיִנ לאָמ ןייק ןש ןיִלעוֶוייֵז גיִבייֵא ףוא ןיִראוָנעֶג טְזיֵלעֶּג} -
 ְךךֹוד זַא טְנייֵמעֶגייזןיִּבאָה םֶד תֹּולָג ןיִא ןיִרעֶוןּביִרְט ר
 ןעֶגיִׁשרי יי ןיִלעוֶו רֶּבְדִמ רֶד ןיִא ןיִּבאָה ייֵז םָנ םיִרִּ יִד
 רָד ףיא דייַרעֶג ייֵז ןיִּבאָה םּורָד גיִּבייֵא ףֹוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא

 ףיא זָנּוא ּוטְסאָה םוָו הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג ןיִּבאָה גּוא רֵּבְדִמ

 סע לייוַו רָּבְרִמ רֶד ןיִא ןיֵבְראַטְׁש ּוצ םִיַרְצִמ ןּופ טְבאַרְּבעֶג-

 יִּבאָה יז םירּופִי עֶמֹרְג ןיִרייל יז ןיִועֶג סוא ייֵז ְךיִז טֶה
 וועג םוא ייֵז ְךיִז טָה ןָמ ןיִפעןעֶיִמ גּוא םֹורָּב ןייֵק טיִנ

 גיי ןיִלעוו יי זַא ןיִדייל ייֵזםוָו םיִרּוטְי עֶסֹירְג זיִא סֶע זַא
 ֵמיִקעֶג ןיִנעֶז ריי איר זַא םָד ְךאָנ גיִבייֵא ףֹוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 ןְּביִרְט רַּפ טְראָד ןיפ םֶד ְךאָנ ןיִנעֶז גוא לֵאָרְִי ץָרָא ןייק
 טיִנ הָנְּת ןייק ןוש ןיִלעֶוֶו ייֵנ טְנייֵמעֶג ייֵז ןיִּבאָה ןיִראוָועֶג
 ּבאָה טְגאָזעֶג טאָג ייֵז טֶה ןִיַרעֶֶו ּוצ טְנייֵלעֶג סֹוא ןיִּבאָה

 רָּבָרַמַא ןיִא יו וזַא ןעוֶויִג גַהֹונ ְךיִמ ְךייִא טיִמ ןעֶד ְךיִא
 םֶה ריִא נוא טְׁשְראָד נּוא רַגְנּיה ןיִדִייַל ףְראַד ןעֶמ םִו
 םַד םִיָרִמ נוא ןרָהַא נּוא הָׁשֹמ ןּופ תּוכָז םֶד ְךָרֹוד טאַהעֶג
 ָךייַא גּואי רָסאֹוַו טיִמ עֶנּורְּב יֵד גּוא דֹובָּכַה יִנֹנֲע יִד גּוא ןֵמ
 ףאָג ווא טיִנ זיִא סע םיִרּוסִי טְרייֵל ריִא ןְיוִועֶג םֹוא ְךיִז טֶה
 הָׂשּורָי רַד ןיִא ןייַז הָכֹוז תָמֲאָּב ןיִפְראַד טעוֶו ריִא זַא ריִתָעָל

 ןָיִמ עקָאט רעֶירּפ ריִא טעוֶו גיִּבייֵא ףֹוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ
 ראָנ ְךייַא ְךיִז םָה רֶעֶירְפ רָּבֶא טְׁשְראָד נּוא רֶגָנּוה ןיִדייל
 ריִא טָּת תֶמֶא ןיִא רֵּכֶא םיִרּוסִי טְרייֵל ריִא זַא ןָזיוִועֶג סֹוא
 טְגאָזעֶג טֶה אֵפֹור רֶדייוִו טְקְנּּפ םיִרּוסְי ןייק ןְטיִלעֶג טיִג

 ;הָלֹיח םָד ּוצ
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 םּורָד ןָאּוטעֶג הָבּוׁשְּת ןְּבאָה ייֵז סאָד ןייַז זומ
 ןעֶסייֵהעֶג ייֵז נוא טאַהעֶג ּביִל טאָנ ייֵז טאָה
 ןעוֶועֶג זיא טְפאַשְּביִל עֶטיִרְד סאָד ;ןעֶלייֵצ
 ןייז ןַאור ןעֶכאַמ טְלאועֶג טאָה רע םאָד
 ןייז ןייז ןְלאָז לֵארְׂשִי נּוא ייֵז רעֶּביִא הָניִכְׁש
 תֹודָלֹוּת רָד,טְלייֵצעֶג ייֵז רֶעטֶה םּורָד קְלאַּפ
 םעֶד ְךֶרֹוד טְּפאַׁשְּביִל סאָד טְּבייֵרְׁש קָחְצִי
 ןרָהַאְו הָׁשֹמ ְךֶרֹוד אָד ייֵז טְלייֵצ ןעֶמ םאוָו
 ייֵז טאָנ טעֶו םעֶד ְּךֶרּוד רֶדְנּועַּב ןְכיִלְטיִא
 םעֶלַא ּוצ רָדְנּוזעֶּב ןָכיֵלְטיִא ןְנאַמ רעֶד ְּךֹוא
 איֵד ייַּב טְלייֵצעֶג טיִנ טאָה ןעֶמ נּוא ןעֶטּונ

 יי ּךֶרֹוד ןעֶזאָל אייֵז לאָז ןעֶמ סאָד ּפעק
 טיִמ ןקייצ ןעֶלאָז אייז נוא ןרָהַאְו הָׁשמ ְךֶרֹוד

 ִמּוקעַגםֹולָׁשְו םַח טְלאוָו ִע ןעֶד דְנאַה רעֶד
 ָךֹוא נּוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא דְראָמַא םעֶד ְּךֶרֹוד

 רעֶכיִלְטיִא סאוָו לקָׁש ןעֶּבְלאַהַא ךֵרֹוד טיִנ
 עֶרעֶייִז טְלאוָו םעֶד ְּךְרֹוד ןעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טֶה
 רָכיֵלְטיִא רּונ ןְראוָועֶג טְנאַמ רעֶד טיִנ ןעֶמעֶנ

 ףוא ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא טאָה לֵאָרְׂשִי
 וצ ןְּבעֶגעֶגךעֶלְטיווק יִד ןְּבאָה נּוא לָטיִוְקַא
 טֶה ןעֶמ גּוא םיִאיִׂשָנ יִד וצ נוא ןרָהַאְו הָשמ

 אייֵז טאָה םּורָד ךֹוא ְךֵלְטיוִוְק יִד טְלייֵצעֶג

 ןָא ןייז ןְלאָז אייז יִדְּכ ןעֶלייֵצ ןעֶסייֵהעֶג טאָנ
 ץֶרֶא ןייק הָמָחָלִמ רעֶד ןיִא ןייֵג ּוצ טייֵרְּבעֶג
 ןעֶסייֵהעֶג טאָנ אייֵז טאָה םּורָד ְךֹוא לֵאָרְׂשִי
 לֵאָרְׂשִי טְנאַועֶג ןְּבאָה תֹומּוא יִד לייַו ןְלייֵצ

 םִיַרְצִמ יִד ןעֶד םירְוַמַמ ןְטְסְנייֵמ םּוצ ןעֶנעֶז
 שורקה ה"לש

 ה"ּב טאַנ (לֵאָרְׂשִייֵנְּב תַדֵע לָּכ שאר תֶא ּואָׂש)

 םִע יִרָּב לֵאָרְׂשִי איד ןעֶלייֵצ ןְסייֵהעֶג טֶה
 תד עו ןעֶנעֶק הָיִָׁש איֵד םד ְךאָנ ייֵנ ףוא לאָ
 לאָז ׁשֶנעֶמ רעֵרְעָי זַא ןעֶמעֶנ םורַא ןעֶמ לאָז ןּופ
 זיִא רֶע זַא ןעֶמְלאַה בּוׁשָח ְךיִז לאָז רֶע ןאָמ ֹוזַא
 נּוא ּפַא ליפ טְגְנעֶה םיִא ןָא נּוא ְךאז עֶמְלייֵצעֶגַא
 ןיִא ְךיִז דְנעוֶו ץֶלַא זַא ןעֶניִכעֶר ְךיִז רֶע לאָז רֶרָיּח
 יו וזַא טְלעוֶו רֶד ףוא טּוט רֶע םו תּולּועְּפ עֶנייַ
 ןעֶטְכאַרְמ לאָז ׁשֶנעֶמ רֶד ןעֶגאָז םיִמָּכַח עֶרעֶזְנּוא

 אבו טְפְלעֶה נוא בייַ טְפְלעֶה ויִא טְלעו איד זַא
 איֵד ּפָא רֶע דְנעֶו הֶריִבֲע ןייַא םּומ רֶע זַא אָצמַנ
 הָוְצַמַא טּומ רֶע זַא נּוא םֶטְכעֶלָׁש ּוצ טְלעֶוו עֶצְנאַג
 םֶמּוגּוצ טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד נּוא ְךיַז ּפָא רֶע טְנעוֶו

 זיִא רֶע וא ןעֶטְכאַרְמ גיִדָנעמְׁש ׁשְנעֶמ רֶד לאָנ זַא
 ד 2 ט זש = םיִא ןָא נּוא טְלעוו רעֶ ףוא ְךאַז עֶטְלייֵצעֶגַא

 ָא ליפ םננעֶה

 הניארו רברמב תהשרפ

 םּורָד רֶּבייוַו עֶרעֶייִזרֶּביִא טְגיִטְלעוֶיג ןְּבאָה
 ְךיַז ןְלאָז ייֵז ידִּכ ןְלייֵצ ןָסייֵהעֶג טאָנ ייֵז טֶה
 םיִרָדְמַמ טיִנ ןְגעֶז ייֵז סאָד ןְוייוו ּוצ ןייַז םֶחֵיְמ
 טֶה טאָג ןְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רעֶד נּוא ןבמר רעֶד
 - םאָד (לֵאָרְׂשִי יֵנְּב שאר תֶא ּואָׂש) טְנאַועֶג
 טְּבֹוה רָד ׁשְטייַט זיִא סע ןָׁשְטייַט ייוֵוְצ טֶָה
 ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ ּפעק יַד בּוׁשָח טְכאַמ גּוא
 טְמעֶנ ׁשְטייֵט זיִא םע נוא ןייַז םּורָּפ ןְלעוֶו ייֵז
 ןְלעוֶו אייז ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ ּפעק איד ּפאָרַא
 הָלָעַמְו הָנָׁש םיִרְׂשע ןֶּבִמנ ןייַז םּורְפ טיִנ
 סאוָו םעֶד ןְלייֵצ טְלאָ ריִא (אָּפִצ אֵצֹוי לַּכ
 ןייג ןאָקג רֶע סאָו ראָי גיִצְנאַוְצ ןּופ רׁשְלע
 גיִצְנאַַוְצ ןּופ רֶנינייוַו ןעֶד הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא
 אָצֹוי לָּכ) הָמָחְלִמ ןייק ןיִא טינ טייִנ ראָי
 יאָר ןְנעז םִִו יד ןְלייֵצ רונ לאָז ןעֶמ (אָבָצ
 בָרֹע םָד טיִנ נוא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןייֵג ּוצ
 םִיַרְצִמ ןיא ןעוֶועֶג ריַָמ ְּךיִ ןְּבאָה סאָו בַר
 ּודֹקַפְּתת עקְנאַרק נּוא עֶטְלַא ןייֵק טיִנ נּוא
 רַד טְנאָז םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד (םָתֹוא
 זיִא םאָד םוו (ּורְּפְמִּתִנ טיִנ (ּודְקִפִּתנ קּוכָּפ
 טְלייֵצעֶגטיִנֶה ןעֶמ לייַו ןלייֵצ ׁשְטייַט ךֹוא
 ןייק יד םיִנ אייֵז ןיִא לאָו םע ּפעק יִד אייַּב

 ןּבְלאַהַא ןְּבעֶגעֶג טֶה רעֶכיִלְטיִא רּונ דְראָמ
 .יֵד טְסּואוועֶג ןעֶמ טֶה םעֶד ְּךֶרֹוד נּוא לקָׁש
 ייוֵוְצ טאָה סאָד ּודֹקִפִּת טייֵטְׁש םּורָד לאָצ
 טְנאַמ רעֶד ןָרעוֶו טעוֶו ריִא ּודֵקָפִּת ןְׁשְטייֵט
 ְּבעֶג טעוֶו ריִא םאוָו םעֶד ְּךְרֹוד טאָנ ראפ

 אהא :
 לא םירקי יטוקיל

 ןופ תֹויִתֹוא איִד ןּופ לאָצ רֶד טיִמ (תֹומֵש רַּפָסִמְּנ)
 רָר ויִא ןעֶמאָנ רֶד ןעֶראָו ןעֶמעֶג עֶרֶצייֵ

 ןעֶלעוֶו יי זַא ןעֶראוָו (םֶתֹלְְלּגְל רֶבָ לָּכ)ׁשֶרׁש
 ןֶניִמ ייֵז ןעֶלעוֶו םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵ יִטְכעֶר ראפ ּטינ
 םֶר ויִא םָד רעֶּביִא לאָמ עֶכיִלְטֶע ןעֶרעוֶולֶגְלּוגמ
 מָׁשָרָע םוצ םיִׂשֲעַמ עֶטּוג ןאָט ןעֶלאז יז עָטְפעֶב
 ברי ןעֶרעֶו לֶגלּוְמ ןעֶפְראַד טיִנ ןעֶלאָז לאָמ
 רייַרעֶג טאָנ טאָה (רֹמאֵל ןֹרֲהַא לָאָו הָׂשֹמ לֶא 'ה
 טְגאָועֶג ווַא ייֵז ּוצ טֶה נּוא ןרֲהַא ּוצ נּוא הָׁשֹמ ּוצ
 ןאָפ ןייַו אייַּב ןָעור לאָז ְךייַא ןּופ ןאַמ רעֶכיִלְטיִא
 םֶד םּורַא ןיִרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵז ןופ םֶניֵבייֵצ איִד טיִמ
 םֶר ןּופ טייז חָרְוִ ןיִא ןעָור ייֵז ןעֶלאָז רֵעֹומ לֶהא
 הָרּוהְי םֶבֵׁש ןּופ ןאַפ איִד ןֶעּור לאָז רֶעֹומ לֶהֹא
 ןּולּובְז טֶבֵׁש ייֵז ייַּב גּוא רֵבָׂשֶׂשִי טֵבֵׁש ייֵז ייַּב נוא
 טיי םֹורָר ןיִא גוא .,ןעֶטׁשְרֶע םוצ ןעֶהיִצ ןעֶלאָז יי
 ןֵבּואְר ןּופ ןאָפ איִר ןֶעּור לאָז רֶעֹומ לֶהא םֶד ןּופ

 היא



 הניאצ

 ּורְקִפִּת ׁשְטייֵט זיִא ְךֹוא נוא סֵקְׁש ןְּבלאַהַא -
 ײעִייַא ןעֶסיוו ןעֶמ טעוֶו םעֶד ְּךֶרֹוד ןעֶלייֵצ
 םּוראָו טְנעֶרְּפ םיִרּוטַה לַעַּב רעֶד לאָצ
 רעֶד ְךֹוא ןרֲהַא הָׁשְרַּפ רעֶד ןיִא טייֵמְׁש
 אָּׂשַת יִּכ תֶׁשְרַּפ ןיִא נוא לאָצ רֶדייֵּפ טְנאַמ
 לאָצ רֶד ייַּב ןֹרֲהַא טְנאַמ רעֶד טיִנ טייֵטְׁש
 שת יִּכ תֶׁשְרַּפ ןּופ לאָצ יִד זיִא ץּוריִּת רעד
 ןֹרֲהַא זיִא םּורָד נּוא לֶנע םעֶד ְךאָנ ןעוֶועֶג זיִא
 טֶה רֶע לייוַו לאָצ רעֶד ייַּב טְנאַמ רעֶד טיִנ
 (םִיַרְפֶא ינְּבל ףסֹוייִנְבִלנ לָנע סאָד טְּכאַמעֶג
 קּוסָּפ רֶד טְגֶכעֶר םּורָד טְּבייֵרׁש יֵיַהְּב רעֶד
 ליִפ ןְנעֶז סאָו םיִטְבְׁש עֶרעֶדְנַא ראַפ ףֵמֹוי
 ןעֶועֶג זיִא רעֶטימ ןייַז לייַו םיִא ןּופ רָטְלַע
 רעֶד נּוא האל ְךאָנ בֹקֲעַי ּוצ ּבייוו טְכעֶדַא
 ֶׁשְטאָה הָׁשנְמ ראָפ םִירְפֶא טְנְכעֶר קּוסְּפ
 לייוַו זיִא םאָד ןעוֶועֶג רעֶטְלעֶג ויִא הָׁשַנְמ .

 רַפ טְכאַמעֶג בּוׁשָח רעמ םִיַרָפֶא טֶה בֹקֲעַי
 טֶה םּוראוַו טְגעֶרְּפ ןיבמר רעֶד נּוא הָשַנְמ
 סע נּוא ּפעק יַד אייַּב לֵאָרְׂשִי טְלייֵצעֶג רַוָד
 טֶה לֵאָרְׂשִי ןופ ןְלאַפעֶג ליפ ּםעֶד ְּךֶרֹוד זיִא
 אֹלְע קּוסַּפ םעֶד טְסּואוועֶנ טיִנ לֵוָד ןעֶד
 טֶה טאָג סאָד (םָתֹוא דֹוקָפְּב ףֶגָג םֶהָּב הָיָה
 עֶלייֵצ וצ ןעֶמעֶנ לֹקָׁש ןעֶּבְלאַהַא ןעֶמייֵהעֶג
 ןעֶנעֶו ןופ ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ ןֶקאָז אייז לֵאָרְׂשִי
 ְךֹוא טאָה דוד זיִא ץּוריִּת רעֶד ןעֶלייֵצ םעֶד
 םּורְד רנ טְלייֵצעֶג ַעֵּבְמַמַא טיִמ לֵאָרְׂשִי

 םירקי ימוקיל
 ייֵז דג םֶבָׁש ייֵז ייַּב גּוא ןועָמִׁש טֶבֵׁש ייֵז ייַּב נוא

 עֶהיִצ לאָז ךאָנ רעֶד ןיִרערְנַא םוצ ןעֶהיִצ ןעֶלאָז
 איִד ןְעַׁשיִוְצ םִיוָל ןּופ הָנֲחַמ איד דַעומ לָהֹא םֶד

= + 

 םּוצ ְךיִז ןעֶלְמאַז רַפ ריֵמ זַא נוא יִׁשׁש רֶדֶא יִׁשיֵלְׁש

 טינ ןעֶנְרעֶל ריִמ נּוא טיִנ ְךיִז ריֵמ ןעֶגיִרְק ןעֶנְרעֶ
 תיפיִרֲח ךְֶנּוא ןעֶייוו ןעֶלאָז ריִמ ןעֶגעוֶו טְסעֶדּופ
 ןעֶנְרעֶל םִד טיִמ טיַנ םעֶנייֵק ןעֶניִרעֶצ רֶד ריֵמ גּוא
 ןופ ַחֹּכ רֶר אָד ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב ןיא רֶדא לּוש ןיִא זיִא

 יִרְַכ ןָפּורעֶג ןָא טְנעֶוו סֶָד נּוא ׁשֶרְקַּמַת תיֵּב םָל

 תשרפ
6 

 אכר

 טיִנ ייֵז טאָה ףע לייַו ןְּבְראָטְׁשעֶג יז
 רבדמב הניארו

 ג ייֵז ןעֶנעֶו
 לאָז רע רּונ ןעֶנעוֶו הָמָחְלִמ ןּופי טְלייֵצעֶג

 ְךיו רעֶטְנּוא טאָה רע לֵאָרְׂשִי ליִּפ יוִו ןָסיוִו
 ךאָנ ויִא רֶע הָרָרְׂש רעֶמֹורְנַא יו ןעֶסיוִו ּוצ
 ןעֶנעֶו םּורָד ן'במר רעֶד טְרעֶפְנעע ץּוריִּתַא
 טְלייֵצעֶג ייֵז טאָה דִוָד לייַו ןְּבְראָטְׁשעֶג ייֵז
 הָרֹוּת רעֶד ןיִא נּוא ןָא ראָי ןְהעֶצייֵרָד ןּופ
 ראָי גיִצְנאַַוָצ ןופ ןעֶלייֵצ לאָז ןעֶמ טייֵטְׁש
 לייוַו ןעֶניִרֶד ןעוֶועֶג העוט ְךיִז טאָה דִוָד נּוא
 לאָז ןעֶמ םורַא טיִנ טייֵטְׁש הֵרָוַּת רעֶד ןיִא
 רעֶניִנייוַו נּוא ראָי גיִצְנאַווְצ ןּופ ןְלייֵצ אֹקְוַד
 ׁשֵדֹוחַל דֶחָאְּב ּוליֵהְקִה הָרעֶה לָּכ תֶאָנ טינ
 טאָה הָׁשמ סאָד טְוייװ קּוסַּפ רעֶד טיִנֵׁשַה
 טאָה נּוא טאַּבעֶג םְמאָנ ןָאוט ּוצ טְלייַאעֶג
 גאָט םעֶד ןיִא טְלעֶמאַועֶג ןיֵא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ראָנ ןעֶלייֵצ ןעֶסייֵהעֶג םיִא טאָה טאָנ םאוָו
 ייֵז טאָה רֶע ליפ רֶעייֵז ןעוֶועֶג ןעֶנע ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 5 גאָט ןייֵא ןיִא עֶלַא ןעֶלייֵצ םֹוא טְנאָקעֶג טיִנ

 ,רכנ-= הק כיט ן == ְךעֶה נאו םֹוהְח
 רֶּבְרִמ ְרעֶד ןיִא טְלייֵצעֶג ייֵז טֶה רק יניִס
 טְּבייַרְׁש ֹוזַא גאָמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא יֵניֵס
 לע ּודְלֵיְתַיַע .יַיַחָּב רעֶד נּוא ן'במר רעֶד
 עֶרעֶייו טְכאַרְּבעֶג ןעֶּפאָה אייֵז (םֶָתֹוחְּפְׁשִמ
 טְנעֶכעֶרעֶג םֹוא ְךיִ ןעֶּבאָה נּוא ףיִרְּב םָחּוי
 וזַא זיִא רֶכיֵלְיִא הָחָּפְׁשִמַא ראפ סאָו ןּופ
 איו טְגעֶרְּפ ן'במר רעֶד גּוא יישר טְּבייַרְׁש

 טו ישענ

 טיִמ נּוא ןעֶניִואַד םָד טיִמ ןעֶנעֶק ריִמ גּוא טַעָמ
 לֵאָרׂשִי איד ּוצ תֹובֹוט ליִּפ ןייַז לַעוּפ ןעֶגְרעֶל םֶד
 םאָר נּוא םָמּוג םיִרָא ןייַז עיִּפְׁשִמ ןעֶק ןעֶמ נּוא
 םֶר (רַעֹומ לָהא עפֶנו) עֶׁשְטאָה קּוסָּפ רעֶר טְגאָו
 רָמולְּכ זָנּוא ןופ ןעֶגוצעֶג קעווַא טֶה ׁשֶרְקִמֲה תיֵּב
 ּוצ רֶד רֶניִז עֶרעֶצְנּוא ךרוד ןעֶראָועֶג בּורָח זיִא סֶע
 םִיָלֲה הָנֲחַמ) ןעֶּניִלְּבעֶג רעֶּביִא זָנּוא זיִא טְראַפ
 םִוו ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ הָנֲחַמ איד (תֹונֲחַמַה ְךֹוהְּב

 יר ןְׁשיִוָצ תּודְחַא ןָּבאָה נּוא טְפעֶהאַב יז ןֶּבאָה
 ׁשֶרְרַמַה תיֵּב ןיִא רֶדָא לּוׁש ןיִא ןעֶנעֶז םִו תֹונֲחַמ
 םיִמ גוא ןעֶגיִואַד םָד טיִמ ןייז לֵעֹוּפ ןעֶנעֶק גּוא
 ןעָער וזַא ןעֶלעוֶו ייֵז זַא טנֲי רֶׁשֲאַּכ) ןעֶנְרעֶל םֶד
 גיְִּביִו איִד זְנּוא ןּופ ןעֶלעוֶו (ועֶסִי ןֵּכ) םעֶנייֵא ןיִא
 ןעֶמיצ קעֶוַא ןֵּכ ןופ לאָצ רֶד ןיִא ןְּבאָה םַו תומוא
 תּולָנ םעֶד ןּופ ןעֶרעֶוֶו טְוייַל רעֶד ןעֶלעוֶו ריִמ נּוא
 םורָג טיִמ טאָג ּוצ ןעֶניִד ןעֶזאָל זְנּוא ןעֶלעוֶו נּוא

 :טְפאַשְּביִל טיִמ גיא קֶׁשָח
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 ןֶּפְראַד לאָז רעֶכיִלְטיִא םאָד ְּךיז טֶקיִׁשעֶג
 רע.טֶבָׁש ןָכְלעוֶו ןּופ ףיִרְּב םֶהּיַא ןעֶגְנעֶרְּב
 רעֶד טְנאָז םּורָד אָחְרַט עֶסֹורְגַא זיִא םע זיִא

 ןּבְלאַהַא טְכאַרְּבעֶג טאָה רָכיִלְטיִא ן'במר
 ןּופ טְנאָועֶג םיִא טאָה נּוא הָׁשִמ ּוצ לֵקָׁש
 טאָה הָשמ נוא זיִא רֶע טֵבִׁשַא ראַּפ סםאוָו

 טֵבֵׁש ןעֶכיִלְטיִא ןּופ םיִלָקְׁש איִד טְנייֵלעֶג
 ןיִא טְסּואוועֶג רע טאָה םעֶד ְךֶרֹוד רָדְנּוועֶּב
 רַה ויִא סע ןעוֶשְנעֶמ ליפ יו טֶבָׁש ןֶכיִלְטיִא
 יא ּודְלִיְתִיַו טְּביִיַרְׁש ן'במר רעֶד נוא יֵיַחְּב
 ראַפ סאו ןיִא ןעֶזיוועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ׁשְטייֵט
 ֵדָּכ ןְראָועֶג ןעֶרֹוּבעֶג ויִא רעֶכיִלְטיִא גאָטַא
 גיֵצְנאַוַוְצ טָלַא זיִא רע ּבֹוא ןעֶסיוִו לאָז ןעֶמ
 ָךֹותָּב דֹוקְפִת אל יֵוֵל הֵּטַמ תֶא ְּךַאנ רֶהאָי
 טיִנ ּוטְסְלאָז יֵוֵל טָכַׁש םעֶד (לֵאָרְׂשִיינְ
 אייז לייַו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק יד ןְׁשיוִוְצ ןְלייֵצ
 ףעֶדְנועֶּב אייֵז ןעֶמ לאָז םּורָד בּוׁשָח ןעֶנעֶו
 ְךאָנ טאָג ןופ רעֶיִד יֵד ןְגעֶז אייז ןעֶד ןְקייֵצ

 טאָה ןעֶמ סאוָו עֶלַא איִד לי זיִא טשִּפַא !
 םֹוא עֶלַא ןעֶנעֶז ראָי גיִצְנאַוַוְצ ןּופ טְלייֵצעֶג

 לֵגֲע םעֶד רָּביִא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןעוֶועֶג הוט טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה יֵיֵל טָבַׁש גוא
 טֶה םּורָד ןְּבעֶל ןְּבילְּבעֶג ןעֶנעֶז נּוא לֶנע.ןיִא
 ןעֶמ גוא לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשיוְצ טְלייֵצעֶג ייֵז ןעֶמ
 םִיַָל איֵדלייוַו ׁשֶדֹוחַא ןּופ טְלייֵצעֶג ייֵז טֶה
 ָךֹוחַא טלַא ןָרעוֶו ייֵז רֶלאַּב יו גיִלייֵה ןְנעֶז

 ְךֶמֶג איד לָּפִנ ןייק טיִנ ןֹוׁש זיִא רע.םאָד
 .5 טְלייֵצעֶנ ּוצ טְנייַוועֶג זיִא יִוֵל טֶבָׁש רעֶד טְנאָז

 ןְראָו זיִא דַבָכֹוי ןעֶד ןְרֹוּבעג ןייַז ןופ ןְרעוו
 ןְמּוקעֶג זיִא בֹקֲעַי זַא ןְרומ יִד ןשיוֵוְצ ןֶרָוּבעֶג
 ןְׁשיווצ יִז טְלייֵצ קּוסָּפ רעֶד נוא םִיַרְצִמ ןייֵק
 זיִא ריִא טימ סאָד בֹקעַי ןופ רעֶדְניִק עֶלַא

 ךיִא לאָז טְנאַועֶג םָה הָׂשֹמ :ּוא ניִצְּביִז ןעועֶג

 ןְהעֶו ּוצ טְלעֶצעֶג ןיִא ןעֶכילְטיִא ּוצ ןייַנ ןעֶד
 טֶה ויִא שעֶּב ןֵכיִלְטיִא ןיִא רעֶדְניִק ליפ יו
 עֶנינייַד סאָד אּוד אּוט טְרעֶּפְנֶעעֶנ םיִא טאָג
 הָׁשֹמ יוִו נּוא עֶנייֵמ סאָד ןָאוט לעוֶו ְךיִא נּוא

 סֹורַא זיִא טְלעֶצעֶג ןָכיִלְטיִא ּוצ ןְמּוקעג זיִא
 רעֶדְניִק ליפ יוִו טְנאָזעֶג טֶה :ּוא לוק תַּבַא
 טאָה הָׁשֹמ נוא אָד זיִא טְלעֶצעֶג םעֶד ןיִא
 קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סאָד ןעֶּביִרְׁש ראַפ םָש

 טאָה הָׁשֹמ יי יִּפ לע הָׁשֹמ םֶתֹוא רֹוקְפִיע
 סאָד טאָנ ןּופ לֹומ םעֶד ְךֶרֹוד טְלייֵצעֶג ייֵז

 הניארו רבדמב תשרפ

 סֶע רעֶדְניק ליפ איוִו טְנאועֶג םיִא טֶה טאָ
  ןָבאָה םיִוָל יִד נּוא טְלעֶצעֶג ןָכיֵלְטיא ןיִא זיִא
 .ןעֶגְנאַנעֶג זיִא ןעֶמ זַא ןֵּכְׁשִמ סאָד ןעֶגאָרְמעֶג
 ףֹוא םִוְל יִד ןֵּבאָה טָאּורעֶג טֶה ןעֶמ זַא נוא
 טָאּורעֶג ןעֶּבאָה גוא ןֵּכְׁשִמ סאָד טְלעֶטְׁשעֶג
 (תֹותֹואָּב ֹולָנַר לע שיאנ ןֵּכְׁשִמ םעֶד םּורַא
 טאַהעֶנ טֶה טֵבַׁש םֶכיֵלְטיִא טְּביִיַרְׁש יישר
 ןּופ ּבְראַּפ איֵד נּוא ְךּוט ןעֶדייֵז טיִמ ןאַפַא

 . םו ןעוֶועֶג זיִא ןֶׁשֹוח ןיִא סאוָו בוט ןָכָא ןייַז
 טֵׁשְּפַא ְּךאָנ ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹורַד זיִא ןְמאָנ ןייַז
 בֹקֲעַי סאוָו ןעֶכייֵצ איֵד טיִמ (תֹותֹואָּב זיִא
 ןּופ ןעֶנאָרְט םיִא ןעֶלאָז יֵז טְכאַמעֶג ייֵז טֶה
 םיִא ןְּבאָרְנעֶּב ּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק םִיַרצִמ
 נּוא רָבֵׂשְׂשִי נּוא הָדְוהְי ןְמאָּבעֶג ייֵז רֶע טֶה
 נא טייַז חָרָומ ןופ ןעֶנאָרְט םיִא ןְלאָז ןֶלּובְ
 . נּוא טייז בֶרֲעַמ ןּופ דג נּוא ןֹועְמִׁש נּוא ןֵבּואְר

 טרָא ןייַז ףֹוא ןֵכיִלְטיִא ןְמאָּבעֶג רע טֶה ֹוַא
 רעד ןֵּכְׁשִמ םעֶד ייַּב טָאּורעַג ייֵז ןְּבאָה ֹוזַא
 רֹומַה רֹורָצ רעֶד ְּךֹוא נוא טְּבייַרָׁש יִנּוקְזִח
 ןופ ןעֶמעֶנ יד ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְנאָּפ יֵד ןיֵא םאָד
 זיִא ןֵבּואְר ןּופ ןאַפ רעֶד ןיִא תֹובָא איד
 דּוי יִד נּוא םֶהָרְבַא ןּופ (ףלאנ יִד ןְנאַטְׁשעֶג
 ףֹוא נוא בֹקֲעַי ןּופ דּויַא ְּךאַנ נּוא קָחְצִי ןּופ
 עֶרעֶדְנַא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ןאָפ רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 יֵר נּוא םֶהָרְבַא ןּופ (תיּב יַד תֹויַתֹוא ייֵרְד
 בֹקֲעַי ןּופ (ןיעע איד נוא קָחְצִי ןּופ (קידצ)
 ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןאָּפ רעֶטיִרְר רעֶד ףֹוא נּוא
 ןּופ (תיחנ איד נּוא םֶהָרְבַא ןּופ (שיר) יִד
 יד ףֹוא נוא בֹקֲעַי ןופ (וקנ איִד נּוא קָחְצִי
 ןופ (םמע יִד ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןאָפ רעֶדְרעֶפ
 איִד נוא קָחצִי ןּופ (ףּוק) איִד נוא םֶהְדְבַא
 (אהת יד ןֵּביִלְּבעֶג רָּכיִא זיִא בקֶעִי ןּופ (תיב)

 רעֶּביִא ןעֶועֶג ןקְלאוָו רעד זיִא םֶהָרְכַא ןוֿפ
 טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד אה ןייַא יו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 . םיִטָבְׁש יִד ראַפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז טֶה הָׁשמ
 טֶה ןייֵג רעֶירפ ןָלעוו טעו רעֶכיִלְטיִא םאָר
 ייֵז יוִו וזַא ןייֵג ייֵז סייֵה טְנאַזעֶג םיִא ּוצ םאָנ
 ֹזַא בֹקֲעַי ןּופ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאַרְטעֶג ןעֶּבאָה
 ְךֹוא יג טיִנ גיִרְק ןייק אייז ןעֶשיוִוְצ םעוֶו

 רָד נּוא ן'במר רעֶד נוא יִיַחְּב רעֶד טְּבייַרְׁש
 ןֵבּואָר ןּופ ןאָּפ רֶד ףֹוא סאָד קָחְצִי תֹורָלֹוּת
 סו ׁשֶנעֶמַא ןּופ הָרּוצַא טְלאָמעֶג ןעוֶועֶג זיִא
 ,טֶכאַרְּבעֶג טֶה רֶע סו ןְבּואְר ףוא ןְויִועֶג טֶה

 ךלפַײֿפ
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 ןֶּבאָה אייֵז םאוָו דָלעֶפ םעֶד ןּפ ְּךעֶלְפייַפ
 ןּופ ןאַפ םעֶד ףֹוא נּוא ׁשְנעֶמַא ןּופ הָרּוצֲא

 ביילא ןופ הָרּוצַאטְלאָמעֶג ןעֶועג יא הָדּוהְי
 ביל ןְקראַטְׁשַא וצ ןְכיִלְנעֶג זיא הֶדּוהְי ןעֶד
 ןעוֶועֶג זיִא םִיַרָפֶא ןּופ ןאָפ רעֶד ףֹוא נּוא
 ָּורְג טְרעוֶו ףֵסֹוי לייוַו סקָא ןייַא טְלאָמעֶג
 זיִא ןֶד ןּופ ןאָפ רעֶד ףֹוא נּוא (רֹוׁש רֹוכְּבִנ

 ִד ןעֶנעֶו סאָד רעֶלְדָא ןייֵא טְלאָמעֶג ןעוֶועֶג
 הָדּוהְי נּוא דֹובָּכַה אֵסְּכ םעֶד ןּופ תֹויַח ריִפ |

 חֶרָזִ ןיִא ןעֶגְנאנעג ןעֶנעֶז ןלּובְז נוא רָקָׂשָׂשִי
 טייַנ םוָו ּבייֵלַא ּוצ ןֶכיֵלְנעֶג זיִא הָדּוהְי לייו
 ןעֶגְנאַגעֶג ךיֹוא הָדּוהְי זיִא םּורָד רעֶיַרְפ

 טְנְרֶלעֶג טֶה רֶכְָׂשי גוא חַרָזמ ןיִא רעֶיַרְּפ
 םּורָד םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןָאּוטעֶג טֶה נּוא הֵרֹוּת

 ןעֶגְנאַנעֶג רעֶדְנאַנַא ייַּב הָדּוהְי טיִמ ייֵז ןעֶנעֶז
 רָכְׂשִׂשִי ּוצ טה נּוא טְלְדְנאַהעֶג טה ןלּובְז נּוא
 םיִא טיִמ ְּךיִז טאָה רֶכֶׂשֶׂשִי נּוא ןֶסעֶןְּבעֶגעֶג
 ייַּב יז ןְנעֶז םּורָד אָּבַה םָלֹוע טיִמ טְלייֵמעֶנ
 טְּבייַרְׁש בָאֹוׁש ןָבָא רעֶד ,גְנאַנעֶג רעֶדְנאַנַא
 םיִרֵָבֲח אייוַוְצ סאָד הֵׂשֲעַמַא ןעֶוועֶג זיִא םָע
 לאָז רֶנייֵא סאָד ְךיז ןֵשיוִוְצ טְכאַמעֶג ןְּבאָה
 ןלָדְנאַה לאָז רֶרעֶדְנַא רַד נּוא הָרוּת ןֵנרעֶל
 ןּופ חַיְר םעֶד טיִמ ןעֶלייֵט ןְלאָז נוא הָרֹוחְס
 אייז נּוא הָרֹוחְס רעֶד ןּופ נּוא הֶרָוַּת רעֶד

 ןּופ חַויִר םעֶד טיִמ טְלייֵטעֶג ץלַא ְּךיִ ןֵּבאָה
 טייַצ יֵד ןְמּוקעֶג זיִא סע זַא נּוא הָרֹוחְס רעֶד

 יִא ןְבְראָטְׁשעֶג זיִא םֶכָח דיִמָלַּת רעֶד סאָד
 טְנאָועֶג טֶה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג םיִאּוצ רַּבַח רעֶד

 רייַרעֶג ןָּבאָה ריִמ סאוָו קְנעֶדעֶג תַמ םעֶד ּוצ -
 רעֶד ןּופ רַכָׂש םעֶד טיִמ ְךיִז ןעֶלייֵמּוצ ּוצ
 םעֶד טיִמ טְלעֶקְאׁשעֶג תַמ רעֶד טֶה הָרֹוּת
 ןעֶּבעֶג קָלֵחַא םיִא טעוֶו רע רֶמֹולְּכ ּפאָק
 ןֵבּואָר טֶבֵׁש ןּופ ןאַפ איִד נּוא אֵּבַּה םֶלֹועָל
 ןעֶועֶג זיִא ןֵבּואָר לייוו םֹורָד ןיֵא ןעֶוַעֶג זיִא
 רֶמְׁשְרע רעד ןעוֶועֶג זיִא נוא הָבּוׁשָּת לַעַּבַא
 טֹוט םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ ןְמייֵל טֶה םאוָו
 עֶניַז ףֶסֹוי ּוצ ןעֶועֶג ליִצַמ טאָה רו ןעֶד
 ןּופ ןעֶגאָלְׁש רעֶד טיִנ םיִא ןעֶלאַז רעֶריִרְּב
 ןְגעֶר עֶטּוג גוא ןְטְניוִו עֶטיג ןָמּוק טייַז םֹורָד
 הָאָנַה ןעֶטייֵל ּוצ טּוט סאו איֹוט עֶטּונ נּוא
 טייַז םֹורָד ףֹוא ןעֶגְנאַנעֶג ןֵבּואָר זיִא םּורָד
 דָנ נּוא ןֵבּואָר אייַּב ןעוֶועֶג זיִא ןֹועְמִׁש גּוא
 רעֶייַז זיִא רֶעלייַו ןְבּואְרייֵּב ןעוֶועֶג ְּךֹוא זיִא
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 םכר הניארו רברמב תשרפ

 ליװ סאָו רעֶד ןעֶזייוַו ּוצ ןעוֶועֶג קְראַטְׁש

 ייַז ןעֶנעֶקַא קְראַטְׁש ןייַז וּומ ןָאוט הָבּוׁשְּת
 ּוהְזיַאנ ןעֶנאָז םיִמָכֲח איִד יו ֹוזַא עֶרֶה רֶצָי
 סאוָו רעֶד קָראַטְׁש טְסייֵה רעוֶו (ונו רֹוּבִנ
 ןֹועְמִׁש יִׁשְטאָח נוא עֶרֶה רֶצֵי ןייַז ןיֵא טְמעֶג
 ייֵז טֶה ןעוֶועֶג םיִרָבֲח דיִמְּת ןעֶנעֶז יִוֵל טִיַמ
 ןיִא יוֵו ֹוזַא רָדְנאַנַא ןּופ טְלייֵטעֶג ּפָא בקֲעַי
 יז לעֶו ְךיִא בֹקֲעַיְּב םֹקָלַחַא טייֵטְׁש קּוסָּפ
 יִא ְּךאָנ רעֶד נוא בֲֹעַי ןעֶׁשיווְצ ןעֶלייֵטּוצ
 ןעֶנעַז אייֵז נוא םִַוָל ןּופ הָנֲחַמ יד ןעֶגְנאַנעֶג
 לייוו דְנעֶזֹוט גיִצְנאַוַוְצ נוא אייווְצ רּונ ןעוֶועֶג

 ןֵמייֵצ ּוצ נוא ןורָא םעֶד ןְגאָרְטעֶג ןּבאָה ייֵ
 ְהעֶועֶג טֶה רֶע רָדָא טְריִרעֶג ןָא רֶנייֵא טֶה
 ֵּבְראָטְׁשעֶגויִא נא טיִנ ףְראַד ןעֶמ יו טְראָד
 רעֶד טְנאָז ֹוזַא ןעווועֶג גיִנייוַו ייֵז ןעֶנעֶז םּורָד
 ןעֶנעֶו אייֵז טְּבייֵרְׁש ןיבמר רעֶד נּוא ׁשֶרֶדֶמ
 טיִנ ןעֶּבאָה אייז לייו ןעוֶועֶג גינייוַו םּורָד
 לֵאָרְׂשִי ןעֶד םִיַרְצִמ ןיא הֹעְרּפייַּב טייֵּבְרַאעֶג
 ןעוֶועֶג ליִפ ייֵז ןעֶנעֶז םּורָד טייֵּבְרַאענ ןְּבאָה
 ֹותֹוא ּונֵעַי רֶׁשֲאַכְו) טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא
 רעֶמ טייֵּבְרַאעֶג ייֵז טיִמ טֶָה ןעֶמ רעֶמ (וגו

 םּורָד טֶה הֹערַּפ נוא שְרעֶמעֶג יז ייֵז ְּבאָה
 בֹקֲעַי לייַו יִוֵל טֶבַׁש טיִמ טייֵּבְרַאעֶג םיִנ
 לייוו ןֹורָא יד ןעֶגאָרְט ןֵסייֵהעֶג םיִנ ייֵז טֶה

 תֹוחּול יַד טיִמ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאָרְט ןְלעוו ייֵ
 תֹעָרַּפ אייֵז טאָה םּורָד רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא
 טיִמ טאָה נּוא טייל עֶבּוׁשָה ראַּפ ןְטְלאַהעֶג
 טְנעֶרְפ ן'במר רעֶד נּוא טייֵּבְרַאעֶג טיִנ אייֵז

 נז ייז סאָד ןייַ ןעֶק איו ׁשֶרְדָמ םעֶד ףֹוא
 ןיִא טֶָה ןורָא רעֶד לייוו גיִנייוַו ןעוֶועֶג םּורָד
 ָּבאָה ןֹורָא םעֶד רעֶמַא טְכאַרְּבעֶג םּוא ייֵז

 ייֵז נּוא ןְלייֵצ םעֶד ְּךאָנ ןְגאַרְמעֶג טְׁשְרֶע ייֵז
 נּוא ןעֶלייֵצ תַעַׁשְּב ְּךאָנ גיִנייוֵו ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 םּורָד ןעֶנעֶז ייֵו םאָד ןייַז טיִנ ְּךֹוא ןעק סאָד
 טיִנ איִיַז םיִמ טאָה ןעֶמ לייוו גיִנייוֵו ןעוֶועֶג

 ןָרעֶמ ייֵז טְנאָקעֶג ְּךאָד טֶה טאָג טייֵּבְרַאעֶג
 טייֵּבְרַאעֶג טיִנ איִיַז טיִמ טאָה ןעֶמ יִׁשְסאָח
 ץּוריִּת ןייַז ןּופ הָמָרֲח ן"במר רעֶד טֶה םּורָד
 וועג גינייוו םּורָד ןעֶנעֶז אייז טְנאָז נוא ְךֹוא
 זַא תעַׁשְּב יִוֵל ףֹוא טְנְרעֶציִנ טֶה בקעַי לייוו
 ןיִא איו ֹוזַא רעֶדְניִק יִד טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה רָע
 (יִרֹובְּכ רַחַּת לֵא םֶלֶהְקִבּו טייֵטְׁש יִחָיַו
 טיִנ ןעֶמאָנ ןייַמ לאָז גְנּולְמאַזנַא רֶעייֵז ןיִא

 רעד
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 ָךֹוא זיִא ןֹועָמִׁש טֶבֵׁש נוא ןֶרעוֶו טְנאַמ רעֶד
 ריִמ ןעֶד ןעוֶועֶג גיִנייֵַו ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןּופ
 נוא אייוֵוְצ ןעווועֶג רּונ זיִא רע םאָד ןעֶניִפעֶג
 בקֲעַי לייַו ְּךֹוא זיִא סאָד דְנעֶזיֹוט ניִצְנאַוְצ
 טְּבייַרְׁש ֹוזַא טְנְרעֶצעֶג ןֹועָמִׁש ףֹוא טאָה
 ףוא טְגעֶרְפ רֹומַה רֹורָצ רָד נּוא ,ן'במר רֶד
 ןֹעְמִׁש טֶבִׁש םָד ןייַז םָד ןאק יוִו ן'במר םָד
 ןּופ ןְראָצ םעֶד ןְגעוֶו ןּופ ןעוֶויִג גיִנייוו ןעֶנעֶז
 םּוצ סאוָו ְּךאָד ןְניפעֶג ריִמ רעֶמַא בֹקֲעַי
 ןעֶויִג ליפ רעֶייז ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש ןְנעֶז ןְָׁשְרַע
 הָנְַמ ןְּבאָה ייֵז םו הָריבַע רֶד ןְנעוֶו ןּופ ראָנ
 ייֵזןּופ זיא בָאֹומ ןופ רַמְכעֶט יד טימ ןעויִג
 ןְראָצ םֶד ןְגעוֶו ןּופ טיִנ רָּכֶאְוּבְראָטְׁשעֶג ליפ
 גינייוַו יול ינְּב יִד ןְנעֶז םּוראוָו נּוא בקֲעַי ןּופ
 ןייא רֹומַה רֹורָצ רעֶד טְגאָז םּורָד ןעוֶויִ
 רָד רֶּביִא ןיִנעֶז ןֹועְמִׁש שֶבֵׁש ץּוריִּת ןְרעֶדְנַא
 זיִא יִיֵל טֶבָׁש נּוא ןְראוָועֶג רֶניִנייוַו הָריִבעע
 טְכאַנ נוא גאָט ןְּבאָה ייֵז לייװ ןעוֶויִג ּגיִנייוַו
 ףֹוא םֶה הָשמ יו ֹוזַא טְניִרעֶלעֶג הָרֹוּת ץֶלַא
 ְךיֶטָּפְׁשִמ ּורֹוי הָכְרְּבַה תאְֹו ןיִא טְגאָועֶג ייֵז
 ּוצ הָרֹוּת ןיִנְרעֶל ןְלעוֶו םִיַוָל איִד (בקֲעַיָל
 ןְׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ הָרֹוּת איִד נוא לֵאָרְׂשִי
 טיִנ רֶדְניֵק ליפ ןייק ייֵז ןֶּבאָה םּורָד ףאַלְש
 ְךֹוא ןֵּבאָה םִיַרְצִמ ןיִא ּוליִפֲא נּוא טאַהעֶג
 יז ןָּבאָה םּורָד הָרֹוּת טְניִרעֶלעֶג יִוֵל טֶכָׁש
 יִד יוִו ֹוזַא נוא טאַהעֶג טיִנ רָדְניֵק ליפ ןייק
 ֹוזַא םִיַָל יד טְליִנְנירעֶג םּורַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןָָּׁשִמ םֶד טְליִגְניִרעֶג םּורַא םִיול איִד ןֵּבאָה
 ןיִנעֶז ןרֲהַא נוא הָׁשֹמ ןְטייַז ריִּפ עֶלַא ןּופ
 ןֹׁשְרַנ ןופ רֶדְניק יד נּוא טיי חֶרֶזִמ ןיִא ןעוֶויִג
 ןיִא תֶהְק ןופ רָדְניק יִד נוא טיי בֶרֵעְמ ןיִא
 ןֹופְצ ןיִאיִרָרַמ ןּופ רַדְניֵק יִד נּוא טייַז םֹורָד
 נּוא ,ןְטיִמ ןיא ןעוֶויִג זיא ןֶּכְׁשִמ רָד נּוא טייַז

 נוא םִיַרְפֶא ןופ ןעוֶויִג ויִא ןְהאָפ עֶטיִרָד איד
 םִיַרָפֶא ןופ לייוַו טייַז בר ןיא ןְגְנַנעֶג ןיִנעֶז
 טאָה רע סאוָו םֶעָבָרְי ןָמּוקעֶג םֹורא ויִא
 יב ןייַז טְּומעֶג םִיַרְפֶא טֶה םּורָד טְניִדניִזעֶג
 סו רָכָׂשׂשְי ייַּב נּוא הָבּוׁשְּת טּוט םוִו ןֵבּואְר
 ייֵז ןּופ ְךיִז לאָז םִיַרְפֶא יֵדְּכיהָרֹוּת טְניִרעֶל
 יד נוא ןְנְרעֶל הָרֹוּת נּוא ןאָמ הָבּוׁשְּת ןָנְרעֶל
 ןיִא ןָד טֶבׁש ןּופ ןעוֶויִג זיִא ןְהאָּפ עֶדְרעֶפ
 ןּבאָה ייֵז א'ע טְניִרעֶג טֶה ןֶד לייוַו טייַ ןֹופָצ
 טֶה טֶבְנ ןֵּב םֶעָבָרְו נוא הָכיֵמ לֶָּפ טְניִדעֶג

 הניארו 'רבדמב תשרפ
 ןִד ןיִא בלאק ןייֵא רֶּבְלעַק אייווְצ טְכאַמעֶג

 רעֶד ְּךיִז ןְּבאָה אייֵז נוא טְניִרעֶג ְּךֹוא ייֵז טֶה
 טָאּורְגייַז ןְּבאָה םּורָד רָטְּצְניִפ טְכאַמָנ טיִמ
 לייַו רָטְצְניִפ זיִא ןָטְראָד םו טייז ןֹופְצ ןיִא
 טְסייֵה םּורָד נּוא אָד טיִנ ןְטְראָד זיִא ןיִז יד
 יֵד לייַו ןְנֵראָּב רַּפ ׁשְמייֵט זיִא םֶד ןֹופְצ םָע
 םיִא ייַּב נּוא טייַז רַד ןּופ ןְנְראָּב רַפ זיִא ןיִז
 ןטְכייֵל רַד ּוצ יִלָּתִּפַנ נּוא רֶׁשֲא טָאּורעֶג טֶה
 זיִא יִלָּתִּפַנ נּוא רֶׁשֲא ןּופ הָכָרְּב יֵד ןעֶד םיִא
 םוִו וייַפְׁש ןָסֶע עֶסיִז נּוא לייַא םֹוּב ןּופ ןעוֶויִג
 יד ןְטְכייַל רֶד ּוצ יֵדּכ ןגֹוא איד ןְטְכייֵל רָד
 טְרעֶטְצִניִפ רַפ ןְראוָו ןיִנעֶז םִו ןֶד ןּופ ןְגֹוא
 .ןְלייֵצ טְסְלאָז ּוד (םִיְַלַה תֶא דֹקָּפַה הָּתַאְו
 טאָה טאָנ טְּבייַרְׁש ן'במר רעֶד .םִיַָל איִד
 גּוא םִָל יַד ןְלייֵצ לאָז ןייֵלַא הָׁשֹמ ןְסייֵהעֶג
 איד טיִנ נּוא ןֹרֲהַא ּוצ רעֶד ןְמעֶנ טיִנ לאָז
 טְלאָועֶג טיִנ ְּךיִז טאָה הָׂשמ ראָנ םיִאיִׂשְנ
 ְךֹוא ּוצ רֶד ןרַהא טֶה נּוא ןְטְלאַה בּוׁשָח ֹוזַא
 הָרָדָס רעֶד ןיא רֶמייוַו טייֵטְׁש םּורָד ןְמּונעֶג
 רָהַאְו הָׁשמ רקִּפ רֶׁשֲא םִוְלַה יֵדוקְּפ לָּכו
 ןייא טִלְטְניִפעֶג ןרָהַאְו טְראוָו סאָד טייֵטְׁש
 ןרֲהַאסָד ןיוַוּוצ תֹוא ןֵכיֵלְטיִא ףֹוא לָטָניִּ
 יד ןְלייֵצ ּוצ טאָג ןּופ ןְטאָּבעֶג ןְראוָו טיִנ זיִא
 ןמּונְנ ּוצ רָד םיִא טָה ןייֵלַא הָׁשֹמ ראָנ םִיַוָל
 בּוׁשָח טְלאָועֶג טיִנ ןיילַא ְּךיִז טֶה רֶע לייוו
 םִיוָל איד טְצעֶזיִג טֶה הָׁשֹמ זַא נּוא ןְטְלאַה
 םיִאיִׂשְניִד רע טֶה טְסְניד ןייַז ףֹוא ןָכיֵלְטיִא
 ןעוויִג דֵּכַכְּמ ייֵז טֶה נּוא ןְמּונעֶנ ּוצ רָד ְךֹוא
 םאָד ןוייו ּוצ ןייַז ייַּב רָה ְּךֹוא ןְלאָז ייֵז םָד
 ןאָמ טיִנ ןייֵלַא ּךאַז הָדָרׂש ןיֵא לאָז ׁשְנעֶמַא
 .הָׂשֹמ איוִו ֹוזַא בּוׁשָח ןייֵא זיִא רֶע עֶׁשְטאָה

 ןָּכְׁשִמ םעֶד םּורַא ןָאּור ןְלאָז םִיַוָל איד נּוא
 םּורַא ןְּבאָה םִיַוְל יִד טְּבייַרְׁש ןּבמר רעֶד
 איו ֹוזַא םיִא ןֶמיִה ּוצ ןָּכְׁשִמ םָד טְליְִניִרעֶג
 ריִפ עֶלַא ןופ ְּךֶלֶמַא ןּופ זֹוה סאָד טיִה ןעֶמ
 עַלַאןּופ טיִהעֶג ןָּכְׁשִמ םֶדייו ןּכאָה ֹוזַא ןְטייַ
 גינייוַו ןָסֹוא ןּופ ןֶּבאָה םִִוָל איִד ןְטייַז ריִפ
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 הניאצ
 םיִהָנ גיִנייוו ןיִא ןְּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד נּוא טיִהָג
 ביִבָס דֶגְנִמ) ְךֶלֶמ ןייֵא טיִה ןעֶמ איוִו ֹוזַא
 םֶָד םּורַא טָאּורְג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד (לֶהאָל
 םעֶד ןּופ טייוַו ןְלייֵא דְנעֶוט אייֵוְצ ןֶּכְׁשִמ
 תֶּבַׁש םּוא ןְמּוק ןיִנעֶק ןְלאָז אייֵ ֵדְּכ ןֶּכְׁשִמ
 ּוצ הָׁשֹמ ּוצ ןֵּכְׁשִמ ןיִא בֹוט םוי םּוא נּוא
 רעֶד נּוא (םֶהיֵדּוקַּפּו ֹואָבְצו הָרֹוּת ןְנְרעֶל
 טייֵטְׁש ֹוזַא נוא (םיִדּוקְּפִה לָּכנ טייֵטְׁש ְּךאָנ
 ,םֶהיֵדּוקַּפּו ֹואְבְצּוו טֶבָׁש ןעֶכיִלְטיִא אייַּב
 ריִמ ףְראַד םּוראוָו ן'ּבמר רעֶד טְנעֶרְּפ
 םֶהיֵדּוקְפּוֹואָבְצּו טֶבֵׁש ןָכיֵלְטיִא ייַב ןייֵטָׁש
 טֶה טאָג םֶד וָנּוא טְוייוַו םָד זיִא ץּוריִּת רֶד
 אייז טאָה נוא לֵאָרְׂשִי ּוצ םֵנָסֹורְנַא ןאָמעֶג
 ןעוֶויִג זיִא סע ןעֶד ןעֶוייִּב םעֶלַא ןּופ טיִהאַּב
 טיִנ ייֵז טאָה ןעֶמ םוָו דְנעֶזֹוט טרָדְנּוה ליִּפ

 טְלייֵצעֶג טיִנ רעֶמ טאָה ןעֶמ ןעֶד טְלייֵצעֶג
 גיִצְנאוַוְצ ןעוֶויִנטֶלַא ןיִנעֶז םוָו םיִרָּכְו יד ראָנ
 נּוא טלַא רֶגינייוו ןיִנעֶז םוִו יד טיִנ נּוא ראי
 ןעוֶויִג ןיִנעֶז עֶטְלייֵצעֶג יִד נוא רָּבייַוַו ןייק טיִנ

 טאָה רעֶכיִלְטיִא נא דְנעֶזֹוט טְרָדְנּוה סְקעֶז
 םִו עֶכְלעֶזַא ןעוֶויִגויִא םע ּבייוַו ןייֵא טאַהעֶג
 רעֶמ רעֶדָא רָּבייוַו אייוִוְצ ּוצ טאהעג ןְּבאָה

 טְרָדְנּוה םקעֶז ןעוֶויִגְךֹוא רֶּבייַו יִד ןיִנעֶז וזַא
 ליפ ןעוֶויִג ןיִאסע נּוא רע ְּךאָנ נוא .דְנעֶזמ
 נּוא טְלייֵצעֶג טיִנ ייֵז טאָה ןעֶמ סאוָו רֶדְניק
 געַט גיִצְנאַַוְצ לֵאָרְׂשִי יִד טְלייֵצעֶג טֶה ןעֶמ
 ןיִא ןֵלייֵצ רָּביִא טְנעֶקיִג טיִנ ייֵו טֶה ןעֶמ ןעֶד
 גיִצְנאַַוְצ יֵד ןיִא גוא געֶּט םֶקעֶז ןיא רֶרָא ףֶניִפ
 לֵאָרְׂשִי ןופ ןְּבראָמְׁשעֶג טיִנ רֶנייֵק ויִא געֶט
 טְנאַז םּורְד ןעוֶויִג ׁשּודיִח סֹורָג ןייַא זיִא םֶד
 םֶד (םֶהיֵדּוקְפּ ֹואְבִצּוו לאָמ עֶלַא קּוסָּפ רָד
 ןעֶויִג ןְצְנאַג ןיא עֶלַא ןיִנעֶז אייֵז ׁשְמייֵט זיִא
 ּפָא טיִנ זיִא רעֶנייֵק עֶטְלייֵצעֶג עֶרעֶייִו טיִמ

 אָד ןיּבמר רֶד טְנעֶרְפ ךֹוא .ייֵז ןּופ ןְגְנאַגעֶג
 ׁשיִרא טיִמ לֵאּועְר דֶנ ןּופ איֵׂשָנ רֶד טְסייַה
 טיִמ לֵאּועָד רֶע טְסייֵה לאָמ רָדְנאַנַא נּוא
 זיִא לֵאוער רעֶד זיא ץּוריִּת רעֶד ת'לד ןייַא
 רָד םיִא טּפּור םּורָד ןאַמ רָכּוׁשָח ןייֵא ןעוֶויִנ
 ןייַז טאָה רֶע שטייט ויִא םָד לֵאּועְד קוסָּפ
 רֶד ּוצ נּוא טאָג ןְסיוִו ּוצ טאַהעֶג ץֶלַא הָעַד
 קּוסָּפ רעֶד םיִא טְפּור ְךֹוא נּוא םיִא ןיִנעק
 ּוצ רָבַח ןייֵא זיִא רֶע ׁשְטייַמ זיִא סָד לֵאּועְר
 נּוא לָאּוער ןְפייֵהעֶג רֶע- טאָה םּודָד טאָנ
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 נכר הניארו רבדמב תשרפ
 הָדּוהְי ןְּבייַרְׁש יישר נּוא יֵיַחְּב רעֶד ,לֵאּועְד
 ןייַא ןיא ןעוֶויִנ ןיִנעֶז ןּולּובְז נּוא רֶכְׂשֶׂשְי נוא
 םּורָד ןֹרָהַא נּוא הָׁשֹמ ןּופ טייו טיִנ ןְהאָפ
 ףֹורד םיִמָכֲח יִָיִמְלַּת עֶלַא ןעוֶויִג ייֵז ןיִנעֶז
 (ונֵכְׁשִל בֹוט קיִדַצַל בֹוטנ םיִמָכֲח איד ןְגאָו
 ְךֹא ןֵכָׁש םָד זיִא קיִדצ םָד טּוג זיִא םִע ןעוֶו
 ןעֶויִג ןיִנעֶז ןבּואר ןּופ רֶדְניֵק איד רָּבֶא טּוג
 רַּפ ןְראוָו ייֵז ןיִנעֶז םּורָד חַרֹק אייַּב טְניִהאֶנ
 איד ןָּבאָה םֶד חַרק ןּופ גיִרְק רֶד ןיא ןְראָל
 ןעֶו נכשל יֹואעׁשְרָל יֹוא) טְגאָוֶג םיִמָכֲה
 ןֵכָׁש ןייַז ּוצ ייוֵו זיִא עֶׁשֶר םּוצ ייוֵו זיִא סע
 ןִא לֵאָרְִׂי ייַּב ןעוֶויִ ןיִנעֶז ןקְלאָו ןְּביִז נא
 רָניֵא נּוא ןְטייֵז ריִּפ יד ףֹוא ריִּפ דֶּבְדִמ רֶד
 זיִא רֶנייֵא גוא טקעֶדְיִג וצ ןָבֹוא ןּופ ייֵז טֶה
 ּתיגְרַהָנ טֶה ּוא ייֵז רַפ געוו געַט ייֵרָד ןְגְנאַנעֶג
 ןעוֶויִג ןיִנעֶז סאו ןְְנאַלְׁש עֶגידְניִנעַרְּב עֶלַא
 םֹוא טאָה נוא ןְקָלאַּב ןייא איו םֹורְג ֹוזַא
 ֵרְּכ ןְלאָמ עֶלַא נוא ְרעֶּב עֶלַא טְכייֵלְנעג

 ןקְלאָו ןייַא נּוא ןייֵגּוצ ףֹורַא נְראַּב ןייֵא ףֹוא
 זַא ייֵז ןֶמְכייֵל ּוצ הָניִכְׁש רֶד ןּופ ןעוֶויִג זיִא
 נּוא ישר (ּועָסִי הָנֹוׁשאַרק ׁשֶרֶדֶמ רָד טְנאָז
 ׁשֶרָרְַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי םֶד ןְּבייֵרְׁשיֵיַחְּב רָד
 רֶד םאֶד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה ייֵז ןְריֵס ןְגֹוצעֶג טיִנ
 איוִו נּוא רעירפ ןייֵג ּוצ ןָא טְּבייֵה ןקְלאוָו

 יינ ּוצ ןְּבֹורעֶג ןָא טאָה ןֵקְלאוָו רעֶד דְלאַּב
 נא ןָמייֵמיִרְט טיִמ ןְואָלְּבעֶג םיִנהּכ יד ןֶּבאָה
 הָרּוהְי א ןָריר ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ָא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 רַד גוא קלאָפ ןייַז טיִמ רעֶירָפ ןְנְאַנעֶג זיִא
 נּוא קְלאָפ ןייַו טיִמ ןֵבּואְר ןְגְנַנֶג יִא ְךאָנ
 עֶד טיִמ םִיוָל איִד ןְגְנאַגעֶג ןינעֶז ךאָנ רעֶד
 טיִמ םִיַרָּפֶא ְגְנאַנעֶג יִא ְּךאָנ רֶד נוא ןָּכְׁשִמ
 ןייַז טיִמ ןָר נּוא טייַז םֹורָד ןיִא קְלאָפ ןייַז
 איי םוו ןְטייַו יד ףֹוא טיי ןֹופְצ ןיֵא קְלאָפ

 ןְגְנאַגעֶג ןיִנעז ןְטייֵז איִד ףֹוא טָאּורעֶג ןֶּבאָה !
 ןרָהַאתֹודָלֹוּת הֶּלִאְ) טֶרָא ןייַז ףֹוא רָכיִלְטיִא
 יָד ןְּבייַרְׁש יִיַחָּב רָה נּוא ן'ּבמר רָה (הָׁשמּו
 גוא ןֹרֲהַא ןּופ רֶדְניֵק יד ראָג טְניִכעֶר קּוסָּפ
 ְץּוריִּת רעֶד הָׁשמּו ןֹרֲהַא תֹודָלֹוּת ייֵז טְפּור
 טְניִרעֶלְג הֶרֹוּת ייֵז טיִמ טֶה הָׁשֹמ לייַו זיא
 םִו רעֶד ןעֶד רֶדְניֵק עֶנייַז ןָא ייֵז רֶע טּפּור
 יז ְךייַלְנ זיִא הָרוּת ןּוז םֶרֶבַח ןייַז טְניִרעֶל
 קּוסּפ רעֶד טְנאָז םּודָד ןְגיִועֶג םיִא טֶה רע

 תורלות
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 ןיוֵועֶג טְכאַמעֶג ייֵז טֶה ןֹרֲהַא ןֹרֲהַא תֹורָלֹוּת
 הָׁשמ ןּופ רֶדְניֵק איִד ןעוֶויִנ ְּךֹוא ןיִנעֶז נוא
 נּוא טְניִרעֶלעֶג הָדֹוּת ייֵז טיִמ טֶָה הָׁשֹמ לייוו
 ןרֲהַא יִנְּב תֹומָׁש הָלֵאָו טְנאָז קּוסָּפ רעֶד
 ןרֵהַא ןופ רָדְניִק איד ןיִנעֶז םָד (םיִחּוׁשְמַה
 רָד נּוא םיִנֲהּכ רַפ טְּבְלאַועֶג ןָראוָו ןיִנעֶז סוִו
 בֶדָנ םֶד אּוהיִבַאַו בֶדָנ תֶמָיַו רע טְגאָז ךאָנ
 טאָג םֶד ןְיוַו וצ ןְּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעז אּוהיִבֲאַו
 ףֹוא ּוליִפֲא םיקיִדַצ איִד טיִמ קַדֹקַדְמ זיִא
 לֵחֹומ טיִנ אייז רֶע זיִא הָריִּבַע עֶנייֵלְק ןייֵא
 םוָו אּוהיֵבֲאַו בָדֶנ יוִו ֹוזַא טיִנ ייֵז ּתיִפְנַח נּוא

 ןינעֶז גוא םיִנֲהּכ ראַפ טְּבְלאַועֶג ןְראָו ןינעֶז
 ןיִנעוֶו הָריִבע עֶנייֵלק ןייֵא ןופ .ןְּבְראָטְׁשעֶג
 רֹוכָּב לָּכ תַחַּת םִיוְלַה תֶא יִּתְחַקְל הֵנֵה יִנֲאַוו
 ןְמּונעֶג ּבאָה ְּךיִא טאָנ טְגאָז (לֵאָרְׂשִי יֵנְבִּב
 םִו םיִרּוכְּב יד ןּופ טֶרָא םָד ףֹוא םִיָל יד

 לייוַו ראָנ תֹונָּבְרִק ןייַז בירקמ ןְנעֶלְפ אייֵז
 ליוִו םּורָד לָנע םאָד טְניִדעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי

 יד טְרָאייַ ְֶּׁשִמ ןיֵא ןניד ןְלאָז ייֵז טיִנ ךיִא
 טיִנ ןְּבאָה ייֵז םִו ןָּכְשִמ ןיא ןְניִד ןְלאָז םִיַוָל
 תַחַּת יִל םִיַוָלַה תֶא ָּתְחִקָלְו לֶנַע סֶד טְניִדעֶג
 טְנאָועֶג טאָה טאָג (לֵאָרְׂשִי יֵנָבַּב רו=ב- לָּכ

 טְלַא ןיִנעֶז םֹוָו םיִרֹוכְּב איִד לייֵצ הָׁשֹמ ּוצ
 זיִא םיִרֹוכְּב יִד טְלייֵצעֶג הָׁשֹמ טֶה ׁשֵדֹוחַא
 ייוֵוְצ נוא דְנעֶזוט גיִצְנאוָוְצ נוא ייוֵוצ ןעויִג

 םִיַוָל איִד נּוא ניִצְּביִז נּוא ייֵרָד נּוא טְרָדְנּוה
 רְנעֶזֹוט גיצְנאוַוְצ פּוא ייוֵוְצ ןעוֶויִג ראָנ ןיִנעֶו

 ןייַנ לאָז יוֵל רֶכילְטיִא טְגאָזעֶג טאָנ טאָה
 נּוא טֶרָדְנּוה ייֵווְצ איד נוא רֹוכָּבַא ןינעקַא

 ןופ רעֶמ ןיִנעֶז םִָו םיִרֹוכְּב גיִצְּביִו נּוא ייֵרְד

 םיִלקְׁש ףֶניִפ ןְּבעֶג רָכיִלְמיִא לאָז םִיוָל יד
 טְכאַרְטעֶג הָׁשֹמ ְּךיִז טאָה ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ּוצ

 ףֶניִּפ ןּבעֶנ ןָסייֵה לעוו ְךיִא רֹוכְּב ןָכְלעוֶו
 אֵד זיִא ריִמ ןינעקא ןעֶגאָז רֶע טעוֶו םיִלָקָׁש
 'טֶה םּורָד טְוייֵלעֶגסֹוא ְךיִמ טֶה םֶו יִוֵל ןייֵא
 נּוא ייוֵוְצ ןְמּונעֶג טָה נּוא ןְּפְראָועֶג לֶרֹוג רֶע
 ייֵז ףֹוא טאָה נוא ְךֶלְמיוִוק דְנעֶזוט ניִצְנאַַוְצ
 אייווְצ ןְמנעֶג טאָה נא יו ןֵּב ןְּבירְׁשעֶג ןָא
 נּוא ְךָלֶמיווק גיִצָּביִז נּוא אייֵרָד נּוא טֵרָדְנּוה

 נוא םיִלֵקִׁש ףֶניִפ ןֵּיִרְׁשעֶג ןָא ייֵז ףֹוא טֶה
 טְׁשיִמעֶג םֹוא םָנייִא ןיִא ךֵלְטיִוְק עַלַא שֶה
 לָטיווְקַא רֹוכּב ןָכיִלְטיִא ןְסייֵהעֶג טאָה נּוא
 ןָמּונעֶג סֹורַא טֶה םוָו רֹוּכְּב רָד ןֶמעֶנ סֹורַא

 ּו הניארו רבדמב תשרּפ

 . ןופ ןְראוָועֶג רּוטִּפ רע זיִא יו ןֵּב לְטיִוְקַא
 / םֹוא םִא טאָה יִנל ֵּבַא ןעֶד םיִלְקְׁש ףֶניִפ
  ןֵמּונעֶנ םֹורַא טֶה םו רֹוכְּב רָד נּוא םֹוייֵלעֶג
 טֶּפְראַעֶג טאָה םיִלְקָׁש ףֶניִפ ןופ לָטיווְקַא
 / םֹוט קַבָד רעֶד טְגעֶרְּפ ,םיִלקְׁש ףֶניִפ ןְּבעֶג
 - אייֵוְצ ןְּבייֵרְׁש ןָא טְפְראַרעֶג הָׂשֹמ טֶה םוָו
  יל ןֶּב טיִמ ְּךֵלְטיווְק דְנעַזט גיִצְנאַוְצ גּוא
 עֶגיִדייַל ןְנייֵל ןיירא טְלאָזעֶג רֶע טֶה רעֶמַא
 . ייוַוְצ נּוא ְךָלֶמיוִוק דְנעֶווט גיִצְנאוַוְצ נּוא ייוֵוְצ
 / םיִמ ְּךֵלֶמיוִוְק גיִצְּביִז נּוא ייֵרְד נּוא טְרָדְנּוה
 / ןֵמעַנ סֹורַא טעֶו סערעוֶו נוא םיִלְקְׁש ףֶניִפ
  רֹוכְּב רַד נוא ןייַז רּומַּפ טעֶו לָמיווק גיִדייֵלַא
 / ףְניִפ טיִמ לְטיוִוקַא ןְמעֶנ םֹורַא טעוֶו םאוָו
  םיִלְקְׁש ףֶניִ ְּבעֶג ןְפְראַד רֶע טעֶוו םיִלֵקְׁש
 ןְבירְׁשעֶג ןָא הָׁשֹמ טֶה םּורָד זיִא ץּוריִּת רֶד
 . לאָז רֹוכָּב רָדידְּ יו ןֵּב ךֶלְטיִוְק יִד ףֹוא
 ןּופ בַתֶּכ םאָד ןָייוַו ּוצ ראי עֶּכיִלְטֶע ןְּבאָה
 ,טְוייֵלעֶג םֹוא םיִא םֶה יוֵל ןֶּב ןייֵא זַא הָׁשֹמ

 . ןָמעֶנ ןעֶויִג לאָז רֶע זיִא ץּוריִּת ןייֵא ְךאָנ
  םיִרֹוכּב איִד ןעֶטְלאָו ּךעֶלְטיווְק עֶגְדייֵל
 גיריילןייַא דְנאַה רֶד יִא ןְטְלאַהעֶג רָכיֵלְיִא
 ןופ טֶה רע סאָד טְגאָועֶג ןְטְלאוָונּוא לֶטיוִוק
 ןֵמּונעֶג םֹורַא למיווק גיִדייַל ןייֵא לָרֹונ םעֶד
 ןָא הָׁשֹמ טֶה םּורְד ןעוֶויִג רּוטָּפ טְלאוָו נּוא
 סאָד נוא ּךְלְטיווק יד ףֹוא יול ןֵּב ןּביִרְׁשעֶג
 ןֶּיֵרְׁש ְּךאָנ ןינעק טינ םיִרֹוכְּב איד ןָלעוֶו
 ןּופ בַתְּכ םָד טְנעק רֶד טֶה רָכיֵלְטיִא לייַו
 םּוראוָו בֹומ קָבָד רָד רֶטייוַו טְנעֶרְּפ ,הָׁשֹמ
 ניִצְּביִז נּוא טרָדְנּוה ייוֵוְצ יִד ףֹוא הָׁשֹמ טֶה
 רעֶמַא םיִלָקְׁש ףֶניִפ ןְביִרְׁשעֶג ןָא ךֵלְטיווק
 ןייֵא זַא נּוא גיִדייַל טְואָלעֶג אייֵז רֶע טְלאוָו
 ןּופ לָטיווְק ןייֵא ןְמּונעֶג סֹורַא טְלאוָו רֹוכָּב
 רע וַא נּוא ןעוֶויִג רוטִּפ רע טְלאוָו יִוֵל ןֵּב
 טְלאוָו לָמיווקגידיילןייַא ןְמּונעֶג סֹורַאטְלאוָו

 אָד נּוא םיִלָקְׁש ףֶניִּפ ןְּבעֶג טְפְראַרעֶג רֶע
 ןייז ןיִא טְכאַרְּבעֶג טיִנ רֹוכָּב רֶד ןֹוׁש טְלאוָו
 טְלאוָו רע ןעֶד לטיווק נירייֵל ןייֵא דְנאַה
 גוא םיִלְקְׁש ףָניִפ ןְּבעֶג םָד ְּךֶרֹוד טְפְראַרעֶג
 תֶא אׂשנ) טיִנ ץּוריִּת ןייק ףֹורד טְגאָז רֶע
 לייַצ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז טאָנ (תֶהֹק יֵנְּב שאר
 ֵלָּכ איד ןְנאָרְט ןְלאָז ייֵז סֶד תֶהֹק יִנְּב איִד
 גיִסייֵרְד ןּופ טְלייֵצעֶג טאָה ןעֶמ נוא ׁשֶדֹוק
 ןּופ .רֵגיִנייַו טיִנ נּוא ראָי גיִצְּפיִפ זיִּב ראָי

 גסירק

 1 ןטע
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 זיִא ראָי ויָצְפיִפ ןּופ רעֶמ-טיִנ נּוא גיִסייֵרְד .

 ראָיניִצְפיִּפ זיא םוָו רֶד ןעֶד טְלייֵצעֶג ןְראוָו
 םוִו רָד ְּךֹוא נּוא ןְגאַרְמ ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייק טֶה

 רע טֶה ראי :יִסייַרְד ןייק .טְלַא טי ְּךאָנ זיִא
 ןנְעֶל ןְנאַד ןּופ .ןֶצְנאַג יא ַחֹּכ ןייַז טיִנ ְךאָנ
 טְשֶרֶע טְמּוק ראי גיִסייֵרָד ּוצ םָד ּפָא ריִמ
 םִיוָל יִד נּוא .ַחּכ ןֶטְכעֶר ןייַז ּוצ ׁשְנעֶמ רָד

 טְפְראַדג טֶה ןעֶמ זַאִּכְׁשִמ םֶד ןעֶמּניצ ןְּבאָה
 טימֹורָא םָד טְקעֶדיִג ּוצ טֶה ןעֶמ נוא ןְהיֵצ
 טקעֶריִנ ּוצ ןָבֹוא ןּופ טֶה ןעֶמ נוא תַכֹורָּפ םָד
 טְסייֵה סאוָו הָיח ןייֵא ןּופ לעֶפ ןייֵא טימ

 ןּכְׁשִמ םֶד ןּופ םיִלֵּב עֶלַא ןעֶמ טֶה ֹוזַא ׁשַחַּת !
 טאָה ןעֶמ נּוא סאַפ רֶמיִפ רייז ןיִא ןאָטעֶג !

 ַחָּבְוִמ םעֶד ןֶּבאָה נּוא טְקעֶדיִג ּוצ ןֶבֹוא ןּופ
 זיִא םאוָו רעֶייפ םָד נּוא ןְנאַרְמעֶג טימ ְךֹוא

 ץְלַא ןעוֶיִג ויִא לָמיִה םֶד ןּופ ןֵמּוקעֶג ּפאָרַא
 ןְראָוג ןֵׁשאָל רַּפ םיִנ זיִא םִע ַחּבְזִמ םָד ףֹוא !

 ןייֵא טיִמ טְקעֶדיִג ּוצ םע טאָה ןעֶמ נּוא
 טְקעֶדיִנּוצ ףֹורד טֶה ןעֶמ נּוא ןאַפ עֶנְרעֶזייַא -
 םֶד נוא לאוָו ליִּפְרעֶּפ ןּופ דיילק ןייֵא טיִמ -
 זַא נּוא ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב רּפ טיִנ זיִא דייֵלק -

 איד ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז טְקעֶדיִג ּוצ ץְלֶא טֶה ןעֶמ
 םיִלָּכ איד ןְגאָרְמעֶג ןְּבאָה גּוא תֶהֶק יֵנְּב
 ןיֵאןעֶויִג זיא רֶזעְלַא נּוא (רֶוְעָלֶא תַדּוקְפּו !
 ןעוֶויִג ְּךֹוא זיִא נּוא תֶהְק יֵנְּב יִד רֵּביִא ראַה !

 תַרֹוטק נוא הָחְׁשִמַהְִמָׁש םָד ןְטייֵרְּב ןָא ּוצ
 טאָה ןעֶמ ןעֶוו הָחְנִמ רָד ּוצ לייַא םֹוּב נּוא

 ןְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד נּוא ן'ּבמר רָד :ּוא ,טָאּורעֶג -

 דכר הניארו ףרבדמב תשרפ

 טֶה רֶוֶעֶלַא סאָד טְוייוו תַדּוקְּפּו טְראוָו םֶד
 ןעֶוויִג זיִא רֶע ראָנ ןְגאָרְטְנ טיִנ אָּׂשַמ ןייק
 יִמָלַׁשּורְי ןיִא רָּבֶא טייל יִד רֵּביִא דיקַּפ ןייֵא

 תַרֹוטק יד ןְגאָרְטעֶג טֶה רֶוֲעֶלֶא םָד טייֵטְׁש
 ףֶניפ נּוא טְרָדְנוה ייד ןְטְלאַהעֶג ןְּבאָה םוָו
 ףֹוא לייַא םֹוּב רָד נּוא םיִלְקְׁש ניִצְכעֶז נּוא
 ףֶניִפ נּוא טְרָדְנּוה ייֵרָד ןעוֶויִג זיִא ראָי ץְנאַגַא
 ןייַלַא רֲֶעַלַא טֶה ץלַא םֶד םאָמ גיִצְכַא נוא
 רֶע ַחּכ ןְּבעֶגעֶג םיִא טֶה טאָנ ןעֶד ןְגאָרְטעֶג
 טֶבֵׁש תֶא ּותיִרְכַּת לַאנ ןְנאָרְט ץֶּלַא םָד לאָז
 נּוא ןהֲהַא סאָד ןְמאָּבעֶג טאָה טאָג (יִתָהְקַה
 תֶהְקיַנְּב איד םד ןעֶטיִה ןעֶלאָז ריק עֶניי
 טיִנ ןְלאָז נּוא םיִלַּכ איד ןְנאָרְט טְכעֶר ןְלאָז
 טְכעֶר טיִנ ןיִלעוֶו אייֵז ןעֶד ןְרעוֶו ןְמיִנְׁש רַּפ
 ןיִרעֶו ןֵּטיִנְׁש ראַפ אייֵז ןיִלעוֶו ֹוזַא ןְגאָרְט
 םּורָד טְּבייֵרְׁש יֵיַחְּב רָד (יִתָהְקַה תֹוחְּפְׁשִמנ
 ןייא תֶהק ייַּב ןּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת איִד טאָה
 ןְמְניִה ןּופ (ד'וינ ןייֵא נּוא ןיִראָפ ןּופ (א'ה)
 טאָה טאָנ לייוַו טאָנ ןּופ ןְמאַנ רעֶד זיִא םֶד
 םאוָו הָתּורְבַח ןייַז נּוא חַרֹק סאָד טְסּואוועֶג
 הָשמ ףֹוא ןְנירק ןיִלעוֶו הַרק ןּופ םֹורַא ןְמּוק
 טֶה םּורד ןְראָל רַפ ןְרעוֶו ןיִלעוֶו נּוא ןרַהָאְו
 תֶהק יַנְּביֵד ףֹוא ןְמאֶנןייַ ָאור טְאָלעֶג טאָג
 םיִנ עָלַא ןְלאָז אייֵז ןעוֶויִ ליִּצַמ ייֵז טֶה נּוא
 ייֵז (ׁשֶדֹוקַה תֶא עַלַבְּכ) ןיִרעוֶו ןְלאַפ ראַפ
 וצ טעוֶו ןעֶמ זַא תעׁשִּב ןְהעֶז ןָמּוק טי ןְלאָז
 ןֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז נּוא םיִלֵּכ עֶגיִלייֵה יד ןיִקעֶד

 :4 גילייה רֶעייֵז ןיִנעֶז םיִלַּכ יִד לייוו

 ,רבדמב תרמפה

 טעֶו םִע איִבָנרָר טְגאָז(לֵאְִָׂ יֵנְּ רֶפּסִמ הָיִהו
 א לֵאָרְׂשִי רֶדניִק איִד ןּופ לאָצ איִד ןייז

 ןְטְפאָמעֶג טיִנ ןעק רֶע םֶוםַי םֶד ןופ מא םֶד יו
 תילָג ןיִא טעֶו ריִא ןעֶר ןעֶרעֶו טְכייֵצעֶג גּוא

 ילשמ
 םֶכָמְֶּב ביר 'וגו םֹקְמִּ הָָָו וגו רו ֵנְּ רֶפְִמ הָיָה !
 בייַו טְכעֶלְׁשַא טאַהעֶג טֶה רָנייֵא לָׁשָמ יִּפ סע (ּוביֵר - }

 ךיז ןעֶריִפ סו רֶדָניִק עֶׁשיִראַנ ריִא טיִמ טאַהעֶג טֶה גּוא
 רֶד טְגאָּז רֶדָיוִו רֶד ןעוֶויִג םיִא זיִא םָד ְךֶרֶד םֶרָמּומ יִד ןיִא

 יִּבייַרְט םֹורַא טיִנ ְךיִא ןעק ךייַא יִכְצאָח רֶדניִק יד ּוצ רֶטאָּב
 רעֶּבִא רֶרגיִק עֶנייֵ קעוֶוַא טְביירְמ רֶמאֶפ רֶכיֵלעוֶו םֹוראו
 ןייז רַעַצְמ ְךיִמ טעֶו איִז דְלאַּב יוִו ריִא טְגאָז רָמּומ רֶעייֵא
 גוא טָג ריִא ךיא ּביִג רעֶהַא ויִּב יו םיִרֹוסְי ןאָט ןָא נוא

 יו הָׁשֵא תַניִחִֶּּב לֵאָרְׂשִי תַדֲע ןיִנעֶז ּוזַא ,סֹורַא איִז ּביירְב -
 םִע יוֵו םיִנָּב תניחַּבִּ ייֵז ןיִנעֶז ְךֹוא הֶלֵכ יִתֹוחַא טייֵטְׁש סֶע
 עֶגיִדיׁשרַפ ֹא זיִא ןופ רָד הָּביִר ַײל םֶּתַא יב טייֵמְׁש
 א

 הרוהי

 ְמיִראַּכ דֶד ְךיִמ טאָנ ְךיִא לעֶו ּזַא ןאָמ הָבּוׁשְּת
 ןיִא םִַו טֶרָא םֶד ןיא ןייַז טעוֶו םִע נּוא ךייַא רָּביִא

 ןיימ טינ ןעֶנעֶז אייז זַא אייז ףוא טְגאָזעֶג ןעֶראָו
 ןעֶגעֶג יי םֶר ייֵנ ףוא טְגאָזעֶג ןעֶרעֶֶו טעֶו קְלאָפ

 איד

 םָר יִּבְצאֶה איִבָנ רֶד טְגאָו סָד הָּבֲהַא יִרָדִנ ןיִא תֹיניֵחְּב
 םֹוקְמּב) ּוליִפֲא ןייַזלֵטַבְּמ טיִנ ְךיִא ןעק םיִנָּב תַנימִּב ןּופ םּוָי
 טְכעֶלְׁש וזַא טְנעֶז ריא זַא (םֶּתַא יִמַע אֹל םֶהָל רַמאְי רֶׁשֲא
 רַמאיו ןיִגעוֶו טְסעֶר ןופ יִמע ןעֶפּור שיִנ ְךיַא ןעק ְךיִא זַא
 רֶרָניֵק םְטאָג ןְפּורעֶג ןיִרעֶֶו ריִא טְזּומ (יֵח לַא יִנְּב םֶהָל
 טְרעֶו אייֵפְו אייֵס נּוא ןייַז ףֵּטַבְמ טיִנ ןעֶמ ןעק סָד לייוו
 (ּוביִר םֶכְמאְּב ּוביִר) הָׁשִא תַניִחּבִּב רָּבֶא םיִנָּב ןֶפּורעֶג ריִא
 ריִא טייַז (יִתְׁשִא אֹל איִה יֵּב) רֶטּומ רֶעייֵא טיִמ ְךייַא ט גירְק
 טיִנ איִז זיִא רעֶסעַּב ןיִרעוֶו טיִנ טעוֶו איִ דְלאַּב יוִו ריִהְזַמ
 הָשֶא םּוחָי םָד םּוראוָו ןאַמ ריִא טיִנ ְךיִא נוא ּבייַוו ןייֵט

 ;תותיִרְּכ רָפַמַא טיִמ ןייַ לֵמַבְמ ןעֶמ ןעֶקע
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 הָרוהְיֵנְּב ּועְּבקַנְו טאָנ ְגיִיִּבעֶל ןּופ רָדְניִק איד
 ןעֶרעֶו טְליִמאַזעֶג ןייַא ןעֶלעוֶו ייֵז נּוא (לֵארְׂשִי יֵנְבּ
 רֶדְנאַנֲא טיִמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב איֵד נּוא הָדּוהְי יֵנְּב איֵד
 נוא רִוָד עַרז ןופ ְךֶלָמַא ןעֶּבאַמ ְךיִז ּוצ ןעֶלעוֶו נּוא

 ןייז טעֶו םִע ןעֶר תּולָג םֶד ןּופ ןייֵג ףוא ןעֶלעוו
 רַפ רֶעייֵז ןופ גָנּולְמאַו ןייֵא םֶד ןּופ גאָמ רֶד םּורָנ
 ּוצ טאָנ טְנאָו גְנּואייַז רַפ רֶעייֵז נּוא גֶנּוטייֵרְפֶׁש
 עֶרֶעייַא ּוצ טְנאָז (יִמַע םָכיֵחֲאַל ּורְמִא) םיִאיִבְנ איִד

 רֶמְסעוֶוְׁש רֶעייֵא ּוצ נּוא קְלאָפ ןייַמ ןעֶנעֶזייַ רֶרָירְּב
 ' ןְמיִראַּב רֶד ךיִמ לעוֶו ךיא ןעֶד עֶגיִמיִראַּב רֶדטפּור
 ןעוו קְלאּפַא רפ ןעֶמעֶג יז לעוֶו נוא לֵאָרׂשירֶּביִא
 רעֶּבֶא הָרוּת ייַמ ּוצ ןעֶרעֶק םוא ךיז ןעֶלעֶו ייֵ
 םיִאיִבְנ ריִא ְךייַא טְניִרק (ּוביִר םֶכָמאַּב ּוביִר) דְנּוצַא

 טיִנֹזיִא איִז ןעֶר לֵאָרְׂשִי תֶסנְּכ יִר רֶּומ רֶעייֵא טיִמ
 ריִא טיִנ ןיִּב ְךיִא נּוא ְךיִמ ןעֶניִראַּב ּוצ ּבייַװ ןייַמ
 איִז זאל םּורָד יׁשעֶניִפְרעֶראַּב ריִא ןעֶּבעֶג ּוצ ןאַמ
 גְנּוריִצ ריִא נּוא טוט איִז םאָו תּונְז סאָר ןאָמ ּפָא

 ןַפ) תיונְז ןעֶגעֶו ןופ טְכאַמעֶג ריִא טאָה ןעֶמ םִֶו
 איֵז ךיִא לעֶו רעֶמאָמ עֶר (הָמּרֲע הָנמׁשְפַא
 ןעֶראָוו זיִא איִז םִָו גאָמ םֶד יו וזַא טיִקאנ ןעֶלעֶטְׁש
 ריִא יו וזַא נוא ּבייַל םֶרָמּומ ריִא ןּופ ןעֶרֹוּבעֶג
 ןעֶטְסיוו רַּפ איִז לעֶו נּוא םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶועֶג דְנעֶז
 רעֶר טיִנ ְךיִמ ךיִא לעֶװ רֶרְניֵק עֶריִא רעֶּביִא גוא
 הְָנְ יִב) תונו ןּופ רֶרְניִק ןעֶגעֶז יי ןעֶר ןעֶמיִראַּב
 תֶחסֶנָּכ יִר רֶמּומ רֶעייֵז ןעֶד (םֶהָרֹוה הָׁשיִבֹוה םָמִא

 םָו םיִמָכֲח ייִמְלַּת איִר ןעוועֶג הָנְֵמ טֶה לֵאָרְׂשִי
 אי ןעֶגעֶקַא טְמעֶׁש רַפ ןעֶראָו ןעֶנעֶ יי ןעֶגְרעֶל
 ןעֶגאָז טיג ןעק םֶכָח ריִמָלַּ רֶר ןעֶד םיִצֵראָה יִמַע
 ןייק לאָז נּוא ןְניִבְנִג טיִנ לאָז רֶע ץֶרַאָה םִַע םּוצ

 ןְמעֶג גּוא ןניִבְִ ןיילַא יי לייַװ ןְמעֶג םיִנ םיִחָוְר
 איי ןעֶר (יבֲַאְמ יֵרֲחַא הֶכָלֲא הֶרֵמא יִּכ) םיִחְָר
 רָבאָה ּביִל עֶרעֶזנּא ְךאָנ ןייג ןָלעֶו ריִמ ןעֶגאָז
 ייֵז ּוצ ןֶנָיִר ייֵז םִו הָנָבָל איִר נּוא ןּוז איִד זיִא םָד

 נּוא םורָּב ייֵז טיִג הָנָבָל יד נּוא ןּוז איד ןעֶגאָז נּוא
 תֶא ֶס יִנְנַה ןֵכָל) סְקאַלְפ גּוא לאו נּוא לייַא םֹוּב
 ןָמיֹוצ רַפ לעוֶו ְךיִא טאָנ טְגאָז םורָד (םיִריֵסַּךַּכְרַר
 םוצ ןייַד ןְמיֹוצ רַּפ לעוֶו נּוא רַנְרעֶד טיִמ געו ןייַד

 ןְלעֶו ייֵז נּוא געווו ןייק ןָניִפעֶג םינ טְסעֶוו ּור םֶד
 ןופ נּוא םִיַרְצִמ ןּופ ףֶליִהַא ןְמּוקאַּב ּוצ ןְגאָו ְךאָנ
 יז ןופ ףֶליִה ןייק ןְבייֵרְג טיִנ ןלעוֶוייֵג נוא רּוׁשַא
 יי ּוצ ןְרעֶק םוא ְךיִמ לעוֶוְךיִא ןְגאָייֵ ןלעוווּוזַא
 לאָמ טְסְנעֶר ריִמ זיִא םִע םּוראָו ןאַמ ןעֶטׁשְרֶע
 ןופ ןעֶועֶג רעֶסעֶּב טְניִרעֶג םיִא ּבאָה ְךיִא זַא
 ְךיִא םֶד טיִנ ןֶסייֵו ייֵז נּוא (הָעְרָי אֹל איִהְו) טְנייַה
 לייַא םֹוּב נּוא ןייוַו נוא ןעראק םֶד ןֵּבעֶגעֶג יֵז ּבאָה
 נּוא דְלאָג נּוא רֵּבְליִז ןְּבעֶגעֶג ייֵו ּבאָה ךיִא גּוא
 ֵָל) טאָג ּפָא ןייֵא רַפ טְכאַמעֶג םֶד ןעֶּבאָה יי
 ְךיִמ ךיִא לעוֶו םּרר (ןּתעּב יִגנר יִּתְחקְָו בּוׁשָא

 ףבדטב תרטפה

 ְךיִא לעֶו דְנּוצַא -

 | הניארו
 ףיִא סָנ םֹורְּב םֶד ןעֶמענ ּוצ לעֶו נוא ןעֶרעֶק םוא
 ךיִא םֶר ןְסיִ ייֵז ןעֶלעֶו ןאַד נוא ןְּבעֶגעֶג ייֵז ּבאָה
 בוא טול כנתתא הבא הָשצע ןָבעַמעֶנ םֶד יז כה

 ט מב : טי רוי םיִשעמ עֶייֵּב עֶרְצייזןיִקעֶלְפְנ

 ִּתַּכָׁשִהְו) רָּבאָה ּביִל עֶרֶעייֵז ןּופ ןעֶגוא איִר רַּפ
 ריי רֶציי ְרעֶמְׁש רַפ לו ךיִא גּוא (הָׂשׂשְמ לָּכ
 תָּבַׁש רֶעייֵז נּוא ׁשֶדֹוח רֶעייֵז נוא בֹוט םוי רֶעייֵז גוא

 סי רַפ לעוו ךיַא נּא (ּהָָנַאְֹו הְֶפגִתֹומיִׁשֲהו
 םָו רָמייֵב ןעֶגייַפ עֶרְעייזגוא עֶקעֶטׁש ןייוו עֶרֶעיי
 ןְבעֶגעֶג סאָר ייֵז טאָה א"ע עֶרֶעייז םאד ןעֶגאָז יי
 לעוֶו ְךיִא נוא (םיִלֲעְַּה יִמְי תֶא ָהיֵלָע יִּתְדִקּפ
 םָו געֶמ איד ןְגעֶקַא ייֵז ףוא תייִנָעְרּפַא ןְגְנעֶרְ
 ןָּונעֶג ּפאָרַא ןְּכאָה גּוא א"ע טְניִרעֶג ןְּבאָה ייֵ
 וצ ןְּבעֶגעֶג ןָּבאָה נּוא ףוג רֶעייֵז ןופ גְנּוריִצ רֶעייֵז
 טְגאָו ֹוזַא ןְסעֶג רַּפ ייֵז ןְּבאָה ריִמ ןיִא נּוא א"ע רֶד

 יז ְךיִא לעוֶו םּורד (היִִַּמ יִכָֹאיְִנַה ןכל) טאָנ
 יז לעֶו נוא רימ ְךאנ ןייג ןְלאָו יז ןעֶרייֵר רָּביִא
 ְּבעֶ ָּא ייֵנ לע גוא תֹורָצ עֶרֶעייֵ ןופ ןְמְסיֵרְט
 םֶת םוָנ רֹוכָע קֶמֵע םֶד גיא רֶנְטְרעֶג ןייוועֶרֶעיי
 ּבייהְנֶא ןייֵא ּוצ ןְּבעֶג ייֵז ךיִא לו טְּביִרְמאַּב יי
 ןְטְראָד לו ייֵז םָו תֹרְצ איִד ְךֶרֹור ןער גְנּופאָה
 לאָז ייז ןְצְראַה םוצ ןְמעֶנ ְּךיז ייֵז ןֵלעוֶו ןְּבאָה
 ןעֶּכייוןָלעוֶייֵז נוא (הָמׁש הָתָנֲע) ןאָט הָבּׁשּת
 גאָמ םֶד ןיִא ריֵמ ּוצ ןאָמעֶג הֶלִפְּת ןֶּבאָה יז יו וזַא
 ְךיִא נּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְגְנאַגעֶג םורַא ןעֶנעֶז ייֵו םֶו
 הָיְה)ןייַז ךוא ריִתְעָל םעֶו וזַא ןְפְלאָהעֶג ייֵז ּבאָה
 םֶו נאָמ םֶר ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע נּוא (אּוהֲה םייַּב

 ןאמ ןייַמ ןָפּור ךיִמ רֶע טעֶו ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ
 ְךיִמ טעֶו ריִא נּוא טְפאַׁשְּביִל ןּופ ןֹוׁשְלַא ויִא םֶר
 אְרומ ןּופ ןושָלַא זיִא םֶר ראַה ןיימ ןָפּור םיִנ ןיִש
 ּפָא לעו ְךיִא נּוא (םיִלָעְּבַה תֹומָׁש תֶא יִתֹוריִסֲהַו
 .לומ רֶעייֵנ ןּופ רעֶמעֶג פָא איד ןופ ןְמעֶנ איד ןאָט

 ןְמאָנ רֶעייֵז ןעֶנאַמ רֶד טיִנ רעֶמ ןוש ןעֶלעוֶוייֵסֶד
 לעֶו טאָג ְךיִא נוא (אּוהַה םֹויַּב תיַרָּב םֶהָל יִּתַרָכ)

 יאָר םֶד ןיִא לֵאָושִי ּוצ תיִרב ןיֵא ןֶרייֵנׁש רַפ
 איד טיִמ נּוא דְלעֶפ םֶד ןּופ תֹויַח איִד טיִמ גאָמ
 ּוצ ןאָט ןְראָׁש טיִנ ןֶלאָז ייֵז סֶר לָמיִה ןּופ לֵנייַפ
 םָר נּוא הָמָחֶלִמ ןיִא דְרעוְׁש איִד נּוא לֵאָרְׂשִי
 ןוש עו ןעֶמ םֶד ןעֶכערְּב ּוצ ךיִא לעַו ןעֶנוּ
 ר ןְלעוֶוייֵז נוא ןְּמְלאַה טינ הָמָחָלִמ ןייק רעֶמ
 נא (קֶרְֶּב יֵל ְךיְִַׂרֲאְוםָלֹועל ִ ָךֶתְׂשִרֲאו רֵכֵ
 םֶד ןעֶגעוֶו ןּופ ריִמ ּוצ ןייַ ׁשֵרֹקַמ ְךיִר לעוֶו ְךיִא
 םיִטֲחַר נּוא דסֶח נוא טָּפְׁשִמ נּוא הֹקָדְצ ןּופ תּוכְז

 תעַדָיְו הָנומֲאְּב יֵל ְיִתְשרַאוו אָט טְסעוֶו וד סו
 ןיפ דיִמ ּוצ ןייַ ׁשֵרְקִמ ְךיִר לעֶו ךיִא גּוא (י תֶא
 גוא ריִמ ןיִ ןְּבייְֵגטְסעוֶו ּוד םוָו תּוכְז םֶד ןעֶגעֶו

 . זאָג ןֶסיִו טְסעֶו ּוד
= 
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 טי ר שקל עא

 הניאצ

 ןיִא טְגאָז ְּךֶלָמַה המלָׁש (שאר תֶא אׂשָננ
 (טָּפְׁשִמ תֹוׂשֲע קיִדַצַל הֶחמׂשִ יִלָׁשִמ

 טּוט רע ןעוֶו קיִדַצ םָד הָחְמִׂש ןייֵא זיִא םִע
 טאָטְׁש ןייַז ןיִא טיָנ זיִא הָליֵנ ןייק סֶד טָּפְׁשִמ
 רֶע טְכְראָפ ןייֵא סאָד זיִא עֶׁשֶר םעֶד נּוא

 ןְפאָרְטְׁש טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ ְּךיז טְכְראָּפ
 ןְסיווְךיִמ טְזאָל ּךֵלֶמַה הֹמלָׁש וייֵבןייַז ףֹוא
 םֶד טיִמ ןעייַרְפ ְּךיִז ףְראַד ׁשְנעֶמ ןייֵא םֶד
 םיִא טעוֶו ןאָט ּוצ הָוְצִמ ןייֵא ןְצְראַה ןְצְנאַנ
 איו ְךייֵלְג הָחְמִׂש רֶד ףֹוא רֵכְׂש ןְּבעֶג טאָנ
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןייֵלַא הָוְצִמ רֶד ףֹוא
 הָחְמִׂש טיִמ טאָנטְניִד (הָחְמִׂשְּב יי תֶא ּודְבעג
 ןנָא לֹומ םֶד טימ ןְגְּועֶג ןעֶמ טָה םּורָד גּוא
 ןייַא טאַהעֶג טֶה םָו רֶד ןעֶד ׁשֶרְקִּמַה תיֵּב
 םֶה רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןֶּכְׁשִמ ןיִא גּוא לֹוק טינ
 יֵלְּכ טיִמ גּוא תֹולֹוק טיִמ ןנְנּוועֶג ְךֹוא ןעֶמ

 איד ףֹוא הָחְמִׁש ןְגְנעֶרְּב לאָז ןעֶמ יֵדְּב רֶמָו
 תֹונָּבְרָק איד ייַּב ןְנאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז סאָו טייל
 תַדֹובֲע דֹובֲעל) קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד נּוא
 טְסְניִד ןייֵא ןְנִיִד ּוצ (דַעֹומ לֶהֹאְּב הָדֹובַע
 םֶכְלעו םיִמָכֲח איד ןעֶגאָז רַעֹומ לֶהא ןיִא
 זיִא םאָר טְסְניִד ןייֵא וצ טְסְניִד ןייֵא טְסייַה

 יַב ןְגנּועֶג ןְּבאָה םִיַוָל איִד םאוָו גְנאַועֶג םֶד
 ןְגְנעֶרְּב ןֶּבְרִק םעֶד לאָז ןעֶמ ידָּכ ןֶּבְרק םֶד
 םּורד טֶה ןעֶמ טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רָד הָחְמִׂשַּב
 יז לייוַו טְלייֵצעֶג רֶעיִרְּפ תֶהָק ןּופ רַדְניֵק יִד -

 ןורָא םעֶד םיִלָּכ ֶגילייַה יד ןְנאָרְטעֶג ןְּבאָה
 ַחַּבְוִמ םעֶד נּוא הָרֹונְמ יִד נּוא ׁשיִט םָד נּוא
 רֶדְניֵק איִד טְלייֵצעֶג ןעֶמ טֶה ְךאָנ רעֶד נּוא
 ְנאָרְטעֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז עָׁשְטאָח ןֹוׁשְרָג ןּופ
 ןופ ןְסקָא טימ ןְנעוֶו טאַהעֶג ןְּבאָה ייֵז ןעֶד
 רֶדְניִק יֵד ְּךאָנ אייֵז רֶע טְלייֵצ ןיִגעוֶו טְסעֶד
 רֶטֶצְלז רֶד ןעוֶויִג יִא ןֹוׁשְרָג לייוַו תֶהָק ןופ
 טְּבייֵרְׁש רֹומַה רֹורְצ רעֶד.נּוא .יול .ןּופ ןּוז
 ןּופ ןּוז רָמְצֶלֲע רעֶד ןעֶויִג ויִא ןֹוׁשרִג לייונ !

 יִ טֶה ןעֶמ טְגאָז קּוסָּפ רֶד (הָנֲחַמַה ןֵמ ּוחָלַׁשְי
 תֹונֲחַמ ׁשלָׁשְל ץּוחטְקיִׁשעֶג םורַא םיִאָמְּט |

 הָנֲחַמ ןּופ נּוא הָיוְל הָנֲחַמ ּוא הָניִכְׁש הָנְחַּמ ןּופ

 .דלעֶפןֶפֶא הָנֲחַמִל ץּוח ראָנ ןיי ןָלָז יז לֵאָׂשִ
 הֶיִהְו) הֶדֹוּת הָנׁשִמ ןיא קּוסָּפ ןייֵא טייֵטְׁש רֶדָיוַו
 רֶד טְגאָז גיִלייֵה ןייַז לאָז הָנֲחַמ ןייד (ש'ודק ךיִנֲחֹּמ

 ןיִא םוָו םיִרָבֲא ח"מר איִד ףוא טייג םֶד זַא רַתֹו

 טכ :
{ 

= 

 הכר הניארו אשנ השרפ
 שאר תֶא אׂשָנ) םיִא ייַּב טייֵמְׁש םּורָד יַוֵל
 ָךֹוא זיִא ןֹוׁשְרַג רֶמֹולְּכ (םֵה םַנ ןֹוׁשְרָנ יִנְּב
 רַדְניִק יד ייַּב רָּבֶא תֶהֹק יוִו ֹוזַא שאר ןייֵא
 לייוו שאר תֵא אֹׂשָנ טיָנ טייֵטְׁש יִרָרְמ ןּופ
 איִד נּוא ןֹוׁשְרַג יוִו ןעוֶויִג בּוׁשָח טיָנ זיִא רֶע
 ייֵנ לייוַ ןעֶויִג בּוׁשָח ןיִנעֶז תֶהָק ןּופ רָדְניק
 םֶד ןעֶד ןורָא םָד ייַּב סיִפְראָּב ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז
 ןעֶוויִג זיִא םֶד ןעוֶויִג זיִא ןֹורָא רעֶד יוִו טֶרָא
 ָךֹוא נּוא סיִפְראָּב ףֹורֵד ןייֵג ןעֶמ זומ גיִלייֵה
 םּוצ ןקּור םעֶד טימ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז אייֵז לייוו
 לייוַו נּוא ןֹורָא םּוצ םיִנָּפ םָד טיִמ נּוא קָלאָפ
 ייֵז ייַּב םייֵטְׁש ןעוֶויִג בּוׁשָח רעייז ןיִנעֶז יז

 יֵנָּב תֶא הָרְעָה יִאיִׂשנּו ןֹרֲהַאְו הָׁשֹמ דֹוקְּפִיע
 ןּופ םיִאיִׂשְנ יִד נּוא ןֹרֲהַא נּוא הָׁשִמ (יִתָהְקַה
 תֶהְק ןּופ רֶדְניִק יִד טְלייֵצעֶגןְּבאָה לֵאָרׂשִ
 .הָׁשמ ראָנ טאָה ןֹוׁשְרִג ןּופ רַדְניק יִד רָּבֶא

 לייוַו םיִאיִׂשְנ יִד טיִנ נּוָא טְלייֵצעֶג ןֹרֲהַא נּוא !
 ןּופ רָדְניִק איִד איו בּוׁשָח ֹוזַא טיִנ ןיִנעֶז ייֵז

 תֶרֶמְׁשִמ יֵלְּכ תֶא ּודְקַפִּת תֹומָׁשְבע תֶהְק
 ּוצ טאָה ןעֶמ טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רעֶד (םִאָׂשַמ

 רעֶטעֶרְּב ליִפיוֵו טְלייֵצעֶג ּוצ יַוֵל ןעֶכיִלְטיִא
 ןעֶד ןְגאָרְש לאָז רֶע ןֵלייֵז רָדָא ןֶלְניִר רֶדֶא
 רֶטעֶרְּב ןֵמעֶג ןייֵלא ןְסייֵה ןעוֶויִג לאָז ןעֶמ ןעוֶו
 יו טְלאוָו ְךָנ ןליוו רעֶיֵזְדָנ ןעֶלְניִר דָדֶא

 טְכאַרְטעֶג טְלאָו גוא ןָטְלאַהְּב רֶכיִלְטיִא ,
 יד ןופ ןְגאָרְט םֶד לייַו ןָמענ רָבח ןייַמ ּואָל
 אָּׂשַמ יִרעֶוְׁש ןייֵא ןעוֶויִג זיא .יִרָרְמ רֶדְניק
 וצ ןעֶמ טֶה םּורָד ןֵקניִר נּוא רֶטעֶרְּב יִרעוֶוׁש
 לאָז רֶע ליפ איוִו טְלייֵצעֶג ּוצ יִוֵל ןֶכיִלְמיִא
 ןֵטְלאַה םאָד ןעֶיִמ אייז ןיִלעוֶו ֹוזַא ןְגאָרְט
 טְּבייַרְׁש ן'ּבמר רָד (ֹותָדֹובֲע לע שיִא שיא)
 ןייַז לאָז יִוֵל רָכיֵלְמיִא זְנּוא טְוייוו קּוסָּפ רָד

 ֵרָדְנַא םעֶד ראָט רָנייֵא נוא הָרֹובע ןייַ ייֵּב
 .רֶע םוָו הָכאָלְמ יִרֵדָנַא ןייַא ןיִא ןְפְלעֶה טיִנ
 נחמה ןִמ ּוחְלַׁשְיַע טְצעֶזיִג טיִנ ףֹורַד ויִא

 כב
 שודקה ה"לש

 לאָןְשְנעֶמ ןּופ אייֵבעֶג רֶצְנאַג רֶר זַא זיִא ןׁשְנעֶמ
 איד ןיִא ריִמ ןָניִפָג ןופ רֶד ָמָר םֶד .הָשֹורְקִּ יי
 . ןייַא ןעֶועֶג ויִא םיִאָמְמ איִר ןּופ גְנּקיִׁש םֹורַא
 ןעֶניִכעֶר ןעֶמ ןעק וזַא תֹונֲחמ ייֵרְד ןיִא טְלייֵטעֶג
 טְלייֵמעֶג ןיֵ זיִא ןעְָׁנעֶמ ןּופ ףוג ןופ ןנּ ןיִא
 םֶד ןופ פאק רֶד עעְׁשֶרָע םֶר .לייֵמ ייֵרְד ןיִא
 םניל עיר וו רֶיא עג סֶע

 רד

 שא
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 איד ּשֶפִנָל אֵמָמ לָכְו בֶז לָכְו עַורְצ לָּכ
 ןְטְׁשְרע.םּוצ תֹונֲחמ ייֵרְד עוֶוִ ןיִנֶז לֵאָרְׂשִי
 איד ןעוֶויִג זיִא ןֶּכְׁשִמ ןיִא גיִנייְַניִא ץְנאַג
 ןעוֶויִג זיא ןָּכְׁשִמ םָד םּורַא נוא הָנּוהְּכ הָנֲחַמ
 םּורַא טָאּורעֶג ןֶּבאָה ייֵז םִיַוָל ןּופ הָנַחמ יד
 ןעוֶויִג זיִא םִָיָל איד םּורַא נּוא ןָּכְׁשִמ םעֶד
 עֶלַא ףֹוא טָאּורעֶג ןְכאָה ייֵז לֵאָרְׂשִי הָנֲהַמ
 טאָה עֶרֹוצִמ ןייַא םִיַוָל איִד ןּופ ןְמייַז ריִּפ
 תֹונֲחַמ ייֵרָד עֶלַא ןּופ ןייֵג סֹורַא טְפְראַדעֶג

 ןייֵא נוא רֶלעֶּפ םָד ףֹוא ןיילַא ןֶציִז לאָז רֶע
 טָפֶראַרעֶג םֶה םיִא ןופ טְניִר טּולְּב םִו בז
 רבא הָיְוְל ּוא הָנּוהְּכ הָנֲחַמ ןּופ ןייֵג םֹורַא

 נוא לֵאָרְׂשִי הָנֲחמ ןיִא ןייַו טְנעֶמיִג טֶה רֶע
 טאָה תַמ ןייֵא ןיִא טְרירעֶג ןָא טֶה םִו רעֶד
 רֵּבֶא הָנּוהְּכ הָנֲחַמ ןּופ ןייֵג םורַא טְפְראַרעֶג
 ןיא נּוא היל הָנחמ ןיִא ןייַז טְגעֶמיִג טֶה רֶע
 יָנּוקְוִה רעֶד נּוא ן'ּבמר רעֶד .לֵאָרְׂשִי הָנֲהַמ
 יִד םֶה םּורָד ןֶּבייַרְׁש רֹומַה רֹורָצ רָה נּוא
 הָאְמּוט ןּופ הָׁשָרַּפ איד טְלעֶטְׁשיִנ הָרֹוּת
 לֵאָרְִׂי יִד טֶה ןעֶמ םִו הָׁשְרַּפ רעֶד ןְּבעֶג
 זיִא םאֶד טֶרָא ןייַז ףֹוא ןעֶכיִלְטיִא טְלייֵצעֶג
 ףֹוא טְלייֵצעג ןְראָו ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד לייַו
 יַב ןַאּור לאָז רֶכיֵלְטיִא טֶרָא ןייֵא רַפ םוָו
 ןְנָרְט ןָּכְׁשִמ םָד לאָז ןעֶמ יו נוא ןָּכְׁשִמ םֶד
 הָאְמּוט ןּופ הָׁשָרַּפ יַד דְלאַּב רָע טְנאָז םּורָד

 םוא רַפ ּוצ טיִנוְּכְׁשִמ םֶד ןְטיִה ְךיִ לאָז ןעֶמ
 לאָז ןעֶמ הָׁשִרַּפ איִד טְּבייַרְׁש ךֹוא ְגינייֵר
 הָשִרּפ יד ןיִא ןיִנלְנ ּוצ טיִנ ןייַז טְניִראַועֶג
 ׁשייֵקָנּוא זיִא הָׁשֹא ןייא ןעוֶוו הָמֹוס ןּופ

 שודקה ה"לש
 5 :5 = : םורַא ןֶהעֶז רֶע לאָז תֹובָׁשֲהַמ עֶלַא ןּופ ׁשֶרוׁש רֶד

 של .+

 איִד יוִו רעֶנְרֶע זיִא הָריֵבַע ןייֵא ּוצ הֶבָׁשֲחַמ גּוא
 עֶנייַז תובָשֲחַמ איד ןְהעֶז רֶע לאז ןייֵלַא הָדיַבֲע
 עֶרעֶדְנַא איד זיִא עֶרעֶדְנַא םֶד .ןָטָלאַה ּוצ ןייַר
 םנ ופ ץראפ םר ער ןעֶמ קה -ו הְּמַכ
 םַר נּוא ףּונ ןּופ תויַח סד טְגיִל ןעֶניִרְד םו ׁשְנעֶמ
 הָגַרדמ עֶטייַוְצ איר ְךיִז טְניִכעֶב ןשנעמ ןופ ץְראַה
 לאָז רֶע ןְהעז ׁשְנעֶמ רֶר לאז ןֵכְּב ַחּומ םָד ְךאָנ
 ץְראַה טּוגַא נּוא ןייֵרַא בוט בָלַא רֹוהָמ בֵלַא ןֶּבאָה

 הֶד הנשמ עולה יד ןבכ ר ןעכ עט ךינ וצ
 ךּב ןּופ ׁשְנעֶמ ןופ לייָמ רֶמְׁשְרעֶטְנּוא רֶד טֶסייַה

 אשנ תשרפ

 1 יין אץ +

 שא
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 , ןעֶמ וָניא טְניִרעֶל הָׁשָרַּפ יִד (לעמ לֹועְמִלנ
 נּוא ןיִרעוֶוׁש ׁשְלאַפ םיִנ נּוא ןיִנָלְוַג טיִנ לאָז
 רָע ןעוו נּוא רַבַח ןייַז םיִּפִע ןְניקייֵל רַּפ טיִנ
 םֶה נּוא רָבֵח ןייֵז ייַּב ּתְליִזנעֶג סיִּפֲע אוי טֶה
 ןָראווָׁשעֶג שְלאַפ טֶה נוא טְניִקייֵל רַפ םיִא
 ןירעק םּוא רע לאָז ןאָמ הָבּוׁשְּת לי נּוא
 ,ְּךאָנ לאָז נוא ּתָליֵנעֶג טֶה רֶע סו הָליֵוג יד
 טאָה רֶע ןעוֶו ּוניֵיַהְד ןייֵמ לָטְּפיִפ ןייֵא ןֶּכעֶג
 - ףָניַפ ןְּבעג ּפָא רע לאָז ןְרָיִג ריפ תליֵזעג
 גוא .ןְגְנֶרְּב ְךֹוא ןֶּבְרֶק ןייֵא וימ :ּוא ןֶרָליִג
 זיַא רֶע נּוא רָבֵח ןייַז תְליִזַנעֶג טֶה רֶנייֵא ןעוֶו
 לאָז טיִנ םיִבֹורק ןייק טֶה נוא ןְּבְראָמְׁשעֶג
 רעֶד .םיִנֲהֹּכ יֵד ּוצ הָליֵזנ איד ןֶּבעֶנ ּפָא רֶע
 ןָא טאָה הָרֹוּת איד טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לֵעַּב
 רֶד טֶה נּוא (םָדָאָה תאטַה לָּכמנ ןְּביִרְׁשעֶג
 איד ןֵקיִׁש םֹורַא לאָז ןעֶמ טְלעֶטְׁשיִג אייֵּב
 נּוא טְניִרעֶל םֶד לֵאָרׂשִי ֶׁשיווצ ןּופ םיִאֵמְט
 | רֶלןְנעֶו ןּופ ןְמּוקעֶג זיִא הָאְמּוט יד ראָג םָד
 | ןֶפעֶגיִג טָה רֶע סאוָו ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ןּופ דֶניִ
 / םיִא סע טֶה הָׁשִא יד נּוא תעדה ץֵע םֶד ןּופ
 / ייַריִנ ןָא איז טֶה נְנאַלְׁש רעֶד נּוא ןְּבעֶנעֶג
 / נּוא טאָנ ףֹוא וייַּב דייֵריִנ טאָה נּוא ּוצ רעֶד
 = טיִמ ןְגאָלְׁשעֶג ןְראוָו ןְגנאַלְׁש יד ןיִנעֶז םּורָד
 - םָדָא נּוא הָדנ טיִמ הָׁשִא ןייֵא נוא תַעַרְצ
 / םֶה ֹוזַא נּוא ןְּבְראַטְׁש טְזּומעֶג טֶה ןֹוׁשאִרָה
  ןִסְׁשְרֶע םוצ ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא רֶדֵסְּכ הֶרֹוּת איִד
 ; עֶרֹוצְמ זיִא רָנייֵא ןעוֶו הָרֹוּת איֵד טְלעֶטְׁש
 ייֵרְד עֶלַא ןּופ ןְקָיַש םֹורַא םיִא ןעֶמ ףְראַד
 רעד 2 הָּכַמ רֶד ןיִנעקַא זיִא סאָד תֹונֲהַמ

 גנאלש

  ןְׁשְנעֶמ ןופ לֶכֲאַמ רֶר ןייַרַא טייג סיִא ןיֵא סֶו ןָא
 ןייֵא ְךיִז םָניִכעֶר סָד םיִא ןּופ גְנאַנ םֹוא רֶד נּוא

 ייז טיִנ םֶר ןָא ןאָק ׁשְנעֶמ רֶר לייַו הָנֵרְדִמלַּפָׁש
 ןּופ לאָז רֶע זַא ןְהעֶ רֶע לאָז ןעֶגעֶו טְסעֶר ןּופ
 איֵד הָרּומֲח הָאְמּוט איִד ןעֶקיֵׁש סורַא ןעֶטְראָד
 | לאָו רֶע טְסייֵה סֶד הֶאָמּוט עֶרעֶווְׁש נּוא עַּבְראַה

 זיִא ךיֶלְנעַמ ראָנ יו תוליּכֲא עֶנייַז טיִמ ןְגילייֵה ְךיִז
 - הֶרּת רָד ןיִא יו זיִא רֶׁשָּכ וו ֶלַא ןעֶסע;לאָז רֶע
 / רֶלעֶג הֶלג ןייק יז לאָז םֶע רֶרָיְו נא טייֵמׁש
 / גְנאַג םֹוא ןיִא ּוצ רֶד נוא ןעֶׁשיִמ רַּפ טיִנ ןעֶניִרְר

 / זַא טְגאָז רַפ םיִמָכֲח איִד ךוא ןְּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ
 יֵרְּכ זיִא ץֶלַא םֶר גּוא ןעֶניִרְד ַעּונְצַא ןייַז לאָז רֶע
 :הָרומֲח הָאְמּוט איד ןעֶקיִׁש סורַא ְךיִז ןּופ לאָז רֶע
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 ןעוו הָרֹוּת יִד טְלעֶמְׁש ןְרעֶדְנַא םוצ .גְנאַלְׁש
 ןייַא ןּופ רַדָא ןאַמ ןייֵא ןּופ טּולָּב טניִר סע
 םֶװ הָוַח ןּופ הָּכַמ רֶד ןיִנעקַא זיִא םֶד הָׁשֵא
 איִד ,הָדָנ םַד טיִמ ןְנאַלְׁשעֶג ןְראוָו זיִא איֵז
 ןָא טריר רֶנייֵא ןעוֶו טייֵטְׁש הָׁשֶרַּפ עֶטיִרְד
 ןוׁשאִרָה םֶדָא ןיִנעקַא ויִא םָד תַמ ןייֵא ןיִא
 לאָז רֶע ןְראוָועֶג דַזְגִנ זיִא םיִא ףֹוא סאוָו
 זיִא רֶטייוַו נּוא ןָא םיִא ןּופ גוא ןֶּבְראַטְׁש
 תֶא ׁשיִאְ) טְלעוֶו רֶד ףֹוא טֹוט רַד ןְמּוקעֶג
 ןייֵא ןעוו טְּבייֵרְׁש יישר (ֿויָהָי ֹול ויָׁשָדק
 םעוו ֹזַא ןְּבעֶג רַׂשֲטמ טְכעֶר םיִנ ליוִו ׁשְנעֶמ -
 דָלעֶפ ןייַז רָמֹולָּכ ןיִיַז םיִא ּוצ רַׂשַטַמ רעֶד .

 יװ ראָנ ןְסקאוַו ןְכאַמ טיִנ רעֶמ רֶמייַַו טעוֶו
 רֶׁשֲא שי ןָפאָרְטַּב טֶה רַׂשֲעַמ רעֶד ליִּפ
 ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעוֶו רֵּבֶא (הָיְהִי ול ןֵהֹּכַל ןֵּתַ
 ףְראַד ןעֶמ יו וזַא ןֵהַּכ םּוצ רֶׁשֲעַמ ןֶּבעֶג טעוֶו
 יֵּכ ׁשיִא ׁשיִאנ סֶמּונ ליפ ןֶּבאָה טעֶֶו רעֶד
 םּורָד טאָה הָרֹוּת איִד נּוא (וּתְׁשִא הָמָׂשִת
 יא ןעוֶ יו וצ ׁשיִא לאָמ ייַחְצ טְלעֶטְׁשיִ
 טאָג ןיא ןייַז דֵרֹומ איז טּומ הָנוִמ זיִא הָׁשִא
 ןיִא ְּךֹוא נּוא הָמָחְלִמ ׁשיִא טְסייֵה רע סאוָו
 (הָמְׂשָת יִּכ)ׁשיִאְּדֹוא טְסייַה רֶע םִוָו ןאַמ ריִא
 .ּוצ הָמָׂשַת טייֵמְׁש םּורָד ןעֶנאָז םיִמָכֲח איד
 הָריִב ןייק טיִנ טוט ׁשֶנעֶמ ןייקםאָד ןְיונ
 עָשיראַנ ןייַא ןייַרַא םיִא ןיא טייַנ םִע ןָדייס

 רַפ טעֶו איז ׁשְטייַט ויִא הָמָׂשָת ןעֶד הָעַד
 ןייֵא ןעוו ּהָתֹוא ׁשיִא בַכֶׁשָו ןעֶׁשיִראַנ

 וכר הניארו אשנ תשרפ

 טעֶו הָׁשֶא רָד טיִמ ןְגיִל טעוֶו ןאַמ רֶדְמעֶרְפ
 טעוֶו ןעֶמ םוָו רָסאֵוו םֶד ןּופ ןְמּוק םּוא איִז
 רעֶּבָא ׁשֶרְקַמַה תיִּב ןיִא ןקְנירְט ןְּבעֶג ריִא
 ֹוזַא ןעֶמּוק םּוא טיִנ טעוֶו רֶמְסעֶוֶׁש ריִא
 הֵׂשֲעמ ןייא ןעוֶועֶג זיִא םִע ןעֶד "שר טְּבייַרְׁש
 ןייא טאַהעֶג ןְּבאָה רָטְסעוֶוְׁש אייֵוְצ םאָר
 ןעֶמ טֶה ןעוֶועֶג הָנִמ עֶנייֵא טֶה טְלאַטְׁשעֶג
 ןּופ רָפאַו םֶד ןקְנִירְמ ןְּבעֶג טְלאוָועֶג ריִא
 ריִא ּוצ טְנאָועֶג איִז טאָה ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םָד

 םֶד ןעֶד טֶרָא ןייַמ ףֹוא ּוד אייֵנ רֶטְמעֶוְׁש
 רָטְסעוֶוְׁש יִד זיִא ןְדאָׁש טיִנ ריִד טעוֶו רֶסאֹוַו
 םֶה ןעֶמ נּוא ןייַרַא ׁשֶרקִמַה תיֵּב ןיִא ןְגְנאַנעֶג
 םִע נּוא רֶסאַו סאָד ןקנירמ ּוצ ןְּבעֶגעֶג ריִא
 םייַהַא זיִא איִז זַא נּוא טאַׁשעֶג טיִנ ריִא טֶה

 וצ ןְּבֹוהעֶג ןָא רֶטְסעוֶוְׁש יד איֵז טֶה זָמּוקעֶג
 ליִּצַמ איִז טֶה איִז לייוו ןֶׁשיק ּוצ נּוא ןְזָלאַה
 ןייַרַא ריִא ןיִא ויִא ֹוזַא טֹומ םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג
 רֶמְסעוֶוׁש ריִא םִָו רֶאוַו םַד ןּופ ַחיֵר רָד

 ןְלאוְׁשעֶג ןְראוָו זיִא איֵז נוא ןְקנּורְמעֶג טאָה
 םעֶד ןּופ ַחיֵר םעֶד ןּופ ןֵּבְראָטְׁשעֶג זיִא גּוא
 ןאַמ רעֶד ןעוֶו (ּדָׁשיִא יִניֵעֵמ םֶלֵעְנֶו רָסאַוַו

 םֶה ןעֶועֶג הָנזְמ טֶה איז איו ןְהעֶזיִנ טיִנ טֶה
 רָּבֶא רֶסאֹוו םֶד ןקְנִירְט ּוצ ןְּבעֶגעֶג ריִא ןעֶמ
 ןְּבעֶנעֶג טיֵנ ריִא ןעֶמ טָה ןְהעֶזיִג טֶה רע ןעוֶו
 ּוליִפָא ןעוֶו ּדָּב ןיִא דַעְט רָסאַֹו םֶד ןקֵניִרְט
 הָנְוְמ טאָה איִז סאָד אָד טיִנ זיִא תּודֵע ןייַא

 סאָד ןְקְנירְט ןְּבעֶנעֶג ריִא ןעֶמ טאָה ןעוֶועֶג
 רסאוו

 בקעי להוא :
 טייקְגיִלייַה ןייֵז ׁשְנעֶמַא נּוא יְהִי אל ויָׁשָדֹ תֶא ׁשיִאְע

 רַע זַא ׁשֶנעֶמַא ןעֶמ טְנייֵמ םָר םיִא ּוצ ןייַנ טעֶו
 תֹורָׂשֲעַמ ןייק נוא תֹומּורְּת ןייק ןַהֹּכ םָד ןיִּבעֶג טיִנ טעוֶנ
 רֵׂשֲעַמ רֶד ליִפ יוִו ראָנ יִבאַמ טיִנ רעֶמ םיִא רָלעּפ םֶר טעוֶו
 טעוֶו סוָו ׁשְנעֶמ רָד גּוא ןַהּכל ןֵּתִי רֶׁשֲא שיִא) ןָא טְּפעֶרְט

 םיִא ּוצ טעוֶו (הָיְהִי ֹול) תֹורְׂשַעַמ טיִמ תֹומּורָּת יֵד ןיִּבעַג

 רַפ אָרָמג יִדטְגעֶרפ רֶלעֶג ליִפ ןיִּבעֶג םיִא טעוֶו טאָנ יי
 טייֵג רַפ נּוא געוֶו ןְכיֵלְרֶע םֶד ןּופ ּפָא טְרעֶק הָׁשֲא ןייֵא סו
 יִד טייֵמְׁש הָמֹוס טפייֵה סֶד ליִבְְנאַמ ןידְמעֶרְפַא טיִמ ְךיִז
 תֹורְׂשֲעַמ גּוא תֹומּורְּת ןּופ הָׁשרַּפ רֶד ְךאָנ ֶּּכיֵּת הָׁשָרַּפ -

 םָד טיֵנ טיִג םוָו רֶד ןיִנייוו ּוצ טְמּוק סֶע אָרָמְגיֵד טְרעֶפְנַע
 טעוֶו רֶע זַא ףֹוס רָד ןייַז טעוֶו תֹורָׂשֲעַמ גּוא תֹומּורְּת ןֵהֹּכ -

 ןיִרעוֶו טעוֶו איִז וו ּבייַו ןייַ רו ןֵהֹּכ םוצ ןָמּוק ןיפְראַד
 טיִמ ןעוֶויִרְּפ איִז לאָז רֶע ןֵהֹּכ םּוצ ןָמּוק רֶע טעוֶו הָמֹוּסַא
 יִדְמעֶרְפַא טיִמ ןיִראוָועֶג אֵמָט ויִא איז ּבֹוא םיִרָרָאְמַה םִיַמ
 - עֶצְנאַ ר ןייֵטׁש רַפ ּיצ ןיִּבעֶג ריִמ ןיִלעוֶו ְנּוצַא ליִבנאַמ
 טְגאָו גּוא רֶדָח ןופ ןְמיִקעֶג זיִא רֶניִקַא לָׁשֶסַא טיִמ ןוָנע
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 טייוו רַד ןיפע רעֶכעֶג ריִמ ּביִג ְךיִד טעֶּב ְךיִא רָטּומ רַד ּוצ
 ָךֹוא טְמּוק רֶטאָפ רֶד זַא רַטְצְנעֶפ םֶד ְּךרֶוד רַטּומ יִד טְהעֶז
 טיִמ לעָסיִׁש יִד ןְמּונעֶג איו טֶה ןיסֶע םייֵהַא קְראַמ םֶד ןּופ
 ןיִסאָגעֶג טֶה גּוא ןיִבֹוא םּוצ ןיִגְנאַגעֶג זיִא גוא ליִפעֶל םֶד
 טייַמְׁש דניק םָד גּוא ןייַַא לעֶסיִׁש ןיֵא ּפאָט םֶר ןּופ ץְבעֶקָיִג
 ןיִא זיִא גּונעָג ןוש רֶטּימ עַּביל ןייַמ טְגאָז גּוא ריִא ןיִּבעֶנ

 ְךיִא ןיִגעוֶו טיִנייֵמ ןופ ץְכעֶקַָג גּונעֶג ןׁש זיִא סע לעֶסיִׁש
 ּוצ רֶטּומ יד טְגאָז ץֶכעֶקְיַג ליִפ ֹוזַא ןיִּבאָה טיִנ ראָג ףְראַד
 ליפ ֹוזַא ןיִגעוֶו טינייֵד ןּפ ןָא ןעֶד סיִג ְךיִא הָטֹוׁש ּוד םיִא
 ליִו נוא קְראַמ ןּופ טְמּוק רֶטאָפ ןייַד יוִו ראָג העָז ץְבעֶקְיִג
 ּוד גוא ןיִגעוֶו טיִנייַז ןּופ ליִפ ּוזַא ץֶכעֶקְג םֶד ָךיִא ּביִג ןיִסֶע

 לֵאָרְׂשִי יד ןיִבעֶג טאָג טעוֶו עֶכיִלְמענ םֶד ןיִסֶע ךֹוא טְסעוֶו
 הָאּובָּת גּונעֶג ןיִּבאָה ְךיֹוא לאָז ןַהֹּכ רָר יֵדְּב הָאּובָּת ליפ וזַא
 םּוראָװ לֵאָרְׂשִי םֶד ייַּב ןיִמעֶנ טעוֶו .רֶע םָו הָמּורְּת רד ןּופ
 ןופ ראָנ ויִא הָאּובְּת טיִג רֶע םָָו טאָג ייַּב זיִא רֶקָיִע רֶר

 ' :ןיִגעוֶו םֶגַהֹּכ
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 תודֲע ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םִע ןעוֶו רֵּבֶא רֶסאוַו
 רֶסאו ןייק איז םֶה ןעוֶועֶג הָנֵזְכ םָה איִז םֶד
 ּוצ ןְראָועֶג רּוסָא זיִא יִז ראָנ ןקְנּורְמעֶג טיִג
 תורע ייווצ ןעוֶועֶג זיא סע ןעוֶו נּוא ןאמ ריא
 גּוא ןְגְראָו רעֶד איִז ןעֶמ טֶה הָאָרְתַה טימ
 רֶד ןְדייֵס ןְקְנירְט ןְּבעֶגעֶג טיִנ ריִא םָה ןעֶמ
 רַפ טיִנְךיִז לאָזאיַז טְרעוֶו רַּפ ריִא טֶה ןאַמ
 ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז סע גיא ןשְנעֶמ םָד טימ ןֵגְראָּב
 ןְגְראָּב רַּפ אֹוי ְּךיִז טאָה איִז םָד תּודָע ייוֵוְצ
 ןעוֶועֶג הָנֵוְמ טֶה איִז ּבֹוא טיִנ ןְסייוו ייֵז ראָג
 רֶסאַֹו םֶד ןקְנירְט ןְּבעֶנעֶג ריִא ןעֶמ טֶה ֹוזַא
 ןְראוָו טיִנ זיא איִז נּוא (הֶׂשָּפְהִנ אֹל איִהְונ
 טיִמ ןְמּונעֶג טיִנ יִז טֶה ןעֶמ רָמולְּכ ןְְנווְצַּב
 יִז םְרעו ןְליוִו ןְמּוג ריִא טיִמ ראָנ דְלאַוועֶג
 ָמּונעֶג יִז טֶה ןעֶמ ןעוֶו רָּבֶא ןאַמ םּוצ רּוסָא
 ןעֶד ןאַמ םּוצ רּתּומ איִז זיִא דְלאַוועֶג טיִמ
 לאָז איִז (םיִרֹועְׂש חמק) גיִדְלּוׁש טיִנ זיִא איז
 טיִנ נּוא לעָמ ןְטְׁשְרעֶג ןיפ ןֵּבְרִק ןייא ןגנעֶרְּב
 ןּופ הֵׂשֲעְמ יד ןאָטעֶג טֶה איז לייַו ץייוו ןייֵק
 ןייֵא ןייַז ןֵּבְרִק ריִא לאָז םּורָד הָמֵהְּבןייֵא
 נוא ןָמְׁשְרעֶג זיִא םֶד הָמֵהְּב ןייֵא ןּופ לָכֲאַמ
 םֹוּב ןייק ןֵּבְרק ריִא ףוא ןָסיֵג טיִנ לאָז ןעֶמ
 לייוַו הָחְנִמ ןייא ףֹוא טְסיִג ןעֶמ יו ֹוזַא לייַא
 ריִא ןאָמעֶג טאָה איז נּוא טְכייֵל לייַא םֹוּב
 יא ּוצ לאָז ןעֶמ נּוא רָטְכְניִפ רָד ןיִא הֵׂשֲעַמ
 הָקְבִר הֶרָׁש לייַו ןְמעֶנ טיִנ ְךְראוו ןייֵק ןֵּברק
 איֵד נּוא ְךְראוַו ּוצ ןֶכיֵלְנעֶג ןיִנעֶז הֶאֵל לַחָר
 עֶריִא טיִמ ייֵז ןּופ רייֵׁשעֶג פָא ךױ טֶה הָׁשַא

 ןָמעֶנ ןעֶמ לאָז רָסאוַואיד נוא םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב
 טְכאַמעֶג ןעוֶועֶג זיִא סוָו סאפ דְנאַה םֶד ןּופ
 ןְּבאָה רֶּבייוַו עֶמּורְפ יד םיִו ןֵלְנִפְׁש יִד ןּופ
 ןְראָו זיִא הָׁשֵא איִד נּוא ןָּכְׁשִמ ןיֵא ןְּבעֶגעֶג
 ,םיִׂשֲעמ עֶוייֵּב עֶריִא טימ ייֵז ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא
 ןְּבעֶנעֶג ןעֶמ טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רָה נּוא
 הָׁשֵא יִד ןעוֶו ןְייוַו ּוצ רֶסאֵוַו סאָד נּוא דרֵע
 וזַא ןּוז ןייַא ןְּבאָה יז טעוֶו ןייַז טְכעֶריִנ טעוֶו
 יִכֹנָאק םיִא ייַּב טייֵמְׁש סע םו םֶהֶרְבַא יו
 ןעוֶו רָּבֶא ׁשֵא נּוא דְרעןיִּב ְךיִא (רֵּפֵאָו רָפֵע
 ןֶּבְראַטְׁש יז טעוֶו וזַא ןייַז טְכעֶריִג טיִנ טעֶֶו יִז
 ישַא נוא דְרֶע ריִא ןּופ ןיִרעוֶו טעוֶו םִע נּוא
 הָדֵמ רֶנְנְּכ הָרֵמ טְלאָצ טאָג טְנאַז ריִאֵמ 'ר
 לאָמ םעֶד ןּופ איָיח יִּבַר טְנאָז ְךֹוא ֹוזַא נּוא
 נוא ןְראוָועֶג לטּב ןיִנעֶז ןיִרדַהְנמ יד םֶו ןָא

 הניארו אשנ תשרפ
 ֹוזַא ןיֵד תיֵּב תֹותיִמ ריִפ יִד טיִנ טָּפְׁשִמ ןעֶמ
 איד ראָנ תֹותיִמ ריִפ יִד ןייֵלַא טאָג טָּפְׁשִמ
 טֶה רֶנייֵא ןעוו ּוייַהְד טיִנ ןעֶייטְׁש רַּפ טייַל
 רַפ ּוצ בַָײַח זיִא רֶע םֶד ןאָטעֶג הָריִבַט ןייֵא
 רֶדָא ְּךאַד ןיֵא ןופ ּפאָרַא רע טְלאַפ ןְניִטְׁש
 זיִא רנייֵא ןעוֶו נוא ,םִרֹוד םיִא זיִא הָיַח ןייֵא

 ןייַרַא רֶע טְלאַפ ןיִרעוֶו טְנעֶרְּב רַּפ ּוצ בִיַח
 ןייֵא םיִא טְאָל גְנאַלְש ןייֵא רָדֶא רעֶייֵפ ןיִא
 זיִא ,רעֶייַפ יוִו ֹוזַא םיִא טְנעֶרְּב םָד נּוא טְפיִנ
 ּפאָרַא פאק םעֶד םיִא לאָז ןעֶמ בֵָיַח רֶע
 וצ ןייַרַא רֶע טְלאַפ דֵרעוֶוְׁש ןייֵא טיִמ ןְמעֶנ
 פָא םיִא ןְקאַה ייֵז נּוא דְנעֶה איד ןיִא םיִנְָ
 ןְרעֶוֶו ּוצ ןְגְראוָו רעֶד בִיַח רע זיִאּפאק םעֶד
 רעֶד טְרעֶוו נּוא רָמאַֹו ןיִא ןייַרַא רע טְלאַפ
 רעֶרָא ןְגְראָָו רעֶד יוִו ֹוזַא זיִא סאָד ןעֶקְנּורְט
 - טְרעוֶו רע נּוא זְלאַה ןיִא םיִא טְרעוֶו הָּכַמַא
 הָטֹוס רעֶד ייֵּב ְךֹוא ֹוזַא ריא ןּופ ןְגָראָו רעֶד
 הָדֵמ דֵנְנִּכ הָדֵמ ןָאּוטעֶג םָלַא ריִא ןעֶמ טֶה
 טיִמ ןעֶקָנירְט ןעֶּבעֶגעֶג ףַאֹונ םעֶד טאָה איז
 - רֶסאוַו סאָד ריִא ןעֶמ טָּבִיִנ םּורְד םיִלָּכ עֶנייֵׁש
 טאָה איִז יִלַּכ עֶניַדְרע ןייֵא טיִמ ןְקְניִרְט ּוצ
 טֶּביִנ םּורְד ןייַו ןעֶמּוג ןעֶּבעֶנעֶג ףֵאֹונ םעֶד
 טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טֶה יִז רֶסאֵוַו רֶטיִּב ריִא ןעֶמ
 רֵּבאָה ּביִל ריא יו ןְהעֶז ּוצ ריִהְמ רעֶד ףֹוא
 ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ןֵהֹּכ רעֶד יִז טֶה םּורָד טייֵנ
 ןעָייִג טייל יו קימהּב םעֶד ןּופ רֶעֹוט םעֶד
 נּוא ּביֹוה עֶנייֵׁשַא טיִמ טְריִצעֶג ְּךיִו טאָה יז
 ביל םעֶד לאָז יִז ידכ רעֶיילׁש םעֶייִׁשַא םיִמ

 - ריִא ןֵהֹּכ רעֶד לאָז םיורָד ןְלעֶּפעֶגרעֶּבאָה
 נּוא פאק ריִא ןּופ ןְמעֶנּפאַרַא רעייֵלְׁש םעֶד
 טייל עֶלַא ראַּפ ניִטַּפֹוה ראוָו ןְלעֶטְׁש יִז לאָז
 וצ םּורד ןְטְכאָלְפעֶג ןייֵׁש ראָה עֶריִא טֶה יִז
 טְסייַר ּוצ נּוא ראָה יד ןֵהֹּכ רעֶד ריִא טְכעֶלְפ
 ריִא םֹורַא טְהעז ןעֶמ ויִּב רעֶדייֵלְק עֶריִא
 םיִנָּפ ריִא טֶה יִז טייל עַלַא ןעֶנעקַא ץְראַה
 םּורָד רֶּבאָה ּביִל ריִא ראַפ טְכאַמעֶנ ןייֵׁש
 םעֶד ןּופ לעֶנ נּוא ןירָנ ןָרעוֶו םיִנָּפ ריִא םעו

 ןייֵׁש ןעֶגֹוא עֶריִא טאָה יז ןעקְניִרְט רעֶסאַוו !
 םֹורַא ןְנֹוא איִד ריִא ןְלעוֶו םּורָד טְּבְראַפעֶג
 ביִל ריִא טֶה יִז רעֶפאוַו םעֶד ןופ ןעְֶנירְפׁש
 זיִא םּורָד זייפְׁש ןְסעעֶטּונ ןְּבעגעֶג רעֶּבאָה

 יי ערי יי יי עי יי ר יי, יע, יי יי עי," יי יי

 - .לָכֲאַמ סאָד ןְטְׁשְרעֶג ןּופ ןעוֶועג ןֵּבְרקג ריִא
 ישר ּּהָתֹוא ןֵהֹּכַה ריִמָעָהְע הָמֵהְּבַא ןּופ
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 תשרפ הניאצ

 ןופ טְריִפעֶג איִז טאָה ןֵהֹּכ רעֶד טְּבייַרְׁש
 דיִמ יִז לאָז רֶע יֵדָּכ ןְרעֶדְנַא םּוצ לֵקְניוִו ןייֵא
 ןעֶמ נוא ןייַז הָדֹומ איִז טעוֶו רָמאָט ןעֶכאַמ
 ּפָא טאָג ןּופ םֵׁש םעֶד ןעֶּפְראַד טיִנ טעוֶו
 ןעֶמ נּוא ריִא ןעֶנעֶוֶו ןּופ רעֶסאַו ןיִא ןקעֶמ
 טקעֶרעֶג ףֹוא ּפאק ןּופ ראָה יִד ריִא טאָה
 םָא ריִמ ןְנְרעֶל ןְנאַד ןּופ יז ןעֶמעֶׁש ראַפ ּוצ
 ריִא ןּופ ראָה איִד ףְראַד הָׁשִא ןייֵא םאָד
 ריִא ןּופ ראָה ןייק לאָז םעֶג ןעקעֶד ּוצ ּפאק
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִא טֶה ןעֶמ נּוא ןְהעֶועֶג ןְרעוֶו טיג
 איז ןעֶכאַמ דיִמ ּוצ דְנעֶה יִד ףֹוא הָחְנִמ יד
 םֶה ןַהֹּכ רעֶד נּוא ןייַז הָדֹומ יִז טעוֶו רֶמאָמ
 ' טאָה נוא רֶסאוַו סאָד דְנאַה ןייַז ןיִא ןְמּונעֶג
 ןעֶנעֶלעֶג טיִנ טְסיִּב ּוד ּבֹוא ןעֶראווְׁשאַּב איִו
 םעֶד טיִמ רונ טיִנ נּוא ןאַמ ןעֶרְמעֶהּפַא ייֵּב
 ייַּב ןעֶמ רוט רֶׁשֹוח ְךיִד זיִא ןעֶמ סאָוו ןייֵלַא
 טְסיִּב ּוד סאָד ןְנאַמ עֶלַא ףֹוא ְךיִד טְרעוֶוְׁש
 גּוא ןאַמ ןייַר ץּוח ןעֶגעֶלעֶג טיִנ םעֶנייֵק טיִמ
 ןאמ ןָדְמעֶרְּפַא טיִמ ןְגעֶלעֶג טְסיִּב ּוד ּבֹוא
 רֶסאֵוו םעֶד טיִמ ןְמְלעֶׁש ראַפ טאָג ְךיִר לאָז
 טייל עֶלַאייַּב הָלָלְקַא וצ ןְּבעֶג ְךיִד לאָז נוא
 םיִא ןעֶמ לאָז ןְטְלעֶׁש םעֶנייַא טעוֶו ןעֶמ ןעֶח

 הָׁשֲא רֶד ּצ יוו ןְהעֶׁשעֶג ריִד לאָז םִע ןעֶגאָז -
 ריִד לאָז ְּךיִד ןייד (ונו תֶלָפֹונ ְּךַכַרְי תֶאנ
 ןעֶלאוָוְׁשעֶג ריִד לאָז ךֹוּב ןייַה נּוא ןְלאַפְנַא
 ףּונ רֶצְנאַג רעֶד ריִא טְרעֶו ְּךאָנ רעֶד ןֶרעֶו
 ףַאֹונ םעֶד נוא ןָלאַפּוצ סייוַו רעֶקִיִמְׁש ףוא

 םייוַו רֶקיִטְׁש ףיונ רעֶצְנאַנ רעֶד ךֹוא טְרעֶו -
 הָׁשֵא יִד סאָָו רֶפאַו םעֶד רעֶּביִא ןְלאַפּוצ
 טֶה ןַהֹּכ רעֶד (הָחְנַּמַה תֶא ףיִנַהְק טְקְנירְט
 ןּופ דְנאַה רעֶד טיִמ ןעֶּבֹוהעֶג ףֹוא הָחְנִמ יד -

 רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג ויִא הָחְנִמ יד ןעֶד הָׁשִא יד
 טאָה ןַהֹּכ רעֶד נוא הָׁשִא רעֶד ןּופ דְנאַה
 ןופ דְנאַה רעֶד רעֶטְנּוא טְנייֵלעֶג דְנעֶה עֶנייַ
 טְנעֶרְּפ ןעֶּבֹוהעֶג ףֹוא טאָה נּוא הָּׁשִא רעֶד
 רעֶד פאָד ְךיִז טְקיִׁשעֶג יוִו םעַונ יִרְמִא רעֶד
 ןייַא ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶריִר ןָא לאָז ןַהֹּכ
 ןעֶועֶג ויִא ןַהּכ רעֶד זיִא ץּוריִּת רעֶד הָׁשִא

 ןָאוטעֶג ּפָא ְּךיִז טֶה עֶרֶה רָּצִי רעֶד סו ןקָזַא
 עֶנייֵלקַא ןיִא ןֵהֹּכ רֶנניַא ּוליִפֲא נוא םיִא ןּופ
 ּוצ ןְגְנעֶרְּב טיִנ םיִא עַרָח רֶצֵי רעֶד טעוֶ עָלייַ
 ןמָא דָׁשִאָה הָרְמֶאְו תֹובָׁשֲחַמ עֶזייֵּב ןייֵק
 איד ףיֹוא טאָה הָׁשַא יִד טְּבייַרְׁש י"שר (ןִמָאַו
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 הניארו אשנ

 תֹולְלְק יד רֶמֹולְּכ ןֵמָא ןִמָא טְנאָזעֶג תֹולָלְק
 הָנְמ טֶה יִז ּבֹוא ןָרעֶו םָיּקְמ ריִא ןיִא ןְלאָז
 רָדָא רֶׁשֹוח יֵז זיִא ןעֶמ סאוָו םעֶד טיִמ ןעוֶועֶג

 ןרעֶדְנַא ןייא טיִמ ןעוֶועֶג הָנַזָמ טאָה יִז ּבֹוא
 טקעֶמעֶג ּפָא םֵׁש םעֶד טאָה ןעֶמ ןעוֶו נּוא
 טְלאועֶג טיִנ טֶה הָׁשֵאיִד נּוא רָסאַוַו םעֶד ןיִא
 טְוּומעֶג טאָה יִז טייֵנעֶג יז ןעֶמ טֶה ןעֶקְניִרְט
 איז זַא ןעוֶועֶג הָדֹומ םֶה יִז ןעֶדָייַס ןעֶקְניִרְּט
 וא ּ(עֶרָז הָעְרִנְו הָתְקִנונ ןעוֶועֶג הָנֵזְמ טאָה
 טֶה ןעוֶועֶג הָננְמ טינ רֶּבֶא טֶה הָׁשַא יִד ןעוֶו
 ראַפ נּוא טְדאַׁשעֶג טיִנ רעֶסאַוו סאָד ריִא
 טאָה ןעֶמּונעֶג ןייֵא טֶה יִז סאוָו הָּפְרָח רעֶד
 ריִרְּפ טֶה איִז ןעֶו ּונייַהְד טְלאָצעֶג טאָנ ריִא
 ןְּבאָה טְגייה יו טעוֶו טאַהעֶג טיִנ רֶרְניִק ןייק
 טאַהעֶג טֶה יִז ןעוֶו נּוא ןאַמ ריִא טיִמ-רֶָדְניק
 ןְבאָה גְניִרְג טְנייַה יִו טעֶו רעצ טיִמ רֶדְניֵק
 רָמְכעמ טאַהעֶג ריִרָפ םֶה יִז ןעוֶו גּוא רֶדְניִק
 ריִרָּפ םֶה יִז ןעוֶו נּוא ןיז ןְּבאָה טְנייַה יז טעוֶו
 טְנייַה איִז טעֶו רעֶדְניִק עֶצְראַוְׁש טאַהעֶג
 (ןועמ ׁשיִאָה הָקָנְח רעֶדְניִק עֶסייוו ןעֶּבאָה
 הֶרָיַבֲע רֶד ןּופ ןייַר ןייַז טעֶוו ׁשְנעֶמ רֶד נּוא
 רעֶד ןעֶּבייַרְׁש םעונ יֵרְמִא רעֶד נּוא יישר
 ןעֶנאָז טיִנ לאָז ןאַמ רעֶד זְנּוא טְזייוַו קּוסַּפ
 טְכאַרְּבעֶג ּבאָה ְּךיִא סאָד גיִדְלּוש ןיִּב ְּךיִא
 עֶרעֶטיִּב םֶד ןֶּבעֶג ריִא לאָז ןעֶמ ןַהֹּכ םּוצ יִז
 .ןעֶּבְראָטְׁשעֶג םעֶד ְּךְרֹוד זיִא איז םֶח רֶסאַו
 ןייַר ןייַז טעֶוו ןאַמ רעֶד הָרֹוּת יִד טְנאָז םּורְד
 קּוסָּפ רעֶד וְנּוא טְוייװ ְּךֹוא ׁשֶנֹוע םעֶד ןּופ
 זיִא טְדאַׁשעֶג טיִנ ריִא טֶה רֶסאֹוו סאָד ןעוֶו
 וזַא ןאמ םּוצ רֶּתּומ זיִא נּוא ןְּביִלְּבעֶג ןייַר יִז
 ייַרְד טְּבייַרְׁש םעונ יִרְמִא רעֶד;רעֶיַרְּפ איוִו
 ןָזיוו ּוצ הקָנְ) הֶרָוּת רעֶד ןיִא טייֵטְׁש לאָמ
 לֵחֹומ ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶמ זיִא לאָמ ייֵרְד סאָד
 הָלֹוע זיִא ׁשְנעֶמַא ןעוֶו ְנייֵא תֹוריִבֲע עֶניי
 קְנאַרְקויִא רֶע ןעוֶו זיִא עֶרָדְנַא םאָד הָלּורְנִל
 עֶטיִרְד סאָד .ןְראָועֶג דְנּוועֶג זיִא נּוא ןעוֶועֶג

 רעֶד הָּפּוח רעֶד רֶטְנּוא טייֵנ ןְתָחַא ןעוֶו זיִא
 ׁשיִאָה הֹקָנו ןְּבייַרְׁש יֵיֹהְּב רעֶד נּוא ן'במר
 זיִא ןאַמ רעֶד ןעוֶו ׁשְטייִט זיִא סאָד (ןועמ
 טיִנ לאָמ ןייק טאָה רע סאָר דְניז ןּופ ןייַר
 ןעוֶועֶג טינ ּבייװ ןייַז יַּב זיִא נּוא ןעוֶועֶג הָנוְמ
 טיִנ ךיז לא} יִז טְרעוֶו ראַּפ ריִא טֶה רע טייז
 ןעֶמ טְּביִג ׁשְגעֶמ םעֶד טיִמ ןעֶנְראָּב ראַפ

 ןייו

 יי יי יא
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 רֶע זַא רעֶּבָא רָהאַוו סאָד ןעקְניִרְט ּביז ןייַז
 ןקְניִרְט ּוצ טיִנ ריִא ןעֶמ טֶּביִנ ןייֵר טיִנ זיִא
 ןעֶנעֶלעֶג הֶלֵּכ ןייַו ייַּב זיִא רע ןעוֶו ְּךֹוא נּוא
 ןייק ּבייַו ןייַז ןעֶמ טאָה הַּפוח רעֶד ראַפ
 טאָה רע.ןעוֶו נוא ןְּבעֶגעֶג ןקְניִרְט ּוצ רֶסאו
 ןייק ריִא ןעֶמ טֶה טְרעוֶו ראפ טיִנ ּביוו ןייַ
 ןעוֶו ְּךֹוא נּוא ןעקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רעֶקאוַו
 ּוצ ויִא יִז סאוָו הָׁשּורְנַא ןְמּונעֶנ טאָה ןַהֹּכַא
 ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ ְּךֹוא ריֵא ןעֶמ טאָה רּוסָא םיִא
 ןעוֶו (ונו איִלְפַי יִּכ שיאנ ןקָנִירְמ ּוצ רָסאוו
 ןּופ ריִזנַא ןייַז ּוצ ןָאּוט רֶדֵנֲא טעֶו ׁשֶנעֶמַא
 ןעֶּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד נּוא י"שר ןעֶנעוֶו םֶטאָנ
 הָׁשְרַּפ יד ןּביִרְׁשעֶג ןָא הֶרֹוּת יֵד טֶה םּורָד
 הָמֹוס ןּופ הָׁשְרַּפ רעֶד ןּופ טְנעֶהאַנ ריִזָנ ןּופ

 זיִא הָמֹוס ןייֵא טְהעז ׁשְנעֶמַא ןעוֶו ןעֶויוו ּוצ
 ןעֶרייֵׁש ּפָא ְךיִז רע לאָז טְפאָרְטְׁשעֶג ןְראוָו
 ןעֶמּוק תֹוריִבַע איִד לייַו ןעקָניִרְט ןייַװ ןּופ
 רֹובֲעַי אל רעפנ ןעקְנירמ ןייוו ןעֶנעֶו ןּופ
 ןּופ ראָה יד ןֶרעֶׁש טיִנ לאָז רע (ושאר לַע
 ןּופ ריִוָנַא רֶע טְסייֵה םּורָד נּוא ּפאַק ןייז
 ְךיִז דייֵׁש רע.סאוָו םעֶד ְךֶרֹוד ןעֶגעוֶו סְטאָ
 ןעֶניִד טאָנ רע ןעק ןעֶקָניִרְט ןייוַו ןּופ ּפָא
 רעֶד נוא יֵיַחְּב .רעֶד .לָכֵׂש ןעֶרעֶטיֹולַא טיִמ
 טְואָלעֶג רע טאָה םּורָד ןָּבייַרְׁש בֵאֹוׁש ןֵבָא

 ןעָמ ןעוֶו ןעֶד פאק ןייַז ןּופ ראָה יד ןעֶפְקאוַו
 ְךיִליֵרְפ טיִנ ןעֶּמ וײִא ראָה .עֶסֹורְג טְזאָל
 נוא טאָנ ראַּפ ןעֶּבאָה אָרֹומ רֶע טעֶו םּורְד
 קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רֶד .ןעֶניִד טְכעֶּד םיִא טעוֶו
 םּורָד ןעֶּבייֵרְׁש בָאֹוׁש ןֵבָא רעֶד ְּךיֹוא נּוא
 ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶראוָו .ריָנ ןּופ הָׁשְרַּפ איִד זיִא
 איד ןעֶזייוו ּוצ הָמֹוס ןּופ הָׁשְרַּפ רֶד ןיִּבעֶנ
 יָד ףֹוא רֵבֹוע איז זיִא הָנֵוְמ זיִא איִז זַא הָמֹוס

 ןעוועֶג לֵּבִקְמ טֶה הָׁשֹמ םָו תֹורְּכַדַה תֵרָׂשִע
 ייֵז טְלאַה רִיָמ רָד נּוא יֵניֵס נְראַּב םָד ףֹוא
 אָנּוד בר .ףראד ןעֶמ יוִו רעֶמ ְּךאָנ טּוט נּוא
 . סאוָו הָׁשַא ןייא אָּבַא יִּבַר ןעֶנעֶוו ןּופ טְנאָז
 תַרָׂשֲע יִד ףֹוא רַבֹוע איִז זיִא הָנֵוְמ זיִא איז

 הְָמ זיִא איז ןעוֶו זיִא עֶמְׁשְרִע םֶד תורְּבַדַה
 טניקייֵל איז יו ְךייַלְנ זיִא טְניִקייֵּל רַפ נּוא

 (ְךיֶהלֲא א יֵכֹנָאנ ףֹוא רַבֹוע ויִא נוא טאָנ ןיִא

 עוו זי ירעֶרנַא םֶד טאָג ייד טאָ יִ ךיִא
 ְךייֵלְ זיִא ןאמ ןיִדְמעֶרפַא טיִמ הָנמזיִא איז
 רַבֹע איז זיִא טאָג ןיִדְמעֶרְּפא טְמעֶנ איז יו

 אשנ תשרפ

 תֶמַא ןּופ והַא ןיֵא ןְגנאַנעֶג ןיירא גְנּולְצּולְּפ

 םִו ךאָנ יישר ְּךאָנ טְגעֶרפ קָחְצִי תֹוָלֹוּת ;

 ירא :
 א

 . ןעֶּבאָה טינ טְסְלאָז ּוד (ּךֶל הֶיְהִי אלכ ףֹוא ּו .הניארו
 | הָווְמ טיִנ טֶה איז טְרעוֶוְׁש נּוא הָנֵזְמ זיִא איִז  ןעֶו יִא עֶטיִרד סאָד .טאָנ ןיְִמעֶרְפ ןייק
 . ּוד (אָׂשִת אל) ףֹוא רֵבֹוע איֵז זיִא ןעוֶועֶג

 |  זיִא עֶדְרעֶפ םֶד .ןעֶרעֶוְׁש ׁשְלאַפ טיִנ טְסְלאָז
 { תּונְו םֶד ןּופ ןּוזַא טֶה נוא הָנֵזְמ זיִא איִז ןעוֶו
 + םֶד ןעֶמ טְנייֵמ ֹוזַא ןֵקֹּכַא זיִא ןאַמ ריִא נּוא
 . ןיִא הָדֹובֲע יִד טּוט רע נּוא ןֵהֹּכַא ויִא דְניִק

 { תֶּבַׁש לֵּלַהְמ טְסיִזְמּוא זיִא נּוא לֵאָרְׂשִיַא ןּופ
 רֵבֹוע איז זיִא םּורָד םֵרֹוג סָד זיִא איִז נּוא
 זיִא עֶטְפיִפ םָד (תָּבִׁשַה םֹוי תֶא רֹוכְָת ףוא

 - ףָאֹונ םָד טְגאָלְׁש רֶד ןּוז רֶד םֶד ןייז עק םִע
 סֶע ןעֶד רעֶמאָפ רעֶטְכעֶר ןייז זיִא רֶע םִו
 . נוא רָשאַפ.ןעֶטְכעֶרַא רַּפ ןאַמ ריִא טְלאַה
 / ףֹוא רֵבֹוע איִז זיִא ֹוזַא םֵרֹונ םָד זיִא איִז
 - ןְטייֵצ ּוצ ויִא עַטְסקעֶז םֶד ְּךיִבָא תֶא דֵּבַּכנ
 איז זיִא ריִא ְךֶרֹוד ןאַמ םָד ףָאֹונ רַד ּתיִנְרַה
 זיִא עֶטעֶּביִו םָד .(חָצָרֵת אֹל) ףֹוא רֵבֹוע
 .עָטֶכַא םֶד יי הָנַזִמ טיִנלאָז ןעֶמ (ףָאנת אל)
 ְּתיִבְנַנ הָנזְמ זיִא םוָו רָד נּוא (בֹונְגָת אל) זיִא
 עֶטְנייַנ םָר ,בייוו ןייז רֵבֲח יו ןופ קעֶווַא

 תּודע ׁשְלאַפ טיִנ לאָז ןעֶמ (הָנעַה אלנ זיִא

 תּונְו ןּופ ןעֶגאָרְמ טְרעוֶו איז ןעוֶו נּוא ןעֶגאָו
 . ןיִנאָרְט ריִד ןּופ ןיִּב ְּךיִא ןאַמ םּוצ טְנאָז נּוא
 . ויִא עֶטְנְהעֶצ םֶר ,תּודֵע ׁשְלאַפ איז טְנאָז ֹוזַא
 ןייז ןּופ ןעֶטְסיִלְג טיִנ לאָז ןעֶמ (דֹומֲחַת אלנ
 ּבייַו םֶרָבַח ןייַז טְסיֵלְנ ףָאֹונ רֶד נּוא רָּבַה
 .ףְראַד ריִזָנ רֶד (אוה ׁשֹורַק ֹורְוִנ יִמָי לָּכנ
 ּוצ ןייַז אֵמַטְמ טיִנ ךיז לאָז רע גיִלייֵה ןייַז

 רָמּומ נּוא רָמאַּפ ןייַז ּוליִפֲא ןעוֶו תַמ ןייק
 ןעֶּבְראַטְׁש רֶטְעוֶוְׁשַא רֶדֶא רֶדּורְּבַא רֶדָא
 יֵּפִכְמ ןייַז אָמֵטְמ טיִנ ייֵז ּוצ ְךיִז .רֶע לאָז
 זיִא רֶע ןעֶװ ׁשֵפְנַה לע אָׂשֶח רֶׁשֲאַמ ויָלֵע

 ןעֶגנעֶרְּב רע לאָז ןעֶראועֶג אֵמָּט זיִא גוא
 רֶע םֶװ הֶרָיַכֲע רֶד ףֹוא הָרּפַּכַא רַּפ ןֵּבְרקַא
 טאָה רע טְּבייֵרְׁש יישר .טְניִדְניִועֶג טאָה

 אֵמְמ טיִהעֶג טיִנ ְּךיִז טֶה רע םוָו טְגיִרְניִזעֶג
 טְגיִרניִועֶג טֶהרֶע טְנאָזרזעיַלַאיּבַר ןעֶרעוֶוּוצ
 ןעֶקְניִרְט ּוצ ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא ְךיִז טֶה רע םוו
 רעֶד .ףּוג םעֶד ןעוֶועֶג רעַצְמ טאָה נּוא ןייוַו

 רֶע
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 םוִו ןעוֶועֶג גיִדָלּוׁש רֶע זיִא םָוו ןעֶראועֶג אֵמָּמ זיִא רֶע םו טעידנִזעֶג טֶה רֶע טְּבייַרְׁש רָע
 ֹוהַא ןיִא ןְמּוקעְג ןירַא גְנּולְצּולְּפ זיִא רֶע !

 רֶד זיִא ץּוריִּת רָד ןעגְנעֶרְּב ןֵּבְרקַא רע לאָז
 נּוא םּורָּפ רעֶייַז רֶע זיִא ריִזָנַא זיִא םוִו ׁשְנעֶמ !

 רֶע טְכאַמ וֹוהַא ןיִא ןייַרַא טְמּוק רֶע ןעוֶו
 תִיַּבַה לַעַּב םֶָד ןּופ תֹוריִבע איִד ןיִקְנעֶדעֶג !

 ריָנ רֶד ןעֶגאָז םיִכָאְלַמ איִד ןעֶד טאָג רַּפ
 זיִא תִיַּבַה לַעַּב רֶד נּוא קיִדַצ רָסֹורְנַא זיִא .

 ןעֶטייֵט טאָג טוט ֹוזַא עֶׁשְרַא םיִא ןעֶנעקַא
 רֶד זּומ םּורָד רִיָנ םֶד ְּךֶרֹוד תִיַּבַה לעַּב םָד
 לעּב רֶד םָו ףֹוראד ןעֶגנעֶרְּב ןֵּברִּקִא ריז

 רָד נּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג םיִא ְּךֶרֹוד זיִא תִיַּבַה
 בַאֹוׁש ןֵבֶא רֶד נּוא יֵיַחְּב .רֶד נּוא ןיּבמר-

 ןּברקַא ריִזְנ רֶד טְגְנעֶרְּב םּורְד ןעֶּביִיַרְׁש |
 ניא נאָמ ניִסייֵרְד ריִזָנַא ראָנ זיִא רֶע לייוַו |
 ְךיִז זיִא נּוא ריִרְּפ יו ֹוזַא רע זיִא ְּךאָנ רָה |
 ףֹוראַד ןייַו טְקָניִרְט נּוא םיִתָמ ּוצ אָמַמְמ |

 טיִנ זיִא רעלייוו ןעֶגְנעַרְּב ןֵּבְרקַא רֶע ףְראַד |
 איִבָנַה לֵאּומְׁש יו וזַא ריְִנא גיִּבייֵא ןעֶּביִלְּבעֶג |
 טְכייֵלְגקּוסְּפ רָד ןעֶד םיִריזְ ִרעֶרְנַא יו נּוא |
 רֶע ּךיִז טְקיִׁשעֶג יו נּוא איִבָנֲא ּוצ ריָנ םָד |

 יטוקיל , 1
 ּוצ דייֵרעֶג טאָנ טאָה (רֹמאֵל הָׁשֹמ לא 'ה רֵּבַיו |

 ּוצ דייֵר טְנאַזעֶג ֹוזַא םיִא טאָה נּוא הָׁשֹמ
 וזַא ייֵז ּוצ טְסְלאָז נוא רֶדְניִק עֶנייַז ּוצ נּוא ןרֲהַא
 רומָא) לֵאָרְׂשי איִד ןֶשְטְנעּב ריִא טְלאָז זַא ןעֶגאָז
 טְראָו תֹוכָרְּבאיִד ןעֶגאז ר ייֵז ,לאָז ןעֶמ (םֶהָּכ

 קּוסָּפ םֶד ןּופ טְּבייֵרְש רֶקָי יֵלְּכ רָד יוִו וזַא טְראוָואַּב |
 יִר ריִפ טְגאָז ןְזח רֶד זַא ןְגְנּורְרעֶג זיִא (םֶהָל רֹוּמָא)

 םיִנֲתּכ תַכְרִּב ןּופ חַּמּונ םָר טְראואַּב טְראוָו םיִנֲהַּכ |
 זיִא ןְוַח רֶד םּוראו זיִא ְךאַז רֶד ןּופ םַעֵמ רֶד גּוא
 לאַוק רֶעייֵז ןופ תֹוכָרְּב איִד טֶהיֵצ נּוא רֶלְקעֶמַא

 םֶד טיִמ םיִנֲהּכ יִר ןּופ פעק יִר ףוא ייֵז טְסיִנ גוא
 ְֶָרָבְי) טְראוָואַּב טְראוָו םיִנֲהּכ יִד ּוצ טְנאָז רֶע םָו
 ילַּכַא רפ ןֶכאמ ןַהּכ םֶד לאָז רֶע יִדָּכ (ףֶרֶמׁשִיְו הי
 ןֵהֹּכ רֶר זַא ְךאָנ רֶד נּוא טאָנ ןופ תֹוכָרַּב טיִמ לּוּפ
 יא יִלּב עָלּפַא ןופ רֶע טְיִג ('ה ףֶכֶָבְי) טְגאָז
 ןַּכ רָד ןעֶוו לֵאָרְׂשִי איִד ןעֶגעֶז םֶד יֵלַּכ עָגיִייֵלֲא
 םֶד ןּופ רֶעיִרְפ ןעֶרעוֶו טְׁשְטְנעֶּביִג טינ רָּכֶא לאָו

 ןיִא יִַּכ עֶגיִריִלַא ןופ ןְסאָנעֶג רֶע טְלאָו
 םַד ןּופ טֵשֶּפ רֶד ְךֹוא זיִא סַד נּוא יִלַּכ עֶגיִרייֵלַא |

 בָא נאו לאְָׂשִי יג לַצ יְֵׁש תֶאומָׁשָ קּסָּפ

 אשנ תשרפ

 .םּוראָוו טְסּואוועֶג טיִנ ּופ רֶדמָה נּוא תֶמַא ןּופ
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 חכר הניארו
 רעֶד ןעֶרְיֵׁש ּפָא גאָט גיִסייֵרְד ְךָנ ְךיִז לאָז
 רעֶד ןֵּבְרִקַא ןעֶגנעֶרְּב רֶע לאָז םּורָד ןּופ
 תַמ תֹוׁשָפַנ לַּכ לע) טְּבייַרְׁש םירּוטַה לעּב
 הָניִכְׁש יִ נּוא ריָנַא זיִא רֶע לייוו (אבָי אֹל
 םָד ְּךְרֹוד טְפייוֵו רֶע נּוא םיִא ףֹוא טְהּור
 תֶמ ןייקּוצ רֶע לאָז םּורד ןייַז עוו סע םוָו

 טוט רע ןעֶגאָז טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ןָמּוק טיִנ
 טְוייוַו םֶד ְּךֶרֹוד נּוא םיִתֵמ איֵד טיִמ ףּוׁשיִּכ

 ליִּפ ןעֶנעֶז םִע ןעֶד ןייַז טעֶו סע סאו רֶע
 םִע םָו םיִתָמ ְּךֶרֹוד ןעֶסייוֵו םָו םיִּפְׁשַכְמ
 תַרֹוּת תאל תֹואיִבָנ ְּךֶרֹוד יוֵו ֹוזַא ןייַז טעוֶו
 ןעוֶו ריִיָנ םָד ןּופ םיִניֵד יִד ןעֶנעֶז םָד (ריִזָנַה
 נעֶמ גיסיירד איִד טְאָלעֶג םֹוא ְךיִז טֶה םִע
 ןעֶרעֶׁש ּפָא לאָז נוא ןְֵּרַקא ןעֶגְנעֶרְּב רע לאָז
 ןְגעֶרְּב רַפ ייֵז לאָז נּוא פאק ןייַז ןּופ ראָה יִד
 םיִמָלְׁש יד טְכאק ןעָמ יוֵו לעֶסעֶק םֶד רַטְנּוא
 תושד ןְּבעֶגעֶג טֶה טאָג ּּףְרמְׁשִיְְיידְכַרְבִע
 .לֵאָרְׂשִי ןעֶׁשְטְנעֶּב ןעֶלאָו ייֵז םיִנֲהֹּכ איד ּוצ
 לאָז טאָנ זיי ףֶכָרָבְ ןעֶגאָז ייֵזןעֶלאָז ּוזִא וא
 נּוא םֶּונ ליפ טיִמ ןעֶׁשְטְנעֶּב לֵאָרְׂשִי ְךיִד
 ןעֶד ןעֶטיִה ךיד לאָז רע נּוא (ּףְרְמְׁשִיְו דְלעֶג
 םע נּוא הָנֵּתַמַא םיִנייֵא טְקְנעֶׁש ראַהַא ןעוֶו

 םיא ןּופ קעוַא םִע ןעֶמעֶנ גּוא םיִנָלְנ ןִמּוק
 סאוו

 םירקי

 םיִמ לֵאְרִׂי יִנְּב יד ףוא ןָמאָנ ןיימ ןאָמ ןעֶלעוֶו יי
 איד לעֶו ְךיִא גּוא ןְׁשְטְנעֶּבייֵז ןעֶלעֶוו ייֵז םו םֶד
 טעֶו ןְוַ רַד וו םֶד ְךרוד ןׁשְטְנעֶּב רֶעיִרְפ םינֲהֹּכ
 ּףרָמְׁשִיו'ה ּףֶָרְבִנ םיִנֲהּכ תַבְרִּב ןעֶגאָז ריִפ יי
 ךיִד לאָז נּוא ןְׁשְטְנעֶּב ךיִד לאָז אּוה ְךּורַּב טאָנ
 גוא ריִד ּוצ םיִנָּפ ןייַז טיִמ ןמְכייַל לאָז רֶע ןָמיֵה

 םיִנָפ יי ןְּביֵה ףֹוא לאָז רֶע ןְגיִלעֶז טייל ְךיִד לאָז
 ךיִׁשָלֲא רֶר .ןעֶריִרְפ-ןאָט ריִדוּוצ לאָז נּוא ריִד ּוצ
 זיִא םיִנֲהֹּכ תַכְרִּב ןּופ טׁשֶּפ רֶד טְּביירְׁש ׁשֹורקַה

 ךְרוד םיִנ ןייַלַא אקוד ןְׁשְטְנעֶּב ְךיִד לאָז טאָג ,וַא
 לאָז ןׁשְטְנעַּב ראָנ טיִנ גּא ַחיִלָׁשַא רעֶרָא ְָאְלמַא
 . רֶדֵס רַד זיִא סֶע סו גָנּוטיִה םֶד ראָנ ןיילַא ְךיִד רֶע
 קּוסָּפ רֶד יִװ וזַא חיִלָׁשַא ְךְרֹור ןייַז אוי לאָז סֶע זַא

 םיִכָאְלַמ ניי ןְטיִּבעֶג טעוֶו רֶע (וָכָאְלַמיִּכ) טְגאָ
 עֶנייר ןופ גע ןָכיֵלְטיִא ףֹוא ןעֶּטיִה ךיִד ןעֶלאָ
 ַחֵלֹוׁש יִכֹנָא הֵנֵה) קּוסָּפ רֶד טְגאָז רֶדיוו נּוא ןעֶגעוֶו

 ןְטיִה ְךיִד לאָז רֶע ְךָאְַמַא ןֵקִׁש לעוֶו ךיִא (ְָאָלַמ
 לאָז גְנּומיִה םָד זַא ְךייַא ריִמ ןעֶשְניוִו געוֶו םֶד ףֹוא
 ךריד טיִנ ןייֵלַא ה"ּב טאָנ ךרוד 'אְקְוַר ןייַ ראָנ

 :ַהיִלָׁשָא |
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 הָנְּתַמ רעֶד ןּופ רֶע טֶה הֶאְנַה ןייֵא רַּפ סו
 טיִה ֹוזַא ׁשְנעֶמַא םיִּפִע טיִנ טאָג ןעוֶו רָּבִא
 ןעֶמעֶנ קעווַא טיִנ םיִא ייַּב לאָז ןעֶמ סֶע רע
 יו ריִד לאז טאָנ דניו ךילֵא נפ רַאֵפ
 ייַּב ןעֶּבעֶג ןַח ריִד לאָז נּוא םיִנָּפ ְךֶלייֵרְּפַא
 ְךִלֵא ויי אָׂשִ ןעֶהעֶזךיד ןעֶלעוֶו ִולַא
 ןייַז ןעֶמעֶנ ּוצ לאָז טאָג (םֹולָׁש ףֶל םֵׂשָיו
 םֹולָׁש ןעֶּבעֶג ריֵד לאָז נּוא ריד ןופ ןעֶראָצ
 ןעֶנעֶקַא רָטְרעוֶו יירְדזיִא קּוסָּפ ןעֶטְׁשְרֶע ןיִא
 הָחְנִמ ּוצ תָּבַׁש ףֹוא טפּור ןעֶמ םוִו ייֵרְד יד
 ןיִרעֶדְנַא ןיִא גוא גיִטְׁשְרעֶנאָד נּוא גיִטְנאָמ נּוא
 םִו ףֶניִפ יִד ןעֶנעֶקַא רֶטְרעֶוו ףֶניִפ זיִא קּוסָּפ
 ןעֶטיִרַה ןיִא נּוא בֹוט םוי םיִא ףֹוא טפּור ןעֶמ
 ןעֶּביִז יד ןעֶנעֶקַא רַטְרעוֶו ןעֶּביִז זיִא קּוסָּפ
 ךֶל םֵׁשָיְו איִרְפ תֶּבַׁש ףֹוא טְפּור ןעֶמ םוִו
 םֹולָׁש טאָנ טְכאַמ םעֶד ְּךֶרֹוד נּוא (םֹולָׁש
 םיִלֵארְׂשִייִרעֶדנַא ְשיוִוְצ ּואיוֵלטִבׁשןְׁשיוְצ
 ליפ ֹווַא ףֹוא ןעֶמ טָּפּור יִוֵל טֶבׁש ןּופ ןעֶד
 טְּפּור היִרָפ תָּבִׁש םּוא ןעד םיִלֵאְרְׂשִי ןּֿפ יוִו
 יֵוֵלַא נוא ןֶהֹּכַא יֵוֵל טֶבָׁש ןופ ייֵוְצ ףֹוא ןעֶמ
 םּוא נּוא יוֵלַא טיִמ ןֵהּכַא הָחְנִמ ּוצ ייווַצ נּוא
 ניִטְׁשְרְנאָה םּוא נּוא יוֵלַא טיִמ ןֵהֹּכַא גיִטְנאַמ
 טָבֵׁש ןּופ טְכַא רעֶדְנאַנַא טימ זיִא ֹוזַא ְךֹוא
 ףֹוא ךֹוא ןעֶמ טְפּור םיִלֵאָרְׂשִי ןּופ גוא יַוֵל
 םיִנייֵא נּוא היִרְּפ תֶּבִׁש ףֶניִּפ טֶכֵא ְּךאָו עֶלַא
 - םיִנייֵא גּוא גיִמְנאָמ םיִנייֵא נּוא הָחְנִמ ּוצ
 ןְשיוִוְצ גירק ןייק ןֹוׁש ויִא וזַא גיִטְׁשְרעֶנאָד
 ןְּביִרְׁשעֶג ןָא טֶה הֶרוּת יִד נּוא םיִטְבְׁש יִד
 ריזָנ ןופ הָׁשָרַּפ רֶד ןיִּבעֶג םיִנֲהֹּכ תֹוכְרְּב יד
 ןּופ נוא ןייוַו ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא ְּךיִז טֶה רֶע סו
 טיִנ טייג םוָו רָד ןעֶזייו ּוצ םיִנּונֲעַּת יִרעֶדְנַא
 תֹוכְרִּב איד םיִא ףֹוא טְמּוק םיִנּונֲעַּת ְּךאָנ
 יִהָיַע קָחָצִי תֹודָלֹוּת רַד טְּבייַרְׁש ֹוזַא םיִנֲהּכ
 נּוא (ֵּכְׁשִמַה תֶא םיִקָהָל הָׁשֹמ תֹולַּכ םֹויַּב
 טֶה הָׁשֹמ םָו גאָט םָד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא םִע
 םיִאיׂשנ יד ןְּבאָה ןֵָּׁשִמ םֶרטְלעֶטְׁשעֶג ףֹוא
 טְנְנעֶרְּב יישר .ןַּבְרַק רעֶייִז ןעֶועֶג בירקמ
 הָׂשִמ גאָטַא רַּפ םו ןיִא טינ טייָמְׁש םּוראוָו
 ץּוריִּת רֶד .ןֵּכְׁשִמ סאָד טְלעֶטְׁשעֶג ףֹוא טֶה
 ףֹוא גאָט עֶלַא נאָט ןעֶּביִו טאָה הָׂשֹמ זיִא
 רעֶדיוִו םיִא טֶה נוא ןּכְׁשִמ םָד טְלעֶטְׁשעֶג
 .זיִא םֶד גאָמ ןעֶמְכַא םֶָד ןיִא נּוא ןעֶמּונ ּוצ
 טְלעֶטְׁשעֶג ףֹוא רֶעטֶהןְסיִנׁשְרחׁשארעֶועֶג

 אשנ תשרפ

  יִהְיַו) ןייַמְׁש טְואָלעֶג םיִא טֶה נוא ןֵּכְׁשִמ םֶד
 - (תַחַא ףַּכ תַחַא ףֶסֶּכ תַרֲעק 'וגו ביִרְקַמַה
 / .רעֶמ טֶה איׂשָנ רָכיֵלְטיִא טְּבייֵרׁש ייַחְּב רָד
  נוא לֵמיִׁש עֶנְרעֶּבְליִזַא ראָנ טְכאַרְּבעֶג טיִנ
 / םע רָדָניִר ייֵוְצ נּוא עֶלאָקיִצַא גוא ליִפעֶלַא
 / גוא געָו ןיִא טְראַּפ םו ראַהַא לָׁשָמַא זיִא
 / רֵּבַכְמ ליִפ ֹוזַא טיִנ םיִא ןעֶנעֶז םיִדָבע עֶנייַ
 ייֵז רעֶגטֶה ןייז דֵּבַכְמ ראַהַא ףראד ןעֶמ יי
  ןיִאְןעֶנעֶז ריִמ םיִדָבֵע יד ןיִנאָז טְגעֶרְפיִג םֶד
 רָונּא ןיֵא ןִמּוק םייַהא ןעֶלעֶו רימ זַא געוֶו
 ; יי דֵּבַכְמ רעֶסעֶּב ךיד ריִמ ןעֶלעוֶו דְנאַל
 / רעד ןיֵא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִאיִׂשָנ איֵד ְךֹוא ֹוזַא
 םּורָד דְנאַל ןעֶמעֶזאַּב ןייק ןיִא טיִנ רֶּבְדִמ
 / רֶּבֶ ןֵּברקַאּוצ טְכאַרּבעֶג גיִנייוו יי ןעֶּבאָה
 ןעֶלעֶו דְנאַל רייז ןיִא ןִמּוק ןעֶלעֶו ייֵז זַא
 / .קּוסָפ ןיִא יוווזַא ןֵבְרקַא יצ ןעֶגנעֶרְּב ליפ ייֵז
 ּולֲעַי זָא ןֹויִצ תֶא ְֶנֹוצְרִּב הָּביִמַה) טייֵטְׁש
 טעֹוּבעֶג טעֶװ םִע ןעוֶו (םיִרָּפ ּךֶחַּבְוִמ לַע
 , !ןֵנְנֶרְּב ריִמ ןעֶלעֶו ןֹויִצ טאָטְׁש איִד ןעֶרעוֶו
 ןעֶניִפעֶג ֹוזַא נּוא תֹונָּבְרִק ףֹוא רעֶדְניִר ליִפ
 טָעֹוּבעֶנ ףֹוא טאָה רֶע זַא הֹמלָׁש ייַּב ריִמ
 ברק ןייֵא טְכאַרְּבעֶג רֶע טֶה קמהּב םאָד
 ןייֵא ןיִא רֶדֵניֵר דֶנעֶזוט גיִצְנאְָצ גוא ייֵוְצ
 דְנעוומ ניִצְנאוָוְצ .נּוא טְרעֶדְנּוה נּוא לאָמ
 םיִאיׂשָנ איִד (תֹוטַמַה יַאיִׁׂשְנ ּובֵרְקַיוע ףאָׁש
 ןעֶועֶג ןעֶעֶז יי תֹונּבְרַק טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה
 טְצעֶועֶנ ייֵז טֶה רע םֶד הֹעְרַּפ ייַּב םיִרְמֹוׁש
 ןְטייֵּבְרַא ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי איד ןעֶהעֶזןעֶלאָז ייֵז
 טייֵבְרַאעֶג טְכעֶר טיגןְּבאָה יצְרְִׂי יד זַא גּוא
 םיִרָמֹוׁש איד ןעֶנאָלְׁש ןעֶסייֵהעֶג הֹעָרַּפ טֶה
 ןעֶבאָה גוא ןְגאָלְׁש טְואָלעֶגְךיז ןעֶּבאָה ייֵז נוא
 צרְׂשִי ףֹוא טייֵּבְרַא יִד טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש טיִנ
 ְךֹוא לֵאָרְׂשִי יַאיִׂשְנ ןעֶפּורעֶג ןעֶרעוו ייֵז נּוא
 םּורָד ןעֶּבאָה ּייִז ןעֶוייוַו ּוצ תֹוטַמַה יִאיִׂשְנ
 ןעֶּבאָה ייֵז לייװ םיִאיִׂשְנ ןייַז ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז
 ןופ םֶניִקעֶטְׁש טיִמ ןעֶנאָלְׁש טְואָלעֶג ְךיִ
 ןיִקעֶטְׁש ׁשְטיימ זיִא תֹוטַמ ןעֶד צְרְׂשִי ןעֶעוֶו
 טְכאַרְּבעֶגןְּכאָה םיִאיִׂשְניִד (בֶצ תֹולְנֲע שֵשֹ
 רֶדְניִר ףיִלעֶווצ נּוא ןעֶנעוֶו עֶגיְִנאָהאַּב םֹקעְז
 םֶה הָׁשֹמ נוא ןעֶגאָו ןייֵא ּוצ ,רעֶדְניִרייֵוְצ
 םיִא טֶה טאָנ ויִּב ןיִמעֶנ ּוצ טְלאָועֶג טיִנ ייֵז
 ְּבאָה םּוראַו טְנאָ ןֵתָג 'ר .ןיִמעֶג ןעֶסייֵהעֶג
 ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ תֹונְּבְרִק יד אָד םיִאיִׂשְנ איד
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 תשרפ הניאצ 7
 ןֵכְׁשִמ םּוצ הָבָדְנ רעֶד ייַּב נּוא טְכאַרּבעֶג

 רֶד ןיִטְׁשְרעֶטְנּוא םוצ טְכאַרְּבעֶג ייֵז ןעֶּבאָה

 םיִאיִׂשָנ יד ןעֶּבאָה הָבָדָנ רֶד ייַּב זיִא ץּוריִּת
 ןֶגנעֶרְּב רֶעְיִרְפ לֵאָרְׂשִי לָּכ ןעֶואָל טְגאָזעֶג
 ריִמ ןעֶלעוֶו ןייֵג ּפָא ליפ םיוִועֶג טעוֶו םע גּוא
 ְךאָנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יד רָּכֶא ןעֶנייֵל רֶד םֶד
 םיִאיִׂשְנ איד ןוש ןעֶּבאָה טְכאַרְּבעֶג גיִרְּביִא
 ראָנ ייֵז ןעֶּבאָה ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ םוָו טאַהעֶג טיִנ
 םּורָד ןֶׁשֹוה םּוצ תובוט םיִנָבֲא טְכאַרְּבעֶגנ

 טְרעֶרעֶּפעֶ תֹונְבְרַק איד ייַּב ךיז יז ןעֶּבאָה
 ןעֶמאָו רַּפ טיִנ ְךֹוא ןעֶלאָז ייֵז ןעֶטְׁשְרֶע םוצ
 ריִפ טיִמ ןיִנעוֶו ייוֵוְצ ןעֶּבעֶנעֶג טֶה הָׁשֹמ נּוא

 ַיַחְּב רַד ,ןוׁשְרַנ ןּופ רֶדְניִק איד ּוצ רֶָדְניִר
 ןֹוׁשְרִג ןופ רֶדניִק יד ןְּבייַרְׁש יִנּקְזִח רַד נּוא
 ןיִקעֶד יד גּוא גְנעֶה םוא יד ןְגאָרְטעֶג ןעֶּבאָה
 גָניִרְג זיִא סע נּוא דייז ןּופ זיִא םו ןֵּכְׁשִמ ןּוּפ
 ןיִגעוֶו ייֵוְצ טאַהעֶג גּונעֶג ייֵז ןעֶּבאָה םּורָר
 יֵרָרַמ ןּופ רָדְניִק יֵד ּוצ נּוא ןעֶסקָא ריפ טימ
 טֶכַא טיִמ ןעֶנעוֶו ריפ ןעֶּבעֶנעֶג הָשמ טאָה

 תֹואְׂשַמ עֶרעֶוְׁש ןעֶבאָה ייֵז לייַװ רעֶדְניר
 יד נּוא ןיִלְניִר יד טימ רֶטעֶרְּב יִד ןעֶגאַרְטעֶג
 תֶהֶק יֵנְּב יִד ּוצ נּוא ןיִלעוֶוָׁש יד נוא ןעֶלייַו

 אייז לייַו ןינעוֶו ןייק ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ רֶע טאָה
 םעֶר םיִלֵּכ עֶגילייֵה איִד ןעֶנאָרְמעֶג ןעֶּבאָה

 איד נּוא חֵַּבְוִמ םֶר נּוא ןורַא םָד גּוא ןָחְלּוׁש
 ףראד סאָד םיִלָּכ עֶניִלייַה ְּךאָנ נּוא הָרֹונְמ
 ןייק ףֹוא טיִנ ליִסְקַא םָד ףֹוא ןעֶגאַרְמ ןעֶמ
 םּורָד ןעֶּבאָה ייֵז טְּבייֵרְש ייַחְּב רֶד .ןיִנעֶו
 טְקעֶו איד ןעֶנעקַא טְכאַרְּבעֶג ןעֶנעוֶו סקעֶז

 טָציז טאָג סאָו לעֶמיִה רעֶד נּוא ןעֶלְמיִה
 םאֶנ וצ טְגאָועֶג הָׁשמ טֶה טְניִכעֶרעֶג טיִנ זיִא

 ןירעֶגיִּפ טעוֶו דָניִר ןייֵא ןעוֶו ןייַז טעֶװ םוָנ
 ןְכאָרַּב ּוצ טעוֶו רֶהעֶר יד ןּופ דאר ןייַא רָדָא
 רעֶד ןעֶדעֶוו לּוסַּפ םֹולָׁשְו סַח טעֶוו ןעֶרעוֶו
 טְנאָזעֶג םיִא ּוצ טאָנ טֶה םיִאיִׂשְנ יד ןּופ ןֵּבְרַק
 ןעֶלעו ייֵז נּוא ייֵז ןּופ םעֶנ (ייָהְו םֶּתִאַמ חק

 איד ןעֶגאָז םיִנָּבַר לייֵטַא גיִּבייֵא ןעֶּבייֵלְּב
 ְךֶלֶמַה המלְׁש ויִּב טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה רעֶדניִרְ

 ייֵז רֶע טֶה ֹוזַא טעוּבעֶג ףֹוא ק'מהּכ םָר טֶה -
 טְגאָז ריִאָמ יר נוא ןֵּבְרִקַא ּוצ ןעוֶועֶג ביִרְקַמ

 ןעק ןעֶנאַר ןּופ ְּךֹוא טְנייַה ְּךאָנ ןעֶּבעֶל יי
 גיִּביֵא ןעֶּבעֶל רֶדְניִר יִד יו ןעֶנְרעֶל ּפָא ןעֶמ
 לֶּכִמ ןֵּבְׁשִמ םֶד ייַּב טְנִרעֶג ןעֶּבאָה ייֵז לייוַו
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 טְניִד נוא תֶרֹוּת טְניִרעֶל ׁשֶנעֶמַא ןעֶו ןֵּכִׁש
 ףוא ןעֶּבעֶל גיִּבייֵא יִאָדַוְּב רֶע טעֶו טאָנ
 רָחֶא איׂשָנ הָׁשֹמ לָא יי רֶמאַֹו) םֶלֹוע םיִנעֶי
 תֹונָּבְרִק יִר טְלאועֶג טיִנ טֶה הָׂשֹמ (םֹויַל
 עטס טיש בא אר רוב יב ןעיעגנ ןָא
 ייֵז לאָז ןעֶמ ֹוזַא יוװ נּוא ייֵז טיִמ ןאָט לאָז

 ביִרְקִמ רָעיִרְפ לאָז סֶע רעֶוו נא ןייז ביִרְקַמ
 םּוצ (הָדּוהְי הָמַמָל בֶדֶניִמע ןֵּב ןֹושֲחננ ןייַז

 ןֵּב ןֹוׁשֲחַנ ןְּבְרק ןייַז טְכאַרְּבעֶג טֶה ןעֶטְׁשְרָע
 ןופ דֵלעֶג םֶד ןּופ טיִנ דֶלעֶג ןייַז ןּופ בֶדֶניִמֲע
 נּוא רֹומַה רֹורָצ רָד נּוא יֵיַהְּב רָד .טֶבֵׁש ןייַ
 הָרֹוּת רָד ןיא טייֵטְׁש סע ןעֶּבייֵרְׁש יִנּוקְוִח רָד
 עֶשְטאָח ואו ןייֵא טיִמ ינָּבְרִקְו ןֹוׁשֲחַנ ייֵּב
 רַד סֶד טְוייַװ םֶד רֶטְׁשְרע רֶד ןעֶועֶג זיִא רֶע
 ןעֶמ םוָו טיִמ רֶד ןעֶטְלאַהעֶגְדֹוה טיִנְדיִז שֶה
 ןעֶועֶג םיַרְקַמ ןעּטְׁשְרע םּוצ ןֵּברק ןיינ שָה
 'נּוא ׁשְטייַט זיִא םֶר זֹונָּבְרִקְו) טייטְׁש םּורָד
 או יג ןעדענ ןוא א יא ןברק וי
 נּוא ןעוועֶג ביִרְקַמ רעֶירָפ ןֹוׁש טאָה רָנייֵא
 ֹוזַא איִׂשָנ ןֹוׁשֲחַנ ייַּב טיִנ טייֵטְׁש םּורָד ְּךֹוא
 יִהָיַע טייֵמָׁש סֶע ראָנ םיִאיִׂשְנ עֶלַא ייֵּב יו
 ֹוׁשֲחַנ ֹונָּבְרַק תֶא ןֹוׁשאֵרָה םֹויַּב ביִרְקַמַה
 סאָד ןעויוַו ּוצ (הָדּוהְי הֵטַמָל בֶדֶניִמַע ןֵּב
 ְךיִז טֶה נּוא ויָנֲע רָסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיא ןֹוׁשֲחַנ
 ןייק טיִנ זיִא רע יוִו ְךייְֵג ןְטְלאַהעֶג ניִרְדִיִ
 םע טְּביִיַרְׁש םירּוטַה לַעַּב רעֶד :ּוא איִׂשָנ
 ןייֵא טיִמ נָּבְרִקְנ ןֹוׁשָחנ ייַּב םּורָד טייֵטְׁש
 םורַא ןיִנעֶז ןֹוׁשְחַנ ןּופ סאָד ןְייוַו ּוצ (ואָוו
 רָכיֵלְטיִא םָו רֶרָנק עַּבּׁשָח םֶקעְז ןָמּקעֶג
 תֹוכָרְּב סקעֶז טיִמ ןעֶראוָועֶג טְשְנעֶּבעֶג זיִא
 הָיְננֲח לֵאיֵָד ַחיִׁשָמ רֶָד ייֵז ןעֶנעֶז סאָר נוא
 טֶּבייַרְש רֹומַהרֹורְצ רָד נּוא .הָירזעו לֵאָׁשיִמ
 ךֶא ןופ ןאָטעֶג ֶּא ןְראָו עֶעֶז ןְכאַז םֶקעֶ
 ץִע םעֶד ןּופ ןְסעֶגעֶג טאָה רע זַא ןֹוׁשאִרָה
 טְרָניִמעֶג ןעועֶג זיִא טְלעוֶו איד נּוא תַשַרַה
 ביִרָקַמ טֶה ןֹוׁשֲחַנ זיִּב ןָכאַז םּקעֶז איד ןּופ
 גירְביִא ןייַא טייֵטְׁש םּורָד ןּברק ןייַז ןעוֶועֶג
 םֹויָּבנ סקעֶז לאָצ רָד ןיִא טאָה איִז םָו ו"אָו

 (רֶכָׂשְׂשִי איִׂשָנ רעֶוצ ןֶּב לֵאָנַתנ ביִרְקַה יּנְׁשַה
 טְלעֶטְׁשיִג הָרוּת יִד טָּה םּורָד טְּבייַרְׁש יישר
 טְראָו סאָד רָכְׂשָׂשִי ןּופ איִׂשָנ םעֶד אייַּב
 זיִא סאָד םיִאיׂשָנ עֶלַא ייַּב יִו רעֶמ בִיַרקִה
 סאָד ןְהעֶנעֶג טֶה ןָבּואָר ןּופ איׂשָנ רֶר לייוַו
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 בירקמ ןְטִׁש רע םּוצ זיִא הָדּוהְי ןופ איִׂשָנ רָד
 בירקמ ְּךיִא וימ םיִא ְּךאָנ טְנאָזעֶג רֶע טאָה
 הָׁשֹמ טֶה רֹוכְּב ןייַא זיִא טָבֵׁש ןיימ לייוו ןייז
 רָכְׂשִׂשִי טָבִׁש ןּופ איִׂשָנ רעֶד זאָל טְגאָזעֶג
 םּורָד ןְסייֵהעֶג טאָנ טֶה ֹוזַא ןעֶד ןייַז בירקמ
 םֶד טְניִהעֶגעֶג ןָראָו זיִא רע ביִרְקִה טייֵטְׁש
 רעֶיַרְפ לאָז רֶע טְניִהעֶנעֶג םיִא טאה הָׁשמ
 לאָמ אייוַוְצ טייֵמְׁש םּורָד נּוא ןייַז בירקמ
 טֶה ןינעוֶו ןְכאַז אייַוְצ ןּופ ןְייוַו ּוצ ביִרְקָה
 גנעֶרְּב ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז רֶכְׂשָׂשֵי ןופ איִׂשָנ רֶד
 טֶבֵׁש לייַו ויִא םִנייֵא ןֵּבְרָק ןייַז רַעירְפ
 זיִא עַרדְנַא םָד נוא הָרֹוּת טְירעֶל רֶבְׂשָׂשי
 הָצע אֹיִד טאָה רֶכֵׂשֶׂשִי ןּופ איֵׂשָנ רָד לייו
 גְנעֶרְּב ןְלאָז אייז םיִאיׂשְנ איד ּוצ ןְּבעֶגעֶג
 סאו גוא ַחַּבְזִמַה תַּכּונַה םָד ףֹוא תֹונָּכְרִה
 טְּבייַרְׁש בַאֹוׁש ןָכָא רעֶד .ןְנְנעֶרְּב לאָז ןעֶמ
 רַפ טיִנ זיִא סע םֶד זָנּוא טְניִרעֶל הָׁשָרַּפ יד

 יז ְטְלאַה ּוצ יוִו הָדֵמ עֶרָפעֶּב ןייק ןְדְנאַה
 םָד םֶהָרָבַא ייַּב ןְניִּפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ניִרְדיִנ
 ןיִּב ְךיִא רֶּפַאַו רֶפע יֵכָֹאְו טְנאָנעֶג טֶה רַע
 ןָּבאָה ןֹרֲהַא יא הָשמ נּוא ׁשֵא נּוא דְרֶע
 ָךֹוא טֶכַאעַג - .ימ ןעֶנעֶז םוָו הֶמ ּונְחַנְו טְנאַזעֶג
 (דאמ ויָנֵע הָׁשמ ׁשיִאָהְק הָׂשֹמ ייַּב טייֵמְׁש
 נּוא ןְטְלאַהעֶג גיִרָדיִנ רעֶייֵז ךיז טאָה הָׁשֹמ
 ןעֶמ זַא ןְגְראָּב ראַּפ ְךיִז טאָה ְּךֶלָמַה לּואָׁש
 נּוא ןָכאַמ ְּךֶלֶמ ןייֵא רַפ טְלאוָועֶג םיִא טֶה
 נוא ןְמעֶג ןָא הָרָרׂש ןייק טְלאָועֶג טיִנ טאָה
 תֹועיִנְצ טיִמ קיִדַצ רָסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיא רֶע
 ןְּבעֶעֶג םֶרָ ןייֵא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד זַא ןעֶד
 טֶּבֵׁש ּוצ ןְּבעֶנ טיִנ רָטְכאָט ןייק לאָז ןעֶמ
 ויִא אייז ְּךֶרֹוד לייוו ּבייוַו ןייא ראַפ ןיִמִינִּב
 הׂשֲעַמ רָד רֵּביִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ליפ ןְלאַפעֶג
 איד ןְּבאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא הָעבְנְּב ׁשֶנָליִפ ןּופ
 טְזאָלעֶג ןֶּבאָה נּוא טאַהעֶג הָטְרֲח לֵאָרְׂשִי
 ץְנאַמ ןייֵא ראָי עֶלַא אייז ןּופ תֹולּותַּב איִד
 . ןיִמָיְנִּב טֵבַׁש גוא רָנְמְרעֶג ןייוַו יד ןיִא ןָכאַמ
 תֹולּותְּב טְּפאַחעֶג ןְּבאָה נוא ןָמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 לֵארְׂשִי יד נּוא רֶּבייוַו רַפ ְךיִז ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ
 טֵרָנימְגֹטיִנ לאָז םִע יֵדְּכ טְואָלעֶג םֶד ןְּבאָה
 ְךֶלָמַה לּואָׁש נּוא לֵאָרְׂשי ןופ ֶּׁבָׁשַא ןְרעוֶו
 זיִא נוא ןיִמיְנִּב טֵבֵׁש ןופ ןעוֶועֶג ּךֹוא זיִא
 ןְפאַח וצ טְמעוְֶׁגְךִז םֶה רֶע ןָׁשייַּבַא ןעוֶועג
 הָלּותְּב יִבּוׁשְחַא ןָמּוקעֶג יא סֶע זיִּב הָלּותְּבַא
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 2 2 העארו
 איז םֶד ןוָייוו ּוצ ןָעְנאַמ ןְמּונעֶג םיִא טֶה נּוא
 ,הָלּוהְּב יִד רֶע טֶה ֹוזַא ןאַמַא רַּפ םיא ליֹוו
 ,טאַהעֶנ ריִא טיִמ טֶה נוא ּבייַוַא 'דפ ןְמּונעֶג

 ,ןפועֶג זיִא רע ןֶתָנֹוי ןָסייֵהעֶנ טאָה רָע ןּזזַא
 ,טאָה לּואָׁש זַא גוא דִוָד ּוצ רָבֵה רֶמּונַא

 ּתיִנֲעטִג ןֵתָנוי טֶה ןְנאָלְׁש רד דוָד טְלאָועֶג
 ָנֹורְּב לּואָׁש זיִא דִוָד ראַפ רֶמאָפ ןייז טיִמ
 .תּודְרַמַה תַוֲעַנ ןֵּב םיִא ּוצ טְנאַז נּוא ןְראוָועֶג
 ןְמאָרעֶג טְסיִּב יד םיִנָּפ תּווַע ןייֵא טְסיִּב ּוד
 .תּוע ןְזַואַּב ְךֹוא טאָה איֵז רַטּומ ןייַד ןיִא

 .ךיא .ןְצְנאַט ְךיִמ ןָּפעֶג ןָא ּוצ ריִמ ןיגעֶקַא

 | ׁשְנעֶמא יִװ טְרעֶהעֶג טֶה דיִסָחַא םֶד ןְניִפעֶג
 ,היִסָח רעֶד טאָה .רייֵרַיַג זייַּב םיִא ףֹוא טֶה
 | ּור םיִא ּוצ טְנאָז נּוא הָנְּתַמַא טְקיִׁשעֶג םיִא
 | ּור סאוָו תֹויַכָו עֶנייַד ןְּבעֶנעֶג ריִמ טְסאָה
 .רעֶד הָנֶּתַמַא ריִד ְּךיִא קיֵׁש םּורָד טְפאָה

 עֶלַא םיִא רַפ ןעֶמ טְננעֶרְּב םֶלֹוע םִנעֶי ףֹוא
 ליפ ֹווַא טיִנ ּבאָה ְךיִא רֶע טְנאָז תֹויִכָו עֶנייַ
 ןעֶמ טְרעֶּפְנַע געַט עֶניימ ףוא ןאָטעֶג תֹויִכָ
 ַא ןְגיוְׁשעֶג געֶמ עֶנייַד עֶלַא טְכאָה ּוד םיִא
 || ּוטְפְלאָז םּורָד לייֵריִג וייַּב ריִד ןּוּפ טֶה ןעֶמ
 ,םו תֹוָצְמ יִד נּוא תֹויִכָו יִד ןָמעַנ טֶרָדְנּוצַא
 וייַּב ריִד ףֹוא םאָה סאוָו ןאָמעֶג טֶה רעֶנעֶי
 || ּוצ ְּךיִז גיִרְדיִנ ןְהעֶז ןעֶמ לאָז םּורָד דייֵריִנ
 ןָכאַז עֶלַא ןיִא נּוא תֹוריִׁשֲע ןייַז טיִמ ןְטְלאַה
 | יז םָד םיִאיִׂשָנ איִד ייַּב ןָניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא

 ,תּוכָז רֶעייז ףֹוא טְואָל ראַפ טיִנ ְךיִז ןֶּבאָה
 || יוזא ןֶדְטִלֲע עֶרֶעִייִז ןוֿפ תּוכְו םעֶד ףֹוא ראָנ
 ,זיִא ןֵּבְרַק רעֶייִז סאָד טְּבייַרְׁש יישר אי
 !טֶה (ףֵסָּכ תרעקע ןְרְטִלע יד ןיִנעקַא ןעֶועֶג
 םָד גיִסייֵרָד נּוא טֶרָדְנּוה ןייַנ לאָצ רָד ןיִא
 || םִו ןוׁשאִרָה םָדָא ןּופ ןְראָי איִד ןיִנעקַא זיִא
 | טאָה לָסיִׁש איִד נּוא טְּבעֶלעֶג ֹוזַא טאָה רֶע
 || זיִא םֶד םיִלְקֶׁש גיִסייֵרְד נּוא טְרָדְנּוה ןְגאֹווָנ
 ןְגיוועֶג טֶה ןֹוׁשאֵרָה םֶדָא םאָו םעֶד ןיִגעֶקַא
 נא טֶרָדְנּוד ןעֶועֶג טֶלַא זיִא רֶע זַא ןּוזַא
 | טְלעו איד זיִא םיִא ןּופ סאוָו ראָי גיִסייַרְד
 | ןייא (ףָסָּכ דָחֶא קֶרֶזִמְנ ןְראָועֶג שְצעֶוַּב
 | דָחֶא קָרָזִמ גּוא ןיִקעֶּב גְנעֶרְּפְׁש רָנֵרַּבָלי

 / . . ףסכ
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 נוא טְרָדנוה ףֶניִּפ לאָצ רעָד ןיִא טֶה ףֶסְּכ
 טאָה רֶע סאָו ַחנ ןינעקא זיִא םָד גיִצְנאַַוְצ
 ףֶניִפ ןעוֶועֶג טֶלֵא זיא רע זַא רָדְניִק ןְגיוועֶג
 זיִא רעי-פ ראָי גיִצְנאַווְצ נוא ראי טרָדְנּוה
 ןיִקעֶּב רָד נּוא לּוּבִמ םֶָד ןּופ הָרָיג יד ןעוועֶג
 ןינעקא זיא סאָד םיִלקְׁש גיִצְּביִז ןְנאוועֶג טֶה
 ןָמּוקעֶג םֹורַא ןיִגעֶו םאוָו תֹומּוא ניֵצְּביִז איִד

 ןינעקא זיִא םָר לָּפעֶלַא (תַחַא ףַּב ַחֹנ ןּופ
 רעֶד ןּופ ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו זיִא יִז םֹוָו הָרֹוּת רָד

 ׁשְטייַט ְךֹוא זיִא ףַּכ ןעֶד טאָג ןּופ דנאַה
 ןְהעצ ןְגאוועֶג טאָה לָפעָל איד נוא רָנאַהַא

 הורפדה תֶֹרָׂשיר ןינעקא זיִא שדי =
 םֶהָרְבַאןיִנעקַא וי םֶד סקָא ןייֵא (ָחֶא רַּפ
 ןייֵא םיִכָאְלַמ איד ןֵסע ןֶּבעֶגעֶג טאָה רע םוָז
 ןינעקַא זיִא םֶד ליַא ןייֵא (דָחֶא לֶיַאנ סֶקָא
 לֶיַא ןייֵא ַחֵבְזִמ םָד ףֹוא טֶה ןעֶּמ םֶד קָחְִ
 םיִא טאָה ןעֶמ זַא םיִא ראַּפ ןעוֶועֶג בירקמ
 (דָחֶא ׂשֵכְּכנ ןֵּבְרקַא רַפ ןְנעֶרְּב טְלאָועֶג
 פא טאָה םוָו בֹקֲעַי ןיִנעֶקַא זיִא םָד ףאָׁשַא
 (דָחֶא ריעׂשנ ןֶבָל אייַּב ףאָׁש איד דייֵׁשעֶג
 ןּופ רֶדְניֵק יד ףוא הָרּפַּכַא זיִא םֶד יִלְקיִצַא
 ילְיִצ ןייֵא טיִלֹוקעג ןּבאָה אייֵז םאוָו בֹקֲעַי
 נּוא ףֵמֹוי טְפֹוק ראַפ ןְּבאָה אייֵז זַא תַעַׁשְּב
 וטולְּב ןיִא לֶדְמעָה ןייַז ןְקְנּוטעֶג ןייַא ןְּבאָהי
 טָה םּוראוָו ןיִגעֶרְפ יִיַחְּב רֶד נּוא ןיּבמר רָד

 איִשָנןָכיִלְטיִא אייַּב טְּפְראַדעֶג הָרֹוּת איד
 תֹונָּבְרק עֶלַא רעֶמא ןְּבְרקןייזיִלעֶטְׁש םֹורַא
 ראָנהָרֹוּת ידטְלאוָו ןעוֶועֶג ְךיילְנ ְךאָד ןיִנעֶז
 ןְֶׁשְרִע םעֶד ייַּב ןיִלעֶטְׁש םֹורַא טְפְראַדעֶג
 רָד ןְּביֵרְׁש רֶמייוו לאָז א ןֶּבְרק ןייַז איִׂשָנ
 טְכאַרְּבעֶג ןְּברק;ןייַא ֹוַא ְךֹוא טֶה רֶרעֶדְנַא
 עֶלַא ייַּב ֹוזַא נוא ֹוזַא ךֹוא רָמיִרָד רעֶד נוא
 טְלאוָועֶג טאָה הָרֹוּת איֵד זיִא ץּוריִּת רעֶד
 איז טֶה םּורָד ןאָט ןָא דֹוכָּכ איִׂשָנ ןְכיִלְטיִא
 טְלעֶטְׁשעֶג םֹורַא ןְּברק ןייז ןֵכילְטיִא אייּב
 םעמ ןָדָדְנאַנַא איִׂשָנ רָכיִלְמיִא טֶה ְּךֹוא נּוא
 טְכאַרְּבעֶג ןֶּבְרַקַא ֹוזַא טָה רֶע םּוראָוטאַהעֶג

 (םִיַרָפָא יֵנְבִל איׂשַנ ִניִמְׁשַה םֹויַּב ןֵּבְרה ןייז ןֵכיֵלְטיא ייַּב הָרֹוּת איִד טְּבייַרְׁש םּורָד !

 טֶבֵׁש ןּופ איִׂשָנ רעד ןעֶגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא
 ְמעֶּביִז םֶד טְכאַרְּבעֶג ןֶּבְרקןייַז טֶה םִיַרפֶא
 ריִחָי ןֶּבְרִקַא עֶׁשְמאָה נּוא תָּבִׁש םּוא גאָט

 ראָנ תֶּבַׁש םּוא ןייַז בירקמ טיִנ ןעֶמ ראָט !

 ֹל הניארו אשנ תשרפ
 ָּבְרקא םעֶד רָּבִצ לֵאָרְׂשִי לָּכ ןוֿפ ןֶּבְרִק ןייֵא
 ןעֶר תֶּכַש םוא ןייַז ביִרקַמ טְנעֶמעֶג ןעֶמ טֶה
 טְסאָה וד לייוו ףֶסֹוי ּוצ טְנאַועֶג טאָה טאָנ
 טְסאָה נּוא ףֶאְנִת אל טאָּבעֶג ןייַמ ןָטְלאַהעֶג
 יד רֶדייֵא ְּךאָנ םִיַרְּצִמ ןיִא ןעוֶועֶג הָנֵעְכ טיִנ
 עֶנייד ןיִלעוֶו םּרָד ןְּכעֶנֶג ןְראָו זיִא הָרֹוּת
 יֵׁשְמאָה תָּבַׁש םּוא ןְגנעֶרְּב ןּבְרק רייז רֶדְניִק
 טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורְצ רֶד נּוא םיִדיִחָי ןיִנעֶז ייֵז
 ןְטְלאַהעֶג תָּבַׁש םִיַרְצִמ ןיִא טֶה ףֵסֹוי לייו
 רעֶדָעק עֶנייַז ןעוֶועֶג ריִּתִמ טאָנ טאָה םּורָד
 ְךֹוא ,הֶּבַׁש םּוא ןְגנעֶרְּב ןְּבְר רֶעייֵז ןעֶלאָז
 איד טאָה םּורָד רֹומַה רֹורָצ רָד טָּבייֵרְׁש
 ףֵסֹוי ןּופ ןְמאָנ םעֶד טְנאַמ רעֶד טיִנ הָרֹוּת
 ןְמאָנ ןייַז טָה איִז איוִו ֹוזַא תֹונָּבְרַה איד ייַּב
 זַא זיִא ץּוריִּת רֶד לאָצ רָד ייַּב טְנאַמ רֶד
 ףֵסֹוי זיִא םּורָד םֶד ןעֶנאָז םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא
 לייוַו רָדיֵרְּב עֶנייַז ראפ ןְּבְראָטְׁשעֶג רעֶירְפ
 ןְּבאָה ייֵז ּוצ טנעק רעֶד ְךיִז םֶה רע רֶדייִא
 רעֶזְנּוא טְכעֶנק ןייַד יִבָא ףֶדֶבֹע טְנאַזעֶג ייֵז
 ןייַא זיִא םֶד נּוא ןְגיוִוְׁשעֶג טֶד רע נוא רֶמאָּפ
 ףוא ןעֶגאָז טְואָלעֶג טֶה רע ןעֶועֶג הֶריִּבֲע
 קּוסָּפ רַד טֶה םּורָד נּוא טְכעֶנְק רֶמאָּפ ןייז
 טְכעֶד ןּופ רעֶּבָא טְנאַמ רָד טיִנ ןיִמאָנ ןייַ
 עֶנייֵז םָד טאַהעֶנ דֹובָּכ םֹורְג רֶע טֶה ןיִגעוֶו
 תֹונָּבְרִק ןעוֶועֶג ביִרְקַמ ןעֶּבאָה רֶדְניִק עֶדיֵּב
 ףְראָד םוו טְנעֶרְפ יישר (םיִלַּכַה ףֶסָּכ לָּכ
 עֶלַא ליפ יו ןעֶיִכעֶר לאָמַא ְךאָנ קּוָּפ רֶד
 ןְמאַזּוצ לעֶו ְּךיִא זַא ןעֶנאוועֶג ןעֶּבאָה םיִלָּכ
 זיִא ץּוריִּת רַד ,ָסיוו ןייַלַא ךיִא לעֶוו ןעֶניִכעֶר
 טאָה ןעֶמ עֶׁשְטאָח סאָד טְוייוַו קּוסָּפ רעֶד
 םֶה ןעֶמ נוא ןעֶנאֹוועֶג רֵדְנּוזאַּב יֵלַּכעֶביִלְמיא
 זיִא וזַא ןעֶנאֹוועֶג םינייַא ןיִא םיִלָּכ עֶלַא רֶדיֹו

 ןעֶועֶגויִא םֶד וא ןעוֶועג לג גאָָו איד ְּךאָד
 דְניִפ עֶליפ טְגעוֶו ןעֶמ ןעוֶו ןעֶד ׁשּוריִחַא
 רֶד טְנעֶו ןעֶמ גּוא רֶדָנּוזאַּב דֶנּוֿפ םֶכעֶלְטיִא
 טייֵג םיִנייֵא ןיִא רעֶדִיוו דְניִפ עֶלַא איד ְךאָנ

 ןְְנאַנעֶג ּפָא טיִנ זיִא אָד נוא גאוָו 'רָד ןּופ ּפָא
 איד םֶד זָנּוא טְוייוו קּוסַּפ רֶד (בֶהֶו תֹופַּכנ

 עַמְׁשִיע רְלאָנ רעֶמֹול ןעֶוועֶג ןעֶנעֶז ליִפעֶל
 קּוסָּפ רעֶד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד (לֹוקַה תֶא
 םד ןּופ ןְמּוקעֶג זיִא לֹוק סָד םֶד וָנּוא טְניִרעֶל
 ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו םיִבּורְּכ איִד ןעֶׁשיוְצ לָמיִה
 לֹוק סאָד זיִא םיִכּורְּכ איִד ןּופ גּוא ןֵּכְׁשִמ
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 סע רעֶֶו נּוא ןֵּכְׁשִמ ןיִא גיִנייווניִא ןעֶמּוקעֶג
 טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה ניִנייווְניִסֹוא ןעֶועֶג זיִא
 הָׂשּמ ּוצ דייֵרעֶג טָה רֶע נּוא (ויִלֵא רֵּבַדְיַו)

 ןעֶּבעֶג ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא םוָו ןֹרֲהַא ּוליִפֲא נּוא
 רעֶד טְּבייַרְׁש ְּךֹוא טְרעֶהעֶג טינ טאָה םיִא
 דָלאַּב טֶה הָׁשֹמ םָר טְזייוו וילֵא רֵּבִדָיו יֵיַחְּב
 רעֶד טיִנ ְךיִו טאָה נּוא טאָג ּוצ טְרעֶפנעֶיֶג
 רָד ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ יִרעֶדְנַא יו ֹוזַא ןעקאַרְׁש
 ןְבאָה יז ןעוו ּוליִפֲא םֶר ןעֶראָועֶג ןעקָארְׁש

 .אׂשנ תרטפה

 ןופ ןאַמַא ןעֶוועֶג זיִא םֶע (הָעְרֶצִמ רֶחֶא ׁשיִא יִהָי
 נּוא ַחֹוָמ ןָפייֵהעֶג טֶה רֶע הָעְרֶצ טאָטְׁש רֶד

 ָאָלמ ארָי) טאַהעֶג טיִנ רֵדניֵק ןייק םֶה בייַ ןייז
 הָשָא רֶרּוצ ןְיִואַּב ְךיַז טאָג ןּפ ְךָאְלַמַא טֶה (י
 הָקַעְו) ןּוזַא ןֶּבאָה טְסעֶוֶו ּוד ריִא ּוצ טְנאַז נּוא
 טְסְלאָז ּוד טְניִראָוועֶג אייז דְנּוצַא נּוא (אָנ יִרְמָׁשִה

 ייק ןעֶסֶע טיִנ טְסְלאָז גוא ןייַו ןייק ןקָניִרְט טיִנ
 ןעֶסֶע טינ ראָט ריִזָנַא םֶו סֶָד רֶמֹולָּכ טייֵקְנייֵרְמּוא
 טְּבייַרְׁש םיִרּוטַה לַעַּב רֶד ןעֶסע םיִנ ךֹוא ּוטְסְראָּט

 רבו ןוׁשָל אמט לּכ הֶרֹוטְפַה רֶד ןיא טייֵטׁש לאָמַא
 ּוצ הָבֵקִנ ןֹוׁשָל הָאְמּוט לָּכ טייֵטְׁש לאָמ ןייֵא נּוא
 ןעֶבעֶג טְגעֶלְפ ןעֶמ ןעֶוועג זיִא רֶרֵס רֶר םֶר ןְזיַװ
 ןעֶסֶע ּוצ טאַהעֶג רֶרְניִק ןייק טאָה סו הֶׂשָא ןייֵא
 ריִא ּוצ ְךָאְלַמ רֶר טאָה םּורָד ואָהַא ןופ ןעֶגאָמַא

 ואְהַא ןּופ ןְגאָמ ןייק ןעֶסֶע טיִנ טְסְלאָז וד טְגאָזעֶג
 ןזַא ןעֶּבעֶג ריִד טעוֶו טאָג ןעֶר הֶבֵָנַא רֶרֶא רֶכַָא
 יד ןעֶד (ןַּב ְְַלויְו הָרָה נה יִּכ) הָאּפָר רֶד ןָא

 הדוהי ילשמ

 ְךָאָלַמ םֶד ןּופ דייֵר יד ֵּב ּתָלָיְו ָיִרָהְו הָרְקֲע ּתִא הֵנָהְו
 שי = יי = רצ םנאז רֶעידּפ רוס ךיז ןיִנעֶג

 (הרה ךנהו רע טְנאָז ְךאַנ רֶד ןיִנאַרְט ןיִרעוֶו טְסעוֶו ניא
 םֶכָחַא יו ןאָטעֶג טֶה ְךָאְלַמ רֶד ראָנ גידְניִגאָרְט ןֹׁש טְסיִּב
 הָבֹוט הָרּוׂשְּבַא ןייַז רַׂשַבְמ טְלאוָועֶג טיִנ ריִא טֶה רָע
 רֵׂשַבְמ ריִא טֶה רעראָנ הנָּסַא ןייַז טעוֶו רֶמאָט גְנּולְצּולּפ

 טְסעוֶו טְגאָזעֶג ריִא רע טֶה רעירְפ סייווְךעֶלְיִּב ןעוֶויִג
 ייַז ּוצ רַׂשַבְמ טאַהיִג אָרֹומ טֶה רֶע ןיִראוָו ןיִגאָרְט ןיִרעוֶו
 טְרעֶלְקִיִג ףֹוראַד טיִנ ראָג טֶה איִז סו ןזש טְגאָרְט איז זַא
 זַא ְךאָנ רֶד הָחְמִׂש רַפ םֹורַא הָמָׁשְג יִד רַׁשְּפֶא ריִא טְלאוָו
 ןּופ ןֶטיִה ןיִסייֵהעֶג ריִא טֶה נּוא רייֵרעֶג ריִא טיִמ שֶה רֶע
 איז זַא ןעוֶויִג עידֹומ ריִא רעֶי טֶה הָאְמּומ ןּופ .רֶכׁשְו ןַיי
 זיִא ריִזְנַא זיִא ןיִד רָד (יוגו אָנ יִרְמָׁשיַה הָּתַעְ) ןֹוׁש טְגאָרְט

 רכׁשָו ןַי ןייק:ןיִקְגיִרְט טיִנ ראָט רֶעג ןיִכאָז ייד ףוא רָהְנּומ
 רַפ .ןיִלאָג טיִנ ְךיִז ראָט רֶע ןייַז אֵמַטְמ טיִג ְךיִז ראָט רֶע
 ףוא נּוא רֶכַׁשְו ןַי ֹוא ןעוֶויִג ריִהְזַמ ראָנ ָּךָאָלַמ רָד טֶה סוָו
 לאָז איז זַא ּונָָיַהְד טְפְלעֶה ןעוֶויִג ריִהְזַמ רע טָה הָאָמּומ
 ףוא ןעוֶויִנ ריהְזִמ טיִנ טֶה נוא הָָמּוט רָפָד ןייק ןיִסעע םיִנ

 י+ אשנ תשרפ

 - ּויִא ְךָאְלַמ רֶר נּוא ַחֹונָמ ןופ לֹוק םֶד ןיִא טְרעֶהעֶג !

 א ז םניאיו

 / םוא הָמְׁשִנ יִד ייֵז זיִא ְךָאָלַמַא טיִמ רייֵרעֶג
 ; הָניִכְׁש איד ןֵּכֶׁש לָּכִמ אָרומ רַפ ןעֶגנאַנעֶג
 / ּוניּבַר הָׁשֹמ רֵּבֶא ְרייַרעֶג ייֵז טיִמ טֶה ןייֵלַא
 . טאָה רע.ןעו ןעֶקאָרְׁש רַד ןעֶראָו טיִנ זיִא
 ; יַנָׁש ןיֵּבִמּו טייֵטְׁש םּורָד טאָנ טימ דייֵרעֶג
 / ויִא לֹוק םָד דְלאַּב איוִו רֶמֹולְּכ (םיִכּורְּכַה
 . דְלאַּב הָׁשֹמ טאָה םיִבּורְּכ איד ןופ ןְמּוקעֶנ

 / :טְרעֶפְנעיִג

 ןהא ןבימעג םֶסעַה א אי וו ירכעֶנאָרְב םֶסעַה
 רֶע ןעֶד ראָה עֶנייַז ןעֶרעֶׁש טיִנ ְךיִז טעֶוו רֶע נּוא
 איר ןָפָלעֶה טעוֶו רע נּוא טאָנ ּוצ ריִזָנַא ןייז טעוֶו
 / הָׁשִאָה אֹבָּתַו) םיִּתֶׁשִלְּפ ןּופ דְנאַה רֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי
 / םאֶה נּוא הָׁשִא איִד ןֵמּוקעֶג זיִא (הָׁשיִאְל רֶמאַּתַו
 / ןייַא ןָמּוקעֶג ריִמ ּוצ זיִא סָע ןאַמ ריִא ּוצ טְגאָזעֶג
  ְךָאְלַמַא יו ווא זיִא טְלאַטְשעֶג יי ןאמ רֶכיִלְטעֶג
 ְךיִא נּוא ןּוזַא ןֶּבאָה לעו ְךיִא טְנאָזעֶג ריִמ טֶה נּוא
 רַּתְעַיַו) טְסייֵה רֶע יו טְנעֶרְפעֶג טיִנ םיִא .ּבאָה
 / גוא טאָנ ּוצ ןאָמעֶג הָלֵפְּת ַחֹונָמ טֶה (י לֶא ַחֹונֵמ
 . ןָבכיִלְטעֶג םֶר זְנּוא קיִׁש םֶלֹוע לָׁש ונֹוּבַר טְנאָזעֶג טֶה
 וזַא יו ןעֶנְרעֶל וָנּוא רֶע זאָל גּוא לאָמַא ְךאָנ ןאַמ

  ןייַז לאָז רֶע םֶר דְניק םֶד טיִמ ןעֶריַפ יז ןְלאָז ריִמ
 / ּוצ םאָנ טאָה (ַחֹונָמ לוקָּב םיִהֹלֲא עַמְׁשִיַ) ריִזְנַא
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 ןיִא ןְסעֶועֶג זיא איִז גוא הָׂשִא רֶר ּוצ ןָמּוקעֶג
 זיִא ריִא ייַּב ןעוֶועֶג טיִנ זיִא ןאַמ ריִא נּוא דָלעָפ

 השק

 טְנאָזעֶג טֶה רֶע ראָנ טיִנ ראָג ַחּוליִג ףֹוא נּוא תַמ תַאָמּוט
 ןיִרגּבעֶג טעוֶו םונ דָניִק םָר זַא (וׁשאֹר לע הָלֵעָי אל הָרֹומּו)
 םיִנ רע טֶה הָׁשֲא איִד רעֶּכָא ןיִלאָג טיִנ ְךיז טעוֶו ןיִרעוֶו
 איר ןעוֶויִג הָוַצְמ טיִנ טֶה רע םעט רֶד ויִא ןעוֶויִג ריִהְזַמ
 ריִא רֶע טֶה רֵּביִרעֶד דניִק םֶד ףֹוא ןייַז לעֶוּפ טעֶו ןיִאַז

 זַא טְנאָז אָרָמְג יִד יו היִתְׁשּו הָליִכֲא ףיא ןעוֶויִג יה
 רָמּומ יִד םוָו טקְניִרְט נוא טְסע רַטּומ יִר סוָו טְסעדְניִק סָד
 םֶד עַגֹונ טיִנ זיִא תַמ תַאָמּוט רֶדָא ןיִלאָג רֵּבֶא טְקָניִרְט
 אֵמָט טיִנ רָּביִארעֶד רעֶ;זיִא תַמ אֵמָמ טְרעוֶו איִז ּוליִפֲא דְניִק
 טְנאָזעֶג טאָה איז נּוא (דֹאָמ ארָונ םיִהֹלֶא ְךָאָלַמְּכ הֶאְרַמּונ
 איִז ְךָאְלַמַא יוִו ּפָא םיִא איִז טעֶדְלעֶמ םוָו רַפ םַעֵט םֶד
 אָרֹנ איִז טְנאָז רָּביִרעֶד ןְהעֶזיִג טיִ ךֶאָלַמ ןייקְךאָר טָה
 ְךָאָלַמַא ןייַז םָד זּומ גיִטְכְראָפ רעֶייו םֹוא טמיק רעי דֹאָמ
 םיִא ְךיִא ּבאָה סָ רַּפ (וגו הֶּזִמ יִא ּוהיִּתְלִאָׁש אֹלְוְ) םיִהֹלֲא
 / םיִא ּבאָה ךיִא לייוו זיִא רֶעו ןיִנאַוַו ןּופ טְגעֶרְפיִג טיִנ
 זי ריִגָה אל ֹומְׁש תֶאְו טְסייַה רעֶ.יוִו ןיִמאָנ ןייַז טְגעֶרְפיִג
 טיִג םיַא ָהיֶא ּבאָה רֶּביִרעֶד טְרעֶפְנעֶיְג טיִנ ריִמ רֶע טֶה

 / {ווָא רֶע ןיִגאַנ ןּופ טְגעֶרְפיִג
 7 רשששיבשי עי עזר מפי דיעטע יז גיב באאט כעס ייד געקירדרו



 הניאצ

 ךאְלַמ רֶד םֶר קּוסָּפ רֶד ְךאָנ טְנאָז םּראוָו הָׁשָק
 ץּוריִּת רֶד דֶלעֶּפ םָד ףוא ריא ּוצ ןְיואַּב ְךיִז טֶה
 ריִא טיִמ ןייַז רֶׁשֹוח טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ יִדּכ ויִא
 רֶמֹולְּב (הָרָׂשַּב תֶבָשוי איִהְו) קּוסָּפ רָר טְגאָז םּורָר
 רֶלעֶפ םֶר ףוא ןְזיוִואַּב ריִא ּוצ םּורָד ְךיִז טאָה רֶע
 ריא ייַּב זיִא ןאַמ ריִא ַחיִנָמ לייַװ ןֶעייֵגןׁשְנעֶמ יו
 טאַהעֶג טיִנ רַמֹוׁש ןייק טֶה איז גּוא ןעוֶועֶג טיִנ
 טְגעֶלְּפ איִז םֶר הָרֹובָד ייַּב ןעֶגאָז ןעֶמ זּומ ֹוזַא נּוא
 יד ןָטֶפְׁשִמ טְגעֶלְפ נוא םוב לָמייֵמַא רֶטנּוא ןעֶציִ
 לאָמַא טעֶו רֶמאָמ ןעֶר זֹוהַא ןיִא טיִנ נּוא לֵאְרׂשִי
 ןיילַא ןייַז טעוֶו איִז גּוא ןאַמ רֶרְמעֶרְפַא ןָמּוק ןייַרַא
 גּוא ןיה ןֶעייֵג טייל יוִו םֹוּבַא רֶמְנּוא רָּבֶא ןגה ןיִא
 ןנרעֶל ָּא ןעֶמ לאָז ןעֶנאַר ןיפ ןעֶציִו אי גֶעָמ רעָה
 ּוצ םיִנ ןייַז טְניִראוָועֶג לאָז הָׁשִא עֶכיִלְפיִא סאָר
 (הָשיִאְל רַַּתַוץֶרְּתַוהֶׁשִאָה רַהַמְּתו) רַמּוׁשַא ןָא ןייז
 ריִא ּוצ טְנאַזעֶג טאָה גּוא ןְּפאָלעֶג הָׁשִא איִד ויִא
 לאָמַא ְךאָנ רימ ּוצ ְךיִז טֶה ןאַמ רֶביִלְמעֶג רַד ןאַמ
 .רָד ריִמ ּוצ גאָט אייֵב ןָמּוקעֶג ויִא רֶע םֶו ןְיוואַּב
 חַצ םנייֵמעג ןְּבאָד עדייב יום טיי יו יש =
 ריִמ ּוצ זיִא רֶע טְגאָזעֶג איִז טֶה םּורָר ׁשְנעֶמַא ויִא
 יב טיִנ רַאַּב ןֵפָא רֶלעֶּפ םָד ףוא אָפ יב ןָמּוקעֶנ
 םֶהָיֵנ) ריִמ טיִמ רֵׁשֹוח טיִנ םיִא אייז םּורָד טָּכאַנ
 ְךאָנ ןְגְנאַנעֶג ַחונָמ ויַא (ּתְׁשַא יַתַא חֹונָּמ כד
 ּור טְנעֶרְפעֶג םיִא טאָה נּוא ןאַמ םֶד ּוצ ּבייוו ןייז
 ּבייַו ןייַמ ּוצ טְגאָזעֶג טֶה םוָו ןאַמ רֶד סֶע טֶסיִּב
 .טְגאָזעֶג ךָאְלַמ רֶר טאָה ןּזַא ןְּבאָה טעוֶו איִז םָּר
 ריִמ גאָז טְגאָזעֶג םיא ּוצ ַחֹונָמ טאָה סֶע ןיִּב ְךיִא
 טאָה דָניִק םִד טיִמ ןייַז גַהֹונ ְךיִז לאָז ןעֶמ ֹוזַא יו

 ןקנירְמ טיִנ לאָז רֶע טְגאָזעֶג םיִא ּוצ ְָאָלַמ רֶר
 רֶמאֹי) הָאָמּוט ןייק ןעֶסֶע טיִנ לאָז גוא ןייַו ןייֵק
 ֵאְלַמ םּוצ טְגאָזעֶג חֹוָמ טֶה (יי ְךאְלַמ לֶא ַחונְמ

 דֵּבַכְט ךיד לעוֶו ְךיִא זֹוה ןייַמ ןיִא םּוק טאָג ןופ !
 ךיִא םיִא ּוצ ְךַאָלַמ רַד טְגאָז עֶלעֶקְיַצַא טיִמ ןייַ
 ףוא טְסְליוִו ּוד ןעוֶו ראָנ ןעֶסֶע טיִנ טורָּב ןייַד לעוו
 םֶהֵחונָמ ןעֶר ףוא גְנעֶרְּב טאָנ ּוצ ֵּבְקַ ןְֵנעֶרְּב
 טאָה טאָג ןּופ ְךַאְלַמַא זיִא רֶע םֶר טְסּואוועֶג טיִנ

 אל הניארוג -אשנ תשרפי
 ןעויִרְכ ןְמאָנ ןייד זיִא וזַא יו טְנעֶרְפעֶג םיִאַחונְמ
 לאָז ְנוא ּוצ ַחיִלָׁשַא ןְקִיִׁש לאָמַא ָךאָנ טְסעֶו ּוד
 ךאְלַמ רֶר טְרעֶפְנֶ ןְטְלאַהְךיִלָרֶע דיר עֶנייַד יִמ
 יִא ןָמאָנ ןייֵמ ,ןְמאָנ ןייֵמ ףוא ּוטְסְנעֶרּפ םּוראָו
 ְרעֶדְנַא ןייא לאָמ עֶלַא ּבאָה ךיא רָמֹלְּכ ןעֶלֹוהְרַפ
 טְקִשעֶג רעוֶו ְךיִא סאָוו ְךאָנ ְךאַז רֶד ְךאָנ ןְמאנ
 טְכאַרְּבעֶג ַחֹונָמ ֵטֶה (םיִזעָה יִדָג תֶא ַחונְמ חקִיע
 נּוא ןייֵמְׁשַא ףוא טאָג ּוצ ןֵּבְרְקַא רַּפ עֶלעֶקְיִצ םֶד
 םורַא זיִא ןייְֵׁש ןיִא טְריִרעֶג ןָא טאָה ְךָאְלַמ רֶד
 עֶלֶעְקַיצ םֶר טְנעֶרְּב רַפ טֶה גּוא רֶעייֵפא ןְגְנאַנעֶג
 םאַלָפ רָסֹורְגַא ןְראַועֶג זיִא סֶע נּוא הָחְנִמ איִד נּוא
 םאֵלְפ םֶד טיִמ זיִא ְךַאָלַמ רֶד נּוא לָמיִה ןיִא זיִּב
 ןייז םיִמ ַחונָמ נּוא ןְגְנאַגעֶג ףורַא לָמיִה םָד ףוא

 רָד ּוצ ןְלאַפעֶג ןעֶנעֶז נּא ןְהעֶועֶג םֶד ְּבאָה ּבייַו
 ןָניַואַּב טיִנ רעֶמ ןוׁש ְךיִז טֶה ְּךַאְּלַמ רֶד נּוא רֶרָע
 ָךַאְלַמַא ויִא רֶע םַד טְסּואוועֶג ַחֹונָמ ֶה ַחֹונָמ ּוצ
 ןָלעוֶו ריִמ ּבייו ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג חֹונָמ טֶה טאָנ ןּופ

 טאָנ ןופ ְךֵאָלַמַא ןְהעֶועֶג ןְּבאָה ריִמ ןעֶר ןָּבראַטְׁש
 וָנּוא לאָז טאָנ ןעוֶו טְגאָזעֶג םיִא ּוצ ּבייװ ןייז טֶה

 ברק רזנּא ןֵמּונעַג םיִנ רֶע טְלאָו ןָמייֵמ ןעֶלעוו
 טְלאוָו נּוא רָדָנּואוו איִד ןְיוִועֶג טיִנ זְנּוא טְלאָו נּוא
 ריִמ זַא הָרּוׂשְּב עֶמּוג איד ןָרעֶה טְזאָלעֶג טיִנ ְנּוא

 הָשֶא איר טֶה (ןּב השֲאָה דָלֵּתו) ןיזַא ןְבאָה ןְלעוֶו
 ןוׁשָמִׁש ןָפּורעֶג ןָמאָנ ןייַז טֶה נּוא ןּוזַא ןְנּואועֶג
 םיִא טֶה טאָ נּוא ןְסְקאוַועֶג ףֹוא זיִא דְניִק סָד נּוא

 איד ןְמּוקעֶג זיִא (ֹמֲעַפל יי ַחּור לַחַּתַו)טְׁשְנעֶּגעֶג
 רֶד ןיִא סייוַו ןעֶמייֵצ ןֹוׁשְמִׁש ףוא טאָג ןּופ הֵאּובְנ

 נּוא לֹואֶָׁשֶא ןְשיוִוְצ גוא הֶעְרִצ ןָשיוִוצ ןד הָנֲַמ
 בֹקֲעַי ןּופ תֹואיִבָנ םֶד ְּבּוהעֶג א ְךיִז טאָה דֶנוצַא
 ׁשֶנעֶמַא ןייִטְׁש ףוא טעו םִע טְגאָזעֶג טֶה רֶע םֶד
 איֵד .םיִּתָׁשַלְּפ איד ןעֶגאָלְׁש טעוֶו נוא ןֶד טֶכָׁש ןּופ
 ךאָנ ןְגְנאַגעֶג זיִא חונָמ (חונָמ לו טְנאָז אָרָמִנ
 ץֶרָאָה םִע ןייֵא זיִא ַחֹונָמ םֶד טְזייַו םָד ּבייַוןיי
 ייַוצ ןעוֶועֶגזיִא סֶע אָרָמְג איִד טְגאָז ךוא ןעֶועֶג
 איד לֹואָתְׁשֶא נּוא הֶנְרצ ןֶסייֵהעֶג ןְּבאָה סֶוו גרעֶּב
 :ןָסֹוטְׁש ּוצ ייֵז םֶה נּוא ןֶסיִרעֶג םֹוא ןֹוׁשְמִׁש טֶה

 ,ךתולעהב תשרפ
 טְנאָז ְךֶלֶמַה הֿמלְׁש (תֹורָגַה תֶא ְךֶתֹולֲעַהְּבע -
 חַמְׂשִי םיִקיִדַצ רֹואל יִלְׁשִמ ןיִא ! :

 איִד טְכייֵלְג קּוסָּפ רעֶר (ּךֶעְדִי םיעָׁשִר רַנְ
 איו ֹוזַא ןעֶד טְכילַא ּוצ קיִדַצַא ןּופ הָמָׁשְנ
 ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןּופ טְכיֵל ןייֵא ןָא דֶניִצ ןעֶמ
 ןּופ טְכיִל םעֶד ןּופ הָמָׁשְנ איִד ְּךֹוא זיִא ֹוזַא
 ְךיז ןּופ טְכיִלַא זיִא םָד נוא דֹובָּכַה אֵסַּכ םָד

 ירעֶרְנַא ןייֵק ְךיִז ּוצ ףראד רֶע טיעֶּכְלעֶו .
6 
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 שי יי טא

 יד רֶּבֶא ןעֶטְכייֵל לאָז םע ןעֶּבאָה שיִנ ְךאז
 סאָו טְכיִלַא יו ְךייֵלְג זיא עָׁשֶר ןּופ הָמָׁשְנ
 נּוא סאו ְּךֶרֹוד רעֶדָא לייֵא ְּךֶרָוד טְנעֶרְּב
 םֹוא ְךיִז טְזאָל םְקאוַו רֶָד רָדָא לייֵא רֶד זַא
 ְךֹוא ֹוזַא ןעֶׁשאָל ראַפ טְכיִל םֶד טְרעוֶו ֹוזַא
 ןיִא ןָא טְגנעֶה איז עָׁשָר ןּופ הָמָׁשְנ איִד ויִא
 ְךאָנ טְלעוֶו רעֶד ףוא ְּךאָנ טייֵג רע םָו ףוג
 טְּבְראַטְׁש רע דְלאַּב יו נּוא ןְקְניִרְמ נוא ןעֶסָע

 טרעוו
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 ְךָנ ויִא רעלייַװ רֶטְסְנִ הָמָׁשְנןייַזטְרעוֶ
 איד נא םיִׂשֲעַמ עֶדעֶטְסנִפ ךאָנ ןעְֶנאַנֶג
 אֵסּכ םֶד ןופ ןעֶראָועג ןֶמּונעֶג ןעֶנעֶז תֹומָׁשְנ
 ןעֶד טְכיִל רָמֹולֲא זיִא ןעֶטְראָד םוו דֹובָּכַה
 טְסעֶד ןּופ נּוא טְכיִל רעֶטֹול זיִא טאָנ ייַּב
 עֶלאָ יי לֵאָׂשִי וצ ןָמאָּבעג רֶע טֶה ןעֶנעוֶו
 רובָּכןייזןופ ןֵּכָׁשִמ ןיִא טְכיל ןעֶדניִצ ןָא
 תֶא ֶּתֹולֲעְַּב קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םֶד ןינעוֶו
 טְכיֵל יד ןעֶדְניִצ ןָא טְסעוֶו ּוד ןעוו (תֹורֵנַה
 טיִנ טְגאָז טאָג טְגאָז ׁשֶרְדִמ רַד .ֵּכְׁשִמ ןיִא
 ריִמ רַּפ טְכייַל ראָנ טְכיִל איד ףראד ְךיִא
 טְכייֵלעֶג ךייַא רַפ ּבאָה ךיִא יו ֹוַאןּכְׁשִמ ןיִא
 ְךיִאיִדְּכ לייַ עֶגיִדְרֶעייִפַא טיִמ רֶּבְדִמ רָד ןיִא
 ריִא סָד תֹומּוא איד ראַפ ןעֶּבֹול ְּךייַא לאָז

 ָּתְרַמָאָו ןרֲהַא לֶא רֵּב ןָא דֹובָּכ ריִמ טוט
 ןעֶנאָז טְסְלאָז ּוד הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז טאָנ (ויִלֵא

 ְׁשִמ ןיא טֶכיֵל ןעֶדְניִ ןָא לאָז רֶע הַא ּוצ
 טְכיֵל ןעֶמ דניִצ םּורָד ןעֶנייֵמ טְלאָז ריִא טיִנ
 םיִא ןיִא זיִא רָטְצְנעֶפ ןייק לי ןֵּכְׁשִמ ןיִא
 . רָטְצְנעֶפ אָד זיִא קימהּב ןיִא רֵּבֶא אָד טיִנ
 םּורָד ןְדָניִצ ןָא טינ טְכיֵל ןייֵק ןעֶמ ףְראַד
 טְסְלאָז ּוד (ייִלַא ָּתְרַמָאְו) קּוסְּפ רעֶד טְגאָז
 ןָא ךֹוא קימהּב ןיִא לאָז רֶע ןרָהַא ּוצ ןעֶגאָו

 שודקה ה"לש
 םַע (תּורֵנַה תַעְּבִׁש ּוריִאְי הֵרֹונְמַה יֵנְּב לּומ לָא)

 (םָרָא תַמׁשַנ םיִהֹלַא רֵנ) יִלָׁשִמ ןיִא טייטְׁש
 רעֶד טאָג ןּוֿפ טֶכיֵלַא ויִא ׁשְנעַמ ןּופ הָמָׁשְנ איֵד
 יא ןעֶמְכייל לאָז הָמְָׁנ ןייַז ןְהעֶז ףראב ׁשְנעֶמ
 ןעֶמ ןעק ׁשְנעֶמ ןּופ ףּונ םֶד נּוא תֹוָצַמ גּוא הָרֹוּה

 רעֶד ןיֵא יו וזַא הָרֹונְמ רעֶד ןּופ רּויִצ םּוצ ןָבייֵלְג ;
 יי רָמָכער רֶד ןּופ ןעֶרעֶר ירד ןעֶועֶג זיִא הָרְונּמ
 גוא עַטשְרטְנּוא איִד רפ רעֶניילְק עַמְׁשְרַּביֹוא איִר
 רֶניֵפעֶג וזַא ֹוזַא ְךֹוא זיִא הֶרֹונָמ טייַז רֵקָניִל רָד ןּופ
 רֶנעָה יד נּוא םיַּפ איִד וזַא ךוא ׁשְנעֶמ םָדייֵּב ןעֶמ
 ׁשְנעֶמ ןּופ ףּוג רֶד נוא ןעֶרֹוא יִד ןּופ רַכעֶל יִד נּוא

 ןְטְסְלעֶמיִמ םיוצ ְךיילְג זיַא ץְראַה סָדטְגיִל טְראָר סו
 רֶר ןּופ ְךייַה יִד רָרֵיוִו נּוא הָרֹונָמ רָד ןּופ גְנאַטְט

 אייֵרָר זיִא סד םיִחַּפֶמ ןעֶצְטִכַא ןעוועֶג זיִא הָרֹונָמ
 וזַא ְךֹוא זיִא ׁשְנעֶמ ןָלָמיִמַא ןופ ְךייַה יד נּוא ןָלייֵא
 הֵרֹונְמַה הֵׂשֲעַמ הָוו) טייֵמְׁש הָרֹונמ רֶרייּב רֶריוַו נּוא
 הָבֵרְי רַע) טְרעֶמאַהעֶג-קיִטׁש ןייֵא זיִא םֶד (הָשֹקַמ
 ויַּב הָרונָמ רעֶד ןּופ דיִלָג ןעֶסֹורְנ ןּופ (הָחְרִּפ רע
 וזַא -גָנּוטְפעֶהאַּב ףֹוא םָד טְוייוַו ריִלְנ םָנייֵלק םָד
 םֶד טיִמ רָנייֵא טְּפעֶהאַּב ןייַנ לאָז ׁשְנעֶמ רֶד ְךֹוא

 ןרערנא

 1: הניארו ךהולעהב תטרּפ
 / הַטְסעֶפ אָד זיִא םַע עַׁשְמאָח טֶכיֵל ןְדְניִצ
 / ןעֶּבייֵרְׁש יַיַחְּב רָד נּוא קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רעֶד
 - הָעייֵז שאָה ְךֶלָמַא לֶשמַא טְגאָזׁשֶרְדֶמ ֶד
 . טאָה נּוא םיִרָׂש עֶנייַז ןּופ רַׂשֲא טאַהעֶג ּביִל

 .ייַּב ןייַז לי רֶע סאָד ןעֶגאָז ןעֶסייֵהעֶג םיִא
 ןָא ְּךיִז טּוט רַׂש רֶד נּוא הָדּועְסַא ףֹוא םיִא
 יִא ְּךַלֶמ רעֶד זַא נוא גְניִדְלַא טימ ןעֶטייֵרְנ
 | טְכעֶנְק ליִפ ןֵמּקעֶגְךַלָמ םֶדטיִמ זיִא ןְמּוקעֶג
 - טיִמ ןעֶמייַ עֶלַא ףֹוא טְכיֵל עֶנייׁש טיִמ

 ןְהעֶועֶג טֶה רַׂש רֶד יו נּוא רַטְכייַל עֶניִרְליִ
 טֶה רֹובָּכ םֹורָנ ְּךיִז טיִמ טֶה ְּךַלֶמ רָד םֶד
 רָמְכייֵל עֶנייַ ןעֶוייווּוצ טְמעֶׁשעֶג ךיִז רַׂש רֶד
 רע םו ץֶלַא ּוצ טְמעֶנ נּוא טְכעֶנְק איד רַפ
 רַׂש םּוצ ְּךֶלֶמ רעֶד טְנאָז טייֵרנעֶג ןָא טאָה
 ןופ טייֵרְנעֶג ּוצ טיִנ ְּךיִד ּוטְסאָה םּוראוָו
 ּבאָה ְּךיִא רׂש רעֶד טְרעֶּפנֶע ןיִנעוֶו טיִנייַמ
 טְמעֶׁשעֶג ְךיִמ ְךיִא ּבאָה דֹובָּכ ןייַד ןְהעֶזעֶג
 נוא טייֵרְנעֶג ןָא ּבאָה ְּךיִא םִָו םיִנייֵמ טיִמ

 ְךַלָמ רעד טֶה ֹוזַא ןעֶגְראַּב ראַפ קְלַא ּבאָה
 עֶנייַז טיִמ רַטְכייֵל עֶנייַז לאָז ןעֶמ טְפאַׁשעֶג
 רע}ןעֶּפאַׁש ּפָא םיִלֵּכ עֶנייֵׁש איִד נּוא טְכעֶגְק
 איד נוא רַׂש ןּופ רֶטְכייֵל איִד ןעֶּבאָה לי

 ניִאַּב ְּךֶלֵמ םֶד ןעֶלאָו רַׂש םד ןּופ טְכעֶנְק
 גוא

 בקעי להוא
 ןְָנּוצעג ןָא טֶה רע;.ןאָטעֶג ֹוא םָה ןֹרַהַא (ןרַהֵא ןֵּכ שעַיײט

 םֶגאָז הָשמ ּוצ טְגאָנעֶג טֶה טאָג יוִו זַא הָדָלנְכ יִד

 טיִנ טָה רע;זַא ןרהַא ןּופ לֵבֵׂש םָד טְלייֵצ רַד קּוסָּפ רָד ייש'ר

 טֶה רֶׁשֹיִע ןייא ןֹויִמַדַא זיִא סע; רייֵר סְטאָג טְרעֶדנֶע רַפ

 ןיִסעֶגיִג טֶה ןאַמיִרָא רַד הָדּועֶפַא ףיא ןאַמיִרָא ןייַא ןָפּירעֶג
 ןוא רע גיא טאַׁשעֶג םיִא טֶָה םָד ְךאָנ גוא ןיִקְנּורְטעֶג גוא

 ְךיִא טְרעֶדְנּואו רַפ ןאַמיִרָא רֶד ךיִז םֶה ןיִראָועֶג קְנאַרָק
 רָנּוצַא גּוא טיִנ ריִמ טאַׁש סע נּוא טֹורְּב ןיִקְּורְט דיִמָּת סע;

 לאָז םָניִטאָרְּבעֶג גּוא ׁשייַלְפ טעֶּפ ןיִסעֶגיִג ּבאָה ְךיִא זַא
 יִטעָפ יִר זַא טיִנ טייטְׁש רַּפ ןאַמיִרָא רֶד רָּכא ןיִטאָׁש ריִמ
 איִד םּורְדי םיִלָכֲאַמ עֶרָיְגאָמ איִד יוִו רעֶמ ןיִטאָׁש םיִלָכֲאַמ

 יֵנ ןעק,סע,לייוַו םיִאְפֹור ריִמָּת ְךיז יי ןיִּבאָה טייל עַמֹורְג -
 עֶטְפאָרְּפ רֶדעֶביִלְמעֶג סד יִא וזַא םיִלָבֲאמ יִטעּפ יד ןיִטאָׁש
 ןייק ראָג זיִא רֹוּביִד םָמאָּנ הֵנַׁשָמ טיִנ זיִא רֶע זַא ׁשְנעַמ
 טֶּמאָג ןיִרעֶלְק ּוצ םֹּכִּב טיִנ זיִא רע; םּוראָָו טיִנ ׁשּודיֵח
 ןיִלאַפ ּפאָרַא םֹולָׁשַו םֵח ןיִרעֶלק םֶד ְךֶרֹוד ןעק .רע.םיִׂשֲעַמ
 טְפעֶד ןופ םֶכָחַא ןעוֶויִג זיִא ןֹרֲהַא רּבָא הָנּומֲא רֶד ןּופ
 טֶה נוא דייֵר סְּמאָג ןיִרעֶלְק טְלאָועֶג טיִנ רֶע םֶה ןיִגעוֶו
 טְגאָזעֶג טֶה טאָג יו ֹוזַא ןאָטעֶג טֶה נּוא טְרעֶדְנע;רַּפ טיִנ
 גוא ןיִרעֶלק טְנעֶקָיִג טֶה רע; ןרָהַא קּוסָּפ רֶד טֶּבֹול םּורָד
 טְטאָג טְרעֶדְנע רֶפ טִיִנ טֶה גּוא טְרעֶלְקִיְג טיִנ טְראָפ טָה
 ; רייֵר :

. 



 הניאצ

 טְכיֵל רָמֹול זיִא טאָנ ְךֹוא א ןעֶמְכייֵל גּוא
 ְמאָבעֶג טֶה נוא ןֵּכְׁשִמ ןיִא ןְמּוקעֶג ויִא נוא
 ןְטְכייל ּוצ הָרֹונְמַא ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אֵרָׂשִי יד
 רְׂשִי ןופ ןְּבאָה דֹובָּכ טְלאוָועֶג טֶה נּוא םיִא
 רֹורְצ רָד נּוא יִנּוקְוִח רָד .ּביִל ייֵז טֶה רֶע םוָו
 ןּופ הָׁשְרַּפ איִד זיִא םּוראוָו ןעֶּבייֵרְׁש רֹומַה
 רָד ְךאָנ ןעֶראָועג ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא הָדֹונִמ רֶד
 טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה םיִאיׂשְנ איד םִז הֶׁשָרַּ
 ְהעֶועֶג ןְּבאָה םִיְל יִד לייַו ויִא םֶד תֹונָּבְרִא
 ןעֶנְנעֶרְּב םיִמָבְׁש עֶלַא ןּופ םיִאיִׂשָנ עֶלַא םֶָד
 טְכאַרְּבעֶג טיִנ טאָה יִוֵָל טָבָׁש נּוא תֹונָּבַרַה

 טְגאָועג ןְּבאָה נוא טְרעֶורְשעג םִיְָליִד ןְּבאָה
 םָד לֵאָרְׂשִי לָּכ ןופ רעֶנְרעֶז ריִמ ןעֶנעֶז םו
 טאָה ןעֶגְנעֶרְּב טינ תֹונָּבְרַק ןייק ןעֶלאָז ריִמ
 ןּופ זיִא םֶו ןרָהַא יוֵל טֶבָׁש ּוצ טְנאזעֶג טאָנ
 םאָד ןְעייֵנאַּב רעֶדְנּוזאַּב טעֶוו טֵבֵׁש רעֶייֵא
 הָזְו טְכיֵל יד ןֶדְניִצ ןָא טעוֶו רעםֶד ןֵּכָׁשִמ
 הָרְונָמ רֶד ןּופ הֵׂשֲעַמ יִד (הָרֹונָמַה הֵׂשֲעַמ
 הָׁשֹמ ףֹוא ןעוֶועֶג רעוֶוְׁש ריז יִא ןעֶכאַמ
 הָרֹונְמַא ןְויוִועֶג םיִא טאָנ טֶה ןייֵמָׁש רַפ ּוצ
 ּומְסְלאָז ֹוזַא טְנאַועֶג םיִא טֶה נּוא רעייַפ ןּופ
 טְנאַקעֶג טיִנ ְּךאָד טאָה הָׁשֹמ ּוא ןעֶכאַמ

 ןעֶמְעֶצַא ןעֶסייֵהעֶג םיִא טאָנ טאָה ןעֶכאַמ -
 םֹורַא טעוֶו ןעֶּפְראַוו ןייַרַא רֶעייִפ ןיִא דֶלאָנ
 רעד טְגאָז סאָד ןייֵלַא ְּךיז ןּופ הָרֹונְמַא ןייֵ
 טעֶו הָרֹונְמ איִד (הָרֹונָמַה הָׂשָעַּתו קּוסָּפ
 ריִפ ןעֶגאָז םיִמָכֲח יִד טְכאַמעֶג ןייֵלַא ןעֶרעוֶו
 טאָנ זיִּב הָשמ ףֹוא ןעֶוועֶג רעֶוְׁשןעֶנעז ןעֶכאַז
 רַפ לאָז רֶע רֶנניִפ םֶד טיִמ ןְיועֶג םיִא טֶה
 םאָד .הָרֹונְמ איִד זיִא עָטְׁשרֶע סאָד .ןייֵטְׁש
 םאֶד .עֶגְנעֶרְּב תֹונָּבְרִק איד זיִא עֶרעֶדְנַא
 לאָז רעֶכילְטיִא ןעֶּבעֶג םיִלֵקְׁש זיִא עֶמיִרְד
 טְסואוועֶג טינ הָׁשֹמ טֶה לקׁש ןֶּבְלאַהַא ןעֶבעֶג
 טאָנ ויִּב ןעֶּבעֶג לאָז ןעֶמ עַּבְטַמַא רַּפ סאוָו

 סאָד .רֶעייַפ ןּופ ַעֵּבְטַמַא ןעֶויוִועֶג םיִא טאָה !
 ןעֶמ ןעֶוו טְסּואוועֶג טיִנ טֶה הָׁשֹמ ּזיִא יֵדְרעֶּפ
 טְוייוַואַּב איִז זַא ןייַז ׁשֵדְקְמ הָנְבָל אֵּיִד לאָז

 ה"לש |
 טייַמְׁש םִע יו ֹוזַא ןייֵלְק ויִּב םֹורְג ןיפ ןְרעֶדְנַא
 קּוסָּפ רעֶד טְנייַמ םֶד נוא (ףֹמְּכ ּףעְָל ָתְבַהֶאָו
 רעֶר זְנּוא טְלייֵצ רעֶד םֶו (ןרֲהַא ןֵּכ ׂשֵעַיו) רֶמייו
 רָע שֶה יִאְרַוַא ןאָמעֶג ווַא םֶה ןֹרֲהַא זַא קּוסָּפ
 סאָד ראָנ ןְסייֵהעֶג טֶה י"שה סאו ןעוֶועֶג םיִַמ
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 טאָג ויִּב ׁשךֹח ןיִא לאָמ עַטְׁשְרעֶ.סאָד ךיז
 םיִא טֶה נּוא הָנָבְל איִד ןעֶזיוִועֶג םיִא ְטאָה
 ּומְסְלאָז ןעֶהעֶז וזַא איִז טְסעוֶו ּוד זַא טְנאָועֶג
 טְוייוַו הָׁשְקִמ טְראָו סד נּוא ןייַז ׁשֵדְקִמ איִז
 - םֶכאַמ (םָמִנ יִד ןעֶכאַז ריִּפ עֶלַא יד ףֹוא
 (ןיִׁשג יִד נּוא תֹונָּבְרַק (ףּוקנ יֵד נּוא הָרֹונְמ
 עֶׁשְטאָח נּוא ׁשְדֹחַה (אָהִ יִד גּוא םיִלְקְׁש
 הָיַח עֶכֶלעוֶו הָׁשֹמ ּוצ ןעֶזיוִועֶג ְּךֹוא טֶה טאָג

 טיִנ עֶבְלעוֶו ניא ןעֶסעֶ לאָז ןעֶמ הָמֵהְּב נּוא
 נּוא ןעֶסעלאָז ןעֶמ םיִצָרָׁש עַכְלעוֶו ְךֹוא נּוא
 ראָנ םיִמָכֲח איד ןעֶּבאָה ּךאָד טיִנ עָכְלעוֶו
 ןעֶועֶג רעוֶוׁש ןעֶנעֶז םוָו טְניִכעֶרעֶג ריִּפ יד
 רַד נוא יַיַהְּב רָד טְּבייַרְׁש ֹוזַא הָׁשִמ ףֹוא
 רעֶמ טיִנ הָׁשֹמ זיִא םִע טְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח

 םעֶד רעָּבֶא ןעֶכאַז ייֵרָד ראָג ןעוֶועֶג רעוֶוְׁש
 םִע ראָנ ןייֵטְׁש רַּפ טְנעֶקעֶג רע טאָה לַקָׁש
 הָרָּפַּכַא ׁשְנעֶמַא ןעק יוִו ןעוֶועֶג הָׁשִק םיִא זיִא
 יַחְּב רַד .עַּבְמַמ עֶנייֵלקא ֹוזַא טיִמ ןעֶּבאָה
 . ןעועֶג גיִלייֵה רעֶייו זיִא הָרֹונְמ יִד טְּבייֵרְׁש
 ויִא ןְראועֶג בּורָח זיִא קימהּב סָד זַא םּורָד

 רעֶד םָד ןעֶראוָועֶג ןעֶגְראָּב רַפ הָרֹונְמ איד
 תֶא חק) ןָניִפעֶג טְנעֶקעֶג טיִנ איִז טֶה אֵנוׂש

 'יד ןְּבייַרְׁש יִנּוקְזִח רֶד נוא יֵיַחְּב רָד (םִיְלַה
 ןעֶנעֶו םִו םִיַוִל יד ןיִמעֶנ ןָסייֵהעֶג טֶה הֶרוּת
 םֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןֶשיוִוְצ ןעֶראוָועֶג טְשיִמ רַּפ
 יִד נּוא ןעֶּבֹולְק םֹוא ייֵז ןעֶמ לאָז יַניִס גְראַּב
 רעֶד ןעֶּכעֶנ ןֵּביִרְשעֶג ןָא ןעֶראָו זיִא הָׁשֶרַּפ
 ווא טְוייוַו םֶד ןֵדָניִצ ןָא טְכיֵל ןּופ הָׁשִרַּפ
 איד נוא ןְדָניִצ ןָא טְכיֵל ןעֶלאָז םיִנֲהּכ איד
 ְךאָנ רעֶד נּוא ןאָט הָדֹובֲע איד ןעֶלאָז םִיַָל
 ןעֶניִד טאָג ּךֹוא ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי םֶד רעֶטְנאָו
 טייֵצ רֶד ןיִא ןעֶּכאַמ חַמּפ ןֵּבְרקַא ןעֶלאָזייֵ
 םֶהָל הֶׂשֲעַת הֹכְח ןייַר ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו נּוא
 םִיָל יד ּוצ ןאָט ּוטְסְלאָז ֹוזַא נּוא (םֶרָהַטְל
 ּתיִנְרֲהעָג ןעֶּבאָה ייֵז לייוַו ייֵז ןעֶכאַמ ןייַר ּוצ
 טֶה הָׁשֹמ ןעֶד לֶנע םָד טְגיִדעֶג טֶה םִע רעוֶו
 = ןעֶבאָה םָק יד עֶלַא ןעֶטייֵט ןָסייֵהעֶג ייֵ

 : שורקה ֿג
 טְלעַּפיִג טינ טֶה ןרֲהַא זַא זיִא קּוסַּפ םָד ןּפ גְנּונייַמ
 תּודְחַא ףוא טְוייוַו הָרְונְמ איִד סו הָנווּכ איִד ןּופ
 ָךֹוא ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ הָדֵמ איִד זיִא ֹוזַא םֹולָׁש נּוא
 נּוא םֹולָׁש בַהֹוא ןייִא ןעֶועֶג זיִא רֶע ןעוֶועֶג וזַא

 :םֹולָׁש ףֶדֹור ןייֵא

 א
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 איד ןעֶגעֶז ןָא לאָמ טְסְנעַד ןופ טְניִרעֶג לג
 ןָא ןעֶּבאָה אייֵז לייַו ןעֶראָועֶג אֵמָט םִיַָל
 טְפְראַדעֶגייַז ןעֶמ טָהםּורָדיִתַמ ןיִאטְריִרעֶג
 רָּפאַו ןִגְנעֶרְּפְׁש ייֵז ףֹוא לאָז ןעֶמ ןְכאַמ ןייַר
 ייֵז נוא הָמּודֲא הָרָּפ רָד ןּופ ׁשַא םעֶד טיִמ
 רייז ןופ ראָה איד ראָג ןעֶלאג ּפָא ןעֶלאָז
 ןעֶלאָז דראָּב רָד ןּופ ראָה איד ּוליִּפֲא ףונ
 רייז ןופ תואיּפ יִד ראָנ ןעֶלאָנ ּפָא ְּךֹוא ייֵז
 רָדנּוא "שר .ןעֶלאָנ ּפָא טיִנ ייֵז ןעֶלאָז פאק

 טְלאָגעֶגּפָא םּורָד ייֵז שֶה ןעֶמ ןְּבייְַׁשיֵיַחְּב
 םיִרֹוכְּב יִד ףֹוא הֶרָּפַּכַא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵזלייוַו
 םע רעֶוֶו גּוא לֶנֲע סֶד טְניִדעֶג ןעֶּבאָה ייֵז םִו
 עֶרֹוצְמַא נּוא תַמ ןעֶפּורעֶג טְרעֶו אע טְניִד
 ןעֶמ ןעוֶו ֹוזַא נוא תַמ ןעֶפּורעֶג ְךֹוא טְרעוֶו
 ּפָא םיִא ןעֶמ ףראד ןעֶניִנייֵר עֶרֹוצְמַא ליוו
 ןעֶלאָנ ֶּא ְךֹוא םִיו יִד ןעֶמ לאָז וזַא ןעֶלאָג
 ףֹוא טאָה ןרָהַא (םִיַָלֵה תֶא ןרָהַא ףיִנֵהׁע
 אייווְצ רֶדְנּזאַּב ןֵכילְטיִא םִיְַל איִד ןֵּבֹוהעֶג
 רָד טֶה חַרק נּוא םִיַָל דֶניֵזֹוט גיִצְנאַָוְצ נּוא
 וְנּוא טֶה הָׁשֹמ טְנאָועֶג טֶה נּוא טעֶּפְׁשעֶג ןּופ
 טְלאָנעֶג ּפָא זָנּוא טֶה רֶע טְכאַמעֶג ןעֶראַנּוצ
 ןעראנ יו ֹוזַא ןעֶּבֹוהעֶג ףֹוא זָנּוא טאָה גּוא
 טֶכעֶלְׁש םיִא ויִא טעֶּפְׁשעֶג םעֶד ןופ רעֶּבָא
 איֵד (יֵל הָמָה םיִנּותְנ םינּותְנִנ ןעֶגְנאַנעֶג םֹוא
 רע נוא ריִמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶראָו ןעֶנעֶז םִיַוָל
 ייֵז סאָד ןעֶזייוַו ּוצ םיִנּותְנ לאָמ ייֵוְצ טְגאָז
 . ןֵּכְׁשִמ םֶד ןעֶנאָרְמ ּוצ ןעֶּעֶנעֶג ןעֶראָוו ןעֶנעֶז
 כְׁשִמ ןיִא ןעֶגְניִּוצ ןְּבעֶגעֶג ןעראוָו ןעֶנעֶז נוא
 םֶד ןיִא טְּבייְַׁש יישר (םִיוקַה תֶא הָנְתְֶ
 ןיִנעקַא לֵאָרְׂשִי לאָמ ףֶניִּפ טייֵטְׁש קוסָפ
 םֶה טאָנ םֶד ןעֶזייַו ּוצ הָרֹוּת יַׁשְמּוח הָׁשִמֲה

 טְּבייַרְש יַיַחַּב רֶד .לֵאָרְׂשִי איד ּביִל רייז
 רָדָח ןיִא טייֵנ םאָו דְניִקַא לָשָמַא זיִא םִע
 נּוא םייַהַא רֶמאָפ רעֶד טְמּוק ֹוזַא יִּבִר םּוצ
 ןְפעֶגעֶג דניק ןיימ טֶה דְניִק םֶד ףֹוא שְגעֶרְּפ
 יִא דֶניק ןייֵמ זיִא ןְקָנּורְטעֶג ניק ןיימ טֶה
 ןֵכיִלְטיִא ייַּב רע טְנאַמ רֶד ֹוזַא ןְגְנאַנעֶג רֶדֵח
 ְךֹוא ֹוזַא טְפאַשְּביִל תַמֲחַמ דְניִק ןייֵמ טְראוָו
 טְראָו ןְכיִלְטיִא ייַּב ֵאָרְׂשִי טאָג טְנאַמ רַד
 ַָחְּב רעֶד טְּבייַרְׁש ּךֹוא ,טֶּפאַׁשְּביִל תַמֲחַמ
 רע םֶד ןרֲהַא ןּופ הָרּובְג איד ןְהעֶז ןעֶק ןעֶמ
 דְניֵזֹוט גיִצְנאוַוְצ נּוא ייוֵוְצ ןֶּבֹוהעֶג ףֹוא טֶה

 (הָנׁש םירׂשֶעוׁשִמח ןְּבמ גאָט ןייא ןיִא םִיול

 ךתולעהב תשרפ

 יי ריס א א יו

 ר האי , ש

 הניארו
  ןעֶלאָו רטייַו נוא ראָי ניִצְנאוָוְצ נוא ףֶניִפ ןּופ
 - ןיִא טְגעֶרְּפ יישר ,ֵּכְשִמ ןיִא ןעֶניד םִיַוָל יד
 - |ןופ ןְלייֵצ ייֵז לאָז ןעֶמ טייֵטְׁש איִׂשָנ תֶׁשֹרַּפ
 / ףעניד ןעֶלאָז ייֵז רעֶטייוַו נּוא ראָי גיִסייֵרְד
 ראי ניִצְנאוָוְצ נּוא ףְניִפ ּוצ זיִא ץּורִיַּת רעֶד
 הדובע איד ןעֶנְרעֶל}ןְּבֹוהעַנ ןָא ייֵז ןעֶמ טֶה
 0 לא 0 יי ֵּבֹוהעֶנ ןָא רע טֶה ראָי גיִייֵרְד ּוצ נּוא ןאָמ

 / ריִמ ןעֶנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ הָדֹובֲע איִד ןאָט ּוצ
 - םיִנ ראָי ףֶניִּפ ןיִא טְרעוֶו דיִמְלַּתַא ןעוֶו ּפָא
  טייֵקְרעֶפעֶּב ןייֵק םיִא ןיִא רעטעוו טְרָסעֶּמעֶג
 / רעד ןעֶו (רֹוע רֹובֲעַי אלע ןעֶהעֶז טיִנ ןֹוׁש
 טיִנ ןֹוׁש רע לאָז ראָי גיִצָפיִפ טְלַא זיא יִוֵל
 . םעֶד ףֹוא ןעֶנאָרְט ּוצ ןֵּכְׁשִמ ןיִא ןעֶטייִּבְרַא
 נּוא ןעֶרֹוט איִד ןעֶטיִה לאָו רֶע ראָנ ליִסקַא

 ףֹוא ןעֶפְלאָהעֶג טאָה נוא ןֵּכְשִמ ןיִא ןעֶגנִז
 טְריִפעַג טֶה ןעֶמ םֶו ןיִנעוֶו איִד ףֹוא ןעֶגייֵל
 יישר טְּבייַרְׁש ֹוזַא ןֵּכְׁשִמ םֶד ןּופ םיִלָּכ איד
 טְסְלאָז ּוד (ףֶגָנ לֵאָרְׂשִי יִנְבִּב הֶיְהִי אלו
 םיִנ טעוֶו םירֹוכְּב איד רַּפ םִיול איִד ןִיִמעֶנ
 יַחְּב רֶד ,דְראָמ ןייק לֵאָרְִׂיֵנְּב יִד ןיִא ןייַ
 הָדֹובֲע יד ןְטְלאָו םירֹוכְּב יִד ןעוֶו טְּבייֵרְׁש
 ןְטייֵצּוצ ןעֶד ןְּבְראָטְׁשעֶג ייֵז ןְטְלאוָו ןאָטעֶג
 ןייק טיִנ ויִא םֶוו רֶמאֵּפַא ייַּב רֹוכְּב רֶד זיִא
 ןּופ ןעֶנאָז ּוצ טיָנ ראָנ רֶע טְסייוֵו ֹוזַא רֹוכְּב

 עֶלַא ןעֶנעֶז םִיוְל איִד זַא רָּבֶא הָדֹובֲע רעֶד
 = םייַּב ןיא הָרֹובע איד ןאָט ּוצ ןְמּנעֶג ןעֶראוָ
 ןופ ןעֶהעֶז רֶדְניֵק איד ןעֶלעֶוו ֹוזַא ׁשֶדְקִמַה
 יִקְּב ןעֶלעוֶו נוא רֶמעֶפ עֶרֶעייַז ןּופ ןָא דְנעֶגי
 איד ןעֶנייִוועֶג ּוצ טֵרְּפִּב הָדֹובע רֶד ןיִא ןייַז
 זּומ םָד רֶמָו יִלְּכ יִד ּוצ רֶגְניִפ יִד נּוא דְנעֶה
 םיִׁשְנֲא יהָינ דֶנעגּוי רָד ןופ ןעֶגְרעֶלְּךיִז ןעֶמ
 ןעֶועֶג ןעֶנעֶו םִו ןֵׁשְנעַמ ןעוועֶג ןעֶנעֶז םִע וגו
 םעֶד ןעֶכאַמ טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה גּוא אָמָט
 טייַל איִד ןעֶנעֶז טייַצ טייַז ןיִא חַּפֶּפ ןֵּבְרקי
 טְגאָועֶג ןְּבאָה נּוא ןרָהַא נּוא הָׁשמ ּוצ ןֶמּוקעֶג
 ןייַז ריִמ ןעֶלאָז םּוראָו נּוא אֵמָט ןעֶנעֶז ריִמ
 םיִרְקִמ טיִנ ןעֶלאָז ריִמ םֶד עֶלַא ןופ רעֶגְרֶע
 הָׁשֹמ טֶה לֵאָרְִׂיןָשיִוְצ חסּפ ןֵּברִקַא ןייז
 ןיִרעֶה לעיי ְךיִא יִּב טְראו טְגאָזעֶג ייֵז ּוצ
 טְּבייֵרְׁש יישר .ןעֶנאָז ףֹוראַד טעוֶו טאָנ םוָו
 ןעֶדייֵר טְנעֶקעֶג טאָה רע םָד הָׁשֹמ ּוצ לאוו
 מֶה טאָנ נּוא טְלאָועֶג טֶה רֶעןעוֶו טאָנ טיִמ
 טעֶרְפ רֹומַה רֹורָצ רעֶד ,טְרעֶפְנֶעיִג םיִא
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 ןעֶנעֶו ייֵז ןעֶו ןעֶּבאָה טְלאוָועג ייֵז ןְּבאָה סו
 ןייַז בירקמ טינ ְּךאָד ןעֶמ ןעק ןעוֶועֶג אֵמָט -

 טֶה םו הֶׁשֹק זיִא רעֶמ ְּךאָנ חַסּפ ןֵּבְרִק ןייֵק
 טאָנ ןיִגעֶרְפ טעֶו רע טְרעֶּפְנֶעיִנ הָשִמ ייֵז
 ראָט אֵמָמַא םָד טְסּואוועֶג טיִנ ןעֶד רֶע טֶה
 הָׁשקויִא ְךֹוא חַסָּפ ןֵּבְרָק םֶד ןייַז ביִרְקַמ טיִנ
 ׁשֶפָנְל םיִאָמְטּונִָנֲאנ טְגאָועֶגייֵז ןעֶּבאָה םוָו
 ׁשֶפֶנל ןעֶד גיְִביִא זיִא םָדֶא טְראוָו םֶד (םֶדָא
 יִד זיִא ץּוריִּת רֶד ,ׁשְנעֶמַא ׁשְטיימ ְּךֹוא זיִא

 ןעֶנעֶז ייֵז םוו ןְֵּׁשִמ םעֶד ןּופ אּוהיִבַאַו בֶדְנ
 תֹוריִבַטעֶרְטייַ ןּופ טי ןְּׁשִמןיִא ןְּבְראָּטְׁשעֶג
 םיִקיִדַצ עֶסֹורְג ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז םאָד ןעֶנעוֶו
 מיִמ (ׁשֵדקֶא יַבֹורְקִּבנ טְנאָזעֶג םֶה טאָנ ראָנ
 ןעֶרעו טְניִלייֵהעֶג ְךיִא לע םיקָיַדַצ עֶניימ
 ןעלעוו נוא ןֶּבאָה אָרֹומ ןעֶלעֶֶו טייל עַלַא םֶד
 לָּכִמ םיִקיִדצ ּוצ טְפאָרְמְׁש טאָנ ןעוֶו ןעֶנאֶז
 ןעוֶו נוא ןעֶּפאָרְטְׁש זָנוא טעוֶו רע םָד ןֵָּׁש
 תֹוריִבֲע עֶרֶעייַזןופ ןּבְראָטְׁשעֶג טיִנ ןעֶנעֶז ייֵז
 ןעֶּבאָה ריִמ םֶו אֵמָמ טיִנ ריִמ ןעֶנעֶז ןיִעוֶו
 ךֶאׁשֶפְָל יי ןעֶגאָז םּורָד נוא ןְנאַרְטעֶג ייֵז
 ןעֶנעֶו ןופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אּוהיִבַאַו בֶדֶנ

 טייל עֶלַא םֶד ןֹוׁשאִרָה םָדָא ןּופ הֶריבֲע רֶד -
 עֶרעֶייִז ןּופ טיִנ נוא ןֶּבְראַטְׁש םֶד ךֶרֹוד ןעֶזיִמ
 טְרעֶפְנעִֶג ייֵו טֶה הָׁשֹמ נא ןעֶגעוֶו תֹוריֵבֲע
 טאָג ןעֶנעֶרְּפ לעֶו ְךיִא טיִנ ְךיִא םייַ םָד

+ 

 םירקי יטוקיל ׂ

 ּוצ דייֵרעֶג טאָנ טאָה (רֹמאֵל הָׁשֹמ לַא 'ה רַּבַדְי
 רָכיִלְמיִא טְגאָועֶג וזַא םיִא טֶה נּוא הָׁשמ = -

 טעֶו רֶע רעֶרָא תָמַאּוצ אֵמָמ ןייַנטעוֶו םָ ׁשֶנעֶמ
 איד ןיִא רעֶרָא דנּוצַא ףיײא ּוצ געוו ןֶמייַמ ןיֵא ןייז
 רֶע לאָז ךיַא ְךאָנ ןייזןֶו םוָו תורוד עֶרעֶמעְֶּׁש
 זיִא םָד ׁשֶהֹוח ןְכעֶלְנא ןיִא חפּפ ןברק םִד ןכאמ
 טְּביַרְׁש הָרֹוּת רֹוא רֶד .ׁשָדֹוח ןיִא גאָט ןיִצְרעֶּפ רַײָא
 לאָמ ןייֵא ןוׁש זיִא ׁשֶנעֶמ רֶד ןעוו וָמָרַא יִא םָד

 לְגְלּוגְמ רֶע זיִא דָנּוצַא נּוא טְלעוֶו רֶד ףוא ןעֶוועֶג -

 רֶע לייַו טְלעוֶו רָה ףֹוא לאָמ עֶרעֶדְנַא םֶד ןְראָועֶג
 אֵמָמ ֶיהייִּכ)עֶׁשְרַא ןעֶועג לֶגלגןעֶטׁשְרֶע יא זיִא -

 ךֹוא לאָמ עֶרעֶרְנַא סָר רֶנּוצַא טעוֶו רֶע נּוא ׁשֶּפְנְל
 געֶוו סְטאָנ ןופ ןְרעֶטייוַו רֶד ְךיִז טעֶֶו נא אֵמָמ ןיינ
 טאָנ ּוצ ןאָמ הֵבּוׁשִּת ליִפ ףְראַד ׁשְנעֶמ רֶגיִזאָד רָד
 סיִא לאָז טאָג זַא ןעֶמעֶּב ףְראַד נּוא אּוה ְךּורָּב
 זיִא רֶע (יִנֵּׁשַה ׁשָרּוחַּב) לייוַו רֶניִז עֶנייַז ןייַז לָחֹומ -
 גּוא לאָמ עֶרערְנַא םֶר ןְראָועֶג טייַנאַּב ןוׁש ְךאָד -

  ףתולעהב תשרפ

 ןְנאָרְטעג ןְּבאָה ריִמ טְגאָועֶג ןְּבאָה ןעוֶׁשְנעֶמ

 גלר הניארו
 אֵמָמ הֶיְהִי יִּכ שיִאנ טְרעֶּפְנעֶיְנ מאָנ םיִאטָה

 רַּפ םֶו רָמּולְּכ םֶדֶא שיִנ טְגאָז נּוא (ׁשֶפִנְל
 ןייֵק ןְקאַמ טינ ץְלַא רֶעלאָו זיִא רֶע אֵמָטַא
 יַחְּב רעֶד .אֵמָט זיִא רע ןעוֶו חַפִּפ ןֵּבְרק
 הָשֹמ לייוַו םיִמָכֲח יד ןעֶגאָז םּוראוָו טְגעֶרְּפ
 טְנאַועֶג טאָה נּוא ןְטְלאַהעֶנ בּוׁשָח ְּךיִז טאָה
 ןעֶנעֶרְּב ריִא טְלאָז ןעֶכאַז עֶרעֶוְׁש עֶלַא
 רע זיִא םּורָד ןעֶנאָז ְּךייַא ְךיִא לעו ריִמ ּוצ
 טיִנ טאָה רַע סאָד ןעֶראָועֶג טְפאָרְמְׁשעֶג
 דָחְפֶלְצ ןּופ רַטְכעַט יד ןּופ ןיִד םֶד טְסּואוועֶג
 ןעֶראוָו זיִא רֶע םָד טיִנ ייֵז ןעֶנאַז םּוראוָו נּוא
 ןיִד םָד טְסּואוועֶג טיִנ טֶה נּוא טְפאָרְטְׁשעֶג
 ןייק זיִא סאָד זיִא ץּוריִּת רָד .יִנָׁש חַסָּפ ןּופ
 טְסּואוועֶג טיִנ טֶה הָׁשֹמ סאו טיִנ ףאָרְמֶׁש
 ׁשּודיִחַא זיִא סֶע ןעֶד יֵנֵׁש חַסֶּפ ןּופ ןיִד םָד
 יִּב ןָסיִנ ןופ ןֵּבְרִק םָד ןעֶגייֵל ּפָא לאָז ןעֶמ
 טָאָנ ןעֶנעֶרְּפ טְומעֶג הָׁשמ טֶה םּורָד רַײָא

 ןּוֿפ רעֶטְכעט איד ןּופ ןיד םעֶד ןעֶנעוו רָּבא
 טיִנ ןוז ןייק טֶה רָטאָפ רעֶייַז סאָד דָחְפֶלֶצ
 ְּבאָה רֶטְכעֶמ יד נוא רטְכעֶמ ראָנ טְנאָלעֶג
 רֶעייֵז ןֵניִׁשְרַי ןעֶלאָז ייֵז בֹוא טְגעֶרְפעֶג םיִא
 ןעֶסיוו טְפְראַדעֶג הָׁשֹמ טְלאוָו סאָד רֶטאָפ
 ןייק זיִא םִע ןעֶוו לאוו םָד טְסייוַו רָכיֵלְטיִא
 טאָה הָׁשֹמ נוא רָמֶכעַמ ןֵניִׁשְרַי אָד םיִנ ןּוז
 טאָנ ןּופ ףאָרְטְׁשַא ןייַז זּומ סָד טְסּואוועֶג טיִנ
 םִע רעֶו טְנאָועֶג טֶה טאָנ (יִנֵׁשַה ׁשֶדֹוחַּבִנ

 זיא

 סָא 'ה רֵּבִרָיו) טְלעֶוו רֶד ףוא ןֶראָועֶג לֶגְלּוגְמ זיִא
 םֶה נּוא הָׁשֹמ ּוצ דייֵרעֶג טאָג טֶה (רֹמאֵל הָׁשֹמ
 ְטייֵמיִרְמ עֶגְרעֶּבְלי יי ריד ךאַמ טְגאָזעֶגוזַאםיִא
 טְסעֶוֶו וד זַא ןעֶרּוי יִד ןָפּור ףונ ּוצ ייֵז ְךֶרֹוד טְסעֶו

 ןְמייֵמיִרְמ יד ךרוד נוא ןְייר סיִפַע ןְפְראַד ייֵ טיִמ
 ןרֲהַא ןּופ רֶדָניק יַד גּוא תֹונֲחַמ איִד ןעהיִצ ןְלעוֶו
 ייג לאָז םֶד נוא ןָמייֵמיִרְמ איֵד טיִמ ןְואָלְב ןלעוו
 הָמָחְלְמ ּואֹובְת יֵכְו) גיִּביֵא ףוא ץעֶזעֶגַא ךייַא ּוצ
 הָמָחְִמַא ןיִא ןָמּוק טעוֶו ריִא זַא נּוא (םֶכָצַרַאְב
 ךייַא טעוֶו סו רֶגיִרייִלאַּב םָד ףּוא דְנאַל רֶעייֵא ןיִא

 איר טיִמ ןרעֶמייֵמיִרְט ךוא ריֵא טְלאָז ןָגִריילאַּ
 רַפ ןֵמּוג וצ ןעֶרעוֶו טְקְנעֶרעֶג ריִא טעֶו ןְטייֵמירְט
 ןופ ןערעֶוו ןְפְלאָהעֶג טעֶוו ריִא גּוא טאָג רֶעייַא
 איר סד טְּנייַרְׁש םיִמּודק לַחנ רד; .דָנייַפ עֶרֶעייַא

 צי ןּופ הָמָחְלִמ עֶמֹורְג איד ןעֶמ טְנייַמ הָמָחְלִמ
 עקאט רָמולְּכ רֶנאַל רֶעייַא ןיִא זיִא איִז םִוָו עֶרֶה

 טיִמ ןעֶנעֶז םיִרָביֵא עֶרֶיֵא ןעֶראָו ףּוג רֶעיא ןיִא
 םעד 0



 יי 2 טא שי ה/*

 הוא 6
 ןיִרעֶדְנַא ןיא חַס ּבְרִקַא ןְכאַמ לאָז אֵמָמזיִא
 חַכָּפ ןּברק םֶד ייַּב נא רַײַא זיִא םָד ׁשֶדֹוח

 זיֹוה ןיֵא הֶצמ נוא ץֵמָח ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶמ םָה
 ראָנ ןעֶועֶג טיִנ בֹוט םוי ןייֵק זיִא םִע גּוא
 םָד טיִמ ןעֶסעֶנעֶג רֶע טֶה רֹורָמ נּוא תֹוצַמ
 םד ןיִא נא (ֶּכְׁשִמַה תֶא םיִקָה םֹויְבע ןֵּבְרִק
 טָלעֶטְׁשעֶג ףֹואןעֶראוָו יא ןָּכְׁשִמ םֶד םָֹו גאָט
 נא ןֶכָׁשִמ םָד טקעֶרעֶג ּוצ ןעקלאָו רֶד טֶה
 רעֶייַפ ןופ ןעֶקְלאָוַא ןעֶועג זיִא טְכאַנ אייּב
 טְראוָו םָד ְּךְרֹוד ועֶסִי ַי יִּפ לַע) נאָט זיִּב
 רד ןעוֶו ּונייַהָד ןעֶגֹוצעֶג ייֵז ןעֶּבאָה טאָנ ןּופ
 גוצעג יי ןְּבאָה ןאָטעֶג ּפָא ךיִז טֶה ןקָלאוָו
 ןעֶקְלאוָו רֶד ןעוֶו יא ְּךאָנ ןעֶקָלאוָו םָד ְּךאָנ
 לֵאָרְׂשִי איד ְךיִז ןעֶּבאָה טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִז טֶה
 ְךיִו טאָה ןעֶקָלאָו רעֶד ןעוֶו נוא טְלעֶטְׁשעֶג
 טְלעֶקִיועֶג ןְמאַז ּוצ ְּךיִז רֶע טֶה ןאָטעֶג ּפָא
 רָּביִא זיִא נּוא הָדּוהְי ןּוֿפ רֶדָניֵק איד רָּביִא
 טייַצ זיִא סע סאָד ןעֶוייוו ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶג ייֵז
 טיִמ טְרעֶטייֵמיִרְמ ןעֶמ טאָה ֹוזַא ןייֵנ ּוצ
 .טְריִרעֶג טיִנ ְךיִז טאָה ןעֶמ נוא ןעֶמייֵמיִרְמ
 (ְךיֶבָיֹואּוצּופְיְוַײהָמּוק) טְנאַועֶגטֶה הָׁשֹמ זיִּב
 גוא לֵאָרְׂשִי ראַפ ןייַג ּוצ טאָג ףֹוא אייֵטְׁש

 שודקה ה"לש
 םייַמְׁש ְךאָנ רֶד נּוא (ּונֲחַי'ה יִּפ לַעַו ּועָסִי'ה יִּפ לַע)

 טייֵמְׁש רֶעיִרְפ (ּעֶסְי'ה יּפ לַעְ ּונֲַי'היִפ לַע)
 ּונֲחַי םייֵמְׁש ְךאָנ רֶד נּוא ּונֲחַי רַפ ּועָסִי קּוסָּפ ןיִא
 רָמּומַא ןעֶמעֶנ םורַא ןּופ רַד ןעֶמ ןעק ּועְסִי ראַּפ
 רֶע לאָז טּוט ׁשָנעֶמ רָר םו הָלּועְּפ רעֶדעֶי ףֹוא זַא
 לאָז א ןְטְׁשְרעֶּביֵא םֶדןָניִזןיא ןיִמעֶג םעֶלַא ףוא
 ךָא םֵׁשַה הָצְרִי ַא ןאָמ ְךאַז איד לעֶוו ְךיא ןעֶגאָ
 טְראָפ רֶניֵא זַא לָׁשָמְל .'ה תַרִּב עֶגאָז לאָז רֶע
 ףֶליָה יִד טיִמ ראָפ ְךיִא ןעֶנאָז רֶע לאָז געוֶו ןיֵא
 םעֶנעֶי ןיִא ןֶעַור ּוצ הָעְיַדְּב ּבאָה ךיִא נּוא טאָג ןּופ

 יו םָניְִׁשרִּבייַא םָר בוא ינליִה סטאָנ יִמ טֶרָא
 רעֶד ןעֶראַפ םֹורַא ןיִא רֶע לאָז ייַּב רעֶד ןייַז טעוֶו
 לאָז נּוא הָניֵסְנ איִד ףוא ןֶמׁשרעֶּבייַא םָד ןעֶנאַמ
 .נּוא הָעיֵדְּב טֶה רֶע םִו ןעור םֶד ףוא ןייַ ֵלַּכְהַמ
 ןעֶטְראָד טְהּור רֶע םִו טֶרָא םָד ּוצ טָמּוק רַע זַא
 ןָמיִקעָג אָר ךיִא ןיִּב ףֶליֵה סְמאָג טיִמ ןעֶגאָז רָע לאָז
 ןייַז טיִמ ןעֶראָפ ּוצ רֶמייַו הָעִיִדְּב ּבאָה ְךיִא נּוא
 יינ לאָז רֶטׁשְרעֶּביִא רֶר זַא ריֵמ ןעֶגְרעֶל .ףֶליֵה
 ןעֶכאַמ הָציִסְנ איִר ליוִו רֶע תַעׁשְּב ןניִז יי ןיִא
 געוו ןיִא טְראָפ רֶע זַא הֶׂשֲעַמ תַעַׁשְּב ְךאָנ רָד נּוא
 םּוט ׁשְנעֶמ רעד סאוָו תולּועָּפ עֶלַא ןיִא זַא נּוא

 :טְלעוו רֶר ףוא

 / ףתולעהב תשרפ

  גוא רֶנייַפ עֶנייֵד טייֵרְּבׁש רַּפ ןעֶרעוֶו ןעֶואָל
 - יָד זיא ןעּור טְּפְראַדעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו
 / הָדּוהְי טָבִׁש ףֹוא ןעֶמּוקעֶג רעֶדיוִו ןעקְלאוָו

 יא
 יד

 הניארו

 רעֶד נוא הָּּוסַא יוִו טְקעֶדאַּב ייֵז טאָה נּוא
 טֶבׁש ןּופ ןאָטעֶג ָּא טיִנ ְךיִז טאָה ןעקלאוָו
 ַי הָבּוׁש טְגאָועֶג םאָה הָׁשֹמ ויִּב הָדְוהְי
 ןעֶׁשיוִוְצ טאָנ הּור (לֵאָרְׂשִי יִפְלַא תֹובָבַר
 ןנֶעַה הָלֲעַנק לֵאָרְׂשִי ןופ ניט ןְהעֶצ ליִּפ
 ןעֶבייֵרְׁש ינּוקְוִח רֶד וא ֵיַחְּב רֶד (רֶקְַּּ
 ראָנויִא לֵאָרְׂשִיןּופ ןעֶהיִצ ּבייֵהְנָא םָד ראָנ
 נאָמ ןעֶּבְלאַה זיִּב איִרָּפ רָד ןיִא ןופ ןעוֶועֶג
 יַּתָׁש ְךֶל הֵׂשֲעָנ גאָט ןעֶּבְלאַהְדאָנ טיִנ רָּכָא
 הָשמ ּוצ ןְמאָּבעֶג טֶה טאָנ (ףֶסָּכ תֹורָצֹוצֲת
 - לאָז ןעֶמ רֵּבָליִו ןופ ןָמייֵמיִרְמ ייוְצ ןָכאַמ ּוצ
 איִד רֶדָא לֵאָרְׂשִי איִד ןיִלְמאַוְנייַא ייֵז םיִמ

 ןעו טְּפְראַרעֶג ייֵז טאָה הָׂשֹמ ןעוֶו םיִאיִׂשָנ
 הָעִיקְּת ןייֵא ןעֶואָלְּבעֶג עֶדִיּב טיִמ טֶה ןעֶמ
 נּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ טְליִמאַועג ןיַא ןעֶראוָו ןעֶנעֶז
 ןייא ןיִזאָלְּבעֶג םיִנייֵא טיִּמ טאָה ןעֶמ ןעוֶו
 איד טְליִמאַועֶג ןייֵא ןעֶראוָו ןעֶנעֶז הָעיִקְּת
 ןעֶהיִצ טְפְראַרעֶג טֶה ןעֶמ ןעוֶו נּוא םיִאיִׂשָנ
 הָעיקְּת ןייַא ןעֶזאָלְּבעֶג עֶדייֵּב טיִמ ןעֶמ טֶה

 ר

 ='ס םיוקייטוקל -
 טְגיִריִלאַּב רֶע נּוא ןְסְקאַועֶג ףוא עֶרֶה רֶצָי םָּד
 ןופ ןעֶרעֶק ּוצ ּפָא ןָא ךייַא דייֵר נּוא דיִמָת ךייא
 ןֵכֵלְמיִא ןיֵא טְנאָקאַּב ןֹוׁש זיִא רע נוא געוֶו םמאָנ
 = ּשיִג ןֵביֵלעֶו נּוא ןייז רֵבֹוג טעוֶו רֶע ןֵביֵלעֶו ׁשְנעֶמ
 יוְצ יִד םיִמ טאָנ רַפ ןייַ ַעיִנְכַמ ךייַא ריִא טְלאָז
 טפּור ןעֶמ םוו םיִנּורכ ייֵוְצ יִד ןעֶנעֶז םֶד ןְטייֵמיִרְט
 ׁשְנעֶמ רֶר זַא גְנּופּורְסּוא ןייֵא ׁשְנעֶמ םָד ףוא םֹוא
 רָד זַא גָנּופּורְמֹוא עֶרעֶרְנַא םָר נּוא םֶמּוג טומ
 ריִא םו םֶד ךרוד ָּוא הָליֵלֲה םִטכעֶלְׁש טּוטׁשֶנעֶמ
 (םֶכיֵהֹלַא 'ה ינְפִל םֶּתְרּכְ) ןייַ ַעיִנְכִמ ךייַא טעוֶו
 ןעֶראָו טאָג רֶעייַא רַפ ןעֶרעוֶו טקְנעֶרעֶג ריִא טעוֶו
 רֶניֵז עֶנייַז ןופ ןעֶגיִנייַר ְךיִז ליִװ סאוָו ׁשֶנעֶמ רֶד
 (םֶכָתַחְמִׂש םויָבו) לָמיִה ןּופ ּוצ םיִא ןעֶמ טְפְלעֶה
 ְֶלייֵרְפ טְנעֶז ריִא סאוָו גאָט םעֶד ןיִא ּוליִפֲא גוא
 .םֶרָטייֵמיִרְמ יי יד זַא ןֶסעג רַפ טיִנ ךוא ריִאטְלאָז
 (םֶכיֵתֹולֹוע לע) גְנּופּורְסֹוא ייווְצ יִד ןְנעֶז םֶד ןְואָלְּב
 יֵחְבִו לַעְ) הָלֲעַמ רָסֹורְנַא ףוא טְנעֶו ריִא ּוליִפֲא
 טְלאָז בֹוט םוי ןּופ תֹודּועָס יִד ייַּב נוא (םֶכיֵמְלַׁש
 םֶרָמיימיִרְמ ייוצ יד ןָא ןעֶנאַמ רָד םלַא ְךייַא ריִא
 ןעֶמ םֶר ׁשְניִכעֶריִג טּונַא ּוצ ְךייַא ּוצ ןייַז םָד טעוֶו

 .+ןאָמ וצ הָכּׁשְּת לָמיה ןופ ןְפלעֶה ְךייַא םעֶו

 = ישא



 ר יי בשעה 5: : טי ר(
 : רוי שער בע

 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד נּוא הָעְורִּת ןייֵא טיִמ |
 ןעֶנעֶז םּורָד נּוא ןְטייֵמיִרְט יִד טיִמ ןְזאָלּבעֶג
 ידְּכ דָלאָג ןּופ טיִנ נוא רֶּבְליִז ןּופ ןעֶועֶג יז |

 לָע ןּופ הֶרָיַבְיד ןעֶנאַמ רֶד טיִנ לאָז ןעֶמ
 הָמָחְלִמַא ןיִא נּוא דְלאָנ ןּופ ןעוֶועֶג זיִא םוָו |
 טְנאַמ רֶדּוצ ןְזָלּבעֶגייֵ טיִמ ְּךֹוא ןעֶמ ׁשֶה |
 ְואָלְּבעֶג ייֵזטיִמ ןעֶמ טֶה ְךֹוא טאָ רַּפ ןעֶרעוֶו !
 יד ִדְּכ תֹונָּבְרִק ןעוֶועֶג ביִרְקַמ טֶה ןעֶמ ןעוֶו !
 ביִרְקַמ זיִא ןעֶמ סאָד ןירעֶה ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי !

 םֶד ןיִטעֶּב טאָג ןעֶלאָז נוא תֹונָּבְרִק עֶרֶעייֵז
 רַפ ןְמּונעֶג ןָא ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז תֹונָּבְרִק עֶרֶעייֵ
 ןעֶמ טֶה םּוראָו טְנעֶרְּפ ליִרָפיִא יִּבַר ,טאָנ
 ןעֶנאָפ ייֵוְצ עֶמְׁשְר י ןעוֶו ןיִואָלְּבעֶג ראָנ

 עֶטְׁשְרָטְנּוא יד ןעוֶו טיִנ נא ןייֵג טְלאָועֶג ןֶּבאָה |
 ץּוריִּת רֶד ןייֵג טְלאָזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶנאָפ ייוֵוְצ
 סאוָוְךַלָמַא איו ןעוֶועֶג ְּךייֵלָג זיִא הָׂשֹמ זיִא
 ריִרָפ ןֶעייֵג םיִרָׂש נוא קְלאָפ ןעֶטיִמ ןיא טייג
 ליוִו רֶע זַא נּוא םיִא רֶטְנּוא נּוא םיִא ראַּפ
 ייֵז םיִא רַּפ ןייֵנ םֶו איֵד ּוצ רע טְגאָז ןעֶריר
 איד נוא ייֵז ְךאָנ טְריֵר רֶע נוא ןרָיר ןעֶלאָז

 ףְראַד רע נּוא םיִא ְּךאָנ ןְרָיֵר עֶטְׁשְרעֶטְנּוא |
 ןעֶלאָז ייֵז ןעֶנאָז טיִנ ןוׁש עָטְׁשְרעֶטְנּוא יִד ּוצ
 ןֵּכְשִמ םֶד ייַּב ןעוֶועֶג זיַא הָׁשֹמ ךֹוא ֹוזַא ןרָיר }
 טֶד ןיִקְלאוָו רד ןעוו נּוא קְלאָפ ןעֶטיִמ ןיִא

 ןָא לֵאְרְׂשִי איד ְךיזןעֶּבאָה ןאָטעֶג ָּא .ְּךיִז
 טְריִרעֶגטיִנְדיִזןֶּבאָה ייֵז ראָנ ןייֵגּוצ טייֵרְּבעֶג
 זַא ןיִרעֶטייֵמיִרְמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה הָׁשֹמ חִּב
 ייַוְצ עֶטְׁשרע יד ןייֵנ ּוצ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא ןעֶּבאָה |
 גוא אייֵז ְּךאָנ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא הָׁשִמ נא ןעֶנאָּפ-
 ןעגְנאַנעג ןעֶנעֶז ןעֶנאָפ ייווְצ עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יד
 נּוא (הָדּוהְי יב הָנֲחַמ לֶגֵד עַסִיו הָׂשמ ְּךאָנ
 הָדּוהְי הָנֲחַמ ןּופ ןאָפ איד ןעֶנֹוצעֶג טֶה םָע
 ןְגְנאַנעֶגייֵז טימ ןעֶנעֶז ןּולובזוא ְרָכְֶׂׂשי נּוא
 רֶלאַּב יו נּוא ןְגְנאַנעֶג ריִרְּפ עֶלַא ןעֶנעֶז נוא

 ןְריֵר ּוצ ןְּבֹוהעֶג ןָא ְּךיִ ןְּבאָה הָדּוהְי הָנֲחַּמ
 גוא רֶדניֵק עֶנייַז נוא ןרָהַא ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז

 ןֶּבאָה ּוא תֶכֹורָּפ סֶד ןעֶמּונעֶג ּפאָרַא ןְּבאָה

 ןייַז בָבּוח ּוצ טְנאַזעֶג הָׁשִמ טֶה (בָבּוחְל הָׁשֹמ רֶמאֵֹע |

 לא ּונְתַנֲא םיעָפֹונ) ֹורְִי ןעֶמ טְנייַמ םֶָד רעוֶוְׁש == }
 ןֵּתֶא ֹותֹוא 'ה רַמָא רֶׁשֲא) טָרָא םֶד ּוצ ןְהיֵצ ריִמ םֹוקָּמִה -

 ךייַא ךיִא לעֶװ עֶגיִזאָר סֶר טְגאָזעֶג טֶה טאָג סו (םָּכָל !
 ןיִלעוֶו ונּוא טיִמ ייֵג םּורד (ְךל ּונְבָּמַהְוּונָּתִא הָּכִֹ יִגעֶג

 ךתולעהב תשרפ הניאצ

 יד ןְּבאָה ְּךאָנ רֶד נּוא ןֹורָא םָד טְקעֶרעֶג ּוצ
 םאָד ןעֶמּונּוצ יִרָרְמ נּוא ןֹוׁשְרָנ ןופ רעֶדְניִק
 ףֹוא טְנייֵלעֶג ףֹורַא םיִא ןעֶּבאָה נוא ןֵּכְׁשִמ
 ןְּבאָה תֶהְק ןּופ רֶדְניק איִד נוא ןיִנעוֶו איִד
 ׁשָרֹוק יֵלְּכ איד נּוא ןֹורָא םעֶד טייִרְעֶג ןָא
 ןְּבאָה ןֵבּואָר ןּופ הָנֲחַמ יד זַא נּוא ןְגאָרְטּוצ
 טרירעֶג ְךיִ ןעֶּבאָה ֹוזַא ןייֵג ּוצ ןֶּבֹוהעֶג ןָא
 ךיִז טאָה ןעֶקְלאוָו רעֶד זַא גוא םִיָל עֶלַא
 שר ןופ רֶדְניֵק איד ןְּבאָה ֹוזַא טְלעֶטְׁשעֶג
 נּוא ןֵּבְשִמ סאָד טְלעֶטְׁשעֶנ ףֹוא ירָרְמ נּוא
 םעֶד טיִמ ןְמּוקעֶג ןעֶנעֶז תֶהק ןּופ רֶדְניִק יִד
 טייֵרְג ֹוזַא ןֵּכְׁשִמ םֶּד ןְנּופעֶג ןְּבאָה נוא ןֹורָא
 גיִרעֶּבְרעֶהַא ְּךֶלֶמ םָד ןָא טייֵרְג ןעֶמ יו ּוזַא
 ןִד יִנְּב הָנֲחִמ לֶגָד עַסְנַע טְמּוק רע;רֶדייֵא
 זיִא ןֶד הָנֲחַמ איִד ּתֹונֲחַמַה לֶכָל ףֶסַאְמ
 רעֶנייֵא ןעוֶו נּוא ןעֶטְׁשְרטְנּוא םּוצ ןעֶגְנאַנעֶג
 יז ןְּבאָה ןעֶרֹול רַּפ םיִּפי טאָה לֵאָרְׂשִי ןּופ
 איד נוא ןְּבעֶנעֶג ּפָא סע ןְּבאָה נּוא ןְנּופעֶג סָד

 יח ֹזַא ןֶטייז ריִּפ ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 וצ ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז ןָד טֶבֵׁש נּוא ןְטְסאק ןייֵא
 ליפ רעֶייִז ןעֶנעֶז אייֵז לייוַו נּוא טייַז ןֹופָצ

 גְנאַגְְךֹוא טייַז ברֲעמ ףֹוא ייֵז ןעֶנעֶז ןעוֶועֶג
 יִנּוקְזִח רעד ןְניִפעֶג גנייזִלַא םּורד ןְּבאָה גּוא
 רעֶד זיִא ןָד טֶבֵׁש סאָד ןייַז ןאק יו טְגעֶדְּפ
 הָדּוהְי טֶבֵׁש רעֶּמַא ןעוֶועֶג טֵבִׁש רֶטְסעֶרְנ
 ןָד טֶבֵׁש זיִא ץּוריִּת רעֶד ןעוֶועֶג רֶסעֶרְג זיִא
 ןעֶנעֶז סאוָו םיִשָבׁש איִד ןּופ ןעוֶועֶג רעֶמ זיִא
 הָדּוהְי טֶבֵׁש נּוא ןֵּכְׁשִמ םעֶד ְּךאָנ ןגְנאַנעֶג
 רנייִא ןעוֶו גוא ןֵּכְׁשִמ םעֶד רַּפ ןְְנאַנעֶג ויִא
 טיִמ ןָהיֵצ טְנאָקעֶג טיִנ טֶה לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ
 ןֵטְׁשְרֶטּעא םּוצ ןּביִלְּבעֶג רע זיִא טֶּבַׁש ןייַ
 רע טֶה םּורָד ןָד טֶבִׁש טימ ןְגְנאַנעֶג זיִא נּוא

 ןייֵא טֶה רֶע תֹונֲחַמַה לָכָל ףֶסֵאְמ ןְסייֵהעֶג
 טְנעֶקיִג טיִנ ןְּבאָה סאוָו איד עֶלַא טְלְמאַועֶג

 ונְַּמִהְ ּנָּתִא הָכָלֹנ
 ֹורְתִי רעוֶוֶׁש ןייַז ּוצ טְנאַועֶג טֶה הָׁשֹמ (ְךֶל
 ריִמ גוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק) זְנּוא טיִמ אייֵנ

 רֶעייז טיִמ ןְהיֵצ

 בקעי להוא 6
 םּוראָָו (לֵאָרְׂשִי לע: בּוט רַּכִד 'ה יַּב) ריִד ןאָט סְטּוג ריִמ
 רַפ ריִמ ןיִלעוֶו דָנּוצַא ןָדּוי יִד ףֹוא םטּוג רייֵרעֶג טֶה טאָג
 םִוייוֵו רע}יִו ְּךייֵלָג זיִא עֶגיִזאָד סָד ותא טְראוָו םָד ןייֵטְׁש
 טְמּוק רֵחֹוסַא ןֹייִמַדַא זיִא םָד טְגאָז גּוא רָגָניִפ םָד טיִמ ריִמ

 ּוצ םיִא םעּב רשע ןייַא גוא תֶרָׁשְמ יי טיִמ טאָטְַׁא ןִא
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 טְרָפנעִ ֹורְתִי טאָה ןאָט םטּונ ריִד ְלעוֶו
 ןיִא ןייֵג רָסעֶּב לעוֶו ְךיִא ןייֵג טיִנ ליוִו ְךיִא

 טְנאַזְגטֶה הָשמ ונְחנֲא םיעְסֹוננ דְנאַל ןיימ

 ןייקנאָמ יי ןיִא ןְמּוק ןְלעֶו ריִמ ֹורָתִי ּוצ
 ייֵז ראָנ ןעוֶועֶג טְלאוָו ֹוזַא נּוא .לֵאָדְׂשִי ץֶרֶא -

 ןְביִלְּבעֶג איו ןעֶנעֶז םּורָר טְניְִניועֶג ןְּבאָה
 "שר .הָּבְרִמ רעֶד ןיִא ראָי גיִצְרעֶפ .ְךאָנ
 ֹורְתִי רַפ טְמעֶשעֶג ְךיִז טאָה הָׁשֹמ טְּבייֵרְׁש

 ץֶרֶא ןייק ןְמּוק טיִנ שעוֶו רע סאָד ןְגאָז וצ
 ןְלעוֶו ריִמ טְגאָזעֶג רֶע טאָה םּורָד לֵאָרְׂשִי
 לֵלְּכ יִא ְךיִז םֶה נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןייֵק ןְהיִצ
 הָשמ (ונָתֹוא בֹוזֲעַּת אָנ לַאנ טְלעֶטְׁשיִ ןייַרַא
 ונּוא טְסְלאָז ּוד ְּךיִד טעֶּב ְךיִא ֹורְתִי ּוצ טְגאָז
 ןְנאַו טיִנ ןְלאָו תֹומּוא יד יִדָּכ ןְזאָל רַפ טיִנ
 ּוד לייוַו ןעוועֶג ריינַמ ראָנ ְךיִד טְסאָה ּוד

 ןיא קָלַחַא ןְּבאָה טְסעוֶו ּוד טְנייֵמעֶג טְסאָה
 ןְראוָועֶג ראוָועֶג טֶסיֵּב ּוד זַא נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא טיִנקְלַח ןייֵק טֶה רַגַא םֶד
 ְךיִד טְסאָה נּוא טְואָל רַפ זְנּוא ֹוטְסאָה ֹוזַא
 םּורָד טאָנ רַזְנּוא ןופ נּוא זְנּוא ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא
 םיִסָניִד ןְהעֶזיִנ טְקאָה ּוד לייוַו זְנּוא טימ ייֵג
 ןיִא ןאָמעֶג זְנּוא טיִמ טֶה טאָנ םָו תֹואָלָפְִ
 טֶסעוו ּוד (םִיַנֵעְל'ֹוָל ָתיִיָהְו רָּבְדִמ רעֶד
 יחְּב רַד טְגעֶרְּפ רָזייוו גע ןייַא ּוצ ןייַז נּוא
 רָזייַו געוו ןיֵא ןייַז טְפְראַדעֶג ֹורְתִי טֶה םִו
 לֵאָרְׂשִי איד ּוצ ְךאָד טֶה ןְקְלאוָו רָה רעֶמַא
 ראָנ הָׁשֹמ םֶה םָד זיִא ץּוריִּת רעֶד טְריִפעֶג

 ןעֶנעֶזסו טייל עֶטְכעֶלְש יד ןיִנעֶקַא טְגאָועֶג
 בקעי להוא

 ּוטְסעוֶו םָו רַחֹוס רַד םיִא םְנעֶרְפ ןיִסעז וצ ׁשיִט םוצ ְךיִז
 טְסעוֶו ּוד ריִמ ּבייֵלְג רֶׁשֹוע רֶד טְרעֶפְנֶע ןיִסעֶוצ ןיִּבעֶג ריִמ
 ףֵתֹוס רָד ויִא טאז ןייַז טְסעוֶו ּוד ןיִסע ּוצ גינעֶג ןיִּבאָה

 תִיַּבַה לַעַּב רָד טְנאָנ ןיִסע ׁשיִט םּוצ תַרָׁשְמ םָד יִמ ןָמּוקעַּב
 ךיד ראָנ ןיִפע ןָפּורעֶג ְךיִא ּבאָה תֶרֶׁשְמ ןייד טיִנ םיִא ּוצ

 לאָמא ּךאָנ רַחֹוס םָד רַע טֶה גאָט ןיִרעֶדְנַא םָד ףֹוא ןייֵלַא
 ּצ ןיִּבעֶג ריִמ ּוטָסעוו םוָו םיִא רֶע טְגעֶרְפ ןיִסעזןיִפּורעֶג
 טיִמ םֹורָּב אָרְטיִלֵא םיִא ּוצ תִיַּכַה לַעַּב רָר טָּנאָז ןיֵסַע

 גאט ןיִרעֶדְנַא םֶד ׁשייֵלְפ אָרְניִלַא טיִמ נּוא ׁשיִּפ קיִטְׁשַא
 טְבאַרְּבעֶג ׁשיִמ טיִנ ןוׁש רע;םֶה ןיִפעג ןְמקעֶג זיִא רֶע זַא
 טיִמ זיִא םָָו רַפ תַיַּבַה לַעַּב רֶד םיִא טְגעֶרְּפ תַרָׁשִמ םָד
 ; באָה ְךיִא לייוַו רַׁשְפֶא ןיִסעתֵרָׁשְמ ןייד ןְמּוקעֶג טיִג ריד
 טפְראַריג טיִנ ּוטְמאָה טְנייַה ריִד ףֹוא טְגיִרעֶציִג ןיִטְכעֶג
 } ּוצ טְגאָזעֶג ּוצ ריִד ְךיִא ּבאָה ןיִטְכעַנ .ןיִטְעֶג ּצ ןיכייֵלְג
 ; תֵרָׂשִמןייַד לאָז ְךיֶא זַא נוא טא; ןייַז טְסְלאָז ּוד ןיִסֶע ןיִּבעֶג
 - קעוֶוַא ךיימ טְפְראַראַּב ןעוָויג ךיא טְלאוָו ןיפע,ןיִּבעֶג ָךֹוא

 ךתולעהב תשרפ

 א 0 יי

 הניאוו

 טיִ ןְּבאָה נוא לֵאָרְׂשִי איר ןָׁשיוִוְצ ןעֶועֶג
 ץֶלַא ןְּבאָה גוא טאָג ןיִא טְּבייֵלְנעֶג טְכעֶר
 ּוצ ןָמּוק טיִנ ןְלעוֶו אייז םאָד טאַהעֶג אָרֹומ
 ֹורְתִי ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה םּורָד דְנאַל ןייק
 עֶטְכעֶלְׁש יד ןְלעוֶו געוֶו םֶד ןוֶיינ ןייֵג לאָז רֶע
 - ּוצ ןָמּוק ריִמ ןְקעֶו טְנייַה ןֶגאָז ְּךֹוא טייַל
 ינעוו םעֶד טּונ טְזייוַו ֹורְתִי ןעֶד רֶנאַל ןייֵא
 ּוצ ןייַז זנּוא טְכְלאָז ּוד זיִא טֵׁשְּפ ןייֵא ְּךאָנ
 תֹומּואיד ןְייוֵו טְסְלאָזּוד רמֹולְּכ רֶוייוו ןייֵא
 נּוא טֶה םאָנ נּוא טאָנ טְכער ןִניִד ריִמ סֶד
 תודע ןייַד נּוא רָּבְדִּמ רעֶד ןיִא םיִסיִנ ןאָמעֶג
 לייוַו תֹומּיא איִד ןיִנעקַא ןְפֶלעֶה ריִמ טעוֶו
 .ְּךיִד טְסאָה נּוא א'ע ןייַא ןעוֶועֶג טְסיִּב ּוד
 תֹואְלְפְִו םיִסיִנ איד ןיִגעֶו ןּופ ןעוֶועֶג רײנמ
 - זיִא טֵׁשָּפ ןייַא ְּךאָנ ןאָטעֶג זָנּוא טֶה טאָנ םִִו
 . ּוצ טְנאועג טאָה הָשמ (םִיַניעל ּונָל ָתיִיָהְע
 רָזיוו .ןייֵא ּוצ ןייַז וָנּוא טְסעֶוו ּוד ֹורְתִי
 ןֵנְרעֶל לֵאָרְׂשִי יִד ְךיִז ןָקעוֶו ריִד ןּופ רָמֹולְּכ
 יִא ֹורְתִי ןְגאָז ןְלעוֶו אייֵ ןעֶד ןייַז ּוצ םּורָפ
 רימ ןֵּכֶׁש לָּכִמ םּורְב זיִא נוא ןעוֶועֶג א'ע ןייֵא
 קָחְצִי םֶהָרְבַא ןּופ רָדְניִק יד ןעֶנעֶז ריִמ סו
 ְךֶרֶדנ ןייַז םּורָּפ יַאָדוַוְּב ריִמ ןֵפְראַד בֹקֲעֶיו
 ןעֶגעֶז גאָט ייֵרָד ןּופ געוֶו ןייֵא (םיִמָי תֶׁשְלְׁש
 םֶה םאָג ןעֶד גאָט ןייַא ןיִא ןְגְנאַנעֶג ןייַא ייֵז
 ַצרשִי ץֶרֶא ןייק.ןְנעֶרְּב טְלאַועֶג רֶלאַּב ייֵז
 ּוצ יִד טימ ןורָא רעֶד נּוא (ַי תירְּב ןֹורַאנ
 טייוו גאָמ ייֵרָד ןְגְנאַנעֶג זיִא תֹוחּול עֶניִכאָדְּב
 גְנּואּור ןייַא ןְהעֶז סֹוא ּוצ לֵאָרָׂשִי איִד ןּופ

 וא

 זַא טנייַה רֶּבֶא ןיִמעֶז ןָא יז טְלאָז ריִא ןיִפע ןיימ ןיִּבעֶג
 טיִמ םֹורּב אָרְטיַלַא ןיִּבעֶּג ריר לֹעוָו ְךיִא ריִד גאז ְךיִא
 ּוד ןיִׁשְנעֶמ ליִפ יו ןיִּבעֶג ןופ רֶד ּוטְסְנעקׁשייַלפ אָרְטיִלַא
 ּוצ טיִנ ןייֵמ ריִר ּבאָה ְךיִא לייַװ טיִנ ְךיִמ טְראַה טְפְליוו
 יד ןיִּבעֶג ּוצ טְגאָזעֶג ּוצ טֶה טאָג זיִא לָשָמַג רַד ,טְגאָזעֶג
 ןיִמעֶּבטְנעקיג הֵׁשֹמְׁשה ֹוזַא יי לֵאָרְשִי ץֶרֶא דְנאַל םד ןֵרּי
 ליוִו טאָג םָו הָנָּקַמ רַר ּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ְךֹא ֹורְתִי

 יא יח

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִּבעֶג לאָז ר זַא ראָנ זיִא ןרֶוי יר ןיִקְנעֶׁש
 זַא רֵּבֶא הָנָּתַמ רֶד ּוצ ןיִטעָּב טיִנ ֹורֲתִי רע.ןעק סאָמַא ןָא .

 + = ֹוצ

 ןעוֶויִג זיִא דָנאַל םָר סאָמַא טיִמ ןעוֶויִג זיִא הָנָתִמ יִד
 רע,ןעק טיירְּב יד גּוא גְנעֶל יד טֶה םע;ליִפ וו ןיִטְסאָמעֶג -

 םֶה עֶכיִלְמעֶג םֶר ליוַו רע יִמעוֶו ןיִּבעֶג ּפאַא ןופ רֶר ןֹוׁש
 טֶה טאָג םָו טְרָא םָד ּוצ ןֶהיֵצ ריִמ ֹורְתִי ּוצ טְגאָזעֶג הָׂשֹמ ;

 טיִמ ויִא סָו םָרָא עֶגיִזאָד סָר (םֶכָל ןֵּתֶא ותוא) טְגאָועֶג
 5*- ָּלּונְבַטַהוּונָּתִא הָכְלו םּורד ןיִּבעֶג ךייֵא ְּךיִא לעוֶו סאָמַא

 .{ןאָמ סֶמֹוג ריר ריִמ ןיִלעֶֶו זְנּוא טיִמ אייֵג

- 



 הניאצ :
 רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ןורָא .רֶרְדְנַא רעֶד נוא
 ןקָלאָו רעֶד נּוא ןֹרַהַא נּוא הָשֹמ ייַּב הָנַחַמ - -

 ןקְלאוָו ןייא נוא ןְטייַז ריִפ עֶלַא ןּפ ןעוֶוג זיִא
 ןעֶוג זיִא ןקְלאוָו ןייֵא נוא ייֵז רֶּביִא ןעֶוג זיִא

 ןְגנאַנעֶג זיִא ןְקְלאוָו ןייַא נוא אייֵז רֶמנּוא |

 טאָה נּוא געוֶו םעֶד ןְכייֵלְג םֹוא ּוצ רעֶיַרְּפ
 טְליִּפ רָד טֶה נּוא גְרעֶּב יד טְכאַמעֶנ גירְדיִג
 עֶסֹורְנ איִד טְנעֶרְּב רַפ טֶה נּוא ןְלאָט איד

 סֹורְג ֹוזַא ןעֶנעֶז םוו רֶּבְרִמ רָד ןיִא ןְגנאַלְׁש
 ןעֶנעֶו אייז (י רַהֵמ ּועסיַנ םִניִקְלאַּב איו

 ןעֶד יֵניִס ְראַּב ןּופ ןְפאָלעֶג קעוֶוַא דלאַּב
 ְךאָנ אייֵז טעֶו ןעֶמ טאַהעֶנ ארֹומ ןּבאָה ייֵז
 ןייק רעֶמ ןֹוׁש ןְּבאָה אייֵז נּוא ןּבעֶנ תֹוָצַמ
 איִד טֶה הֶרֹוּת יִד נּוא טְלאוָועֶג טיִנ תּוָצֵמ

 יז לייוו ןּבירְׁשעֶג ןָא ׁשּוריִפְּב טיִנ הָריִבַע
 טאָנ ראָנ הָּבָׁשֲחַמְּב טאַהעֶג ראָנ סֵע ןְּבאָה
 קּוכָּפ רעֶד טֶה םּורָד הָבָׁשֲחַמ איִד טְסייוו

 טְּבייַרְש יֵיַהְּב רֶד .טְפייוֵו רעסֶד וועג זנּוא
 הָשָרַּפ איד טְלעֶטְׁשיִנ הָרֹוּת יִד טֶה םּורָד

 יד םֶ הָׁשֶרַּפ רֶד ייַּב (ןֹורֲאָה עֹוסָנּב יִהְיַו)
 זיִא םָד טאָנ ףֹוא זייַּב דייַריִג ןֵּכאָה לֵאָרְׂשִי
 ןָיוַו ּוצ רָדְנּואו ןאָטעֶג טאָה ןֹורָא רָד לייוו
 סע גּוא גְניִדְלַא רָּביִא ַחֹּכ טאָה טאָנ םֶד יז
 טְלייֵטעֶג זיִא טְלעוֶו איד םָד טְסּואוועֶג זיִא

 ןייא נוא םִי זיִא קָלֲח ןייא םיִָלֲח ייֵרְד ףֹוא !
 איוִו בּוׁשִי זיִא קָלֵח ןייֵא גוא רָּבְרִמ זיִא קָלח יש

 טְפְראַדעֶגןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יד זַא נוא ןָציִז טייל
 טֶריִפעֶג טאָנ ייֵז טֶה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןיינ
 טֶה ןְטְׁשְרעג םוצ םיקָלַח ייֵרְד עֶלַא ְּךֶרֹוד

 םעֶד טֶה נּוא םִי םֶד ְּךָרֹוד טְריִפעֶג ייֵז רע .
 קירּוצ רֶדיוִו נוא הָׁשָּבִי ןייֵא רַפ טְכאַמעֶג םִי .

 נוא ןְפאַׁשַּב טְלעוֶו יד טֶה רו םֶד ןְייוו ש
 רע נוא ןרָאוָועג ןײלַא ְךיִז ןופ םיִנ זיִא איז
 רעֶד ,ליִו רעז םוָו ריִא ןיִא ןאָמ ּוצ ַחֹּכ טֶה

 רֶּבְרִמ רעֶד ןיא טְריִפעֶג אייֵז טאָג טֶה ְךאָנ !
 ןּופ ןייג טיִנ ןְטְראָד ןעק ׁשְנעֶמ ןייק.םאוָו !
 סאָד ןעֶוייוו ּוצ ןעֶגְנאַלש עֶסֹורְג איד ןיִגענ

 טֶה ְךאָנ רֶד נּא :ְנִדְלַא רֶּביִא ַחֹּכ טֶה רע
 סאו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק טְכאַרְּבעֶנ אייז רֶע
 טְלעוֶו רֶד ןּופ קָלֲח עֶטיִרְד םֶד בּוׁשָי זיִא סֶד
 ןייַא טֶה נּוא םיִסנ עַסֹורְג ןאָטעֶג ייֵז טֶה נּוא

 סאוָו ֹוחֵרְי ןּופ ןיִרעומ עֶסֹורג איד ןְּפְראוָועֶג
 ְךְרֹוד ראָנ עַבָס רעֶד רֶיוִו ןעוֶנֶג זיִא םאָה
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 שי א יא א א ר 6 ברא 4 : "רב ' 6 י.י" "אה ראל עי עי יי תהי ח/.יי"- ריי
: 

 הלר הניארו

 נאָועֶג הָשֹמ טאָה םּורָד נּוא םיִסיִנ טְמאָנ
 ףיֶאְנַׂשְמ ּוסּונֵיו ְךיֶבָיֹוא ּוצּופִי ןֹורָא םָד ייּב

 טָאור הָניֵכְׁש ןייַז םָו טאָג רֶמֹולְּכ (ְּךיְִּפִמ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ דֶנייַפ יִד טְכאַמ ןֹורָא םָד ףֹוא
 ּוא (רַמאֹי הֹחּונְבּפ םיִסיִנ טּוט :ּוא ןְלאַפ
 הָׁשֹמ טֶה ןָאור טְּפְראַרעֶג ְּבאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו
 ליִפ יִד ןָאור ְּךאַמ טאָנ (ַי הָבּוׁשנ טְנאָזעֶג
 רעייֵז ףוא לֵאָרְׂשִי איד ןּוּפ דְנעֶזוט ןְהעֶצ
 ןֵבאָרְּבעֶג טיִנ לאָז אייז ןּופ רנייק םָד טֶרָא
 איִד טְּבייַרְׁש יישר זי יִנְֲאְּב ער) .ןירעוֶו
 נּוא טאָג ףֹוא וייַּב דייֵריִג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןעֶד ןיִרעֶה םַד לאָו טאָג םָד טְלאוָועֶג ןְּבאָה
 ןְּבאָה נּוא ןיִנְרעֶצ רָדטְלאוָועֶג םיִא ןְּבאָה ייֵז
 טָאּורְנ טיִנ נאָמ ייֵרָד ןֹוׁש ןְּבאָה ריִמ טְנאָזעֶג
 ןְלאָזייַז ֵדְּכ ןעוֶועֶג הָבֹוט רעֶייַז זיִא םָד נּוא
 (הָנֲחַמַה הֵצָקַּכנ יאְרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןָמּוק דֶלאַּב
 טאָה סע נּוא רעֶייַפ ןייא טקיִׁשעֶג טֶה טאָנ
 ְְנאַנעֶג ןעֶגעֶו םָו בַר בֶרֵע סאָד טְגעֶרְּב רַפ
 לייֵטַא נוא לֵאָרְׂשִי יִד רָטְנּא הָּנֲחַמ קע ןיִא
 איד נוא ןְראַה יִד טְנעֶרְּב רַּפ טֶה םִע ןְנאָז
 הָׁשמ טאָה לֵאָרְׂשִי הָנֲחַמ רעֶד ןּופ יֵבּוׁשֲח
 רֶעייַפ סאָד זיִא ֹוזַא טאָנ ּוצ ןאָמעֶג הָלֵפְּת
 םּורְד נּוא דְרֶע רעֶד ןיא ןקנּוזעֶג ןייַא ןְראוָו
 רֶדָא ןְראוָועג ןְׁשאָל רַּפ טיִנ רעֶייפ םָד זיִא
 ןוֿפ זיִא רָדֵס רעֶד איו ֹוזַא ןְגְנאַנעֶג ףֹורַא
 םּורָד ויִא םאָד ףורַא טייֵנ סֶע סאָד רעֶייַפ
 ןְלאָז איי ןְּבאָה אָרֹומ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד יֵדָּכ
 רעייַפ םָד טעֶו ןאָט וייַב ןְלעוֶו ייֵז ןעוֶו ְייֵמ
 רַּפ אייז םעֶו נּוא ןְמּוק דְרֶע רֶד ןּופ רֶדיוו
 םֶד נּוא (ּבְרקְּב רֶׁשֲא ףּוסְפַסֲאָהְנ ןיִנעֶרְּב
 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד ןְׁשיווְצ זיִא סו בר בָרֵע
 ָךֹוא לֵאָרְׂשִי יִד נּוא ׁשייֵלְּפ ןֶסֶע ּוצ טְסיִלְגֶ
 טְגאָועֶג עַלַא ןְּבאָה ייֵז נּוא ןָגיִדְניִז טְכאַמעֶג
 גוא ןֶסעֶ ּוצ ׁשייֵלְּפ ןּבעֶג וָנּוא טעֶו רעוֶו
 טיִמ ןעֶנעֶז ףאָש נּוא רעֶדְניִר ליִפ עֶׁשְטאָח
 נוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא םִיַרְצִמ ןּופ לֵאָרְׂשִי איד
 ןְסעֶגעֶג ףֹוא .טאַהעֶג טיִנ ְּךאָנ ייֵו ןֶּבאָה ייֵז
 דֶגיֵנְבִל הָיָה בַר הָנְקְמּו) טייֵטְׁש םִע ןעֶד
 תֹומֵהְּב ליִפ .ְּךאָנ ןְּבאָה אייז (ֵּבֹואָר יִנְבַלְו
 ןעֶנעֶו ייֵז םו ראָי ניִצְרעֶפ איֵד ְּךאָנ טאַהעֶג
 טְלאָווָג ןְּבאָה ייֵז ראָג רָּבֶדִמ רָד ןיֵא ןעוֶועֶג
 ְּבאָה ייֵו עֶׁשְמאָה טאָג ףֹוא ןְכאַמ םיִלּוּכְִּ
 רעֶמ ְּךאָנ טְלאַועג יז ןָבאָה ׁשייֵלְפ טאַהעֶג
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 זיִא רֶרֵס רעֶד טְּבייֵרְׁש ןיבמר רעֶד .ׁשייֵלְּפ
 אייַּב זיִא קֶלאַפ םָד לייוַו הָמָחְלַמ ןייֵא ןיִא
 רֶד ןיִא ְךֹוא ֹוזַא רעִייט ׁשייֵלָפ זיִא רָדְנאַנַא

 אייֵּב ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו לֵאָרְׂשִי איִד סאוָו רָּבְדִמ
 ראָנ ׁשייֵלְפ ןעוֶועֶג רעֶייַט ךוא זיִא רָדְנאַנַא
 רֵּבֶא טאַהעֶג ׁשייֵלְפ גּונעֶג ןְּבאָה עֶכייר יִד
 ׁשייֵלְפ ןייק טאַהעֶג טיִנ ןְּבאָה עֶמיִרָא איד
 נְרכְנ ׁשייֵלְפ ןֵליוו אייז ןגירְׁשעֶג ןְּבאָה גוא
 איד (םָנִח םִיַרְצִמָּב לֵכאנ רֶׁשֲא הָנָדִה תֶא
 ׁשיִפ יד ןְקְנעֶרעֶג ריִמ טְגאָועֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 טְסיֵז םּוא םִיַרְצִמ ןיִא ןְפעֶגעֶג ןֶּבאָה ריִמ םנ
 טינ יֹורְטֶׁש ןייק ייֵז טֶה ןעֶמ יישר טְנעֶרָפ

 ןייַז ןאק איוִו נּוא טְסיִז םִּוא ןּבעֶג טְלאועֶג
 רַד טְסיִז םּוא ׁשיִּפ ןְּבעֶגעֶג ייֵז טֶה ןעֶמ םָד
 ןָא טְסיִז םּוא טְנייֵמעֶג ןְּבאָה ייֵז זיִא ץּוריִּת
 ריִמ רָמֹולְּכ בֹוט קָבָד רֶד טְּבייַרְׁש .תֹוָצֵמ
 עֶרָוְנּוא ןּופ טיִנ טְסיֵז םּוא ןְסעֶנעֶג ןֶּבאָה

 טא רעדאד

 תֹוָצִמ ןייק ְךאָנ ןְּבאָה רימ ןעֶד ןיגעֶו תֹוֲצַמ
 טיִנ אָרומ ןייק ריִמ ןָּבאָה םּורְד טאַהעֶג טיִנ

 ןְסֶעּוצ סו ןֶּבאָה טיִ ןְלעוֶו ריִמ םֶד טאַהעֶג
 ריִמ ןְּבאָה תֹוָצַמ ןְּבאָה ריִמ זַא טְנייַה רֶּבֶא
 ןְטְלאַה טיִנ תֹוצַמ יַד ןְלעֶו ריִמ ןעו אָרֹומ
 טאָג לייַו ןֶסֶע ּוצ םו ןְּבאָה טיִנ ריִמ ןְלעוֶו
 ,תֹוָצִמ איד רָּביִא ןייַז זָנֹורְּב זְנּוא ףֹוא טעוֶו
 רָד נוא יֵנּוקְזִח רעֶד נּוא בָאֹוׁש ןֶבָא רָד נּוא
 םִירְצִמ יד ןְּבייַרְׁש יֵיַחִּב רָד ְּךֹוא נּוא ןיבמר
 טְסיֵז םּוא ׁשיִּפ לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןְּבעֶעֶג ןְּבאָה
 ְהיִצ םֹורַא ןְפְלאָהעֶג ְּבאָה לֵאָרְׂשִי יֵד לייַו
 איִמ סֹורָנ ןְּבאָה נּוא רֶסאוַו םָד ןּופ ץעֶנ יִד
 ןעֶמ סאָד רָדֵס רֶד זיִא ֹוזַא ייַּב רָד טאַהעֶג

 טְפְלעֶה סאוָו םעֶד ּוצ ְךלֶׁשיֵפ עֶניילְק טיִנ
 רָד נּוא רָמאֹו םעֶד ןּופ ץעֶג יד ןְהיִצ םֹורַא

 טְנאָז אָרָמְנ איד רעֶמ ְךאָנ טְּביירְשיַיַחְּב
 םִיַרְצִמ ןיֵא ׁשיִפ לֵאָרְׂשִיּוצ ןְּבעֶגעֶג טֶה טאָנ
 רֶסאַוו ןְּפעֶׁש ןְגְנאַנעֶג ןעֶגעֶז רֶּבייַו איִד םֶד
 טְקיִׁשעֶג ּוצ ייֵז טאָנ טֶה ןנירק עֶרעֶייִז טיִמ
 רעֶד נוא יֵיַחְּב רֶד נּוא גּורק רעֶייַז ןיִא ׁשיִּפ
 ׁשְטייַט זיִא (הָנֶרַהנ ןְּבייֵרְׁש קָחֶצִי תֹודָלֹוּת
 םֶד הֶנֹוי ייַּב ןְניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ׁשיִּפ עֶטּוט
 טייֵטְׁש ןְגְנולְׁשעֶג ןייֵא םיִא טאָה ׁשיִפ ןייַא
 טֶה הָנֹוי (הָנָדַה יִעְמִמ יי לֶא הָנוי לֵלַּפְהִיַע
 ןּופ םיִרעֶרעֶג יִד ןּופ טאָנ ּוצ ןאָטעֶג הָלֵפָּת
 הָנֹי טֶה סו ׁשיִפ רעֶד ןעֶד ׁשיִפ ןָמֹוט ןייֵא

 3 הניאיו ךחולעהב תשרפ

  ןְראועֶג טייֵטעֶג דֶלאַּב ויִא ןְגְנולְׁשעֶג ןייֵא
 - ּוצ ןייַרַא ׁשיִפ ןֵרָדְנַא ןייֵא טְקיִׁשעֶג טאָנ טֶה
 ; ןייק טיִג יא סע ןעֶד ןייַרַא ףז ןיִא הָנֹוי ןְמעֶג

 . נואְׁשִיַפ ןִמֹוטַא ןיִא ןייַזּוצ קִיַדצַא ּוצ דֹוכָּכ
 ; יי רָמאֹיַע קּוסַּפ ןיִא רֶטייַוַו טייֵטְׁש םּורָד
 / םוצ טְנאַנעֶג טאָה טאָנ (הָנֹוי תֶא אקיַו נָדָל
 . צ ןְגיִּפְׁשעֶג םֹוא טֶה רֶע נוא שיפ ןְגידיִּבעֶל
  רָמֹוטַא זיִא (הָנָדְנ סאָד ריִמ ןְהעֶז ֹוזַא הֶנֹי
 / טְנייֵמ םָד הָנָדַה ְּךֹוא טייֵטְׁש אָד נוא ׁשיִּפ
 / לֵאָרְׂשִי איד ּוצ ןְּבאָה םִירְצִמ יד ְךֹוא ןעֶמ
 . םָלַא ןעֶנעֶז םִו ׁשיֵפ עֶטוט איד ןָסג ןְּבעֶגעֶג
 . דָנּוְג םוא ןעֶנעֶז ייֵז םָו אָט ףֶניִפ רֶדֶא ריִּפ
 ; יד ןעֶד ׁשיִּפ עֶׁשיִרְפ ןייֵק טיִנ רֵּבֶא ןֶסעֶּוצ
 לֵאָרְׂשִי איד ןְמייֵמ טְלאוועג ןְּבאָה םִיְצִמ
 . איד םיִאּוׁשְקַה תֶאנ ׁשיִּפ עֶטְלַא איד טיִמ
 ; נא ןיִרְצּולּפ יִד ןְקנעֶדעֶג רימ ןְנאָז לֵאָרׂשִ
 . םו םיִקְרּוּב יד נּוא לָּבאָנִק נוא סיִלָּביִצ יִר

 , םֶּביירְׁש יישר םִיַרְצִמ ןיִא ןְסעֶנעֶג ןְבאָה ריִמ
 / אייֵלְרַלַא ןּופ םעט ןייֵא טאַהעֶג טֶה ןֵמ רֶד
 / ֹוַא םיִנ ראָנ ויִא טְלעוֶו רָד ףֹוא סו וייֵפְׁש
 . ןְּבאָה םּורָד ןְאייֵטְׁש אָד םִו םיִניִמ יִד איו
 / םאָנ נוא טיָנ רימ ןְּבאָה םיִנֵמ יד טְנאֶנעֶג ייֵנ
 , לייַו יִגעֶו הָבֹוט רעֶיִז ןופ ןאָטעֶג םֶד טֶה
  וצ נּוא תֶרֶּבּועְמ ןייַא ּוצ ןְטאַׁש םיִניֵמ איד
 . טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורָצ רעֶד נּוא .תָקָניִמ ןייֵא
 / לאָז רֶע ןֶׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַרְּבעֶג טֶה ןֵמ רֶד
 . לאָז נוא הָרֹוּת ןְנְרעֶל לאָז נּוא תֹוצִמ ןאָט
 . ןְּבאָה םּורָד נּוא םֶסְניִד סְטאָנ ןיֵא ןְטְכאַרְמ
 / ןֶּבאָה אייז ייוַו ןייֵּב רייֵריִנ םיִא ףֹוא אייז

  ףונ םעֶד לאָז םאוָו ייַפְׁש עֶכְלעֶַא טְלאָועֶג
  םָד םיִנּונֲעַּפ ְּךאָנ ןייֵנ ְּךאָנ וצ ןְכאַמ גיִטְסּול
  אלְּב םֶנֵדְת טְגאָועג םיִמָכֲח עֶרעֶונּוא ןֶּבאָה
 / טְנאֶועֶג ןֵּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד רֶמֹולְּכ (תֹוָצִמ
 ; םֶוו םיִניִמ יד ןְסעֶנעֶג םִיַרְצִמ ןיִא ןְּבאָה ריִמ
 . ריִמ ןעֶנעֶו םּורָד תֹוצַמ ןאָט ּוצ םיִנ ןְגנעֶרְּב
 . םֶגעֶרְּב ןֵמ רָד רָּבֶא תֹוצִמ ןָא אייֵרְּפ ןעוֶועֶג
  ןְנרעֶל ּוצ נוא תֹוָצִמ ןאָמ ּוצ ןְׁשְנעֶמ םעֶד -

  יִּתְלַּב לֹּכ ןיֵא הָּׁשֵבְיּונָׁשְפַנ הֶּתוו הָרֹוּת
 |/ נוא אָט ןעֶגאָז לֵאָרְׂשִי איִד (ּוניֵניֵע ןִמַה לֶא
 | ַדוא ןייק טיִנ נוא ןַמ ראָנ ריִמ ןֶסע טְכאַנ
 . ץְלַא ןְראוָועֶג סֵאְמִנ וְנּוא ןֹוׁש ויִא םִע וייַפְׁש
  ןֶּבֹול ןֵמ םעֶד טוט םאָנ נּוא ןֶסעוּוצ םְנייֵא
 טֶה רֶע טּונ רעֶייַו זיִא ןֵמ רעֶד יוִו טְנאָז נּוא

 ןייא
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 טְלאַטְׁשעֶג ןייֵא םֹוא רֶדְנאַלְג וו םיִנָּפ ןייֵא
 טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורִצ רעֶד נּוא ,לאָטְסיִרְק
 טְסואוועֶג זיִא סע ןעֶד טֵּבֹולְג ןֵמ םָד טֶה טאָג
 ןְּבאָה ןעֶמ וּומ ןייַז טּוג לאָז םִע ןָסֵע ןייֵא ּוצ
 ןייַז לאָז םִע זיִא עָמְׁשְרֶע סאָד .ןעֶכאַז ריִפ
 עֶרעֶדנַא םָד ,ףונ םּוצ נוא פאק םּוצ דְנּועֶג
 סִע ןְהעֶז ּצ ןָא ןייׁש ןייַו זּומ ןעֶסע םאָד זיִא
 עֶטיִרְד סאָד ןָכאַמ טְסּולַא ןָׁשְנעֶמ םָד לאָז
 טאָג םֶה טימ רעֶד נוא ןייַר ןייַז זומ םִע זיִא
 טְנאָועֶג רע טֶה עַטְׁשְרע םָד .ןָמ םָד טְּבֹולְג
 רָדְנאַלְג יו ֹוזַא דְנּוזעֶג זיִא ןמ רֶד (הַג עַרוַּכת
 םאָד ןָנֹוא איד ּוצ נּוא ּפאק םּוצ דָנּוזעֶג יא
 רָד (חַלֹורְּבַה ןיֵעְּכו טְנאָזעֶג רע שֶה עֶרָדְנַא
 ילאַטְסיִרק ןייֵא יו וזַא ןְהעֶזּוצ ןָא ןייֵׁשזיִא ןֵמ
 (וָמָּׁשַה דֵׁשָלנ טְנאֶזעֶג רע טאָה עֶטיִרְד םֶָד

 לֵּטַה תֶרָרְבּו טְגאָועֶג רֶעּוטָה עַדְרעֶפ םֶד
 לַמ ר ןייַר טְלאַפ ןֵמ רַד סיִלָע ןֶמַה דֵרֵי
 תֹודְלֹוּת רָד נּוא ןְבֹוא ןופ גוא ןְטְנּוא ןּופ טְגיִל
 רֶד טְנאעֶג ןְּבאה לֵאָרְׂשִי יִד טְּבייַרְׁש קָחְצִי
 יד דֶנילְּב ייֵז טְכאַמ רֶע םייוַו רעֶייֵז זיא ןֵמ
 רֶע (חַלֹודְבַה ןיִעְּבנ טְגאָזעֶג טאָנ טאָה ןְגֹוא
 רעֶד טְכאַמ ןעֶמ םוָו לאָטְסירְק יוִו ֹוזַא זיִא

 ייֵז ףֹוא ןְהעֶז טייל עַמְלַא יד םִו ןְלירְּב ןּופ
 איד ןּופ ןְהעֶז םָד ּוצ טיִנ טְמעֶנ רֶע רָמֹולְּכ
 ישר ןְנֹוא יד ּוצ גָנּוהעֶז ּוצ ְּךאָנ טיִנ רֶע ןְגֹוא
 איד ׁשְמייֵט זיִא (הָׁשֵבְי ּונֵׁשְּפנ טְּבייֵרְׁש

 םֹוא ןייק טֶה ןִמ רָד טְגאָועג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןייַז טעוֶו ףֹוס רֶד ּבייֵל רֶזנּוא ןּופ טיִנ גְנאַנ
 רֶד ןְרעוֶו ןְלאוָוְשעֶג ןְלעוֶו רֶכייֵּב עַרזנּוא םֶד
 ,םעֶד ּךֶרֹוד ןְּבְראטְׁש ןְלעוֶו ריִמ נּוא ןּופ

 ְסייֵהעֶג ךאָד טאָה טאָנ יִנקְזַח רָד טְעערְּפ
 לָנאָנ םֶנְרעֶזייַא ןייא לֵאָרְׂשִי ןֵכיֵלְמיִא ןָכאַמ
 טעוֶו רֶע ןעוֶו ְּךיִז ייַּב ןְטְלאַה םיִא לאָז רֶע
 טיִמ רֶע לאָז רֶּבְרִמ רֶד ןיא ןאָט ְּךֶרֹוצ ןייַז
 ןייַז ןְקעֶד ּוצ ּוצ דרע ןְּבאָרְג ןָא לֶנאָנ םעֶד
 אוי ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי םֶד ְּךאָד ְךיִא העְז ְךֶרֹוצ
 עֶׁשְטאָח רָּבְדִמ רֶד ןיִא גנאַנ סֹוא ןייֵא טאַהעֶג

 תֹומּוא יִד זיִא ץּוריִּת רָד ןמ ןְפענעֶג ןְּבָה יי
 ּוצ ןָפֹוק ראַפ ּוצ זייַּפְׁש טְכאַרְּבעֶג .ןֶּבאָה

 אייז ןְּבאָה ןּופ רָד רֶּבְרִמ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִ
 (הָבֹורמַּב ּוכָדֹוא םִיַחַרְּב ּונְחֶשְוק טאַהיִנְּדְרּוצ

 םיִמַעַמ עֶלַא טאָה ןֵמ רעֶד טְּבייֵרְׁש ישר

 0( * אי יש יי
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 "י"ט ייד ושי זית שא 6
 : 1 עק

 לר הניארו ךהולעהכ תשרפ הניאצ

 ָכאַו יד ןּופ םַעטַא טאַהעֶג טֶה רֶע;טאַהעֶנ
 איד ןּופ נּוא ליִמ ןייא ןיִא טְלאָמ ןעֶמ סאוָו
 ּוא לָסייֵמְׁשַא ןיִא טְסֹומְׁש ןעֶמ סאוָו ןְכאַז
 א .ּפאָטַא ןיא טְכאקןעֶמ םִז ןְכאַז יד ןופ
 ביִקיִדַצ יִד טְגאָז אֶרָמִ יִד טְנאָז יִנּקְַח רֶד
 ּופ זיִא רֶע יו ֹזַא ָסֶע טְנעֶקיִנ ןמ םָד ןְּבאָה
 ָניִסעֶמ לֶטיִמ איד נוא ןְלאַפעֶג לָמיֵה םעֶד
 ןיִא ןעֵסֹוטְׁש ּוצ טְוּומעֶג םיִא ןעֶּבאָה טייַל
 איִד נּוא ןְסעֶנעֶג םיִא ןָּבאָה נּוא לָסייֵטְׁשַא
 פאָטַא ןיִא ןְכאָק טְמעֶג םיא ןֵּבאָה םיִעָׁשְר
 (ויָתֹוחָּפְׁשִמְל הָכֹוּבנ ןְסעֶנעֶג םיִא ןֶּבאָה גּוא

 םִלְמאֹעֶג ןייֵא ךיז ןְּבאָה ייֵ טְּביֵרְׁש ישר
 אָיְסָהָרְפִּב טְנייוַועֶג ןְּבאָה נּוא םייוו תֹוחָּפְׁשִמ
 אייז סאָד ץְראַה זייַּב רֶעייז ןְייוװ םֹורַא ּוצ
 ןָנאָז םיִמָכֲח איד נּוא ,טאָנ ףֹוא וייֵּב ןְדייֵר
 ןיִנעוֶוןופ טְניועֶג ןְּבאָה ייֵז אָרְמִנ רעֶד ןיִא

 ןופ ןְמאָּב רַפ ייֵז טֶה ןעֶמ םָו תֹוחָּפְׁשִמ יד .
 ןְמעֶנ ּוצ טיִנ נוא ׁשיִא תֶׁשֶא ןייֵא ייַּב ןֶגיִל ּוצ
 רָמְסעֶווְׁשַא רָדָא רָמּומַא ּונייַהָד הָבֹורְקַא
 םּוראָו םֵעֹונ יִרְמִא רֶד טְנעֶרְפ .ּבייַוַא רַּפ
 םעֶד ףֹוא םיִנ נוא טְנייוֶועֶג דָנּוצַא ייֵז ןְּבאָה
 ראַפ ייֵז םע טֶה ןעֶמ זַא תעַׁשְּב יֵניֵס גְראַּב
 טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז זיִא ץּוריּת רֶד ןְשאָּב
 םורד .יניִפ נְראַּב םֶדייֵּב הָחְמִׂש יד ןֵׁשיִמ רַּפ
 ןעֶמןעק ץּוריִּתַאְּדאָנ טְנייועֶג דנּוצא יי ְּבאָה
 םָד ייַּב דָנּוצַא טְנייוֵועֶג םּורָד ןֶּבאָה ייֵז ןְגאָז

 םֶה ןֵמ רֶד טְגאָז אָרָמֶנ יִד יו ֹוזַא ןְלאַפ ןִמ
 ןייֵא ןעוֶו ךוא נּוא הָנֵזְמ זיִא סֶע רעֶו ןויוִועֶג
 נוא ןְּבראַטְׁשעֶג ריִא זיִא ןאַמ רָד סוָו הָׁשִא

 ְךאָנ םיִׁשָרֲח ייֵרְד רַּפ ןאַמַא ןְמּונעֶג טֶה יִז
 ּוצ דְניִקַא טאַהעֶג טָה יִז נּוא טוט םְנאַמ םָד
 םִעבֹוא טְסּואוועֶג טיִנ ןעֶמ טֶה םיִׁשָדֲח ןֶּביִז

 םעֶד ןּופ טיִׁשָדֲח ןְּביִז וצ ןְראָּבעג ןְראוָו זיִא
 םעֶד ןּופ םיִׁשָדֲח ןייֵג ּוצ רֶדֶא ןאמ ןְרעֶדְנַא
 ןְראָועֶג ראָועֶג סאָד ןעֶמ זיא ֹוזא ןַטְׁשְרִע
 ראַפ ןְלאַפעֶג זיִא ןִמ רעֶד ןעֶד ןמ םֶד ְּךֶרֹוד
 ליִפ יו ְךֶלְמְסעֶמ ליפ ּזַא טְלעֶציג ןְכיֵלְטיִא
 לָטְסעֶמַא ןעוֶוָג זיִא טְלעֶציִג ןיִא ןעֶד ןָׁשְנעֶמ
 ןיינ ןעֶועֶג ןעֶנעֶז אייז ּבֹוא נוא ןָכיִלְמיִא ּוצ

 גוא דְניִק םֶד יח ןאַמןרְדָוַא םֶד ייַּב ָׁשְנעֶמ
 ןעֶמ טֶה ןֵמ ְּךֶלְטְסעֶמ ןְהעֶצ ןְלאַפעֶג ויִא םִע
 סֶע זַא רָּבֶא רֶניֵק ןייַז זיִא םָד זַא טְסּואוועֶג

 ראַפ נּוא ןֵמ ְךֶלְטְסעֶמ ןיינ ןְלאַפעֶג ראָג ויָא
 םַד
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 ןְלאַפעֶנ זיא ןאַמ ןְמְׁשְרעֶםֶד ןּופ טְלעֶציִ םֶד
 זַא טְסּואוועֶג ןעֶמ טֶה לֶטְפעֶמ גיִרְּביִא ןייֵא
 ְךֹוא גּוא ןאַמ ןֶטְׁשְרִע םד ןּופ זיִא דְניק םֶד
 תּונְו ןּופ דְניִקַא טאַהעֶג םֶה הָׁשִא ןייֵא ןעוֶו
 גירְּביִא ןייֵא זיִא םִע ןְמעוֶו ייַּב ןְהעויִ ןעֶמ טָה
 דְניֵק סאָד ויִא םָד ןּופ ןְלאַפעֶג ןֵמ לֶטְסעֶמ
 הָנַוְמ טאַהעֶג אָרֹומ רֶּבייוַו איד ןְּבאָה םּורד
 ןמעוֶו טימ ןְגאָז םֹוא טעוֶו ןמ רֶד ןעֶד ןייַז ּוצ
 דָנּוצַא אייז ןְּבאָה םּורָד ןעוווְנ הָנֵזְמ טֶה איז
 (הזַה םֶעָה לָּכ תֶא יִתיִרָה יִכנֲאָה) טְניוֵועֶג
 אֵׂשַמ יד ּוטָסּוט םּודאוָו טאָג ּוצ טְגאָז הָׁשֹמ
 ןעֶד ְךיִא ּבאָה ריִמ ףֹוא קְלאָפ םעֶד ןופ
 יז ןעֶד ְּךיִא ּבאָה רֶדָא קְלאָפ םֶד ןְגאָרְטעֶג
 ןְגאָרְט ייֵז לאָז ְךיִא ריִמ טְסְגאָז וד םוָו ןֵגינעֶג
 דְניִק נֹוז ןייֵא טְנאַרְמ רֶהיֵצ רָד ןייֵא יו ֹוזַא
 ֹוזַא ריִמ טְסֶליוִו ּוד ּבֹוא (נֹורָה אָנ יִנֵנְרָהנ
 םּורְד נוא ןְניִגְראַה רֶסעֶּב ְּךיִמ טְסְלאָז ןאָט
 רָמֹולָּכ (נֹורָה אָנ יִנְנְרַה) לאָמ ייוֵוְצ רֶע טְנאָז
 םִליע לָׁש ֹונֹוּבר טאָג ּוצ טְנאָז ּוניֵּבַר הָׁשֹמ
 לע ןְגאָלְׁש רֶד ןייַ ְךֶׁשְפַנ הָמִמ לעֶוו ְךיִא
 ְךיִמ אייֵז ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶגאָז סיִּפעע ךיא
 ְךיִא לעוֶו ןיִגאָז טיִנ אייֵז ְּךיִא לעוֶו ןְניִנְראַה
 ןייַד ןאָט טיִנ לעוו ְּךיִא סאוָו ןייַז הָתיִמ בֵיַח
 םאָנ טְגאָויִנ טאָה הָׂשֹמ לייוַו נּוא תֹוחיִלְׁש

 ֵבְראָטְׁשיִג רֶעזיִא םֶדְּדרֹוד ןגיְִרַה םיִא לאָז
 םֹולָשְו סֵח ןעֶמ טְגנעַרְּב ןְכאַז ייֵרד ְּךֶרֹוד ןעֶד
 רעֶנייֵא ןעוֶו זיִא סְנייֵא ןייֵב ןיילַא ְךיִז ףֹוא

 רָד דֶרֶע רֶד ףֹוא שֹורָּב ְךיִלְקעַרְּב טְּפְראַו
 ויַא יִרָדְנַא םֶד .תּולַד םָד ְּךיִז ףֹוא טְגְנעֶרְּב
 רַד טמּוק הָלָלקֹא ןיי לא ךיז טיִנ רֶנייֵא ןעוֶו
 טְרעֶנַּב ׁשְנעֶמ רַד טְגאָז נּוא טאָנ ראַפ ןֶסָׂש
 ריִרָּפ טֶה הָׁשמיִׁשְטאָה נּואוייֵּב ןייֵלַאְּדיִז ףֹוא

 (ְךֶרֶּפַסַמ אָנ יִנֲחָמִנ לֶגע םֶד יב טְגאָועֶג ּךֹוא
 ןּופ נּוא םיִיַחַה רַפֵס ןייַד ןּופ ּפָא ְּךיִמ קעָמ
 רע טאָה סֶד טְּבעֶליִג רֶע טֶה ןיִנעוֶו טְסעֶד

 טיִמ טְגאָועֶג רע;טֶה אָד רָּבֶא םֵעַּכ ןָא טְנאָגעֶג
 נוא ןֶּבְראָטְׁשעֶג םֶד ְךֶרֹוד רע זיִא םּורָד סַעַּכ
 טְכיֵלַא ןָא דְניִצ ׁשְנעֶמַא ןעוֶו זיא עַטיִרְד סָד
 יִהיֵנ טְנאָז ןעֶמ רעֶדייֵא תָּבַׁש יֵאְצֹומ ןיִא
 ְךיַו ףֹוא טְגְנעֶרְּב רעֶד (שודק הָּתַאְו םעונ
 טְּבייַרְׁש ֹוזַא םיא ןיִטְלעֶׁש םיִתָמ יד ןעֶד זייַּב
 (ׁשיִא םיִעְבִׁש יִל הָּפְסָא) רֹומַה רֹורְצ רָד
 טיִנ טְסעוֶו ּוד טְרעֶפְנֶעיִג הָׁשֹמ טאָה טאָנ

 טשעט א א

 הניארו ךתולעהב תשרפ

: 

 .דייֵרעֶג ןיִּבאָה לֵאָרְׂשִי איד םו הָרָעְבַּת ןיִא
 / רייֵרעֶג טיִנ ןְּבאָה םיִנקְז יד נּוא טאָנ ףֹוא זייֵּב

 | הָתיִמ בָּיַח ןינעֶז ייֵז ראָנ טאָג ףוא זייֵב ןייק
 . ןְהעֶוֶגוּבאָה ייֵ םוָו הֶריּת ןֵּתִמ ייַב ןְראָועֶג
 . טאָג ראָנ ןעוֶועֶג זיִא טאָג יו ןעֶקְלאוָו םֶד ןיִא
 { רע לייַו טייֵטעֶנ טיִנ לאָמ טְכְנעֶד ייֵז טאָה

 . ןּופ הָחָמִׂש יִד ןעַׁשיִמ רַפ טְלאָועֶג טיִנ טֶה
 / ןראָועֶג טְנעֶרּב רייז ןיִנעֶז םּורָד הָרֹוְּוַתַמ
  םעֶד ןָא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי לייוַו הָרעֶבּפ ןיִא
 ףֹוא ייֵז ןעֶזאָל טְנאַזעֶג טאָנ טֶה ֹוזַא טְנייוֵועֶג

 ד

 ד / טְגאעֶג טֶה טאָנ עא ןעֶנייו ְךֹוא םיִנֵקְז איִד

 , איד ןופ םיִנְקָז גיִצְּביִז םֹוא ּבֹולק הָׁשֹמ ּוצ
 / םִיַרְצִמ ןיִא ןעֶנאָלְׁש טְואָלעֶג ְּךיִז ןיִּבאָה םוִו
 טְצעֶועֶג ןיִראָוו ןיִנֶז ייֵ ןעֶד לֵאָרְׂשִי רֶּביִא
 ְַרׂשִי יד ןְהעֶז ּוצ לֵאָרְׂשִי רָּביִא הֹעְרַּפ ןּופ
 צ ןיִּבאָה ייֵז ;וא ןעֶטייּבְרַא טְכעֶר ןעֶלאָז
 נּוא טייֵּבַרַא איִד טְכאַמעֶג רֶגָניִרְג לֵאָרְׂשִ
 יז ןְּבאָה םּורָד ןעֶנאָלְׁש טְזאָלעֶג ְךיז ןְּבאָה
 נוא .ַאָרְׂשִי רָּביִא ןיִראַה ןייַז ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז
 םאָד ּךייַא ּוצ לאוו ןעֶנאָז ייֵז ּוצ טְפְלאָז ּוד
 איִד רעֶּביִא ןיִראַה ןייַז ּוצ הָכֹוז טְנעֶז ריִא

 ןיִבעֶג םיִנֹקָו יִד לעַטְׁש יא טאָנ ןּופ רֶדְניֵק
 ןעֶלאָז נּוא ןעֶהעֶז ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי סאָד ריִד
 (רנו ַחּורָה ןמ יִּתְלצִאְע ייֵז רַפ ןיִּבאָה אֵרֹומ
 הָאּובנ ןייַד ןּופ ןעֶדִייֵׁש ּפָא לעוֶו ְךיִא נּוא

 טְּבייַרְש יֵיַחּב רָד .ייֵז ףוא ןעֶּבעֶג לעוֶו נּוא
 םּוצ טְרעֶּפְנעֶינ רָּביִא ְּךיִז טאָה הָׁשֹמ לייוו
 הָכֹוז רֶע טֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי ןיִנעוֶו ןּופ טֹומ
 ןְבעֶגעֶג ןעֶראוָו ויִא הֶאּובְנ ןייַ ןּופ םֶד ןעוֶועֶג
 ְךיִז ןּופ טיִג טאָג יוִו ְּךייַלְנ םיִנֹקָו איִד ףֹוא
 טאָג זַא נּוא םיִאיִבְנ איִד ףֹוא הָאּובָנ ַחּורַא
 ףֹוא הָאּובְנ איד זיִא הָׁשֹמ ּוצ דייֵרעֶג טאָה

 םִו טְרעֶהעֶג ןיִּבאָה ייֵו נוא ןְמּוקעֶג ךֹוא ייֵז
 םיִמָי ׁשֵדֹוח דע) דייֵרעֶג םיא ּוצ טאָה טאַנ
 ׁשייֵלַפ ןעֶסע טעוֶו ריִא טְנאָזעֶג םֶה טאָנ וגו
 טְּבייֵרְׁש י"שר .געֶט גיִסייֵרָדּׁשְדֹוח ןעֶצְנאַנַא
 לֵאָרְׂשִי ןופ םיִרשּכ יִד ןיִנאָז םיִמָכֲח לייֵטַא

 - ןבאה

 . לעֶמאַו אֹרְׂשִי ןופ אָּׂשִמ איד ןעֶנאָרְט ןייֵלַא
 , לֵאָרְׂשִי ןופ טייַל עַטְלַא גיִצְּבִז ןיֵא ריִמ
 | נירְלַא ןיִא ןעֶפְלעֶה ריִד ןעֶלעֶוו ייֵז נּוא
 .. ְךאָנְךאָד ויִא סע ןיִעֶרְּפ ֵיַחְּב רֶד נוא "שר
 . ץּוריִּת רֶד .םיִנֵָז יִּביו ןעֶוֶג םִיַרְצִ ןיִא
 / ןעֶראָועֶג טְנעֶרְּב רַּפ ןעֶנעֶז םיִנקָז איד זיִא



 שר א עט עי

 תשרפ הניאצ

 ׁשייֵלַּפ םעֶד ןּופ טאַהיג רַעַצ ׁשֶדֹוחַא ןְּבאָה
 יד נּוא ןּבְראָטְׁשעֶג אייז ןיִנעֶז ְּךאָנ רעֶד גּוא
 ׁשיווְצ טאַהינ ׁשייֵלְפ םֶד ְךאָג ןְּבאָה םיִעָׁשִר
 נּוא  ןֶּבְראַטְׁשעֶג דְלאַּב ןיִנעֶז נּוא ןייֵצ איֵד
 רֶלאַּב ןיִנעֶז םיִרָׁשְּכ יד ןְגאָז םיִמָכֲח לייֵמַא
 גִסייַרְד ןְּבאָה םיעָׁשְר יד נא ןְּבְראָטְׁשעֶג
 אייז ןיִנעֶז ְּךאָנ רעֶד נוא טאַהיִג רַעַצ גאָט
 טעֶװ ריִא (אָרָזִל םֶכָל הָוְהָונ ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ְךייַא טעוֶו םִע זיִּב ׁשייֵלְפ ןיִסֶע גנאל יֹוזַא
 םּוא םעֶד ְּךַרֹוד טעֶו ריִא נּוא ןיִרעוֶו סָאְמִנ
 טֶה (ונו ףֶלֶא תֹואֵמ ׂשֵׂש הָׁשֹמ רֶמאֹיע ןָמּוּק
 דְניִזיט טְרָדְנּוה סקעז טאָנ ּוצ טְנאַזעֶג הָׁשמ
 ּוד נּוא םִיַרְצִמ ןופ ןְגְנאַנעֶג סֹורַא ןיִנעֶז ןאַמ
 נּוא ןיִסֶע ׁשייֵלְפ ׁשֶדֹוחַא ןְּבעֶנ אייֵז טְסְליוִו

 רקָכּו ןאצַה) ןֵּבְראַטְׁש אייז ןְלאָז ְךאָנ רעַד
 ןעֶלוק לאָז ןעֶמ טְכעֶר ןעֶד זיִא (ונו טֵחָׁשִ
 ןייַז גּונעֶג אייֵז לאָז םֶד נּוא רֶדְניר גוא ףאָש
 ּוצ נאָז ןעֶמ יו ְּךייֵלְנ זיִא םֶע גיִּביֵא ףֹוא
 ןטְׁשְרעֶג סאָמַאְּכעֶג ריִד טעֶ ןעֶמ לֶנייֵא ןייַא
 םעֶד ריִד ןעֶמ טעוֶו ְּךאָנ רָד נוא ןיִסֶע ףֹוא
 ןעוֶו טְגאָועֶג םיִא וצ טאָנטֶה ןְקאַה ּפָא ּפאָק

 יז ְּבעֶג וצ טיִנ חֹּכ ןייק ּבאָה ְּךיִא םֶד ןְגאָ
 ןמאָנ ןייֵמ טעֶו יֹוַא רֶּבְדִּמ רֶד ןיִא ׁשייֵלְפ
 ׁשייֵלְפ ייֵז ְךיִא וּומ םּורָד טְכעוֶוְׁש רַּפ ןְרעוֶו
 ירעוו ןְראָק ראַפ ןיַזמ ןְלעוו ייֵ ראָנ ןֶּעֶ
 ראָנ ןָכּוז ייֵז לאוו סייוו ְךיִא ןעֶד םעֶד ְךֶרֹוד

 ןעֶסְקֹוא ןְּבעֶג אייֵז לעוֶו ְךיִא ןעוֶו לֹּוּבִלַּבַא
 ׁשייֵלְפ ןְפאָׁש ןְליוִו ייֵז ןְגאָז ייֵז ןְלעוֶו ׁשייֵלְפ

 אייז עו ׁשייֵלְפ ְפאָׁש ןְבעֶ ייֵז ְךיִא לעוֶו
 ןְליוִו ייֵז רֶדָא ׁשייֵלְפ ןְסקְוא ןְליוֵו יז זַא ןְגאָז
 ןייק ּבאָה ְךיִא ןְנאָז קֶלַא ןְלעוֶוייֵז נוא ׁשיִפ
 טְָנאָזעֶג הָשמ םֶה ןְליוִו רֶעייֵז ןאַט ּוצ טיִנ ַחּכ

 נוא לֵאָרְׂשִי איד ּוצ ןיינ לעֶוו ְּךיִא שאָנ ּוצ
 זייַּב ןייק ןְלאָז ייֵז םאָד ןְרייֵר רֶּביִא יי לעוֶו
 .הָּתעַנ טְנאַועֶג םיִא ּוצ םאָנ טאָה ןָהייֵר טיִנ
 טעוֶו סֶע ּבֹוא ןְהעֶז ּוטְסעֶו דְנּוצַא (ונֹוהָאְרָת
 םֶר טְגאָועֶג ריִד ּבאָה ךיא יו יֹזַא ןייַז טיִנ

 ה"לש
 נאַר ןופ (אָרָל םֶכָל הֶיְהְוםֶכָפאַמ אֵצִי רֶׁשֲא דע

 ןופׁשֶנוע רֶר טְכיירְג סָעשי וו ןְעֶז ןעֶמ ןעק
 ןופ ןָמיִה יז ׁשֶנעֶמ רָה לאָז םּורָד .הֲָאַּתיֵלֲעַּב יֵר
 גינייוו טיִמ ןְגיִנעֶגעֶּב ןעֶזאָל ְךיִז לאָז נוא תֹורָתֹוּמ

 ו

 7 : ' יי ירא ר ראש יי או
 ירא יט

 ההניארו ךתולעהב זלר

 ןָמּוקעֶג הָׁשֹמ זיא ןיִרעֶה ּוצ טיִנ ְּךיִד ןְלעוו ייֵז
 םאָה ייֵז ּוצ טְנאָועֶג טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ
 רע םֶו ץֶלַא ןאָמ ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייֵק טאָג ןעֶד
 ןייֵמְׁשַא ןּופ רֶפאֹוַו ןְּבעֶגעֶג זְנּוא טֶה רֶע ,ליוִו
 םיא לֵאָרְׂשִי יד ןְּבאָה לֶמיִה םעֶד ,ןּופ ןֵמ נּוא
 רָזּוא ןאָט ּוצ טיִנ ַחּכ ןייקטֶה רֶע טרפְטְנֶיג
 ןְדייר ּוצ ןייַא זְנּוא רֶע טְקִיַׁש םּורְד ןְליוו
 רעֶד .ׁשייֵלְפ ןייק ןיִלעֶװ טיִנ ןעֶלאָז ריִמ
 ןֵּבייַרְׁש בַאֹוׁש ןֶבָא רָד נּוא קֶחֶצִי תֹורָלֹוּת
 ּוצ תֹומֵהְּב גּונעֶנ טאַהעֶנ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד
 רַּפ טאָה טאָג טְנאֶועֶג ןְּבאָה ייֵז ראָנ ןיִסעע
 ויִּב ןיִסע.טיִנ ׁשייֵלָפ ןייק לאָז ןעֶמ ןְמאָּב
 ףֹוא ןְגנעֶרְּפְׁש טּולְּב סאָד רעיַרְּפ לאָז ןעֶמ
 םעֶד ןייװ ריִמְקַמ לאָז ןעֶמ נּוא ַחַּבְוִמ םעֶד
 אָד טיַנ םיִנֲהֹּכ ןייק רעֶמ זיא םעע :ּוא בֶלֵח
 סאו נּוא רָדְנֹיק ייוֵוְצ' עֶנייֵז טיִמ ןֹרָהַא ראָנ
 םּורָד לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ ןאָט ןְגּונעֶג אייֵז ןינעק
 טעוֶו רעוֶו (רָׂשָב ּונָל ןֵּתִי יִמְנ טיִנ טייֵטְׁש
 ׁשייֵַלְפ גונעַגןְּבאָה יז ןעֶד ׁשייֵלְפ ןְּבעֶג זנוא
 נֵליִכֲאָי יִמְ) טְנאַזעֶג ןְּבאָה ייֵז ראָנ טאַהעֶג
 נּוא ןינעק םוָו םיִנֲהֹּכ יד ןיִנעֶז רעוֶו (רָׂשָב

 ביִרְקַמ ןְלאָז ייֵז סֶד ןיִסֶע ןָכאַמ ׁשייֵלְפ גּונעֶג
 ןְלאָז ריִמ סאָד שּולְּב םָד נּוא בָלֵח םֶד ןייַז
 לעֶו ְךיִא טְגאָזעֶגטאָגטֶה ׁשייֵלְפ גּונעֶג ןיִסֶע
 ריִא יִשְטאָח ןֶסֶע ּוצ ׁשייֵלְּפ גּונעג ןְּבעֶג ךייַא
 לְנֹופ ןְּבעג ְךייִא לעוֶוְךיא םיִנֲהּכ יִנייַו םֶה
 טיִנ ףְראַד ןעֶמ סאָד ןיִלְטְכאַַו ןָסייֵה סאוָו
 םעֶד ףֹוא טיּלְּב נּוא בָלֵח רֶעייֵז ןייַז ביִרקַמ

 קָחְצִי תֹודָלֹוּת רעֶד טְּבייַרְׁש ךֹוא .ַחְִֵּמ
 אייז םאָד טְנאָזעֶג רעֶיַרְּפ טאָנ טאָה םּוראוָו
 טֶהְּךאָנ רָד נּוא ׁשייֵלפ ׁשֶרֹוחַא ןיִסֶע ןיִלעוֶו
 ןעֶועֶג ְךאָנ זיִא ׁשייֵלְּפ םָד זַא טייֵטעֶג ייֵז רֶע
 ןייֵא טְראַוועֶג טיִנ טֶה נּוא ןייֵצ יֵרְקיִז ןְׁשיוִוְצ
 ּוצ טְנאָועֶג טֶה הָׁשֹמ זיִא ץּוריִּת רֶד ,ׁשֶדֹוח
 ןיִסֶע ןיִלעוֶו ייֵז טְנאָועֶג טְפאָה ּוד לייוו טאָנ
 ליפ ןּופ ןֶּבְראַטְׁש ןיִלעוֶו נּוא ׁשייֵלְּפ ׁשֶדֹוחַא
 ליִּפ טיִנ ןעֶטיִה ךיז אייֵז ןילעוֶו יֹװַא ןיִסע
 ֵּבְראַטְׁש טיִנ ןעֶלאָז אייֵנ יֵדְּכ ןיִסֶע ּוצ

 נוא
 שודקה
 ןֵתָנְו טְגאָזעֶג טֶה םולָשַה ויָלְע ּוניֵבָא בקעִי יו וזַא
 הָע טאָה ליִפ נוא (שֹוּבְלַל דָגָבּו לֹוכֲאָל םָחָל יִל

 :םאָנ ןּופ טְגְנאַל ראָפ טיִג
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 ןיִלעוֶו ףאָׁש גוא רֶדְניִר ליפ ּוליִּפֶא ןעוֶו נּוא
 ןופ ׁשיִפ עֶלַא רעֶדָא ייֵז ּוצ טיִלֹוקעֶג ןירעוֶו
 ןיִלעוֶו ייֵז ּוצ טְליִמאַזעֶג ןייא ןיִרעוֶו ןיִלעֶו םִי
 עו ֹוא ןיִסֶע ּוצ ליפ ןעֶטיִה ְּךאָד ְךיז ייֵז
 ּוצ טאָג טאָה ןיִרעוֶו םִּוקְמ טיִנ הֶרָיֵמ ןייד
 טאָנ ןעֶד טאָה (רֶצֶקִּת ִװרַיְהנ טְנאָזעֶג םיִא
 ןיִלעֶו יז עֶׁשְטאָח ייֵז ןעֶטייֵט ּוצ ַחֹּכ ןייק
 (םֶהיֵנׁשןיֵבּונְוע רֶׂשָּבַה) ןיִסעׁשייֵלְפ ניי
 עֶרעֶייו ןׁשיווצ ןעֶוועג ךָאנ זיִא ׁשייֵלְפ סאָד
 ןָזיוו ּוצ טייֵטעֶג דְלאַּב טאָג ייֵז טֶה ֹוזַא ןייֵצ
 גיִנייוו ןיִסֶע יז יִׁשְטאָח ןָמייֵמ ייֵז מעוָו רֶע םָד

 יישר (הָנֲחַמַּב םיִׁשָנֲא יִנָׁש ּורַאָׁשִיע ׁשייֵלְפ
 ןְּבייַרְׁש בָאֹוׁש ןֵבָא רעֶד נוא יֵיַחְּב רעֶד גּוא

 ןופ םיִנקז גיִצָּביזןְמעֶנ ןעֶסייֵהעֶג טאָה טאָנ
 יִד טְגאָועֶג הָׁשמ טאָה םיִאיִבָנ רַפ לֵאָרְׂשִי
 לעֶוְּךיִא ןעֶו םיִמָבִׁש ףֶלעֶווצ ןיִנעֶזלֵאָרְׂשִי
 טעֶו םיִנֵקָז םקעֶז שָבַׁש ןָכיֵלְטיִא ןּופ ןְמעֶנ
 סקעֶז לאָמ ףְלעוֶוְצ ןעֶד עֶניִרְּביִא ייַצ ןייַ
 ייוֵוְצ .ןּופ ןְמעֶג ְּךיִא לעוֶו גיִצָּביִז נוא ייוַוְצ זיִא

 םיִטָבׁש יִד ְּךיִז ןיִלעוֶו םיִנֵקָז ףֶניִפ ּוצ םיִטָבָׁש
 ףָניִנייוו ייֵז ןּופ םעֶג ְךיִא לייוו ןגיִרק ריִמ טיִמ

 הָׁשֹמ טאָה םּורָד םיִטָבְׁש עֶלַא ןּופ םיִנֹקָז
 ןָכיִלְטיִא ןופ םְקעֶזוצ יִצָּביִז נוא ייוֵוְצ ןָמּונעֶג
 ְךֶלְמיוִוְק גיֵצָּביִז נּואייוֵוְצ ןָמּונעֶג טֶה נּוא טֶבָש

 נא ןִקָז ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא רֶע טאָה גיִצָּביִז ףֹוא
 ןֵמעֶג טעוו סאָו רָד גיִדייֵל ןעוֶועֶג זיִא ייווָצ
 רָד נּוא איִכָנַא ןיִרעוֶו טעוֶו רֶד ןֶקָז לֶטיווקַא
 ְךִ טעֶװ רָה לטיווק ניִדייֵלַא ןֶמעֶנ טעוֶו םוָו

 ןייק ראַּפ טיִנ םיִא ליוִו םאָנ ןעֶד ןֶרִייֵׁש ּפָא
 םִע רעֶו ןפְראוָועֶג לֶרֹונ טאָה ןעֶמ נּוא איִבָנ
 רֶגיריִרְפ רֶדועֶד לָטיווקַא ןְמעֶג רעירפ לאָז
 .ןיִנעֶז םִע לייוו ןקָז לְטיוִוקַא ןגירק רֶכיִנ ןאָק
 רָדיֵמּו ֶדֶלֶא נא ןֵקז ךֶלְטיווק ליִפ אָד ְּךאָנ
 םוא טֶה הָׂשֹמ סו םיִנֵקְנ יִד ןּופ ןעוֶועֶג ןיִגעֶז
 םּורָפ רעֶייז ןיִנעֶז ייֵז נוא לֶרֹונ םּוצ ןֶּביִלְקעֶג
 גוא ןְטְלאַהעֶג גיִרָדיִג ְךיִז ןעֶּבאָה גּוא ןעוֶועֶג
 טְלאָוועֶג טיִנןְּבאָה נּוא ןְטְלאַהַּב ְּךיזןּבאָה
 רֶד ןעֶו טְגאָועֶגְּבאָה ייֵז ןעֶד לֶרֹונ םוצ ןייֵנ
 םיִנַז ןייַז וצ ןְלאַפעֶג וָנּוא ףֹוא טעֶו לֶרֹונ

 הָפְרָחּב ןייֵג םורַא םיִנקזייוֵוְצ יִרדָנא ןיִלעוֶו !
 םּוצ ןּכְׁשִמ ןיִא ןְגְנאַגעֶג טיִנ אייז ןיִנעֶז םּורָד
 ןיִנעֶו ייֵז םָד ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייֵמַא נּוא לָרֹוג
 ייֵז טָה הָׁשֹמ לייוַו לרָונ םּוצ ןעֶגְנאַגעֶג אָי

 הניארו

 רֵכֹוע טְלאוָועֶג טיִנייֵז ןיִּבאָה םֹורָד ןְטאָּבעֶג
 ןְמּוקענ ןיִנעֶז יז נוא הָׁשֹמ ןּופ טאָּבעֶג םֶד ןייַז
 םיִנקָז גיִצְכעֶז ּוא טֶכָא ןיִּבאָה לֶרָוג םּוצ
 זיִא ייֵז ףֹוא סאָו ְךעֶלְטיווְק ןעֶמּונעֶג םֹורַא
 ןֵמּונעֶג ןיִּבאָה םיִנְקִז יֵוְצ נוא ןקָז ןיִנאַטְׁשעֶג
 רָּביִא ןיִנעֶז ֹוזַא ְךִלְטיווק ייווְצ עֶגירייֵל איד

 ןיפ ךֵלֶמיווק ייֵוְצ עַטְׁשְרַמְנּוא יד ןְּכיְִּבעֶג
 םיִנ אייֵז ןיִּבאָה דָדיֵמ גוא דלא ּוצ ןֵקָו
 טְנאעֶגְזיִּבאָה נואְּךַלְמיווק יד ןיִמעֶנ טְלאָועֶג
 םוָו םיִנֹקִז ייוֵוְצ איד וצ = קב אייז ןיִזאָל

 ייֵז ןעד ךלְטיווק עֶגיִדייל איד ןְמּונֶג ןיִּבאָה
 יֵׁשְמאָה ריֵמ יו םיִנֵקְז ןייַז ּוצ יּואָר רעֶמ ןיִנעֶז
 יֵז לייֵ ,אָי זָנּוא ליוו נוא טיִנ ייֵז ליוו טאָג
 הָכֹוז יז ןיִּבאָה ןיִטְלאַהעֶג גיִרדיִ יז ןיִּבאָה
 םיִנז עֶלַא יו דֹובָּכ רעֶמ ןיִּבאָה ּוצ ןעֶועֶג
 שיִנ תֹואיִבָנ ןייק רעַמ ןיִּבאָה םיִנֹקַז יד ןעֶד
 ןיִא ןעֶהעֶׁשיִג טעוֶו םאוָו ראָנ ןיִגאָז טְנאָקעֶג
 ןיִּבאָה דֶרָיֵמּו רָדָלֶא רעֶּבְא ןיִטייצ יֵרייִ
 ןיִא ןעֶהעֶׁשיִג טעוֶו םִע םוָו טְגאָועֶג תֹואיִבְנ
 איד נּוא גֹונָמּו גוג םיִמ ַחיִׁשָמ ןּופ נעט איִד
 ְּביִרְׁשעֶג ןָא םיִנ ןיִנעֶז םיִנקָז איד ןּופ ןיִמעֶג
 ןופ ןיִמעֶנ איִד רָקָא הֶרֹוּת רֶד ןיִא ןיִראָועג
 ךוא ןיִראָועֶג ןְּביִרְׁשעֶג ןָא ןיִנעֶז דֶריֵמּו דֶרֶלֶא
 םעֶד ןּופ טְגאָזעֶג תֹואיבָנ ןיִּבאָה םיִנקָז עֶלַא
 ןיִּבאָה .דְדָיִמּו דֶדְלֶא "עָּבֶא הָׁשֹמ ןּופ םּור

 ךתולעהב

 נּוא טאָנ ןּופ חור םעֶד ןּופ טְגאָועֶג תֹואיִבָנ
 רִד ןיִא ןֵּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז םיִנקְז עֶלַא יִד ְךֹוא
 ןייק ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז רֶדָיַמּו דָדֶלֶא רֶּכֶא רָּכְרִמ
 (הֵשֹמ לֶא דניו רענַה ץְרָיַע לֵארְׂשִי ץֶרֶא
 נוא הָשֹמ ןּופ ןּוז רעֶד םֹוׁשְרָג ןיִפאָלעֶג זיִא

 יִנאָו דֶרימּו דֶדָלֶא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טאָה
 הָׁשֹמ יִנֹורֲא רֶמאֹיַע הָנֲחַמ רֶד ןיִא תֹואיבְנ
 ןייֵמ הָשֹמ ּוצ טְנאָועֶג עֶׁשֹוהְי טאָה (םֵאָלְּכ
 יז ןעֶד הָחיִפְּת רעֶד ןיִא ןייַא ייֵז ץעֶז ראַה
 עְׁשֹוהְינוא ןֶּבְראַטְׁש םעווו הָׁשֹמ טְנאנעֶגַּבאָה
 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק לֵאָרְׂשִי איד ןְריִפ! טעוֶו
 ףֹוא טְגאָועֶג םָמּוג ןְּבֲאָה אייֵ יִׁשְטאָח נוא
 ֶה ְּךאָד ןיִרעֶ ּךֶלָמַא טעֶו רע םֶד ַעֶׁשּוהְי
 ןייז ׁשיִיַבְמ ןיִנעו ייֵז סאוָו ןאָטיִג קְנאַּב םיִא
 ייֵז ץעֶז הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶג רֶע טֶה םּורָד יִּבָר
 הָנְַמַה לָא הָׁשֹמ ףסְאִינ הָסיֵפְת רֶד ןיִא ןייַא
 ןיִנעֶו םיִנֹז יד טיִמ הָׁשֹמ (לֵאָרְׂשִי יִנְקַיְו אּוה
 רעֶד הָנֲַמ רעֶד ןיִא טְלְמאעֶג ןייֵא ןעֶראוָו

 רּורצ
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 יוִו טְוייוו קּוסָּפ רעֶד טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורָצ .
 םֶה סע נא ןְטְלאַהעֶג גיִרָדיִנ ְּךיִז טֶה הָׁשמ !
 הָרָרָׂש ןֶּבאָה םיִנקְז יִד םוו טְרַאעֶג טיִנ םיִא !
 קֶהֶצִי תֹודָלֹוּת רעֶד םיִא טיִמ ְּךייַלְנ טְפאַׁש !
 בַאֹוׁש ןֵבֶא רעֶד נּוא רֹומַה רֹורְצ רעֶד נּוא !

 וצ רֵדּורְּב ןעוֶועֶג ןיִעֶז דָדיֵמּו ֶדֶלָא ןֶּבייַרְׁש
 טאַהעֶג טֶה םֶרָמִע ןעֶד רָטאָּפ ןייֵא ןּופ הָׁשֹמ
 טֶה רֶע יוֵו נּוא ּבייַוַא רַּפ .דָבָבֹוי עָמּומ ןייז
 רַפ טעוֶו הָרֹוּת איד סָד הָׁשֹמ ןּופ טְרעֶהיִג

 א ְּךיִז רֶע טֶה ֹוזַא עֶמּומַא ןְמעֶנ ּוצ ןיִטיִּב
 רֶדָנַא ןייַא ןְמּונעֶג טֶה נוא דָבָכֹוי ןּוּפ דייֵׁשעֶנ
 דָריֵמּו דָדְלֶא ריִא טיִמ ןְניוֵועֶג טֶה נּוא ּבייוו
 ויִא םָד דֶדֶלַא ןֶסייֵהעֶג רנייֵא טֶה םּורָד נּוא

 זיִא רֶע רֶָמֹולְּכ רֶסעֶפ ןייק זיִא רֶע ׁשְטייֵמ !
 אייֵרָד .עָמּומַא ןופ ןְראָּבעֶג ןֶראָו טיַנ ְּךֹוא -

 ןיִא טאַהעֶג לֵאְרֶּסִי איד ןְּבאָה תֹודָמ עָיִּב
 יב זיִא םאָד הָאְנק זיִא םָנייֵא ,רָּבְדִמ רעֶּד
 אֵנקמה) טירפְנעיג םיא טֶה הָׁשֹמ םֶד עֶׁשֹוהְי
 ןּופ ןייַז אֵנֹקְמ ְךיִד ןעֶד ּוטְפליוִו (יִל הָּתַא
 ןאָטיִג םָד טֶה ַעֶׁשֹוהְי יִׁשְטאָה ןיִנעוֶו טיִנייֵּמ
 ןעֶבאָה רֶריֵמּו דָדָלֶא לייַװ םִיַמָׁש םֵׁשָל
 ְךאָד הָׁשֹמיִּבָר רעֶייַז רפהָכָלַהַא ּהיִקְמַּפעֶנ

 זיִא רע נוא ןָגיִרְׁשעֶג ןָא םיִא ןיִא הָׂשמ טֶה !
 ןייַנ ראַפ ראָי ןְהעֶצ ןְּבְראָטְׁשעֶג םעֶד ְךָרֹוד |

 קוספ םָד ןּופ רַמְרעוו ןְהעֶצ יִד ןיִגעקַא טייֵצ
 רַמאֹיַו הָׁשֹמ תַרָׁשְמ ןּונ ןֶּב ַעֶׁשֹוהְי ןעַיו
 הָוֲאַּת זיִא יֵרָדְנַא סאָד (םֵאָלְּכ הָׁשֹמ יָנֹדֲא
 ןְּבאָה םִיַרמ גוא ןֹרָהַא ןְניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא !
 דייֵׁשיִנּפָא ְךיז טֶהֹהָׁשמ םִו הָׁשֹמ ףֹוא טעֶריג -
 מייצ עֶלַא טֶה הָניִכְׁש יִד לייוו ּבייַו ןייַז 0 :

 יִּבאָה םָיַרמ נוא ןֹרַהַא נּוא םיִא טיִמ טעֶריִג
 ּפָא טיִנ ְךיִז לאָז רֶע יּואָר ויִא סֶע טְנאַזעֶג -
 ניק עֶטְכעֶלְׁש טֶה רע לייוַו ריִא ןּפ ןְדייֵׁש .
 עֶרעֶסעֶּב רֶמָלערעֶד ףֹוא רֶע טטוָו רֶמאָּט -

 םּורָד טְגיִמעֶג ןְּבאָה אייַז נּוא ןֵּבאָה רֶדְניֵ
 לייוַו ּבייַו ןייַז ןּוֿפ דייֵׁשיִג ּפָא הָׁשֹמ ְּךיִז טֶה ֶׂ

 םּורָד ּפאַראַנ ןייֵא יו ןעוֶועֶג ץֶראַַוְׁש זיִא יִז
 איי ןיִנעֶז םּורָד נוא טיִנ ריִא ּוצ רֶע טְסּולְג !
 ןיִא ריִמ ןְניִּפעֶג ְּךֹוא ןיִראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג -
 טְסּולְנעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יָד םֶד הֶרָדָּפ רָד
 דֹובָּכ ויִא עֶטיִרְד םאָד ןיִפֶע ּוצ ׁשייֵלְּפ ליֵּפ
 רֶדימּ דדֶלֶא טְּבול הָרֹוּתיִד ןֶהעֶז ריִמ ןעֶד
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 הלר הניארו ןתולעהב תשרפ
 איד ןייַז וומ דֹובָּכ ןייק נוא טְּפאַש הָרָרָׂש

 ְךאָנ ןעְֶנאַנעֶג ְךאָנ אי ןיִנעֶז םיִנֹקָז ירעֶדְנַא
 ןִנעֶז םעֶד ְּךֶרֹוד םֶד ריִמ ןְגיִפעֶג ְךֹוא דֹובָּכ
 נא רָּבְדִמ רֶד ןיִא ןְּבְראָטְׁשעֶג םיִנֵקְז עֶלַא
 צָרְׂשִיְְרָא ןייקןְמּוקעג יִנֶז דָריִמ נוא דֶדֶלַא
 ןייַרַא זיִא הָׂשֹמ (הָנֲחַמַה לֶא הָׁשֹמ ףסָאיע
 ןיִנעֶז םיִנקְ יִד נּוא הָנֲחַמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג
 איד נוא טְלעֶציִג ןייַז ןיא רָכיֵלְטיִא ןְמּוקעֶג
 םיִנקז יד זיּב ןְזיוועֶג טיִנ ְךיז ֶּבאָה ןְלְטְּכאַ
 נּוא טְלעֶציִג ןייַז ןיא רֵכיִלְטיִא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז
 רֶע נּוא דְניוִוַא טְכאַרְּבעֶג טאָנ טֶה ְּךאָנ רָד
 ִד ןּופ ןֶלְטְכאוַו יד ןֶהיִלְפ ּוצ טְכאַרְּבעֶג טֶה
 הָנֲחַמ רָד םּורַא טייֵרְּפֶׁש רַּפ ייֵז טֶה נּוא םִי
 ףֹוא :ְנאַג גאָט ןייֵא ןעֶטייֵז ריִפ עֶלַא ףֹוא
 ןגולְּפעֶג גיִרָדיִנ ןִנֶז ייֵז נוא טייַז רָכיֵלָטיִא
 ְׁשְנעֶמ םעֶד ןופ ןְצְראַה םעֶד ןינעקא ְךיילְג
 לאָז ןעֶמ ייֵז ןְמעֶגוצ גֶנירג ןייַז לאָז םִע ִדּכ
 ןְּביֵה ףוא רעֶדָא ןְנייֵּב ןָא ןּפְראַד שיִנ יז
 יִנעֶז יֵז טְּביַדְׁש יִנּוקְוַח רֶד נא יז ןְמעֶנ וצ
 יִּב יִרָָנַא סאָד ףֹוא םָנייֵא ןְלאַפעֶג ּבאָרְג
 לֵאָרְׂשִי איִד נוא דֶרֶע רעֶד ןּופ ןְלייֵא ייוֵוְצ
 עֶצְנאַנַא נוא גאָט ןעצנאנא ןּביִלְעֶג ןְּבאָה
 רעֶד נּוא גאט ןְרעֶדְנַא םָד רֶדָיוַו נּוא טְכאַנ
 ְּבּולְק ְךיִג טְנאַקְיִג טיִנ טֶה רַע םוָו רֶטֶסְניִמ
 עֶפֹוה ןְהעֶצ ךֹוא ׁטאָה רֶגיִיקניהאּונייַהְ
 רָכיֵלְמיִאטְּבייֵרְ ִנקְזִח רֶד טְלְמאַועֶג ןייֵא
 הֶאָמ טְרָרנּה ייֵרָד ןְביִלְקעֶג ןָא טֶה ׁשֶעֶמ
 ניִסייֵרְד ףֹוא ׁשֶדֹוחַא ףֹוא טאַהיִג טאָה גּוא
 ןְהעֶצטאַהיִנ נאָמ ןייֵא ףֹוא רֶע טֶה ֹוזַא געָמ
 טייֵרְפְׁש רַפ םִע ְכאָה לֵאְדְשִי יד נוא הָאָס
 ּונֲדֹוע רָׂשָּבַהנ הָנֲהַמ 'רָד םּורַא ןניקּורְט ּוצ

 ןְשיווצןעוועגױאג זיאשייל סד (םֶהיִנֲש יב
 טָאייַד רַפ טיִנְךָנםֶעְּכאה ייֵז יי עֶרְציי
 יָנּוקְזִח רעֶד טייֵטעֶג דֶלאַּב יז טֶה טאָג נוא

 ׁשייֵלְפ ריִרָּפ טאָג ייֵז טאָה םּורָד טְּבייַרְׁש
 ןעֶד טייֵמעֶנ ייֵז רֶע טָה ְךאָנ רָד נּוא ןיִּבעֶגעֶג

 ֹוזַא ןְייֵמ רירָפ אייז ןעוֶועֶג לאָז רָע ןעוֶו

 ַחֹּכ ןייק טאה טאָג לייוַו טְגאָזעֶנ ןעֶמ טְלאוָו
 םּורָד ׁשייֵלְפ גּונעֶג אייז ןְּבעֶג ּוצ טאַהיִנ טיִנ
 טְגעֶרְפ יִּיַחְּב רעֶד נּוא טייֵמעֶנ יָד רע טאָה
 ןאָמיִג טיִנ הָלֵפִּת ןייֵק אָד הָׂשמ טֶה םּוראוָו
 איָד וַא תַעָׁשּב ןאָטיִנ הָלָפְּת טֶה רע יו וזַא
 ןייֵא נוא טאָג ףֹא זייַּב טעריג ןְּבאָה לֹאָרְׂשִי

 ראייפ
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 ףַפ טאָה נוא ןְמּוקעֶג ויִא לָמיִה םֶניִפ רֶעייֵפ
 הָלֹפֵּת הָׁשֹמ טֶה ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ ליפ טְנעֶרַּב
 ןיִראָועֶג ןקְניועֶג ןייַא רעֶייפ סאָד זיִא ןאָמיִנ
 לֵאָרְשִי יֵד לייַוזיִא ץּוריּת רֶד דֶרֶע רָה ןיִא
 ןְכאָה אייֵז ןעֶד ןאָטיִג וייָּב ליֵּפ ןֹוׁש ןָּבאָה
 רַפ ייֵז טֶה טאָנ ןּופ עֶייַפ סאָד יו ןְהעֶזיִנ
 נוא טעֶריִנ וייּב ְּךאָד ןְּבאָה אייֵז נּוא טְנעֶרְּב
 הָׁשמ טֶה םּורָד טאָנ ןיִא טְּבייֵלְנעֶג טי ןּבאָה

 ְךיִז טאָה ְּךֹוא ןאָטיִג טיִנ הָלֵפְּת ןייֵק ייֵנ רַּפ
 טיִמַּךֹוא אָד טֶה רֶע לייוו ןְטְכְראַפעֶג הָׁשֹמ
 טְנאָועֶג טאָה נּוא םאָנ ןיִגעֶקַא טעֶריִג םַעַּכ
 וצ ןְּבעֶג ׁשייֵלְפ גּועֶג ןינעק ןעֶד ּוטְסעוֶו
 תֹועְרָה הָמָלנ טְגאָוֶג רֶע טֶה ְּךֹוא לֵאָרְׂשִי

 ץְכעֶלְׁש טְכעֶנק ןייַר ּוטְסאָה םּוראָו וְּדְדְבַעָל .
 לֵאָרְׂשִי איד ןְריִפ ןייֵלַא לאָז ְךיִא םֶד ןאָטיִג
 טאָג ןינעקַא ןָדייִר ּוצ ֹוזַא טְכעֶר טינ זיִא םִע
 ןאָט ּוצ הָּלֵפְּת טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טֶה םּורָד
 םִעָה תֶא ּורְבִק םָׁש יִּכ) לֵאָרְׂשִי ראַפ
 ןְּבאָרנעֶּב טֶה ןעֶמ יוִו טֵרָא םֶד (םיִוֵאְתַמַה
 ןְפּורעֶג ןעֶמ טֶהׁשייֵלְפ טְולְנְֶּבאָה סו יִד
 ןיִנעֶז אָד ׁשְטייֵמ זיִא םָד (הָוֲאַּתַה תֹורְבקִנ
 םוִו יד ןְּבאָרְנעּב ןְטראָד טֶה ןעֶמ םוִו םיִרָבְק
 רָכֵק ןיִא ּוליִּפַא נוא ׁשייַלְפ טְסולְנעֶג ןְּבאָה
 גיִרְגנּוה ןיִנעֶז ייֵז בער ןְגיִרְׁשעֶג ךֹוא ייֵז ןְּבאָה
 םִיַרִמ רֵּבַדְּתַע .ןיִסע ּוצ ְּךאָנ ןְסְסּולְנ נּוא
 יי ןּבאָה ןֹרֲהַא נוא םִיָרְמ (הָׁשֹמְּב ןֹרֲהַאְ
 תיִׁשּוּכַה הֶׁשאָה תֹודֹוא לע) הָׁשִמ ףֹוא טעֶריִג
 ּבייוןייֵשַא ןְמּונעֶג טֶה רֶעלייַו (חָקָל רֶׁשֲא
 נּוא ןייֵׁש נּוא טְלאַטְׁשעֶג נּוא ןייֵׁש זיִא יִז םוָו
 דייֵׁשעֶג ּפָא ריִא ןּופ ְּךיִז טֶה רֶע נּוא םיִשעמ

 ןייֵא תיִׁשּוּכ קּוסָּפ רָד איִז טְפּור םּורָד נּוא
 דֵניק ןייֵׁשַא רֶדֵס רעֶד זיִא ֹוזַא ןעֶד ּפאַראַנ
 ןייק םיִא לאָז ןעֶמ יֵדְּכ רעֶנאַניִצ ןעֶמ טְנאָז
 רעֶד נוא ייַחְּב רעֶד נּוא .ןְּבעֶג טיִנ עֶרֶה ןִיַט
 ץְראַוָׁש ןעוֶועֶג זיִא הָרֹופִצ ןְּבייְַׁשיִנקְִח
 ְּבאָה ןֹרָהַא נּוא םיִרֵמ נּוא ּפאַראַנ ןייֵא יו
 ִא ריִא ןופ הָׁשֹמ ְּךיִז טאָה םּורָד טְגאָועֶג
 טְנאָז םּורָד נּוא ץראוְש זיא יִז לייוַ דייֵׁשעֶג
 ויָנָט הָׁשֹמ ׁשיִאָהְט תּודֲע םיִא ףֹוא קּוסָּפ רָד
 נוא ויָנָע רעֶסֹורְגַא ןעוֶועֶג זיִא הָׁשמ (דֹואְמ
 טְקוקעֶג טיִנ טאָה רֶע קיִדצַא נוא ןָׁשיַיַּבַא
 וזַא טיִנ רָדֶא ןייֵׁש זיִא יִז בֹוא ּבייַו ןייַז ףֹוא
 ּבייוַו ןייַז ףֹוא טקּוקעֶג טיִנ טאָה םֶהָרְבַא יו

 - הניארו ךתולעהב תשרפ
 יֵנּוקְזִח רעֶד נּוא בֵאֹוׁש ןֵבֶא רעֶד נּוא הֶדָׂש
 טייֵטְׁש םיִמָיַה יֵרָבד רֶפֵס ןיִא םֶד ןעֶּבייֵרְׁש
 ׁשּוּכ דְנאַל ןיא ְךֶלֶמַא ןעוֶועֶג זיִא הָׂשֹמ םֶד
 נּוא העָרַּפ רַפ ןיִראוָועֶג ןְפאָלְטְנא זיִא דֶע זַא
 ּבייוַוַא רַּפ ןְמּונעֶג ׁשּוּכ ןּופ הָּכְלַמ יִד טאָה
 טאָה םּורָד נּוא ןְנעֶליִנ טיִנ ריִא ייַּב רע זיִא
 נּוא טעֶרינ זייַּב םיִא ףֹוא םִיַרָמ נּוא ןרָהַא
 טעֶריִג םיִאטיִמ טֶה טאָג לייַו טְגאָזעֶג ןְּבאָה
 לי נּוא בּוׁשָח נוא ְךֹוהְּדיִו רֶע טְלאַה םּורָר
 טְרעֶייִנ ּבייַוַא ראַפ לֵאָרְׂשִי תַּכַא ןְמעֶנ טיִנ
 טאָה טאָנ רעֶמַא א"וע איד ןּופ הָּכְלַמ ןייֵא
 יוַו טְגעֶרְּפ יישר טעֶריִג ְךֹוא זְנּוא טיִמ ְךאָר
 ּפָא ְךיִז טֶה הָׁשמ סאָד טְסּואוועֶג םִיָרִמ טֶה
 םִיַרְמ זיִא ץּוריִּת רָד ּבייװ ןייַז ןּופ דייֵׁשעֶג
 טאָה ןעֶמ זַא הָרֹוּפִצ ןְּבעֶל ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 ןיִנעֶז רֶרֶיֵמּו רֶרֶלֶא םאֶד הָׂשֹמ ּוצ טְגאָועֶג
 ּוצ ייוו טְגאָועֶג הָרֹוּפִצ טֶה ןיִראוָועֶג םיִאיִבְנ
 ךיז ןיִלעוו ןְנאַמ עַרעייז ןעֶד רֶּבייוַו עֶרעייז
 ּפָא ְךיִז טֶה הָׁשֹמ יוֵו ֹוזַא ייֵז ןּופ ןְרייֵׁש ּפָא
 טְרעֶהיִג סָד טֶה םִיַרְמ נּוא רימ ןּוֿפ דייֵׁשעֶג
 רַּפ טְלייֵצ רעֶד סֶד טֶה נּוא ןְגְנאַנעֶג זיִא נּוא
 ּךיִ ןְּבאָה ןרֲהַא נא םִירמ יִׁשְטאָח נוא ןֹרָהַא
 יז ןיִנעֶז הָׁשֹמ ןיִרְנעֶׁש ּוצ ןעֶועֶג ןיוֵבְמ טיִנ
 רעֶו ןֵּכִׁש לָּכִמ ןיִראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג ְּךאָד
 םעוו רָבֲח ןייז ןיִדְנעֶׁש ּוצ ןיִוַכְמ ְּךיז זיִא םע
 יִנּקְזִח רֶד נּוא ןיִרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג אָטיִׁשְּפ
 הָרֹוּפִצ ּוצ טְגעֶרְפיִנ טאָה םִיַרַמ טְּבייַרְׁש
 ןאַמ ריִא ןיִנעקַא טיִנ ְךיִז טְריִצ איִז םּוראוָו
 ןְלאָו רֶּבייַ יד הָוְִמ ןייא זיִא םִע ןעֶד הָׁשֹמ
 יד יֵדְּכ ןְנאַמ עֶרעייֵז ןיגעקא ןְריִצ ןייֵׁש ְךיִז
 ףוא ןעֶּבאָה טיִנ הֶבָׁשֲחַמ ןייק ןעֶלאָז ןעֶנאַמ
 טְרעֶפְנֶעיג הָרֹוּפִצ ריִא טֶה רֶּבייַו עֶדְמעֶרְפ
 ןּופ דייֵׁשעֶג ּפָא גְנאַל ןיוׁש ְךיִז טאָה הָׁשמ
 םִיַרְמ ריִרָפ קּוסּפ ןיא טייֵטְׁשםּורדנּוא ריִמ
 ּוצ וייַּב ןְּבֹורעֶג ןָא םֶה איִז לייַו ןֹרֲהַא ראַפ
 םִיַרֵמ טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלוּת רעד ןְרייֵר
 ריִרְּפ טאָה הָׂשֹמ טְגאַועֶג ןְּבאָה ןֹרֲהַא גּוא
 ּבייַו ןייֵׁש ןייק טיִנ טְרעֶנְּב רע םאֶד ןְזיועֶג
 נוא הָיְבַרְו הָיְרִּפ ןייַז םיקמ ליוִו רֶע ראָנ
 לייַו דייֵׁשעֶג ּפָא ריִא ןופ ְךיִז רֶע טֶה טְנייַה
 ׁשיִאָהְ) קּוסְּפ רֶד טְגאַז םּורְד םּואיִמ זיא יז
 ּוצ טיִנ טְראַה םִע רָמֹולְּכ (ראָמ ויָנֲע הָׁשֹמ
 טְּבייֵרְׁש ְךּוא ּבייַו םּואיִמַא טֶה רֶע סו הָשֹמ



 רעֶהַא זיִּב ייֵז ןְּבאָה םּורָדקִחְצִי תֹורְלֹוּת רָד
 ויִא רֶע טְנאועֶג ןְּבאָה אייֵז ?ייוַו טערָינ טיִג
 בייַ ןייַו ןופ ּפָא ְּךיִז דייֵׁש רע סוָו טְכעֶריִג
 רעֶּכא לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא איִבָנַא ויִא .רֶע לייוַו
 טיִמ םיִאיִכְנ םיִנֹקְז גיְִּכִז ןעוֶועֶג זיִא טְנייַה
 דייֵׁש סּוראָו טעֶדיִנ אייז ןֶּבאָה םּורָד םיִא
 (םֹואְחִּפִנ םיִנקָז ירָדְנַא יו ּפָא רעֶמ ְּךיִז רע;
 נוא הָׁשֹמ ּוצ גְולְצולְּפ ןוָיוועֶּב ְּךיִז טֶָה טאָנ -

 םִיְרַמ נּוא ןֹרֲהַא נּוא םִיַרָמ ּוצ נּוא ןֹרֲהַא ּוצ

 רָסאַו ןְגיִרְשעֶגייַז ןְּבאָה ןעוֶועֶג ןייֵר טיִנ ןיִגעֶז
 םֶד נּוא טאָג טיִמ ןֶדייֵר ּוצ ְּךיִ ןְכאַמ ןייַר ּוצ
 טֶה הָׁשֹמ םֶד ןְייוַו ּוצ ןאָמיִג םּורָד טאָנ טֶה
 רייֵׁשעֶג ּפֶא ְךיִז טאָה רע םוָו ןאָטיִנ טְכעֶר
 טָפָא ְךִז טוט הָניִכְׁש יד לייַַו ּבייוו ןייז ןּופ

 ןייֵק אָד טיִנ זיִא סֶע נוא ןעֶיוַועֶּב םיִא ּוצ
 טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש ִיַחְּב רֶד טייֵצ עֶטְצעֶזיִג !

 רֶעייֵז ןיִא לייוַו ןְזיוועֶּב ייֵז ּוצ דְלאַּב טאָג ְּךיו
 םִו רֶד ןעֶד םֵׁשַה לּוליִחַא ןעוֶועֶג זיִא ןְדייֵר
 יֵדיֵמְלַּת ןיִנעקַא רָדֶא םיִאיִּבִנ ןיִנעקַא טעֶר
 טאָג ןיִנעקַא טעֶר רע יו ְךייֵלְג זיִא םיִמָכֲח

 ֵדָּכ ייֵז ּוצ ןְיוִועֶּב דְלאַּב טאָג ְּךיִו טֶה םּורָד -
 ףֹוא ןאָמ טינ הָבּוׁשְּת ןייֵק לייוַו רֶד ןְלאָז ייֵז

 טיִנ הָטְרַח ןייק  ןְלאָז נּוא הָרְיִבֲע עֶרֶעייִז !
 םֵׁשַה לּוליִח ןּופ הָריִבַע רָד ףֹוא ןעֶד ןְּבאָה
 ליוו רֶע טְרעיינ טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק טאָנ ליוִו

 עֶסֹורְנַא רעֶייִז זיִא םעלייַו ףֹורד ןְפאָרְטְׁש -
 םּורָד טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורְצ רָד נּוא הָריִבַע

 ןיִנעֶז ייֵז זַא ייז ּוצ ןָיוִועֶּב דֶלאַּב ְּךיִזטאָג טֶָה |

 טיִג לאָז ןעֶמידָּב ןְנאַטְׁשעֶג רָדְנאַנַא ייַּב ְּךאַנ
 ךיז טֶה נּוא ןעוֶועֶג רֶדָנּוזעֶּב זיִא הָׁשֹמ ןעֶגאָז
 ןעֶד ןֹרֲהַא נּוא םִיַרֵמ ףֹוא טאָנ רַפ טְגאָלְקעֶנ
 ןעֶמ ןריי טיִנ ליוִו נּוא ךֹוה ְּךיִז טְלאַה רֶע

 טייֵטְׁש םּורָד נּוא ןדִייר טְראוָו ןייֵא םיִא לאָז !
 רָד ןָא טְרעֶהיִנ ןייֵלַא טָה טאָנ יי עַמְשִיע }
 טאָג (םִיָרמּו ןרֲָהַא אָרָקִיע הָׁשֹמ ןּופ הָלִפָּת !
 הָשֹמ טיִנ נוא םִיַרמ נּוא ןֹרַהַא ןָפּורעֶג טֶה -

 ןופ ןְראָצ םָד ןיִא טיִנ זיִא הָׂשמ םֶד ןֶזיו ּוצ
 ה"לש ְ

 ןעֶמ לאָז ןעֶנאַר ופ (נלְשּכ תַצרוצִמ םִירמ הֵנָהו
 עֶרֶה ןׁשָל ןּופ זיִא ׁשֶנֹוע רֶד םֹרְג יז ןְהעָז = = |
 עֶגינייֵא ףוא טאַהעֶנ =ָת םִיַרַמ קּפִּפַא רפ םָתטְמעֶנ |
 ויִלָע ּוניֵּבַר הֶׂשֹמ ףֹוא רייֵרעֶג טֶה איִז םָו רֶטְרעוֶו -
 ןעֶמ זַא קּוסּפ רֶר טְגאָז וזַא גוא רֶדּורְּב ריִא םֹולָּׁשַה !
: 

 א

 ח -

 טלר הניארו ךתולעהב .תשרפ הניאצ
 טְּבייַרְׁש בָאֹוׁש ןֶבָא רָד נּוא םִיַרִמ נוא ןרַהַא
 טאָג ּלייו ןְפּורעֶג טיִנ הָׂשֹמ רֶע טֶה םּורָד
 קיִרֵצ ןייֵא זיִא הָׁשֹמ םָד ןְגאָז טְלאָועֶג טֶה
 ראַפ ןְגאָז טְלאוָועֶג טיִנ סָד רע טאָה םּורָד
 טְלאוָועֶג טיִנ טֶה רֶע זיִא ץּוריִּת ןייֵאְּדאָנ הֶׁשֹמ
 איוִו ןרֲהַא ןופ הָּפְרָח איִד ןיִרעֶה לאָז הָשֹמ
 .רָּבַרֲא םֹולֲחַּבנ ןיִיַז ׁשיִיַבְמ םיִא טעוֶו טאָנ
 ריִא טְלאָז יוִו טְנאַועֶג ייֵז ּוצ טאָה טאָג (ֹּב
 טיִמ רייֵר ְךיִא ןעוֶו הָשֹמ ּוצ ןעֶכייֵלְג ךייַא
 יז ּוצ ןְייועֶּב ְךיִמ ְךיִא ּוט םיִאיִכָנ יִרעֶדְנַא
 ְךיִא דייֵר הָׁשֹמ טיִמ רעֶּבָא םֹולָח ןיִא
 ּבאָה ְךיִא נּוא םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ ְךיִלְרייֵׁשעֶב
 ןייז ןּופ ןְדייִׁש ּפִא ְךיִז לאָ רָע ןְסייֵהעֶנ םיִא

 יִרְמַא רָד טְנעֶדְּפ יישר טְּבייַרְׁש ֹוזַא ּכייוַו
 ְךיִו טאָה הָׁשֹמ סאָד ְּךאָד טְנאָז םיהמ םעונ
 ץּוריִּת רעֶד ּבייוַו ןייַז ןּופ דייֵׁשעֶג פא ןייֵלַא
 רייֵׁשעֶג ָּא ןייֵלַא הָׁשֹמ ְךִז טֶה רעֶירפ זיִא
 םיִא טאָג טאָה ְּךאָנ רעֶד ראָנ ּבייַו ןייַז ןּופ
 טְסאָה ּוד םוָו ןאָמיִגטְכעֶר טְסאָה ּוד טְגאָנעֶג
 ּומְכְלאָז ֹזַא נוא בייז ןייַד ןופ דייֵׁשעֶגּפָא ְךיִד
 םָּב יי ףַא רַחיַע טייַצ עַלַא ןעֶטְלאַה ךיִד
 הָריִבֲע יד טְגאָועֶג רעירּפ ייֵזטֶה טאָנ (ךלָיו
 ייֵז רע םֶה ְּךאָנ רַד נּוא ןאָמיִג ןְּבאָה ייֵז סו
 ינְרעֶל ּפָא ןעֵמ לאָז ןְנאַד ןופ/ טְפאָרְטְׁשעֶג
 רֵבֲח ןייַז ףֹוא ןיִנְרעֶצ ליוו ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעוֶו
 סאוָו הָרְיִבַע ןייז ןיִנאָז רעירַפ םיִא רֶע לאָז
 ּפָא ְּךיִז טֶה ןקָקאוָו רעֶד נּוא ןאָטיִג טֶה רֶע
 עֶרֹוצְמ זיִא םִיַרָמּו נוא ןֵּכְׁשִמ םעֶד ןּופ ןאָטיִנ
 ןיִראָועֶג עֶרֹוצְמ ְךֹוא זיא ןרֲהַא נוא ןיִראָועֶג
 נוא ןיִראוָועֶג טָלייֵהעֶג דֶלאַּב זיִא רֶע ראַנ
 עֶרֹוצֶמ טיִנ זיִא ןֹרֲהַא םָד ןְגאָנ םיִמָכֲח ליישַא
 נוא הָשמ ּוצ ןְטעֶּביִג טֶה ןרֲתַא נּוא ןיִראוָועֶג
 יוַו ֹוזַא רֶטְסעֶוְׁש רֶזנּוא ןייַז טיִג זאָל טְנאָז

 םִיַרְמ לייַו (ֹומַא םָחָרַמ ֹותאֵצְּב רֶׁשֲא) תָמ
 ֹוזַא ּבייַל םֶרָמּומ רֶד ןיּפ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא
 ןינעק ריִמ נּוא ןְגְנאַגעֶג םֹורַא ןיִנעֶז ריִמ יו
 קו שודקה
 סאָו ןעֶקנעֶרעֶג לאָז ןעֶמ גיא ןיי גיְכיראָפ לאָז
 אֵצַה הָשרִּפ ןיִא טייֵטׁש סי ְפאָרְמעגטֶה םֶיְרָמ
 קְנעֶריִג (וגו םִירַמְ ְיֶהלֲא 'ה הֶׂשָע רׁשֲא תַא רוכע
 ּוצ ןאָמעֶג םֶה ה"ּב טאָנ םָוְךאַז איִד ןאַמ רֶד נּוא

 !םִיַרְצִמ ןופ ןְגְנאַגעֶג סורַא ןְגעֶג ריִמ ןעוֶו םָנְרִמ
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 ןיִלעוֶו ריִמ זַא נּוא הָלֵּפְּת טיִמ ןְפְלעֶה ריִא

 ןְבְראַד רַּפ רימ יוִוְךייַלְגזיא ןְּפְלעֶה טיִנ ריִא
 ךיילגזיא רֶמְסעֶוְׁש רנְנוא ןעֶד ׁשייֵלְפ רָונּוא
 ּוצ טְנאַנעֶג ןֹרֲהַא טֶה ךֹוא ׁשייֵלְפ רָונּוא יו
 ףֹוא ןאָט הָלֵפָּת ןייק שיִנ טְסעֶו ּוד ןעוֶו הָׂשֹמ
 טְגעֶלְפ עֶרֹוצְמַא ןעֶד ןְלייֵה יִז טעוֶו רעֶװ ריִא
 טְלייֵהעֶגרֶע טְגעֶלְפ ןָסיִלְׁש רַּפ םיִאְִהּכ ןייֵא
 םִירִמ ּוצ רָדּורְּב ןייֵא ןיִּב ְךיִא רָּבֶא ןיִרעוֶו
 ןֵסיִלָׁש רַּפ טיִנ ראָמ בֹורְק ןייֵא ןֵהֹּכ ןייֵא גּוא

 ןֵהֹּכ רֶרָדְנַא ןייק נוא עֶרֹוצִמ םָד בורק ןייַז
 טאָנ טֶה ןָסיִלְׁש רַּפ יִז לאָז רו אָד טיִנ זיִא
 יִז לעוֶו נּוא ןֶסיִלְׁש רַּפ יִז לעוֶו ְךיִא טְגאָנעֶג
 םֶחְרַמ ֹותאֵצְּב רֶׁשֲאטְּבייַרְׁשיֵיַהְּב רֶד ןְקייֵה
 הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה ןֹרֲהַא סאָד טְוייַו ֹומַא
 טְסעוֶו ּוד ןעוֶו ןעֶד םִיַרֵמ ףֹוא הָלפֵּת אּומ
 רֶזְנּיא טעֶו ןאָמ טיִנ הָלִפְּת ןייֵק ריִא ףֹוא
 טְרעוֶו םִו דְניק ןייַא יו ְךיילְג ןיינ רָּטְסעוֶוְׁש
 וזַא אֵמָמ גיִּבייֵא םאֶד זיִא עֶרֹוצְמ ןְראַּבעֶג
 טיִנ ויִא םִע ןעֶד ןייַז אֵמָמ גיִּבייֵא םִיָרֵמ טעוֶו
 נּוא ןעֶסיִלְׁש רַּפ איִז לאָז אָ ןַהֹּכ ןייק אָד
 טאָנ ּוצ ןאָמיִג הָלִפִּת הָשמ םָה ןייַז רַהֵּטִמ
 טאָנ (ּהָל אָנ אָפָר אָנ לֵא) טְגאָועֶג טֶה נּוא
 רע טֶה םּורָד נּוא תַעַרְצ ןּופ םִיַרֵמ לייֵה

 הא

 ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי איר יֵדְּכ ןאָטיִג הָלִפְּת ץֶרֹוק
 ,(הכונחד יא תבש תרוטפה סג איהו) .ךתולעהב תרטפה

 ׁשאָטְׁש ְךיִד אייֵרְּפ נּוא גְניִז (ויִצ תַּ יִמְמׂשִו יִנָר
 ןיִא ןֶּור לעַו גּוא ןָמּוק לעֶו ךיִא ןעֶד וי

 יו יט ינםנןיִא א םאַנטְנאָו וַא ריד
 ּוצ תֹומּוא ליפ ןעֶטְפעֶהאַּב ְךיִז ןעֶלעֶוֶו הָלּואְג רֶד
 'ּוצ ריֵמ ּוצ ןייז ןעֶלעֶוו ייֵז נּוא םיִא ןעֶניִד ּוצ טאָג
 שיצן ְךיִא לעֶוו ןְגעוו טְסעֶד ןּופ נּא קְלאַפַא
 טאָנ םֶד ןעֶסיוִו טְסעֶוו לֵאָרְׂשִי ּוד נּוא לֵאָרׂשִי יִד
 ריִדףעֶנאָז ּוצ תֹואיֵבְנ טְקיִׁשעֶג הָירַבְז ְךיִמ םאָה
 טעוֶו טאָג נּוא (ּוקְלֲח הָדּוהְי תֶא יי לַחָנו) לֵאָרְׂשִי
 רֶד ףוא קָלֲח ןייַז הָדּהְי ֶבֵׁש ּוצ ןעֶניִׁשְרַי ןְכאַמ
 ןיִא ןעֶלְייוו רֶד,םוא טעֶֶו רֶע נּוא רֶרֶע רעֶגיִלייַה

 ילשמ
 יִפ לע (ךבֹוחּב יִּתנַבְׁשְו אָב יִנְנה יִּכ ןֹויִצ תַּב ִחְמִׂשְו יִנָרו

 םוָו טאָטְׁשַא ןיִא ןְמיקעָג זיִא רֹודַהֹלֹודָנַא ברא לָׁשָמ

 רֵפ טֶה תִיַּבַה לַעַּב ןייֵא ראָנ טְנעֶקְיִג טיִנ םיִא טֶה רַנייֵג
 יִטעֶּביִג םיִא רע טֶה רָּבֶבִנ ׁשיִא ןייַא ןייַז זּומ רע ןיִנאַטְׁש
 ֵשְנַא יִד ןיִנעֶז אָנ רֶד אָיְנְפְכַא ןיִבאָה םיִא ייַּב לאָז רָע
 רֹורֵה לֹורְגַא םֶלֹוע ןֹואָגַא זיִא רע זַא טְסּואוו רֶד ְךיִז ריִעָה

 ךתולעהב תשרפ

 טסעוֶו ּוד ןעוֶו טְרעֶּפְנעיִג םיִא טאָג טֶה טאָנ ףוא !

 / הניארו

 - הָרֶצ ןייֵא ןיִא זיא רַטְסעוָׁש ןייַ ןעֶנאָז שיִנ
 / םיִנ ןְלאז ייֵז רֶדֵא הָלֵפְּת גְנאַל טּוט רע נּוא
 | גנאַל רֶע טוט ןיִנעוֶו רֶמְפעוַוְׁש ןייז ןּופ ןְגאָז
 ָהיִבָאָ טינ ןיִנעוֶו טְרעְֶנּוא ןּופ נּוא הָלֵפָּת
 - רָמאָּפ רָה ןעוֶו טְנאַז ׁשאָנ (ֶהיֵגְפִּב קַרָו קֹורָי
 טְמעֶׁשיִ ְךיזיז טְלאוָו ֹוזא ןְמעַׁש רַּפ יִז לאָז
 טְגיִרְניִועֶג טֶה איז סאָד ןֵּכָׁש לָּכִמ געֶט ןְּביִז
 . ןָסאָלְׁש רַּפ ןייַז יִז לאָז םּורָד טאָג ריִמ ןינעקא
 - געֶט ןְּביִז עֶרֹוצִמ ןייַז לאָז יִז רָמֹולְּכ געֶט ןְּביִז
 יִד נּוא (םִיַרֵמ ףסֶאָה דע עסנ אל םִעָהְונ
 ןייר זיא םִירַמ זיִבןנוצעֶג טיִנ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 הָכֹוֹו יִז טֶה סָד נּוא תערְצ ריִא ןּופ ןייראוָועֶג
 זַא הָׁשֹמ ףֹוא טְראַועֶג טֶה איִז לייװ ןעֶוועֶג

 נוא ְךייַט ןיִא ןָּפְראָועֶג ןייַא םיִא טֶה ןעֶמ
 םעֶד ןּופ םיִא טאָה הֹעָרַּב ןּופ רעֶטְכאָמ יִד
 םִיַרמ ּוצ טְנאנעֶג טֶה נּוא ןְמּונעֶג םֹורַא ְךייַמ
 לֵאָרָׂשִי ןופ ןירעֶגייַז ןיֵא ןעֶפּור ריא לאָז יז
 יִד ןָפּורעֶג םִיְרִכ טאָה דְניִק םָד ןיִגייַ ןָא ּוצ
 טאָה איִז לייַו נּוא םיִא ןיִנייַו ןָא ּוצ רָמּומ
 . ןעֶבאָה עֶלייו עֶניילְק ןייֵא ףוא טְראַועג
 נעט ןְּביִז טְראוַועֶג ריִא ףֹוא לֵאָרְִׂי לָּכ
 טְלאָצַּב טאָג םֶד ּפֶא ריִמ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ

 = :הָדְמ

 ןעֶלעוֶו ׁשְנעֶמ עֶלַא ֵייִנְפִמ ֶׁשָּבלֶּכ םֵה) םִיַלָשּורְ
 רָד ְךיִז טעֶו טאָנ ןעֶר טאָג רַפ ןופ טְליִמְׁשעֶג ןייז
 ןיִא טְגאָז ׁשֶרֶדָמ רֶד .גָנּונאוו גיִלייַה ןייז ןופ ןיִקעוֶו
 ןַבּואר 'ר ןעֶגעֶו ןּופ טְנאַז םָחְנִּפ 'ר הָּבַר תיִׁשאֵרְּב

 אייַמְׁש יי הָמּוק טְגאָועֶג ְֶלֶמֲה דִוָד טֶה לאָמ ףֶנִ

 טי ְךאָד ְךיִא לעווי הָמּוק ןעֶגאָז לאָמ רֶנעֶזומ
 ןעֵמ ןעוו ןייֵטְׁש ףוא ְךיִא לעֶו ןעֶד ןעוֶו ןייֵטְׁש ףוא
 ןיִא יוִו וזַא טְכעֶר םּוא םיַנֹוְבֶא נוא םִייִנַע טומ

 הָתַע םיִנויְבֶא תַקְאַמ םִיַנֲע רוׁשָמ) טייֵמְׁש קוסָּפ
 איר ןופ גְנּוּבוראַּב םֶד ןעֶגעוֶו ןופ (ַי רַמאֹי םּוקָא

 וו

 א : הרוהי
 ייַּב בּוׁשָח זיִא רע זַא ןעוֶויִג רֵאָּפְתִמ ביהעּב רַד ְךיִז טֶה

 | איֵד ןיִגאָז אֶינַמְכַא םיִא ייַּב ר טֶה רֶּביִרעֶד נוא בָר םֶד
 טיִנ טֶה רע; לייַַו טסִיזמּוא ְךיִד טְסְמיִר םִוָנ םיִּתַּב יִלֲעַּב
 ייַּב ןיִנאַטְׁשעֶג ןייֵא רעזיִא רָּביִרעֶר אָּיְנַסָכַא ןייק ןְגיִרְקעֶג
 םיִנעַי ּוצ רע;טְלאוָו ןיִמעַּב םיִא לאָז רעֶרעֶדְנאַנַא ןעוֶו ריִד
 ןְמיִקעֶג רֶטייוַו בר רֶד זיִא ראָיַא ןיִא ,רידּוצ טיִנ ןיִגְנאַגעֶג

 ןינעז



 הניאצ
 ךיִא לעוו םיִנויְכֶא איִד ןּופ ייֵרְׁשעֶג םָד נּוא םִיַנַע
 (רֵׂשּב לַּכםַה) קוסַּפרָר טְנייַמ סֶר ןייֵמְׁש ףוא טאָג -
 ליִטׁש ןעֶלעֶֶו נו ןיִטְכְראַפ יז ןעַלעֶו שְנעֶמ עַלַא -

 ןעֶגעֶו ןופ ןיִקעוֶו רֶר ְךיִז טעֶֶו טאָג ןעֶו ןעֶגייְַׁש
 נוא (לֹורָגַה ןֵהֹּכַה ַעְׁשֹוהְי תֶא יִנֲאְריו) םִיִנֲע איֵד

 רַּפ טייֵטְׁש לֹודָנ ןֵהֹּכ ַעְׁשוהְי ְיוְועֶג ריִמ טֶה טאָג !
 ןייַז ףוא טייֵמְׁש ןֶמָׂש רעֶד נּוא טאָנ ןּופ ְךָאְלַמַא -

 ֶנייֵז לייַו םיִא ףיא ןייזגַרְמקִמ ּוצ דנאַה רֶמָכעָב
 םֶה וזַא תֹומּוא איד ןופ רֶּבייַו ןְמּונעֶג ןְּבאָה ןֶהיֵז |
 לאָז טאָג ןֶמָׂש םּוצ טְגאָזעֶג טאָנ ןּופ ְךָאָלַמ רעֶד |

 ׁׂשֵאַמ לָצּומ דּוא הֶו אֹלֲה) ןָמָׂש ריִד ןיִא ןָאייֵרְׁש ןָא
 לייװ לודָנ ןֵהֹּכַא ןייַ ּוצ יּואָר זיִא ַעֶׁשֹוהְי רֶד ןעֶד
 נּוא רֶעייַפ םעֶד ןופ רייִׁשעֶג ּפָא ןעֶראָו זיִא רֶע

 רָד נּוא הָיִשעמ ןֶּב ָיקְִ ןֵסייֵהעֶג טֶה רֶנייֵא לָבְּב
 הָיִקְרִצ זיִא הָילק ּב בָאְחַא ןָסייֵהעֶגטֶה רעֶרעֶדְנַא |

 טאָה נּוא רַצָנְרַכּובְנ ןופ רָטְכאָמ רַד ּוצ ןְגְנאַגעֶג

 ןיל טְסְלאָז ּוד ןָסייַהעֶג טֶה טאָנ ריִא ּוצ טְגאָזעֶג
 טְנאַועֶג וזַא םֶה בָאְהַא ּוא איֵבָנ םָד בָאְחַא טיִּמ |

 סֶע טֶה נּוא רֶמְכאָמ איִד ןְגְנאַגעֶג ויִא הָיִקְדַצ ףֹוא -

 טְגאָגעֶג ריִא ּוצ רֶמאּפ רָד םָה רֶמאָפ ריִא טְלייֵצ רָד |
 טֶה ריִמ ּוצ ייֵז קיׁש ריד ּצ ןעֶמּק ןעֶלעווייֵ ןעֶֶו !
 וצ רֵצְנְרַֹובָנ טֶה רֶָמאָפ ריִא ּוצ טְקִׁשעֶג יִיֵז איִז .|
 נוא ןְלֹופאַּב ֹוזַא טאָג ְךּיַא טֶה םּוראָו טְגאָועֶג ייֵז .|
 ןְלֹופאַּב ֹוזַא טינ רֶע טָה הָירועו לאָׁשיִמ הָיננח ּוצ !

 ןֶנעז הָירע ֵאָׁשיִמ הָיְננֲח טְרעֶפְני יז ןְּבאָה
 םיִאיִבְנ ןעֶנעֶז ריִמ גּוא ןעוֶועֶג יִנ םיִאְיבְנ ןייֵק -

 ןֵבּורְּפ ךייַא לו ךיִא טְגאָזעֶג ייֵזּוצ רֵצָנְדַכּובָנטִה

 הָירַעולֵאׁשימ הָיְננֲח טְבּורְפעֶג ּבאָה ְךיִא יו ּוזַא |
 ןייַרַא ןֶבֹוא ךלאק ןעֶגיִרֶעייֵפַא ןיִא ייֵז ּבאָה גוא :

 טְרעֶפְנֶיִגםיִאיִבָנעֶׁשְלאַפ איִד ןְּבאָה ןעּפְראָועֶג
 ליִפ תּובְו רעֶיִז זיִא םּרְד ירד ןעֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז
 ןעגעֶנ ריִמ גוא ןעֶראָועֶג ליצינ ייֵ ןעֶגעֶז ןעוֶועֶג

 ְךאָנ ךייַא טְמעֶג טְגאָזעֶגרֵענרכּבְנ טֶה ייְַצ ראַּב !

 ןיִּבאָה נּוא ריעָה יֵדֵּבָכַנ יִד ןיִגְנאַגעֶג ןיִגעֶקְטְנַא םיִא ןנעֶנ |
 ךיִא בֶר רֶד טְרעֶפְנעי אָיְַכַא ריז ףֹוא ןִטעֶּביִג םיִא
 ביהעב רֶד טְלעֶּפיִג ריִמ אָינכְַא ןייַמ וי הָנֹׁשמ טי לעוֶו
 טְסיאוועֶג םֶה רעֶ,רֶדייַא ןיִטְלאַהעֶג ךיִלְרֲע ְךיִמ טֶה רֶע

 בהעב רֶר זַא ןָעֶניִג עֶלַא ןיִּבאָה לאָמְצְנעֶד יב ךיִא רעוֶנ ||
 זיִא הָרֹּ ןֵַּמייַבּוזַא טאָטְׁש עֶצְנאַג יִד ייֵו ןֵח ןייֵמ טֶק
 טֶה רֶנייֵק נּוא .ןּוׁשְלְו הָמּוא לָּכ ּוצ ןיִגְנאַגעֶג םּורַא תיישה |

 ןעֶמ טֶה לאָמְצְנעֶד שי יד ראג ןייז לֵּבִקְמ טְלאוָועג ׁשֵּב
 יו ןֵח אֵׂשֹונ ןייֵמ ןיִנעֶג לֵאָרְׂשִי יד זַא טְנעֶק רָב םיִנ ךאפ |,

 ייז ייַּב ֹותָניִכָׁש הֶרְׁשַמ ויִא רֶע לייוַו םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹוע עֶלַא
 ייתָעָל רָּבֶא .טאַהעֶג ׁשִג טֶרָא רעֶדְנָא ןייק טֶה ר לייוָו
 א
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 םר הניארו

 ןַהּכעׁשוהי ןְּביִלְקעֶג םוא יי ןְּבאָה ְךייֵא ּצ םָנייֵא
 לוציִנ ןעֶלעוֶוייֵ טְנייֵמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶר לֹודְג
 ייַרְד עא ייֵז ןעֶמ טֶה ןעֶגעוֶו תּובְז ןייזןּופ ןעֶרעו
 עְַלאַפ ייוצ איִד ןעֶעֶז ַפְראָועֶג ןירַא רֶעייפ ןיִא
 לורָנ ןֵהֹּכ ַעֶׁשֹוהְי גּוא ןְראָועֶג טְנעֶרּב רַפ םיִׁאיִבָנ
 רַפ ןעֶנעֶז רֶרייֵלְק עֶנייַ ראָנ ןעֶראָועֶג לּוציִנ זיִא
 טְנאַזעֶג םיִא ּוצ רַעְנְרַכּובְנ טֶה ןְראועֶג טְנעֶרְּב
 עֶנייֵר ןעֶנעֶז םּוראוו קיִַצַא טְסיִּב ּוד סֶד םייִוו ךיִא
 ֵאָשיִמ הָָננֲח'ּוצ נּוא ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְברַפרָרייַלק
 טְנעֶרְּב רַּפ טיִנ ךֹוא רדיילק עֶרֶעייֵז ןעֶנעֶז הָיְרעַ
 ןעוועֶג ןעֶנעֶנ ייֵז טְרעֶפְנֶעיִגעֶׁשֹוהְי טֶה ןְראָועֶג
 רְֵָרַכּובְנ טְנאָז ןייֵלַא ןעוֶועֶג ןיִּב ְךיִא נּוא ייֵרָד
 גוא ןָבֹוא ךֶלאק ןיִא ןעוֶועג ןיילַא ךוא זיִא םֶהָרְבַא
 טֶה ןְראָוועֶג טְגעֶרְּב רַפ טִנ ןעֶנעֶז רֶרייֵלְק עֶנייֵ
 ןייק רֶעייפ םֶר טֶה םֶהָרְבַא ייַּב טְרעֶפְנֶיִג ַעֶׁשוהְי
 םֶה םָע לייוַו אָד רעֶּבָא ןעֶנעֶרְּב ּוצ טאהעג תּוׁשָר
 באְחַא נוא הָיקְדִצ ןעֶנעֶרְּב רַפ ּוצ תּוׁשָר טאַהעֶנ

 ָךֹוא טְנעֶרְּב רַפ ךֹוא רֶרייֵלְק עֶנייַמ סע טֶה םּורָד
 ץְלאָה רעֶקיַטְׁש עֶראד ייֵוְצ ןעֶו טְגאָזעֶג רֶע טֶה
 ןעֶנעֶרּב ךוא ץְלאֶה קיטְׁש עָטירָד םֶר זומ ןעֶגעֶרְ
 ַעֶׁשֹוהְי טֶה תָמֲא רָד נּוא טְכייַפ זיִא םִע עֶׁשְטאָח

 טְנעֶרְּב רַפ ןעֶנעֶז רעֶדייַלְק עֶנייז םֶד טְניִרְנִז רַפ
 תושּרְג רֶרְניִק עֶנייז טְאָלעֶג טֶה רֶע לייַו ןְראועֶג
 הָיָה עׁשֹוהיִו ןֵהַַּא ּוצ רּוסַא ןעֶנעֶז םאָו ןעֶמעֶנ
 ןָא ןעוֶועֶג זיִא עֶׁשֹוהְי נּוא (םיִאֹוצ םיִדָנָּב ׁשּובָל

 רֶע רָמֹלְּכ רעֶרייֵלְק עֶטְכעֶרעֶגְניַא ןיִא רייֵלְקעֶג
 .ןֵהיז עֶנייַ םָו הָריִבֲע איד טאַהעֶג ְךיִז ףֹוא טֶה
 טְרעועֶג טיִנ ייֵז טֶה רֶע נּוא תֹוׁשּורְנ ןֵמּונעֶג ןְבאָה

 םִו םיִכָאְלַמ עֶרערְנַא וצ טְגאָזעֶג אְלַמ רֶד טֶה
 עֶטְכעֶרעֶגְייַא יד פָא טוט םיִא רַפ ןנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 טֶג ןֶהיֵז עֶנייֵז ןעֶנאָל רָמֹולּכ ַעֶׁשוהְי ןּופ רֶדייֵלְק
 ןייז ןייַז לַחֹומ טאָנ םיִא טעוו תֹוׁשּורְנ איִד ןעֶּבעֶג
 ,תעְו צֶׁשְוּוצ טְגאָזעֶג ֶה ְךֶאְלַמ רָד נּוא הֶריֵבֲע
 - תֹוריֵבֲע עֶנייֵד ןעֶראַּפ רָּביִא טְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא

 ריק עֶניִׁש טיִמ ריִלְקעֶנְנָא ךיר ּבאָה נוא
 רמולכ

 הדוהי ילשמ

 ןעוֶו יי םֵָּׁבםֶלּכ אֹרְקַל ןְמּוק םיבָכֹוּכ יֵרְבֹוע עֶלַא ןיִלעוֶו
 לאָמְצְנעֶר לֵאָרְׂשִי יד ףיא ןייַז ֹותָניִבְׁש הָרְׁשִמ טעוֶו ת'ישה
 טְגאָ םָד לֵאָרשִי יד ןּופ תֹוביִׁשֲח םָד ןירעֶוםפָרַּפְתַנ טעוֶו
 יְִניִ ןֹיִצ תַּב ּוטְסְגעֶמ לאָמ סָּב (וגויִחְמִׂשְויֵנָר) קּוסָּפ רָד
 ּךַֹותְּביִּתְנַנָׁשְו) םוָו טיִמ ְךיִז ןעֶמיִראַּב גוא ןֶעייַרְפ .נּוא
 וָלָנְו טייַצ יד לייוַו ריִד ייַּב ןייג יִתָניִכְׁש הָרְׁשַמ לעוֶו ְךיִא

 ןיִלעוֶו גּוא ןִמּוק ןיִלעוו םיִבָבֹוּב יִדְבֹוע עָלַא (וגו םיִּבַר םִיֹוג

 ןיִגעוֶו טְסעֶר ןופ ייֵז ייַב ןייַז לאָז הָניִבְׁש איר זַא ןיִעֶּב
 היֶלֵא ִנַחָלְׁש תֹואָבְְיּכָפעְַי) טיִמ רָרןֵבֹותְּביְִּנַנׁשִו
 ןֶעֹוּב םיִא טְסְלאז ריד ּוצ טְקיִׁשעֶג ראַנ ּךיִמ טֶה טאָג זַא

 ;תֹיביִשֲח ןייֵד ףוא ןיִכייצַא זיִא םֶד ׁשֶרְקִמַה תיֵּבַא
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 םאָה זַא (תֹואָבְצ יי רַמָא הֹּכ) תויָכָז טיִמ רֶמּלַּכ
 ןיִא ןייֵג טְסעוֶו ּוד ּבֹוא ַעֶׁשֹוהְי ּוצ טאָנ טְגאָועֶג

 םֶסעוֶו :ּוא זוה ןיימ ןֶמִּפְׁשִמ ּוְסעוו ןעֶגעוֶו עֶנייַמ
 ןעֶפוִה עֶנייַפ ןעֶפיִה טְסעֶוו גוא רֶָכיִרְד ראַהַא ןייז
 םֶרֶעייֵג ןְּבעֶג ריד לעוֶו ךיִא נּוא וגו ףל יִּתַתָנָו
 רֶמֹולְּכ םיִכְָלַמ עֶגיִרנֶעיִטְׁש עֶגיִאָד איד ןֶׁשיוְצ
 איר ןׁשיוִוְצ ןייג אֹבָכ דיִתָעַל ןעֶלעוֶו רֶרניק עֶנייַ
 ַעְׁשיהְי יד ּוצ רעֶה (ונו ַעֶׁשֹוהְי אָנ עַמָׁש) םיִכָאְלַמ
 הָיְרועו לֵאָׁשיִמ הָיִננֲח םיִרֵבֲח עֶנייַר נּוא לורָנ ןַהּכ
 ןאָמעֶג ןעֶראוָו ךוא זיִא ייֵז ּוצ ןעֶד ריִד רַּפ ןָציִז סו
 ְךיִא םֶד ןעֶרעֶה ריִא טְלאָז ריִד ּוצ יו וזַא רֶרֶנּואו
 חַמִצ ןָפּורעֶג טְרעװ רֶע םָ חיִׁשְמ ןֵגְנעֶרְּב לעוֶו
 .באָה ְךיִא סאָו ןייֵמְׁש רָד ןעֶד (וגו ןֵבָאָה הֵנָה ִּכ)
 טֶה ריִא סוָו דֹוסִי םָד רָמולְּכ ַעֶׁשֹוהְי רַּפ ןֶּבעֶגעֶג
 נייַפ עֶרְעייַא גוא ׁשֵרֹוּכ ןּופ געֶמ איד ןיִא טְגייַלעֶג
 רֶר נּוא םיִא ףיא ןֶעֹּ ּוצ ןּופ ןעוֶועֶג לֵמִבָמ ןֵּבאָה

 ךיא לעוֶו ןעֶגוא עֶרֶעייֵא ןיא ןיילק ןעֶועג זיִא רֹוסָי
 וזַא טייֵרְּב לאָמ ןָּבִז גִטָכיִז ןָא ןבאַמ רֹוסָי םָד ףוא
 יְֵנַה) ןעֶועֶג זיִא ׁשֶרֶקֶמַה תיֵּב רֶמְׁשִרָע רֶה יװ
 ןופ ּפיֵנָק םעֶד ןעֶניִפֶע לעו ךיִא (הָחיִּמַּפ חַּתַּפְמ
 וצ לַמַבְמ טְכאַמעֶגןְּבָה איי םָו רֶניַפ עֶרֶעיֵא
 ןְרעֶמְׁש רַפ לֶעָו נוא ׁשֶרָקמַה תיֵּב ןינִּ םֶד יי
 איד ןאָמ ּפָא לעֶו ךיִא טאָג טְנאָז וזַא הָצֵע רֶעֶייֵז
 ןייַז םעוֶו םִע נּוא גאָמ ןייֵא ןיִא דְנאַל םֶד ןּופ רֶניִז
 רָכיִלְטיִא ןָפּור טעֶוו ריִא םָד ךיַא ּוצ םֹולָשׂשפּורְנ

 ןקְניִרְמ ּוצ קאָפש ןייוו ןיינ רָמְנּוא רַבָת ןייַז ּוצ ןאַמ
 עָגיַּפ ןעֶסצ ּוצ םוב ןעֶנייַפ ןייַו רֶמְנּוא גּוא ןייַו
 רִיֵּמ טיִמ םָה םז ְךאָלַמ רַד נּוא (ְךָאלַמַה בֵׁשָינ
 געֶמַא יו ווַא טְקעֶועֶג ףֹוא ְךיִמ טאָה רייֵרעֶג
 ,ריִמ ּוצ טְנאָז נוא ףאָלְׁש ןייַו ןיפ ףוא ְךיִז טְקעוֶו

 םיִנעֶרְליִגַא הע ךיִא טְגאָועֶג ךיִא ּבאָה ּוטְסְהעֶז םו
 ןֵכיֵו גוא ץיּפש ריִא ףוא ויִא ןיקעַּבא גוא רמכייל

 = טכ פט הר רצןי ןעֶנעֶג ךיִלָרעַב
 ליִרער ןָכיֵלְטיִא ּוצ ךלְטייֵנְק איִד נּוא ליַא םֹוּב םָר
 רֶרטְגיִר ייֵז ךרור םִו ְךיִלְרעֶר עֶניילקןְּביִז ןעֶנעֶז
 רָד ןופ ְךילְרעֶר איֵד ןיִא ןיִקעֶּב םֶר ןּופ לייַא םוּב
 אייֵּב ןֶעייֵטְׁש רֶמייַּב טֶריֵּב ליֵא ייֵוְצ נּוא הָרּונְמ
 רֶנייֵא גּוא טיי עֶטְכעֶר רֶד יַב זיִא רֶנייֵא הֶרְונְמ רֶד
 טְגעֶרְפיִג ְךיִא ּבאָה (רַמֹאָו ןֵעַאָו) טייַז ֶקְניִל רֶדייַּב
 יִר םֶד זיִא םוִו רייֵרעֶג ריִמ טיִמ טֶה םִָו ְךָאְלַמ םָד
 םוּב טְרעֶּבְלעֶז ְךיִז ןּופ ןָכאַמ רָמיִיַּב טֶריֵּב לא
 ןּופ נוא ןיִקעֶּב ןיִא ןייַרַא טְלאַפ םַע גוא לייֵא

 טיִנ טייַּבְרַא ׁשֶנעֶמ ןייק נּוא הָרונָמ רֶד ןיִא ןיִקעֶּב
 טְרעֶפְנעיִגךָָלַמ רֶר טֶה (יַא רֶמאֹיַוַיו) ּוצ רֶד
 ( איו וזַא ןֶמיִסַא זיִא םֶד טְגאָועֶג ריָמ ּוצ םֶה גּוא
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 ךתו-עהב

 / ר טְגאָזעֶג ריִמ טאָה הָָמַה ךֶאָלַמ רעֶד טְגאָז יִֵל

 הניארו

 -  ןילַא ךיז ןופ טְׁשְטעווקיִג סוא טְרעֶו ליַא םוּב רָר
 + ןענעקריִא טעֶווַחֹּכ טיִמ נּוא לִיַח טיִמ טיִנ ךוא וזַא
 . ווַא ןעֶליִו ןייַמ טיִמ ראָנ ׁשֶרֶקִמַה תיֵּב םֶד ןֶעֹוּב

 / ףֹוא ןעֶליו ייַמ ןיִּבעֶג לעֶוו ְךיִא ןעֶד טאָג טְגאָנ
  ךייַא לאָז ןעֶמ ןעֶּפאַׁש טעֶו רֶע גיא ְךֵלֶמַה ׁשויְרָר
 / נו ןינִּב םֶד ןופ ׁשֶניִפְרעֶדאַּב רֶעייַא ְךאָנ ןיִבעֶג
 / ןייק ןיִפְראַד טיִנ טעוָו ריִא נּוא הָסָנְרַּפ רֶעייַא ךֹוא

 - רעֶו (לֹודָנַה רַה הֶּתַא יִמ) ׁשְנעֶמ ןייק ןופ ףֶליֵה
 - ֹוצ לֵכָּבּורְז רַּפ ןייַז טְסעֶוְו ּור גְראַּב רָמֹורְנ ּוטְסיִּב

 / םאָוו רֶהָנַה רֶבֵע ןופ ןעֶראַה איִד ץאלּפ ןעֶכייְֵא
 תיַּב ןינַּב סאָר ןעוֶועֶג לַּטבְמ רעֶהַא ויִּב ןְּבאָה
 הָלירָג ןייק ןְּבאָה טיִנ רעָמ טְנייַה ןעֶלעוו ׁשְרְקמַה
 ְךייַלְג םיִא רּפ ןעֶלעוֶוייֵז לֵבָּבּורְז רָּביִא תּורָרְׂש נוא
 םיא טעֶוו לֵבֵּבּורְז רֶר נּוא ץאַלְּפ רֶכייֵלְנַא יו ןייז

 םיִא טיִמ טְסעֶמ ןעֶמ םִוןייֵטְׁש רֶעייֵלְּב םֶד ןְהיִצ
 - גּוא םֶרָעֹּב יִד רֶּביִא רֶטְצֶלֶערָד ןייַז טעוֶו רֶע ןעֶר
 / ּשעֶוסֶע נוא ְךאָנ לעֶפאַּבןייזְאָנ ןְֹב ןעֶלעווייֵ
 . גנּמיִראַבַא (הָל ןַח ןָח תֹואּׁשְּת) יב רֶניִׁשַא ןיי
 /  רָכיֵלְטיִא ןייֵטְׁש ֶעייֵלְּב'םֶד ּוצ ןייַנ טעוֶו ןָח ןיפ
 ןעֶראָו זיִא ןֶינִב רָניִׁשַא רַפ םאָו ןעֶנאָז טעֶו
 טְגאָז אָרָמִנ יִר .ןייֵטׁש רֶעייֵלְּבםֶד ְךְרוד טעֹונעֶג
 ןּב ַעְשֹהְי 'ר (ְְׂשַה לֶא יו מאי קיסָּפ םֶד ףוא

 ןעֶרעק יי ןעוֶו רֶּבייַו איִד רַפ ןייֵטְׁש טיִנ טְסְלאָז
 רַפ גְנירּפְׁש נוא ץְנאַמ ךיִא ןעֶד תַמַא ןּופ םיא ְךיִז
 ְךיִא ןעֶמעוו ןייַז ּוצ קיִזַמ תּוׁשָר ּבאָה נּוא רֶּבייַוַו יִד

 רֶבייַו יד אוי טְניִגעֶנאַּב רֶנייֵא ןעוֶו גוא ןעֶגעֶנאַּב
 רַעְגְי ןֶמֶׂשַה לֶאָיירֶמאי) קיסּפ םֶד ןעֶגאָז רֶע לאָז
 רַפ תֶוָמה ךָאָלַמ רעד טְצְנאַט םיורָד (נשַה ְֵב יי
 הֶריִבֲע איִד ןעֶועֶג םיִנ לאָז הָוַח ןעוֶו רֶּנייַו איִד
 גִבייא ןָׁשְנעֶמ ןעֶטְלאָו תֹצֵרַה ץצ םֶר יִמ ןאָמ
 טאַהעֶג טיִנ תִיָמַה ךָאְלַמ רעֶר טְלאָו טְבעֶלעֶג
 ןָא טיִנ ראָג הָכאָלְמ ןייַ טְלאָו ןָמייֵט וצ םֶנייֵק
 טְהעז רֶע ןעוֶו טְנייַה ְךיִז רֶע טייְֵפ םּרָד ןְגְנַנעֶג
 םּורָד טְּבייַרְׁש םִיַנומַר םָדְרִּפ רֶר .תָמַא ייַּב רָּבייַו
 איד ןעֶד תֶמַא ייַּב רָּבייַַו יד רַּפ ןייֵג טיִנ ןעֶמ לאָז

 נּוא טור םיִנָּפ םֶר ייֵז טְרעוֶו רְלאַּב ןעֶנייַוו רֶּבייַ

 עֶרֶה רֶצֵי רֶד טעוֶו ןקּוק ייֵז ףוא םעֶו ןאַמַא ןעוֶו
 תּובָׁשֲחַמ עֶיֵּב ןְּבאָה ּוצ םיִא ןיִא ןעֶצייֵר ןָא ְיִז
 זַא רעֶּבָא ,ערָה רֶצֵי רֶר ויִא תַוְמַה ךֵאְלַמ רֶד ןעֶד
 ןעֶריֵל רַפ ןעֶכאַמ טאָג טעֶו ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ
 עֵלַּב) טייֵטְׁש קּספ ןיִא איו וַא תֶומַה ךָָלַמ םָד
 ראַפ ןעֶרעוֶו טעוו תַוּמַה ךָאָלַמ רֶד (חַעֶָל תוְמַ

 ניי עּמראָר
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 דְרעֶפַא (וגו הָמָחְלִמ םֹויָל ןְכּומ םּוס

 נּוא הָמחָלִמ רעֶדּוצ טייֵרְעֶג ןָא ןייַז ףראַד
 טְניִרעֶל קּוסַּפ רעֶד טאָנ ּוצ זיִא ףֶליֵה איִד
 טייוו יוִו ןְטעֶּבְרַא לאָז ׁשְנעֶמ ןייֵא םֶד זְנּוא
 טאָנ ףֹוא ןְזאָל רפ ְּךיִז לאָז נּא זיִא ְּךיִלָנעֶמ
 םֶװ רֶנייֵא יו ֹוזַא ןְפְלעֶה םיִא טעֶוֶו רֶע םָד

 ןעֶטייֵרְּב ןָא ְּךיִז זימ הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא טייַנ
 רֶע ראָנ ןאָט טיִנ ראָנ לאָז רֶע רָּבֶא דְרעֶפַא
 יִד רֶע טעוֶו ֹוזַא טאָג ףֹוא ןְואָל רַּפ ְּךיִז לאָז
 ןיִא טייֵטְׁש םּורד נּוא ןעֶריִל ראַפ הָמָחְלִמ
 טאָנ (ּורּוָיו םיִׁשָנֲא ךֶל חַלָׁשנ הָרָדָס רעֶד
 ָהעֶז םֹוא ןעֶלאָז יז ןְשְנעֶמ ריד קיִׁש טְנאָז
 ןייֵא םִע ןעק ןעֶמ ֹווַא איו ןַענּכ דְנאַל םאָד
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד הָרָוּת איִד טְייו סֶד ןְמעֶנ
 לאָז ןֶצְראַה ןיִא נּוא רעֶהיִג םיִא ּוצ םִו ןאָט
 בָאֹוׁש ןָבָא רֶד טאָנ ףֹוא ןעֶזאָל רַפ ְךיז רֶע
 ןעֶועֶג זיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ הֶריַבֲע איד שְּבייַרְׁש
 אייז ןעֶד םיִלְגַרְמ טְקיִׁשעֶג ןְּבאָה אייֵז לייוַו
 ןעֶקְלאָו םעֶדְּךאָנןייֵגְדאָנ טְפְראַרעֶג ןְמְלאוָו
 םִו תֹואָלְפִנְוםיִסיִנ יד ןְהעֶועגְְּבאָה ייֵ לייוַו
 לֵּבַקְמ טאָה הָשִמ נּוא אייַז טיִמ טוט טאָנ

 טאַהעֶגאָרֹומ טֶה רֶע ןעֶד דייר עֶרעֶייִז ןעוֶועֶג -
 טְגעֶרְפיִנ טאָה רֶע נוא ןָדייֵר ּוצ ייֵז ןינעקַא
 קיִׁש (ְךֶל חַלָׁשנ טְגאָזעֶג םיִא ּוצ רע טֶה טאָנ
 ּוצ טיִנ ריִד ףאַׁש ְּךיִא ְּךאָנ הֶעַד ןייַד ְּךאָנ
 טְּבייַרְׁש יישר קיִׁש טְסֶליוִוּודּבֹוא ראָנוקִיַׁש
 ןָא טְנּוהאָנ םיִלָנַרְמ ןּופ הָׁשְרַּפ יִד זיִא םּורָד
 ןעיוו ּוצ םִיַרמ ןּופ הָׁשִרַּפ רֶד ייַּב ןְּביִרְׁשעֶג
 יו לייַװ ןְראָועֶג עֶרֹוצִמ ויִא םִיַרמ עַׁשְמאָה
 איִד נּוא הָׁשֹמ ףֹוא עֶרָה ןֹוׁשָל טעֶריִג טאָה
 ְךאָד ןְּבאָה נּוא ןְהעֶזעֶג סאָד ןָּבאָה םיִלְנַרְמ
 נּוא ןָמּונעֶג סֹורַא טיִנ רָסּומ ןייק ןּופ רָד ְּךיִז

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ףֹוא עֶרָה ןֹוׁשָל טעֶרינ ןְּבאָה
 ןייַד ןּופ קיִׁש ּףֶל חַלָׁש טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רעֶר
 ןעֶטְלאָו לֵאָרְׂשִי איד ןעוֶו ןעֶד ןיִנעוֶו הָבֹומ
 טְלאָוו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוקעֶג דְלאַּב
 טֶה רֶע ןעֶד ןֶּבְראַטְׁש טְנּומעֶג דֶלאַּב הָׁשֹמ
 רָּכֶא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק טְראָמעֶג טיִנ
 ניִדְניִו טְכאַמעֶג ןְּבאָה םיִלְגַרְמ יִד זַא טְנייַה
 ְּךאָנ םעֶד ְךֶרֹוד ןיִנעֶז אייז נוא לֵאָרְׂשִי איד

 א רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןְּבְִּבעג ראָי גיִצְרעֶּפ
 נוא ר גיִצְרעֶפ ְךאָנ טְּכעֶלעֶג הָׁשמ טאָה

2 

 ריי" יי א א שי

 חהלש תשרפ
 ילָשִמ ןיִא טְנאָ ךֶלֶמַה המלְׁש (ְךֶל הֵלָׁשִ

 אמר הניארו

 ןייֵא םיִלָנַרְמ ףֶלעוֶוְצ טְקִיִׁשעֶג טאָה הָׁשֹמ
 ןיִלעוֶו יי ןעֶו יִדָּכ טֶבֵׁש ןֵכיִלְטיִא ןּופ ׁשְנעֶמ
 ָּבאָה תּוכְו ןייֵא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןיִלעוֶו ןייַז םּורָּפ
 מְכעלְׁש ןיִלעוֶו יֵז ןעוֶו נּוא תֹוחיִלְׁש םָד ְּךֶרֹוד
 ןְפאָדְטְׁש רָדְנאַנַא טיִמ עֶלַא טאָג טעֶו ןייַ
 עֶׁשֹוהְי אייֵּב טייֵטְׁש סֶע טְגאָז ׁשֶרְדִמ רעֶד
 (שֶרָח םיִלְנרְמ םיִׁשָנֲאםִיַנָש עׁשֹהְיחַלְׁשיַע
 ייוֵוְצ םקיִׁשעַג טאָה עֶׁשֹוהְי ׁשְטייֵט זיִא םָד
 טְקיִׁשעֶג טאָה הָׁשמ איו ֹוזַא טיִנ םיִלָנַרְמ

 ְךיזָּבאָה םיִלָנַרְמ יד נּוא םיִלְנַרְמ ףְלעֶוְצ
 עוו ןעֶמ זַא יֵדָּכ םּוטְׁש נּוא ּביֹוט טְכאַמעֶג
 ןינעק טינ אייז ןיִלאָזןיִנעֶרְפ ןיִלעו םיִּפִע ייֵ
 רָּפעמ שטייט ְךֹוא זיִא ׁשֶרֶח נּוא ןיִרעֶפְנֶע
 ןפוק רַּפ ּוצ ּפעֶט טְכאַרְּבעֶג ןְּבאָה ייֵז ןעֶד
 ןינעֶז יֵז םֶד ןיִרעוֶו ראוָועֶג טיִנ לאָז ןעֶמ יִדָּכ
 ּפעֶט טָפֹוק רַפ ייֵז ןְּבאָה םּורָד נּוא םיִלָנַרְמ
 נּוא ןָפֹוק רָּבייַַו םוָו הָרֹוחְסַא זיִא םֶד לייוַו
 ןעֶמ טעוֶו וזַא ּוצ רֶד טיִנ ןִמּוק ןעֶנאַמ ןייק
 ןעֶד םיִלָגרְמ ןיִנעז ייֵז םֶד ןיִרעֶו ראוָועֶג טיִנ
 רָעייז ןיִא ןְסֹוטְׁשעֶנ ךיז ןְטְלאָו ןעֶנאַמ איִד
 רָּכייַו יִד רֶּבֶא םיִנְּפ רַעייֵז ןיִא רָדָא ןֹוׁשָל
 ןךייר רָבייוו יִד לייוו ְךֹוא טייוו טיָנ ןְטְּכאַרְמ

 ראוָועֶג תֹודֹוס עֶלַא אייֵז ייַּב ןעֶמ ןאק ליִפ
 ןיילַא אייז ןְּבאָה םיִלְנַרְמ איד נּוא ןיִרעוֶו
 לֵאָרְׂשִי רַּפ אָרֹומ ןְּבאָה אייֵז בֹוא טְנעֶרְפיִנ
 רעֶד טְנאָז םּורָד טְגאָזעֶג ץֶלַא ןְּבאָה יז נּוא
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז הָׂשֹמ ןּופ םיִלְנַרְמ איִד ׁשֶרֶדֶמ
 עֶׁשֹוהְי ןּופ םיִלְגַרְמ יד נּוא ןְראַנ נוא םיִעָׁשְר
 נּוא םֶחְנַּפ םיִקיִדצ נּוא םיִמָכֲח ןעוויִנ ןיִנעֶז
 ןְביִלְקעֶגסֹואטֶה הָשֹמ (םיִׁשְנֲא םָלּוּכ) בֵלָּכ
 נעוֶו םעֶד ףֹוא ראָנ םיִלְנַרְמ ראַפ םיקיִדצ
 (הָנּופְי ןֵב בֵלּכו םיִעָׁשָר ןְראוָועֶג אייז ןיִנעֶז
 סאָד הָנּופְי ןֵּב ןְפּורעֶג םיִא ןעֶמ טאָה םּורָד
 קעוַא ְּךיַז טאָה רעלייַו ןירעק ׁשְטייֵט זיִא
 הֵּטַמְלֹנ םיִלָנַרְמ יִד ןּופ הָצֵע רָד ןּופ טרעקינ
 ךעֶד גּוא יֵיַחְּב רעֶד (הֶׁשֹנְמ הֵּטַמְל ףֵסֹוי
 םּוראוו ןיִנעֶרֿפ יִנּוקְוִח רַד נּוא קָחְצִי תֹודָלֹוּת
 הָשַנְמ ייַּב ףֵסֹויטְלעֶמְׁשיִג אָד הֶרוּת יד טֶה

 םִיַרְפֶא ייַּב ףֵסֹוי טייֵטְׁש ׁשְרעֶדְנַא ץיִגְרֶע גּוא
 טאָה הָׁשַנְמ ןּופ איֵׂשָנ רעֶד ויִא ץּוריִּת רעֶד
 טֶה ףֵסֹוי נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ףֹוא זייַּב טעֶריִג
 םּורָד רָדּורְּב איִד ףֹוא וייַּב טעֶריִנ ְּךֹוא
 אייַּב טיִנ נּוא הָׁשַנְמ ייַּב ףֵסֹוי רֶע טְלעֶטְׁש
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 נא עֶׁשֹוהְי ןעֶועֶגזיִא איִׂשִנ ןייַנ לייוַו םִיַרְפָא
 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ףֹוא זיי ןייק טעֶריִגטיִגטִה רֶע
 הָׁשַנְמ טְלעֶטְׁשיִנ טיִנ הָרֹוּת יד טֶה םּורָד נּוא
 ןּופ איִׂשָנ רַד לייַַו רֶדְנאַנַא ייַּב םִיַרָפָא נּוא
 ןּופ איֵׂשָנ רעֶד נּוא ןעוֶועֶג םּורָּפ זיִא םִיַרְפֶא
 יִוֵל טָבֵׁש ןּופ נּוא ןעוֶועֶג טְכעֶלְׁש זיִא הָּׁשִנְמ
 ןְּבאָה אייֵז לייַו ןְגְנאַנעֶג טיִנ איֵׂשָנ ןייק זיִא
 ראָנ לֵאָרְשִי ץֶרֶא ןיִא טאהעֶג יג קָנֵח ןייֵה
 תֹורָשֲעַמ נּוא תֹומּורּת ןְּבעֶג ייֵז טְנעֶלְפ ןעֶמ
 ׁשייֵלְפ סֶד ןְּבעֶגעֶג ןעֶמ טֶה םינֵהּכ יד ּוצ נּוא
 טאָה הָׁשֹמ (ונו הָׁשֹמ אָרְקִיַע תֹונָּבַרָק ןּופ
 רֶע רָמֹולְּכ עֶׁשֹוהְי ןּונ ןֵּב עֶׁשֹוה ּוצ ןְפּורעֶג
 ּוד ןָפְלעֶה ריד לאָז טאָנ טְשְנעֶּביִג םיִא טֶה
 םיִלָגַרְמ יד ןּופ הָצֹע.רַד ןיִא ןייַז טיִנ טְסְלאָז
 םיִלָגַרְמ יִד םאָד הָאּובְנַּב ןְהעֶועֶג טֶה הָׂשֹמ
 רַד נּוא לֵאָרְׂשִיְץְרַא ףֹוא ןְדייֵר וייֵּב ןיִלעוֶו
 ףיִסֹומ םיִא רֶע טאָה םּורָד טְּבייַרְׁש יִיֵחָּב
 סאָד ןוָייוַו ּוצ ןְמאַנ ןייַז ףֹוא דיוי ןייֵא ןעוֶועֶג
 םיִלְגַרְמ ןְהעֶצ יִד ןּופ רַכְׂש םָד ןְמעֶגטעֶו רֶע
 טְגעֶרְפ ךֹוא טְגאָועֶג עֶרָה ןוׁשָל ןֶּבאָה םאָו
 טֶה הָׁשֹמ םָד אָד טייֵטְׁש םּוראוָויַיַחָּב רָד
 ןניִפעֶג ריִמ רעֶמַא עֶׁשוהְי ןְּבעֶגעֶג ןְמאָנַא םיִא
 קּיסָּפ רָד םיִא טְפּור הָרֹוּת רֶעְנאַג רָה ןיִא
 זיִא ןָמאָנ רָטְכעֶר ןייַז זיִא ץּוריּת רָד עֶׁשֹוהְי
 םֶד טְכּואוועֶג טֶה הָרֹוּת יִד ראָנ עֶׁשֹוה ןעֶוועֶג
 םּורָד עֶׁשֹוהְי ןְּבעֶג ןָמאָנ ןייֵא םיִא טעֶו הָׁשֹמ
 נּוא עֶׁשֹוהְי ןְפּורעֶג ְּךֹוא הָרֹוּת איֵד םיִא טֶה
 םיִלְנְרמ יִדּוצ ְּבעֶגעג זיִקעֶטְׁשןייַז טה הָׁשֹמ
 ןוֿפ םיִא ְּךֶרֹוד ןיִרעוֶו לּוציִנ ןיִלאָז אייֵז ידָּב
 אייֵז טאָה נּוא םֹולָׂשָּב ןייֵג ןיִלאָז נוא ןעֶזייֵּב
 םֹורָד ןיִא ףֹוא טייֵנ (בֵגְנַּב הֶז ּולֵעְנ טְגאָועֶג
 ןופ דנאַל עֶטְסֶנִרע סָד ויִא ןְטְראָד ןעֶד טיי
 טְמּוק ןעֶמ םִו רֶמעֶרקַא יו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 יִד ריִרְּפ רֶע טְזיוַו ןעֶפֹוק הָרֹוחָס םיִא ּוצ
 יד רֶע טְוייוַו ְּךאַנ רָד נּוא הָרֹוְס עַטֶסֶנֶרֶע
 ןְהעֶז ןָסייֵהעֶג ְךֹוא הָׂשמ טָה ֹוזַא עֶרעֶסעֶּב
 םֶד ְּךאָנ רעֶד נּוא דְנאַל עַטְסֶנֶרֶע םָד ריִרָּפ
 טְגאָזעֶג טֶה הָׁשֹמ (הָפָרֲה אּוה קָזָחַה עֶטְסעֶּב
 ןיִנעֶו ייֵז בוא ןְהעֶז טְלאָז ריִא םיִלָנַרְמ יִד ּוצ
 ייֵנ טֶה רֶע ןעֶד טיִנ רָדָא קְלאָּפ קְראַטְׁשַא
 יִקְראַטְׁש ןיא ייֵז ןְציִז ןעוֶועֶג רַסֹומ ןְמיִס םעֶד
 עֶפאַלְׁש ןיִנעֶזיֵז םֶד ןְמיִס ןייֵא םִע זיִא טעֶטָׁש
 עקְראַטְׁש ְּךיִז אייַו ןעֶכאַמ םּורְד נוא טייַל

 | הניארו

 .| הָמָחֶלִמ רַפ אָרֹומ ןָּבאָה ייֵז לייַו גְּוטְסעֶפ
 יז ןַײמ שעֶטְׁש עֶנעֶפָא ןיִא ןְציזייֵז ןעוֶו נוא
 || ףֹוא ְּךֵמֹוס ְּךיִז ןיִנעֶז איז ןעֶד קְראַטׁש ןייז
 | רפ שיִנ אָרֹומ ןייק ןְּבאָה גּוא הָרּובְנ רעייֵז
  ויִא סֶע בֹוא ןֶהעֶז ריִא טְלאָז ךֹוא הָמָחְלִמַא
 | ּבֹואנּוא דָסאַוַו טיִמ ןְלאַווְק עֶמּוג אָד ןְניִרְד
 | סע ּהַּב ׁשֵיַהנ דָנּועֶנ טְראָד ְזיִנעֶז טייַל יִד
 .קיִדַצ ןייֵא אָד זיִא סֶע ּבֹוא ןְהעֶז טְלאָז ריִא
 || םאָד ראָנ ןייַז ליִּצַמ ןאק רע םִנ ייֵ ןְׁשיוְֵצ
 . ןְמעֶנ טְלאָז ריִא נּוא תּוכז ןייַז טיִמ קָלאָפ
 ! ןֹורְבָח רֹעאבָיע דְנאַל םעֶד ןּופ תֹוריִּפ יִד ּופ
 | יז ישר טְעעֶרָפ ןֹורְבָח ויִּב ןְמּוקעֶג זיִא רע
 | םִלאו םיִלְגַרְמ ףְלעֶוְצ ןעוֶועֶג ְּךאָד ןיִנעֶז
 ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז איִיַו (ואבִיע ןייֵטְׁש טְפְראַדעֶג
 , ןייק ןְמּוקעֶג זיִא ןייֵלַא בֵלָּכ זיִא ץּוריִּת רֶד
 / איֵד ףֹוא טייֵרָּפֶׁש רַפ ְּךיִז םאָה נּוא ןֹורְבָח

 הלש

 | ףיִסֹומ םיִא טֶה הָׁשֹמ ןעֶד ןאָט הָלִפְּת ףֹורָד
 | םיִא טֶה נוא ןְמאָנ ןייַז ףֹוא דיי ןייֵא ןעוֶועֶג
 | הֶּצֵ רֶד ןּופ ןפלעֶה ריד לאָז שאָג טְשְנעֶּביִג
 םאָנ טְנאַז ׁשֶרֶדֵמ רעֶד נּוא .םיִלְנַרְמ יד ןּופ
 איד ןֶסיוֵו ןעֶזאָל ּוצ ןֹורְבָח ןייק ןְמּוקעֶג זיִא
 .ץֶרָא דְנאַל םאָד ןְּבעֶג טעוֶו רֶע סאָד תֹובָא
 | םֹומַּב ּוהּואָׂשִיַע רעֶדְניק עֶרעִייִז ּוצ לֵאָרְׂשִי
 | ןְטיִנְשעֶג ּפָא ןעֶּבאָה םיִלְגִרְמ איִד (םִיָנׁשִּ
 | םֹורְג ֹווַא זיִא רֶע נּוא ןֶּבֹורְט ןייוו ליִגְנעֶהַא
 | א ןְגאָרְט טְוּומעֶג םיִא טֶה ןעֶמ םֶד ןעֶועֶג
 / ןופ ייֵוְצ נא ןֶׁשְנעֶמ טֶכַא טיִמ ןְגְנאַטְׁש ייֵוְצ
 רָד נּוא נייַפַא ןְמּונעֶג רַנייִא טה םיִלָנַרְמ יד
 || ןְּבאָה בֵלָכְועֶׁשֹוהְי נּוא םאֶרָנ ליִמַא רָרעֶדְנַא
 ןְּבאָה םיִלְנַרְמ איִד לייוו ןֵמּונעֶג טיִנ ראָנ

 תֹוריֵּפ יד ְּךְרֹוד ןְדייֵר עֶרָה ןֹוׁשָל טְלאָועֶג
 | ןיפ הָנּוׁשְמ ןיִנעֶז תֹוריֵּפ איִד יו וזַא ןְנאָז ּוצ
 . ץֶרֶא ןופ טייל יד ןיִנעֶז ֹוזַא רֵדְנעֶל יֵרעַדְנַא
 טֶׁשֹוהְי נּוא טייל יִרָדְנַא ןּופ הָנּוׁשְמ פֵאָרְׂשִי
  ןֵּבאָה םּורָד ןְייַר טְלאועֶג טיִנ ןְּבאָה בֵלָכְ
 . םיִלְנַרְמ איֵד נּוא ןָמּונעֶג טיִנ תֹוריֵּפ איד ייֵז
 רֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ץְנאַג ןְְנאַנעֶג םֹוא ןיִנעֶז
 . גאָט ניִצְרעֶפ ןיִא טייֵרְּב רעֶד ןיִא נּוא גְנעֶל
 .םאָמ גיִצְכַא ןיא ןייֵג םָד ףְראַד ןעַמ יִׁשְטאָח
 טאג רָצְרּוק געוֶו םעֶד ייֵז טָה טאָנ ראָנ

 ייוו
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 .הנאצב
 ןיִלעֶוו םיִלְגַרְמ איִד טְסּואוועֶג טֶה רֶע לייוו
 ןיִלעוֶו םעֶד ְךֶרֹוד נּוא לֵאָרְׂשִי ןְגיִדְניִז ןָכאַמ

 ןיִנעֶקַא ראָיַא רּבְדִמ רֶד ןיִא ןְּבייַלְּב ןענומ ייֵז
 ןעֶועֶג ןעֶלאז אייֵז ןעוֶו םּורָד גאָט ןָכיֵלְמיִא
 יא ןְּביִלְּבעֶג רֶגְעֶל איי ןְטְלאו ןייֵנ רָנְנעֶל
 עֶׁשֹוהְי םֶד טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רֶד נּוא רָּבְדִמ רֶד
 ּבורְמ ןייוַו ליִגנעֶה םעֶד ןגאָרְטעֶגְִּבאָה בֵלָכְ
 טְנעקיִנ טיִנ םיִא ןעֶּבאָה םיִלְנַרְמ ןְהעֶצ נּוא
 ייֵז םָד ןעֶיִועֶג טאָנ ייֵז טֶה םָד נּוא ןְגאָרְט
 עְׁשֹוהְי ראָנ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןֵּבְרַא טיִנ ןיִלעוֶו
 יִד ןיִסֶע ןיִלעוֶו נוא ןעֶּבְרַא םֶד ןיִלעו בַלְכָו
 (רָבָד םֶתֹוא ּובּוׁשִיע דְנאַל םעֶד ןּופ תֹוריֵּפ
 טיִנ אייז ןיִנעֶז ןִמּוקעֶג ןיִנעֶז םיִלְגַרְמ איִד זַא
 איו ראָנ טְלעֶציִג ריז ןיא ריִרַפ ןעֶגְנאַנעֶג
 .לָּכ ּוצ נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג ףֶּכיֵּת ןיִנעֶז
 ןּופ תֹוריֵּפ יִד ןעֶזיועֶג ייֵז ןְּבאָה נא לֵאָרָׂשִי
 זיִא דְנאַל םֶד טְנאַועֶג ןּבאָה נּוא דְנאַל םעֶד
 ליוו רֶנייֵא ןעֶו ןעֶד ְּךעֶליִמ נּוא גיִנאָה לּוּפ
 תָמָא ןייֵא סיפע ריִרָּפ רעזומ ןעֶגאָנ ןָגיִל ןייַא
 ןְּבייֵלְג ְךאָנ רעֶד םיִא לאָז רעֶנעֶי ידְּכ ןעֶגאָז
 טְגאָנעֶג ריִרָפ ייֵז ןְּבאָה םּורָד ןְגיִל רֶד ףֹוא
 זיִא קְלאַּפ םאָד ראָנ דְנאַל שעֶּפַא זיִא םִע
 רעייִז ְךֹוא ןיִנעֶז טעֶטָׁש יד נּואקְראַטְׁש רֶעייֵז

 איד ןְהעֶועֶג ןְטְראָד ןֶּבאָה ריִמ נּוא עַטְּפעֶפ
 יִד ּוצ אֵרֹומַא טְכאַמעֶג ןֶּבאָה ייֵז נּוא ןעֶיִר
 טייז םֹורָד ןיִא טְציִז קַלָמִע ןעֶנאז נוא לֵאָרְׂשִי
 קָלְמֵעוייִּב ןייֵא רַּפ םוָו ְּךאָד טְסייוַו ריִא נּוא
 יֵרֹומָא רָד נוא יִּתִח רֶד נּוא ןאָטיִג ְּךייַא טֶה

 טציִז יִנֲעַנְּכ רעֶד נּוא גְראַּב םעֶד ףֹוא ןְציִז !
 ןְמעֶנ ּוצ ןייֵא רעֶטֶׁש זיִא םּורָד םִי םעֶד ייֵּב
 טְליֵטְׁשעֶג בַלָּב טֶה (בֵלְּכ םֵרָיַו דְנאַל םָד
 םֶד ראָנ ייֵז ּוצ טְגאָועֶג טאָה נּוא קָלאָפ םֶד

 - בקעי להוא
 טקיִׁשעֶג ייֵז ןיִּבאָה ןֶדּוי יִד םִו םיִלְגַרְמ יֵד (ול ּורְפסִיו

 דיי ןיִּבאָה לֵאָׂשִי ץֶרֶא דְנאַל םֶד ןְהעָנ םֹוא ==
 ונאָּב) טְגאָזעֶג ֹווַא ןיִּבאָה ייֵז גּוא (ּורְמאֹי) הָׁשֹמ ּוצ טְלייֵצ

 אַל םֶד ּצ ןְמּוקעֶג ןינעֶז ריִמ (ּנְְּחַלְשרֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא
 (איֵה ׁשֶבָרּו בֶלֶח תַבָו םַגְוו טְקִיִׁשעֶג זְנּוא טְסאָה ּוד םוָנ
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 נּוא ְךֶליִמ תֹומֲהְּב יִד ןּופ טְניִר סֶע סו דְנאַלַא זיִא סֶע בּוא -
 םָעָה וַע יִּכ סָפֶאו גיִנאָה טְניִר רֶמייֵּב יִד ןּופ תֹוריֵּפ יִד ןֹופ

 יִא טְציִז םוִו קֶלאָּפ קְראַטְׁשא ויִא םָע ראָג (ץֶרָאָב בֵׁשֹיַה
 ןּופ רֶנייֵא בֵלֶּכ גּוא (הָׁשֹמ לֶא םָעָה הָא בלּכ םַהָיו) דְנאַל -

 רֶע הָׁשֹמ ּוצ קְלאָפ םֶד ןְליִטְׁש טְכאַמעֶג טֶה םיִלָגַרְמ יד . |
 ןיִלעוֶו ריִמ (הָלֲעַנ הֹלָע רֶמאֹּינ ןָגייווְׁש ןְסייֵהעֶג יֵנ טֶה רֶע 0
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 ֿב8ֿר הניארו חלפ
 זַא ןאָטיִג םֶרֶמע ןּופ ןּוז רֶד ונּוא טֶה ןייֵלַא
 סיִּפַע טעוֶו רע סֶד טְנייֵמעֶג לֵאָרְׂשִי יִד ןְּכאָה
 ןעוועֶג ןיִנעֶזייֵז לייַו נּוא הָׁשֹמ ףֹוא זייִב ןְדייֵר
 ליִטְׁש אייז ןיִנעֶז םּורָד הָׁשֹמ ףֹוא סעַּכ ןיִא
 בֵלָּכ טאָה ֹוזַא זייַּב םאָד ןיִרעֶה ּוצ ןּביִלְּבעֶג
 מֶה רֶע ןאָטיִנ םֶמּוג לֹופ זְנּוא םֶה רֶע טְנאָזעֶג
 ְּבעֶנעֶג זְנוא טֶה נּוא םִי םעֶד ןְטְלאַּפְׁשעֶג זָנּוא
 ןעוֶו (הָלֲעַנ הלע) ןֵלְטְכאַוו איִד נא ןֶמ םעֶד
 נא לָמיִה םעֶד ףוא ןייַז לאָז לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 ףֹורַא ּוצ רֶמייֵל ןָכאַמ ןָסייֵה זְנּוא לאָז הָׁשֹמ
 נא דייֵר עֶנייז ןיִא טְקילְנִּב ריִמ ןְטְלאָו ןייֵג
 דֵרֹע רֶד ףֹוא זיא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא םֶד ןֵּכָׁש לָּכִמ
 סאָד ןְּבעֶנ ּוצ טְנאָועֶג ּוצ זְנּוא טֶה טאָנ נּוא
 נוא ןִמּוק ןיִהַא סיוִועֶג רימ ןיִלעוֶו ֹוזַא דְנאַל

 טיִנ ןיִלעוֶו ריִמ טְגאָזעֶג ןְּבאָה םיִלָנִרְמ איד
 ןעוו ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֵרֶא ןייק ןייֵג ףוא ןיִנעֶק
 טעֶטְׁש יד ןיא ןייַז יִנ לאָז קֶלאָּפ םָד ּוליִּפֲא
 ןְטְלאוָו רֶלעֶּפ םעֶד ףֹוא ןייַז ראָנ ןעֶלאָז ייֵ
 יז ןעֶד ןְמעֶנ ןייֵא טְנעֶקיַנ טיִנ ְךֹוא ייֵז ריִמ
 ןֶציִו יז ןֵּכָׁש לָּכִמ נּוא קְראַטְׁש רֶעייֵז יִנעֶז
 .יֵאְרָוְּב ייֵז ריִמ ןיִלעוֶו טעֶטְׁש יִקיְראַטְׁש ןיִא
 טְנאָועֶג ייֵז ןְּבאָה ּךֹוא ןָמעֶנ ןייַא ןעֶנאָק טיִנ
 טאָה םֶד נּוא רעֶייִז ןעֶמ טֶּבְראַטְׁש ןֶמְראָד
 טאָה נוא ןיִנעוֶו הָבֹומ רֶעייֵז ןּופ ןאָטיִג טאָנ
 יֵדָּכ דְראָמַא טְקיִׁשעֶג ייֵז ףֹוא טייַצ רָד ןיִא
 םיִרָנְּפ עֶרֶעייז טימ ןּו ּוצ ןֵּבאָה ןעֶלאָז ייֵז
 איִד נּוא םיִלְנַרְמ איִד ןְהעֶז ראַפ ןעֶלאַז נּוא
 טעֶריִנ זייַּב םִנ םעֶד ְּךְרֹוד ןְּבאָה םיִלְגַרְמ
 ייֵז ןיִנעֶז םעֶד ְּךֶרֹוד נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ףֹוא
 אייז ןעֶד דייֵר עֶרֶעייֵז ןיִא טְּפאַחעֶג ןעֶראוָו
 קְראַטְׁש ןייֵא זיִא םע טְגאָועֶג רירָפ ןֶּבאָה
 דְנאַל םֶד טְגאָועֶג יֵז ןְּבאָה דְנּוצַא גּוא קָלאָפ

 רפ

 יִר נּוא (ץֶרָאָה תַּבַד ּואיֵצֹויוע ןָניִׁשריַי רָטאֹל םָד ּוצ ןייֵג ףֹוא
 דְנאַל םֶד ףֹוא תֹוליִכְר רייֵרעֶג ןיִּבאָה םיִלְגִרְמ עֶגיֵרְּביִא
 (ָהיֶבָׁשֹוי תֶלָכֹוא) דְנאַלַא זיִא סֶע (ץרָא) ןיִגאָז ּוצ וזַא (רֹמאֵלְ
 ןיִנעֶז םיִלְגַרְמ יִר זַא םּוראָוְו רֶציִז עֶריִא טְּבְראַד רַפ סֶע סוָו

 ַא ןאָטעֶג סייֵלְפ טיִמ טאָג טֶה ןייֵרַא דְנאַל םֶד ןיִא ןְמוקעֶג
 רָע טיִמ ןיִמעג ר ְךיז ןעֶמ טעֶווןיִּבְראַטׁש ןיִלאָז ןיִׁשְנעֶמ
 ףֹוא ְךיִ ןקיק םיא יצ ןיִּבאָה טייֵצ ןייק טעֶו ןעֶמ גוא הָרָובְק
 סוא ןיִנעֶק לייוַו רֶד ןָריי יד ןיִלעוֶו ןיִׁשְנעֶמ עֶדְמעֶרְּפ יִר
 טְגאָזעֶג טְרעֶק רַּפ ןיִּבאָה םיִלְגַרְמ יִד נּוא דְנאַּל םָד ןְהעֶז
 םָע סוָו דְנאַלַא ֹוזַא ויִא סֶע זַא תֹוּיֵבְר רייֵרעֶג ןיִּבאָה נּוא

 ןייְַׁש רַפ רימ ןילֵעָ דָנּוצַא ןיִׁשְנעֶמ ליפ טְראָד ןיִּבְראַמְׁש
 םד/
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 רַדְניק יד ןְהעֶויִג ןְטְראָד ןְּבאָה ריִמ (קְנֶעַה
 לֵאָרְׂשִי לָּכ רַפ ְּךאָנ רֶד גוא עֶזיִר יִד ןּופ
 ןְהעֶזיִג ןְטְראָד ןְּבאָה ריִמ טְגאָועג ייֵז ןְבאָה
 םִו ןעזיִר עֶניִדְניִלאַפ יד (קֶנֵע יֵנְּב םיִליִּפְנַה
 תֶׁשַש ןופ ןעֶלאַפעֶג ּפאָרַא לָמיִה םָד ןּופ ןיִנעֶז
 םיִליִפְנ אייֵז ןעֶסייֵה םּורָד נּוא תיִׁשאֵרְּב יֵמָי
 םֶד ןייַא םיִא טְלאַפ ייֵז טְהעֶז סָע רעֶוו לייוַו
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ריִמ נּוא אֵרֹומ ןיִגעוֶו ןּופ ץְראַה
 אייז ןעֶד ןקְירעׁשייַה איוִו ןעֶנּוא עֶרעֶייִז ןיִא
 עֶרעֶזנּוא ןיִא ןיִאייֵג ןקָירעֶׁשייֵה טְגאָזעֶג ןְּבאָה
 ןְׁשְנעֶמ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג םעֶד ןיִא רֶנְמְרעֶג ןייוֵו
 (ּונָמִמ אּוה קֶזָח יִּכ) טְנאָועֶג אייז ןְּבאָה ְּךֹוא

 ּבאָה ֹזַא טאָג ןּופ רֹקְראַטְׁש ןיִנעֶז טייַל-יִד
 ןְּבאָה גוא ןעֶנייווּצ ןּבֹוהעֶג ןָא לֵאָרְׂשִי איד
 ריִמ ןעֶטְלאָו יאוָלַה ונְתַמ ּול) טְנאַזעֶג
 רּבֶדִמ רֶד ןיִא רֶדֶא םירָצמ ןיא ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ןעֶלאַפעֶג טינ רעֶדְניִק עֶרעֶונא ןְמְלאָו ֹזַא
 םּוראוָו נּוא דְנייֵפ םעֶד ןּופ דְרעוֶוְׁש רָד ְּךֶרּוד
 םִיַרְצִמ ןּופ טְכאַרְּבעֶג ףֹוא זְנּוא הָׁשֹמ ּוטְסאָה
 םּורָד דְרעוֶוְׁש רֶד ְּךְרֹוד ןְלאַפ זְנּוא ןְכאַמ ּוצ

 נוא ְךיִז רֶּביא ןֵטצֶלֶע ןיֵא ןָכאַמ ְּךיִז ריִמאָל
 יוִו נּוא םִיַרְצִמ ןייק ןירעק םִּוא ְּךיִז ריִמאָל

 טְרעֶה רָד םֶד ןֶּבאָה ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ דְלאַּב
 עֶׁשֹוהְי נא םיִנָּפ רייז ףֹוא ןעֶלאַפעֶגייֵז ןיִנעֶז
 רַּפ רֶדייֵלְק עֶרעייז ןסיר ּוצ ןְּבאָה בֵלְּכ נּוא
 רֶעייֵז זיִא דָנאַל םָד טְנאַועֶג ןְּבאָה נּוא רַעַצ
 טְלאָועֶג זְנּוא טאַָנ ראָנ טְלאוָו יַאְוָלַה טּונ
 טיִנ ריִא טְלאָז טאָנ ןיִא ראָנ ןְגנעֶרְּב ןיִהַא
 טְנייַועֶגןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נוא ןְנינֶּפְׁש רֶדיוו
 ריִא טְנאָועֶג טאָנ טֵה טְכאַנ רָניִואָד רֶד ןיִא
 ְךייִא ְךיִא לעֶוו םּורָד טְסּוז םּוא טְנייַה טְנייוַו

 רֶגיִזאָד רֶד ןיִא ריִמָּת ףֹוא ןייֵעֶג ןייֵא ןְכאַמ |
 תיֵּב סאָד לייוו ןעֶנייוֵו טעוֶו ריִא סֶד טְכאַנ
 בּורָח טְכאַנ רֶניִזאָד רעֶד ןיִא טעוו ׁשֶדְקַמַה
 בָאָּב הָעְׁשִּת םיִא ןעוֶועֶג יא םֶד נוא ןיִרעוֶו
 ּונֵמֲחל יִּכ) לֵאָרְׂשִיּצ ןעֶנאָז בַלְכְועׁשֹוהְי נּוא

 בקעי להוא
 םיְִגְַמ יִרעֶרְנַא יִד טיִמ טאַהעֶג טֶה בֵלָּכ םו ַחוּביַװ םָד
 ןּופ ןיז ןייַז טיִמ ןאָטעֶג ָךּוריִׁשַא טֶה רָנייֵא לָׁשָמַא זיִא םָע

 גּוא הֶלַּכ יד ןקָיק ןָא ןיִראָפעֶג זיִא גוא טאָטׁשיִרעֶרְנַא ןיֵא
 ןיִא ןיִגאָז טְראָד לאָז רֶע ַחיִלָׁשַא רֶעיִרְפ טְקיִׁשעֶג ּטֵה
 טְרעֶפְנֶעיִג ַחיִלָׁש םַד ןעֶמ טֶה ןָמּיק טעֶו רֶע גאט ןיִבְלעוֶו
 םֶר יג ןָמיקעֶג ויִא רֶד יו גאָט םֶד ןיִא ןֶמּק לאָז רֶע זַא

 : 'חלש חשלפ

 ןֵמענ ןייֵא גְניִרְג תֹומוא יִד ןיִלעֶו ריִמ (םֵה יייַדילע ןְניִרְד ןענאוַו סאָו איֵד שֶּבְראַד רַפ

 - יאא6 יט ן 2? טט; א א לי לט איל ..-
 קא א יו עיין

 ףניארו

 / ףוא טֹורְּב לְקיטְׁשַא גניִרְג זיִא םִע יז ְךיילְ
 3 ּףֹויִא קיִדַצ ןייֵא טאַהעֶג ןֶּבאָה אייז ןיִסָע וצ

 . ןעֶטאָׁש ןייֵא יוֵו ןעועֶג ןיִגֵמ ייֵז ףֹוא טֶה סו
 / ךֹוא זיִא רָד ןוז רֶד רַּפ ןֶׁשְנעֶמ ףֹוא ןיִגֵמ זיִא

 - יָס טְּבייַרְׁש ייַחָּב רֶד נּוא ןְּבְראָמְׁשעֶג ןוש
 . ןְּביואיד ןּופ םיִכָאְלַמ איד ןעֶמ טְנייֵמ םֶלֶצ
 - פא ְךיז ןְבאָה לעֶמיִה ןיִא ןיִנעֶז סאוָו תֹומיא
 . {ְּבאָה םּורָד זְנּוא טיִמ ןיִנעֶז נּוא ייֵז ןּופ ןאָטיִג
 / רָמֹולְּכ (םּואָריֵּת לַא ּונָּתִא ַײװ טְנאָועֶג ייֵז
 / םיִכָאְלַמ יר ןיִנעֶז םֶד ןיד תיֵּב ןייַז טיִמ טאָג
 / םּורְד נּוא טיִמ ןיִנעֶז תֹומּוא ןְּביִז איִד ןּופ
 / צא ןְּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק ייֵז רַפ ריִא טְלאָז
 | רֶפ ןיִנעוו ןיּבמר םעֶד ןּופ טְּבייַרְׁש יֵיֵחְּב רֶד

 , םֶהעְו ׁשֶנעֶמ ןייַא ןעוֶו םֶד ןעֶמ טְנייֵמ םָלֶצ
 . ןייק טֶה רע סֶד אָּבַראֶנֲעַׁשֹוה ןּופ טְכאַנ יד

 . ראָי םעֶד ןיִא םיוִועֶג רֶע טעֶו טיִנ ןְמאָׁש
 יז טְנאַועֶג בֵלָכְו ַעֶׁשֹוהְי טֶה םֶד ןְּבְראַטְׁש
 ; ןָא ןעֶראוו ןיִעֶז אייֵז טיִנ ןעֶטאָׁש ןייק ןְּבאָה
 . ְךאָנ נּוא ראָי םעֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש ּוצ ְּתיִמְתַחעַג
 . םָלֵצ רֶס םֵה ּונֵמֲחַל יִּכ) זיא טֵׁשְּפ ןייא

 / םו םֶנייֵא תֹוצִמ ייווְצ ןֶּבאָה ריִמ (םֶהיֵלֲעַמ
 / תּוכְו םעֶד ְּךֶרֹוד חַסֶּפ םיִא תֹוצַמ ןיִסֶע ריִמ
 / םֹורְּב יו ֹוזַא ןיִסֶע ףֹוא תֹומּוא יִד ריִמ ןיִלעוֶו
 / תֹוּכְס םיִא ןֶציִז ריִמ םוָו זיִא יִרעֶדְנַא םָד נּוא
 / םעֶד ןּופ נוא הָּנּוסַא ןּופ ןעֶמאָׁש םעֶד ןיִא

 / ןְטאָׁש רֶד ןאָטיִג ּפֶא ןירעוֶו טעוֶו ןיִנעוֶו תּוכְז
 / הָשֹמ ּוצ טְנאַועֶג טֶה טאָנ נּוא ,תֹומּוא יִד ןּופ
  רעֶד לֵאָרְׂשִי איִד ְךיִמ ןיִלעוֶו ְךאָנ גְנאַל יו
 / תֹותֹואָה לָכְּבנ ןְּבייֵלְנ טיִנ ןיִלעוֶו נּוא ןיִנְרעֶצ

 | םִו ןעֶכייֵצ עֶלַא איד (וּבְרקְּב יִתיִׂשֲע רֶׁשֲא
 - םִנעַרְּפ יֵיַחְּב רֶד םיִא ןְׁשיוְִצ ןאָטיִנ ּבאָה ְּךיִא
 , יוְּךייַלְנ םיִא ןְׁשיווְצ ֹוּבְרִקְּב טייֵטְׁש םּוראוָו

 , םֶפְראַרעֶנ טְלאוָו םִע ןָׁשנעֶמ ןייֵאּוצ טעֶרעֶמ
 / שעֶריִגטֶה רֶעלייוו יז ןֶשיוִוְצ םֶּכְרקְּב ןייֵטְׁש
 / טאָה טאָנ ויִא ץּוריִּת רעֶד לֵאָרְׂשִי לָּכ ףֹוא

 . לֵאָרְׂשִילְּכ ּוצ ןֵבייֵצ ןאָטיִנּבאָה ְךיִא טְגאָועֶג
 : וזא

 . ֿבײַװ םֶד נּוא םיִרָא זיִא ןָּתֹוחְמ רֶּד זַא ןְהעֶזעֶג רע ֶה ןָּתּוחָמ

 - ְּךיִז רֶע טְכאַרְט סיִוְראָּב גּוא טיקאנ ןיִנעֶז רֵדְניִק יד טיִמ

 / טְסּואוועֶג ְךיִז טֶה רֶע םּוראָו ןאַמ םיִרָא ןייֵא יִאְרָיַוְּב זיִא רֶע

 , עֶניֵׁש ןאָט ןָא טְפְראַרעֶגְךיז רָע טְלאוָוטְמּק ןּתּוחְמ רָד זַא
  זַא טְכאַמעֶג ְךיִ טֶה סֶע ןיִגאָז ׁשִנ ןעק ְךיִא גיא דֶרייֵלְק
 | רֶשעָּפְׁש נוא רֶרייֵלְק ןייק טאַהעֶג טינ רֶעטֶה טְליִמעֶד ראָרְג

 םעװ
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 ןעֶראָצ ןיימ ְךֹוא ךיא רֶננעֶל רֶה םעָׁשְר וצ . ךימ יד וצ ץְראַה יא טאַעֶייֵז אָ א
 רַפ םיִעָׁשְר איד ןעֶזאָל טְנאָועֶג הָׁשֹמ טאָה  ׁשֶנעֶמ ןייַא אוו ְּךייֵלְנ עֶלַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז נּוא
 טֶה תֹוריבע עֶרעֶייִז ןיִנעוֶו ןופ ןיִרעוו ןעֶריֹול םֶה טאָג סֶָד טְוייוַו ֹוּבְרקְּב טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רָד
 םו טייצַא ןייַז טעֶו סעטְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָג ייֵז סו ןִמ םעֶד ןְּבעֶגעֶג ייֵז ּבאָה ְּךיִא טְנאָזעֶג
 לֵאָרְׂשִי יד זַא נּוא ןפְראַד ּוצ רָד טְסעֶו ּוד טאַהעֶנ טיִנ םיִא ןּופ גְנאַג םֹוא ןייק ןעֶּבאָה
 איד טיִמ נּוא לֶנֲע םָד טיִמ טְניִדְניִוֶג ןּבאָה  ןעֶד ְךֹוּב רעֶייֵז ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיא רע ראָני
 טאָה נּוא ןאָטיִנ הָלָפְּת הָׂשמ טאָה םיִלְנַרְמ - (רֶָבָדּב ּונָּכַאל ְךֹוּב ןייַ ןיִא ׁשְטייַט זיִא ֹוּבְרַקְּב

 םיִא ּוצ טאָג טאָה (םִיַּפַא ְּךֶרֶא ָיְ) טְגאָועֶג ןְנאָלְׁש רָד לֵאָרְׂשִי איִד לעוו ְּךיִא טְגאָז טאָנ
 לאָז ןעֶמ טְגאָעֶג ןייַלַא טְסאָה ּוד טְגאועֶג . ןיִא ןעֶלאַּפ טינ ןעֶלאָו יֵז םֶד דְראָמַא טיִּמ
 ןעֶראָצ םעֶד ןיִרעֶגְנעֶל רַד םיִקידַצ ּוצ ראָנ ןעֶלאז דְנייַפ יד יֵדְּכ דְנייַפ יֵד ןּוּפ דְנעֶה יֵד
 ּזד םיִמָלֹועָה ןֹוּבר טְרעֶפְנעיֶג הָׁשִמ טאָה ּוצ טאַהעֶנ טינ ַחֹּכ ןייק טֶה טאנ ןעֶנאַז טיִנ
 טְסְרעֶגנעֶל רַד ּוד םֶד טְנאָנעֶג ךאָד טְסאָה םִע טעֶ וּוַא לֵאָרְׂשִי ץֵרָא ןייק אייז ןְגנֶרְּב
 (הקָנְי אל הקנ) ְּךֹוא םיעָׁשְר ּוצ ןְראָצ ןייַד + הָׂשֹמ ּוצ טְנאָז טאָג נּוא םֵּׁשַה לּוליִח ןייֵא ןיי
 הָבּוׁשְּת אָי ןָאּומ םוָו איד גיִדייֵל טְואָל טאָנ ןְמייֵט לעוֶו ךיִא ןעוֶו ןיִגעֶרְפ טְסעֶו ּוד ןעוֶו
 הָבּוׁשְּת ןייק ןָאוט םיִו יִד ניִדייַל טיִנטְזאָל ּוא הָעּובְׁש איִד ןירעוֶו םִױקמ טעוֶו יוִו לֵאָרְׂשִי
 דִניִז איד ּביִג רַפ ןְסעֶּביִג םֶה הָׁשֹמ נוא טינ קָחֶצִי םֶהָרְבַא ּוצ ןָראווְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא סאו
 יִּבעֶג רַפ טְסאָה יד יו ֹוּא קֶלאָפ םעֶד ןּופ  רָדְניק עֶרעיֵז ּוצ דְנאַל םֶד ןְּבעֶג ּוצ בֹקֲעַי
 ןּופ ןְגֹוצעֶג סֹוא ייֵז טְסאָה ּוד ןעֶו דֶניִז איד ןייא ּוצ ןעֶכאַמ ְּךיַד לעוֶו ְּךיִא ריֵד ְּךיִא נאָז
 ְךיִא טְנאַזעֶג טאָנ טֶָה רעֶהַָא זיִּב ּוא םִיַרְצִמ  רָדְניק עֶרעֶייז ןּופ טְסיִּב ּוד םוָו קָלאַפ םֹורְנ
 טְרעֶַּב טְסאָה ּוד יז ֹזַא ןיִּבעֶג רַפ ייֵז ּבאָה  לֵאָרְׂשִיץְרָאזיִנׁשרִי ןיִלעו רֶדניק עֶנייַד נּוא
 נִּבייֵא בעֶל ְךיִא יז ֹוזַאְךיִא רעוֶוֶׁש םֶד רָּבֶא . ןיִלעוֶו םִיַרצִמ איִד ןעוֶו טְרעֶפְנעֶיֶנ הָׁשֹמ טֶה
 םֶרטְלעוֶו עֶצְנאַנ יַד לּוּפ זיִא דֹובָּכ ןייֵמ וא ףֹוא טְסאָה ּוד םָד ןֶסייו ייֵז נּוא ןיִרעֶה םָד
 לייוו רָּבדִמ רָד ןיא ןְּבְראַטְׁש עֶלַא ןעֶזּומ ייֵז + ןּופ לֵאָרְׂשִי יד רֵדְניוו עֶפֹורְג שיִמ טְכאַרְּבעֶנְ

 םאו םיִסיִנ עֶסֹורְג עֶנייֵמ ןְהעֶועֶג ןֶּבאָה אייֵז ןְטייֵט ייֵז טְסעוֶו רו ןעֶו טְנייַה ּוא םִיַרְצִּמ
 טְּביֹולְנֶגטיִנןְּבאָהייַז נוא ןאָטיִגייֵזּבאָה ךיִא . לֵאָרְשִי יד ןעֶגאָז טיִנויז ןיִלעֶורֶּבְדִמ רֶד ןיֵא
 טְביִרְּפעֶג לאְמ ןְהעֶצ ְךיִמ ןְּבאָה נּוא ריִמ ןיִא טאָנ ןעֶנאָז ןיִלעוֶו ייֵז ראָנ טְגיִדְניִועֶג ןעֶּבאָה
 טְרֶעייֵנ דְנאַל םֶד ןְהעֶז טיִנייֵ ןיִלעווו םּורָד ץֶרֶא ןייק ייז ןעֶגְעֶרְּב ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייק טאָה
 נּוא רֶּבְדִמ רָד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש ןיִלעוֶו עֶלַא ייֵז = רעֶד ןיִא טייֵטעֶג ייֵז רע טֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי
 ןייק ןעֶמּוק ןיִלעוֶו רֶדְניק נּוא רֶּבייוַו עֶרֶעייֵז .רעֶד ּוד םאוָו טאָנ (םִיַּפַא ְּךֶרֶא ָיי) רָּבְרִּמ

 טיִנ הָרָיִבע,יד טֶה טאָג רֶּבֶא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא  טיִנטְסְּפאָרְטְׁש נוא ןעֶראָצ ןייד טְסְרעֶגנעֶל
 ןעֶומ לֵאָרְׂשִי יד טְרֶעִייַנ ןעוֶועֶג לֵחֹומ ץְנאַנ ןְמּוקעֶג ויִא הָשמ וַא טְּבייַרְׁש י'שר .רֶלאַּב

 .רעֶד ןּופ בָאָּב הֶעָׁשִּת םיִא ןעֶנייוו ראָי עֶלַא טֶה טאַנ םָד ןְהעֶזעְנ רע טֶה לַמיֵה םעֶד ףֹוא
 זיִא ׁשְרקִמַה תיֵּב סאָד ןעֶד ןיִנעֶֶו הָריבעע טְנעֶרְפיִג הָׁשמ שֶה (םִיַּפַאְּךֶרֶא ;) ןְּביִרְׁשעֶג
 רָד נּוא יֵיַחָּב רָד ןְראוָועֶג בּורָח םעֶד ְּךְרּוד טְרעֶפְנעֶיְג טאָג טֶה םיִקידַצ ּוצ זיִא סָד טאָּני
 יגוקזח 1
 בקעי להוא /
 לאָרְג וַא טְכאַמעֶג וזַא ְךיִז טֶה סַע ןיינ טיִנ ןעק סע גיא  םֶד רֶע טְלאָה ֹוזַא ויִא סֶע ןעוֶו םּוראָו ץיִּבאָה רֶע טעוָט

 יִבאַמ טאָג טְלאָזעֶג טֶה ְּבְראָטְשעֶג ןיִׁשנעֶמ ןינעו טְליִמעֶד = שיִנךּריִׁש םֶד רֶע ןעק;דְנּוצַא זַא ןיִרעֶפְֶע טְפְראַרעּגַתיִלְׁש
 יז טֶה רֶע םּוראָו ןְֶּראַטְׁש טיִנ ןעֶמ לאָז טְליִמעֶד זַא = טְרָפְנֲעיגֶה רֶע זַא אָלֶארֶטעּפׁשןָמּוק לאָז רֶעגוא ןייַ מו

 ןעוֶויִג זיִא סֶע זַא ןיִגאָז טִיָנ ריִמ ןיַנעק םּורָד ןייג ןיִסייֵהעֶג םֶה גּוא ןאַמ םיִרָא ןייֵא רֶע זיִא םַּתְּסַה ןֵמ ןְמּוק געֶמ רֶע זַא
 דָנאַל סֶד טְגאָועֶג ןיִּבאָה בֵלָּכ גּוא עעֶׁשֹוהְי נּוא הָרְקמא ראָנ טֶה טאָג זַא ְךֹוא ֹזַא טִיִנ ְךֹוא רֶטעַּפְׁש גּוא דְנּוצַא טו

 ןאָטעֶג סייֵלְפ טיִמ טאָג טֶה ןְהעֶועֶג םֹוא ןיִּבאָה ריֵמ םיָו = םֶד ןְהעֶז סֹוא ּוצ ןיִשְנעֶמ ןקיִׁש טְסְגעֶמ הָׂשִמ ּוצ טְגאָזעֶג
 יִּבאָה טייצ ןייק ןיִלאָז יז יֵדּכ יִּבְראַטְׁש טְליִמעֶד לאָז ןעֶמ = יִד ןיִּבאָה הָעירְו סְטאָג טיִמ ןְָיִׁש םֶד ןעוֶויג ְךִז זיִא דּנאַּפ
 טּוגַא ןיִא דְנאַ סאָר רָּבֶא ןקיק וצ םוא ְךיִז זנוא ףֹוא  טָּנְראַד רַּפ סוָו דְנאַלַא זיא םָד זא טְגאָועֶג םָד ְךאָנ םיִלנַרְמ |

 גדְנאַל ֶּבְראַטְׁש ןיִׁשְנעֶמ ליפ ןְעֶועֶג ןיִּבאָה ריֵמ םוראָז דָציִועֶבָא
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 ׁשְטייֵט ויִא (ּךֶרָבְִּכיִָחֹלָ ןְביירְשינוקְזִח
 ןופ הָריִבֲע איד הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טאָה טאָנ
 ּוד יוִו ֹוזַא ןעוֶועֶג לֵחֹומ ְךיִא ּבאָה לֶנֵע םעֶד
 םיִלַָרְמ יד ןּופ הָריִבֲעיד רָּבֶא ְנְועֶגּב טְסאָה
 עֶלַא ןילעוֶו ייֵז ראָנ ןייַזלַחֹומ טיִנ ְּךיִא לעוֶו
 םייוו ךֶלֶפיִּב ראָנ רֶּבדִמ רֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש
 טיִנ ןעֶלאָז תֹומּוא איִד יֵדָּכ לאָמַא טיִמ טיִנ
 יז ןגנעֶרְּב ּוצ טיִנ חֹּכ ןייק טאָה טאָנ ןעֶגאָז
 טייֵמעֶג ייֵז רֶע שֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןייק
 רָדְניִק עֶרעֶייִז טְכאַרְּבעֶג טאָג טֶה םּורְד נוא

 אָי טֶה רֶע םֶד ןעוֶייװ ּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 אייֵז נוא םיִכָלְמ גיִסייֵרְד נּוא ןייַא רָּביִא ַחֹּכ

 ןוֿפ טֶלֵא זיִא םִע רעוֶוןְּבְראַטְׁש עֶלַא ןיִלעוֶו
 בֹקַע בֵלָּכ יִדְבִעְו רֶטייוֵו נּוא ראָי גיִצְנאוָוְצ
 טְכעֶנְק ןיימ ראָנ (ֹומִע תֶרָחַא ַחּור הָתָיָה
 טאַהעֶג תֹועָד ייְֵצְךיִז ןיִא טֶה רע לייוַו בֵלָּכ
 םיִלְגַרְמ יד ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טֶה לומ ןייַז טיִמ

 ויִא ץְראַה ןייַז נּוא ןְדִייִר זייַּב ְּךֹוא טעֶו רֶע
 מעוֶו םּורָד ןֶדייֵר ּוצ םֶטּונ טאָנ ּוצ ןיִזעוְועֶג

 רֵדְניִק עֶייַז נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןִמּוק רֶע
 טְגעֶרְפ ִנּקְזִח רָד דְנאַל סאָד ןיִָׁשְרָי ןיִלעוֶו
 םעוֶו עֶשֹוהְי םֶד קּוסָּפ רֶד טיִנ טְגאָז םּוראוָו

 ייַב טְנאָז רע וו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק
 םֶד ןְגאָז טיִנ ףְראַד רֶע זיִא ץּוריִּת רָד בֵלָּכ
 לָּב ןעֶריִפ טעֶו רע לייַוןְמּק טעוֶו עֶׁשֹוהְי
 רֶע םֶד ּכָׁש לֶּכִמ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק לאָרׂשִי
 םּורָד זיִא ץּוריִּת ןייֵא ְךאנ ןעֶמּוק ןייַלַא טעֶו
 ץֶרֶא ןייקג ןעמּוק טעוֶו עָׁשוהְי טיִנ רֶע שְגאָז
 טאַהעֶגטיִנ דָעיקְןייֵקטְהעֶׁשוהְי לייַולאָרְׂשִי
 סאָד ןעֶנאָז טְנעֶקִיִג טיִנ קּוסָּפ רָד טאָה וזַא
 נוא ןיִנׁשרִי דנאַל סאָד ןיִלעוֶו רֶדְניֵק עֶנייֵז
 רַד טאָהטּורָד טְרעֶפְנֶע קָחְצִי תֹודָלֹוּת רָד
 ַעֶׁשֹוהְי ּוצ רַכְׂש ןייֵא טְכאַרְּבעֶג טיִנ קּוסָפ
 טְׁשְנעֶּביִנ םיִא טֶה הָׁשֹמ לייוו בֵלְּכ ּוצ יוִו ֹוזַא
 איֵד ןּופ הָצֵע רֶד ןּופ ןיִרעוֶו לּוציִנ לאָז רֶע
 טְׁשִנעֶּביִג טיִנ רָנייֵקטָה בֵלָּכּוצ רָּבֶאםיִלְנַרְמ
 איד ןּופ טיִהעֶג ּפָא ןייֵלַא ְּךיִז טאָה רע נּוא
 רָדָנּוועֶּב ןייא םיִא טאָנ טֶה םּורָד םיִלָנַרְמ
 לייוַו זיִא ץּוריִּת ןייַא ְּךאָנ נּוא ןְּבעֶגעֶג רַכְׂש
 טאָה נּוא טקעֶרְטְׁשעֶג ץְלאַה ןייַז טאָה בֵלָּכ
 םָד ןיִלעוֶו ריִמ םיִלָנַרְמ יִד ןינעקא ןְגיִרְׁשעֶג
 .ְנאַל טונ ןייֵא ויִא סֶע א ןיִָׁשְרִי דְנאַל
 טי ;נ רַבְׂש ןְרעֶדְנּוועֶּב ןייֵא טאָג םיִא טאָה םּורָד

 הניארו הלש תשרפ|
 םֶה םּוראָו ןְנעֶרַּפ טְסעוֶו ּוד ּבֹוא נּוא ןְּבעֶגעֶג
 ץֶרֶא ףֹואי טעֶריִנ טיִנ םָמּוג ןייֵק) טְׁשֹוהְי
 םטּונ טעֶריִנ טאָה ּבֵלָּכ איוִו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי
 ֶׁשֹוהְי זיִא ץּוריִּת רעֶד םיִלנַרְמ יד ןינעקַא
 . .ְּךיִז טאָה רֶע ןיִועוֶועֶג םֶכָח רעֶמֹורְנַא זיִא
 ןעֶגאָז םֶמּוג ְּךֹוא טעוֶו רֶע ןעוֶו טְכאַרְטעֶג
 טְנעֶגיִל טְנאָז ריִא ןעֶנאָז םיִלְנַרְמ איד ןיִלעוֶו
 טְנעֶז ריִא ןעֶד ריִא איו רעֶמ ןיִנעֶז ריִמ נּוא
 ריִמ ןיִנעֶז םּורָד ןֵהעֶצ ןיִגעֶז ריִמ נּוא אייוְצ
 ַעְשֹוהְי טאָה םּורָד ריִא יוִו טְּבייֵלְנעֶּב רעֶמ

 ידְּכ ןייר בֵלְּכ טְואָלעֶג טאָה נּוא ןְגיווְׁשעֶג
 טְנייַוְׁש רע ןעווו ןעֶנייַמ ןעֶלאָז םיִלְגַרְמ איד
 ןיִלעווֶו ֹוזַא ייֵז ּוצ םיִּכְסַמ רֶע זיִא םֵּתָסַה ןִמ
 נּוא תָמַא טְנאָז םִע רעווֶו ןעֶנעֶרְּפ םיִא אייֵז
 רע טעוֶו ֹוזַא ןעֶזאָל רַּפ םיִא ףֹוא ְךיִז ןיִלעוֶו

 םֵּׁשַה ׁשֵדֹקִמ טעוֶו נוא ןעֶנאָז תֶמֶא ןְצְנאַנ םָד
 טְנייַוְׁש רַע סֶד ןְהעֶזעֶג טֶה רע יוִו רֶּבֶא ןייַ
 טאָה ֹוזַא טיִנ םיִא ןעֶגעֶרְפ םיִלָנַרְמ יִד נוא

 רעֶד ףֹוא רֶדייֵלק עֶנייֵ ןָסיִר ּוצ ריִרְפ רֶע
 טעֶריִג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד סאוָו ְּךאַז רעֶייֵּב
 רֵּבְדִמ רַד ןיִא (םֶכיֵרְּפּולְפִי הַָה רֶּבְדִמַּב
 עַרעֶייַא רעֶּבָא םיִפּונ עֶרֶעייֵא ןעֶלאַפ ןיִלעוֶו
 ישר אֶּבַה םֶלֹועָל ןעֶמּוק ןיִלעוֶו תֹומְׁשִנ
 גיִצְרעֶפ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד טְּבייַרְׁש
 געֶט גיִצְרעֶּפ יד ןיִנעקא רֶּבְדִמ רֶד ןיִא ראָי
 צֶרְׂשִי ץֶרֶא ןִא ןננאנעֶג ןיִעֶזםיִלְנִרְמ יִד םיִו
 ייֵז ןֶּבאָה םּורד ףֹורָד טעֶריִג ּוייֵּב ןֶּבאָה נּוא
 ןְביַלְּב רָּבְרִמ רֶד ןיִא ראָי גיִצְרעֶּפ טְזּומעֶג
 ראָי גיִצְנאָוְצ טֶלֵא טְנייַה ןיִנעֶז םִויִד יֵדָּכ
 רֶנייֵק םאָד ראי גיִצְרעֶּפ ְּךאָנןְּבעֶל ןעֶלאָז
 םִא) ראָי ניִצְכעֶז ראַפ ןֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז
 ןְמּוק טעוֶו ריִא ּבֹוא (ץֶרָאָה לא ּואֹובָּת םָּתַא

 - טאָנ טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד לאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 שינ ןיִלעוֶו ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ םֶד ןעֶזיִועֶג טֶה
 ְביאַטְׁש ןיִלעוֶו נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןִמּוק
 לֵאָרְׂשִי דֹוכָּכָל זיִא םָד נּוא רֵּבִדִמ רעֶד ןיִא
 נּוא הָׁשֹמ טעוו ןעֶמּוּק טעווֶו ַחיִׁשָמ זַא יֵדַּכ

 ןְריִפ ְּךיִז טיִמ ןיִלעוֶו נוא ןייֵטְׁש ףֹוא ןֹרָהַא
 רָּבָדִמ רעֶד ןיא ןֵּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז םאוָו איד
 ןיא ןְּבְראַטְׁשעֶג ןיִנעֶז םיִלְנַרְמ יִד (הָּפְנַמַּב
 לֵאָרְׁשִי יד (דאָמ םָעָה ּולְּבַאְִיוו הָפְנַמ ןייֵא
 תֹוריִבֲע עֶרעֶייז ףֹוא טאַהעֶג הָטָרֲח ןעֶּבאָה
 ןייק רו ןיִלעוֶו ריִמ טְגאָועֶג ןְּבאָה גּוא
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 הניאצ
 טייֵג טְנאָועֶג ייֵז ּוצ הָׁשֹמ טֶה לֵאָרְׂשִי ץֵרֶאְו
 טעוֶו ֹוזַא ְךיַא אייַּב שיִנ זיִא טאָנ לייוו טיִנְו

 ןְגאָלְׁשעֶג ןירעוֶו טַעוָו נוא ןְקִיַלְנעֶּב טיִניריִא
 ְךיַא רַּפ טְציִז קֵּלָמִע ןעֶד דֶנייַפ עֶרעֶייִא רו

 םעֶד ףֹוא ןְְנאַנעֶג ףוא ןיִנעֶז נּוא טְגְלאַפעֶג
 הָשֹמ נוא לֵאָרְִׂי ץֶרֶא ןייק ןייג ּוצ גְראַּב|
 רֶד ןּופ טְרירעֶג טיִנ ךיז ןְּבאָה ןֹורָא רָד נּוא|
 נענֶּכ רֶד נוא קַלָמַע ןְמּוקעֶג ויִא ֹוזַא הָנָחַמ |
 9: ןעֶּבאָה נּוא יִראַּב םעֶד ףֹוא ןעֶציִז םָו |
 באֹוׁש ןֶבָא רעד .לֵאָרְׂשִי ןּופ ליִפ ןעֶנאָּלַׁש |

 עֶׁשְטאָה טְנאָועֶג ןְּבאָה םיִמָכֲח יִד טְּבייְֵׁש
 ןָדייֵר ּוצ טאַהעֶג הָנְוַּכ ןייֵק טיִנ טאָה םִיַרַמ ן
 לָּכִמ ןְראוָועֶג עֶרֹוצמ ְךאָד יִז זיִא עֶרָה ןֹוׁשָל |

 הְָוַּכְּב עֶרָה ןֹוׁשָל טעֶר רעֶנייא ןעוו ןּכֶׁש
 יִאְדַחְּב רֶע טעֶװ םיִלָנַרְמ איד איִװ

 ְךֶלֶמַה המלְׁש טֶה ףֹורָד ןיִרעוֶו טְּפאָרְמְׁשעֶנ
 טוט רעֶד (ןוׁשָּכ דַיַּב םיִיַחְו תֶוְמְת טְגאָועֶג

 שֶרָדָמ רָד גנּוצ רֶד ןיִא טְגְנעֶה ןְּבעֶל םֶד גּוא
 זיִא ְךֶלֶמ ןייֵא ןופ ןּוז ןייֵא הֵׂשֲעַמ ןייֵא טְגאָז
 םיִרֹוטְקאָד איד ןְּבאָה ןעוֶועֶג קְנאַרְק רעֶייַז
 טיִנ הָאּופְר ןייק ׁשְרעֶדְנַא ןעק רע טְנאַועֶג
 ןופ ְךֶליִמ ןעקַניִרְט טעוֶו רע ןעוֶו ראָנ ןְּבאָה
 טְנאָז נא ְךֶלֶמ םּוצ רֶנייֵא ןְמּוקעֶג זיִא ּבייֵלַא
 םֶה ּביֵלַא ןופ ְךֶליִמ ןעֶגְנעֶרְּב ריִד לעֶו ְךיִא
 ןעננעֶרְּב טְסעוֶו ּוד זַא טְגאָועֶג םיִצ ְּךֵלֶמ רָד
 םֵה רַׂש ןעֶסֹורְנַא הֵפ ןעֶכאַמ ְךיִד ְךיִא לעוֶו

 נּוא ןעֶניִצ ןְהעֶצ ןְּבעֶגןְסייֵהעֶג ְּךיִ ׁשְנעֶמ רֶד |
 םעֶד ןיא ּביִרָנ ןעֶּבייֵל ןייַא ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא
 א ניִצַא ןֶּבייֵל איד רֶע טיִג גאָמ ןְטָׁשָרֶע
 רע טיִנ גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא נּוא ןיִסֶע ּוצ !

 ְךיִז טְזיוו נוא ןיִסע ּוצ ףֹוא גיִצַא רֶמייונ יינ

 דייַרעֶג הָׁשֹמ טֶה (הָלֵאָה םיִרָבְרַת תֶא הָשֹמ רַּבַריע
 ןעֶרָוי ץֶלַא ּוצ טאָג ןופ רייֵר עֶגיִואָד איָד

 ןְנאַטְׁשעֶג ףוא ןְנעֶז .נוא טרֶעֹורְמעֶג רֶעייֵז ײז ןָּבאָה
 ץיִּפׁש םָר ףֹוא ןְגְנאַגעֶג ףירַא ןעֶנעֶג גוא איִרָפ ץְנאַג -
 טייִרְּבעֶג ןָא ןעֶנעֶו ריִמ טְנאָזעֶג ןֶּבאָה גוא גראבר

 טאָנ םָו גְראַּב םָד ףוא ןייֵג ףורַא ןעֶלעֶוֶו ריִמ נּואי
 הָשֹמ טֶה טְניִרִעֶג ןָּבאָה ריִמ ןעֶראָה טְגאָועֶג טֶה

 ןעֶראָו ןייג ףֹורַא טיִנ טְלאָז ריִא טְגאָזעֶג יז ּוצ

 טיִנ טְלאָז ריִא גוא יא ןעֶׁשיווְצ םיִנ זיִא טאָנ !
 ףֶד {ןעֶר ְךאוָו רְנייַפ עֶרְעייֵא רַפ ןעֶרעֶו טעְֶראָמעֶג | |

 5 ו
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 חלש תשרפ

 .טיִנ ןְּבאָה לֵָרְׂשִי יִד נּוא ץיִנעֶרְג רעֶד ףֹוא/

 םירקי ימוקיל

 דמר הנ'ארו

 ןעֶלאָז ןְּבייֵל יד יִדְּכ ןְּבייֵל יד רַפ ןְטייוו ןּופ
 נוא ןיסע ּוצ ןְניִצ יִד ייֵז טיִנ םִע רעוֶו ןְהעֶז
 טֶה נוא גאָט ןְמיִרְד םעֶד ןאָטיִנ רֶע םֶה ֹוזַא
 איד רַּפ טְלעֶטְׁשיִג רעֶטְנְהעֶג לאָמ עֶלַא ְךי
 ןְראוָועֶג טְנאוועֶג ייַז טיִמ זיִא רָע זיִּב ןעֶּבייֵל
 וצןעֶּביֹוהעְֶנָא ןְּבייַל איד טיִמ ףיִז טאָה נוא
 רֶע טֶה נאָט ןְטְנֶהעֶצ םעֶד ןיא זיּב ןעֶליִּפְׁש
 יד ןֵמּונֲעַג טֶה גוא ןקְלאַמעֶג םֹוא ןעֶּבייֵל יד
 טְכאנ יב ּוא נעוֶו יי ןְגְנאַגעֶג זיִא גוא ְּךֶליֵמ
 טֶה נּוא יִרעֶבְראַה 5 ןיֵא ןְמּוקעֶנ רֶע זיִא
 ָּתְמיִלְחעֶג םיא ְךיִז טֶה ןְפאָלְׁש טְנייֵלעֶג ְךי
 ןאָטיִנ ןָא דֹובָּכ יו םיִא טֶה ְךַלֶמ רָה םֶד
 םֶרֹונ סאָד ןְּבאָה ריִמ טְנאָועֶג םיִפ יד ןְּבאָה
 ןּבייֵל םֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג ןיִנעֶז היִמ לייַו ןעֶועֶג
 ןְּבאָה ריִמ טְנאַועֶג ןְּבאָה יֵד נּוא ּביִרָנ
 ןְּבייֵל יד ןְּבאָה ריִמ לייוו ןעוֶועֶג םרוג סאָד
 םֶד ןֶּבאָה ךיִמ ןעֶנאַז ןעֶנֹוא 0 נוא ןקְלאַמעֶג
 ןעֶּבייֵלַא ןְהעֶזעֶג ןְּבאָה ריִּמ םוָו ןעוֶועֶנ םֶרֹונ
 טיִנ ןעֶלאָו רימ ןעֶנאָז ןיִרעֶוַא : נּוא ּביִרָנ
 ןעֶמ םאָד םירֹוטקאַד איד ןופ ;יִרעֶה ןעוֶועֶג
 טיִנ ריִא טְלאָו ןעֶּבאָה ךעֶליִמ ביל ףְראַד
 טיִנ לאַזְךיִא טְגאָז ןץראה םֶד נּוא טכאַרְּבעֶג
 ריִאֵז לא יד טיִּמ ןְּבעֶג הָצֵע יד ןעוֶועֶג
 גְנּוצ יַד טְנאָז ןעֶנְעֶרְּב לי ןייק טְנעקיִג טיִנ
 א ךיִא םאָד ןעווועֶג םרוג םאָד ּבאָה ְּךיִא
 ווַא ןעֶניִצ ןעֶּבעֶג לאָז רֶע ְךַלֶמ םעֶד טְנאָזעֶג
 גנּוצ רֶד ןיִא ןְירְׁשעֶג ןָא םיִרְבַא עֶלַא ןְּבאָה
 ןיא רֶּבַאעֶטְסְגירריִנ םֶד טְסיִּב וד ןעֶנאָז נּוא
 ןְסאנ ןיִא דיִמָּת טְסְניִלּוד לי ןֶׁשְנעֶמ םעֶד
 איד םֶה ןְמְלאַה בּוׁשָח ֹוזַא ְּךיִד טְסְליוִו נוא
 ץְלַא םאָד ןְהעַו טעו ריִא טְרעֶפְנֶעיִג גְנּוצ
 ףֹוא ׁשְנעֶמ רעֶד ְךיִז טֶה ריִמ ןיִא ןָא טְגְנעֶה

 טפאהעג

 ןעֶלעֶוו ְךייַא רפ טְראָד ויִא יִנֲעַנְּכ רֶד ּוא יִקְלָמַע
 לו ןעֶדְרעֶוְׁש עֶרֶעייז טיִמ ןָניִגְראַה סוא ְךיא ייֵז
 םאָנ טעוֶו טאָג 0 טְרעֶקָיג קעֶוַא ךייַא טֶה ריִא
 טקָראַטְׁשעֶג רֵּב ַא יז ייֵז ןָּבאָה ןייַז ינ ְךייֵא טיִמ
 הָשמ ןופ דייֵר איִד ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא
 נּוא ןורַא רָד נּוא ןְגְנאַנעֶג ףֹורַא אָז ןעֶנעֶז גּוא
 ר הָנְחַמ רֶד ןּופ ןאַמ ְםעֶנ ּפָא טינ ּבאָה הָשֹמ
 נוא יֵקָלְמִע רֶד טְרעֶדיִנעֶג טֶה נענְּהו יֵקלִמֶה
 רַאַּב רֶד .גְראַּב םָד ףוא ןְסעֶניִג זיִא םִו יִנֲעַנְּכ רֶד
 סַח הָליֵפְנ ןופ ןֶמיִסַא זיִא םֶד טְּבירְׁש םיִיַח םִיַמ

 םולשו
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 םעֶד ןּופ ןקאָרְׁש רָד ְךיִז טֶה נּוא טְּפאַחעֶג
 ְךֶליֵמ ןּבייֵל רֶד טיִמ ןְמּוקעֶג זיא גוא םֹולָח
 טְכאַרְּבעֶג ּבאָה ְּךיִא טְגאָז נּוא ְּךֶלֶמ םּוצ
 יִא אתְְּלַּבןייֵא נּוא אָתְִּלַּכ ןייֵא ןּופ ְךָלימ
 יִד נּוא ְךֶלֶמ רֶד טֶה ֹוזַא טְניִה ןייֵא ׁשְטייֵמ
 םע ןעֶגאָז נּוא טְניִרעֶצעֶג םיִא ףֹוא םיִרָׂש
 ןְּבאָה גּוא זְנּוא ייַּב ְּךַליִמ טְניִה גּונעֶג אָד ויִא
 ןְפאָלְׁשְנַא רֶע זיִא הָסיֵפְּת ןיִא טְצעֶזעֶג םיִא
 ְךייַא ּבאָהְּךיִא טְגאָועֶג גְניִצ יִד טֶה ןְראָועֶג
 םיִרָבא עֶלַא ןּופ רֶסעֶּב ןיִּב ּךיִא םֶד טְגאָזעֶג
 רעֶד עֶלַא ריא טעוֶו ןעֶדייַר ןייֵמ טימ ןעֶד
 םיִא ּוצ םיִרָבֵא עֶלַא ןְּבאָה ןיִרעוֶו ןעֶנאָלְׁש
 טְסיִּב ּוד סאָד הָדֹומ ריִד ןיִנעֶז ריִמ טְנאָועֶג
 רַּפ ןְכאַמ ְךיִד ןיִלעוֶו ריִמ ּוא רֶטְסעֶּב רעֶד
 טוט םעֶד ןּופ ליִצַמ זְנּוא ייז ראָנ ןֶטֶצְלֶע ןייַא

 רָד םֶה היִרְפ רֶד ןיֵא ןמּוקעֶג זיִא סֶע זַא נּוא
 ןעֶגְנעֶה ןָׁשְנעֶמ םעֶד לאָז ןעֶמ ןְטאָּבעג ךֶלָמ
 ןעֶגְנעֶה טְריִפעֶג םֹורַא םיִא טאָה ןעֶמ יוִו נּוא
 םֹוא םיִא לאָז ןעֶמ ןְמעֶּביִג ׁשְנעֶמ רעֶד טאָה
 טיִמ ְּךֶלֶמ ּםעֶד ןּופ ןּוז םעֶד רֶע טעוֶו ןיִרעֶה
 . טיִמ םיא ןעֶמ טאָה ֹוַא ןעֶלייֵה ְךעֶליִמ רעֶד
 רֶע טאָה ְךֶלֶמ םּוצ טְכאַרְּבעֶנ הָחְמִׂש סֹורְג
 ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג ּבאָה ְּךיִא סוָו םָד טְגאָזעֶג
 ּבאָה םָד אָתּבִלַּכ ןייֵא ןּופ ְּךֶליִמ טְכאַרְּבעֶג
 ר ץִרַא ןוא ןעד בייל ןלַא טְניימעֶג ךיא
 ְךיִא נּוא אָתֶָּלּכ ןעֶבייֵל ןייַא ּוצ ןעֶמ טְפּור
 לֵאָרְׂשִיֶרָא ןּופ ןֹוׁשָל םָד טיִמ טעֶריִנ ּבאָה
 ןניִפעֶג טֶה נוא טְכּורְּפעֶג ּךַלֶמ רֶד טֶה ֹווַא
 ׁשְנעֶמ םעֶד טֶה נא ְּךֶליִמ ןְּבייַל זיִא םֶד זַא
 רָד טְנאָז םֶד הָרְרְׂש ןעֶסֹורְנַא רַפ טְכאַמעֶג
 נּוא טוט רֶד (ןֹוׁשָל דַיְּב םיִיַחְו תֶוָמ) קּוסָּפ

 ואֹבָּת יִּכ) .גְניִצ רעֶד ןיִא טְננעֶה ןֶּבעֶל םֶד
 ןעֶמּוק טעֶו ריִא זַא (םָכיֵתֹובְׁשֹומ ץֶרָא לֶא
 ַיַחְּב רָד נּוא ןּבמר רֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 ןעֶּבייֵרְׁש באֹוש ןֶבָא רֶד נּוא יִנּוקְזִח רָד נּוא
 ןעֶראוַו תֹונּבְרִק ןּופ הָׁשָרַּפ איֵד זיִא םּורָד
 ּוצ םיִלְנַרְמ ןּופ הָׁשָרַּפ רֶד ייֵב ןֶּביִרְׁשעֶגְנָא

 טאפ הָנּוז ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד זַא םּוראַו םֹולָׁשְ
 לֵאָרָׂשִי יִאְנוש איִד ףוא ׁשיִנְרעֶטיִצַא גּוא קערְׁשַא
 יד ּוצ ןיִרעֶדיִנ וצ יז ןעֶטְכְראָפ ייווא טאָג ןופ
 וצ ןעֶלאָז לֵאָרְִי יַד ןָמְראַו ייֵז ְרֶעיינ לֵאָרשִי
 אי ֹוזַא הֶלֵּפַמ רֶיִז ןוׁש ויִא ּסֶד גוא ןעֶמיוק יינ

 חלש תשרּפ

 יטוקיל
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 - םהנאיו
 - טְניְִנִעֶנְִּבאָה ייֵזעֶׁשְטאָה לֵאָרְׂשִיןְטְפייֵרְמ
  יִד ןָמעֶנ ןָא טאָנ ְךאָד שעוֶו םיִלָנַרְמ יִד טיִמ
 / טְגאָוׁשְרְדִמ רֶד רֵדָניִקעֶרעייִז ןּופ תֹונָּבְרקג
 - ןוז ןייַז ּוצז ןְכאַז ףֶניִּפ טּוט רֶמאָפַא איו ֹוזֲא
 / עֶרעֶדְנַא סָד .לַמ םיִא ויִא רֶע עֶטְׁשְרֶע םָד
 / רע ןעוֶו ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ םֹוא םיִא טְוייֵל רֶע
 / טיִמ טְניִרעֶל רֶע עֶטיִרְד םאָד ,רֹוכָּבַא זיִא
  םיִא טְניִרעֶל רֶע יִדְרעֶפ סאָד .הָרֹוּת םיִא
  םיִנ רָע עֶטְפיִפ םָד ןָלְדְנאַה רָדֶא הָכאָלְמַא
 . ּוצ ןאָטיִנ טאָנ טאָה ְּךֹוא ֹווַא ;ּבייַוַא םיִא

 - ןייַזלַמ לאָז עֶׁשֹוהְיטְואָלעֶג םֶה רֶע לֵאָרְׂשִי
 / ןּופ טְוייֵלעֶג סֹוא ייֵז טאָה נּוא לֵאָרְׂשִי איִד
 נא הֶרֹוּת איִד ןְּכעֶגעֶג ייֵז טאָה נּוא םִיַרְצִמ
  ןּופ רֶמעֶּב זיִא סאוָו תֹוְצִמ ןְּבעֶנעֶג ייֵז טאָה
 . ּבייוַא ןֶמּכַנ ּוצ ןְמאָּבעֶג יִיַז טֶה נּוא הָרֹוהְס
 . איִהֲהְׁשִפְנַה תֶרְּכִּת תַרָּכַהנ רֶדְניִק ןְּבאָה ּוצ
 / םאְו ׁשֶנעֶמ רעֶד טְּבייַרְׁש יישר (הָּב ּהָנֹוֲע
  םַײַח זיִא נּוא טאָנ ןּופ דייַר יד טְרעֶטְׁש רַּפ
 / ןעֶו ןעֶטיְִׁש רַפ ןעֶרָהאָי עֶנייז ןירעוֶו תַרְּ
 , 'טומ רֶע ןעוֶו רֶּבֶא טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק טוט .רֶע
 / תֹוריֵבע עֶנייֵז לֵחֹומ טאָנ םיִא זיִא הָבּוׁשְּת
 . רעֶד (דָּב הָנֹעַנ טְּבייַרְׁש ןיּפמר רעֶד נּוא
 / ייַּב הָריִבֵע יִד ויִא תַרָּכ ביָיַח זיִא םו ׁשְנעֶמ
 - גיִּבייא זומ רֶע סאָד גיִּבייֵא ףֹוא הָמָׁשְנ ןייז
 / ֵאָרְׂשִי יֵנְב ּייְהָיע רעֶּביִרְד ןעדייל םנְחיִ
 . ףֶעייֵז ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איֵד סאָד זָנּוא טְניִרעֶל - קּוסָּפ רעֶד טְּבייַרְׁש יישר תַּבַׁש םיִא ץֶלאָה  ןְּביִלְקעֶג טֶה ׁשְנעֶמַא ןְניִפעֶג ןְּבאָה נוא רֶּבְדִמ רעד ןיא ןעֶזעֶג יז לֵאָרׂשיאיר (רֶּבְִמּ

 / םעֶד נוא ןעֶמְלאַהעֶנ טְכעֶר תָּבַׁש ןייֵא ראָנ
 : תָּבַׁש לֶלַחְמ ׁשֶׁשֹוקִמ רָד טֶָה תָּבַׁש ןְרעֶדְנַא
 / תָּבַׁש םיִא ץְלאָה ןְּביִלקעֶג טאָה גוא ןעוֶועֶ
 יב . איִד טְּבייַרְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב רעֶד נּוא

 . יד עַׁשְטאָח ןעֶוייוו ּוצ רֶּבְדִמ רֶד ןיִא הָרֹוּת
 / רעֶד ןיִא ןְהעֶועֶג םיִּסיִנ ליִפ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 / ןְטְלאַהעֶג טְׁשיִנ רַפ ץֶלַא םֶד ייֵזןְּבאָה רָּבְרִמ

 וא
 : םירקי
 יי וצ טְגאָזעֶג טֶה רָע םֶו ןָתָנייבןְנִפֶג ריִמ
 - ןֶמיִס םָד םיִלֵּכ עֶנייַז ןְגאָרְטעֶג םיִא טֶה םָח גְנּוי
  ןעֶנאֶז וָנּוא ּוצ ןעֶלעֶוו ייֵז זַא ןְּבאָה ריִמ ןעֶלעוֶו
 / וָנואּוצרָּכֶא ןעֶלעֶו טֶרָא ךזנּוא ףוא ןייֵטְש ריֵמ 1 : 1 - ןעֶלעֶו ןעֶמּוק ְךייַא ּוצ ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב םָטְראַו

 יי
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 המר הניארו חלש

 איד ןיֵא ןְנְנאַנעֶג זיִא רעֶד תֶּבַׁש םיִא ץְלאָה
 * רָע טֶה םּורָד ןעֶכאוָו רעֶד ןיִא ןּופ רֶדיילְק

 תשרפ הנאצ

 טַשּפַא ְּךאָנ,ןעֶועֶג תֶּבַׁש לֵלֲחְמ ןעֶּבאָה נואי
 לֵאָרְׂשִי יִד סאָד זָנא טְניִרעֶל הָרֹוּת יד ויִא

| 
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 םּורְד רָּבְדִמ רעֶד ןיֵא ןעוֶועֶג טְכעֶלְׁש ןיִנעֶז

 יד ןּופ הָריִבֲע יִד ןיִנעוו ןּופ רֶּבְדַמ רעֶד ןיִא
 ןייֵא ְךאָנ אייז ןעֶּבאָה דְנּוצַא נּוא םיִלָנַרְמ !

 ןעֶועֶג תֶּבִׁש לֵלַחְמ ןּבאָה נוא ןאָטיִג הֶרְיִבע !

 ריב ערעֶרְנַי טְפעֶלׁש הרע יא ןעֶד
 טֶָה רֶע יו ןְניִפעֶג םיִא ןֵּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד נּוא !
 ןיֵא םיִא ןעֶּבאָה אייֵז נוא קְלאָה ןעֶּביִלְקעֶג !
 םּוראָו ןעֶּבֹולק םיִנ לאָז רֶע ןאַטיִנ הֶאָרָתַּה !
 טיִנ סאָד טֶה רֶע :ּוא ןְטייֵמ םיִא טעו ןעֶמ !

 הָׁשֹמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג םיִא ייַז ןְּבאָה טְרעֶהיִנ !
 הָסיֵפְּת רעֶד ןיא טְצעֶויִג ןייַא םיִא הָׂשמ טֶה
 הָתיִמ ןייֵא רַּפ סוָו טיִמ ןיִנעֶרְּפ טעוֶו רע ויִּב

 הָׁשמ טאָה םּורָד נּוא ןעֶמייֵט םיִא לאָז ןעֶמ !
 לּוליִח טייֵמְׁש תֶּבַׁש ייַּב לייַו טאָנ טְנעֶרְּפיִנ
 רֶע טאָה לּוליִח ְךֹוא טייֵטְׁש אע אייַּב נּוא
 לאָז ןעֶמ טייֵטְׁש אִע ייַּב איו ֹוזַא טְנייֵמעֶג

 דְרעווְׁש ןייֵא טיִמ פאק םעֶד ןעֶקאַה ּפָא םיִא !
 ןעֶמ לאָז תָּבַׁש לָלַחְמ זיא ןעֶמ ןעוֶו ךֹוא ֹוזַא
 ןייֵא טיִמ ּפאק םעֶד ןעֶקאַה ּפָא ְךֹוא םיִא

 סאוָו טאָנ טְגעֶרְפיִג רֶע טֶה םּורָד דֵרעוְֶׁש
 יִנוקְזִח רֶד ןּומ ןָא םיִא לאָז ןעֶמ הָתיִמַא רַּפ
 ְׁשְנעֶמ םעֶדטְפְראַרעֶגְּךאָד טֶה ןעֶמ טְגעֶרְּפ
 הָאָרָתַה ןייֵא ןאָמיִג הָרָיָּבַע ןייֵא טאָה סאוָו
 םיִא טעֶוו ןעֶמ הָתיִמַא ראַפ סאוָו טיִמ ןאָמ
 טיִנ ןעֶמ טאָה ׁשֵשֹוקְמ םעֶד ייַּב נוא ןְמייֵמ

 טעוו ןעֶמ הָתיֵמַא רַּפ סאוָו טיִמ טְסּואוועֶג .
 טְנאָקעֶג םיִא ןעֶמ טאָה איוִו נוא ןְמייֵמ םיִא
 םיִא טֶה ןעֶמ זיא ץוריִּת רֶד ןאָמ הֶאְרָתַהַא
 אָד ןינעֶז םִ ןעֶר ץְלאָה טיִנ ּבולק טְגאָעֶג
 םִו םעֶד ייֵז טיִמ טייֵט ןעֶמ םָָו תֹותיִמ ריִּפ
 רֶע טאָה ֹוזַא-טאָּבעֶג םֶמאָנ ףֹוא רֵבֹוע זיִא

 ְךאָד טאָה נוא תֹותיִמ ריִּפ עֶלַא טְרעֶהיִנ , : /

 הֶאְרָתַה עֶטְכעֶרַא םֶד טְסייֵה םּורָד ןְּביִלְקעֶג
 ּביִלְקעֶג טֶה םִָו רָד טְּבייַרְׁש בֵאֹוש ןֶבָא רָה

 יטוקיל

 ןייֵג ףֹורַא ריֵמ ןעֶלעֶוו זָנּוא ּוצ ףורַא טָמּוק ןעֶגאָז
 גּוא רֶנעָה עֶרעֶזנּוא ןיִא ןְּבעֶגעֶג ייֵז טֶה טאָנ םּוּראָו -

 יִׁשִלּפַה תַָלָג טיִמ ןָמיִס םָר טאַהעֶג ְךֹוא טֶה דוד

 לאָז םּורָד תֶּבַׁש ויִא סֶע זַא ןעֶסעֶג ראַפ
 עַרעֶרְנַא ןעֶּבאָה ּוצ ןְהעֶז ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא
 ןקְנעֶרעֶג רֶע טעוֶו ֹוזַא תָּבַׁש ףֹוא רעֶדייֵלְק
 תָּבַׁש טֶכעֶר טעוֶו נּוא תָּבַש ויִא םִע זַא
 ּוצ טְנאָז טאָנ (תיִציֵצ םֶהָל ּוׂשֵעֹ) .ןעֶטְלאַה
 ןעֶכאַמ ְּךיִז ןעֶלאָז ייֵז לֵאָרְׂשִי ּוצ דייֵר הָשֹמ
 רעֶד ןיִא םֶה תיִציֵצ טְּבייַרְׁש יישר תיִציִצ

 אָד ויִא אייז ןיִא נוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז לאָצ
 ןעֶצייַרָד זיִא ןעֶּפיִנְק ףֶניִפ נּוא םיִדעָפ טֶכַא
 ןעֶצייֵרָד נּוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז זיִא לֹּכַה ְּךַמ
 נּוא טְרעֶדְנּוה סְקעֶז איד ןיִנעקַא זיִא סאָד
 ּוצ הָרֹוּת רעֶד ןיא ןיִנעֶז סאוָו תֹוצִמ ןְצייֵרְד
 ןְבעֶגעֶג זיִא תיִציִצ ןּופ הָוְצִמ איד םֶד ןעֶוייו
 טְגעֶרְּפ הָרֹוּת רעֶד ןּופ תֹוצַמ עֶלַא ןיִגעקַא
 ,םַאֹוׁש ןָבָא רָד נּוא יִנּוקְזַח רָד נּוא יַיַחְּב רָד
 ןייֵא ןָא הָרֹוּת רעֶד ןיִא ְךאָד טייֵטְׁש תיִציִצ
 םקעֶו ןייק טיִנ ְּךאָד םִע טְפעֶרְטעֶּב ד'וי
 ןייֵא טייֵטָׁש סֶע זיִא ץּוריִּת רעֶד טְרעֶדְנּוה
 טְפעֶרְמעֶּב םוָו דימל ןייַא טיִמ תיִציִצְל לאָמ
 ייֵרְד יד ןּופ טָרָא םעֶד ףֹוא זיִא סֶד גיסיירְד
 לאָמ יירד יד ייַּב ּפָא טייַנ סוָו (ריויו לאָמ
 רעֶד נּוא .הָרֹוּת רָד ןיִא טייֵטְׁש סו תיִציִצ
 ןֵּבייֵרְׁש בַאֹוׁש ןָבָא רעֶד נּוא םיִדּוטַה לַעַּב
 ןיִגעֶקַא תיִציִצ יֵד ןיִא םיִדעַּפ טְכַא ןיִנעֶז םִע
 - טיִמ טּוט ׁשְנעֶמ רַד פו םיִרָבַא טֶכַא איִד
 סֶָד נּוא ןעֶגֹוא יִד נוא ןיִרעוא יִד תֹוריבַע ייֵז
 סיִפ יִד נּוא טְנעֶה איִד נּוא זאָנ איֵד נּוא לֹומ
 ּורּותָת אלע ץֶראַה םאָד נּוא הָוְרִע איִד נּוא
 ןְהעֶז ְךאָנ טיִנ טְלאָז ריִא (ונו םֶכָבַבָל יֵרֲחַא
 ןעֶגוא עֶרעֶייַא ְּךאָנ נוא ץְראַה רעֶייַא ְךאָנ
 אייוְצ ןיִנעֶז ץְראַה סאָד נוא ןעֶגֹוא איִד גּוא

 תֹוריִבע ןאָמ ּוצ ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ייַּב םֶריִלְקעֶמ
 ןאָט ּוצ טְסּולָנ ץֶראַה םָד נּוא ןֶהעֶז ןעֶגֹוא יִד
 םּוט :ּוא רַמֹונ זיִא ׁשְנעֶמ רָד נּוא הֶרָיַבֲע יד
 טאָה טאָנ טְּבייַרְׁש אָמּוחְנַּת רָד הֶרָיַבע יד

 ייב

 םירקי

 םָד נּוא דֶנעֶה עֶנייַמ ןיֵא ןיִרעֶפְנֶע רָּביִא טאָנ ְךיִד
 רֶע זַא אֵנֹוׂש םָד ןּופ הֶלָּפַמ רעֶד ןּופ ןֶמיִּסַא זיִא
 רַפ ןעוֶועֶג זיִא אָד רעֶּבָא ןייֵג ּוצ ּוצ ְךיִז טֶכְראַפ

 ּפאָרַא ןְּבאָה יִנֲעַנְּב רַד נּוא יֵקֵלָמַע רֶד טרעק
 יד ןּכאָה יי םֶר אָלמַמ ןעֶעֶג ןׁש זיא טְרעֶדיִנעֶג

 ןרַו
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 הניאצ 0

 תֹוָצַמ עֶנייַ ןְׁשְנעֶמ םעֶדןּופ םיׂשעמ עַלַא ייַּב
 טייַטְׁש ןריקא ידְוהְי רַד טְמּוק ,ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא
 םקֹוא ןייֵא טיִמ ןרָיקַא טיִנ לאָז ןעמ ןְּביִרְׁשעֶג
 ןעָייז רע ליוו ,םענייא ןיִא לֶוייֵא ןייֵא טיִמ נוא

 טיִנ טְסְלאָז ןעֶּביִרְשעֶג טייֵטְׁש ןעֶטְראָנ ןייַ
 הָאּובְּת ןיי ןְרייֵנְׁש רֶע ליוו םִיַאְלַּכ ןייק ןֶעייז
 ןּופ ןעֶואָל רעֶּביִא רְלעֶּפ קִע ןייֵא רע וּומ
 ןיִסעּוצ הָאּוכְּת ןָּמעֶנ רֶע ליוו ייִנע םֶד ןיִגעוֶו
 ליוו ,ָּכעֶג ריִרְפ רׂשטִמ נּוא הָמּורְּת רֶע זּומ
 ןּופ רעֶד הָלֵח רע ּומ ןְטעֶנק גייט ןייֵא רֶע
 ןייֵא ריִרָּפ רעזימ סיִּפִע ןיִסע רע ליוִו ןָמעֶנ
 זּומ ןיִרעֶש ףאָׁש עֶנייַז רֶע.ליוִו ןָכאַמ הָכָרָּב
 הָמֵהְּב ןייַז טֶה ,ֵּבעֶג לאו ְךֹא ןַהֹּכ םעֶד רֶע
 ליוו .ןֵהּכ םּוצ ןְּבעֶג םיִא רֶע זּומ רֹוכְּב ןייֵא
 ְּבעֶג ןֵהֹּכ םעֶד רעזימ ןְלֹוק הָמָהְּב ןייֵא רע
 ןיִנאָמ םָד נּוא ןקאַּב ןיק יִד נוא עֶצייֵלְּב יִד
 יִד רע ּימ ליִנייַפ ןּופ טְסעֶנא ּוצ רֶע טְמּוק
 זּומ ףוע ןייֵא רעטעֶלוק .ןקִיַׁש קעוַא רַטּומ
 דיילקַא ןָא רֶע טּוט ,ןקעֶד ּוצ טּולְּב םָד רעֶ;
 טיִנֹנְטעַׁש ןייק ןנירד לאָז סע ןְהעֶז רֶע לאָז
 םיִא רֶע וומ ןּוזַא ןעֶדאֶּבעֶג םיִא טְרעֶוו .ןייז
 ּבייַו ןייַז ּוצ ןְטְפעֶהַּב ְּךיִז רע טְמּוק ,ןייז לַמ
 רַע טְצְנאַּלּכ .הָדָנ ראַפ ןיִטיִה ְּךיִז רֶע וּומ
 לאָז רַע ןְטְראוַו ראָי אייֵרָד רֶע זּומ םיֹוּבַא
 תַמ ןייַא רֶע טְּבאָרְנעֶּב .ןיִסֶע טיִנ תֹוריֵּפ יד
 ןייַז רעצִמ טיִנְדיִז רֶע לאָז םיִבֹורָק עֶנייֵז ןּופ
 ןיִרעֶׁש ּפֶאַּדיִז רֶע ליוִו ּבייַל ןייז ןיִצאַרְק ּוצ
 םעוּב ,ןיִרעֶׁש ּפָא טיִנ תֹואיֵּפ איִד רֶע ראָט
 םעֶד ייַּב ןֶּכאַמ קיִנאַנַא רֶע וּומ זֹוה ןייֵא רֶע
 ןייַא ןְכאַמ רֶע זומ ריט ןייֵא רֶע טְכאַמ ְּךאַד

 םירקי יטוקיל = -
 .טאָנטֶה (רמאל השֹמ לא 'ה רַּבִדיו) ןְגאָלְׁשעַג ןְרָוי
 ּוצ דייֵר טְנאָזעֶג ֹווַא םיִא טֶה נּוא הָׁשֹמ ּוצ דייֵרעֶג
 טעוֶו ריִא זַא ןְגאָז ֹוזַא ייֵז טְסְלאָז נּוא לֵאָרְׂשִי איֵד

 טְראָר ךייַא לעווו ךיִא םִו ןייֵרַא דְנאַל ןיִא ןָמּוק
 ןּופ טורּב םֶ ןּופ ןעֶסֶע טעֶוו ריִא זַא גּוא ןְגְנעֶבְּב= !

 ,חלש תרטפה
 . טאָה עֶׁשֹוהְי (םיִטָׁשַה ןִמ ןּינ ןֵּב ֶׁשֹוהְי חַלְׁשִיֵע

 ןְהעֶז םוא ןעֶלאָזייֵז ןֶׁשְנעֶמ ייווְצ טְקִׁשעֶג
 וחיִרָי טאָטְׁש יִד ְךֹוא נּוא ןַענְּכ דְנאַל עָצְנאַג םָד -

 עֶצְנאַג םָר יוִו ןעוועֶג קָראַטְׁש ֹוזַא ויִא ֹוחיִרָי ןעֶד
 ןעֶועֶג ןעֶנעֶז ןָׁשְנעֶמ ייֵוְצ איֵד גּוא ןַעַנְּב דְנאַּפ

 חלש תשרפ

 זיִא םָו רעֶד ןעֶייוו ּוצ א'ע ןּופ הָׁשָרַּפ רעֶד .

 תיִציִצ יִד ּוצ ןְמענ ןעֶמייֵצ רַּפ טְנעֶלְפ ןעֶמ !

 ?וצ
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 | הניארו
 טי :

 ףע וומ ריילק ןייֵא ְךיִז רע טְכאַמ .הָוּוֶמ
 - | ןייא לֶׁשָמַא זיא םִע ,תיִציִצ ןעֶניִרד ןעֶכאַמ
 ! | ןיִא ףיִׁש רעֶד ןּופ םֹורַא טְלאַפ סאוָו ׁשְנעֶמ

 .חִד ןוּכ ראה רָד םיִא טְּפְראַוו ֹוזַא ןייַרַא םִי !
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 : טְלאַה םיִאּוצ טְנאָז נּוא קיִרְטְש ןְגְנאַלַא ףיִׁש
 זו ,לּוציִנ ּוטְסעֶוֶו קירְמִש םָד ייַּפ קְראַטְש ךיד
 / | ןופ הָמָׁשְנ יִד ְךֹוא ֹוזַא טוט םעֶד ןּופ ןיִּרעוֶו
 / | טְלעֶו רעֶד ןיִא רֹובְּכַה אֵסּכ םעֶד רעֶטְנּוא || ןּופ ןְפְראוָועֶגּפאָרַא ןעֶראוָו זיִא ןֶׁשְנעֶמ םעֶד
 / | עא טְלעֶו רעֶד ףוא ןיִּבעֶל ּוטְסעוֶו תֹוצִמ / | עֶנייַמקְראַטְׁש טְלאַהטְנאַזעֶג טאָג טֶה םּורָד
 / | יע קּוסָּפ יד טְנאָז סאָד טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא

 לייוו ראי הֶרֹּת לידי ֹוקְִצ ןעמֶל ץִפֶח
 ו ּט ָכאַמיִג סֹורְג רע טֶה םּורָד אָּבִה םֶלֹוע ןֶּבאָה | לאָז רֶע ןָכאַמ טְכעֶרְיִגשְנעֶמ םעֶד ליוִו טאָג
 / | יב ןְּביִרְׁשעֶגְנָא ׁשֵׁשֹוקְמ ןּוֿפ הָׁשָרַּפ יִד זיִא , | םּורָד טְּבייֵרְׁש ישר תֹוָצִמ נּוא הֶרֹוּת איד

 וא א"ע טְניד רע יו ְּךייֵלְג זיִא תָּבִש לֵלֲחְמ
 | היפ איִד ןיִא תיִציִצ ןעֶכאַמ ןעֶמ לאָז םּורְד
 |  תֹונֹוׁשָל ריּפ יד ןיִנעקַא דיילק םעֶד ןּופ ןיִקע
 םִיַרְצִמ תֵאיִצְי יַּב טְגאָזעֶג טאָה טאָנ םאו
 || ;א יִּתְחַקָלְויִּתְִאְָו יִּתלַצהויִתאֵצֹהְו

 | ךיכְנ וי ּבְראַפ ןייַו םוו תֶלַכְּת םידאפ ןייֵא
 | ןיִא ויִא םיִרעָּפ טֶכַא נוא לעֶמיִה רעֶד איו
 | םאִו נאָט טֶכָא איד ןינעקַא תיִציצ איד
 | ןיינ סֹורַא םעֶד ןּופ טְמוועֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 טְנאַזעֶג הֶרָיׁש ןעֶּבאָה אייז ויִּב םִיַרְצִמ ןּופ

 6 { םַי םעֶד ףֹוא

 יד ,גייֵמ םֶד ןּופ חָלַח ןְרייֵׁש ּפָא ריִא טְלאָז דְנאַל
 ןעֶמ םוָו תֹואּובְּת עֶלַא ןּופ טָּבייַרְׁש ןָתָנֹוי םּוגְרַּת
 תל ןְריֵׁש פא ןעֶמ ףְראַד נייטַא ייֵז ןופ טעֶגְק
 ס;ירקאק (םיִנוּנ)םיַלאָפאַפסיִּבְרַא זריה זיי ןּופ ראָג

 0 + !טינעַמ ףְראַנ יֵקְׁשַסעַר נּוא

 || םֶקִׁשעֶג טֶה הָׁשֹמ םֶו םיִלַָרְמ יד יוִו טינ םיִקיִרַצ
 | ןְגְנאַגעֶג ןעֶנעֶו ייֵז נּוא םיִעָׁשְר ןעֶועֶג ןעֶנעֶז םוִו
 םּוטְׁש נּוא ּבומ טְכאַמעֶג ְךיִז ןֶּבאָה נּוא ֹוחיִרָי ןייק

 יז ןעֶנאַו ןיפ ןעֶגעֶרְּפ םֹוא םיִנ ייֵז לאָז ןעֶמ רָּכ
 ןנאמעג ךו כי יג טאָג ׁשֶרְרָמ רֶר גּוא ןעֶגעֶנ



 יי ריי יי ,ץעשא טי

 הניאצ

 םיִנ ְךיִז לאָז ןעֶמ יֵרְּכ ּפעֶמ ןָפֹוק רַפ םָו רַּפעָמ רַּפ
 םּורָ ייֵז ןעֶּבאָה ךוא נוא ןעֶנעֶז ייֵז רעוֶו ןעֶסֹוטְׁש
 ראָנ סאו הָרֹוחְסַא זיִא סאָד לייַוַו פעמ טָּפֹוק רַּפ
 םוא ןְגאָז נּוא ליָפ ןָדייֵר רַּבייוַו נּוא ןעֶפֹוק רֶּבייוַ
 בֹוא ןְגעֶרְפ ייֵז ןעֶנאק ייֵז ןעֶלעוֶו ֹוזַא תודופ עֶלַא
 והיֵרָי אָפְׁש רָד ןיִא לֵאָרׂשִי רפ ְךיִז טראפ ןעֶמ
 ןּופ זוה ןיִא ןְמייקעֶג ןעֶנעֶז םיִלְנִרָמייֵוְצ איִד נוא
 ְךֶלֶמ םּוצ טְנאָזעֶג ןעֶראו זיִא םָע נּוא (ּוחיִרָי ְךֶלֵמִל . רַמָא יו) ייפָׁש ןעָסֶע טְפֹוק רּפ איִז םוָו הָנה בֶחֶר
 ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִ ןופ ןעֶׁשָנעֶמ ייְֵַצ סאָד ּחיִרְי ןּופ
 ןעֶמ וזַא יו ןְהעֶז ּוצ םֹוא בָחֶר ןּופ זוה ןיִא ןָמּוקעַג

 ריא ּוצ ְךֶלֶמ רֶד טֶה טאָטְׁש איִד ןעֶמעֶנ ןיֵא ןאָק
 ְשְנעֶמ ייוֵוְצ איד ןעֶּבעֶג םורַא לֶאָז איִז ֶקיִׁשעֶג
 טֶה זזַא (ונָפְַּתַו םיִָׁנֲאָהיֵנְׁש תֶא הָׁשֵאָה חַקֹּתַו
 רַפ ייֵז טאָה ּוא ןעׁשְנעֶמ ייֵוְצ איִד ןעֶמּונעֶג בֶחֶר
 ןעֶמּוקעֶג אָי ויִא םִע טְגאָזעֶג םאָה גוא ןעֶגְראָּב
 ןּופ םיִנ סייוַו ְךיִא נוא זוה ןייַמ ןיא-ןעֶׁשָנעֶמ ייווְצ

 ןעֶגעקַא ןָמּוקעֶג זיִא םִע יוִו נוא ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶנאַמ
 רֶד ןופ רֶעֹומ םעֶד טְלאוָועֶג טֵה ןעמ זַא טְכאַנ

 םּורָ ןְגְנאַגעֶג םורַא ייֵז ןעֶגעֶז ןעֶקיִלׁש וצ טאָטְׁש
 יד נוא ןְכיירָג יז טעוֶו ריִא ןעֶד ְךאָנ ְךיִג יז טְגאָ
 ךאָנ ןׁשְנעֶמ איד ְךאָנ ןְּבאָה ְךלֶמ םֶד ןּופ םיִחיִלְש

 רֶעֹומ םָד נּוא ייֵז ןעֶבּוז ּוצ ןֵרָרֵי ןיִא ויָּב טְנאָיעֶג -

 .םיִחיֵלָׁש איד זא םד.ְךאָנ ןְסאָלׁשעֶג ּוצ ןעֶמ טֶה
 = יי = = : 5 : = "ש ּונֵּפְצִהַו) טייֵטְׁש םורד נּוא ןְנְנאַנעֶג סורַא ןעֶנעֶז

 ןעֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵו עֶׁשְמאָח םיִא ןְגְראָּב רַּפ טֶה איז .
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 רֶע ויִא ןֵהֹּכַא ןעוֶועֶג זיִא םֶחְנּפ לייוַו זיִא סֶד ייֵווְצ

 -= ןְהעֶג טיִנ םיִא ןעֶק ןעֶמ םֶ ךֶאְלמַא איוִו ךיילְג

 ראָנ ןָגְראָּב רַּת טְפְראַדעֶג טיִנ םיִא איִז טֶה םּורָד !
 טֶה איִז זיִא ץּוריִּתַא ְךאָנ ,ןְגראָּב רַפ איִז טֶה בֵלַּכ

 ד 5 5 ד יי ד +

 עֶעֶז יי נוא רֶנייֵא ראָג ןייֵַא טְנאָקעֶג טיִנ טֶה
 הדוהי ילשמ

 איִז סו הָבֹוט יִד סונ רַּפ (רגו 'הב יִל אָּנ ּיעְבָׁשָה הֶּתִעְו
 טיִמ ןיִפּירעֶג איִז טֶה םיִלְגַרְמ יִד טיִמ ןאיָ;עֶג ׁטֶה

 ָךֹוא ייֵז ןּופ טגנאל רַּפ איִז םָו הָבֹיט יִד גָיא רֶּפֶח ;יִּכאָנ םָד
 םַע ויִא םַעט רַד תָמָא ןיִמאָנ םִֶד טיִמ ןיִכייֵצ םָד נּוא דָּסָח

 יֵא לׁשֶמ ּפ"ע (םֶהְרֲַּאְל רֶסֶח בֲֹעיל תָּמֶא ןֵּתַּת) טייֵטְׁש
 ראָנ הָלֹודְג הָנְתַמַא רֶניירְפ ןיטּוגַא ןיִקְנעֶׁש טְלאָועֶג טֶה
 יִּבעֶגעֶג םיִא רֶע טֶה ּבייַו ןייַז רֵפ טאַהעֶג אָרֹומ טֶה רֶע
 ןעיו ֵרְּכ ֶלעֶג עַמּוס יִר ףֹוא הָמיִתֲח ןייַוטיִמ ליִפְקעֶזַא
 ןיִד תיֵּב יִפ ַ ןיִבעַג ןעֶויִמ םיִא רע, טעֶוןייז טעוֶו ןֵמָז רָּד
 תַעַׁשְּב הֶז ןֹואְּב .ןירָייר ןיִנעק}יניִנ ראָג טעוֶו ּבייוַו סָד נּוַא
 רֶסֶח ןְפּורעֶג ןָא רֶע טְרעֶוֶו בֹוח רַטְׁש םָד ןֶּביִרְׁשעֶג טֶה רֶע
 יִד ךיא ֹוזַא ,תֶמָא ןְפּורעֶג ןָא טְרעוֶו טְלאָצאַּב רֶע ןעוֶו נּוא

 הָניכָמ ויִא םֶהָרְבַא ּוצ ןיִראווְׁשעֶג טֶה ת'ישה סוָו הָעּובְׁש | !
 זיִא בֹקֲעַי וצ םִיקמ זיִא ת'ישה סו םויק רֶד נּוא רֶסָח םֵׁשָּב !

 ריִמ ריִא טְרעֶוְש טְגאָזעֶג בָחָר טֶה םָד תֶמָא םֵׁשְּב הָנּוּכְמ

 טאג 0

 מר הניארו חלש תרטפה

 חנְפְִּתַו טייֵמׁש םורָרׁשְנעֶמַא יו ךיילְנייַרַאעֶריִּ
 ףוא טֶה הָׁשִא איִד נּוא ןְטְלאַהאַּב םיִא טֶה איז

 = יה בוא ךאד טי וי א רו "כארבעפ
 טאַהעֶג טֶה איִז סאוָו סקאַלַפ םֶד ןיִא ןֶעטְלאַהאַּב
 טְגאָז נּוא ייֵזּוצ ןֵמּוקעֶג זיִא איִז נּוא ְךאַד םָד ףוא
 םאְר ןֵּבעֶגעֶג ךייַא טֶה טאָנ םָד לאוו םייַו ךיא
 ןְלאַּכעֶג זְנּוא ףֹוא זיִא טֶכְראַפ רֶעייַא נּוא דְנאַל
 תומוא עֶלַא ןּופ רָצְרעֶה איד ןעֶגְנאַגעֶצ זיִא םָע
 ריִמ ןעֶד (ַי ׁשיִבֹוה רֶׁשֲא תַא ּונֵמָׁש ִּכ) דְנאַל ןיִא
 םִי םֶר ןָמְלאַפְׁשעֶג טֶה טאָנ םָד טְרעֶהעֶג ןְּבאָה
 עקְהאַטְׁש ייֵוְצ טְסיוִו רַּפ טֶה ריִא נּוא ְךייַא רַפ ףּוס
 ץֵראַה ךזנּוא ןְגְנאַגעֶצ זיִא םּורָד נֹועְו ןֹוחיִס םיִכָלָמ
 ןייק ןיִא םּוטָא ןייק ןעֶּביִלְּבעֶג טיִנ זיִא םִע גּוא
 טאָג ןייֵא זיִא רֶע ךייַא טיִמ זיִא טאָ ןעֶד ׁשֶנעֶמ
 אָנ ּועֵבָּׁשַה הָּתַעְו) רֶרֶע רֶד ףוא נּוא לָמיִה םָד ףֹוא
 טיִמ אּומ ְךיִא לייַַו ריֵמ .טְרעֶווְׁש דְנּוצַא נּוא (יִל
 נּוא רֶסֶח ןעוט ְךֹוא ריִמ טיִמ ריִא לאָז רָסָח ךייַא
 ןעֶזאָל טְלאָז ריִא םֶד ןעֶכייֵצ ןיִתָמַא ןייֵא ריִמ טיִנ
 הָחָּפְׁשִמ ןייֵמ גּוא רֶניִנעַג זוה םרעֶטאּפ ןייַמ ןעֶּבעֶל
 ןֵכייֵצַא ריֵד ןעֶּבעֶג ריִמ טְגאָועֶג ןׁשְנעֶמ יד זְּבאָה
 ךוא דייֵר עֶרעֶזְנּוא ןעֶגאָז םֹוא טיִנ טְסְלאָז ּוד ראָנ
 רְּ םיִנֵָׁש עֶנייר רַפ ןעֶנאָז טיִנ ןָכייֵצ םֶד טְסְלאָז
 ןעֶלעֶו רימ םִו ןָכייֵצ םָד ןְכאַמ טיִנ ְךוא ןעֶלאָזייֵ
 איִז נּוא (ןֹולֲחַה דַעָּב לָכֲחַּב םֶיִרוּתו) ןעֶנאז ריִד

 טְואָלעֶג ּפאָרַא קיִרְמְׁשַא טימ ןָׁשְנעֶמ ייֵוְצ איִד טֶה
 ןעֶלא םיִנבׁש ר ֵרְּכ רָעֹומ רֶד ןופ רַטְסְנעֶּפַא ְךֶרֹוד
 םּוצ טייֵג טְגאָזעֶג ייֵז ּוצ םֶה איִז נּוא ןְהעֶז םיִנ ייֵז
 ןעֶלאָז ךייא ןֵּז ּצ ְךאָנ ןעֶגאָי וו יד יֵדְּכ גְראַּב
 0 יי טיש יב .ינכענאב םנ ןיצ
 עא הי ןפקעע ר ְךאֶנאיֶלויִּב נאַט ייבַד
 יי יי .ןפ- - ר גיירְנַכאַה טיסא
 רֶּפִנעֶפ םֶר ןיִא םיִדאַפ ָמֹורַא ןעדָניּב ןָא טְסְלאָז

 סו

 ְךיִא יו ֹוזַא דָסֶח ןיִסייֵה טעֶו הָעּובְׁש איִד זַא טאָג ייַּב ּוצ

 זַא ְךאָגרֶד !הָּמָא תֹוא יִל םּתַתְנּוו דֶפֶח ןאָטעֶג ְךיא באָה
 יז יִּבאָה תֶמֶא ןיִסייַה םֶד טע ןייַז םִקְמ טעוֶו ריִא
 יֵל אָנ העָבׁשַה הֶּתו תֶמֶאָו דֶסֶח נז ּונֵשָעו טְרעֶפְנעיַג
 ריִמ ייַּב זיִא םֶד םיִלְגַרְמ יִד ּוצ טְגאָזעֶג טֶה ּבָחֶר (וגו 'הב
 טעוֶו טְנעֶז ריִא יוִו םיִרָׁשְי םיִׁשָנֲא עָכְלעֶזא זַא קֹפָס יֵלְּב
 םָר זיִא רָמאָט ראָנ הָבֹוט ההַת הָעָר ןייַז לֵמֹוג ריִמ טיִנ ריִא

 ְךייַא טי ןאָמעֶג ּבאָה ְךיֶא זַא ְךייא ייַּב טְניִכעֶריִג טיִנ ראָג
 םָר זיִא ְךיַא ייַּב זַא סיִועֶג םייַַו ְּךיִא ןעֶו רעֶּבָא רֶסֶח
 טעוֶו ריִא זַא ַחיטְב ךיִא ןיִּב רֶסֶחְו הָָדְצִא רַפ טְגיכעֶריִג
 וצ ריִא טְרעושרּביִרעֶר דָסָח ןאָט ךֹוא יִבָא תיּב ןייֵמ טיִמ
 לאָמצְנעֶר דֶסֶח ְךייַא טיִמ ןאָטעֶג ּבאָה ְךיִא זַא טאָג יב יִמ
 ןייֵמ טיִמ טעו ריִא זַא (םֶּתַא םג םֶתיִׂשֲעַו ַחּוטַּב ְךיִא ןיֵּב
 רֵשוח טיִנ ְךיא ןיֵּב ךיִא םּוראָו דַסָח ןאָט ָךֹוא יֵבָא תיֵּב

 ;הָבֹוט תַהַּת הָעָריְֵלַשְמ יי טְלאָז ריִא
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 ריִמ ןעֶלעוֶו טְואָלעֶג ּפאָרַא זְנּוא טְסאָה ּור םִו
 טינ ןעֶלעֶוו ריִמ נּוא זוה ןייֵר זיִא סאָד זַא ןעֶסיוו
 טעו םֶע רעֶוו ּוא זו ןייַר ּוצ ןאָט וייַב ןייֵק ןעֶנאָל
 רעֶד םיִא טעֶו ןעֶמ גּוא זֹוה ןייַר ןּופ ןייֵג םֹורַא
 םֵחְלשָת ןיי גיִרְלּׁש טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶנאָלְׁש
 נוא (ןילַחַּב יִנָׁשַה טּוח תַוְקִּת תֶא רוׁשָקִּתַו ּוכְלִיַו
 קעוַא ןעֶנעֶז ייֵו גּוא טְקקַׁשעֶג קעוַא ייֵז טאָה איִז
 םיִראַפ ןָפֹורַא טֶּפיִנְקעַג ןָא םֶה איֵז גּוא ןְגְנאַנעֶג
 בְהאַּב םּוצ ןְגְנאַנעֶג ןעֶגעֶז ייֵז גּוא רֶּמִסְנעֶּפ םֶד ןיִא
 ןָּבאָה םיִחיִלְׁש איד ויִב ןְפעֶנעֶג ןָטְראָד ןעֶנעֶז גּוא

 א .הרק תשהפ
 יְֵׁשִמ ןיא טְנאָז ְךֵלֶמַה הֹמלְׁש (חַרֹק חקִיע

 הער ׁשֵרֹודְו ןֹוצָר ׁשקַבָי בֹוט רַחֹוׁשנ
 הֶּלִפָּת טוט םו רָד ׁשְטייֵט זיִא םָד 4ונָאֹובְּת
 טּוט רָד ןייַז טּונ םיִא לאָז סע רָבח ןייַז ףֹוא
 עֶרעֶזנּוא ןעֶּבאָה ףֹורָד טאָנ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד
 ףֹוא הָלִפֵּת טּומ םִע רעוֶו טְגאָזעֶג םיִמָכֲח
 ןְּבאָה ְּךאַ יד ְּךֹוא ףְראַד רֶע נּוא רָבֵח ןייַ
 רָע ןעוֶו ְךֹוא נּוא ריִרְפ טאָנ םיִא טְרעֶפְנֶע
 טאנ רֶע לאָז רֹוד ןייַא ןיִא םַנְרַּפ ןייֵא זיִא
 ןְּבאָה םיִמָכֲח יד יו ֹוזַא רֹוד ןייַז רַּפ ןיִמעֶּב
 ןיִרעֶג םיִא טאָה םוָו הֵצֹור ןייֵא ייַּב טְנאָעֶג
 ןיא ןְציִז טְזּומעֶג רֶע טֶה ָתיִנְראַהעֶג רָּבַח ןייַו
 זיִא לֹודָג ןֵהֹּכ רעֶד זיִּב טְלקִמ יֵרָע איד
 .לּודְג ןַהּכ רָד לייוַו זיִא םֶד גּוא ןֶּבְראָטְׁשעֶנ

 ןייק-ְךיִז לאָז םע ןאָטיִג טיִנ הָלִפְּת ןייֵק שֶה
 טּומ םּורְד רֹוד ןייז ןיא ןְפעֶרְמ טיִנ הָחיִצְר

 תילש = -
 תֵקולֲחַמ איד ןּופ טְּנייַרְׁש ה"לש רַד (חַרֹק חקִיו)

 רָסּומַא ןיִמעַנ םֹורא ְךיִז ןעֶמ רעֶהיִג חַרֹק ןּופ
 רָמאָל תֶקְולֲחַמ ןּופ ׁשֵנּוע רֶר טְכייֵרְג סֶע טייוַו יו

 ְנעְַטְׁש וזַא םָה רֶע םָו חק ןיפ ֶׁגֹע םֶד ןְהעֶז
 ןְפְלאָהעֶג טיִנ םיִא טֶה סע נּוא ןְמּוקאַּב דְלאַּב נּוא
 םָו הָחָּפְׁשִמ איִר ןּופ םּוחָי רֶד ןְנאַמְׁשעֶג ייַּב .גּוא

 עֶבְלעֶַא ןעֶמּוק םורַא טְפְראַרעֶג םיִא ןופ ןְּבאָה
 רָתֹורְנַא ךאד זיִא ןייֵלַא חַרֹק נּוא םיִקיִרַצ עָסֹורְג

 ןעו לֵאָרְשִי איד ןְׁשיִוצ ןעוֶועֶג ןאמ רֶּבּוׁשְחַא גוא
 ןעֶמעֶג ךאָר זיא רֶע תֶקולֲחַמעֶייז ןּופ אָּמַח רָר טיִנ
 ןּופ ןורַא םָד ןְגאָרָמעג ןָּבאָה סֶו איד ןּופ רֶנייֵא
 . גּוא םֶריֵבֲאַו ןֶתָד זַא ריִמ ןְהעֶז ףוא ,תוחּול איר

 ןעֶרול רפ עֶלַא ןעֶנעֶו רֶדְניִק נּוא רֵּבֹייוַו עֶרֶעייֵ
 טינ טְפאָרְטׁש הָלֲעַמ לָׁש ר" םַר םַה ןְראָועֶג
 אָר רָּבֶא ראָי גיִצְנאָוְצ טלַא זיִא רָע זיִּב ׁשְנעֶמַא
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 חלש

  ַאָרׂשִי ןּופ םיִלָנַרָמ איֵד זַא נּוא טְרעֶקְיִנ םוא ְךיִז
  םיִראָפ ןָמּורםֶר איִנ טֶה זוה ריִא ןיֵא ןָמּוקעֶג ןעֶגעֶג
 ךֹוא גּוא םיִלְגִרְמ איֵד ּוצ ןֶדְנּוּבעֶג ןָא ןְכייֵצַא רַּפ
 * ןָגיִל ריִא ייַּב ןָמּוק טיִנ רעֶמ ןוׁש לאָז ןאַמ ןייק םֶד
 / נּוא ַעֶׁשֹוהְי ּוצ ןָמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םָחְנִּפ נּוא בַלָּכ גּוא
 / ייֵז םיִמ ְךיִז טֶה םִע ּוזַא יוִו טְלייֵצ רֶד םיִא ןֶּבאָה
 איד ןְּבעֶגעֶג טֶה טאָנ טְגאָזעֶג ןְּבאָה נוא טְריִפעג
 ןְגְנאַנעֶצ ייֵז זיִא םֶע ןעֶר רֶנאַה ךֶוְנּוא ןיִא תֹומוא

 ;ןןוא רַפ ץֶראַה רֶעייֵ

 רֶלאַּב לאָז לֹודָנ ןַהֹּכ רֶד הָלֹפָּת ַחֵצֹור רֶד
 רִוָד נּוא ןייֵג םֹורַא ןינעק) לאָז רֶע ןֵּבְראַטְׁש
 לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןאָטיִנ הָלּפְּת ְךֹוא טֶה ְךֵלֶמַה
 / םֶחֹולֲחַּב יִנֲאק טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיִא איוִו ֹוזַא
 - איט קָנאַרְק ןינעֶז לֵאָרְׂשִי ןעוֶו (קֶׂש יֵׁשּובְל
 קאַז ןייַא ןיִא ןָא ְּךיִמ דיילְק נּוא הָלָפְּת ְּךיִא
 / טייֵטְׁש םע נּוא ןייַז דָנִזעֶג ןעֶלאַז איִיַו יֵדְּכ
 - הֶלִפִּת ןייֵמ (בּוׁשָת יִקֲח לע יִתָלפְתּונ רַמייוו
 טְרעֶּפְנָע טאָג סאָד ריִמ ּוצ םיִא ְּךיִז טרעק
 / אט ְךיִא לייוו ְּךאַז ןייֵמ ףֹוא ריִרָּפ ריִמ
 טֶכיוז רֶנייֵא ןעוֶו וא ןְרעֶדְנַא ןייֵא ףֹוא הָלפְּת
 ריִרָפ זייָּב סאָד טמּוק רָכַח ןייַז ףֹוא וייֵּב
 ַחֵמֹוּב) טְנאַועֶג ְּךֶלֶמַה הֹמלְׁש טֶה םֶד םיַא ּוצ
 | ְּךיִו טְואָל ראַפ םִע רעוֶו (לֹוּפִי אּוה ֹורְׁשֲעְּב
 .ןאָמ וייֵּב ןיִמייַל ליוִו נּוא תֹוריִׁשֵע ןייַז ףֹוא
 םֶע נּוא תֹוריִׁשע ןייזטיִמ ןעֶלאַפ טעוֶו רעֶד

 מו
 א שודקה

 ריִזעֶג עֶניילַק םָרוליִפֲא ןְראָועֶג ןעֶרול רַפ ןעֶגעֶז
 וזַא ןעֶגֹוא סְמאָנ ןיִא תֹקְולֲחַמַא זיִא רעֶוְׁש ֹוזַא
 ,ןרצ ערי = == ;ןְכעֶנעֶג | = ןְבאָה
 רֶּומַא ןּופ רָד ןָנְעֶל ָּא ׁשְנעֶמַא ָךיז לאָז טְנייַה
 נּוא םֹולָש ןופ הָרֵמ איִר ןיִא ןְמְלאַה ְךיִז לאָז גּוא
 ןופ ןיי לאָז רֶע ןְנרעל ְךיִז לאָז לָכׂש טֶה םִו רֶר
 בַהֹוא ןייַא ןייַז לאָז רֶע ןֵהֹּכַה ןרֲהַא ןופ םיִימלַּת יִד
 ןֶהעֶז ריִמ יו וזַא ,םֹולָׁש ןְּבאָה ּביִל לאָז רֶע םֹולָׁש
 ראָג תֶקולֲתַמ איד ןיֵא טֶה ןַהֹּכַה ןרָהַא זַא ןיֵא אָד
 ןּופ רָד רייֵרעֶג טיִנ ראָנ טֶה נּוא ןֵמּונעֶג לייט ןייֵק
 . ןיִא רֹובַּכ ןייַז ןייז רקוע טְלאוָועֶג טאָה חַרֹק םַנָה
 רייַרעֶג םיכ ראנ יש ר ןעעַו טְסעֶר ןיפ ןֶצְנַאַב
 םֹולָׁש לאָז רֶע תֹוּביִס ןָבּוז ןעק;ׁשְנעֶמַא ראָנ סוָו נּוא
 לאָז תֹקְולֲחַמ ןּופ רֶעייַפ םֶד ןיִׁשעֶל רַּפ נּוא ןעֶבאַמ
 ׁשּוריֵפְג ְךאָד ןְהעֶו ריִמ ןאָמ נּוא ןיִרְגעוֶו ןָא םָע רֶע

 א
 טא .י ישעי



 .ןוניאצ תשרפ

 וזַא תֹוריִׁשע ןיזְךֶרֹוד זייַּב םיִא ףֹוא טְמוק
 ויָלעבַל רּומָׁש רֶׁשֹוענ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו
 אייַּב תֹוריִׁשֲע סאד זיִא ןְמייֵצ ּוצ (ֹותעְרָל
 לאָז רָע וסאָד ןיִגעוֶו הָעָר ןייז ןיפ ןְׁשְנעֶמַא
 ןֵסְלעֶוו עֶרייֵּב ןּופ ןְריֹול רַּפ ןיִרעוֶו םָד ְּךֶרֹוד
 ןיִנֶז םיִריִׁשֲע ייֵווְצ סאָד ןֶניִפעֶג ריִמ יז ֹוזַא
 גּוא םִיַדּוהְי ןּופ רֶנייֵא טְלעֶוו רֶד ןיִא ןעוֶועֶג
 ןעֶועֶגזיִא חַרֹק ליִדְבַהְל םיִקָלְמִע ןּופ רֶנייֵא
 עֶרייֵּב נוא םיִקָלְמִע ןּופ ןֶמֶה נּוא םיִדּוהְי ןּופ
 ןְסְלעוֶו עֶדייֵּב ןּופ ןְריֹול ראַפ ןעֶראָו ןיִנעֶע
 ןֵּבאָה ייֵז לייַו ןְמּוקעֶג םֶד זיא עֶדייֵּב ּוצ נּוא

 ּופ ּבייוַו םאָד ןעֶד רֶּבייוַו עֶרעייז טְנְלאָפעֶג |
 ןעֶכאַמ ּוצ ןְּבעֶגעֶג הֶצֵע ןייֵא םיִא טאָה ןֶמָה
 ְךאָנ רעֶד ניא יֵכָרְרָמ ןיִננעֶה ּוצ הָיוְּת ןייֵא
 חַרק נּוא ןְגְנאָהעֶג ריִא ףֹוא ןֶמָה ןעֶמ טאָק

 רע זיִא םּורְד ּבייַו ןייַז טְנְלאָפעֶג ְךֹוא טאָה !
 ןְמּוקעֶג ויִא חַרק זַא ןעֶד ןְראוָועֶג ןָריֹול רַּפ |

 טְגעֶרְפעֶנ םיִא ּבייַַו םָד טֶה ןָּכְׁשִמ םעֶד ןּופ
 טְניִרעֶלעֶג טְנייַה ְּךייַא טיִמ הָׂשמ טאָה םוו
 יִד טְניִרעֶלעֶג זָנּוא טֶה רע טְגאָועֶג חַרק טֶה

 םיִדאָפ ןייֵא ןָמעֶנ ּוצ תיִציִצ ןּופ הָׁשָרּפ |
 ןֵכאַמ נּוא לאוָו רָדְנַא םיִרעַּפ ןֶּביִז נּוא תֶלֵכָּת
 .םיִא ּוצ ּבייוו םֶד םֶה רֶדייַלְק יד ןיִא תיֵציֵצ

 ןיִא ראָנ תיִלֵט ןייֵא ןֵכאַמ לעוֶו ְךיִא טְגאָועֶג
 ךייַא ןּופ טעַּפׁש הָׁשֹמ נּוא תֶלַכְּת ןּופ ןֶצְנאַג
 רעֶצְנאַג ןייֵא נּוא ןַײז גּונעֶג לאָז םידאָפ ןייֵא
 איז גוא ןייַז גּונעֶג טיִנ לאָז תֶלֵכְּת ןּופ תיִלֵמ
 חַרק נּוא תֶלֵכְּת ןּופ תיִלֵמ ןייֵא טְכאַמעֶג טֶה

 נּוא טֶרָדְנּוד אייוְצ טָקעֶמאַועֶג ןייַא טאָה |
 ןּופ ןעוֶועֶג זיִא בור סאָד ןיִרָדָהְנַס גיִצָפיִפ
 םיִנֵכָׁש ןעוֶועֶגו ןיִנעֶז אֵייַו לייַװ ןֵבּואָר טֶבֵׁש
 םיִתיֵלֵט ןיא ןאָמיִג ןָא ייֵז טֶה נּוא חַרק טיִמ |

 הָׁשֹמ ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִנעֶז אייֵז נּוא תֶּלַכְּת ןּופ
 ראָנ ןיִנעֶז םוָו םיִתיִלֵמ יד םיִא ןיִנעֶרְּפ נוא
 םיִדאּפ ןייֵא ןֶּכאַמ ןָא ןעֶמ ףְראַד תֶלֵכְּת ןּופ
 טֶה אָי טְגאָזעֶג הָׂשֹמ טֶה ןייַנ רָדָא תֶלֵכָּת
 ןְכאַל ּוצ ןֶּבֹוהעֶג ןָא הָתּורְבַה ןייַז טיִמ חַרֹּק
 עֶרעֶרְנַא ןייא ןּופ זיִא תיִלט רֶד ןעוֶו ןעֶגאָז גּוא

 ה"לש
 ןעֶועֶג ךאָד זיִא רֶע םֹולָׁשַה ויָלָע ּוניֵּבַר הָשמ זַא
 /ךוא ְֶלֶמַא ּוצ רֶד נּוא םיִאיִבְנ יִד ןּופ רֶמְסעֶרְג רֶד
 ּוצ ןְגְנאַגעֶג ורֹובָכִבּו ֹומְצֵעְּב ןייֵלַא זיִא רֶע גּוא
 ןְכאָה יי זַא םָנףאָנ יז טימ ןעֶכייל םֶרּפֶאו פי =
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 ןמר הניארו
 םיִדאָּפַא ןָנֹרָד זיִא סע ןעוֶו גּונעֶג ויִא ְךאז
 ןּופ זיִא תיִלֵט רעֶצְנאַג רעֶד ןעֶו נּוא תֶלֵכְּת
 םיִדאָפ רָדְּועָּב ןייֵא ְךֹוא ןעֶמ לאָז תֶלֵכְּת
 הָתּורְבַח ןייַז טיִמ חַרקטֶהְּדֹוא ןֶּבאָה ןָפְראַד
 םיִׁשָמּוח טיִמ ליפ זיִא םוָו זֹוה ןייַא טְנעֶרְפעֶנ
 טאָה טיִנ רֶדָא הָוּוזִמ .ןיֵא ןְּבאָה םע ףְראַד
 ןייַא ןעֶּבאָה ףְראַד םִע אי טְרעֶפְנֶעיִג הָשמ
 נּוא טְכאַלעֶג ּךֹוא ןּופ רעֶד ייֵז ןְּבאָה הָוּוִמ
 טיִמ ליפ זיא םוִו זֹוה ןייַא ּוצ טְנאָועֶג ןֶּבאָה
 יִד לאָמ לעיּפ אָד ויִא ייֵז ןיִא םו םיִׁשָמּוח
 ןייֵא .ְךאַנ ןעֶמ לאָז הָוּוִמ ןּופ תֹויִׁשְרַּפ
 טאָה חַרק נּוא ןעֶפְראַד הָזּוזְמ עֶרעֶדְנּוזעֶּב
 ןייַלַא ריִד טְסְכאַרְמ ּוד הֶׂשֹמ'ּוצ טְנאַזעֶג
 ןְסאָּבעֶג טיִנ ראָג ייֵזטֶה טאָנ סו תֹוצִמ םֹוא
 ויִא חרק ןּופ הָנֵוַּכ איִד טְּבִייַרְׁש יִיַהְּב רָד
 תיִלֵט ןייֵא טיִמ תֹוצִמ ייוֵוְצ יַד טיִמ ןעוֶועֶג
 זיִא סאָוו זֹוה ןייַא טיִמ נּוא תֶלֵכָּת ראָנ ןּופ
 גיִלייַה ראָנ ןיִנעֶז ייֵז םוָו םיִׁשָמּוח טיִמ ליִפ
 וַא ייֵז ּוצ טייקיִלייַה רעֶמ ןעֶמ ףְראַד סאוָו
 ןְּבאָה נּוא גיִלייֵה ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי לָּכ ְּךֹוא
 גְראַּב םעֶד ףֹוא טאָג ןּופ דייֵר איִד טְרעֶהיִנ
 ןייֵא רַּפ הָׁשמ.ןעֶמ .ףְראַד םּוראָוו נּוא יַניֵס
 חַרֹק חקיו טייֵטְׁש םּורָד נּוא זְנּוא רָּביִא רעֶה
 תֶלכְּת ןּופ תיִלַטַא ןְמּונעֶג טֶה חַרֹק רֵמֹולָּכ
 ַײשר נּוא הָׁשמ ראַפ טְכאַרְּבעֶנ טאָה נּוא
  ְּךיִו םֶה רע ׁשְטייַט זיִא חרק חק טְּבייַרְׁש
 הָשמ ףֹוא ןעֶנירק ּוצ טייז ןייֵא ףֹוא ןְמּונעֶג
 ניצְפיֵפ נוא טרָדְנוה ייוֵוְצ ןְמּונעֶג ְךיִז ּוצ נּוא
 ישר (יול ןֵּב תֶהְק ןֵּב רֶהְצִי ןָּבנ ןיִרְדהַָס
 לייוַו בֹקֲעַי ןֶּב טיִנ טייֵטְׁש םּורָד טְּבייַרְׁש
 טיִנ לאָז ןְמאָנןייזןְטעֶּבעֶג טאָנ טאָה בֹקֲעַי
 נוא חַרק ןּופ גיִרָק םֶד ייַּב ןיִרעוֶו טְנאַמ רֶד
 אייַּב ןעֶועֶג טְניִהאָנ זיִא ןֵכּואָר טָבָׁש לייַו
 ןָא חַרק טאָה םּורָד חַרֹק ןּופ טְלעֶציִנ םעֶד

 ףוא ןעֶניִרְק ּוצ ןֵבּואְר ןופ רֶדְניִק יִד טעֶריִג
 טְנאַועֶג םיִמָבֲח עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה םאֶד הָׁשֹמ
 מיה ְךיִו לאָז ןעֶמ ֹונֵכְׁשִל יֹוא עֶׁשֶרָל יֹוא
 טאָנ ןעוו ןעֶד עֶׁשֶר ןייֵא ייב ןֵכָׁש ןייֵא ןייַז ּוצ

 טפארמש

 " חוק

 שודקה
 טְגאָועֶג ןְּבאָה גּוא טְניִנעֶּפְׁשעֶג רעֶריוִו םיִא ןָא
 איד טימ ייֵז ּוצ ןְגְנאַנעֶג ןייֵלַא רֶע זיִא הָלֲעַנ אל
 ופ ןאָמעֶג ץֶלַא רֶע טֶה םֶר לֵאָרְשִי ןופ עֶטְצֶלֶ

 :םולָׁש ןעֶגעֶו
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 ךֹוא ןֵכָׁש רעֶד טְרעֶו עָׁשֶר םעֶד טְפאָרְטְׁש
 בַאֹש ןֶבָא רָד םּורְפ יִא רֶע ליפא ןְנָלׁשעֶג
 טעּפְׁשיִנ טֶה חַרק טְנאָז ׁשֶרֶדִמ רָד טְּבייֵרְׁש
 ןּופ רֶדְניִק יד ּוצ טְנאַועֶג טאָה נּוא טְכאַמעֶג
 ףאָׁש ןייֵא טאַהעֶג טאָה הָנְמֶלַאןייֵא ןְבּואְר
 ְמּוקעֶג יִא רֹוכָב ןייַא טאַהעֶג ףאָש יד טֶה
 נּוא ןְמּונעֶג קעווַא רֹוכְּב םעֶד טֶה נּוא ןֹרֲהַא
 יד ןֹרֲהַא טאָה ןֶרֹוׁשעֶג ףאָׁש יִד טאָה יֵז זַא
 איד איִז;םָה ְךאָנ רעֶד נוא ןְמּונעֶג ךֹוא לאו
 עֶצייֵלְּפ יד ןמּונעֶג ןרֲהַא שֶה שיִלוקעֶג ףאָש
 איז טֶה ןעֶנאַמ םעֶד נוא ןקאּב ןיק איִד נוא
 ןעֶצְנאַג ןיֵא ןייַז לאָז םַע טְנאָזעֶג םַעַּכ ראפ
 שידקמ םָד טְסאָה ּוד זַא ןֹרֲהַא טְגאָז ׁשֶרְקָה
 וזַא ןֵהֹּכ םּוצ ןעֶצְנאַג ןיִא םִע טמּוק ןעווועֶג
 טיִג נּוא רעֶדְנאַנַא םיִמ ץְלַא ןְמּונעֶג יִז טֶה
 טעֶּפְׁשיִג עֶכְלעֶזַאְךאָננוא ןֹרֲהַאּוצ קעזַא םִע
 ןֵבּואָר ןופ .רָדְניִק איד ּוצ טְגאַזעֶג רֶע טאָה
 טֶּבייַרְׁש "שר טאָגןּופ טעֶריִג ּפָא ייֵזַטֶה גּוא
 טאָה ןעֶמ לייוַו טְניִרקעֶנ םּורָד טאָה חַרֹק
 איׂשָנ ןייֵא רַפ לָאיװע ןּב ןֶפֶציִלֲא טְכאַמעֶג
 טאָה חַרל נּוא תֶהֹק ןּופ הָחָּפְׁשִמ רָה רֶּביִא
 ,םֵרְמַע ןּוז ריִּפ טאַהעֶג טאָה תֶהֹק טְנאָזעֶג
 םֶרֶמַע ,לֵאיווע נּוא ,ןֹורְבָח נּוא .רָהְצִי נּוא

 עֶדייֵּב עֶנייַז םוָו טְכעֶר זיא רֶטֶצֶלֲע רֶד זיִא
 ןרֲהַא טְּפאַׁש הָרָרְׂש םאָד ןְמּונעֶג ןְּבאָה ןּז
 רָּבֶא ְּךֶלֶמ ןייֵא זיִא הָׂשֹמ ּוא לֹודָג ןֵהּכַא זיִא
 ְךיִא ףְראַד תֹואיִׂשָנ סאָד ןָמעֶג ףְראַד רעוֶנ
 רעֶד רֶהְצִי ןּופ ןּוז רעֶד ןיִּב ְּךיִא סאוָו ןָמִעַנ
 ןעֶגְנאַנעֶג ויִא רֶע גוא םֶרָּמִע ןופ רעֶרעֶדְנַא
 ראפ לָאיזוע ןּופ ןּוז םעֶד טְכאַמעֶג טֶה נּוא
 םּורָד ןּוז רָמָפְננּוי רֶד זיִא לֵאיזּוע םוָו איִׂשְנַא
 .ןְבּואְר ןופ רַדְניִק יֵד נּוא טְניִרְקעֶג חַרֹק טָה

 רֶע טְנאָועֶג ןָּבאָה ייֵז טְגיִרְקעֶג םּורְד ןְּבאָה
 ּוא ןֵבּואָר ןּופ הָרָוכְּכ יד ןֵמּונעֶג קעוֶוַא טֶה
 טאָה עֶׁשֹוהְי לייוַו ףסֹוי ּוצ ןְּבעֶגעֶג אַז טאָה
 טֶבָׁש ןּופ ןעוֶועֶג זיא רע נּוא הָשֹמ ּוצ טְניִדעֶג
 אייֵז ןְּבאָה םּורָד !ףֵפֹוי ןופ ןּוז רעֶד םִירָפֶא
 רֶע לייוו ליוִו רֶע סאו טּוט הָׁשֹמ טְנאַועֶג
 םּורְד ןְכאַמ בּׁשָח עֶׁשֹוהְי רֶניֵרעֶּב ןייַז ליוִו
 ןְבּואָר ןּופ הָרֹוּכְּב יִד ןְמּונעֶג קעֶווַא רע טֶה
 רָניִרעֶּב ןייַז יִדָּכ ףֵסֹוי ּוצ ןְּבעֶנעֶג יִז טֶה נּוא
 ראַפ ןעֶד טיִרֹוכָּב איִד ןּופ ןייַז לאָז ַעֶׁשֹוהָי
 ןאָטיִג הָדֹובֲע יד םיִֹוכְב יד ןעֶּבאָה ןעֶמייֵצ

 חרק תשרפ

 - יָּפֶא םִיָָל איִד ּוצ ןְּבעֶגעֶג ייֵז טאָה ןעֶמ גוא

 .הניארו
 רֹוכָּב ןייֵא ְּךֹוא זיִא חַרק נּוא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ןיִא
 .ניִצְפיֵפ נּוא טְדָדָנּוה אייוֵוְצ איד נּוא ןעוֶועֶג
 - םּורְד ןעֶועֶג םיִרְוכְּב ּךֹוא ןיִנעֶז ןיִרְדָהְנַס
 . הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶג רָדְנאַנַא טיִמ עֶלַא ןְּבאָה
 טְסאָה נּוא םירֹוכִּב יִד ןעוֶועֶג הָזַבְמ טְסאָה ּוד
 טיִנ הָדֹובע;איד ןעֶלאָז ייֵז ןופ ןְמּונעֶג קעוֶוַא
 . ריִד םוָו הָדֹובֲע רֶד טיִמ טְסּוט ּוד נּוא ןאָט
 / טְכאַרְמעֶג םֹוא טְסאָה נוא טְלעָפיִג לאוו
 / ראָנ הָדֹובֲע רֶד ּוצ יּואָר טיִנ זיִא רָעיק םֶד
 / ײשר .טְלעֶּפיִנ לאוו ריִד רעֶֶו נּוא ןֹרָהַא
 . ןֵבָא רעֶד נּוא יִיַחִּב רעֶד ְּךֹוא נּוא. טְּבייַרְׁש

 / םֹולָח ןיִא ןְהעֶזיִג טאָה חַרק ןְּבייַרְׁש בָאֹוׁש
 . ןעֶמּוק םורַא טעוו רעֶדְניִק עֶנייַז ןופ םאֶד
 / םיִאיִבָנניִצְנאַוְצ נּוא ריִפ נוא איִבָנַד לֵאימְׁש
 / ןייֵא ֹוזַא טְכאַרְטעֶג חַרֹק .ְּךיִז טאָה םּורָד
 / ןָמּוק םֹורַא ריִמ ןּופ טעֶו הָחָּפְׁשִמ עֶבּוׁשָח
 . רִע ןעֶד הָׁשֹמ ןינעקַא ןעֶנייווְש לאָז ְךיִא נוא
 - רֶדניִק עֶנייַז ןּופ תּוכָז רעֶד סֶד טְנייֵמעֶג טֶה
 | ּסאָה רֶע עֶׁשְמאָח ְךֹוא ןֵפֶלעֶה םיִא םעוֶו
 - ןיִרעֶו ןריול רַפ ןיִלעֶו עלַא םאָדְו טְרעֶהיִג
 - םֶרטְניִמעֶג רֶע טֶה ןְּבייַלְּב טעֶו רֶנייֵא נוא
  טְסּואוועֶג טֶה הָׁשֹמ רֵּבִא ןֵּבייֵלְּב טעוֶו רֶע
 / ףאָנ ןיִרעוֶו ןָריֹול ראַּפ ְּךֹוא טעוֶו רֶע סאָד
 - ןילעֶו נוא ןאָמ הָבּׁשְּת ןיִלעֶו רֶדניִק עֶנייַ
 / איֵבְנַרלֵאּומְׁש טעוֶו ייֵז ןּופ נּוא ןְּבייַלְּב רָּביִא
 / רָדֹנוא טְּבייַרֶׁש ן'ּבמר רָד נּוא ןְמּוק םֹורַא
 / טאָה חַרק ן'ּבמר םעֶד טְנְנעֶרְּב בֵאֹוׁש ןֵכֶא

 - םיִלְנַרְמ יד ְּךאָג ןעֶניִרק ּוצ ןְּבֹוהעֶגְנָא םּורְד
 - םאַהעֶג טיִג ץֶלַא לֵאָרְׂשִי ןֶּבאָה רעֶיַרְפ ןעֶד
 , ייֵז סו לָנֲע םעֶד אייּב ּוליִפֲא םָד הָׁשֹמ ןּופ
 / הָׂשֹמ טאָה ןאָטיִג הָרָיַבע; עֶסֹורְגַא ןעֶּבאָה
 = ניָצְרעֶפ נּוא נאָמ גיִצְרעֶפ ייֵז ראַפ ןְמעֶּבעֶנ
 - ּביִל רֶעיֵז הָׁשֹמ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִילָּכ וא טְכעֶנ
 - ןְרייר סיִּפִע ןעוֶועֶג לאָז רנייֵא ןעוֶו נּוא טאַהעֶג
 - ראַפ םיִא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןְטְלאָוו הָׁשֹמ ןינעקַא
 - שאָה נוא ןְגיוְׁשעֶג חַרֹק טֶה םּורָד טְנייֵטְׁש
 - טְפאַש הֶרָרְׂש ןייז יַב הא ְּבייֵלְּב טְואָלעֶג
 / ןְגיוֶׁשעֶג םּורָד ךֹוא ןְּבאָה םיִרֹוכְּב איִד נוא
 / ןְמּועְגקעוֶוַא הָדֹובע יד ייֵז יַּב טֶה ןעֶמ םִֹו

 - טנעֶרּב ר ןינֶז לֵאָרְשִי ןּופ ליִפ םֶד דֶנּוצַא
 | טאֶנ ףֹוא שעֶריִנ וייֵב ןְּבאָה ייֵז לייו ןְראוָועֶג
 - גּוא ץְמּוקעֶנ םיִא ְךֹוא ןיִנעֶז םִילְגַרְמ איד נּוא
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 המר הניארו הניאצ

 ןְזאָל טאָנ טעוֶו איִרְּפ רָד ןיא ןְגֶראָמ (ונו יי . רֶד ןיִא ןְּבְראַמְׁש טְלאזעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי לב
 טֶה הָשֹמ ןעֶד ןִהֹּכִא ןייַז לאָז סֶע רעוֶו ןָסיִװ  ּונֵתיִמַהָל טְנאַועֶג אייֵז ןְּבאָה םּורָד רָּבְדִמ
 טְכאַנ רעֶּביִא .ןעֶגייֵל ּפָא ְּךאַז איִד טְלאָועֶג  רֶּבְדִמ רֶד ןיִא םיִא זנּוא טרִיפ הָׁשֹמ (רָּבְדִמַּב
 נוא ןאָט הָבּוׁשְּת לייוַו רֶד ייֵז ןיִלעוו רֶמאָּמ טְכאַרְּבעֶג םיִנ זְנוא טאָה נּוא זְנּוא ןְמייֵט ּוצ
 םֶכָל ּוחֹק ּוׂשֲע תאמ ןעֶּבאָה הָמָרֲח ןיִלעוֶו טְנייַה ייֵז ןְּבאָה םּורְד דְנאַל ןָטּנ םעֶד ןיִא
 ָםאָה ְךיִא טְגאָז ריִא טְגאָז הָׁשמ (תֹוּתְחַמ ן'ּבמר רעֶד הָׁשֹמ טיִמ ןניִרק ּוצ ןְּבֹוהעֶגְנָא

 וצ יִדְּכ םִיוָל יד ףוא הָדְוכֲע יד ןְטיִּב ראַפ  ןייֵא ְּךיז ןעֶּבאָה םאוָו איִד עֶלַא טְּבייֵרְׁש
 ןֵהֹּכַה ןֹרֲהַא ּוצ טְפאַׁש הָרָרְׂש סאָד ןְּבעֶג - םירֹוכְּב ןעוֶועֶג ֶלַא ןיִנעז ָניִרְק וצ טְליִמאַועֶג
 טְגְנעֶרְּב נוא ןעֶנאַפ רֶעייֵפ ְךייַא טְמעֶנ םּורָד אייז ייַּב טאָה רֶע סאוָו טְגיִרקענ ןְּבאָה נּוא
 תָרֹוטק טְגְנעֶרְּב סוָו רָד ןעֶד תָרֹוטק ףֹורָד ןְּבעֶנעֶגאיַז טֶה נּוא הָדֹובֵע יִּד ןְמּונעֶנ קעוָוַא
 ןֵּבְראַטְׁש זּומ רעֶד ּוצ רֶד יּואָר טיִנ זיִא ּוא טְמעֶנ טְנאָזעֶג הָׁשֹמ טֶה םּורָד ּםיִנֲהּכ יִד ּוצ
 ןיִנעֶז םיִרֹוכָּב איִד ּבֹוא ןְהעֶז ריִמ ןיִלעוֶו ֹזַא תֶרֹוטק ריִמְקַמ טיִיז נּוא ןְנאַפ רעייפ עֶלַא
 סאו נוא םִיַול יד רָדָא הָדֹובע רֶד ּוצ יּואָר . ןיִנעֶז םיִרֹוכְּבאיִד ּבֹוא ןְהעֶז ריִמ ןיִלעוֶוֹזַא
 ןיִא ןעוֶועֶג זיִא תוָמַה םַס ןעֶנאָז םיִמָכָח איֵד  לֹוּפִיע םינֲהֹּכ יִד רֶדֶא הָדֹובֲע רָד ּוצ יּואָר
 זיִא םִע רעֶו טֵׁשִּפ רָד ֹוזַא זיִא תֶרֹוטְק םעֶד םיִנָּפ ןייַו ףֹוא ןְלאַפעֶנ זיִא הָׂשמ טיִנְּפ לע
 תֶוָמַה םפ םיִא ּוצ סֶע זיִא טיִנ ןַהֹּכ ןייֵק ןאָמ הָלֵפְּת טְנאָקיג טיִנ ןֹוׁש טאָה רֶע ןעֶד

 טַעֶמַה) םֶד ְךרֹוד ןֶּבְראַטְׁש זימ רע רֵמֹולָּכ ייּב ןעֶד הָריִבע ידְרעֶּפ יִד ןֹוׁש ֹויִא םֶד לייוו .
 ְךיַא ּוצ גיִנייוֵו ןעֶד זיִא טְנאָז הָׂשֹמ (םָּכִמ  ייַּב וא ןאָטיִנ הָלֵפְּת הָׁשֹמ טאָה לֶנַע םעֶר
 איֵד ייַּב טְנְניִז נוא ןֵּכְׁשִמ ןיִא טְניִד ריִא םָד ףֹוא וייַּב טעֶריִנ ןֵּבאָה סאו םיִנְֹואָתִמ איד
 טְניִזֹוט טְרָדְנּוה ליִפ ןיִנעֶז סֶע גּוא תֹונָּבַרקְק ייַּב נוא ןאָטיִנ הָּלִפְּת הָׁשֹמ ְּךֹוא טאָה טאָנ
 ןּכְׁשִמ ןיִא ןייֵג ןיירַא טיִנ ןְראָט םָ לֵאָרְׂשִי . ןאָטיִנ הָלִפְּת הָׂשֹמ ְךֹוא טאָה םיִלְגֹרְמ איד
 םיִנַהּכ ןייַזּוצ הָנּוהְּכ יִדְּדאָנ טְרעֶגַּב ריִא נּוא  רעֶד ןעֶראוָו ןֹוׁש הָׁשֹמ זיִא חַרק אייֵּב רֵּבִא
 םִו גיִרָלּוש ןרָהַא זיִא םָו אּוה הַמ ןֹרֲהַאְע  ןֹוׁש זיִא םֶד טְכאַרְטעֶג ְךיִז טֶה רע ןקאָרְש
 טֶה (ונו הָשֹמ חַלְׁשִיַע םיִא ףֹוא טְניִרְק ריִא .טיִנ ןֹוׁש טאָג טעֶו רֶמאָט לֹאָמ יֵדְרעֶפ םֶד
 סאָד םֶיִבֲאַו ןֶתָד ּוצ ןעֶּפיִר טְקִיִׁשעֶג הָׁשֹמ םּורָד טְגאָז ןיּבמר רָד הָלֵפְּת ןייֵמ ןְמעֶנ ןָא
 קעֶוַא ןיִנעז איי ןעֶד ןִמּוק םיִא ּוצ ןעֶלאָז ייֵז . נוא םיִנָפ ןייַז ףֹוא ןעֶלאַפעֶג ןייֵלַא הָׂשֹמ זיִא
 אייַּב טְניִהאָנ ןעֶועֶג זיִא חַרק רָּבֶא ןְגְנאַנעֶג  טְלאוָועֶג טיִנ ךיִז טֶה ןֹרָהַא לייוו ןֹרֲהַא טיִנ
 רֶע טֶה םּורָד ןעוֶועג ןיִנעֶז םִיְַל איִד יוִו םיִא  טְכאַּדְמעֶג ְךיִז טֶה רֶע גירק םעֶד ןיא ןׁשיִמ

 טְנעֶרְפ ן'ּבמר רעֶד טעֶריִג ריִרָּפ חַרֹק טיִמ םיִנֲהּכ עֶּלַא ןיִלעווֶו יז זַא ְּךיִמ סע טְראַה םוָו .
 ןֹוא ּוצ ןָפּור טְקיִׁשעֶג טיָנ הָׁשֹמ טֶה םּוראוָו עַדֹויְו רקְוּבנ ןייז ןֵהֹּכַא ְךֹוא לע ךיא זַא ןייַ

 0 ְו בקעי להוא

 חרק תשרפ

 חַרק ּוצ טְגאָועֶג הָׁשֹמ טֶה (וגו חַרֹק לֶא הָׁשֹמ רֶמאִיע

 וגו םֶכָתֶא לֵאְָׂשִ יָהְלֲא ליֵדְבַה יִּכםּכִמ שַעמַהְ
 ָבְו ֶַּא ֵבָל הָנְהִּםַגּתְׁקבּו וגו ויָלֶא םֶּכָתֶא ביְִקַהְל

 טאַהעֶג טֶה רַׂשַא לָׁשָמַא זיִא סֶע ('ה לַע םיִדָעֹונַה ּףֶתָרֲע |

 יִר ןופ ייֵבְַא יִד ןיִפְראָוועֶג ףֹורַא רֶע טֶה רָדָלעֶפ ליפ
 רֶדֶלעֶפ יִד ןיִטיֵּבְרַאעֶּב ןיִלאָז יי ןירעֶוּפ יִּד ףֹוא רֶדְלעֶפ
 הָאּובְּת יד ןיִּבאָה ייֵז נוא ןיִסְקאוַועֶג ףֹוא וָא הָאּוכְּת יִד יֵּב

 הָאּובְּת יֵד טְכאַרְּבעֶג יִגעוֶויִד טיִמ ןיִּבאָה גוא ןְטינשעֶג ּפָא
 רֶד ןּופ טְואָלעֶג רָּביִא טיִנ ראָג ְךיִז ןיִּבאָה ּנּוִא רַׂש םָד ּוא
 יִד ףֹוא ןיִּבעֶגעֶג גָניִטְכַא טיָנ ראָג טֶה רַׂש רֶד גּוא הָאּובּבי

 ייֵז זַא טְּבייֵלְגעֶג ייֵז טֶה רֶע םּוראָוו טייֵּבְרַא רָד ייַּב ןיִרֶעזפ

 רַׂש םֶד ןּופ גָהְנִמ רֶד נּוא ןְניִבְנִג טיִנ םיוִועֶג רַפ ןיִלעוֶו

 רֶעֹּפ ןָבילְטיִא רֶרָלעֶפ יד טְליימ ּוצ טֶה רֶע זַא ןעוֶויִג זיִא !
 רֶע םֶה םיִניֵא ןיִטיִּבְראעֶּב ןעקרַע סֶו ַמֹּכ ןיַנ גיִלְלעוֶנ -

 סְנייֵא ראָג םיִנייַא נּוא אייַרְד םינייֵא רֶדְלֹעֶפ ייוְצ יִּבעֶגעֶג
 רַפ םיִא טְגאָז גּוא רֵׂש םֶד ּוצ ןְמּוקעֶג רֶעֹוּפ ןייֵא זיִא לאָמַא

 יד ןיִרֲעופ יִרעדְנַא יד ןופ רֶגְֶע יי ריִדייב ךיִא לאז םֹ
 גוא רֶרְלעֶפ יי ןיִּבעֶגעֶג ןֶכִלְטיִא ּוטְסאָה ןיִכעֹּפ יִרעֶדְנַא
 יִבעֶגעֶג ראָגּוטְסאָה ריִמ נוא ןֶטייְִַּאעֶּ ּוצ רֶחְלעֶפ אייֵרְד
 דיר יִד טְרעָה רֶד שֶח רַׂש רֶד זַא ןיִטייּבְרַאָב ּוצ דָלעֶפ ןייֵא
 דָלעּפ עֶנייֵא םָר לאָז ןעֶמ ןיִסייֵהעֶג רֶע טֶה רעֶנּפ םֶד ןּופ
 גּוא רֶעֹוּפ רֶד ןיִפֹול ּוצ טְמּוק רעיּפ םֶד ײַּב ןיִּמעֶנ ּוצ ךֹוא
 ןעוֶויִג ףיִסֹומ טיִנ ריִמ טְסאָה ּוד גּונעֶג טיִנ רַׂש םּוצ טְגאָז

 ְךאָנ וטְסאָה ןיִטעֶּבעֶג ְךיִד ּבאָה ְךיִא יו ֹוזַא דֶדְלעֶפ ןייק
 רֵׂש רֶד טְרעֶפְגֶע ןְמונעֶג ּוצ ְךֹוא רֶלעֶפ עֶנייֵא םֶר ריִמ ייַּב
 ְךיִ ייֵמְׁש רַּפ ְךיִמ טְסְטעֶּב וד םִו הֶׁשֹקַּב ןייד ןופ ןיִראוָו
 טְסְלאָז רֶרְלעֶפ רֶהעֶמ ּוטְסְליוִו םּורָד בֶנֵגַא טֶכיִּב ּוד זַא
 רָביֵלְרע ןייֵא ןייזטְסלאָזּוד ןעוֶוטּוראוָו ןֵיִבנִג רֶהעַמ ןיִנעק
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 גירק ם ןיִא ןעוֶועֶג ךֹואויִא רֶע םוִו תֶלֶּפ ןּב
 ןֶגְנאַנעֶג םייֵהַא זיִא ןֹוא זַא זיִא ץּוריִּת רעֶד
 טיִנ לאָז רֶע טעֶריִג ּפָא ּבייַו ןיּיַז םיִא טאָה

 ּביִלְּבעֶג םייַה רֶד ןיִא רע זיא םּורָד ןעֶגיִרק
 זיִא נוא טְניִרְקעֶג טיִנ רֶטייַו ןֹוׁש טאָה נּוא

 זיִא םאָד דְיִעֶג זֹוה ןייַז טיִמ ןְּביִלְּבעֶג ןְּבעֶל
 הֶצֹע רֶטּונ ריִא טיִמ ּבייוַו עֶטּוג סאָד םֶרֹונ
 רעייפ יד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ְךֹוא זיִא רע נּוא

 טְרעֶפְנעֶיְג ןעֶּבאָה םֶריִבֲאַו ןָתָד נּוא ןעֶנאַפ
 "שר .הָׁשֹמ ּוצ ןייֵנ ףֹוא טיִנ ןיִלעוֶו ריִמ
 ּוצ טְנייֵלעֶג םֹוא ייֵז טֶה לֹומ רֶעֶייִז טְּבייֵּרְׁש
 ייֵז ראָנ ןייֵג ףֹוא טיִנ ןיִלעוֶו ייֵז םאָד ןעֶזייֵב

 תשרפ

 ּוליֵפֲא ןעוֶו (הָלֲע
 ןָכעֶטְׁש םֹוא ןעֶנאַמ איִד ןקָיַׁש .טְסעוֶו ּוד
 רעֶד נוא .ןייֵג טיִנ ריִמ ןיִלעוֶו ןעֶגֹוא עֶרעֶיי
 ןְהעֶז ריִמ ןעֶד ןעֶנֹוא איד ןְכאַמ דֶניִלְּב זְנּוא טְסְליוִו ּוד טְגאָועֶג ןְּבאָה ייֵז טְּבייַרְשיֵיַחְב
 רעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג ףֹוא זָנּוא טְסאָה ּוד םָד
 (םֶתֶחְנִמ לֶא ןֶפָּת לַאנ זָנּוא ןְטייֵט ּוצ רֶּבְדִמ
 ךיַד טְסְלאָז ּוד טאָג ּוצ טְגאָזעֶג הָׁשמ טאָה
 ייוֵוְצ איִד סאוָו תַרֹוטק רֶעייֵז ּוצ ןְרעק טינ
 ןיִא קָלּחַא ןּבאָה ןאַמ גיִצְפיִּפ נּוא טְרָדְנּוה

 (הָלֲעַנ אל רַקַנְּת םֵהָה םיִׁשְנֲאָה

 .גאָמ עֶלַא טְננעֶרְּב ןעֶמ םאוָו תֹונְָּרִק איד
 סאָד קָלֲח רעֶייז ןְמעֶנ ןָא טיִג טאָג ּוטְסְלאָו
 ראַפ םיִנ םאָד לאָז! חָּבְזִמ םעֶד ןּופ רעייפ
 הָׁשֹמ (יִתאָׂשָנ םֶהֵמ דֶחֶא רֹומֲח אל ןיִנעֶרְּב
 טיִנ טְפאַׁש הֶרָרְש ןייק; ּבאָה ְךיִא טְגאָז

 להוא
 יִמייֵבְרַא ּוצ ריִמ תֶמאְּב ןיִגייֵמ ראָנ טְסְלאָז גוא ׁשְנעֶמ
 וצ רֶדלעֶפ רֶהעֶמ ןיִטעֶּב ּוטְְפְראַד סו ְךאָנ אייְמעֶג
 רעּפ עֶניֵא םֶד ריִד רַפ גּינעֶג ןעֶויִג ְלאָ םִע ןיִטיּברַאעּב
 טיַנייַ ןּו ּוטְְנייַמ םַּתָּפַה ןִמ ראָנ ןֹוצָר ןייֵמ טסּוט .ּוד יִּבַא
 טיִנ טְסְנייַמ נּוא ןָניִבְנִג ּוצ רֶהעָמ ןיֵּבאָה טְסְלאָז ּוד ןיִגעֶיו

 ךיא דְלעֶפ עֶנייֵא םֶר ןיִסייֵהעֶג ְךיִא ּבאָה םּורָד הֶבֹוט ןייַמ
 טְלייֵטעֶג ןייֵא טֶה טאָג ֹזַא זיִא לָׁשָמָנ רָד .ריִריֵּב ןיִמעֶג ּוצ

 יִּבעֶגעֶג רֶע טֶה יו יִנּב ֵר ּיצ ןּכְׁשִמ םֶד ןּופ הָרֹובֲע יִד
 ןופ הָּכַרַּכ רַד ןיִא ןיִגֹוצעַג ןיִּבאָה ןֵרּוי יד זא הרובע ןייֵא
 ןּכְשִמ םֶד ןיִמעֶג ּוצ יולי יד ןִלאָז יִרעֶדְנַא םּוצ טְרָא ןיײֵא
 טיִמ ןרָהַא נוא ןיִלעֶטְׁש ףֹונ ּוצ נא ןְָּׁשִמ םֶד ןיִגאָרְט גּוא
 דנּוצַא רָּבֶא הָנּוהְכ יִד טְלייֵמעֶג ּפָא טאָג טֶה רֶדְניק עֶנייַז
 רֶד ףֹוא טְגיִרְקעֶג טָה יִוָל יֵנְּב יִד ןּופ זיִא רֶע םָו חֹבק זא
 לאָו רֶע ְךֹוא הָנּוהְּכ יד ןיִמעֶג ּוצ טְלאוָועֶג טֶה נּוא הָנּוהַּב
 םָד (םֶּכִמ שַעָמַהְ) חַרֹק ּוצ טְגאָועֶג הֶָׁשֹמ טֶה ןַהֹּכַא ןייז
 ייַב ןעֶמ ףְראַד טְלייֵטעֶג ּוצ ְךייַא טֶה טאָג סו דֹובָּכ ליִסיִּב

 יי ר יו יי יד יע יי יש ירא עי יע יי
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 / יד טֶה סֶע רעֶו לאוו טְסייוַו טאָג ּוד םֶלֹוע !

 א

 חרק

 - ּבאָה ְךיִא ּוליִפֲא לֵאָרְׂשִי .רעֶּביאּו ןעֶזיוועֶג
  רֶעייֵז ןופ ןעֶטייֵר ּוצ לעֶיִא ןייֵא טְפְראַרעֶג
 / ןְמונעֶגטיִנייֵזייֵּבְדֹוא ְךיִא ּבאָה ןיִנעוֶו הָבֹומ
  לֵהְקַיַע לֶוייִא ןייֵמ ףֹוא ןְמיִרעֶגּבאֶהְּדיִא ראָג
  יִד טאָה חַרֹק (הָרעֶה לָּכ תֶא חַרֹק םֶהיֵלֲע
 . ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא נוא טעֶּפְׁשיִג טְכאַנ עֶצְנאַנ
 / טיִנ טְכאַרְמ יִיַז ּוצ טְנאָז נּוא םיִטָבֶׁש עֶלַא
 - ְּךיִא ראָנ ןָסֹוא ריִמ ףוא ראָנ ןיִּב ְּךיִא סאָד
 / נוא הָׁשֹמ ןעֶד ןיִנעוֶו לֵאָרְׂשִי לָּכ ןּופ דייַר
 / ּוצ טְפאַׁש הֶרָרְׂש םֶד ראָג ְּךיִ ןְּבאָה ןֹרֲהַא
 - שעֶריִנ רָּבְיַא לֵאָרְׂשִי לָּכ טֶה רע זיִּב ןָמּונעֶג
 ; רָּביִא רֶעירְפ טאָה רֶע טְּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד
 | יד ייֵז ייַּב טֶה ןעֶמ םאוָו םירֹוכְּב יִד טעֶריִג
 - ןְּבעֶגעֶג יו טֶה ןעֶמ נא ןְמּונעֶג קעוֶוַא הָדֹובֲע
 / טֶה םיִטָבְׁש עֶרעֶדְנַא יִד ּוצ נּוא םִיָל יִד ּוצ

  ןעֶד ןאָטיִג טֶה ?יָשמ םֶו טְהעֶז טְגאָזעֶג רֶע
 / ןייַז םֶד יּואָר זיִא ֹוזַא רֹוכְּב ןייֵא זיִא ןֵבּואְר
 יב ןֵּבְרק ןייז ןייַז בירקמ ריִרְּפ לאָז איִׂשָנ
 / םּוצ ןְסייֵהעֶנ טאָה הָׁשֹמ גּוא ַחֵּבְזִמַה תַּכּונֲה
 . ןּופ איֵׂשָנ רעֶד ןֹוׁשֲחַנ ןייַז בירקמ ןָטְׁשְרֶע
 . ןֵבּואְר ןּופ רֶנּוי זיִא רֶע סאו הָדּוהְי טֶבָׁש
 / ּוצ טְגאָועֶג טאָה טאָנ (ונו ךֹוּתִמ ּולְדָּבִהנ
 / רעֶד ןופ ּפֶא ְךייַא דייִׁש ןרָהַא ױצ נּוא הָׁשֹמ
 . לָּכ ןֶּבְראַד רַפ לעוֶו ְךיִא ןעֶד הָרע רעֶזייִּב
 / ףֹוא ןעֶלאַפעֶג ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ זיִא לֵאָרְׂשִי
  לָׁש ונֹוּבִר טְגאָועֶג םֶה הָׁשֹמ נּוא םיִנָּפ רֶעייֵ

 / טֶה םּורָד טייֵט ןעֶיאָד םעֶד ןאָמיִנ הָריִבַע

 5 י 7 בקעי
 / וייז ראָנ לאָז הָנְוַּכ רעיא ןעוֶו ןיראוָו ןיִמעֶג ּוצ ךֹוא ְךייַא
 / הֶרֹובֲע יד ְךיִז ריִא טֶה טאָג רַפ ַחּור תַחַנַא ןאָט טְלאָז ריִא
 . ַאָרָׂשִו יַהֹלַא 'ה ליִדְּבַה יִּכ טְלייֵטעֶג ּוצ ְךייַא טֶה טאָג סוָו
  ןיִראוָו (וגו תֵדֵוֹבֲע תֶא רֹובֲעל ויָלֵא םֶכְתֶא ביִרְקַהְל םֶכְתֶא
 / ןּופ הֶרֵע רד ןופ דייֵׁשעֶג ּפָא ְךייא טֶה לֵאֵרְׂשִי ןּופ טאָג רֶד

 . טֶסֶניִר יִד ןעֶגיד ּוצ ְךיִז ּוצ ךיַא ןיִנְהעֶניִג ןיִּכאַמ ּוצ לֵאָרְׂשִי
 / ּוצ םיִּפֲע טיִמ ְךיִז ריִא טֶה אֶלייֵמ טאָג ןּופ ןָּבְׁשִמ םֶד ןּופ
 ריִא טְליוִו (הָנּוהְּכ םַג םֶּתְׁשִּקִבּו) טאָג ּוצ ַחּור תַחַנַא ןאָט ּוצ

 יאיר א יא יד

 נ ד ָײ : ט םּורָר (ןֵכָל) ְךֹוא םיִנֵהּכ ןייַז טְלאָז ריִא הָנּוהְּכ יד ןיִּבאָה ְךַאָנ

 / הֶרֵע רֶצְנאַג ןייַד טיִמ ּוד (םיִדָעֹונַה ְךֶתָדֵע לֶכְו הֶּתַאו וזַא
 - לע ןעֶניִרְק ּוצ ריר טיִמ טְליִמאַועֶג ןייַא ְךיִז יִּבאָה ייֵז סו
 / ּהָנּוהְּכ יד טְנייֵמ יא טאָג ףֹוא גיִרקרָד סיוֶועֶג רַּפ זיִא (ה
 / ןאָט ּוצ טיִנ טְנייַמ דא גּוא ןיִגעוֶו הָאָנַה רֶעייֵא ןּופ ראָנ
 םיצ טְגאָועֶג טֶה רַׂש רד יִװ טְקְנּוּפ ,טאָג ּוצ ַחּור תַתַנַא

 ויהי 'פ ְךאָנ טְגְנאַל רַּפ טֶה סוָו רֶעָוּפ

 5 אש
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 הניאצ

 טנ 0 וד רֶמֹולְּכ (תֹוחּורָה יִהֹלֲא לאנ טְנאָזעֶג רע

 תֹועָד עֶלַא נּוא תֹובְׁשַחמ טְלַא ְךאָד טְסייוו
 זייַּב טּוט סע רעוֶו טְסייוֵו נּוא ןְׁשְנעֶמ יד ןּופ
 לָאָרְׂשִי לָּב נאָז הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טאָנ טאָה
 ןופ טְלעֶציִג םעֶד ןּופו ןאָט ּפָא ְךיִז ןעֶלאָז ייֵז
 םּוראוָו טְנעֶרְפ ֵיַחְּב רֶד םֶריִּכֲאַו ןֶתֶד חַרק
 ןְרייֵׁש ּפֶא ְךיִז ןעֶלאָו ייֵז ןְסייֵהעֶג טאָג טאָה
 ליִּצַמ טְנעֶקִיַנ טיִנ ייֵז ןעֶד רֶע טֶה חַרק ןּופ
 רעֶד ייֵז ייֵּבו ןייֵמְׁש ןיִלעוֶו אייֵז עֶׁשְמאָה ןייז
 וה ןייַז טיִמ חַרֹק סוָו ריִוַא רעֶד זיִא ץּוריּת
 טאַׁשיִנ טֶה ןְּבראָטְׁשעֶג ןעֶנירד ןיִנעֶז דְניִועֶג
 יו ֹוזַא ןעוֶועֶג ייַּב רָד ןיִנעֶז סו טייל יִד ּוצ
 איז םָד טֹול ןּופ ּבייוַו םעֶד יב ןְניִּפעֶג ריִמ
 יז זיִא ֹוזַא םֹודְס ןּופ רֶעייַפ סָד ןְהעֶועֶג טֶה
 ןְטְניוִו עֶזייֵּב נּוא ריִוַא םעֶד ןּופ ןְּבְראָטְׁשעֶג
 טֶה תֶוּמַה ְךָאָלַמ רֶד ןעוֶו זיִא ץּוריִּתַא ְּךאָנ
 רֶע ןָמעֶו רֶע טייֵט ֹוזַא .ןעֶטייֵמ ּוצ תּוׁשָר

 יִדֹובָּכָל ןאָטיִנ םָד רֶע טֶה ךֹוא טְניִנעֶנעֶּב
 הָּכַמ יָה ייַּב יו טינ ןעֶכאָז ייֵז םֶד םיִקָיְדַצ

 ךייַא דייֵׁש לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ טְנאָועֶג הָׁשֹמ טֶה
 טִמענ נּוא הָתּורְבַח ןייַז ןופ נוא חַרק ןּופ ּפָא

 עו םָו רעֶד ןעֶד םִמּונ רעֶייַז ןּופ טיִנ ראָנ !
 טיִמ ןאָמיִג ןייַא ןירעוֶו רֶע טעוֶו ןְמעֶנ טיִּפֶע
 םֶה רֶנייֵא ןעוֶו ּוליִּפֲא נּוא ּביִרָנ םעֶד ןיִא ייֵז
 דֶניִועֶג זֹוה םעֶד ןּופ ןְגיִלעֶג לידאָנַא גְנאַל ןּופ
 זיִּב טיִׁשְטאקעג ליִדאָנ יִד ךיִז טֶה חַרֹק ןּופ

 לֵאָרְׂשִי לָּכ נֹוא חַרֹק ןּופ ּביִרְג םעֶד ןיֵא -
 ןּופ טְלעֶציִג םעֶד ןּופ רייֵׁשעֶג ָּא ְךיִז ןְּבאָה !

 טְגאַועֶג הָׁשֹמ טאָה םֶריִכֲאַו ןֶתֶד נּוא חַרֹק
 ֶּבְראַטְׁש טעֶּב רייז ףֹוא ןילעֶו טייל יד ןעוֶו
 בֹוא ןעֶסיוִו טיִנ ןעֶמ טעוֶו וזַא טייל עַלַא יו
 טאָנ וּומ םּורָד טיִנ ּבֹוא נּוא טְכעֶריִג ןיִנעֶז ייֵ

 םירקי יטוקיל
 טיִמ טְנאָזעֶג הָׁשֹמ טֶה (ןּועָרַּת תאַֹּב הָׁשֹמ רֶמאֹי)

 ְךיִמ טאָה טאָג זַא ןעֶסיוִו ריִא טעֶוו פעד;
 ּבאָה ְךיִא םוו ןעֶכאַז עֶלַא איד ןאָמ ּוצ ,טְקִׁשעֶג
 ּבאָה ּוא ןֵהֹּכַא רַּפ טְכאַמעֶג ןֹרֲהַא רֶרּורּב ןייַמ

 ְךיֶׁשְלַא רֶד .ץֶראַה ןיימ סואטְכאַרְמעֶג סֹוא םיִּנ סָד -
 ןיִהַא הָׁשֹמ ןּופ תֹונָמֲחַר םד זיִא יוִו טְּבייַרְׁש ׁשֹודקַה
 טאָג ּוצ ןיִמעֶּנעֶג לאָמ ליִפיוִו טֶה רֶע סו ןָמּוקעֶג
 טֶה רֶע גּונעֶג טיִנ דֶנּוצַא נּוא לֵאָרְׂשִי יִד רַּפ ה"ּב
 אָנׂשַא ְךאָנ ייֵז זיִא רֶע הָּבַרְרַא ראָנ ןיִמעֶּכעֶג טיִג

 טֶּפְׁשִמ םֶר רֶרייֵא קּוסָפ רָד טְגאָנ םֶד רָּכיִ ןְראָמעֶג

 "יי

 טמר הניארו חרק תשרפ

 לאָו ןעֶמ םָד חַרק ּוצ ןוָייוַועֶּב ןעֶבייֵצ ַעיינ
 טְנאָז םּורָד נּוא טְכעֶריִג טיִנ זיִא רע זַא ןְסיוִו
 ּוצ לֹומַא ןָפאַשעֶּב ןֶראוָו זיִא םִע ןעוֶו הָׁשֹמ
 טּונ זיִא תיִׁשאֵרְּב יִמְי תֶׁשֵׁש ןוֿפ דְרֹע רעֶד
 לֹומַא ןָפאַׁשעֶּב טְנייַהטאָנ לאָזטיִנ ּבֹוא נּוא
 חרק ןעֶגְניִלְׁש ןייַא לאָז יִז נּוא דֶרֶע רעֶד ּוצ
 ּוצ דֶרֶע יֵד ְּךיִז טֶה דְלאַּב ֹוזַא הָרְע ןייַז טיִמ
 נּוא חַרק ןְגְנְִׁשעֶג ןייַא טאָה נוא ןְמְלאַפְׁש
 םֶטּוג רעעֶייִז נּוא רֶוייֵה עֶרֶעְייַז טיִמ הָרֵע ןייז
 נּוא יישר ,טקעֶרעֶּב ייֵז ףֹוא טֶה דרֶע יִד נּוא

 לֵמיִה סע ןופ ןיד תיִּב םֶד ְּבייַרש יֵיחְּב רֶד
 ניִצְנאוַוְצו םָלֵא זיִא רֶע זיִּב טיִנ טְפאָרְטְׁש
 טאָנ טאָה חַרֹק ןּופ גיִרָק םֶד ייַּב רֶּבֶא ראָי

 איד ןיִא; רָדְניֵק עֶנייֵלק ּוליִפֲא טְפאָרְטְׁשעֶג
 , יָד ,ןְראוָועֶג ןְקְניועג ןיֵא ְךֹוא ןיִנעז יז ןעֶגיוִ
 םּוראוָו ןיּבכמר םעֶד ןיִגעוֶו ןּופ טְּבייַרְׁש יֵיַחָּב

 (ץֶרֶאָה עקְּבִּתע ןָטְׁשֶרֶע םּוצ הָרְוּת יִד טְגאָז
 רעֶד נוא ןְטְלאַּפְׁש ּוצ ןעֶראָו זיִא דֶרֶע איִד :

 יד (ווװ ץֶרֶאָה חַּתְפִּתַו הֶרְוּת יִד טְנאָז ְּךאָנ
 זיִא ץּוריִּת רֶד לֹומ ריִא טְניִפֶעיִג טֶה רֶרֶע
 םוָו דֶרֶע רֶד ןּופ ןְמְלאַּפְׁש ּוצ םֶד ןעֶזייוו ּוצ
 עֶרעֶדְנַא איוִו ֹוזַא ןעוֶועֶג טיִנ זיִא חַרֹק אייֵּב

 םֶד ןְטייצ ּוצ ְּךיִז טְפעֶרְט סע ןעֶד ןְטְלאַּפְׁש
 ןָפֹורְגא ןיִנעוֶ ןופ ןְטְלאַּפׁש ּוצ טְרעוֶו דֶרֶע יד
 םעֶד ְךֶרֹוד טְרעוֶו םַע נּוא דְניוִו םֶראָמְׁש
 ּביִרָנ רעֶד נּוא דֶרֶע רעֶד ןיִא ּביִרְג רָסֹורְנַא
 זיִא חַרק ןּופ ּביִרָג רֶד רָּכֶא ןעֶפָא טְּבייֵלְּ
 רֶסֹורְנַא טְניִפֶעיִג ְךיִז טֶה סע סָד םֶנֵא ןעוֶועֶג
 נּוא טייל ליפ ןְגְניִלְׁשעֶג ןייֵא טאָה נוא ּביִרָנ
 טְכאַמעֶג ּוצ ךיז רֶע טֶה ְךאנ רַדנּוא ןְטְלעֶציִג
 טיִנ זיִא םִע נּוא לֹומַא ּוצ טְכאַמ ןעֶמ יו ֹוזַא
 רעֶד ןעוֶועֶג זיִא םִע יו ןינעק הער ּוצ ןעועֶג

 בירנ

 ןייֵא לאָמַא ְאָנ ייֵז רֶע םֶה ןְהעֶׁשעג ייֵז ןיִא טעֶו
 רֶד רַפ ןעוֶועֶג לֵצנְתִמ ְךיִז טֶה נּוא ןאָטעֶג הֶאָרְתַה
 טְכאַמ םוָו קְנעֶרְקַא ּוצ ְךייֵלְג זיִא םָד הָרֵע רֵצְנאַג
 ריִוְׁשיִנֲא יוִו וזַא סיִּפ יִד ןיִא רָדָא דְנעֶהיִר ןיֵא ְךיִז
 ְךיֶז לאָז סֶע זַא ריִוְׁשיֵג םעֶר ןופ עַבָט איִד זיִא
 רָד זּומ טְליִמעֶד נּוא ץְראַה םֶד ויִּב ןָמייֵרְּפְׁשעֶצ
 רָטְקאָד רֶסורְגַא רָּבֶא טְהעֶז םֶד זַא ןָּבְראַמְׁש ׁשְנעֶמ
 ןְרייֵנְׁש ּפָא םּופ םָד רָרָא דְנאַה יִד דְלאַּב רֶע טְסייֵה
 ןְצְנאַנ םֶד רֶּביִא ְךיִז טייֵרָפְׁשעֶצ ריִוְׁשיִג םֶד רֶדייֵא
 רֶד םּוא םֶד טיִמ טיִנ טְסייַה רֶטְקאָד רֶד נּוא ףּוג
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 הרק ןּופ רֶדְניק יֵד טְּבייַרְׁש ֵיֵחְּב יַד ּביִרָע
 ךוא ןיִנעֶז ייֵז ןעֶד טייֵטעֶג ןעֶראוָו טיִנ ןיִנעֶו
 .טֶה טאָנ ראָנ ןעֶלאַפעֶנ ןייַרַא ּבירְג םעֶד ןיִא
 ןיִנעֶז ּביִרְג םעֶד ןיִא גְראַּב ןָכֹוהַא טְכאַמעֶג
 גוא חַרֹק ןופ רעֶדְניִק איד ןעֶּביִלְּבעֶג ףֹורָד
 סאָד םֶנֵהיֵג ןיִא ןעֶלאַפעֶג ּפאָרַא טיִנ ןיִנעֶז
 חַרֹק יִנְבּו) םָחְנִּפ תֶׁשְרַּפ ןיִאקּוסָּפ רָד טְגאָז
 טיִנ ןיִנעֶז חַרֹק ןּופ רעֶדְניִק איִד (ּותָמ אל
 ,חַרק יִיַהְּב רַעָד טְּבייֵרְׁש ךוא ןְּבראַטְׁשעֶג
 טימ רֶעייַפ םעֶד ןיא טְנעֶרְּב רַּפ ןעֶראוָו זיִא
 ןְּבאָה םוָו ןאַמ גיִצְפיִפ נּוא טרָדְנּוה ייוְצ יד
 רַּפ רֶעייַפַאייֵז טאָה תַרֹוטק ןעוֶועֶג ריִמקַמ
 טאָה ֹוזֲאַז אייז ןְׁשיוִוְצ ְּךֹוא חַרק נּוא טְנעֶרְּב
 םּוצ תֹותיִמ אייווְצ טיִמ טייֵמעֶג םיִא טאָנ
 רֶד נוא טעעֶרְּב רַּפ ןעֶראוָו רע זיִא ןֵטְׁשְרעע

 ּביִרָג םעֶד ןיִא ןְקְניִועֶג ןייַא ןעֶואוָו רֶעזיִא ְךאָנ |
 םעֶד ןיִא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ייֵז נּוא םָנְדיִג םעֶד ןּופ
 לֹואְׁש טְסייֵה סו םָנְהיֵג םעֶד ןופ ּביִרְג ןֶּפיֵמ
 ּבֶלאַה נּוא רֶעייֵפ ּבְלאַה ֹזיִא ןעֶמְראָד סאוָו

 םיעָׁשר איד ןֵגְניִרְּפְׁש ֹוזַא ייֵנְׁש נוא לעֶנא
 םעֶד ןּופ נּוא לעֶנאָה ןיִא רעייפ םעֶד ןּופ
 גּוא דיִמ רעֶייֵז ןיִנעֶז נּוא רֶעייַפ ןיִא לעֶנאָה
 הָׁשְרַּפ איִד נּוא טיִנ הּור ןייק גיִּבייֵא ןְּבאָה
 . רֶד ןינעקַא טְגיִרְק סו רֶד סד זָנּוא טְניִרעֶל
 אָּבַה םֶלֹועְל שיִנ קָלֲח ןייק טֶה רעֶד הָרֹוּת
 (לֶהקַה ְךֹוּתמ ּודְבאיע קּוסָּפ רָד טְנאָז םּורָד
 לֵאָרְׂשִי לֶהָק ןופ ןָריֹול רפ ןעֶראָז ןינעז יי
 אָּבַה םֶלֹועְל קָלֵח ןייק טינ ןְּבאָה אייֵז סאָד
 תַרק םֶד טְּבייַרְׁש יִיַחְּב רעֶד (םֶלֹוקְל ּוסָננ

 ןְגיִרְׁשעֶג רייז ןעֶּבאָה הָתּורְבַה ןייַז שיִּמ
 םּורָד ןְראוָועֶג ןקְניִועג ןייֵא ןיִנעֶז ייֵז זַא תַעַׁשְּב
 ןֶּבאָה ייֵז ןְראוָועֶג ןְפאָלְטְנַא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןיִנעֶנ

 יטוקיל
 רֶע םִָו תֹונָמֲחַר סורְג רַפ זיִא םָד הָּבַרְדַא גיִמְראַּב
 זיִא ֹוזַא ,ןָּבְראַמְׁש טיִנ לאָז רֶע ׁשְנעֶמ םָד ףֹוא טֶה
 רַע םּוראָו חַרק ןּופ גיִרָק םֶד ייֵּב ןעוועֶג ךֹוא אָר

 ןיא טְניִקייעֶג טֶה נּוא םֶריִקיִּפַא יי ןְראָועֶג זיִא
 טְגאָזעֶג טֶה גוא ה"ע ּוניֵבַר הָׂשֹמ ןּופ הֵאּובְנ רַד
 ןֵּבעֶגעֶג למה ןּופ טיִנ זיִא הֶרֹוּת עֶגיִלייֵה איֵד זַא
 ןּופ טְרעֶלְקִיִג םוא איז טֶה הָׁשֹמ ראָנ ןְראוַועֶג
 טֶה תיִסָרֹוקיִּפַא םֶד ןּופ טיִיהְקְנאַרְק יֵר נּוא ץיֶראַה
 ֵאָרְשִי איד ןְׁשיווְצ ןְמיֵָפְשעֶצ ןֵּבּוהעֶג ןָא דיז
 טְרָרְנּוה ייֵװְצ טְפעֶהאַּב םיִא ּוצ ְךיִז ןֶּבאָה סֶע םּוראָו
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 .ןּופ ייֵרְׁשעֶג םעֶד רַפ ןְטְכְראַפעֶג רֶעייֵז ךיִ
 הׁשֹמ ןגיִרְשעֶגןְּבאָה ייֵז הֶרֵע ןייַז טיִמ חַרֹק
 יֵד יו ֹוזַא תָמַא זיִא הָרֹוּת יִד נוא תֶמָא ויִא
 ןיִּבְךיִא טְגאָז הֶָה רַּמ רַב הֶּמַר טְגאָז אָדְמִנ
 טְגאָועֶג ריִמ וצ טֶה .ֶּבְרִמ רֶד ןִא גאַנג
 . 'טְרָא סֶד ןעֶוייוו ריד לע ְךיִא םוק רָחֹוסַא
 'דְרֶע רֶד ןיא ןְקָנִועֶג ןייֵא ןעֶראוָו זיִא חַרק יו
 רֶה ףוא ּבאָה נוא ויִּפְׁשַא ןְמּונעג ְךיִא ּבאָה
 טְלאַפְׁש םעֶד ןיִאּבאָה נואטְניֵלעֶגלאָויִפְׁש
 זיִא ןָמּונעֶג םֹורַא ּבאָה ךיִא זַא ןאָטיִג ןייַדַא
 ךֹור םעֶד ןּופ טְנעֶדְּב ראַפ לאוָו איד ןעוֶועֶג
 ןעֶנאָז ייֵז םָו רעֶה טְגאָועֶג רַחֹוס רעֶד טאָה
 זיִא טאָג ןעֶגאָז אייֵז סאָד טְרעֶהיִג ְךיִא ּבאָה
 חָמָא זיא הָרְוּת יד תַמָא זיא הָׁשִמ נּוא תַמָא
 םיִטָׁשְר עֶלַא ןעיירְש ּוזא רְֶיִל ןיִנעֶז רימ גוא
 זיִא טאָנ אייֵז טְנעֶרְּב ןעֶּמ ןעֶוו םֶנְהיג ןיִא
 דָנְּכ הָדִמ ץְלַא טְלאַצּב רע ןעֶד טְכעֶריג

 ְךֹוה טְלאוָועֶג ְךיִז טאָה חַרק לייוו נּוא הָדֵמ -

 נּוא טְכאַמעֶג גיִרְריִנ םיִא טאָנ טאָה ןְטְלאַה
 ןקְניועֶג ןייַא ןעֶראָו דְרֶע רעֶד ןיא זיא רֶע
 סאוָו ןאַמ גיִצְפיּפ נּוא טֶרָדְנּוה ייוֵוְצ יד נּוא
 ייֵז נוא תָרֹוטק טיִמ רֶעייַפ טְכאַרְּבעֶג ןֶּבאָה

 עֶלַא ןיִנעֶז םּורָד ּוצ רָד ןעוֶועֶג יּואְר טיִנ ןיִנעֶז
 ןעֶנאַד ןּופ רֶעייַפ ןיִא טְנעֶרְּב ראַפ ןעֶראוָו
 ןייַז ּוצ ןיִנְרעֶל ּפָאׁשְנעֶמ רָכילְטיִא ְךיִז לאָז
 ,ןעֶטייֵל טיָמ ְּךיִז ןעגירק ּוצ טיִנ טְניִראָועֶג
 ּוצ ןְטאַּבעֶג טאָה טאָנ (חֵּבְוִמַל יּוּפִצ םיִחַּפנ
 םוצ ְךעֶלְּבַא ןעֶנאַפ רֶעייַפ איִד ןּופ ןעֶכאַמ
 ְׁשְנעֶמ יד םַד ןְקְנעֶרעֶג לאָז ןעֶמ יֵדְּב חֵּבְִב
 ןיִנעֶז םּורָד טאָג ףוא ןעֶגיִרק טְלאָועֶג ןְּבאָה
 דַיָּב יי רֵּבַד רֶׁשֲאַּכנ) ןְראוָועֶג טְעעֶרְּב רַּפ ייֵז
 ןְהעֶׁשיִגטינ ןָשְנעֶמ ןייק ּוצ לאָז םִע (ֹולהָׁשִמ

 וזא
 םירקי

 נוא הָׁשֹמ ּוצ ןָמּוקעֶג ןעֶנעֶז נוא ןאַמ גיִצְפיִפ נּוא
 תֶלֵכָּת םֹוא ויִא סו תיִלֵטַא טְנעֶרְּפיִג םיִא ןְּבאָה
 לו זיִא םֶע םֶו זוחַא גוא תיִציִעְּב ביַח זיִא רֶע ּוצ
 חַרק גוא הָזּוָמַא ןֶּבאָה ףְראַד סע ּוצ םיִרָפָס טיִמ
 . נוא ןעֶגיִנְנַּב טְואָלעֶג טיִנ םֶד טיִמ ְךאָנ ךיִז טֶה
 טֶה נּוא הָרָע רֶצְנאַג רֶד ְשיווְצ ןְגְנאַגעֶג םורַא זיִא
 זַא ןְרָייִר רעֶּביִא םיִתּומְׁש עֶגייז טיִמ טְלאַועֶג ייז

 ןגירק ןעֶלאָז נּוא םיִא ּוצ ןייֵטְׁש ּוצ עֶלַא ןעֶלאָז יז
 ןּופ תַאַלֹוח םד ןעוֶו אֵצְמִנ ,ןרֲָהַא נּוא הָׂשמ ףוא

  ןְשיצןֵמיירְּׁוע ןעֶנעֶג הָליִלָח יז לאָז גיִרָק םָד
 עלא :
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 ןִעֶז ייֵז סאָד הָדֵע ןייַז טיִמ חַרק ּוצ יו ּוזַא
 םֶה טאָג יו וזַא טְרֶעייַ ןְראועֶג ןְקְניִזעֶג ןייַא

 זיִא איִז םָד הָׁשֹמ ןּופ דְנאַה רָה ףֹוא טעֶריִנ
 זייַּב טעֶריִג טאָה רֶע לייַװ ןְראוָועֶג עֶרֹוצִמ
 םֹוא ןעֶכיִלְטיִא טעוֶו ְךֹוא ֹוזַא ֵּאָרְׂשִי ףֹוא
 הָנּוהְּכ רעֶד ףוא ןעֶגיִרְק שעוֶו סע רעוֶו ןיייֵג

 ןרֲהַא נא הָׁשֹמ ףֹוא טעֶריִגזייַּב לאָמַא ְּךאָנ
 טא ןופ קְלאָּפ םֶד טייֵטעֶגטֶה ריִא ןְגאָז נוא
 לֵאָרְׂשִי יד יַחְּב רֶד נוא ןיּבמר רֶד טְנעֶרְפ
 טְנעֶרְּב רַפ ייֵז שֶה רעֶיפַא םֶד ןְחעֶעֶג ןְּבאָה
 סאוָו נוא ןקניזעג ןייא ןעֶראוָו ןיִנעֶז אייֵז נּוא

 יִד זיִא ץּוריִּת רֶד טעֶריִג זייַּב ְּךאָנ ייֵז ןְּבאָה װ

 ּוצ יּואָר זיִא ןרֲהַא םָד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי |
 ןֵמּונעֶג ןָא ןֵּבְרָק ןייז םֶה טאָג לייַו ןֵהּכַא ןייַ

 ןעֶלאָז םיִרֹוכְּב איד טְלאוָועֶג ןְּבאָה ייֵז ראָנ |
 םִיול יד יו ְךייֵלְג ןעגנִז ּוא ןְֵּׁשִמ ןיִא ֶּטיֵה ן

 ןעוֶועֶג הָזַבְמ ריִא טֶה םּוראָָו רֶמֹוּלְּכ (יָי םע

 סאָד ןעוֶועֶג רעֶסעֶּב טְלאָוו םִע טרָא ריי
 רעֶד ןיִא קָלָחַא ןעֶּבאָה ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי לָּכְו

 יִא טֶבֵׁש ןְכיֵלְטיִא ןיִא ןעֶד טאָנ ןופ טסְנידְ
 לָּכ וצ דֹובָּכַא ןייַז טעוֶו ֹוזַא םיִרֹוכְּב אָד
 אָצָייִּכ) ןייֵלַא יוֵל טֶבַׁש ּוצ טיִנ נּוא לֵאָרְׂשִיְו
 ןְּבֹוהעֶגְנָארְלאַבְךיִזשֶהֹוזַא וי יִנְפִלִמ ףֶצקהְו
 ןופ ליִּפ ןְּבְראָמְׁשעֶג ןיִנעֶז םִע נוא הָּפִנַמַאְו
 אָד זיִא ְךָאָלַמַא טְּבייַרְׁש יֵיֵחְּב רָד לֵאָרְׂשִי
 ּפאָרַא זיִא הָׁשֹמ זַא ןעֶד ףֶצֹק טְסייֵה סאוָו
 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד זַא לָמיֵה םעֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶגו
 ףְניִפ טְניִנעֶגעֶּב םיִא ןְּבאָה טְכאַמעֶג לֶגֲע םֶדְ

 נוא ףָצֶק נּוא הָמָח נוא ףַא םיִכָאְלַמ עֶזייֵּב
 ןאָמיִג הָלפָּת הָׁשֹמ טֶה ֹוזַא ןֹורָח נּוא דֵמֶּׁשַהְ
 בֹקֲעַיו קָחְצִי םֶהָרְבַא טְנאַמ רעֶד טאָה נאו
 םיִבָאְלַמ טֶייִּב אייֵרְד ןְפאָלעֶג קעֶווַא ןיִנע

 רַפ עֶלַא ןעוועֶג הָלֵלח ןְּוי יד ןְטְלאוָו ןרָוי עָלא
 רְֶנּא ןעוועֶג טְלאוָו טְלעוֶו יד נוא ןְגְנאַנעֶג ןעֶרּולו

 רֶר ןייַז טְּמעֶג הָׁשֹמ טֶה םָד רעּביִא ןְגְנאַנעֶ
 יְִׁשיג םֶר זַא ןְהעֶז לאָז גוא ראָד רֶעייְֵטעֶ
 רַפ חַכֹק טֶה רֶע רָמולָּכ ץֶראַה םּוצ ןָמּוק טיִּנ ּלאָ
 גוא רֶמייֵ ןייֵג טיִנ לאָז תיִסְרֹקיִפַא ןייַ םָד ןְהעו
 ןופ תֹונָמַַ רֶעֶרְג ןייק ןְדְנאַה ר טיִנ זיַא םֶע

 ,גש) שש ר אלי

 חרק תשרפ

 ןְּבאָה לֵאָרְִׂי יד יי םע תֶא םֶּתמַה םָּתַע

 - תֶא םֶּתִמַה םָּתַאנ טְנייֵמעֶג ייֵז ןֵּבאָה םָד נּוא/

  ףוא םִיוִל איד ןְמּונעֶג טֶה נּוא םירֹוכְּב איד

 םירקי יטוקיל

 נר הניארו
 טֶה הָמֵח נּוא ףַא ןָּביִלְּבעֶג רֵּביִא זיִא סֶע נּוא
 יִנעקַא אוד ייֵטְׁשעֶּב טאָג ּוצ טְנאָועֶג הָׁשֹמ

 ֵַּאּב יי הָמּוק) טייֵטְׁש קּוסָּפ יא יו ֹזַא ףַא
 אָד נוא הָמֵח ןינעקַא ןייֵמְׁשעֶּב לעוֶו ְּךיִא נוא

 ְךאָלַמ רָיֵּב רֶד ןְמּוקעג ויִא הָּפָנִמ רֶד ייֵּב
 ליפ טייֵטעֶג טֶה נוא ףֶצֹק ןְסייֵהעֶג טֶה םנ
 (םיִיַחַה ןיִבּו םיִתַמַה ןיִּב דֹומֲעַייע לֵאָרְׂשִי ןּופ
 תֶרֹוטְק טימ ןאַפ רעִייפַא ןָמּונעֶג טֶה ןֹרֲהַא
 ְךיִז טאָה נוא הָרֵע רעֶד ּוצ ןְגְנאַנעֶג זיִא נוא

 ןְשיווְצ נּוא עֶגיִרעֶּבעֶל יד ןְׁשיוֵוְצ טְלעֶטְׁשעֶג
 לאָמַא ְּךאַנ רֶע טְגאָז םּורָד נּוא .עֶמֹוט איִד
 לאָז םִע ןעוֶועֶגְונּונעֶג טְלאָוָו סֶע ןעֶד יב
 איד ןעֶׁשיוִוְצ (םיִיַחַהְו םיִתָמַה ןיִּבנ ןייֵמְׁש
 קּוסָּפ רעֶד ראָנ עֶמֹומ איִד נּוא עֶגידעֶּבעֶל

 - ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ןְׁשְנעֶמ עֶניִרעֶּבעֶל םֶדְּנּוא טְוייוו
 זיִא רֶע גוא ןֹרָהַא רָמָנּוא נוא ןֹרֲהַא ראַפ

 עַמֹוט ְּךֹוא גוא ייז ְׁשיִוְצ ןֵמיִמ ןיִא ןְגאַטְׁשעֶג
 נוא ןֹרֲהַא רַטְנּוא נוא ןֹרֲהַא רַּפ ןעוֶועֶג ְןיִנעֶז

 גוא ייֵז ןָׁשיוֵוְצ ןעֶטיִמ ןיֵא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע
 טְכאַרְּבעֶג טֶה ןֹרֲהַא דְלאַּב יו ןהעֶזעֶג טֶה ןעֶמ
 טְרעֶהיִג ףֹוא דֶלאַּב הָּפְנַּמ יד טֶה תֶרֹוטק יִד

 טייֵטעֶג תֶוָמַה ְּךְאֶלמ רעֶד טאָה ריִרָפ ןעֶד
 ףוא עֶטֹוט איִד טאָה נוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ליִפ

 רֵדְנּועֶּב ןִנעֶז עֶגיִרעֶּבעֶל יִד טְנייֵלעֶג ןְפֹוהַא
 ןמּוקעֶג זיִא ןֹרֲהא דְלאַּב יוִו רעֶּבֶא ןְּבילּבעֶג
 ןֶביֵלְּבעֶג עָטֹוט איד ןיִנעֶז תָרֹוטק איִד טיִמ

 ְךֶאָלַמ רעד ןעֶד עֶגירעֶּבעֶל יד ןְׁשיווְצ ןעֶגיִל
 וליִפַא ןְריִר טְנעֶקיִג שיִנ ןֹוׁש ְךיִז טֶה תֶוָמַה
 איִד ןֵפֹוה רעייֵז ףֹוא עמֹוט איד ןעֶנייֵל ּוצ

 ְךאָלַמ םעֶד ןְניִפעֶג טֶה ןלָהַא ןעֶנאֶז םיִמָכֲח
 טאָה טייל ליִּפ טייֵטעֶג טֶה רֶע סאָד תַוְמַה
 םֶה נּוא דְנעַה איד ייּב ןֶמּונעֶג ןָא ןֹרֲהַא םיִא
 טאָה נּוא ןְטָלאַהעֶג ףֹוא רְלאעֶג םיִמ םיִא

 ְךיא וטְקיִׁשעֶג ְךיִמ טאָה הָׂשֹמ ,טְגאָועֶג םיִא
 תְֶמַה ְךאָלַמ רַד טָה ןְמְלאַה ףוא ְךיִד לאָז

 םרעפנעינ

 וי עֶלַא ןָמְלאַה רֶד רֶע ׂשָה םד ְֶרֹוד םּוראָו םָר
 טֶה םֶר נּוא ןְרעֶו םיִסְקיִפַא טינ הֶליֵלָח עֶלאָז
 לאָז םִע לֵאְרׂשִי יִד ּוצ קּוסּפ םֶד ןיִא טְגאָזעֶג הָׁשֹמ
 עֶגיִואָד איִד אָ ליוו ְךיִא םַיו ןייַז הָׁשַק טיִנ ְךייַא

 טעֶו ןְריינְׁש רַפ רֶעייַז ךרּוד םּוראוו ןָהיִינְׁש רֶפ

 :ןעֶּבעֶל ןֶּביילְּב ריִא
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 ּוד נּוא טאָנ ןופ ַחיִלָׁשַא ןיִּב ךיִא טְרעֶפְנעֶיג
 םיִא ןֹרֲהַא טאָה הָׁשמ ןּופ ַחיִלָׁשַא טְסיִּב
 סְטאָנ ןָא ְּךאַז ןייֵא הָׁשֹמ ןעֶד טוט טְרעֶפְנַעיִג
 ןיִא םּוק ןֶּבֹולִגטיִנ ריִמ טְכֶליוִו ּוד ּבֹוא הָעד
 ןיִלעוֶו הָׁשֹמ נּוא טאָנ אָד זיִא ןָמְראָד ןְּכְׁשִמ
 ןעֶּבאָה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג אייז ןיִנעֶז ןיִגעֶרְּפ ריִמ
 ,איד ןעֶמ טֶה םּורָד טְּבייַרְׁש יישר טְגעֶרְפיִג
 . יד לייַו תַרֹוטק טיִמ ןְטְלאַהעֶג ףֹוא הָּפנִמ
 תַרֹומק איד ףֹוא טעֶרי זייַּב ןֶּבאָה לֵאָרָׂשִי
 תוָמַה םַפ ןיִנעֶז תֶרֹוטְק יֵד טְגאָזעֶג ןְּבאָה ייֵז
 אּוהיִבֲאַו בֶדֶנ טייֵטעֶג ןֶראָוויִא ייֵזךרוד ןעֶד
 םּורָד ןאמ גיִצְפיִפ נּוא טְרָדְנה ייַוְצ יד נּוא
 הָּפַנַמ רעֶד ייַּב דְנּוצַא ןעֶסייֵהעֶג הָׁשֿמ טאָה
 טָלאַה תָרֹוטק םֶד ןעֶייווּוצ תֶרֹוטק ןעֶמעֶנ
 ׁשֶנעֶמ רָד ראָנ טייֵט סֶע טינ הָּפְנַמ ןייֵא ףֹוא
 ּוצ יּואָר טיִנ זיִא רָע ןעוו ןייֵלַא ְךיִז טיימ

 רָד ריִמְקַמ ְּךאָד זיִא נּוא תֶרֹוטְק ןיִיַז ריִטְקַמ
 אָ ןְבאָה לֵאָרְׂשִי איד נוא .טייֵטעֶג טְרעֶד
 ניִפאָרְטְׁש ייֵרְד ְּבאָה ייֵזעֶׁשְטאָח טעֶרינזייֵּב
 טְנעֶרְּב רַּפ ןיִנעֶז ייֵ ןּופ לייֵטַא סאָד ןְהעֶועֶג
 ןקְניִועֶג ןייַא דֶרֶע רֶד ןיִא ןיִנעֶז לייֵטַא ןְראוָועֶג
 ְּבְראָטְׁשעֶג הָּפַנַמ רֶד ןיא ןיִנעֶז לייַטַא ןְראוָועֶג
 מאָנ טאָה םּורָד םעֶריִג וייַּב ְךאָד ייֵז ןְּבאָה
 תיבָל הָמַמ הָטמ) ןָכייֵצ ןייֵא ןְכאַמ ןְסייֵהעֶג
 טֶבֵׁש ןעֶכיִלְטיִא ןּופ ןעֶמעֶג לאָז ןעֶמ (בָא
 ןְנייֵל ןיִקעֶטְׁש איד לאָז ןעֶמ נוא ןיִקעֶטְׁשַא
 ןיִקעֶטְׁש רֵכְלעֶו נוא ןֹורָא םעֶד רַפ ןָּכְׁשִמ ןיִא
 ףֹוא םיִא ףֹוא םעווֶו סע נוא ןְעיִלְּב טעוֶו סע
 .ןָמיִסַא זיִא םאָד טְכאַנ רָּביִא תֹוריֵּפ ןְסְקאוַו
 טְטְניִד ןייז ּוצ טָבֵׁש םעֶד ןיִא טְרעֶנַּב טאָג םֶד
 ןקָניִועֶג ןייֵא ןעֶראוָו זיִא חַרק ןעֶד ןֶּכְׁשִמ ןיִא
 ייַוְצ איד נוא ןעוֶועֶג רֹוכָּב זיֵא זיִא רֶע םוָו
 רַפ ןיִנעֶז םאוָו ןֶׁשְנעֶמ ניִצְפיִּפ נּוא טֶרָדְנּוה
 ןעוֶועֶג םיִרֹוכְּב ְךֹוא ןיִנעֶז .ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב
 טיִנ ןיִנעֶז םיִרֹוכְּב יִד םֶד ןְזיִועֶג םֶָד טֶה ּוזַא
 יּואָר זיִא ןרַהא ראָנ ּכְׁשִמ ןיא ןעֶניִד ּוצ יּואָר
 ןאַפ רֶעייַפ ןייַז טימ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רע ןעֶד
 ןאמ גיִצְפיִפ נּוא טֶרָדְנּוד אייוַוְצ איד ןשיוִוְצ
 ןּופ גוא עֶלַא ייֵז ןופ ןְּביִלְּבעֶג ןְּבעֶל זיִא נּוא
 זיַּב לֵאָרְׂשִי איִד ְּךאָד ןעֶּבאָה ןיִנעוו טְסעֶד
 םיִרֹוכִּב יִד ןֶטיִּב רַפ טֶה ןעֶמ םּוראָו טעֶריִנ
 אייז ףֹוא זיִא םעֶד ְךֶרֹוד נוא םִיַוָל איֵד ףֹוא

 = =+ ןְּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז סֶמ גּוא הָּפֵגַמ ץיֵא ןֵּמּוקעֶג

 תרק תשרפ

 (ּוהֵטַמ ׁשיִא ּוחְקיַו ּואְרָיַע הָנּוהְּכ רעֶד ףֹוא/
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 ץוח ןאַמ טְרָדְנּה ְּביִוטיִמ טְניוֹוט ןְהעֶצְרעֶפ
 ְךאָנ נוא חַרֹק טיִמ ןֵּבראַטְׁשעג ןיִנעֶז םִִו יִד
 /  שעֶריִנוייַּב לֵאָרָׂשִייִדְּךאָד ןְּבאָה ןֵמיִלֲא םעֶד
 - םעַד טיִמ ןָמיִסַא ןעֶיוִועֶג טאָנ טאָה םּורָד
 ןֶכיֵלְטיִא ףֹא ןָסייֵהעֶג טֶה טאָנ נוא ןיִקעֶטְׁש
 . טַבַׁש ןייַו ןופ ןְמאָנ םעֶד ןְּבייַרְְׁנֶא ןיִקעֶטְׁש
 - םעֶר יױל טֶבַׁש ןופ ןיִקעֶטְׁש םעֶד ףֹוא נּוא
 ייַצ ןיִנעז ייֵז עָׁשְטאָח ןעֶד ןרָהַא ןופ ןְמאָנ
 טְניִכעֶרעֶג סֶע זיִא םִיָוָל נּוא םיִנֲהּכ תֹוהָּפְׁשִמ
 םעֶד ןְסייֵהעֶג טאָה טאָג נּוא טֶבָׁש ןייֵא רַפ

 /  ןיִקעֶטְׁש יד ןְמיִמ ןיא ןְגייל ןרָהַא ןּפ ןיִקעֶטְׁש
 - ןיִקעַטְׁש רעֶד לייַו ןעֶגאָז טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ
 . םֶה םּורָד ןֹורָא םעֶדייַּב טְניִהאָנ ןְנֶליִג זיִא
 / לייֵטַא טְּבייֵרְש ן'ּבמר רעד .טְהיֵלְּבעֶג רֶע
 םיִטָבְׁש איד ןופ ןְמעֶנ איד טאָה ןעֶמ ןעֶנאָז
 ןֹועְמִׁש ןבּואר ןיִקעֶטְׁש יד ףֹוא ןְּבירְׁשעֶגא
 י ןופ ןֵמעַנ יד טֶה ןעֶמ ןעֶנאז ליטא גוא יו
 ַא ניא ןקעֶטְׁש יד ףֹא ןְּביִרְׁשעגְנֶא םיִאיׂשְנ
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ןופ ןְנְראַמ ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא סע
 ןּופ ןיִקעֶטְש יד ןֵמּונעֶג םֹוּרַא הָׁשֹמ טֶה גאָט
 םעֶד ףֹוא סאָד ןְהעֶועֶג ןעֶמ טאָה טאָג ראַפ

 ןֵלְדנאמ ןְסקאַועֶגֹוא טֶה ןרָהַא ופ ןיִקעֶטְׁש
 וזַא ְּךיִנ ןְסְקאוַו ןֵלְדְנאַמ איו וזַא ןעֶזייוו ּוצ
 ןנירק ןיִלעוֶו םוָו יד ןְּפאָרְטׁש ְּךיִג טאָג טעוֶו

 לייַו ןיִקעֶטְׁש ןייַז טְנעֶק רעֶד רֶכיֵלְמיִא טֶה
 רֶכיֵלְטיִא נוא ןְנאַמְׁשעֶג ףֹורָד זיִא ןְמאָנ ןייז
 טֶהטאָנ נוא ןיִקעֶטְׁש ןיי ןְמּנעג ּפֶא ְּךיז טֶה
 ןרָהַא ןּופ ןיִקעֶטְׁש םעֶד לאָז ןעֶמ ןעֶטאָבעֶג
 עֶויֵּב יד ּוצ ןְמיִסַא ּוצ רֶעֹומ לָהֹא ןיִא ןְגייֵל
 הָנּוהְּב רעֶד ףוא ןְגיִרְק טיִנ ןעֶלאָז ייֵז טייַל
 ןיִנעֶז ריִמ טְנאַועֶג ןעַּקאָה לֵאָרְׂשִי איד נוא
 איד ןּופ רָעייֵּפ םעֶד טיִמ ןְגְנאַג רַפ ןעֶראוָו
 ןריֹול רַּפ ןְראוָו ןיִנעֶז ריִמ גוא ןְנאַפ רֶעייַפ
 ריִמ נּוא .דָרֶע רעֶד ןּופ ןְטְלאַּפְׁש םעֶד טיִמ
 םאָד הָפְנִמ רעֶד ןיִא ןְריֹול רַפ ןעֶראוָו ןיִנעֶז

 ןיִגעֶז ןאַמ טְרָדְנּוד ןעֶּביִז טְניִזֹוט ןְהעֶצְרעֶפ
 ֶּבְראַטְׁש רימ ןילעוֶוְרעֶמְּדאָנ יא ןָבְראָטְׁשעֶג
 זּומ רַד ןָּכְׁשִמ ןיֵא טְניִהאָנ טייֵג םָו רֶד ןעֶד
 ריִמ ןְטיִה ְּךיִז ריִמ ןיִנעק איוִו נּוא ןֶּבְראַטְׁש

 נוא ןאָט הָלפְּת ןָּכְׁשִמ ןיִא ןמּוק ְּךאָד ןעֶמ
 ּוצ טייֵג רעֶנייֵא ןעוֶו נּוא ןעֶגְנעֶרְּב תיֹנָּבְרע
 - אא ףראד ןעֶמ יו טירְמ ןייא טיִמ רֶטְניִהאָנ
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 הניאצ

 ןרֲהַא טְרעֶפְנעֶיִנ טאָנ טֶה ןֵּבְראַטְׁש רֶע זומ
 לֵאָרְִׂי יִד םֶד ןְטיִה ןעֶלאָז רֵדְניֵק עֶגייז נוא
 ןעֶלאָו נוא ןֶּכׁשִמ ןיא ןייֵג טְניִהאָנ טיִנ ןעֶלאָז
 ניא ןֶתְלּוׁש ןיִא נוא ןֹורָא יא ןעֶריר ןָא טיִנ
 וצ ןיִנְרעֶל לאָז ןֹרָהַא ׁשֶדֹוק יֵלְּכ עֶרעֶדְנַא
 ֵלְּכ ןיִא ןְריר ןָא םיִנ ןעֶלאג איז יִול טֶבֵׁש
 לֵאָרׂשִיּוצ ןיִנְרעֶל ןעֶלאָז םִיַָל יד נוא ׁשֶדֹוק
 ּוצ טייֵּבְרַא רעֶייִז ּוצ ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאָז אייֵז

 ְךיא טְגאָז טאָנ (הָנֶּתַמ םֶכָל) ןֶּכׁשִמ ןיִא ןְטיִה
 ראַפ םיִנֲהּכ איִד ּוצ םִיוָל איד ןְּבעֶנעֶג ּבאָה

 סאָד ידְּכ ןְּכׁשִמ םֶד ןֶטיִה ןעֶלאָז יֵזהָנְּתַמַא
 ןָניִר ּוצ ןעֶמּוק טיִנ לאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנייֵק

  זיִא איֵבָנַה לֵאּמְׁש עַׁשְטאָח נוא ןֶּכְׁשִמ ןיִא
 ביִרְקמ ןֶּבְרקַא ןייֵלַא טאָה גוא ןעוֶועֶגיִוֵלַא
 לייוו ןעוֶועֶג לאָמ ןייֵא ראָנ זיִא סאָד ןעוֶועֶג
 (הָנָּתַמ תַדֹובע) ןעוֶועֶג ניִטיינ ץְנאַג זיִא םעי
 טְסְניִדַא ּוצ םִיַָל יִד ןְּבעֶגעֶג ְךייַא ּבאָה ְּךיִא
 ֹוזַא ייֵז טיִמ ןָטייֵּבְרַא ּוצ טיִנ נוא דֹובָּכ ןּופ
 עֶרעוֶוְׁשו ןְטייֵּבְרַא סאָוו תֹוכאָלְמ לַעַּב איונ

 תֶא ְֶל יִּתַהָנ הנה יִנָאו עַסּואיִמ נּוא טייֵּבְרַפ -
 הָרֹוּת יַד טְּבייַרְׁש יישר (יִתֹומֹורְּת תֶבֶמְׁשִמו
 ןעֶמ חַרֹק ןּופ גיִרָק םעֶד ְּךאָנ טְלעֶטְׁשיִג טֶה

 זיִא םִע תֹורְׂשעֵמ נּוא תֹומּורְּת ןְּבעֶנ לאָנ -
 ןייַ ּוצ דֶלעֶפַא ןְּבעֶנעֶג טֶה ראה ןייֵא לֶׁשָמַא
 ןֵּביִרְׁשעֶג טיִנ רַטֶׁש ןייק טֶה נּוא רֶּבאָה ּביִל
 ןירעק לאָז דְלעֶּפ םֶד זַא ָּתיִמְתַחעֶג טיִנ נוא
 ןעֶּבאָה נּוא טייַל ןעֶמּוקעֶג ןיִנעֶז ֹוזַא םיִא ּוצ
 טיִנ זיִא דְלעֶפ םֶד ןעֶנאָז נּוא טְגיִרקעֶג ףֹוּרָד

 רַטִׁש ןייֵא ןְּביִרְׁשעֶג ראַה רעֶד טֶה ֹוזַא ןייֵד
 זאָל טְנייַה טְנאָז נּוא .ּתיִמְתַהעַג ְּךיִז טֶה נו
 ןְבאָה לֵאָׂשיידָּךֹואֹוזַא ףֹורד ןעֶנירְק רעש |

 טאָנ טאָה םּורָד הָנּוהְּכ רעֶד ףֹוא טְגיֵרְקעֶג .
 ןעֶבאַמ קְראַטׁש ְךַז איד לעֶו ְךיִא טְגָזעֶג
 : טימ ןֹרָהַא ּוצ ןֶּבייֵלְּב לאָז הָנּוהְּכ איִד סאָר

 םוצ טְגאָזעֶג םֶה לֵאּומְׁש (םָעָה לָא לֵאּומְׁש רֶמאֹיַע)
 ןעֶלעוֶוריִמנואלָגְלִג ןייק ןייֵג רֶמאָלְקְלאָּפ = = =

 סֶע ןעֶר לּואָש ןּופ הָכּולְמ יִד ןֶעייֵנאַּב ןעֶמְראָר !
 ָוַבָט לּאָׁ ןּבאָה םֶָולֵאָרְשי ןופ ליִפ ןעֶוועֶג יָא

 ןפְלעֶה זנּוא רֶע טעוֶו םו טְגאָעֶג ןְּבאָה נוא ןעֶועֶג
 שֶחָנ ֶלֶמ ופ ןְפְלאָהעֶג יי טֶה רֶעַא דְנּוצַא רּבָא
 ןְטְכעֶרַא ּצ ןָטּונעֶג ףוא לֵאָׂשִי לָּכ םיִא ןָמאָה

 אנר הניארו חרק תשרפ

 אייֵז לאָז ןעֶמ ןְטאָּבעֶג טאָה נּוא רֶדָניִק עֶגייַו
 גיֶצְנאוְצ נּוא ריִּפ נּוא תֹורְׂשֲעַמּוהָמּורִּת ןּבעֶג
 ןעֶויוִועֶג זיִא הָׁשרַּפ רעֶד ןיא .הָנּוהְּכ תֹונָּתַמ
 טייַל איד ןעֶד ןֵבאַו עֶזיִּב טְכאַמ גיִרק איו
 גוא לָמיִה םעֶד ןּופ טְּפאָרְטְׁשעֶג ןעֶראָו ןינעֶז
 ירַפ ייֵז טֶה םֶו רֶעייַּפ םֶד ןעֶד רֶרֹע רד ןיפ
 רעֶד נוא לֶמיִה םעֶד ןּופ ןְמּוקעֶג זיִא טְנעֶרְּב

 םּורְד ;וא ןֵנניְִׁשעֶגןייֵא דֶרֶע יד ייֵז טֶה ְּךאָנ
 ןְטייַל טי ןְניִרְק ּוצ ןופ ןְטיִה ְּךיִ ןעֶמ לאו

 ןיִנעֶו םיִסיִנ ליפ טְּבייַרְׁש קֶחָּנ ע תֹורָלֹוּה רָד .

 סאָד ןֹרֲהַא ןּופ ןיִקעֶטְׁש םעֶד אייֵּב ןְהעֶׁשיִג
 ןעֶיועֶג זיִא גְניִהיִלְּב ייֵחָצ סאָד זיִא עֶמְׁשְרעֶו
 םִא זיִא גנִהילְּב ןייֵא ןיִקעֶטְׁש םעֶד ףֹוא
 ןְסְקאוַועֶג ףֹורְד ןֶלְדְנאַמ טֶה סע נוא ןעֶלאַפעֶג
 ביכייא ןֵּביִלְּבעַג זיִא גְניִהיִלְּב עֶרעֶדְנַא םָד נוא

 םעֶד ןְהעֶזעֶג טֶה ןעֶמ :ּוא ןיִקעֶטְׁש םעֶד ףֹוא
 יִא א ןֶּבְׁשִמ ןיִאגְניִהילְב ןייַז טיִמ ןיִקעֶטְׁש

 אייוֵוָצ םאָד ןעוועֶג זיִא םַנ ןייַא ְּךאָנ ׁשֶדְקִמ
 רֶנייֵא ןעועֶגןיִקעֶטְׁש םעֶד ףֹוא ןיִנעֶז ןְלְדְנאַמ
 רעֶד ףֹוא רנייֵא נּוא טייז רֶמְכעֶר רָד ףֹוא
 טייז רָטְכעֶר רָד ןּופ לָדְנאַמ רָד טייַז רֹקָניִל
 רֹקָניִל רָד ןּוֿפ לְדְנאַמ רָד נּוא סיִז ןעוֶועֶג זיִא

 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי ןעוֶו נּוא רֶטיֵּב ןעוֶועֶג זיִא טיינ *
 רעֶד ןּופ לֶדְנאַמ רעֶד טאָה ןאָטיִג תֹוריִבע
 זיִא נוא ןָריֹול ראַפ ּבְראַפ ןייַז טייַז רֶטְכעֶר
 ןּופ לֶדְנאַמ רָד נּוא ראַד נּוא ְּךייֵלְּב ןְראוָועֶג

 ןייַז ןיא ןייֵש ןעֶראועֶג זיִא טייַז רֶקְניִל רעֶד
 לֵאָרְׂשִי ןעוֶו נּוא טְכייֵפ ןעוֶועֶג זיִא נוא ּבְראַפ

 רעֶד ןּופ לֶדְנאַמ רעֶד זיִא ןעוֶועֶג םֹורָפ ןיִנעֶז
 נּוא ּבָראַּפ ןייַז ןיִא ןעוֶועֶג ןייֵׁש טייַז רֶטְכעֶר
 ראַפ ויִא טייַז רקניִל רעֶד ןּופ לֶדְנאַמ רעֶד
 ןיִא ןעֶמ טאָה ֹוזִא ןעוֶועֶג ְךייֵלְּב נוא טְראַד
 לֵאָרְׂשִי ןעוו ןיִנעק רֶד טְנעֶקיִג ןיִקעֶטְׁש םעֶד

 ,1 םּורָפ רָדָא וייֵּב ןיִנעֶז

 ,חרק תרמפה = '
 נוא טאָנ וצ תֹונָבְרַק טְבאַרְּבעֶג ןְּבאָה נוא ְךֶֶמ
 יז ּוצ לֵאּומָׁש טֶה ןעֶועֶג ךְליִרְפ רֶעייֵז ןעֶנעֶז
 באָה נּוא ןעֶליוִו רֶעייַא ןאָמעֶג ּבאָה ךיא טְגאָזעֶג

 ,.ןייֵג ְךֶלֶמ רֶד טעֶו טְנייַה נּוא ֶלֶמַא ןְּבעֶגעֶג ךייא
 ֵאּומְׁש ןָנאָז םיִמָכֲח יד ,טְלַא ןיִּב ְךיִא ןעֶד ךיי רַפ
 רע זַא ראָי ניִצָפיִפ נּוא ייוֵוָצ ןעוֶועֶג טְלַא ראָנ זיִא

 טְכאַמעֶג אָרָג םיִא טֶה טאָנ ראָנ ןֶּבְראָמְׁשעֶג יִא
 ןעמ

: 



 הניאצ 502

 לאָז ןעֶמ יְּ טֶלַא רֶעייֵזזיא רֶע ןעֶנייֵמ לאָז ןעֶמ
 ןָבְראַטְׁש גְנוי ֹוזַא לאָז לֵאּומְׁש קיִרַצ אֵנַא ןְגאָז םינ
 םָה תֶמַא ןיִא גּוא תֹוריֵבֲע ןאָמ טְוּומעֶג םֶה רֶע
 טיִנ נּוא ןְּבְראַמְׁש לאָז רֶע ןאָמעֶג הֶלִּפָה לֵאּומְׁש
 םּורָד יִּבעֶל ןיי יב ןְבְראַטְׁש עוו לּואָׁש יו ןְהעֶז
 ִּב ּונֲֵע יֵנְנַה) טְכאַמעֶג אָרָג וייֵרְנ טאָנ םיִא טֶה
 ןופ טְניִרעֶג ךיַא ּבאָה ךיִא טְגאָז לֵאּומְׁש (יי דֵננ
 טאָנ רפ טְנאָז טְנייַה רעֶהא יב ,ןָא דָנעֶגּוי ןיימ
 ןֵמּונעג ְךיִא ּבאָה ןיִמעוו יי ְךלֶמַה לּואָׁש רַפ נוא
 ְךיִא ּבאָה ןיִמעוו ייַּב ליִוייֵא ןייֵא רעֶדַא סְקֹוא ןייא

 'טימ ןְמּונעֶג ְךיִא ּבאָה ןיִמעוו ייַּב רעֶרָא ּתְליזנעֶג
 לאָו רָע ןיִמעֶּב םיִא לאָז ְךיִא םֶד ןעֶליִו ןעֶמּג ןייַ
 רַחֹוׁש ְךיִא ּבאָה ןיִמעֶו ןופ רֶרָא ןיִקָנעֶׁש סיִפע ריִמ
 נּוא םיִא ןּופ ןעֶלֹוה רַפ ןיִגוא עֶנייֵמ גּוא ןְמּונעֶג
 לע רֶנּוצַאְריִמ טְגאָז ןיִטְּפְׁשִמ טֶכעֶר טינ םיִא לאָז
 ןְּבאָה (ּנּתְקׁשע אל ּורְמאיַו) ןיִרעֶק םּוא ךייַא ְךיִא
 ָנּוא נּוא ּתְליִנאַּב טיִנ וָנּוא טְסאָה ּוד טְנאַזעֶג ייֵז
 נּוא ;ןיִקְנעֶׁש םיִפָע ריִד ןעֶלאָז ריִמ ןיִמעֶּבעֶג םיִנ
 םֶה ,ןָמּונעֶג ךאז ןייק וָנוא ןופ םיַנייק ןּופ טְסאָה
 לּואָׁש נּוא תּורָע ןייַא ןייַז לאָז טאָג טְנאָזעֶג לֵאּומְׁש
 ךיַא ּבאָה ְךיִא זַא תֹודָע ןייֵא ןייַז ךוא לאָז ְֶלֶמַה
 שמִׁש טֶה (לֵאּומְׁש רֶמאֹי) ןאָמעֶג טָכעֶר םּוא ןייֵק
 ןָתאַׁשאַּב טֶה רֶע םִָו טאָנ קְלאָּפ םּוצ טְנאַזעֶג
 ןופ טְכאַרְּכעֶג ףוא ךייַא טֶה נּוא ןֹרֲהַא גּוא הָׁשֹמ
 ןעֶגאָז תּודָע ריִמ ףוא לאָז רעֶד ייֵז ךֶרוד םִיַדְצִמ

 ֵארְִ יַד ןעֶפאָרְמְׁש טְלאוָועֶג טֶה ּומְש לייַו נּוא
 ןיִלעווטעוו ריִא ּבוא טְנאָזעֶג רֶעיְרַּפ רֶע טֵה םּורְד
 יִװ נו תֶליֵַנאַּב ְךייַא ּבאָה ךיִא ןעֶגאָז ריִמ ּוצ
 רֶד טְכעֶר טיִנ זיִא םֶע ןיִפאָרְטִׁש ךייַא ךיא לאז
 טייל עֶרעֶרְנַא לאָז ְךיִ ןיִא םיִׁשעַמ עֶוייֵּב טֶה םִו
 ייַּב ּבאָה ְךיִא טְנאָז ריִא זַא טְנייַה םּורָד ןיִפאָרְמְׁש

 טֵמּוק ,ןיִפאָרְמְׁש ךייַא ךיא געמ ןְמנעֶג םיִנ ךייַא
 םאָנ םִו תובומ ייִד ןעֶלייֵצ רֶד ןיִלעֶוו ריִמ רעֶהַא
 ןיִרעֶמְלֶע עֶרֶעייֵא טיִמ נוא ךיַא םיִמ ןאָטעֶג טֶה
 גוא םִיַרְצִמ ןייק טְרָדיִנעֶג בקֲעַי טֶה ןיִמְׁשְרֶע םּוצ
 ןּבאָה לֵאָׂשִי יִר טיִמ טייֵבְרַאעֶג ְּבאָה םִירְצִמ יֵד
 טאָג םֶה טאָג ּוצ ןעֶגייִׁשעֶג ןיִרעֶמְלֶע עֶרֶעייַא
 ןְגוצעֶגםֹוא ןָּכאָה ייֵז נוא ןרָחַא נּוא הָׁשֹמ טֶקיִׁשעֶג
 טְצעֶואַּב יז טֶה טאָנ נּוא םִיַרְצִמ ןופ לֵאָרְׂשִי יִד

 ןיא ןעֶסעֶג רַפ יי ןְּבאָה רֶנאַל ןעֶגילייַה םעֶד ןיִא

 == לֶא ּוקְֵיו) בָאומ ןּופ דְנאַה רַד ןיִא נּוא םיִּתׁשִלְּפ

 לֵאּומְׁש נּוא חַּתֶפִי וא רֹוּבִנַה ןֹׁשְמַׁש נּוא ןֹועְרַג
 תֹומּוא עֶוייּב יִר ןופ ןעֶוועֶג ליִּצַמ ְךייַא ןּבאָה נּוא
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 ריי א יי עי יי
 שש טאג א 4
 1 לא וו 1

 הרק תרטפה

  יֵרֲייִא ןיִא יוִו יװַא ךייא ןיִא ןייַז קאלְׁש םָמאָג

 / טעָּב לֵאּומְׁש ּוצ טְגאָזנ ןְּבאָה קְלאָפ יִצְנאַג סאָד-

  טיִמ טאָג טְניִד נּוא םּורפ רֶמייוו טייַז טְרָאייַנ םיָנ .

 . םיִנ םעוֶו טאָג ןעֶד (ומע תֶא יי ׁשֹוִּי אל יִּכ) ןיִַז

 א 0 ר איי א לי

 .הניארו

 שאר ןעֶרעֶיזַא פָא ןעֶנאַד ופ ןינרעל םיִמכֲח איד
 - ןעֶמ לאָז ןַײרַא רַדָא בֶרַא רַרָא רוד ןיי יִא לָהָקַה
 - ְךיילְג םינ יא רֶע אָז יִנ לאָז ןעֶמ ןְטְלאַה בּושָח
 | ףראד ןעֶמ נוא ןעֶועֶנ רֶעיִרְּפ זיִא סאו םיִנעָנ וצ
 . םיִנ ְךֹוא ןעֶמ ראָמ םֶד ןעֶטְלאַה רֵכּוׁשָח טיִנ םיִא
 | הָשפ טְניִכעֶר רַעיָד קּוסְּפ ןיא אָד ןְהעֶנ ריִמ ןעֶד
 / ןעֶוועֶג םּורּפרֲעייַז ןעֶנעֶז סו לֵאּומְׁש נּוא ןרָהַא נוא

 / +ּכיְִגנוא לֵאָרְשירָביִא טְצעֶיִגןעֶראוָו ןעֶנעֶזנוא
 . ךֹוא ןעֶנעֶז סו חֶּתִתְי נּוא ןֹוׁשָמִׁש נּוא ןֹועְדָנ ייֵז ּוצ
 . ןעֶנעֶג יֵו עַׁשְטאָח לֵאָרָשִי רעֶּביִא טְגעֶזיִג ןעֶראָָו
 ..לֵאּומְׁש נוא ןֹרֲהַא נּוא הָשֹמ ּוצ ןעוֶועֶג ְךייַלְנ טיִנ

 - ןעֶמאַזוצ קּוסָּפ רֶד ייֵז טְניִבעֶר ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןוֿפ
  ֹוזַא רֹוד ןייַז ןיִא בֶר ןָביִלטיִא לאָז ןעֶמ ןעֶנייַַו ּוצ

 . ןעֶועֶג ויִאתָו בֶר ןסֹרְג םֶדיוו וזַא ןְטְלאַה ְךיְִרֶע
  ָש ץנייר ייפ ןיִנְרעֶל םיִמָכֲח איִד ,רוד םיִנְעָי ןיִא
 - הֵאּובְנ איִר לֹומ רֶעייֵז םיִמ ןעֶדָייִר םיִאיִבָנ איִדֹסֶד
 / םֶהלֵאּומְׁש יִװ וװַא ןעֶגאַז ייֵז םִָו טיִנ ןעֶסייוֵו נּוא
 . ַּומְׁש נוא ןרָהַא נוא הָׁשֹמ טְנאָז נּוא רייֵרעֶג ןייֵלַא
 - ןהָהַא נוא הָׁשֹמ ןעֶנאָז טְּפְראַרעֶג טְלאָו רֶע נּוא
 . רייֵר רֶע םװ טְסּואוועֶג טיִנ ּטֶה רֶע ראָנ ְךיִא נוא
  ָׁשְטאָח רייַרעֶג לומ ןייז ןופ םֶה הָנִכְׁש יָד ןעֶד
 / טֶהְךאָד םיִאיֵבָנ עֶלַא רָּביִא ראַהַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 . ריִא נּוא (ּואְרַּתַו) רייֵר רֶע םָו טְסּואוועֶג טיִנ רֶע

 / ףייַאףוא טמוק ןֹומַע ןּפ ְךֶלֶמ רֶר םֶד ןְהעֶגעֶג טֶה
  ןעֶכאַמ ְךייַא לאָז ְךיִא טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ ריִא טֶה
 / אש זיִא םֶר הָלֶמַא ןְבעֶגעֶג טאָג ךייא טֶה ְךֵלֶמַא
 / ריִא ּבוא (ּואְרָיֵּת םִא) ךייַא רַפ דְנּוצַא זיִא רֶע םִו
 . ןיִטְלאַה םעֶוו נּוא טאג ראַפ ןיִטְכרַאָפ ךייַא טעוֶו
 - םּויקַא ְךֶלֶמ רֶעייַא טיִמ ריִא טעוֶו וזַא תֹוָצָמ עֶנייז
 / ףיִא ּבוא גוא (ועְמְׁשֶה אֹל סָאו טאָנ רַפ ןיִּבאָה
 / יא נוא םאֵנ ןּופ לֹוק ןיִא ןיִרעֶה ּוצ םיִנ םעוֶו
 . םעֶו וזַא רייֵר עֶניינ ןגעקא ןעֶגיִנעֶּפְׁש רֶרֵיוִו טעוֶנ

 . ןיגְנאַנג זיִא ןאָטַג הָלֵפְּת לֵאּמְׁש טֶה .ןיִרְטְלַע
 / ןיִבאָה ווא ןיִציִלּב נוא ןיִרניִד טיִמןיִנעֶר רֶסיֹורְנַא
 / גוא טאָג ראַפ ןיִטְכְראַפג רֶעייִז לֵאָרְׂשִי איד ְךיִז
 - גּוא (לָאמׁש לֶא םעֶה לָּב ּורְמאֹו) לֵאּומְׁש רַאַפ

 / ויַּב ןֶּבאָה ריִמ לייוו ןֶּבְראַמְׁש טיִנ ןְלאָז ריִמ טאָנ
 - (ּואָריִּת לֵאסָעה לָא לֵאּומָׁש רֶמאֹיַו) טאָג ראַפ טעֶרְג

 / ךייַא טְבְראָפ קְלאּפ םעֶד ּוצ טְגאג לֵאּומְׁש טאָה

 רעֶד ְךאָנ ְךאָנ טיִנ טייג נוא ןְצְראַה ןֵעְנאַג םעֶד
 . ליִּצַמ טיִנ ןאָק נּוא ןיִּפְלעָה טיִנ ןאק םאוָו א"ע

 ןְמאָנ ןיִםיורג ןייַז ןְגעוֶו ןּופ קלאפ ןייַ ןיִאָל רַּפ
  ןיִפְעֶה טיִנ אייֵז ןעֶק רע; ןיִגאָז םיִג לאָז ןעָמ יִדָּ

 4 יורד : :



 הגניאא

 ףוא טְנעֶרפ םֹוקָלִי רעֶד ןיִרעוֶו טְכעֶוׁש ראַפ יִנ

 =יר הניארו הרק תרטפה

 ץֶראָל ץוחןיִ זיא ץיריִּת רֶד ברא יי גּוא קְלאָפןייַ
 ןיינ ןיִנעֶז ריִמ לייוַו ןיִזאָל רַפ טיִנ זָנּוא טאָנ טּוט

 םיִנ טאָג ונְוא טּומ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא גּוא קְלאָפ
 יִלאָז א ןיִמאָנ ןיִמורג יי ןיִגעֶֶוןופ ןיִואָל ראַפ
 ןיִזאָל ראַפ םינ זְנּוא לאָז טאָג םאָד ןייַז הָכֹוז ריִמ

 : ןֵמָא ןְמאָנ ןעֶגיִלייַה ןייז ןיִגעֶוו ןופ
 הרוהי ילשמ

 סו רַפ טְגאָז ׁשְרדִמ רֶד וגו ֹומַע תֶא יי שֹוטִי אֹל יִּב)
 זלֹודָגַה ֹומְׁש רּובֲעַּב וגו ׁשֹוָׁי אֹל יִּכ) לאָמַא טייֵטְׁש

 (בֹזעַי אל ֹותָלֲחנְו וגו ׁשֹוטֵי אֹל יִּכ) טייֵטְׁש לאָמַא גוא

 ֹומַע רּובֲעַּב ויִא ןיִאּכי ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד זַא ֹובִיא יר טְנאָז
 גוא לֹודְגַה ֹומָׁש רּובֲעַּב יִא ןיאָּכַ טי ןיִנעֶז יז זַא ֹותָלֲתַנְו
 גוא ֹותָלֲחַ רּובֲעַּב ויִא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןיִגאָ ןֶגֶּבר איד
 ריִמ זיִא ןיָנע רֶד לֹודָגַה ֹומְׁש רּובֲעַּב זיִא ץֶרָאָל ץיח ןיִא
 גיק סָד זַא רֶטאָפַא ייַּב רָניקַא יוִו תישה ייַּב ןיִנעֶז ןֵדּוי

 רייֵרַפ נוא ְךיִזןיִּבעֶג םיִא רע טָּצעֶז רֶׁשֵיַמ ףרָדב ְךיִז טיפ
 ּוצ דֶנאַה ןייַז טימ ןייֵלַא םיִא טְגְנאַל רָד גּוא םיִא םיִמ ָךיִ
 טְרעֶק רַּפ הֶליֵלָח רעֶּגָא הָבֲהַא סֹורָג טיִמ גּונעֶג ןיִסע
 רד יֵּבְצאָה נּוא ןייַרַא םַעַּכ ןיִא רֶטאָפ םָד רֶע טְגְנעֶרְּב
 יִנ רֵּבֶא ןיִסעֶּוצ םיִא טיִג נוא תֹונָמַחַר םיִא ףֹוא ׁשָה רֶטאַפ
 טְלאַּפ לאָמַא רֶרָיָנַא טְפְראוַו רע ראָנ דְנאַה עֶניִגייֵא ןייַז טיִמ

 לייוו עֶטאָלָּב טימ טְגיִרעֶג ןייא טְרעֶו סע נּוא ּפאַרַא סע
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 ןיסעןייַז ןופ הָאְּנַה ןייק; טי רעטֶה טסיִרְד רַפ רֶטאָפ םָד
 תיישה טֶה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא ןעוֶויִג ןינעֶז ריִמ זַא ןיִא זַא
 ָךיִז טֶה נוא הפָיןיֵעְּב רַיָל רַיִמ הָבֵרְּב יד ןיִּבעֶגעֶג זָנּוא
 יּבְצאָח ןקָרְַמרֶטְנּוא דְנּוצַא רָּכֶא רֶדניק עָניינטיִמ טייֵרְפעֶג

 םיִמ רָטיִּב נוא רעוְׁש רעָייז רעֶּבָא הָסָנְרַּפ זָנּוא טיִג דע
 לאַקְוֶחַי ןיִא טייִטְׁש סעֶייוו תֹוּביִס עֶטייו ָךְרֹוד תֹובָצע םֹורְג
 ַמֲחַמ טיִנ זַא הודע.ןייֵא ןיִא םָד ּולֵכאֹי הָנֵאַדְּב םָמֲחַל (ב"י
 לייו דָמָח םֹורָג ןייַז תַּמַחַמ ראָנ זְנּוא רֶע טיִג טְפאַׁשּביִל
 רָמֹורְגַא זיִא רַּביִרעֶד תֹובָא יֵד ּוצ ןיִראֹוְׁשעֶג טֶה תיישה
 ּומָׁש ןַעַמָל רֶדָא ּביִל ּוצ זְנּוא הָמָנְרּפ זָנּוא טיִג רעֶגּוצ קּוליִח

 ּגוִּכרְביְַהֲאו בע תֶֶׁרַּ יִא טייטש רֶּביִרעֶד .לֹדָגַה
 ּוצ טְמוק םעיזַא לָשָמ יִּפ לע ִּּּתְמֶהְבַבּו 'וגו ְךיֶפָלא רַגָׁש
 טייַרְפ רֶע נג: רֶנייַרַפ רֶעיִגַא זיִא רֶע סוָו טְסאַגַא םיִנייֵא
 נּוא טעֶז רָד ּוצ בּוט לָּכ םיִא רע;טיִג םיִא טיִמ רעֶייִז ְךיִז

 עֶנייַ ּוליִפָא בָרֵקְמ םיִא זיִא גוא םיִא טיִמ ַחֵמֵׂשְמ ְךיִז זיִא
 ּוצ ְךֹוא דְרעֶפ םָד טיִנ גוא הָלָגע לַעַּב םָד נּוא םיִתְרָׁשְמ

 ִבָצאֶה לַעילבּו עֶרׁשיִא ןיֵא םיִאּוצ טְמּוק סע;ַא רֶָּא ןיִסֶע
 זּומ רע;לייוַו ראָנ רעֶּבָא בּוט לָּכִמ ןיִסע ְךֹוא םיִא טיִג רֶע

 טְנאָז םֶר ,גָניִטְכַא טיִנ ראָג רעטיִג םיִתָרָׁשְמ עֶנייֵז ףוא נּוא
 עו ךֶכַרבּוןיִּבאָה ּביֵל ְךיִד טעוֶו רעוא ֶּבהֲאֹו קּסָּפ רָד
 ןיִלעֶו תֹומֵהְּב עֶנייד ְךיֶפָלֲא רגׁש ּוליִפֶא ןיִׁשְטְנעּב ְךיִר רע

 - - ֹרֵרּביִל ּוצ ןיִרעֶו טְׁשְטְנעֶביִג ָךֹוא

 ,תקח .תשרפ
 םּורָד טֶה הָרֹוּת איר (הָרֹוּתַה תקוח תאמ

 ויִא סָד תקיח טְראוָו סד ןּביִרְׁשעֶגְנָא
 נּוא ץעֶזיִג ןייֵא זיִא הָמּודֲא הָרָּפ איִד ׁשְטייֵט
 לייֵמַא נוא םעמ ןייַא ןָאטאָנ ןופ טאָּבעֶג ןייֵא
 ָהאַמ וצ ןְמאָּבעֶג טאָה טאָג ןעֶנאָז םיִמָכֲח
 םֶד ףֹוא הָרפַּכַא ןייַז לאָז יִז הָמּודֲא הָרָּפ יִד
 רֶּבְִמ רֶדְיִא טְכאַמיִג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִיסוו לֶנע
 הָחְפִׁש רעֶד ןּופ דָניִק ןייֵא לָׁשָמַא ויִא םע
 ראה םעֶד ןּופ ץעֶלאַּפ םעֶד טְכעֶריִג ןייַא טֶה
 לאָז נוא רֶמּומ יד ןָמּוק זאָל ראַה רָד טְנאָז

 שורקה ה"לש
 רַהַטְמ ויִא איִז םו הָמּודֲא הֶרּפ ןּוֿפ בע םעֶד ןיִא

 םֹורַא ןּוֿפ רָד ןעֶמ ןעק םיִרֹוהְט אָמַטְמּו םיִאָמְּמ
 ןינע ןיִא ייַפ רּומיִל ןופ ןינע ןיִא ייֵס רָסּומַא ןיִמעֶנ
 רֶד ןיִראוָו וזַא זיִא דּומיִל ןּופ ןיָנע ןיִא .הֵׂשֲעַמ ןּופ
 ןייַז טימ נּוא הָנָׂשַה ןייַז טיִמ ןיִרעֶלק ףראד ׁשְנעֶמ

 רֶע ויִא טיִמ רעֶד טייקְביִלְנעֶמ ןייַז טייַו יו לֶבֵׂש 4

 סאָר טְרעֶוו םיא טְרעֶמייֵל ןיִא רֶמֹוח ןייז רָתַשְּמ -

 טא
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 ןפורג

 עט
 5 טאש א

 ןְמּיק לאָז ךואֹוזַא ץעֶלאַּפ םעֶד ןעֶכאַמ ןייר
 םעֶד ףֹוא הֶרּפַּכ ןייֵא ןיִיַז לאָז נּוא היק איד
 ֹוזַא נוא םָכאַמעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי םו בלאק

 נוא ןעֶנְניִר רֶעֹוא עֶרֶעייז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איו
 וזַא לָנֲע םּוצפ ןְּבעֶנעֶג דְלאָנ ןיּכ ןעֶדְנאַּב זאָנ
 ןיֵא ןעֶפֹוק ּוצ ןעֶּמעַג רֶלעֶג עֶלַא אייז ןעֶלאָז
 ּוצ טור ןעוועֶג זיִא הָרָּפ יִד נּוא הָמּודֲא הֶרָּפ
 ןעֶראו זיִא םאָו לֵָנֶע םעֶד ףֹוא ;ייז רֵּפַכְמ
 יא איִז נּוא טור זיִא םו דֶלאָג ןּופ טְכאַמעֶג
 ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד לייוַו םומ ןייא ןָא ןעֶועֶג

 ףירפ
 ' בקעי להוא

 לָׁשָמַא ּזיִא סע (רֹמאֵל יִי הִוצ רֶׁשֲא הָרֹוּתַה תֶקח תאונ
 ןייק טיִנ ׁשְנעֶמ רעֶּגאַרַג ןייֵא גּוא ןאַמירָא רעֶפֹורְגַא

 - ןעֶראוָועֶג זי רֶע ןְפְלאָהעֶג טאָג ָנּולְצּלְּפ םיִא ֶׁה םֶתומ
 טיִמ ְךיִז רע טֶה רעֶטְכאָטַא טאַהעֶג טֶה ןּוא רֶׁשֹוע ןייֵא
 טְקיִׁשעֶג רֶעטָה ןּוז סבָר םעֶד םיִמ ןיינ ְךֵדֶׁשָמ טְלאוָועֶג ריִא

 ןיִבעֶג ריר לעוֶו ְךיִא םיִא ּוצ טְנאָז נוא ןֶבְַׁשַא ןעֶפּור
 אֹוד יִּבַא ןיִלעוֶו ןייַלַא טסעוֶו ּוד ליפ יוִנ דֶלעֶג תֹונָבְרִׁש

 ןעֶפיִמְׁש םיא טימ טְסְלאָו נוא בָר םעֶד ּוצ .ןייֵג טְסֶלאָז
 ןיגעוו

 אש

,, 



 504 - הניאצ

 אייז וַא נוא םּומ ןייַא ןָא ןעוֶועֶג ץְנאַנ ריִרְּפ
 ןעֶגיִרקעֶג ייֵנ ןְּבאָה טְכאַמעֶג לֶנֲע םֶד ןָּבאָה
 רעד ְּךרֹוד נּוא הָמָׁשָנ רֶעייז ןיִא םּומ ןייַא
 נּוא םּומַא ןָא ץְנאַג ןייז רֶדָיוו ייֵז ןיִלעוֶו הֶרָּפ
 הֶרָּפ רֶד ןיא ןעוֶועֶג קֵסֹוע רֶזֲעַלֶא טֶה םּורְד
 ְךִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי לייוַ ןרֲהַא טיִנ הָמּודֲא
 סאָד ןעֶכאַמ ּוצ ןֹרַהַא ףֹוא טְלעֶמאועֶג ןייֵא
 לֶנַע םאָד טְכאַמעֶג טאָה רֶע לייַו נוא לֶנע
 הָרָּפ יִד ןָכאַמ טְפְראַדעֶג טיִנ רֶע טֶה םּורָד
 טְנעֶרְּב ראַפ הֶרָּפ איד טֶה ןעֶמ נוא ,הָמּודֲא
 הָמּודֲא הָרָּפ רעֶד ּוצ ןְמּונעֶג טאָה ןעֶמ נּוא
 ןעֶמֹור ןייֵא נוא ץְלאָה ןיִנעֶט ןופ םיֹוּב ןייִא
 רֶמייַרְק ןייֵא נּוא רִייַז ליִמְרעוֶו נּוא םיִדאָפ
 יִיַרָד יִד ןינעקא ןעֶועֶג ןיִנעֶז ייֵרְד יִד בֹוזא

 לֵאָרְׂשִי ןופ ןְלאַפעֶג ןיִנעֶז סאוָו ןאַמ טְניזומ
 רָד זיִא םֹוּב ןיִנעֶט רֶד נּוא לֶנַע םעֶד רָּביִא
 םֶד זיִא בֹוזַא נּוא רֶמייֵּב עֶלַא ןּוֿפ רָמְסְכֹעָה
 רעֶד ןעֶנייוו ּוצ רָמייֵב עֶלַא ןּופ עֶטְסְנירְדיִ
 לייוַו טְמּוק םֶד םוָו ןאָטיִג תֹוריִבֲע טֶה םוו
 גירְדיִג ְךיִז רֶעלאָז ןְטְלאַהעֶגְּדֹוה ְךיִז טֶה רע
 נוא ןייַז לֵחֹומ טאָנ םיִא טעֶוו ֹוזַא ןעֶטְלַאַה
 ניִּבייֵא ןעֶמ טֶה הָמֹודֲא הָרָּפ רֶד ןּופ ׁשַא סֶד
 לֶגַע םעֶּד ןופ הֶרָיַבע; איד יוִו וזַא ןְטְלאַהעֶג
 טאָג ןעֶד גיִּבייֵא זיִּב ןְּבעֶג רַפ ןעֶראוָו טיִנ ויִא

 ׁשורקה ה"לש

 ןיִא ןייֵג ליוִו רע,זא רָּבֲא אמְטַה תֶא רַהֵמִמ ןֿפּורְג
 ךיילגזיִא ןילוח רַפ יִא םיִא ןּופ סאָו ןְבאַז עֶפיִ
 קְראַטְׁש טְנייֵׁש איז ןעוֶו יז רֶד ןיִא טקיק רֶניא יו
 ןפּרְג םע. טְרעוֶו ליקגיט ןעֶגֹוא איר םיִא טְרעֶו
 ןעקֶׂשעֶמ ןיפ ןיגע ןיִא נוא .םיִרֹוהְּטַה תֶא אֵמַּטָמ
 טְּבייַרְׁש ם"ּבמר רעֶד יִו םעֶד ְךאָנ ֹוזַא ןְגאָז ןעֶמ

 איו ָׁשְנעֶמ ןופ תודמ ןְגעֶקַא םיִקָרְּפ הָנומְׁש ןיִא
 .לָמיִמ ןיִא ןייֵג ריִמָּת לאָז רע זַא ןרָיַפ ְךִז לאָז רע
 ןייֵא גוא ןייַז ּוצ  טיִנ גוט ןרזּפ ןייֵא ּונֵיַה .געוֶו
 ךֹוא וזַא נּוא הֶדֵמ יִטְכעֶלֶׁש ןייֵא ףֹוא ויִא ןצמִק
 וצ ןָא ןעֶלייוֵו רעֶד םֹוא רע לֵאָז תֹודֵמ עֶלַא ןיִא
 טאָה רע זַא ןעוֶו ראָנ .עֶצּומְמַה ְךֶרֶד םעֶד ןיִמעֶנ
 רֶע נוא גע ןעֶטְסֶלָמיִמ םעֶר ןופ טְרעֶקג ּפָא ןוש
 רעֶר ןיִא ןְגייֵב ְךיִז רֶע לאָז ןאָמ הָבּושָּת ףְראַד
 טְנאֹוג ּוצ ןעוווֶג ריִרָפ זיִא רע;איוִו טייֵז רעֶרעֶדְנַא
 טעוֶו רע ןְנאַוויִּב ךָפיֵה םעֶד ןעֶמעֶנ ןָא רע.לאַז
 ןעֶנעֶק םעֶד ְךאָנ-ףָיַו רֶעג טעֶו ןְהעֶו םְנאוועֶג
 סאוָו רעֶר אָצְמִנ .טְקְנּופ לָמיִמ םעֶרםוא ןעֶלעֶטְׁש
 וצ ןָמעֶנ ְךיִז ליִװ רע,גּוא תֹודְמ יִד ןיִא-ץְנאַג זיִא

 ןיג

 װאעם  תקה תשרפ

 אֵמַמְמ לֵאָרְׂשִי טאָה לָנֲע סאָד איו ֹוזַא נוא
  ׁםֶה ֹווַא ןעֶועֶג א'ע ןייַא זיִא סע לייַו ןעוֶועֶג

 ריִא ןיִא םָה סע.רעֶו ןעוֶועֶג אָמַטמ הָרָּפ יִד
 טְנעֶרְּב רַפ טֶה ןעֶמ יוִו ֹוזַא נּוא ןעוֶועֶג קֵמֹוע
 טייֵרְּפִׁש רַפ ׁשַא םָד טֶה ןעֶמ נּוא .לֶנֵע םֶד
 ְךֹוא הָרָּפ רָד ייַּב ןעֶמ טָה ֹוזַא רֶסאֵוַו ףֹוא
 הָרָּפ רָד ףֹוא נוא טייל יַד ןְגיִנייֵר ּוצ ןאָטיִג
 ּבאָה ְךיִא טְגאֶוֶגְךֶלמַה הֹמלְׁש טֶָק הָמּודֲא
 .הָמְכָח יִד רָּבֶא גיַלק ץנאנ ןיִּב ְךיִא טְנייֵמעֶג
 ןייַטְׁש רַּפ טיֵנ ְךיִא ןאָקהָמּודֲא הֶרָּפ רָד ןּופ
 זיִא המלְׁש זַא םָד טְנאָז קּוסָּפ רֶד עֶׁשְטאָה

 רעייֵז סאוָו םֶדֵק יֵנְּב איִד ןּופ ןעוֶועֶג רֶגיִלְק
 ןעוט נוא לָמיִה ןיִא תֹולַמ יד טיִמ זיִא הָמָכָח
 רעֶטְנּוא ןְהיֵלְּפ םו לֵנייַּפ איד טיִמ תֹומָכָח
 ןעוֶועֶג רָנלַק הֿמלָׁש ויִא ְךֹוא נּוא לֶמיִה םעֶד
 טאָה ְךֵלָּמַה הֹמלָׁש זַא ןעֶד םִיַרְצִמ איִד ןּופ
 רע טאָה ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד ןֶעֹוּב טְלאוָועֶג
 םיִא לאָז רֶע םִיַרְצִמ ְּךַלֶמ םּוצ טְקִיִׁשעֶג
 תיֵּב םאָד ןָרעֶומ ּוצ תֹוכאָלְמ יֵלֵעַּב ןעֶקִיֶׁש
 יֵלַטַּב עֶמּונ אָד ויִא ןעֶמְראָד לייוו ׁשֶדֹקִמַה

 ןבראטש בקעי להוא

 ףעֶד ויִא ןייַ ַדֹׂשְמ ריִמ טיִמ ְךיִנ לאָז רֶ} ןיז ןייַ ןיגעוֶו
 טְסיֵמְׁשעֶג םיִא טיִמ טאָה נוא בָר םעֶד ּוצ ןְגְנאַגעֶג ןָכָדַׁש
 ׁשֵנ בָר םעֶר ויִא ְךאַז איד עֶׁשְטאָה ְָךֹריִׁש םעֶד ןיגעֶו
 םעֶד טיִמ לאָמ ןייֵק טאָה רֶע םּוראוָו ןעֶצְראַה םיצ ןעֶוועֶג
 ְֵרַׁש רֶד ראג רֶטרעוֶו יו ןייק.םעֶנגםיִנ ׁשֶנעֶמ ןְּבאָרְג
 - טעֶריגרעֶּביִא בר םעֶד רע;טאָה רייֵר עֶטאַלְג עֶנייז טיִמ
 ןְמיקעג זיִא סֶע'זַא ןעוֶועֶג ַַרֵׁשִמ עֶלייֵּב ךיז ןְּבאָה ייֵז נּוא
 טיִמ טעֶר בָר רעֶד זַא ׁשֶנעַמ רעֶד טְהעֶז הָנֹותֲח רעֶד ָךאָנ
 םֶרעֶרְיִו ראַפ רעֶייִז יז רע, טֶה טְראוָו םוׁש ןייק טיִנ םיִא
 םינָהּוחְמייֵוְצ זַא םֶכיֵלעזַ ןְפאָרְטעֶג סאָד ְךיִז טאָה אוו
 זַא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןופ רעֶנייֵא דְמעַרְפ איו ֹוזַא ןייַ ןעֶלאָז
 רעֶר זיִא ןָרייֵר ןיִלעֶוֶו טיִנ ןעֶרעֶדְנַא םעֶר טיִמ לאָז רעֶנייֵא
 |ְןעֶלֹופאַּב בָר רעֶר טאָה ןְראָועֶג ראוָועֶג ריי יִד ןּופ בָר
 ָךּודיִׁש רעֶד זַא נוא םיִדָרְצ עֶדייֵּב ןֹופ ָךייֵלְג זיִא ריִמ טיִמ ָףיריִׁש רעד זַא טְנייֵמ רֶע תֹועָּמַא טאָה רע זַא ןָּתּוחְמ םּוצ
 סאוָו ְךיִז טְרעֶדְניוִו רַּפ רע סאוָו טְכעֶר רֶע טאָה ךייל גיִא

 סֶע זזַא טיָנ ְךיִז זיִא תֶמָא ןיִא רֶּבֶא םיִג םיִא טיִמ דייֵר ְךיִא
 טְכעֶר זיִא םיִא טיִמ טיִנ טעֶר ְךיִא סיָנ ְךֶּפיֵה רעֶד ראָג ויִא
 אָז ְךיִא ןֶׁשְנעֶמ ןְטְסאָרְּפַא ֹוזַא טיִמ ְךיִא ּבאָה םוָו ןעֶראוָו
 טיִמ ְךיֶמ ּבאָה ְךיִא סאוָו הָׁשקנסֶד םיִא זיִא רַׁשְפֶא ןעוֶועֶג ֵרֵׁשְמ םיִא טיִמ ְךיִמ ּבאָה ְךיִא עֶׁשְטאָח ןעֶרייֵר םיִא טיִמ

 םיא
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 - תֹורֹוד עֶלַא ןיִא הֶרָיִבֵע רֶד ףוא טְלאָצעֶּב



 הניאצ
 המלָׁש ּוצ טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה איד ןֶּבְראַטְׁש !
 רעֶד אייֵז טאָה המלׁש דְלאַּב יו נּוא ְּךֶלֶמַה |

 עֶטֹוט ןיִנעֶז עֶלַא איד טְגאָעֶג רֶע שֶה ןְהעֶז
 ןילעוֶו ייֵז םָד טְנעק רעֶד טֶה רֶע ןעֶד טייֵל
 טְכאַמעֶג ייֵז רע טֶה ֹוזַא וָּבְראַטְׁש ראָי סָד
 ְךֶלֶמ םוצ טְקִיִׁשעֶג ּפָא ייֵז טֶה נוא ןיִכיִרְכַּת
 ּוטְסאָה ןעֶגאָז ןָסייֵהעֶג םיִא טֶה :ּוא םִיַרְצִמ
 אייז ןְּבאָרְנעֶּב ּוצ ןיִכיִרְכֶּת טאַהעֶג טיִנ ןעֶד
 ְךֹוא נּוא ריִמ ּוצ טְקִיִׁשעֶג ייֵז טְסאָה ּוד םִו
 ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ןּופ ןעוֶועֶג רֶניִלְק זיִא המלְׁש
 םיִכָאָלַמ איד ןּופ ןעוֶועֶג רֶניִלְק זיִא רע; םוָו
 םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טְלאוָועֶג טאָה טאָנ זַא ןעֶד
 םיִכָאְלַמ יד טיִמ ןְסאָרעֶּבְּךיִז רֶעטֶה ןָׁשְנעֶמ
 םִו ְךאָנ טְגאועֶג םיִא ּוצ םיִכָאְלַמ יד ןֶּבאָה
 ןְגִדְניו לאָז רֶע ןְׁשְנעֶמ םעֶר ןְפאַׁשעֶּב וטְסְלאָז
 רֶגיִלְק ןייז טעוֶו רֶע טְנאָועֶג טאָג טֶה ריִד רַּפ
 עֶלַא טְליִמאַועֶג ןייֵא טאָג םֶה ֹוזֵא ְךייַא ןּופ
 יד טעֶרַפ נּוא תֹופֹוע נּוא תֹומָהְּב נוא תֹויַח
 ןְּבעֶג ןְמאָנַא אייֵז לאָז ןעֶמ ֹוזא יװ םיִכָאָלַמ
 נּוא ןְרעֶפְנֶע ּוצ םָו !טְסּואוועֶג טיִנ ייֵז ןֵּבאָה

 רע טֶה ןֵׁשְנעֶמ םעֶד ןְפאַׁשעֶּב טאָה טאָג זַא
 םֶה ןָפּור ייֵז לאָז ןעֶמ ֹוזַא יוִו טְנעֶרְּפיִנ םיִא

 טאָנ ויִאֹנ םאוָו ןְּבעֶגעֶג ןְמאָנַא ןָכיֵלְטיִא רע
 שורקהה'לש י

 םאָד טְרעֶו טייז ןייא ןיֵא ראָנ ְךי ןֶגיֵּב וא ןיי
 לַעּב ןייֵ זִא רָע וַארֵּבֶא רֹוהָטַה אֵּמַטְמ ןפּרְג ןָא
 ראָנ ןֵמעֶג ְךיז רֶע ףְראַד םֶלאַמאַד סאוָו הָבּׁשָּת
 זיִּב ריִרָפ ןּופ הָדֵמ יד ןּופ טייז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןיִא
 יימׁש וצ ּפא ןְרעֶו טְנאֹוועֶג ןייַא םעוֶו רע;ןּגאו
 יִא ןאָמ ֹוזַא רע; געָמ :ָהנמ ןעֶגיִרעֶרִרְפןייז ןּופ
 רע זַא םיִאֵמְּמַה תֶא רֶהּטְמ ָּפּורְג ןָא טְרעֶו סאָד
 תֹודמ יִד ןיִא ְךיִז רע נעֶמ אֵמְטַא ןעוֶועֶג ריִרָּפ זיִא
 ריִרפ ןּופ ֶַּפיֵה םעֶד טייֵצַא יִרְפ ןאָט ּוצ ןֶריִפ אָי

 רֵהֵטְמ טיִמ רעֶד ְךאָד ְךיִז זיִא רע גּוא
 יִעיֵבְׁשַה םויַבּו יִׁשיִלְׁשַה םויַּב ֹוב אָטֵחְתִי אּוה)

 ָמרַא ןעֶגאָז ןעֶמ ןעֶק קיסָּפ םעֶד ןיִא (סֶהּטִ
 טיִנ הֶרָפ רֶפא יִר זיִא ןעֶמייֵצ עֶגיִטְנייַה ףֹוא ןעוו
 ׁשְנעֶמ רעֶדךיִז ןעק;ןעֶגעוֶו טְסעֶר ופ ןעֶרְנאַה ראַפ
 תֵדְמְַה ןיִא ןייַז קּובָד טעֶו רֶע זַא ןירֶהַטְּמ

 טיִמ גּוא ןייֵלַא ןיֵנְרעֶל טעוֶו רֶע נּוא הָרֹוּתַה
 םִיקָלּו תֹוׂשֲעַלו הֹומְׁשִל הער איִד ףֹוא עֶכעֶדְנַא

 לָש ומי טְנאַזעֶג ןעֶּבאָה ל"ז םיִמָּכֲח איר םּוראוָו -
 איִר זַא זיִא עֶרֶעֶייז הָנָוַּכ איִד םיִנָׁש ףֶלֶא ה"בקה

 טְנעֶזיוט סְקעֶז ףֹוא םֶר םְוייוַו תיִׁשֵרְּב יֵמְי תעֵבָׁש = !
 ראו 0
 הי יי = עי 4

 תקח תשרפ

 עֶמ לאָז יוִו שְנעֶרְפיִג םיִא טאָנ טֶה ןְלעֶפעֶג
 אי יד הניארו

 ןְראוָו ןיִּכ ְךיִא לייוַו םָדָא רֶע טְגאָז ןִפּור ְּךיִד
 טְגעֶרְפיִנ טאָג םיִא טֶה דֶרֶע רֶד ןּופ ןְפאַׁשעֶּב
 לייוַו (יָנֹדֲא רֶע טְאָז ןְמאָנ ןייַמ ויִא ֹוזַא יו
 נוא ןְמְלעוֶו עֶלַא ןּופ ראה רעֶד טְסיִּב ּוד
 םֶהָרְכַא ןּופ רֶגיִלְק ןעֶועֶג זיִא ךֶלֶמַּה המלְׁש
 קיִדַּצַה ףֵסֹוי ןּופ ְךוא נו ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןּופ נּוא
 ףֵסֹוי טְלאָועֶג טֶה ןעֶמ זַא לאָמְטְסְנעֶד ןעֶד
 ןְבירְׁשעֶג ןעֶמ טאָה ֹוזַא ןעֶכאַמ טיִלֵׁשַא ּוצ
 נּוא תֹונֹוׁשָל גיִצֶּביִז עֶלַא ףֹוא ףיִרְּב גיִצָּביִ
 רַפ ייֵז טֶה נוא ןעֶנייֵל טְנעֶקי ייֵז טֶה ףסֹוי
 טְנעֶקיִנ ףָסֹוי טֶה ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל נּוא ןעֶנאַטְׁש

 ןייק ןְּבאָה יז ןעֶד םִיַרְצִמ יִד ןּופ רעֶמ ְךאָנ
 םִיַרצִמ איִד נּוא טְנעֶקִיִג טיִנ ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל
 טיִלַׁשַא לאָז ףמֹוי םֶד ןעוֶועג ןְרעֶג טיִנ ןיִנעֶז
 טיִמ טְביִרְּפעֶג םיִא אייז ןְּבאָה םּורָד ןיִרעוֶו
 לֵאיֵרְבַנ טקִיִׁשעֶג טאָה טאָג ראָנ ףיִרְּב איִד
 ניִצָּביִז עֶלַא טְניִרעֶליִג סֹוא םיִא רֶע טאָה
 ןעוֶועֶג רֶגיִלְק ויִאְךֶלֶמַה הֹמלָׁש נּוא תֹונֹוׁשְל
 ראַפ טְנעֶקִיִג טיִנ ְךאָד טֶה נּוא עֶלַא ייֵז ןּופ
 עֵנֹונַהנ הָמּודֲא הֶרָּפ רָד ןּופ םַעַמ םעֶד ןייֵמְׁש
 ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןופ (וּב אָמַחְתִיּואּוה וגו תַמְּב
 תֶמַא ןעוועֶג הָוַלְמ טאָה רֶנייֵא ןעֶו ּפָא ריִמ

 לא - בעילהוא
 ףוא ויִא סע סאו איׂשקַא ֹוזַא זיִא סאָר ןעוֶועֶג ְךֵַׁשָמ םיִא
 ְךיִז טאָה טאָג זיִא לַשְמִג רעֶד} אָד טיִג רֶפְטֶנֲע ןייק םעֶד
 ָיְרִּב ענייֵלְקַא זיִא סאוָו ןָׁשְנעֶמ םעֶד טיִמ ןעוֶועֶג ךֵׁשְמ
 זַא נּוא הָרֹוּת עֶרעֶייִט ןייֵא ןְּבעֶגעֶג ןֶׁשְנעֶמ םעֶד טאָה גּוא
 הֵרֹוּת רעֶד ןיִא טְ;יִפעֶג גּוא הֶרֹוּת יִד טְניִרעֶל ׁשְנעֶמ רעֶד
 אייֵז ןופ םיִמַעַט איִד ןעֶלֹוה ראַפ זיִא סאוָו ןעֶבאַז עֶכְלעֶזַא

 טֶה טאָג סאוָו רַפ םעֶד ףֹוא ׁשֶנעֶמ רֶד ְיִז םֶרעֶדְניוִו ראַפ
 ייֵטְׁש רַפ אייֵז לאָז ןעֶמ טאראקַא רייַר עֶנייֵז דייֵשאַּב טיִנ
 רֶע תֹועָטַא טאָה ׁשָנעֶמ רעֶד זַא טאָג טְרעֶפְנֶע םעֶד ףֹוא

 טיִמ ןעעֶג ָּרֵׁשְמ ְךיז טאָה טאָג סאוָוךּוריִׁש רעָד טְניימ
 ְׁשְנעֶמ םעֶר זיִא םּרָד םיִדָרְצ עֶריֵּב ןּופ ְךיִלְנ זיִא םיִא
 ןייֵמְׁש רַּפ ּוצ ןְּבעֶגעֶג טיִג םיִא טאָה טאָג סאָו רַפ הָׂשָק
 ָךְּיֵה רֶ ראָג ויִא סע ֹוזַא טיִנ זיִא תֶמֲא רֶד רָּבֶא הֶרָוּת יִד
 גוא ןְגְראָּב ראפ ןעֶכאַז עֶנייֵז לאָז רֶע דֹובָּכַא זיִא טאָג ּוצ
 טאָה נוא ןְׁשְנעֶמ םעֶד טיִמ ןעוֶועֶג ְּךַדֵׁשָמ ְךיִז'טֶה רֶע םָנ

 ְךאַז עֶניִגְראָּב ראַפ ןייַא זיִא סאָד הָרֹוּת איד ןְּבעֶגעֶג םיִא

 קּוסָּפ רעֶר טְגאָז סאָד םעֶד ףיא ןיִגעֶרְפ טיִנ ןעֶמ ףַראַד
 טאָג סוָו הָרְוּת יִד (רמאֵל יי הָוִצ רֶׁשֲא הָרֹוּתִה תֹקַת תאֹו)

 ןייק טיִנ טאָה ןעֶמ קֹוחַא זיִא ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןְּבעֶגעֶג טאָה
 םֶה טאָג סו רַפ ןּופ רעֶד םַָעַט םעֶד ןיִרעֶלק ּוצ ְךאָנ תּוׁשָר
 ןְּבעֶגעֶג םיִא טאָה נוא ׁשְנעֶמ םעֶר טימ ןעֶועֶג ךֶרֵׂשָמ ףיז

 :הָרֹוּת איִד



 הניאצ 06
 רעֶד טְוייַו ךֹוא ןְׁשאוַו טְנעֶה עֶנייַז ףִע לאָז
 ּוצ ןייֵטְׁש ףוא ןיִלעוֶו םיִתָמ איִד םֶד קּוסָּפ
 ןייר ןְגנעֶרְּפְׁש טעוֶו טאָג נוא םיִתָּמַה תיַיחִת
 םּורָד נּוא ייֵז ןְגיִנייֵר ּוצ לֵאָרְׂשִי ףֹוא רָכאַ
 תֹורָבקַה תיֵּב םעֶד ףֹוא זאָרְג םֹוא ריִמ ןְסייֵר
 טְכאַנ רַּפ טְרעו זאָרְג םֶד יוִו ֹוזַא ןעֶזייַו ּוצ
 םִע טְסקאוַו ה"ירְּפ רעֶד ןיִא נוא טְראַד ַּפ
 םיִתָמ איד ןיִלעוֶו ֹוזַא דְרֶע רעֶד ןּופ רָדיוו
 תּומָי יִּכ םָדָאנ םיִּתָמַה תייְחִּתּוצ ןייֵמְׁש ףֹוא
 ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ ןייֵא טְגאָז ןְגֶחֹוי 'ר (לֶהאָּב
 תעַׁשְּב ּוליִפֲא הֵרֹוּת רָד ןּופ ןֶדייֵמ רַּפ טיִנ
 ךֹוא זיִא ,םִיַרֵמ (םִיָרֵמ םָׁש תֶמָּתַו .הָתיִמ
 ראָנ טאָנ ןּופ ןְשיֵק םעֶד ךרוד ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ןייֵא זיִא יִז לייוַו טיִנ םִע טְלעֶטְׁש קּוסָּפ רֶר
 יִד טייַמְׁש םּורָד טְגאָז יִאְנַי "ר ןעֶועֶג הָׁשִא
 ןופ הָׁשְרַּפ רָד ייֵּב םְניֵהאַנ םִירמ ןּופ הָתיִמ
 ןּופ הָתיִמ איד סאָד ןעֶוייוַו ּוצ הָמּודֲא הָרְּפ
 יִד יוִו וזַא לֵאָרְׂשִי ףֹוא רֵּפַכְמ זיִא םיִקידַצ
 ראָי ניִצְרעֶפ וגו הָיָה אֹלְו) הָמּודֲא הָרָּפ
 םעֶד ןיִנעוֶו ןופ רָמאֹוַוטאַהעֶג לֵאָרְׂשִי ןֵּבאָה
 ןְּבְראָטְׁשעֶג ויִא איז זַא נּוא םִירמ ןּופ תֹוכְו
 ןעֶד טאַהעֶג טיִנ רָסאַוו ןייק לֵארְׂשִי ןְּבאָה
 לאַוְקַא ּוצ ןְכעֶלְניִג ןיִנעֶז רַּבייוַו עָמיִרְּפ יד
 ןעֶמ רעֶמ סאוָו לאווַק ןייֵא איו ֹוזַא עֶניִרְּב
 רָסאַֹו ריִא ןיִא טְרעוֶו רעֶמ ריא ןּופ טְּפעֶש
 גּיא הָקָדְצ ןְכעֶג ייֵזרעֶּמ םוָו רֶּבייוַויִד ךיא ֹוזַא
 רעֶמ דֶלעֶג רעייז טיִמ םיִרָסַה תֹוליִמְנ ןאָמ
 ּוצ סֶד ןעֶניִפעֶג ריִמ נּוא דְלעֶג ליִּפ ייֵז ןֶּבאָה
 גוויז רֶעייז ןְזיוועֶּבְךיִ שֶה ןְרעֶטְלִע עֶרעֶנּוא
 רַועילַא טְקיִׁשעֶג טֶָה קָחֶצִי .טֶעַרְּב רֶד יי
 רעֶד אייַּב ןעֶמּוקעֶג ןיִנעקַא הֹקָבַר םיִא זיִא
 ןֵמּוקעֶג ןיִנעֶקַא לֵחָר םיִא זיִא םֹקֲעַי ,עָגיִרְּב
 ןְמּוק ייַּב הָרֹוֿפִצ טֶה הָׁשֹמ עֶניִרְּב רעֶד ייַּב

 ה"לש
 רעֶטיִּביִז רעֶד גוא ןייֵמְׁש טעֶוו טְלעֶוֶו יד םִו ראָי -

 םֶלֹוע םעֶר ףֹוא טְנייוַו םאָד בּורָח ןייַז םעוֶו טְנעֶזּוט
 תעַבֵׁש ןֹופ גאָמ .רֶכיִלְמיִא זַא אָצְמַנ תֵּבַׁש וליּכָׁש
 יד סאו ראָי טְנעֶזְוט ןייֵא ףֹוא םָייוִו תיִׁשאֵרָּב יִמָי
 ןעֶראוְג ןְּבעֶגעֶג זיִא הֶריּת יֵר גּוא טייַמְׁש טְלעֶו

 יִשיֵלְש םוי םעֶד ןְגעקַא זיִא סאֶדיִׁשיִלְׁשַה ףֶלֶא ןיִא
 םִוו רעֶד ֹוזַא םָד טְסייֵה .תיִׁשאֵרָּב יֵמְי תֵעְבַׁש ןּופ

 םאו הָרְוּת רעֶד ןּופ דּומיִל םעֶד טיִמ ךיִז טְגְנייַר

 תעֵבִׁש ןופ יִׁשיִלְׁש םוי ןיִא ןְראָועֶג ןְּעֶגעֶג זיִא יז

 .חהניארו תקח תׂשרפ

 אייז יִנעֶז םּורָד ןְּבעֶג ּוצ הָקָרְצ ראָנ תֹוצִמ
 דלאַּב יו נּוא עֶניִרְּבַא וצ ןֶכעֶלְניִג טיִמ רָד
 לָּכ ךיז ןְּבאָה ןאָטיִג ֶּא ךיז שֶה עֶגיִרְּב איִד
 ןֹרָהַא נוא הָשֹמ ףֹוא טְליִמאַנעֶג ןייַא לֵאָרְׂשִי
 - טאָה םִירמ ףֹוא טרעורמעֶג ןֶּבאָה אייֵז נוא
 םיִּלֵבֲא טְנעֶז ריִא לייוַו טְנאָועֶג ייֵז ּוצ טאָנ
 טְשְראָד ראַפ ןְבְראַטְׁש לֶאָרְׂשִי לָּכ ןעֶלאָז
 רֶסאַֹוּביִנּוא ןיִקעֶמְׁש םעֶד םעֶנ ףֹוא ייֵטְׁש
 םעֶד םעֶנ (הָמֵמַה תֶא תַק) לֵאָרְׂשִי ּוצ
 רעֶד ןיא ןעוֶועֶג זיִא ןיִקעֶטְׁש רעֶד ןיִקעֶטְׁש
 .טיִמ טְנאַזעֶג טאָה רע סָד םֹקֲעְי ןּופ דְנאַה
 םעֶד ןְראָפעֶג רעֶּביִא ְךיִא ןיֵּב ןיִקעֶטְׁש ןיימ
 רעֶד ןיא ןעוֶועֶג זיִא ןיקעֶטְׁש רעֶד נוא ןְדָָי
 םיִא ּוצ טאָה רֶמָּת סאָד הָדּוהְי ןּופ דְנאַה
 - ןּּכְׁשַמַא רַּפ ןיִקעֶטְׁש םעֶד ריִמ ּביִג טְגאָועֶג
 דְנאַה רעֶד ןיִא ןעווועֶג זיִא ןיִקעֶטְׁש רעֶד גּוא
 ןָכייֵצ עֶלַא ןאָטיִג םיִא טיִמ טֶה רֶע הָׁשֹמ ןּופ
 ןיא ןעוֶועֶג זיִא ןיִקעֶטְׁש רָד גוא םִיַרְצִמ ןיִא
 טְכאַמעֶג םיִא טֶה רֶע םֶד ןֹרֲהַא ןּופ דְנאַה רֶד
 זיִא ןיִקעֶמְׁש רֶד נוא הערַּפ רַפ גְנאַלְׁשַא רַּפ
 טֶה חֹע ְךֶלֶמַה דִוָד ןּופ דְנאַה רָד ןיִא ןעוועֶג
 רעֶד נּוא יִּתְׁשִלְּפַה תיָלִגָתיִנְרַהעֶג םיִא טיִמ
 .עַלַא ןופ דְנאַה רעד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ןיִקעֶטְׁש
 בּורָח זיִא ׁשֶדקִמַה תיֵּב סאָד זיִּב םיִכָלְמ
 רעֶד ןיא ןייַז טעוֶו ןיִקעֶטְׁש רַה נוא ןְראוָועֶג
 ּוצ לאוו ּונֵריֵעְבּו ּונֲחִנֲאַנ ַחיִׁשָמ ןּופ רֶנאַה

 ייֵז ףֹוא ןיִנעֶז תֹומֵהְּב עֶרעֶייִז םָו םיִקידצ יִד
 ןְּבאָה ייֵז ןעד ףּוג רעֶייַז איו ְךייֵלְנ טְּביִלעֶג
 ראַפ !ןעֶּבְראַמְׁש טיִנ ריִמ ןעֶזאָל טְנאָנעֶג
 ְךֹוא נּוא תֹומֲהְּב עֶרעֶזְנּוא נּוא ריִמ טְׁשְראָד
 טאָה רֶע סאָד בֹקֲעַי אייַּב ריִמ ןניִפעֶנ ֹוזַא
 ןּופ םֹולָׁש םעֶד העְז אייֵג ףֵסֹוי ּוצ טְגאָועֶג

 ענייד
 1 שודקה

 טְליִמעֶר תוצִמ ןיִא קַמּוע זיא גּוא תיִׁשאֵרְּביֵמְ
 טְסייֵה םאָר ןייֵר ןייַ יִִיבְׁשַה םוי םעֶד רע; טעוֶו
 ָּבַה םלֹוע ןיִא הָרֲהַמןייַ ןיִרעוֶו רַמְגִנ טעֶו סֶע
 רע זַא ו"ח רֵּבֶא תֶּבַׁשַה םוי רעֶד טְסייֵה רע;סאוָו

 רע.טעוֶו יִׁשיּלְׁשַה םוי םעֶד ןעֶגיִנייַר טיִנ ְךיִז עוֶו
 םוו רעֶד םּוראָוו ןייַר ןְרעוֶו טיִנ יִעְיְבְׁשַה םוי םעֶד
 . טיִנ טאָה תָּכִׁש בָרֶע םיִא טייֵרְגעֶג ןָא טיִנ טאָה

 ; תָּבַׁש םיִא ןיִסעֶג ּוצ סאוָו

 א. 1 1

 ניי ןְבאָה רבי יד ןעֶד עֶיִרְּב רעד יי
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 ףניאצ 1
 ףאָׁש יִד ןּופ םֹולָׁש םעֶד נוא רָדּורַּב עֶנייַד

 טְגאָז טאָג (םֶריִעְּבתֶאְו הָרעָה תֶא ָתיְִׁשְִוע |
 ןופ רעֶמאוַו ןָהיֵצ םֹוא טְסְלאָז ּוד הָׁשֹמ ּוצ }

 נּוא הֶרֵע איִד ןעקְניִרְט ןָא ּוצ ןייֵטְׁש םעֶד
 ּפָא רימ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ תֹומֲהְּב עֶרעייֵז |
 אְרְׂשִי ןופ דְלעֶג םעֶד ףֹוא םַח טֶה טאָנ םָד
 טיִמ אייָז ּוצ תֹומֵהְּב איִד טְּכייֵלְנ רֶע ןעֶד
 ןייֵא טֶה הָׁשֹמ (עַלְסַה ינְּפ לָאנ ןֶּבעֶג רֶסאֵ

 ןיִא ןייֵטְׁש םעֶד רַפ לֵאָרְׂשִי לָּכ טְליִמאַועֶג
 םֶרָא סָד זַא סנ רָסֹורְג ןייא ןעוֶועֶג זיִא םעֶד

 ןעֶנעֶג ןיילק ראָג ויִא םאָו ןייֵטְׁש םעֶד ןופ ן
 נוא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןעֶנאַטְׁשעֶג םיִא םורַא ןיִנעֶז
 םיעָׁשְר ליפ לֵאָרְׂשִי ןֶשיוִוְצ ןעוֶועֶג זיִא סע
 ןעוֶועֶג טְסיִּב ּוד הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶג ןְּבאָה םוָו
 רֶּבְדִמ רעֶד ןיא ראָי גיִצְרעֶפ ְּךעֶטְפאַּפַא
 ְךיז ןיִא טֶה ןייֵטְׁש רעֶד םאד ּוטְסִייְוו םּורָד
 ְּבעֶג ּוצ םיא ּוטְסְנאָלְׁש םּורָד נוא רָסאַַו
 טאָה ֹוזַא םַנ ןייק יג זיִא סֶע רֶּבִא רֶסאֹוַו
 ןְגֹוצעֶג םֹוא טֶה נּוא טְניִרעֶציִג ייֵז ףֹוא טאָג
 רעֶד טאָה נוא ןייֵטְׁש םעֶד ןּופ רעֶסאַו ליפ
 לּוּבַמ םעֶד ייַּב יוִו וזַאםיִעְׁשָר ליִפ טְקְנעֶרְּט

 םּצ ןְרייֵר טְלאָז ריִא 6ּעַלָסַה לֶא םֶּתְרַּבִדְונ
 ןְּבאָה אייֵז ראָנ רֶסאוו ןְּבעֶג לאָז רֶע ןייֵטְׁש
 עֶניִרְּב יד דְלאַּב יו ןעֶד טְנעק רֶד טיִנ םיִא!

 קעֶוַא ןייֵמְׁש רעֶד ויִא ןאָטיִג ּפָא ְךיִז טאָה
 עֶרעֶדְנַא ןֶׁשיוִוְצ טְצעֶזעֶּכ ְךיִז טֶה נּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 רָכָלעוֶו טְסּואוועֶג טיִנ ןֶּבאָה ייֵז נּוא רֶייֵטְׁש
 ּוצ טְנאָזעֶג לֵאָרְׂשִי איִד ןעֶּכאָה ֹוזַא ויִא רֶעי
 רעֶסאו ןעֶסייֵהעֶנ זָנּוא טאָה טאָנ ןעו הָׁשֹמ-
 ןייֵא ראַפ םִו ןופ רֶסאַֹו זְוא ּביִג ֹוזִא ןְּבעֶג !

 ןְגירְׁשעֶגְנָא ייֵז ןיִא הָׁשֹמ טֶה ויִא םָע ןייֵטְׁש
 רֶניִנעֶּפְׁש רָדיוִו ריִא טְנאָועֶג ייֵז ּוצ טֶה נוא
 ןייֵא וזַא ןּופ רפאַֹו ןְּבעֶג ךייַא ןעֶד ְךיִא ןעק
 תֶא ךַיל ןְסאָּבעֶג טיִנ טאָה טאָנ םוָו ןייֵמְׁש
 םעֶד ןְגאַלְׁשעֶג טאָה הָׁשִמ נּוא (ונו עַלסַה
 ןּופ ןעֶד לאמ יי יִקעֶמְׁשןייַז טיִמ ןייֵטְׁש
 סאו ןְגְנאַנעֶג ראָנ זיִא פאָלק ןֵטְׁשְרֶע םעֶד
 םעֶד ןְנִפעֶג טיִנ טָה רע לייוַו זייוַו ןְּפאָרְּמ
 ןייֵא ּוצ טעֶריִג הָשֹמ טֶד ֹוזַא ןייֵטְׁש ןְטְּכעֶד
 רע ןעֶד ןְּבעג ראו לאָז רֶע ןייטְׁש ןְרעֶדְנַא
 רעֶד נוא ןייֵטְׁש רעֶד זיִא סאָד טְנייֵמעֶג טֶה

 טאָה ןְּבעֶגעֶג טיִנ רעֶסאוַו ןייק טאָה ןייֵטְׁש

 יו ֹווַא ןְנאָלְׁש םיִא זומ ןעֶמ טְנייֵמעֶג הָׂשמ

 רנר הניארו תקח תשרפ

 ְּבּהעֶגְנָא םיא טֶה נא לאָמ ןָטְשְרֶע םעֶד יי
 םעֶד טְקיִׁשעֶג ּוצ טאָנ טאָה ֹוזַא ןְנאָלְׁש ּוצ
 טְפאַׁשעֶג זיא הָׁשמ לייוו נּוא ןייֵמְׁש ןְטְכעֶר
 ומָה םּורָד ןייֵטְׁש םעֶד ןגאָלְׁש ּוצ טינ ןְראָועֶג
 רָסאוו ןייק  ןְּבעֶג טְלאוָועֶג טיִנ ןייֵטְׁש רעֶד
 םיִא טאָה הָׁשֹמ זַא ראַנ ןְגאָלְׁש םעֶד ְּךֶרֹוד
 ןּופ רֶע טאָה לאָמ עֶרעֶדְנַא םאָד ןְגאָלְׁשעֶג

 רָקאֹו :ּונעָג ןְּבעֶגעֶג ןֹוׁש ןיִגעוֶו הָׂשֹמ דובָּכ
 ןיא ןּופ רֶסאַו ןעֶגֹוצעֶג סֹוא טאָה הָׁשמ נּוא

 םאָד ןעֶזיִועֶג ייֵז רֶע טֶה םּורָד ןייֵטְׁש ןֶטיִמ
 ןְטיִמ ןיִא ןּופ דָסאוַוטייֵג סע סג ןייֵא זיִא סֶע

 ןְכייֵמ ליִּפ ןעֶניִרֶג טֶה רָסאוו םָד גוא ןייֵטְׁש
 ְךיֶלְנעֶמ טיִנ זיִא סֶע ןעֶד טייֵרְּב נוא טייוו

 לאָז תֹומֵהְּב עֶרעֶייִז טיִמ לֵאָרָׂשִי לָּכ ןעוֶועֶג
 טֶה טאָג גוא ןייֵלַא ןייֵטְׁש םעֶד ןּופ ןקָנירְט
 טיִמ לֵאָרְׂשִילּכ ןייֵלַא לאָז הָׁשֹמ ןעֶמייֵהעֶג
 עסורגםֶד ןעֶייוַו ּוצ יִדְּכ ןקנירט ןָא דְנאַה ןְייז
 גיִטְׁשְראָד רֶעייֵז ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד ראָנ סג
 ןקְניִרְמ ּוצ ןייֵלַא טְלייֵאעֶג ןְּבאָה נוא ןעוֶועֶג
 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז טאָג (ונו םֶּתְנִמֲאָה אל ןעיל
 טְּבייֵלְנעֶג טיִנ ריִמ ןיִא טֶה ריִאלייַו ןרָהַא נוא
 טעוֶו םּורָד לֵאָרְׂשִי ןיִנעֶקַאְךיִמ ןעֶניִלייֵה ּוצ
 עָׁשְטאָח נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןִמּוק טיִנ ריִא
 לֵאָרְׂשִי יד זַא טאָנ ןינעקַא טעֶריִג טֶה הָשֹמ
 ּוצ טְנאָועֶג הָשמ טֶה ׁשייֵלָפ טְלאועֶג ןָּבאָה

 ףאָש עֶלַא אייֵז טְסעֶֶו ּוד ּוליפֲא ןעוֶו טאָנ
 גּונעֶג אייֵז ןעֶד טעוֶו ןעֶלֹוק רֶדְניִר עֶלַא נוא
 ןעֶנאָז ּוצ הָריַבַע עֶכֹורְגַא זיִא םאָד נוא ןייַז

 םֶד יו רעֶמ ןְּבעֶג ׁשייֵלְפ גּונעֶג טיִנ ןעֶק טאָג
 םֶה רֶע ראָנ ןייֵטְׁש טוצ טעֶריִנ טיִנ טֶה רע
 רֵּכיִרָד טאָג טֶה םּוראוָו נּוא ןְנאָלְׁשעֶג םיִא
 ְּבְראַטְׁש לאָז רֶע הָׁשֹמ ּוצ טְפאָרְטׁשעֶג טיִג
 ןּופ הָריִבֲע יִד לייַוזיִא סד רּבְדִמ רעֶד ןיִא
 ויִא לֵאָרְׂשִי לָּכ ראַפ ןעוֶועֶג זיִא ןייֵטְׁש םעֶד
 עֶלַא ףֹוא נוא םָשַה לּוליִחַא ןעוֶועֶג סאָד
 הָריִבע רֶד ףֹוא ראָנ לָחֹומ טאָנזיִא תֹוריִבׁש
 םֶד נּוא לֵחֹומ טיִנ טאָג זיִא םֵּׁשַה לֹוליִח ןּופ
 רֵע ןעוֶו ןעֶד םֵׁשַה לֹוליִח .רעֶד ןעוֶועֶג זיִא
 רָסאֹוו ןֵּבעֶג לאָז רֶע ןייֵטְׁש םּוצ טעֶריִגטְלאוָו

 -.לֵאָרׂשִי לָּכ ןעֶטְלאוָו ןְּבעֶגעֶג טְלאָו רֶע גּוא
 טְרעֶה נא טיִנ שעֶרסֶו ןייֵטְׁשַא ןעֶו טְגאזעֶג
 ריִמ ןֵּכָׁש לָּכִמ טאָנ ןופ ןעֶליוו ןעֶד טּוט טיִנ
 ןְפְראַד ריִמ נּוא ןֶרעֶה נּוא ןְדייֵר ריִמ םאוָו

 טאג
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 ,יִאָדוַוְּב ריִמ ןפְראַד ןיסע ןְּבעֶג זנּוא לאָז טאָנ
 סע טְלאו ֹוזַא טאָנ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ןאָמ

 נאָז םיִמָכֲח יד נוא םֵׁשַה שדי ןייֵ ןעֶזעֶג
 טֶה רע םו ןעוֶועֶג ויִא הָׁשֹמ ןּופ הָרָיִכע יד
 ןְפּורעֶג ייֵז טֶה נּוא לֶאָרְׂשִי ןינעקא טְניִרעֶציִנ

 תשרפ

 זיִא ןְנְרעֶצ ןּופ הָדַמ יד ןעֶד רֶניִנעֶּפְׁש רַדיז
 יִד זַא נא תֹודֵמ עֶלַא ןופ הָדמ עֶטְסְנִרֶע יד
 ָנֹורְּב ויִא הָׂשֹמ סאָד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 טאָג םֶד טְנייֵמעֶג ייֵז ןְּבאָה רָפאֹוַו םעֶד ייַּב
 ּוצ טְרעֶפְנֶעיִג וָנֹור טיִמ ְךֹוא הָׁשִמ ּוצ טאָה
 אייַּב רעוֶוֶׁש זיִא סֶע איו ְךייֵלְג רֶסאַֹו ןְּבעֶנ
 סיּפעליוו ןעֶמ ןעוֶו ןעֶד רֶסאו ןְּבעֶג ּוצ טאָנ
 טְניִרעֶצ טיִנ םִע טֶָה רֶע נא ןֶּבאָק םעֶנייֵא ןּוּפ
 זיִא םּורָד םיִא ןּופ סֶע טְרעֶנַּב ןעֶמ סוו רעֶז
 ןַראווָׁשעֶג טֶה נּוא ןעוֶועֶגוִגֹורְּבהָׁשמ ףֹואמאָנ
 נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןעֶמּוק טיִנ לאָז רֶע
 טֶה ןאָטיִנ תֹולֵפְּת עֶמֹורְג טֶה הָׁשֹמ עָׁשְטאָה
 טאָה טאָנ לייַוַו ןעֶפְלאָהעֶג םיִנ םיִא סאָד
 רֶעייֵז ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייֵמַא נוא ןְראווָׁשעֶג

 טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאוָו ןעוֶועֶג ויִא הָריִבַש !
 ןְהיִצ םֹואְָךיַא ןיִלעוו רימ (םִיָמ םֶכָל איִצֹונע
 הָׁשֹמ סֶד טְנייֵמעֶג לֵאָרְׂשִי ןְּבאָה ֹוזָא רָסאֹוַו
 ןייֵַמְׁש םעֶד ןּופ רָסאַוו םֹוא ןְהיֵצ ןֹרֲהַא נּוא
 םנ ןייק טיִנ זיִא סֶע גוא הָמָכָח רֶעִייַז טיִמ
 לייוו ןעוֶועֶג וָנֹורְּב אייָז ףֹוא טאָנ זיִא םּורָד
 הָלּודְג איד נוא ןֵטְלאַהעֶג ךֹוה ְךיִ ןְּבאָה ייֵ
 ןְטעֶּביִג טאָה הָׁשֹמ נּוא ְּךיִז ןָא ןעֶגְנאָהעֶג ןָא
 הָריִבע ןייֵא רַּפ םוָו ןְּבייַרְׁשְנָא לאָז רֶע טאָנ
 רֶע ןעֶגאָז טיִנ לאָז ןעֶמ ידָּכ ןאָטיִג טֶה רע
 ְּךייֵלְנ רֶּבְדִמ 'רְד ןיִא ןְּבְראָטְׁשעֶג םּורָד זיִא
 ןייֵא ֹוזַא טאָה רע לייוַו לֵאָרְׂשִי עֶלַא איו
 טייַטְׁש םּורָד לֵאָרְׂשִי לָּכ יו ןאָטיִנ הָריִבַע
 ּוצ ריִמ ןיא טְּביֹולְנעֶנ טיִנ טאָה ְריִא לייוו
 -טינריא שעוֶו לֵאָרְׂשִי לֶּכ רַּפ ְּךימ ןְגיִלייַה
 טְנאָועֶג טֶה טאָג נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק
 ּוטְסאָה ןאַמ טְניִזֹוט טֶרָדְנּוד סְקעֶז הָׁשִמ ּוצ
 עֶלַא ןיִנעֶו אייֵז נוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְנֹוצְעָנ םֹוא
 עֶרֶעייִז ראָנ רָּבְרִמ רעֶד ןיא ןֵּבְראָטְׁשעֶג
 םּורד לאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןמּוק ןיִלעֶו רֶדָניֵק
 טְסְלאָז נּוא רָּבְדִמ רֶד ןיִא ןָּבְראַמְׁש ּוד טְזּופ

 ןיִא ןְגנֶרְּב ייֵז טְסְלאָז ּד יִדְּכ ןעֶניל יי יי
 וזַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ַחיִׁשָמ ןּוּפ געט איד
 םֶדטְגאָועֶג טֶה טאָג אָניִנֲח ןֶּב אָמָח 'ר טְנאָז

 ֹי

 ףניארו תקח

 .לֵארְׂשִיץַרַא ןייק ןְְנעֶרְּב טיִנּוטְסעוֶו קְלאָפ
 איד ןיִא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןֵנְנעֶרְּב טעֶֶו ריִא רֶּכֶא
 . (ונוהָמָהנ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ַחיִׁשָמ ןּופ געֶּט
 / ןעֶראָו זיִא הָׁשמ םוָו רֶסאֵוו םאָד זיִא סאָּד

 . רָהעְז ןיִרעֶטְׁש יֵד ֹועָד ןְנאָלְׁשעֶג םיִא ּךֵרֹור
 . טעוֶו םִע הֹעְרַּפ ּוצ טְנאָועֶג ןְּבאָה הֹעְרַּפ ןּופ
 | רע נוא לֵאָרְׂשִי וצ רֶּתְלעֶהַא ןיִרעוֶו ןְראָבעֶג
  טֶה םּורָדרָסאו ְךֶרָוד ןיִרעוֶוןְנאָלְׁשעֶג טעוֶו
 לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִרָכְו עֶלַא ןעֶמייֵהעֶג הֹעְרַּפ
 םעֶד לאָז ןעֶמ יִדְּכ ןייֵרַא ְךייֵט ןיא ןעֶפְראַו
 הֶּכָא ןְפְראוו ןייַלַא .ְךייֵמ ןיא ְךֹוא רֶפֶלעֶה
 ןיִא רֶסאֹו סאָד זַא טְסּואוועֶג טיִנ ןָּבאָה ייֵז

 ?דקיע ןייֵטְׁש םעֶד ןּופ הָריֵכֵע יִד טְנייֵמעֶג

 ֵּבְראָטְׁשעג ןיִנעֶז ןרֲהַא גוא הָׁשִמ לייוו (םָּב
 ןעֶד םעֶד ְּךַרֹוּד טְגיִלייֵהעֶג ןעֶראוָו טאָנ זיִא
 ןיד טוט שאנ ןעוֶו טְנאָועֶג ןְּבאָה םיעָׁשָר יד
 םאָד ןֵּכָׁש לֶּכִמ םיִקיִדצ יד ןיִא טָּפְׁשִמ גוא
 הָׂשֹמ חַלָׁשיַע .ןעֶפאָרְטְׁש ונוא שעֶו רֶע
 םּוצ םיִחיִלָׁש טְקיִׁשעֶג טֶה הָׁשֹמ (םיִכָאְלַמ
 יד ןעֶזאָל לאָז רע םיִא ןעֶזאָז ּוצ םֹודָא ְךֶלֶמ
 עֶׁשְטאָח נּוא דְנאַלןייַזְךְרּודןייגְדרֹוד לֵאָרְׂשִי
 ַָרְׂשִיךרֹוד ןְראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג זיִא הָׁשֹמ
 ןנירעֶּב טיִנ אייַז לאָז רע ןעוֶועֶג יּואָר טְלאָו
 ןופ ןיִנעֶו טְרעֶייִז ןופ ןקיַש םיִחיִלָׁש טיִמ
 - םיִחיִלָׁש טְקיִׁשעֶג ְךאָד רַע ׁשֶה ןיִנעוו טְסעֶר
 םיִא ּוצ הָשמ טאָה ֹוזַא נּוא םֹודָא ְּךֶלֶמ םּוצ
 ןּופ דעֶדּורְּב רעֶננּוא ְּךאָד טְסיִּב ּוד טְנאָועֶג

 ןיִא ןייַ עֶרייֵּב טְלאָועֶג ןעֶּבאָה ריִמ קָחְצִי
 םאָנ םֶה עֶדייֵּב וָנּוא ףֹוא ןעֶד םִיַרְצִמ תּולָנ

 ןיז ןיִלעוֶו "ניק עֶנייֵד םֶהְרְבַא ּוצ טְגאָועֶג
 ְךיִז טֶה םּורָד גּוא דְנאַל דְמעֶרְּפַא ןיִא םיִדָג

 רע ןעֶד בֹקֲַי ןּופ רייֵשעֶג פָא רֶמאּפ ןייַד
 וָנּוא וצ נוא תּולָג ןייק ןְדייֵל טְלאָויִנ טיִנ טֶה

 עַמְׁשִיַע םִיַרְצִמ ןיא ןאָטיִנםְטְכעֶלׁש ןעֶמ שֶה
 לוק רָזְנּוא טְרעֶהיִג ּוצ טֶה שאָנ גוא (ּונֵלֹוק

 רָונּוא טְׁשְנעֶּביִג שֶה קֶחצִי רֶמאָּפ רונּא ןעֶד
 סאָד (בקעַי לֹוק לֹוקַה) טיִמ בֹקַעַי רָמאָפ

 הָלִפְּת רעֶזנּוא ןיִא ןֶעייְֵׁש ןיִלעוו ריִמ ןעֶו
 םֹוא טאָג זְנּוא טעוֶו שעֶד ךְרֹוד הָרוּת נוא

 ְךֶצְרַאְּב אָנ הָרְּבֲעַע תֹורָצ איֵד ןופ ןעֶזייֵל
 רַפ נּוא דְנאַל ןייַד ןעֶדאָפ רָּביִא ןיִלעוֶו ריִמ
 זָנּוא טְסאָה ּוד לייוו ןעֶד טיִנ זָנּוא סָע גאָו

 יה 0 או ףְלעֶה םּורָד תּולָג סאָד ןְדייֵל ןְפְלאָהעֶג טיִנ



: 

 הניאצ
 רבעגאלו ְּךאַז דניילק רֶד טימ טְנייַה זנּוא
 ןְראָּפ רָּכיֵא טיִנ ןיִלעוֶו ריִמ (םֶרָכָבּו הָדְׂשַּב
 אלע ןְטְראָג ןייוַוַא טיִג נּוא דְלעֶּפַא רֶּביִא
 ןקָניִרְט טינ ןיִלעוֶו ריִמ נּוא (ּרַאָּב יִמ הָּתְׁשִצ
 רָמֹולְּכ עֶנּורְּב עֶרעֶוְנּוא ןּופ רעֶמאַו סאָד |

 רעֶ;;וא גוא ןיִסֶע ּוצ ןֶמ ןְּבאָה ריֵמ עֶׁשְטאָה
 ןיִלעוו ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט ּוצ עֶנּורְּב
 ריִּמ ראָנ ןקְנִירְמ נּוא ןיִסע טיִנ ןּופ רֶד ריִמ
 נוא סאו ןעֶפֹוק דְלעֶנ ַפ ךייַא ןּופ ןיִלעוֶו
 ןופ ןעֶוייִל ּוצ דָלעֶג ךייַא ןעֶּבעֶנ ּוצ טֹורְּב
 טְמוק ׁשֶנעֶמַא ןעוֶו ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד
 ְךיִז טיִמ טֶה רֶע עֶׁשְטאָה גיִרעֶּבְראַהַא ףֹוא
 םעֶד ןּופ ְךאָד רֶע לאָז ןקָניִרְט ּוצ נּוא ןיִסע ּוצ
 ּוצ דְלעֶג םיִא ןְּבעֶג ּוצ ןעֶּפֹוק תִיַּבַה לַעַּב
 איד ריִמ ןיִלעוֶו תֹומֲהָּב עֶרעֶנְנּוא גּוא ןעייִל
 טיִּזארְנ רעיא ןעֶלאָז ייוְַמיִלָׁש רַּפ הֶלייֵמ
 ןְטייֵמּוצ תּוׁשָר ןּבאָה ריִמ עֶׁשְטאָה נוא ןיִסֶע
 ןאָט טיִנ רֶג ריִמ ןיִלעוֶו ְךייַא רָּבֶא תֹומּואעֶלַא

 רֶמְכעַר רֶד ףֹוא ןעֶניינ טיִנ ְךיִז ןיִלעוֶו ריִמ
 טיִמ ראָנ טייַז רֹקָניִל רעֶד ףֹוא רַדָא טייַז .

 םֹודֶא טאָה ןייֵג ריִמ ןיִלעו גע ןעֶכייֵלְנ
 לֹוק םעֶדטיִמ ְךייַא טְמיִראַּב ריִא טְרעֶפְנֶעיִ

 רֶטאָּפ רעֶייַא םוִו הָלִפְּת נּוא הָרֹוּת רֶד ןּופ !
 ףֹוא לעֶו ְךיִא טְשֶעֶּביִג ְּךייַא טאָה קָחְצִי
 קָחְצִי סאוָו הָבָרְּב ןייֵמ טיִמ ןמּק ְךֹוא ְךייֵא
 ְךיִא (הָיְחִּת ּךֶּבְרַח לַעָק טְשְנעֶּביִ ְךיִמ שֶה
 םּורְד דְרעוֶוְׁש רעֶד טיִמ ןיִרעֶו ְּךיִמ לאָז
 םָתיִרְמ רֶׁשֲא לע) ,דנאַל ןיימ ןיִא טיִנ טְמּוק
 לאָז ןרֲהַא הָׂשמ ּוצ טְגאָז טאָנ (יִּפ תֶא

 םעֶד ןּופ הָריבֲע רעֶד ןיִנעוֶו ןּופ ןֵּבְראַטְׁש
 איד ןירעוו הָריֵבְעע עֶניילְק ןייֵא ףֹוא ןייֵמְׁש

 קיִדַצ רעֶד ןעוֶו ןעֶד טְּפאָרְטְׁשעֶג םיִקיִדצ
 ְךֹוא נּוא הָניַכָׁש איד רֶע טְהעֶז טָּבְראַטְׁש

 םדא טיִמ ְךיִז רע טְגיִרק ֹוזא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא
 םֶרֹוג טְסאָה ּוד םיא ּוצ טְגאָז נּוא ןֹוׁשאִרָה !

 טְרעֶּפְנֶע ןְּבְראַטְׁש ןעֶװמ דיִמ םאָד ןעוֶועֶג
 הָריִבֲע ןייֵא ראָנ ּבאָה ךיִא ןֹׁשאִרָה םֶדָא
 םּורָד ןאָמיִג תֹוריִבע ליִפ טָה ריִא נּוא ןאָטיִנ

 ןִעוֶו ןופ טְפאָרְטְׁשעֶג םיִקיַרַצ איד ןירעוֶו
 ייֵז לאז ןֹוׁשאִרָה םָדָא יֵדְּכ תֹוריִבעעֶגיילְק
 ןאָטיִנ תֹויִכֲע ליִפ טֶה ריִא ןְרעֶפְנִע ןינעק
 הָכֹוז טיִנ ןְּבאָה םו עֶלַא (הָרעָה לָּכ ּועְּסִיַע

 םוא ןיִגעֶו לֵארׂשי ץֶרֶא ןייק ןמּוק ּוצ ןעוֶועֶג !
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 רָּביִא ןיִנעֶז םיִקידַצ עֶלַא נוא ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ןייק ןְמּיק ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז ןְּבאָה םוָו ןְּביִלְּבעֶג
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םִע (רֶהָה רֹוהנ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ףֹוא רעֶנייֵא גְרעֶּב עָבֹוה ייווְצ
 ראַפ ןְגְנאַנעֶג זיִא ןְקָלאוָו רעֶד עֶׁשְמאָח גּוא
 ןְסיִרעֶג םֹוא טֶה נּוא רָּבֶדִמ רָד ןיִא לֵאָרְׂשִי
 טְכאַמעֶג ְּךייַלְנ דֶרֶע יִד טֶה נוא ְרעֶּב עֶלַא
 רעֶד ןֶּביִלְּבעֶג ירָּביִא נְרעֶּב אייֵרָד ְּךאָד ןיִנעֶז
 נּוא הָרֹוּת יִד םיִא ףֹוא ןֵּכעֶג ּוצ יניֵס גְראַּב
 רֹוה נּוא הָשֹמ ּוצ רָכְק ןייַא ןייַז ּוצ ֹובָנ דַה
 ןעֶטְראָד לאָז רַע ןֹרַהַא ןיִנעוֶו ןּופ רֶהָה
 לאָז ןֹרֲהַא (ןרָהַא ףַמָאע ןיִרעוֶו ןְּבאָרגעֶּב
 זאָל טאָג םָד זָנּוא טְניִרעֶל םאָד ןֶּבְראַטְׁש
 טעֶו רֶע גאָט ןעֶכְלעוֶו ןעֶמיוִו קיִדַצ םעֶד
 האְָוְצ רעֶדְניק,ענייַז לאָז רע יִדּכ ןֶבְראַטְׁש
 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז טאָנ (ןֹרֲהַא תֶא חק) ןעֶזאָל
 םיִא נאָז נּוא דייֵר עֶטּונ טיִמ ןֹרֲהַא ןייֵא םעֶנ
 ןְבעֶג ּוצ הָבֹוז טְסיִּב ּוד סאוָו ריִד ּוצ לאוו

 סו רֶעלַא ןוז ןייַד ּוצ הָרָרְׂש נא דֹובָּכ ןייַד
 טְסְלאָז נּוא ןעוֶועֶג הָכֹוז טיִנ סאָד ּבאָה ְּךיִא
 טְסְלאָז נּוא הָנּוהָּכ יֵדָנִּב יד ןֹרֲהַאּוצ ןאָמ סֹוא

 טְנאָז אָנּוה בַר רָזעַלַא ןוז ןייַז ּוצ ןאָט ןָא ייֵז
 נּוא הירַפ ץְנאַנ ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא הָשֹמ
 וזַא ּוטְיִּב םוָו ןֹרֲהַא טְגאָז ןֹרָהַא ּוצ טָפּור
 ייַּב באָה ךיא הָׁשמ טְרעֶפְנע ןֵמּוקעֶג היִרָּפ
 ריִמ ויִא תיִׁשאֵרְּב רֶּפֵס טְניִרעֶליִג טְכאַנ
 רֵדְנאַנַא טיִמ ייֵז ןְּבאָה ֹוזַא הָׂשֹק ליִּפ ןָניַרְד
 ןֹוׁשאִרָה םָדָא סוו העָז הָׂשֹמ טְנאַז טְניִרעֶליִג
 ןֵּבראַטְׁש טְוימעֶג טאָה רע םֶד ןְהעֶׁשיִג זיִא
 ןעֶוועֶג הָהֹוז טֶה רע יו העָז ןֹרֲהַא טְרעֶפְנֶע
 ןיִא תֹובֹוט םיִנָבֲא ןּופ תֹוּפּוח ןעֶצייֵרְד ּוצ
 טאָה טאָנ םָד טייטש ּךאָנ רעֶד נּוא ןֶדֵע ןֵנ
 נּוא דֵרֹע רֶד ןּופ טסיִּב ּוד םָדָא ּוצ טְנאַועֶג
 טְגאָז דֶרֹע רעֶד ּוצ ןיֵרעק םיִא ְּךיִד טְסעוֶו
 םיִכָאָלַמ עֶלַא ןיֵא טְניִטְלעוֶויִג ּבאָה ְךיִא הָשֹמ
 םְניִטְלעוֶויִג טְסאָה ּוד נּוא לעֶמיִה םעֶד ףֹוא
 םעֶד טְסאָה נּוא דֶרֶע רָד ףֹוא םיִכָאְלַמ ןיִא
 טיִנ טֶה רע םֶד ןֶטְלאַהעֶג ףֹוא תֶוְמַה ְּךָאָלַמ
 ןעזמ ריִמ נּוא לֵאָרְׂשִי איד ןְמייֵמ טְנאַקיג
 ָבעֶל ּוצ גנאל טיִנ ןְּבאָה ריִמ ןְּבְראַמְׁש ְּךאָד
 ּוד הָׂשֹמ ּוצ טְנאַז נּוא ןְנאטְׁש רַפ ןֹרֲהַא טֶה
 ֹו ןיִנעוֶו טעֶנייֵמ ןּופ ןָּבֹוהעֶגְנָא םאָד טְסאָה
 ד

 ץראה ןיימ ןֹרָחַא טְרעֶּפנֶע אי הֶשֹמ טְגאָ
 זיא
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 ּוטְסְליוִו הָשֹמ טְנאָז ןגאָלְׁש רֶד ריִמ ןיִא זיִא
 ןעֶליוִו םָטאג ןעֶוו אי ןרֲהַא טְנאָז ןָּבְראַטׁש
 ףוא ןייֵג ףֹורַא ריִמאָל הָׁשִמ טְגאָז ֹוזַא זיִא

 נוא ןֹרֲהַא נּוא הָׁשֹמ זיא ֹוזא גראַּפ םעֶד
 נּוא נְראַּב םעֶד ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ףֹורַא רֶזעֶלַא
 סאו ְּךאָנ טְסּואוועֶג טיִנ ווֶּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ּוצ םיִּפִע ןעֶּבאָה ייֵז טְנייֵמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶד
 ןעֶלאָז ייֵ ןעֶו רֶּבֶא הָניִכְׁש רעֶד טיִמ ןְדייֵר
 טְואָלעֶג טיִנ םיִא איו ןְטְלאוָו ןעֶסיוִו ןעוֶועֶג

 םֹורָג םיִא ראַפ ןָמְלאָו אייֵז ןעֶד ןְּבראַטְש
 ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ייֵ דְלאַּב יוִו נּוא ןאָטיִנ הָלֵפָּת
 נוא לייֵהַא טְניִפֶעיִג ךיִז טֶה גְראַּב םעֶד ףֹוא
 ּוצ הָׂשֹמ טְגאָז שעֶּב ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא ןָטְראָד
 ְךיִא נוא ןְּבְראָטְׁשעֶנְו םִיָרִמ זיִא אָד ןֹרַהַא
 ןעוֶועֶג קסעֶתֹמ ריִא טיִמ ְךיז ןְּבאָה ריִד טיִמ
 סֹורָג ריא ןעֶּבאָה ריִמ נּוא איִז ןְּבאָרְנעֶּב ּוצ
 ןְּבְראַטְׁש טְסעֶוו ּוד זַא נּוא ןאָטיִג ןָא דֹובָּכ
 ריִד טימ ןייז קָסֹוע רֶנֲעַלֶא טיִמ ְּךיִא לעוֶו
 ְךיִז טעוֶו רעֶו ןֵּבְראַטְש לעוֶו ְךיִא זַא רֵּבָא
 טְרעֶפְנעֶיַג טאָג טאָה ןייַז קָמעֶתַמ ריִמ טיִמ
 ןייַז קְסעֶתֹמ ריִד טיִמ ְךיִמ לעוֶו ןייֵלַא ְךיִא
 גְנאַנעֶג םֹורַא לייֵה רֶד ןּופ ןיִנעֶז ייֵז יו נּוא
 טאָנ ןעֶד ןעֶסאָלְׁש רַפ ןעֶראוָו לייֵה יד זיִא
 ֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא ןייֵג םֹורַא ןעֶסייֵהעֶג ייֵז טֶה
 ןיִנעֶז רֶוֲעַלַא נוא הָׁשֹמ סאָד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה
 זיִא ןֹרֲהַא נוא גְראַּב םעֶד ןּופ ןְמּוקעג ןייֵלַא
 הָׁשמ טְנאַועֶג לייֵטַא ןְּבאָה ייֵז טיִמ אָד טיִנ
 הָנּוהַּכ יֵד ליוו רֶע לייוַו ְּתיִנְראַהעֶג םיִא טֶה
 םֶה רֶועֶלֶא טְגאָועֶג ןְּבאָה לייֵטַא נוא ןֶּבאָה
 ֹודָג ןֵהּכַא ןייַז לאָז ר יִרְּכ ּתיִנְראַהעֶג םיִא
 ןיילַא זיִא רע טְגאָועֶג ןעֶּבאָה לייֵמַא נּוא
 ְבאָה ֹוזַא ןֶׁשְנעֶמ עֶלַא איו ֹוזִא ןֵּבְראָטְׁשעֶג
 נא הָׁשֹמ ּוצ לֵאָרְׂשִי לָּכ טְליִמאַועֶג ןייֵא ְךיִז
 טְנאָז ןֹרֵהַא ןאָטיִג ןיִהַא ּוטְסאָה איו ןעֶגאָז
 לֵאָרְׂשִי לָּכןֵּבאָה ןֵבְראָטְׁשעֶג זיִא רַע הָׁשֹמ
 ְךָאָלַמ רעֶד סאָד ןיינ סאָד ןאָק איו טְגאָועֶג
 םיִא טֶה רע ןעֶד ןאָט םיִּפִע םיִא לאָז תֶוָמַה
 רשי יד ןְטייֵט טיִנ לאָז רע ןְטְלאַהעֶג ףֹוא
 ןְגנעֶרְּב טיִנ םיִאּוטְסעוֶוםּורדהפַגַמ רָד טיִמ
 ראַפ רֶועֶלֶא טימ ךיד ריִמ ןיִלעֶֶו זְנּוא ּוצ
 ּבאָה ןאָטיִנ הָלִפָּת הָׁשֹמ טאָה ֹוזא ןְניטְׁש
 ןֹרֲהַא ןּופ ןֹורֶא םעֶד ןְמּונעֶג םיִכָאָּלַמ איִד
 נּוא לֶמיִה םעֶד ןיא ןְנאָרְטעֶג םיִא ןֶּכאָה נּוא

 תקח תשרפ

 ,ןֹווַא ןֹורָא םעֶד ייּב ןְנֶניועֶג גוא טְּבֹולעֶג ןְּבאָה
 ֹיִא ןֹרֲהַא םאָד ןְהעֶועֶג לֵאָרׂשִי לָּכ ןעֶּבאָה
 ,| טאָג ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נוא ןּבְראָטְׁשעֶג
 | ןעֶגְנאַנעֶג ןייַרא ןיִנעֶז שְניִפעיג לייֵה איִד טֶה
 יִא ןֹרֲהַא םֶד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה נּוא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 .םֹוי םיִׁשֹלְׁש ןֹרֲהַא תֶא ּוּכְבִיע ןּבְראָמְׁשעֶג
 ,| ןופ דָניִועֶג זֹוה סאָד ראָנ (לֵאָרְׂשִי תיֵּב לֹּכ

 || וַהֹּכַה ןֹרֲהַא ףֹוא טְנייוועֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 יד ראָנ ןְּכאָה הָשֹמ ייַּב רָּבִא געֶט גיִסייַרְד
 | ןרַהא לייוַו רֶּבייַו ןייק טיִנ נּוא טְנייוועֶג ןְנאַמ
 | רֶּבייוַו נּוא ןְנאַמ ןְׁשיוִוְצ טְכאַמעֶגשֹולְׁש טֶה
 | ןְּבאָה םּורָד רָכַח ןייַזּואׁשְנעֶמַא ןָׁשיוִוְצ גּוא
 | ןרָהֵא זַא נּואז טְנייוַועֶג םיִא ףֹוא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 | ןְהעֶועֶג רֶע טאָה לייַה רעֶדּו ןיִא ןְמּוקעֶג ויִא
 1 ןייֵא נוא םייֵרָבעֶג ןָא זיִא טעֶב ןייֵׁש ןייא

 | יצ הָׁשֹמ טְנאָז ןייֵׁש רייז טְנעֶרְּב טְכעֶל
 | ףֹורַא רֶעזיִא טעֶּב םעֶד ףֹוא ףֹורַא ייֵג ןֹרֲָהַא

 . עֶנייַד םֹוא קעֶרְטְׁש טעֶּב םעֶד ףוא ןְגְנאַנעֶג
 | דְנעֶה איד טְקעֶרְטְׁשיִג סֹוא רֶע טאָה דְנעֶה
 | ןטְסאָלְׁשעֶג ּוצ רֶע טאָה לֹומ ןייֵד ּוצ סיִלָׁש
 ּוצ רֶע טאָד ןעֶנֹוא עֶנייַד ּוצ סיִלָׁש לֹומ ןייַז
 | הָׁשֹמ טאָה רֶלאַּב ווַא ןעֶגֹואעֶנייַז ןָסאָלְׁשעֶג

 | םִע נוא ןְבְראַטׁש וזַא ְךֹוא לאָז רַע טְסיִלְנעֶג
 | ןעֶד רֶדייֵלְק איד אייַּב םַנ םֹורְנַא ןעוֶועֶג ויִא
 | םֶו לֶדְמעָה סאָד ןאָטיִג םֹוא םיִא טֶה הָשֹמ
 - םֹוא םיִא טֶה רֶע ייֵא ףונ םעֶד ייַּב זיִא סֶע

 | ןאק םֶד נוא רֶדייֵלְק עֶטְׁשְרְּבייֵא איד ןאָמיִג
 ןעוֶועֶג זיִא םאָד נוא ןאָמ טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק
 רעֶדייֵלְק איֵד לאָז רֶע יֵדְּכ רֶועָלֶא רֹובָּכִל
 יִנֲעַנְּכ רעֶד יִנֲעַנְּכֹב עַמְׁשִיע .ןאָט ןָא רֶדֵסְּכ
 נּוא ןֵּבְראַטְׁשעֶג זיִא ןֹרֲהַא סָד טְרעֶהיִג טֶה

 ְךיז טֶה רֶע גּוא) קֵלְמִע ןעוֶועג זיא יִֵעַנְּכ רָד
 איד ןּופ ןֹוׁשָל סאָד ןְדייר ּוצ טְלעֶטְׁש ראפ
 . ירְּכ ןינעק; רעֶד טיִנ םיא לאָז ןעֶמ םיִנענְּ
 לאָז ןעֶמ ןָטעֶּב טאָג ןיִלעֶֶו לֵאָרְׂשִי יד ןעוֶו
 - ןילעוו דְנאַה רֶעייֵז ןיִא םיִנֵַנְּכ איד ןְּבעג יי
 - םיִקָלְמַע ןיִנעֶז אייז ןעֶד לֵלְּכ ןיִא ןייַו טינ ייֵ
 - אייַו ןעוועֶג רָנילק ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד רעֶּבָא
 ןּופ ןֹוׁשָל םעֶד טימ ןְדייֵר ייֵז טְרעֶהיִג ןְּבאָה
 םיִקָלְמִע יו ייֵז ןעייֵג רדיילק יד ניא יִנעַנְּכ
 ןיִנעֶז אייֵז רעוֶו טְסּואוועֶג טיִנ אייֵז ןֶּבאָה ֹוזַא

 םאָד וָנּוא ּביִג טאָג ןְמעֶּביִג םַּתִס אייז ןְּבאָה
 / םֶה קֵלָמִע לייוַו נוא דְנאַה רְָּוא ןיִא קְלאַפ

 הא ףיז



 טאטע ר

 הניאצ 1
 ןֹוׁשָל רֶרֶנַא ןייֵא ןְדייֵר וצ טְלעֶטְׁש רַּפ ּךיִז
 םיִרּוּפ םיִא ְּךיִז רימ ןיִלעֶטְׁש ראפ םּורד ||
 ןיפ רֶדְניֵק יד ןּופ ןעֶועג ְּךֹוא זיִא ןֶמֶה לייז ||

 ןיִלעֶטְׁש רפ סאָדִד ןעֶיוו ויִמ נּוא קֶלְמַע
 ייֵז דְלאַּב איוִו נּואֹז ןְפְלאָהעֶנ טיִנ םיִא טאָה |

 ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןֹרֲהַא םאֶד טְרעֶהיִג ןעֶּבאָה |
 ְַרְִׂי ןופ ןאָטיִג ֶּאְּךיִ טֶה ןקָלאוָו רָד גּוא/
 איִד םּורַא ןעקְלאָוַא ןעוֶועֶג זיִא ריִרְּפ ןעֶד
 טיִנ ייֵז טאָה הָמּוא םּוׁש ןייײק סאָד לֵאָרְׂשִי
 ןעֶועֶג ןיִנעֶז ןעֶקְלאוָו איד ןעֶד ןאָמ טְנעֶקיִג
 ןְבְראָטְׁשעֶג וי ןרֲהַא יו רֶּבֶא ןֵרעומ יוְִךייְֵג
 ןְּבאָה וַא ןאָטיִ ֶּא ְךיזןְּבאָהְִקְלאָו יֵד נוא
 ְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד טְכאַרמעֶגְךיִז םיִקלְמעייד
 הָמָהְּלִמ ןֵמּוקעֶג יי ןיִנעֶזםּורְד ןגיִדְנִוטְוּומעֶג
 איִד טאָה טאָג רָּבֶא לֵאָרְׂשִי טיִמ ןעֶטְלאַה
 לֵאָרְׂשִי יד ןְבאָה ְךאָנ רַד ןְפְלאָהעֶג לֵאָרִָׂי
 יֵּכ) טְנאַועֶג ןעֶּבאָה נּוא הָׁשמ ףֹוא טְגיִרְקעֶג
 םֹורְּב ןייק טיִנ ןְּבאָה ייֵז (םִיַמ ןיִאְו םָחָל ןיֵא
 מאַהעֶנ ןְּבאָה ייֵז עֶׁשְטאָח נּוא רָקאַו ןייק נוא
 אייז ןְּבאָה ְךאָד עֶנּורְּב איד ּוא ןיִסֶע ּוצ ןַמ
 עֶרעֶדְנַא ּוצ ְּךייַלְג טיִנ ןיִנעֶז ריִמ טְגאָזעֶג
 נעט ליִפ ףֹוא םֹורָּב גּונעֶג ןֵּבאָה םוָו תֹומּוא
 גאָט ןייֵא ףֹוא איוִו רעֶמ טיִנ ןְּבאָה ריִמ נוא;

 םאָנ זָא טיִנ גאָמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד נּוא ןמ -

 רַפ ןְהעֶז ריִמ רֵּבֶא לֶמיִה םעֶד ןּופ ןמ רֶדיו
 ןְגְראָז רֶסאַַו ּוליִּפֲא נּוא טֹורָּב גּונעֶג טיִנ יז
 ןְּבאָה גּונעֶג טיִנ ןעֶלאָו ריִמ םֶד ְּךֹוא ְּךיִז רימ

 טְכאַרְּבעֶג טֶה רָחֹוסַא ןעוו טְגאָו אָביִקֲע יִּבַר
 ּוצ ןעֶפֹוק ראַפ ּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןּופ תֹוריֵּפ
 יד ןופ ןֵּבְראָטְׁשעֶג לֵאָרְׂשִי יד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי
 רנייֵק לאָז םַע טְגאָועֶג טֶה טאָנ ןעֶד תֹוריֵּפ
 ןוכ טייקטּוג סאָד ןיִכיִו רַפ טיִנ לֵאָרָׂשִי ןּופ

 ףֹוא טעֶריִנזייֵּב ןְּבאָה ייֵז לייוַו לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 הָכו ְּבאָה רֶדְניק עֶרעייז ראָנ לֵאָרָׂשִי ֶרֶא
 טְנאָז יִּבר לֵאָרְׂשִי ץַרֶא ןייק ןְמּוק ּוצ ןעוֶועֶג

 שודקה ה"לש
 טְּבייַרְׁש רֹוּטַה רֹורָצ רָד (הֶׁשֹוחַנ ׁשֵחָנ הָׁשֹמ ׂשֵעַיו)

 ףקְׁשַמ ןופ ןִינעםעֶר ןיִא אב תַשְרַּפןיִא
 ייֵז ףֹוא טְגְנעֶרְּפְׁשיִג טֶה ןעֶמ םָח תֹוזּוזָמ איִד טיִמו
 םעֶד ףֹוא םַח זיִא ְךֶרֶּבְהַי םֵּׁשַה זַא רֶע טְּבייַרְׁש'

 רֵּביִרְד דֹוכָּכ ןייַז ףֹוא איוִו רעֶמ םיִקיִרֵצ ןּופ דֹוּבָּכ !
 ריִרָפ תֹוּוְמ יִד ףוא ןֵגְנעֶרְפְׁ ןָמייֵהעֶג י"שה טֶה }

 םעֶד ףוא נּוא ןְרֲהַא נּוא הָשמ ףוא טְוייוֵו סָד סוָנ

 תקח תשרפ

. 

 ונר הניארו

 טאָה נוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא טְניִרעֶציִנ טאָה טאָנ
 ןיִסע גְניִרְגַא ןְּבעֶגעֶג אייז ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג
 ןְּבאָהְךֶרֹוצ ןייקטָפְראַרעֶג טיִנ ןּבאָה ייֵז םֶד
 רייז ןיִא טעייִד רפ ןְראוָו זיִא ןֵמ רָד ןעֶד
 נּוא םיִרָבַא עֶלַא ןיִא ןעֶגְנאַג ּוצ זיִא נּוא ְךֹוּב

 ןְּבאָה נּוא ןֶמ םעֶד ףוא זייּב טעֶריִג ןֶּבאָה יז
 ןיִסע לאָז ׁשֶנעֶמַא ְךיִלְנעֶמ ויא איו טְנאזעֶג
 ףֹוס רעֶד ןְּכאָה טיִנ נְנאַנ םֹוא ןייק לאָז נּוא
 ןיִלעוֶו םיִרעֶדיִג עֶרעֶננּוא סאָד ןייַז טעוֶו
 טֶה טאָג רָּבִא ןֵמ םעֶד ןּופ ןיִרעוֶו ןְלאוָוְׁשעֶג
 םיִכָאְלַמ ּוצ ְךייֵלְנ יִנעֶז אייז םֶד ןָיוִעֶג אייֵז
 םּוראו נּוא טיִג נְנאַנ םֹוא ןייק ןעֶּבאָה סאוָו
 לאָמְנייא טיִמ ןֶמ ןְּבעֶנעֶג טיִנ אייֵז טאָנ טֶה
 ןנייוועֶג ּוצ ןאָמיִנ טאָנ טֶה םד געֶט ליִפ ףֹוא
 ףוא ןיִרעֶכעֶז ראַפ ְךיז ןעֶלאָז ייֵז לֵאָרָׂשִי יִד
 םיִא ףֹוא ְךיִז לאָז ןעֶמ ליוִו טאָנ ןעֶד טאָנ
 טְוייֵּפְׁש רֶע נּוא טייצ עֶלַא ןעֶזאָל ראַפ
 טְּפְלעַה דֶלעֶג סאָד נא דָסֶח טיִמ ןָכיִלשיִא
 (םיִׁשָחְנַה תֶאםֵעּב יי חַלׁשָיַןֶׁשנעֶמ םעֶד טיִנ
 ןנְנאַלְׁש לֵאָרְׂשִי ףֹוא טְקיִׁשעֶג טֶה טאָג נּוא
 אייז ףֹוא טאָג טֶה םּורָד נּוא אייֵז ןְטייֵט ּוצ
 טעֶריִ ןְּבאָה ייֵז לייוַו ןְגנאַלְׁש איֵד טְקיִׁשעֶג
 טעֶריִג טֶה גְנאַלְׁש יִד נא ןִמ םעֶד ףֹוא זייַּב
 גְנאַלְׁש איֵד ןִמּוק לאָז םּורָד טאָנ ףֹוא וייַּב
 םָװ רֵכָׂש רעִייֵז לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְלאָצַּב לאָז נּוא
 זיִא םַעט ןייַא ְּךאָנ טעֶריִג זייַּב ןעֶּבאָה אייז
 םַ ןְטְלאָׁש רַּפ ןְראוָו זיִא גְנאַלְׁש איד לייוַו
 ראָנ ןְניִרְד איִז טֶליִפ טֶתָע איז סאָו ץֶלַא
 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד רָּכֶא דְרֶע ןּופ םעט ןייֵא
 ןיא טְליִפעג ןְּבאָה גוא ןַמ םעֶד ןְסעֶגיִג ראָנ
 טְלאוָועֶג ןְּבאָה ייֵז םעמ ןייֵא רַפ סאוָו םיִא
 םּורָד םיִא ףֹוא טעֶריִג וייַּב ְךאָד ןְּבאָה נּוא
 ּוצ ןְלאָצעֶּב לאָז נּוא גְנאַלְׁש איִד ןְמּוק לאָז
 רָּבְדִמ יּועָד ןיֵא זיִא טֵׁשִּפ ןייֵא ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי
 איו םֹודָג ווא ןעֶגְנאַלְׁש עָסֹורְג ןעוֶועֶג זיִא

 ןקלאב

 רָּבֶא י'שה ףוא טְנייוֵו םָד סו ןֶטְצעֶל םּוצ ףקְׁשִמ
 םאָה רֶע ראָננ ןֶסייֵהעֶג ֹוזַא םיִנ טאָה ּוניֵּבַר הָשֹמ

 .ףוקְׁשַמ םעֶר ףוא ןְגְנעֶרפְׁש לאָז ןעֶמ זַא טְגאָזעֶג
 יד ףֹוא ְךאָנ רֶד נּוא י"שה ןיִגעֶקַא םוייוַו םָל ריִרָפ

 זַא ךֹוא אָד זיִא וזַא ייֵז ןיִגעֶקַא טְוייוַו סו תֹוּוומ
 ףוא נּוא י"שה ףוא טעֶריִג ןָּבאָה לֵאָרׂשִי יִד ןעוֶועֶג
 ףוא ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶג זיִא רעֶּביִד ּוניֵּבַר הָׁשִמ



 יי יי טיי ארי יש יה הפש .
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 ןייֵגּוצ ןָעוֶועֶג הָנָּכִס ןייֵא זיִא םִע עא ןְקְלאַּב
 ןְקְלאָָו םעֶד טְקיִׁשעֶג טֶה טאָנ ראָנ יִיְז ייַּב
 זַא גוא ןְנְנאַלְׁש איִד טְנעֶרְּב רַּפ טֶה רֶע נּוא
 ןְּבאָה נוא ןאָטיִג תֹוריִבע ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד
 איד טאָנ םֶה ֹוזַא ןֵמ סעֶד ףֹוא טעֶריִג זייַּב
 אייז נוא טְכאַמעֶג גיִרעֶּבעֶל רעֶדיוִו ןגְנאַלְׁש
 רֶעייֵז טיִמ לֵאָרָׂשִי איִד טְנעֶרְּב רַפ ןעֶּבאָה
 םיִּפָרְׂשַה םיִׁשָחְנַה טייֵמְׁש םּורָד נּוא טְּפיִנ
 ןְנעֶרְּב רַּפ אייֵז םִו ןְגְנאַלְׁש עֶגידְנעֶרְּב איִד
 יד ׁשְטייֵט ְךֹוא זיִא םע;נוא טְפיִנ רעֶייֵז טיִּמ
 הָיָהְו) טְנעֶרְּב רַפי ןְראוָו ןיִנעֶז םאוָו ןְְנאַלְׁש

 ןייֵא יליּפָא ןָסיִּבעֶג טֶה םִע רעוֶו ְּךּוׁשָנַה לָּכ -
 רעֶוייֵּבַא רָדָא הָעָר הָוַח ןייֵא רַדָא סיִדְנַע
 ינֶז ּזַא הֶנָּבס ןייֵא ןעֶועֶג ץְלַא ויִא טְניֵה
 טְגאָזעֶגְִּבאָה א הָׁשֹמ ּוצ ןָמּוקעֶג לֵאָרְׂשִי יִד
 ןיִנעקַא נּוא טאָנ ןיִנעקאטְגיְִניִועג ןֶּבאָה ריִמ
 יד ןאָט ּפָא לאָז רֶע טאָנ וצ הָלֵפְּת ּוט ריִד
 הָלַפְּת הָׁשֹמ טֶה דְלאַּב נּוא זְּוא ןּופ ןְגְנאַלְׁש
 ׁשנעֶמַא ןיִנְרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז ְנאַד ןּפ ןאָמיִנ
 ןיִרעוֶו ןְמעֶּביִנ רֶּביִא וצ ןייַז טְראַה טיִנ לאָז
 םעֶריִנ זייַּב םיִא ףוא טֶה ןעֶמ עֶׁשְטאָה םָד
 טעֶּב ןעֶמ יו ןייַז לֵחֹומ דְלאַּב ְךאָד רע לאָז
 טְסייַה לֵחֹומ טיִנ זיִא רֶע ןעֶוו ּוא הָליִחְמ םיִא
 טאָנ נוא ׁשְנעֶמ רֶניִמְראַּב רָד םיִא ןייֵא רֶע
 וזַא לֵחֹומ טיִנ ְּךֹוא תֹוריֵבֲע עֶנייַז םיִא זיִא
 יֵד עֶׁשְטאָה םאָד הָׁשֹמ ייֵּב ןעֶניִפעֶג ריִמ יו
 םיִא ףֹוא טעֶריִנ וייַּב ליִּפ ןעֶבאָה לֵאָרְׂשִי
  םיִא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי איֵד רְלאַּב איו ְךאָד
 .ייֵז רֶע טאָה ןייַז לֵחֹומ ייֵז לאז רֶע ןְטעֶּבינ
 טאָנ ייֵז ראַפ טאָה נא ןעוֶועֶג לֵחֹומ דְלאַּב
 ןעֶמְכאַרְט טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶדְי נוא ןְמעֶּביִג
 טעוֶו טאָג סאָד ןאָמיִג תֹוריִבַע טֶה רֶע ןעוו
 טיִמ ליִּפ זיִא טאָנ ןעֶד ןייז לֵחֹומ טיִנ םיִא
 םִיא ןְמעֶּב םאוָו איִד ּוצ לֶחֹומ זיִא 2וא דָסֶח

 ' חניארו תקח תשרפ

 .ךאמ הָׁשֹמ וצ טְגאָז טאָנ (ףֶרָׂש ָל הֶׂשֲע
 יֵכֹוה ןייַא ףֹוא םיִא אּוט נּוא גְנאַלְש ןייֵא ריִד
 -ןֶהעז ףֹורְד ןיִלעוֶו לֵאָרְִׂי יד זַא ;ּוא גְנאַטְׁש
 - טאָג טְגאָז ֹווַא נוא ןיִךעוֶו טְלייֵהעֶג יז ןיִלעוֶו
 טעֶריִג ריִמ ןינעקא ןְּבאָה ייֵז סאוָו הָׁשֹמ ּוצ
 ןעֶּאָה אייז סאוָו .דָּבֶא לֵחֹומ אייז ְךיִא ןיִּב
 ןעֶד לֵחֹומ שיִנ ייֵז אייז טעֶריִנ ריִד ןינעקא
 םִע רעוֶו הָריִבַע עֶסֹורְנַא ריִמ ראַּפ זיִא סע

  ףֹוא רֶרֶא םֶכָח דיִמְלַּת ןיֵא ףֹוא טיִפָע שעֶר
 רָסֹורְנ ןייֵא זיִא גְנאַלְׁש איד נּוא איִבָנ ןייֵא
 ןאָטיִג םיִּבַא טֶה םעֶנייֵא ןעוֶו ןעֶד ןעוֶועֶג םֵנ
 םיִא ְךיִו טְכאַד וו עֶנּוׁשְמ ויִא םו טְניִה ןייֵא
 לייוַו םיִא רַפ זיִא טְניִה ףעֶד סֶד טייַצ עֶלַא
 ןעוֶו גוא הָבָׁשֲחַמ ןייז ןיִא ץֶלַא םיִא טֶה רֶע
 זאָלְנ ןייא ןיִא הָנָּתְׁטַה יי טְואָל ׁשְנעֶמ רָד
 נּוא טְניֵה ליפ הֵנְּתְׁשַה רעֶד ןיִא רע טֶהעֶז
 .טְניִפעֶג הָָּתְׁשַה אי רעֶּביִא טיִיאַז ןעֶמ ןעוֶו
 ץֶלַא טְמּוק םאָד נּוא טיִנ ףאָנ ריִא ןיִא ןעֶמ
 רֶד ןְראוָועֶג ןָסיִּבעֶג זיִא םז ׁשֶנעֶמ יד לייוו
 םיִנעֶּוׁשְמ ןייַא הֶבָׁשֲחַמ ןיי ןיִא ץְלַא טאָה
 אָרָמְנ רָד ןיִא םיִמָכָח יִ ןעֶנאָז ֹוזַא נּוא טְניִה
 םִו טְניֵה ןייַא ןּופ ןֶסיִּבעֶג טְרעֶו רֶנייֵא ןעוֶו
 .ןייַא ןיא :האָי ץְנאַנ ןייֵא לאָז רָד עֶנּוׁשְמ זיִא
 רֶע םּוראָו ןְקניִרְט טיִנ רֶפאַו ןייק) זאָל
 נּוא טְניֵה עֶנייֵלְק ואָלְג םעֶד ןיא ןְהעֶז טעוֶו
 . 'טיִנ םיִא ףְראַד ןעֶמ ןֶּבְראַטְׁש ןּופ דָד טעוֶו
 םֶר טְרעֶה רֶע ןעוֶו ןעֶד טֶניִה ןייק ןְנאַמ רֶד
 ייַב רעֶּבָא חָנְכִס ןייֵא םיִא זיִא טְניֵה טְראוָו
 ןְסיִּבעֶג ןראוָו ןיִנעֶז יז עַׁשְטאָח גְנאַלְׁש רעֶד
 ןְסיֵהעֶג יז ךאָד טאָנ טאָה :נאַלָׁש ןיֵא ןּופ
 טִלייֵהעֶג ןיִלעוֶוייַז נּוא גְנאַלְש רֶד ףוא ןְּועֶז
 טאָה ןעֶמ ןעֶנאָז םיִמָכֲה לייֵטַא גוא ןיִרעוֶו
 טְלעֶטְׁשיִג ְךייַה רעד ןיִא גְנאַלְׁש איד םּורָד
 ןְביֵה ףוא לאָז לֵאָרְׂשִיןופ דָכיֵלְטיִא ידַּכ

 ענייז
 שורקה ה"לש

 םעֶריִג ןּבאָה ייֵ םוָו ןיִגעֶקַא טְנייַו םֶר םיִׁשָתִנ יז
 םיִפָרְׂש םיִפְָׂשַה םיִׁשָחנ טייֵמָׁש סֶע נּוא י"שה ףוא
 ָָלַמַא ּצ ןְכעלְיִג זיִא רעםָו הָׁשֹמ ןיִגעֶקַא זיִא
 ןאָמיִג הָבּוׁשּה ןֶּבאָה אייֵז זַא םּורָד ףֶרָׂש ןייֵא גּוא

 ןופ טְסייֵה סאָד ףֶרֶׂש ְֶל הֵׂשֲע .טְגאָזעֶג י"שה טֶה
 .טאָה י"שה לֹובְיִבַּכ .ףֶרֶׂשַא ףאַמ ןיִגעוֶו רוכָּכ ןייַד
 נּוא טייַזַא ןָא קעוַא ךיא גייַל רובָּב ןייַמ טְגאָזעֶג
 ןייס ףוא איוִו רעֶמ רֹובָּכ ןייַד ףוא םַח ןיִּב ְךיִא

 וזַא טְלאוָועֶג םיִנ טאָה ּוניּבַר הָׁשֹמ רֵּכֶא רֹובָּ
 םֵׁשַה ןּופ רובַּכ םעֶר ףוא ןעוֶועֶג םַח טאה רֶע נּוא
 טיִמְׁש רֵּביִרְד רובָּכ ןייַז ףוא טיִנ גוא ֵרְָּתִי
 ׁשָחָנ ןייֵא טְכאַמעֶג טֶה רֶע תֶׁשֹחָנשַחְנ הָשֹמ ׂשַעַיו

 ןופ רעֶר .ןיִגעֶו רֹובָּכ םְמאָג ןּופ ףֶרָׂש ןייק יִנ
 ,/ ןינ רֹובָּכ ֵהֹונ ףְראַד ןעמ איו ןְהעֶז ןעֶמ ףְראַד

 .;םיִקיִדְצ נוא םיִמָכֲח יריִמְלַּת ןיִא
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 הניאצ יש
 נּואטאָנּוצ לֶָמיִה םעֶד ןיִנעֶקַאןעֶגוא ענייז
 ןרוְו טְלייֵהְג רֶע טעוֶווזַא אָט הָלָפְּת לאָז
 טְלייֵה טאָג ראָנ טְלייֵד גְנאַלְׁש יִד טיִנ רָּבֶא
 יִד ראָנ תיִמָמ זיִא גְנאַלְׁש איִד טיִנ ךֹוא נּוא
 רָפֵסְּב רָמֲאְי ןֵּב לענ .תיִמָמ ּזיִא הֶריַּבַע
 ןנְרעֶל טעוֶו ריִא ןעוֶו טְגאָז טאָג (ַי תֹומַחְלִמ
 ְךייַא ראַפ ְךיִא לעוֶו תֹוצִמ נּוא הָרֹוּת ןייַמ
 תֹומֲחְלִמ עֶלַא טעוֶו ריִא נּוא ןֶטְלאַה הָמָחְלִמ -

 ןיִנעֶז םיִסיִנ עסֹורְג (הָפּוסּב בַהְו תֶאֹנ ןְניִועֶג
 ןְהעֶׁשיִנ ְךֹוא זיִא סֶע נּוא םִי םעֶד ייֵּב ןעוֶועֶג
 סאָד ןֹונְרַא ןּופ לאָט םעֶד ןיִא םיִסיִנ עֶסֹורְג -

 ןיִא נּוא גְרעֶּב עֶסֹורְג אייוְצ ןעוֶועֶג זיִא םִע
 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד םָו געוֶוַא ןעוֶועֶג זיא ןֶטיִמ -

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןייֵג םיִא ְּךֶרֹוד טְפְראַרעֶג
 טְליִמאַועֶג ןייַא לאָמ םעֶד ןיִא ְּךיִז ןְּבאָה ֹוזַא
 יד ןיִא ןְשְלאַהעֶּב ְּךיִז ןְּבאָה נּוא תֹומּוא ליִּפ

 זיִא גְראַּב ןייֵא ןיִא ןעֶד גְרעֶּב איד ןופ ןְלייֵה -
 םעֶד אייַּב נוא ןעֶלייַה טייַז רעֶד אייַּב ןעוועֶג :

 םֹורַא ןעוֶועֶג זיִא ןינעקא גְראַּב ןעֶרעֶדְנַא
 ןעֶּבאָה תֹומּוא איִד נּוא רֶנייֵמְׁש ןעֶסְקאַוַועֶג
 םעֶד ןיא ןייֵג ןיִלעוו לֵאָרְׂשִי יד ןעוֶו טְגאָועֶג

 ָָרְׂשִי יד יו !נּוא ןְטייֵט ייֵז ריֵמ ןיִלעוֶו לאָמ -
 ןעֶסייֵהעֶג טאָג טֶה ןְמּוקעֶג גְראַּב םוצ ןיִנעֶז !
 ןְטְפעֶהאַּב רֶדְנאַנַא ּוצ ְךיִז ןעֶלאָז גְרעֶּב איִד !

 איד ןיא ןייג ןיירא ןעֶלאָז רעֶנייֵטְׁש איד נוא
 תֹומּוא יִד ןֵׁשְטעווק רעֶד ןעֶלאָז נוא ןעֶלייַה '

 רֶלאַּב ֹוזַא ןְגְראָּב ראפ ןעֶמְראָד ןיִנעֶז םאוָו
 טָפעֶהאַּב רֶדְנאַנֲא וצ ;ְרעֶּב איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה
 סאו תֹומּוא עֶלַא טְׁשְמעווְק רעֶד ןֶּבאָה נּוא

 ַרְׂשִי יד נוא ןְטְלאַהעֶּב ןעוֶועֶג ןֵמְראָד ןינעֶז !
 ןעוֶועֶג זיִא םע ןעֶד טְנאק רד טינ ראָנ ןֶּבאָה
 ְךייַלְנ געוֶו רעֶד זיִא דנּוצַא נוא גְרעֶּב אייוֵוְצ
 לֵאָרְׂשִי ןופ עֶנּורְּב יִד נּוא לאָטַא ןָא ןעוֶועֶנ
 איד נּוא לאָמ םעֶד ןיִא טְרָדיִנעֶג פאָרַא טֶה
 נּוא גְרעֶּב איִד ףוא ןעֶגְנאַגעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי
 טאָנ םֶה םיִסיִנ יד ןּופ טְסּואוועֶג טִיִנ ןְּבאָה -

 ְסיוו ןעֶזאָל רֶדָניֵק עֶנייֵמ לעוֶו ְךיִא טְגאָועֶג
 םורַא לאָז עֶנורּב יִד ןָסייֵהעֶג טָה נּוא םַנ םָד
 ּפעק גּוא רֶנייֵּב ליפ לאָמ םעֶד ןּופ ןְגְנעֶרְּב
 יִד ןְּבאָה ֹוזַא רָדיִלְג נּוא סיִּפ נּוא טְנעֶה נּוא
 איד איו םיִסיִנ עֶסֹורְג איד ןְהעֶועֶג לֵאָרְׂשִ
 יו טְכייֵל נּוא לאָמ ןעֶמיִמ ןיִא טייֵטְׁש רֵאְּב
 םעֶד ןּופ רֶדיֵלְגסֹורַא טְהיֵצ גוא הָנָבְל איר -
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 נר הניארו תקח

 םעֶד ןּופ םֹורַא טְסיִׁש טולָּב סאָד נּוא לאָמ
 טְנאָעֶג הָריִׁש לֵאָרְׂשִי איד ןְּבאָה ֹוזַא גְראַב
 רָד ייַּב טְנאַמ רָד טיִנ הָׁשֹמ זיִא םּורָד נּוא
 ייַּב ןאַטיִנ הָריִבֲע ןייֵא םֶה רֶע לייוו הָריִׁש

 טְפאָרְטְׁשעֶג רעֶּביִרָד זיִא תא עֶנּורְּב רעֶד
 טְנאַמ רַד טיִנ ןְמאָנ ןייַ זיִא םּורָד ןְראָועֶג

 הָׁשֹמ לייוַו נּוא עֶנּורְּב רָד ןּופ הָריִׁש רֶד ייַּב
 טֶה םּורָד הֶרָיש רָד ןיִא טְנאַמ רָד ְטיִנ זיִא
 ןְנאַמ רעֶד ןְסייֵהעֶג טיִנ ךֹוא ןְמאָנ ןייַז טאָג
 זיִא ְךֶלֶמַא לָׁשָמַא ויִא סע הָריִׁש רעֶד אייּב
 טאָה רַׂשֲא ּוצ הָדּועְסַא ףוא ןןְמעֶּביִג ןעֶראוָו
 זיִא הנייַרְּפ רָמּוג ןייֵמ ּבֹוא טְגאָנעֶג ְּךֶלֶמ רָד
 בֹוא נּוא ןייֵנ ְךיִא לעֶֶו ֹוזַא .הָדּועְס רֶד ףֹוא
 רֵאָּבִ ןייֵנ טיִנְךֹוא ּךיִא לעוֶו אָד טיִנ זיִא רֶע
 ןעֶראַה ןעֶּבאָה עֶנּורְּב איִד (םיִרָׂש ָהּורָפֲח
 ןְּבאָרְגעֶג טֶה איִׂשָנ רֶכיֵלְטיִא ןעֶד ןְּבאָרְגעֶג
 ןּופ רעֶסאוַו ןייֵג לאָז םִע ןיִקעַטְׁש ןייֵא טיִמ
 טֶבֵׁש םֶכיִלְטיִא נּוא טֵבָׁש ןייַז ּוצ עֶנּורְּב רָד
 ןייא ןּופ נּוא ךייט ןֶרָדְנּזאַּבַא טאַהעֶג טאָה
 - טומענ ךיז ןעֶמ טאָה ןְרעֶרְנַא םוצ שֶבַׁש
 רֶד ןּופ רֶסאֹוו סֶד ןעֶד ףיִׁש ןיִיַא טיִמ ןָפיִׁש
 טֶבֵׁש ןְכיִלְטיִא טְליִגְניִרעֶג םּורַא טֶה עֶנּורְּב
 ןְסְקאוַועֶג ןיִנעֶז רָסאֹוַו םעֶד ייַּב נּוא רָדְנּועֶב
 קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא רֶמייֵּב נּוא רֶמייֵרְק עֶנייֵׁש
 טֶה טאָנ (ונו ינְציִּבְרִי אָׁשָד תֹואָנִּב) טייֵמְׁש
 זאָרְג ןּופ גְנּונאוו ןייֵא ןיִא ןַעּור טְכאַמעֶג ְךיִמ
 ןאָטיִנ ְּךיֵּמ רֶע טאָה רֶפאַו עֶגיִדְנעֶניִר אייַּב
 הָריׁש טְגאָועֶג לֵאָרׂשִ ןֶּבאָה םּוראָווגואְוְריִפ
 םאָד ןִמ םעֶד ףֹוא טיִנ נוא גךאַּב םעֶד ףֹוא
 ףֹוא םעֶריג וייֵּב ליִפ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי לייוַו זיִא
 טיִנ רעֶנַּב ְּךיִא טְנאַועֶג טאָנֹטֶה ֹוזַא ןֵמ םעֶד
 לייַו ןֵמ םעֶד ףוא ןעֶּבֹול גוא ןעֶגניִז רעֶייַא
 ףֹוא רֵּבֶא טעֶריִנ זייַּב םיִא ףֹוא טאָה ריִא
 נּוא םעֶריִנ םֶטּונ ץֶלַא ייֵז ןְּבאָה רָסאֵוַו םעֶד
 אייַז זיִּב לֵאָרְׂשִי טיִמ ןְניאנעֶג זיִא עֶנּורְּב יד
 יד זיִא ּזַא הָירְבִט ןּופ םִי םּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז
 םיִמָכֲח לייַמַא נוא םִי ןָמיִמ ןיא ןייַרַא עֶנּורְּב
 נוא ןְּבאָרְגעֶג םֶהָרְבַא טֶה עֶנּורְּב איִד ןעֶנאָז
 םָא ריִמ ּביִנ ְךֶלְמיִבֲא ּוצ טְגאָועֶג טאָה רֶע
 ריִמ ייַּב ןְּבאָה טְכעֶנְק עֶנייַד םִו עֶנּורְּב יד
 םייוַו ְךיִא טְרעֶפְנֶעיִגְּךַלַמיִבֲא טאָה טְקְננעֶג
 יד לעֶמׁש םֶהָרְבַא טְנאָז ןעֶנאָז ּוצ טְׁשיִנ ןּופ
 לעוֶו ּךיִא נּוא עֶנּורְּב רעֶד ןינעקא ףאָׁש
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 ןינעקא עֶנּרְּב רעֶד ןינעקא ףיאָש ןיִלעֶטְׁש
 ּוצ ןייֵג ףֹוא טעֶוֶו רֶמאֵוַו םָד ףאָׁש עֶכֶלעוֶו
 רָסאֵו סאָד זיִא עֶגורְּב איד ןייַנ טעֶו םעֶד
 םֶהָרְבַא ןּופ ףאָׁש איִד ןינעקא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא
 .עֶנייַז ּוצ ןְטְלאַהעֶּב עָנּורְּב יִד טאָה רֶע נּוא

 ןעֶנּורְּב ךוא ןעֶּבאָה רֶדְניִק עֶנייַז נּוא רֶדְניִק
 רֶד (לֵאיִלֲחנ הָנָּתַמִמּנ רעֶהַא ויִּב ןְּבאָרְגעֶג
 טאָג ןיִנָׁשְרַי טּוט רעֶד הָרֹוּת טְניִרעֶק סאוָו
 הָרֹוּת איד נּוא הָׁשּורְי ןייַז זיִא טאָנ רֶמֹולְּכ
 םִו רֶד ןְּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש סֶע טאָנ ּוצ טְגאָז
 נּוא רֶׁשֹוע ןעֶּבאָה טעוֶו רעֶד הָרָוּת טְניִרעֶל
 נּוא הָרֹוּת ןיִנְרעֶל רעֶדְניִק עֶנִייַמ נּוא רֹובָּכ
 םּורְד ןיִנעֶז אייֵז טאָג טְרעֶפְנֶע םיִינַט ןיִנעֶז
 ןיִנְרעֶל הָרֹוּת רֶטייו ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ םיִיַנַע
 ןייק ןְמעֶנ טיִנ טְלעוֶו רָד ףֹוא ןיִלעוֶו ייֵז נּוא
 טְלעוֶו רֶנעֶי ףּוא ראָנ הָרֹוּת רֶעייֵז רַּפ רֵכְׂש
 ֿאָיַנַה תֹומָּבַמּונ ןְּבאָה דֹוָכָּכ סֹורָנ ייֵז ןיִלעוֶו
 טאָנ םיִא טְכאַמְךֹוהְךיִז טְלאַה םִע רעוֶו נּוא
 םיִא טֵכאַמ הָבּוׁשּת טּוט סע רעֶוֶו נוא גיִרָדיִנ
 קּוסָּפ ןיִא יוֵו ֹוזַא בּוׁשָח גוא ְךֹוה רעֶדיוִו טאָג
 ןעוֶועֶג זיִא םָו רעֶד (אָׂשַני איֵג לָּכנ טייֵטְׁש
 .ןֵבֹוה רעד ןיִרעו -םעוֶו לאָטַא איו גירדִיג
 ד- יִד נּוא (ןֹוחיַס לֶא םיִכָאָלַמ לֵאָרְׂשִי חַלָׁשִיַ

 + ֹוחיִס ּוצ םיִמילְׁש טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי

 ,םירקיייטוקיל

 (ירומֲאָה ְךֶלֶמ ןֹוחיִס לֶא םיִכָאלַמ לֵאָׂשי ַלְׁשִי
 ּוצ םיִחיִלׁש טֶקִׁשעֶג לֵאָרְִי איִד ןעֶּבאָה ||

 וזַא םיִא ןעֶּבאָה נּוא יִרֹומַא ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד ןֹוחיִּס
 דְנאַל ןייַד ךֶרּוד ןְראָפ רעֶּכיא ְךיִמ ּואָל טְגאָזעֶג
 רעֶרְלעֶפ עֶנייַר רעַּביִא ןעֶמעֶרְּמ טיִּנ עֶלעוֶו ריִמ
 ראָנ ןעֶלעוֶו ריִמ רעֶגְטְרעֶגְניוו עֶנייַד רעֶּביִא גּוא
 ןייַד ןעֶלעֶו ריִמ זיִב זאָרְׁש ןעֶבייֵלְג םעֶר טימ ןייֵ
 איֵר טְגאָלעֶג טיִנ ןֹוחיִס טאָה ןייַנ ְךֶרּוד דְנאָל
 טֶה נּוא רַנאַל ןייַז ךְרּוד ןייֵג ךרוד ןעֶלאָז לֵאָרְשִי
 ןעֶגְנאַנעֶג זיִא נוא קְלאָפ ץְנאַג ןיינ טְלעֶּמאַ רַפ
 זיִא גּוא ןיירַ רַּבְרַמ רעֶד ןיִא לֵאָרְִי יד ןעֶגעֶקַא
 הָמָחְלִמ אייז טיִמ טאָה נוא הָּצְֵי ןייק ןעמוקעֶּג
 טי ןְגאלְׁשעֶג לֵאָׂשִי יר םיִא ןעֶּבאָה ןעֶטְלאַהעֶג
 נא ְךֶנאל ןייַז ֶּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה נּוא רֶרעֶוְׁש רעֶד
 עָלַא יִמ ןובְשַח ןיִא טְצעֶזאַּב טְראָד ְךיִז ןעֶּבאָה
 טּפיוה איִר ןעוֶועֶג זיִא ןֹּבִשֲח ןעֶראָו רעֶפְרעֶר
 ּונפיו)  יֵרֹומִא דָנאַל םעֶד ןיִא ןֹוחיָס ןּופ טאָמְׁש

 י 0 : טְרעֶקעג יז ןְּכאָה ןעַדוי יד גּוא (שָּכַ ךֶרד לע

 ןיא םעֶמרעֶג ֶה סאָו ירומָא ןּופ ְֶלֶמ רעֶר ןוחיִמ ,, דְנאַל םעֶר ןופ געוֶו םעֶר ףוא ןְגְנאַנעֶג ןעֶנעֶג וצ

 תקח תשרפ
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 | הניארו

 ,)םוק דנאל ןייַ ְךרֹוד ןייג ןעֶזאָל ייֵז לאָז רֶע
 ,ןןעֶד םֹולָׁש זיִא הֶוְצִמ עֶסֹורְנַא רַפ סו העֶז
 ןןעֶכיִז ּוצ בִיּוחְמ טיִנ ןעֶמ יא תֹוָצִמ עֶלַא
 / לאָז הָוְצִמַא דְנעֶה יד ּוצ טְמּוק םִע זַא ראָנ
 / ןיִא טייַטְׁש םֹולָׁש אייַּב רָּבֶא ןאָט איז ןעֶמ
 נאָי נּוא .ְּךיִז (ּיהָפָדָרְו םֹולָׁש ׁשקַּב) קּוסָּפ
 - לֵאָרְׂשִי איד ןְּבאָה ֹוזַא ןְכאַמ ּוצ םֹולָׁש ְךאָנ
 ייֵז םֶה טאָנ עֶׁשְטאָח םֶד ןאָטיִנ ְךֹוא דֶנּוצַא
 דְנאַל ןּופ תֹומּוא ןעֶּביִז איד ןְמייֵט ןְסייֵהעֶג

 . טְקיִׁשעֶג ריִרָפ ייֵּוצ לֵאָרְׂשי ןְבאָהְּדאָד ןענְּכ
 זיִא ןֹוחיִס נּוא ןָכאַמ םֹולָׁש ןעֶליוִו אייֵז ּבֹוא

 ,זיִא טאָטְׁש ןייַז ניא ְךֵלֵמ רַקְראַטְׁשַא ןעֶועֶג
 / קְלאַפּוליִּפ רעֶייַז טֶה רֶע ןעוֶועֶגקְראַטׁש ְּךֹוא
 ןֹוחיִס ןעֶסייֵהעֶג רֶע טאָה םּורָד נּוא טאַהעֶג
 . טָלעֶוו איד ראָנןעֶד ןעֶדייַר ׁשְטייֵ ויִא םֶד
 / םֶה רֶע נּוא טייקְראַטְׁש ןייַז ןּופ טעֶריִג טָה
 } יװ ןעועֶג קְראַטְׁש ֹוזַא זיִא םו ןּוזַא טאַהעֶנ
 / ןעֶואָל טְלאוָועֶג טיִנ ןֹוחיִס טֶה םּורָד גּוא רֶע
 - .דנאַל ןייַ ךרֹוד ןְראָפ רעֶּביִא לֵאָרְׂשִי איד
 - ײִע ןְּבעֶגעֶג םַמ םיא ןְּבאָה תֹומּוא עֶלַא לייוַו

 .ְרְׂשִי הַא ןייק ןייג לֵאָרׂשִי זאָל טיִנ לאָז
 , ןיימ לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאזעֶג ןֹוחיִס טאָה םּורְד

  ץְרָאַזיק ןְמּוק טיִנטְלאָז ריִאֹזיִא ןְטיִה ץְנאַנ
 . ְּךְרֹוד ןעֶזאָל ךייא ְּךיִא ןעק יו נוא .לֵאָרְׂשִי

 /; ןיימ : :

 / עֶנְנאַנעֶג םורַא ןֶׁשָּב ןופ ךֶלֶמ רעֶד גוע זיא ןֶשֶּ
 / יּבקְלאָפ ןעֶצְנאַגןייַז טיִמ רע;לֵאָרׂשִי יִד ןְגעקַא
 - !םְגאָזעֶג טאָג םֶה ןעֶמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ יִָרְֶא ןייק
 :ןיִראוָו םיִא רַפ ןעֶמְבְראַּפ טיִנ ךיִד טְסְלאָז הָשֹמ ּוצ
 . יו ווא ןְמְכְראָפעֶג רעֶייַז גֹוע ראַפ ְךיִז טאָה הָׁשמ

 / ןְהעֶזרעֶדטאָה הָׁשֹמ יו טְּבייַרש ןתָנּיםיוגְרַּמ רעֶד
 | ערויא סאָד נאָז רַע טאָה ןְשֶבִהְרַלְס

 |  םֶהָרְבַא טיִמ טְצייֵרעֶג ְךיִז טאָה סאוָו עֶׁשְרָה גוע
 . 'ריִא טְגאָזעֶג וזַא אייֵז ּוצ םאָה נּוא הָרָׂש טיִמ נּוא

 : 'ייַּב ןעָייִמְׁש סאו רעֶמייַּב עֶנייֵׁש אוצ ְךייֵלְג טְנעֶז

 ןייק אייֵז ףוא טְסקָאוַו סעראָנ רעֶסאַו ְךייַט ןייֵא
 ןיִּבעֶל טוָאְלעֶג ה"ּב טאָנ םֶהיֵא טאָה .טיִנ תֹוריֵּפ
 םֶדָניֵק נּוא רעדניק ןְהעֶועֶג טאָה רע ויָּב ראָיליֵפ

 טְׁשְרֶע רע.זיִא ְךאָנ רעד גּוא םֶהָרָבַא ןּופ רעֶדְניִק
 םְגאיעֶג טאָה טאָג גּוא רֶנעֶה עֶרעֶיִ יא ןעֶלאַפעֶג
 ְךיִא ןעֶראָו גוע רַּפ טְׁשיִנ ְךיִד טְכְראַפ הָׂשֹמ ּוצ

 וד נוא דָנאַה ןייַ ןיִא ןְרעֶפְטְנעֶ,רעֶּביִא םיִא לעוֶו
 ּוצ ןאָמעֶג טְסאָה אּוד יו וזַא ןאָמ םיִא ּוצ טְסְלאָז

 ןובשח
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 טְליִמאַועֶג ןייַא רע טֶה םּורָד נוא דְנאַל ןַײמ
 םֹורַא ןיִנעֶז נוא טעֶטְׁש עֶלַא ןוֿפ קְלאַפ ןייַז

 ָד ןְראוָו ןיִנעֶז נּוא לֵאָרְׂשִי ןינעקא ןְגְנאַנעֶג
 לֵאְָׂשִייֵד נּוא רעֶרְנאַנַא טימ עֶלַא ןעֶנאָלְׁש
 היִמ ןָא ראָג טעֶטְׁש עֶרֶעייֵז ןיֵא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז
 גְנאַנעֶג סורַא ְךוא זיִא ןֶׁשֶּבַה ְּךֶלָמ נוע נּוא
 טאָג טאָה לֵאָרְׂשִי ןיִנעֶקַא קְלאָפ ןייַז טיִמ
 טְסְלאָז וד (ותֹוא אָריִּת לֵא הָׁשֹמ ּוצטְנאָועֶג

 ןּופ הָדֵמ יד ןעֶד ןָמְכְראַפ טיִנ םיִא רַפ ךיד
 עֶׁשְטאָח קלַאָּדיִזְטְכְראַפ ייֵזסֶד זיִאםיקידַצ
 ןְּבאָה ְךאָד יז ןייַז ּוצ ליִצַמ ּוצ ייֵז טְנאָז טאָנ
 .ןאָטיִג הָריִבע ןייַא ייֵז ןְּבאָה רָמאָמ אָרֹומ ייֵז
 רַּפ טיִנ ְּךיֵד טְכְראַפ טְנאָועֶג טאָה טאָנ נּוא

 לעֶוְךיִא קָראַטְש רֶעי זי רֶע עֶׁשְטאָח גֹוע
 זיִא נֹוע רעֶד נּוא דְנאַה ןייד ןיִא ןֶּבעֶג םיִא
 ןעֶמ זַא עא םֶהָרְבַא ןּופ געָמ איִד ןיִא ןעוֶועֶג
 גֹוע טֶה טול ןּוז םֶרעֶדּורְּב ןייַז ןְְנאַּפעֶנ טֶה
 ויִא הָנְוַּכ ןייַז נוא) םֶהְרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג םאָד
 הָמָהְלִמ רֶד ןיִא ןָמּוק םּוא לאָז םֶהָרְבא ןעוֶועֶג
 ןּופ נּוא .ּבייוַוַא רַפ הָרָׂש ןָמעֶנ טעֶו רֶע נּוא
 שול ןעוֶועֶג ליִצמ ְּךאָד רֶע.טֶה ןיִנעֶו טְסעֶד
 הָכֹוז רֶע טאָה םּורָד דְניִועֶג זֹוה ןייַז טיִמ

 יִא ְּךאָג רעֶד ניא ןְּבעֶל ּוצ גְנאַל ֹוַא ןעוֶועֶג -
 ןּופ רֶדָניִק יַד ןּפ רֶנעֶה יר ןיִא ןעֶלאַּפעֶג רֶע
 לאָז םֶהָרְבַא טְלאוָועֶג טֶה רֶע לייוַו םֶהָרּבַא
 ןְכיֵלְיִא טְלאָצעֶּב טאָג ןעֶד ןיִרעוֶו ּתיְִרַהעְג
 ְךיִא טְגאָועֶג הָׁשֹמ טאָה םּורָד ְךֵכָׂש ןיַז
 טֶלַא ןיִב ְךיִא ןעֶד םיא ראַפ ְךיִמ טֶכְראַפ
 טלַאויִא רע נוא ראָי ניִצְנאָוְצ נּוא טרָדְנּוה

 ימוקיל :

 טאָה ליימ אייֵרְד ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו ןעֶרּוי יד ןּופ
 הָמָחְלִמ ןייֵג אָד ךיִא לעוֶו ווטְכאַרְמעֶג וזאָךיז רָע
 ןאָמ ריִ יי ןעֶעֶו רָמאָמ עדי יד טיִמ ןעֶטְלאַה
 ןעֶגְנאַגְג רע.זיִא ןאָמעֶג ןוחימ ּצ ןֶּכאָה ייֵיו ּוזַא

 הָנֲחַמ עֶצְנאַג איר ןְהעֶז רעֶד טאָה גוע יו ,ןיּבָׁשֶח

 לייַמ ייד ןּוֿפינְראַּב ןייֵא ןעֶסיִרעֶג םיוא טאָה נּוא

 = ביי

 םיִא לאָז רעּפאק ןייַז ףוא ןעֶמּונעֶג םיא טאָה נּוא
 ףוא עֶלַא ןעֶלאָז ןעֶפראוַו ףורַא לֵאָרׂשִי איד ףוא
 ךּורָּב טאָג טאָה .ןעֶרעוֶו טְשְטעֶוְקרעֶר לאָמ ןייֵא
 נּוא םיִרעוֶו עֶכְלאָז טקָיַׁשעֶג םיִא ףוא דְלאַּב אּוה
 ךאָל ןייֵא טְבאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז םאָד םיִקָׁשְראָמ
 גְראַּב רֶד םיִא ויִא פאק ןייַ רעֶּביִא גְראַּב םעֶד ןיִא

 חנר הניארו תקה תשרפ

 ןייק לאָז רֶע ןעו נוא ראָי טָרָדְנוה ףֶניִפ
 םיִנ גְנאַל ֹוזַא רֶע טְלאָוו ןְּבאָה םיִנ תּוכְז
 טָכָראַפ טְגאָזעֶג םיִא ּוצ טאָנ טאָה טְּבעֶליִג
 נא (יָנָּב תֶאְו ֹותֹוא ּוּכִיַק םיִא רַפ טיִנ ךיד
 עֶנייַז טיִמ ןְנאָלְׁש רָד םיִא ןֵּבאָה לֵאָרשִי יִד
 יו ןעוֶועֶג קְראַטְׁש ֹוזַא ּךֹוא ןיִנעֶז םו רֶדְניִק
 ןְטְכְראַפעֶגְּדיִזטֶה הָׂשמ טְגאָז ָנָֹייִּבַר רע
 ןיִנעֶו ייֵז עֶׁשְטאָח ןֹוחיִס רַּפ יוִו רעֶמ גֹוע רַּפ

 טְכאַרְטעֶג ְךיִז טֶה הָׁשֹמ לייַו רָרּורְּב ןעועֶג
 ןּופ תּוכָו רעֶד ןייֵטְׁש ייַּב םיִא טעוֶו רֶמאָט
 הָנֲחַמ אֵיַד טְנאַועֶג נֹוע טֶה ֹוזַא נּוא םֶהָרְבַא
 לעוֶו ְךיִא ליימ ייֵרָד םֹורָנ זיִא לֵאָרָׂשִי ןּוֿפ
 אייֵרָד סֹורְנ זיִא םִו גְראַּב ןייַא ןֶסייֵד םֹוא
 ייֵז ְךיִא לעוֶו ןְתְראוַו ייֵז ףֹוא לעֶו נּוא לייַמ
 רֶע םֶה ֹוזַא ןְנאָלְׁש רעֶד לאָמ ןייא ןיִא עֶלַא
 םָה נּוא לייֵמ יירד ןופ נְראַּבַא ןֵסיִרעֶג םֹוא

 טָכאַרְּבעֶג טאָג טֶה פאק ןייַז א ןֶמּונעֶג םיִא
 ְךאַּב םעֶד ןיא ןָּבאָה ייֵז נּוא זייַמ נּוא םיִרעוֶו
 ןייַז ףֹוא גְראַּב רֶד ויִא ְּךאָל ןייַא ןְסעֶניִנ םֹוא
 יו ןְהעֶז ןעֶמ ןעקאּונ ןעֶלאַפעֶג ּפאָרַא זְלאַה
 עַכְלעֶזַא ּוליִפֲא םֶו םיִקיִדַצ יִד טְפֶלעֶה טאָג
 טיִנ ְּךיִז ןֵּבאָה נוע :ּוא ןֹוחיִס איו עקראטְׁש
 אלנ קושָּפ רעֶד טְנאָז םאָד ןָפְלעֶה טְנאַקעֶג
 הָצְרָי ׁשיִאָה יֵקֹוׁשְּב אֹל ץָּכֶחָי םּוסַה תַרֹיכַנַּב
 (ודָסַחָל םיִלֲחַיְמַּה תֶא ויִאָרְו תֶא יי הָצֹור
 עֶקְראַטְׁש ןְּבאָה סאָו איד םיִנ טְרעֶגַּב טאָנ
 םיִפ עֶקְראַטְׁש ןְּבאָה םוָנ יד טיִנ נּוא דְרעֶּפ
 רַפ ְּךיז ןֵטָכְראַפ סאו איד טְרעֶנּב רֶע ראָג

 ;דאָנעֶג ןייַז ּוצ ןְפאָה נוא םיִא

 .םירקי
 ןעֶנעֶג סעע גוא לעֶסְקַא ןייַז ףוא ןעֶלאַפעֶג ףורַא
 טאָה ןייצ עֶתיֹרְג ןעֶפְקאַמעֶג םיוא םיִא ןיִא
 וי ןיפ ןעֶמעֶנ ּפאָרַא טְנאָקעֶג טְשיִנ גְראַּב םעֶר רֶע

 רעיא ליִבְעַנַק ןייז יא ןעֶנאָלְׁשעֶג םיִא טאָה גוא

 ןברי טייַנ רעֶגעֶי ןופ בָאֹומ תובְרעןיִא טעֶנרעֶג
 ג וחי ןעֶּנעֶל
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 ןּוז רעֶה חֶּתפִי נּוא (ליַח רֹוּבִנ יָה ירֲעָלַגַה חָּתְפִיְו

 םֶליַח רֵקְראַטְׁש ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רעֶקַג ןּופ
 ןופ ּבייו ׂשֶּכייֵקַא ןּופ ןיזַא ןעוֶועֶג זיִא רע; ןאַמ
 (הָנֹוז הָׁשא ןֶּב) קּוסָּפ רעֶר םיִא טָּפּור םּורְד דעֶלְג
 ןייַא גוא ןעֶועֶג טיִנ ּבייוַו טְכעֶר ןייק זיִא יִז לייוו

 ןִרעֶגיִפְש ׁשְטייֵט ׁיִא הָנּז ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייט
 םאוָו זיוה ניִרָּבְראַה ןייֵא ןְטְלאַהעֶג טאָה יז רֶמֹולָּב
 טס  עטכו יד יוא ירד ןייא ןעַיימְש םִמנא
 םֶרעֶלג ּפ ןְּבִרְטִג קעווַא חֶּתִַ ןְבאָה רעֶלג ןּוּח
 ָנּוא םימ טְסעוֶו ּוד :טְגאָזעֶג םיִא ןעֶּבאָה נּוא זוה
 ן יה וי עפאכ רעוא ַײב ןיָׁשַרייִנ
 דָנאַל ןיִא טְצעֶּב ְךיִז טאָה גּוא ןעֶגְנאַנעֶג קְעוַא
 חָּתִּפְי ּוצ טְלעֶמאַזָנ ןייֵא ְךיִז ןעֶּבאָה סֶע נּוא בֹומ
 יִניִרְנִלייַא נא רעֶייג גיִרייֵל ָׁשְנעֶמ יֵטְבעֶלְׁש ליַּפ

 ןֹומַעִנָּב יֵר זַא נּוא (ןֹומֵע יִנְּבּומֲחְלִנ רֶׁשֲאַּכ יִהָיֹ)

 ֵָרְׂשִי יד טיִמ ןעֶמְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶמיקעֶג ןעֶגעֶז
 ּוצ ךעֶלָג טאָטְׁש רֶעָר ןּופ םיִנקְ יד ןעֶגְנאַגְג ְגעֶז
 זָנּוא טיִמ אייֵג טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןֶּבאָה נּוא חָּתָפָי
 ריִמנּוא זְנּוא רעֶּביִא ראַהַא ּוצ ןייַז טְסעוֶו ּוד נּוא

 טאָה ןֹומַעיִנְּביִד טיִמ ןעֶמְלאַה הָמָחְלַמ ןעֶלעֶ
 גּוא טְנייַּפ ְךאָד ְךיִמ טֶה ריִא טְגאָזעֶג ייֵז ּוצ חָּתֶפי
 נּוא זֹוה סרעֶמאַפ ןיימ ןּופ ןעֶּביִרְמ רַּפ ְךיִמ טאָה
 ריִמ ּוצ ריִא טְמּוק גָנע ְךייַא זיִא סַע זַא טְנייַה

 הָמְחלַמ ןייֵג לאו רֶע ְטעֶּבעֶג רעֶיז םיִא יז ןְּבאָה
 רָּביִא ראַהַא ןייז טעֶוֶו רֶע נּוא ןֹומע טיִמ ןטְלאַה

 רֶ ןֹומַע לעוֶוָךיִא ןעוֶו טְגעֶרְפִ יי ָּתְפִיטאָה יז
 ךייַא רעֶּביִא ראַהַא ןייַז סיִועֶג ְךיִא לעו ןעֶגאָלְׁש
 ייַז לאָז טאָנ חֶּתָפָי וצ טְגאָזעֶג םיִנֵקיִד ןעֶּבאָה
 טְסעֶוו ּוד סאוָו סאָד זַא זָנּוא ןעֶׁשיִוְצ תּודע ןייַא

 (רעֶקג יִנֹקִג םע חָּתְפִי יו ןאָט ריִמ ןְלעֶוו ןעֶרייַר
 נּוא רעֶלַנ ןּופ םיִנְקַז יִד טיִמ ןעֶגְנאַנעֶג חָּתְפִי זיִא
 נּוא ְךיִז רעֶּביִא ראַהַא ּוצ טְכאַמְג םיא ןעֶּבאָה יי
 הּפְצַמ ןיִא טאָג רַפ דייֵר עֶנייֵז טעֶרְג טאָה חָהְפי
 טְלעֶמאַוֶג ןייא ןעועֶג לֵאָרְׂשיןנעז ְטְראָד ןעֶד
 יִר טעּנר ןְטְראָד ןייֵא ְךיז ןעֶלְמאַז לֵאָרְשִי וו נּוא
 רד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא חָּתַּפְי ןּופ זֹוה סאָר נּוא הָניֵכְׁש

 ילשמ
 ןעֶּבאָה רֶעְלג יַנִֹח איד (וגו יִתֹוא םֶתאֵנָׂש םָּתִא אֹלֲהְו

 הָמֵלנְו ןוצקַל ּונָכ ָייהְו הָכָלְו הֶּתְפִּוצ טְגאָנעֶג
 ראַפ םיִא ןעֶכאַמ אייז זא דייֵר עֶרעֶייִז ןּופ םֹוא טְזייוֵו וגו

 ְךאָנ רעֶד רָּבֶא הָמֲחַלִמ יד ןריפ לאז רֶע יֵדָּכ ןִיִצִקַו ׁשאֹרַא
 םָּתַא אֹלַהְו חָּתֶפִי טְגאָז רֶּביִרְד ןָפְראוַו ּפא םיִא ייֵז ןיִלעוֶו
 הֵבֲהַאַמ טיִנ ויִא םֶד (יָלֵא םֶתאָּב ַעּודמּו וגו יִתֹוא םָתאֵנְׂש
 ַחֵצַנְמ לעוַו ְךיִא זַא רעֶּבָא טְכעֶלָׁש ךייַא זיִא סע לייוַו ראָנ

 גּוא ןעֶּבאָה טְנייַפ רעֶטייוו ְךיִמ ריִא םעוֶו הָמָחָלִמ איד ןיינ
 רֶעָלַג יֵנְִז איד ןָּבאָה רעֶירְפ איוִו ֹוזַא ןעֶּבייַרְּט קעוָוַא
 רָּביִרְד יִקאַט ויִא תֶמֶא (ךיָפֵא ּונְבַׁש הֶּהִע ןֵבָלְו טְרעֶפְנֶעַג

 תקח תרטפה !

 הדוהי

 | . הניארוו

 .חֶּהָפִי טאָה (םיִכְאלַמ חִֶּפִ חַלְׁשִיַ ֶפְצִמ טאָטְׁש
 .  ּוצ טאָה נּוא ןומע ןּופ ְךֶלֵמ םּוִצ םיִחיִלָׁש טְקִׁשְג
 / ףוא ןָמְלאַּה הָמָחְלִמ ּוטְסְליוִו םּוראוַו טְנאָזעֶג םיִא
 איד ןעד ןוטע ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד טְרעֶפְנֶע ְנאַל ןיימ
 . אייז זַא דֶנאַל ןייֵמ ןעֶמּונעֶג קעוֶוא ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 םע ּביִג םּורָד םִיַרְצִמ ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג סֹורַא ןעֶנעֶז
 . םיִא ּוצ טְקיִׁשעֶג רָריוִו חָּתּפִי טֶה םֹולָׁשָּב ּפָא ריִמ
 קעֶוַא טיִנרֶנאַל ןייַד ןְּבאָה לֵאָׂשִי ר ןעֶנאָז ּוצ
 ראו טרעט == ןבאָה יֵוןעֶד ןעֶמּונַנ
 טיִנ ייֵז ןּבאָה נּוא ןומע יִנְּב יֵד ןּופ נּוא בָאֹומ ןּופ
 ָמּוקָג לֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעֶז ָךאָנ רעֶד נּוא טְריִרעֶג ןָא
 טְזאָלעֶג טיִנ ןֹוחיִס ייֵז טֶה יִרֹומֲאָה ְךֶלֶמ ָ{וחיִס ּוצ
 טְלֵמאַזעֶג ןייֵא טֶה נּוא דנאל ןייז ךֶרוד ןייֵג ְךֶרֹוד
 לֵאְָׂשי יִ נֹוא ץֵהֵי טאָמְׁש רֶד ןיא קְלאָפ ןייַז ראָנ

 םִו ןְמּונג ּוצ ןְּבאָה נוא ןְנאָלְׁש רֶד ִלַא ייֵז ןְּבאָה
 דָנּוצַא נּוא (לֵאָרְׂשִי יַהֹלֲא יי הָּתעַו) טאַהָנ טֶה רֶע
 םֶד ןיִנׁשְרִי טְּכאַמעֶג זנּוא טאָה טאָנ רעֶנְנּוא טאָג

 טְסָׁשְרינוד ןָמעֶג ּוצ כָע טְסְליוִו ּוד נּוא יִרֹומֲא רֶנאַל ;
 טְכאַמעֶג ךיר טאָה ׁשֹומָּכ טאָנ ּפֶא ןייַד סאוָו םָד'

 יי לי תֶבָׂשּב) ןֵָׁשְרִי רימ ןעֶלעוֶו םאֶר ֵשָרֵי טְבאַמעֶג

 ןיא ןעֶסעֶועֶג ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא (ןובְשֲחָכ לֵאָרְשִי
 גּוא רעורע ןיִא נּוא רעֶּפרעֶד עֶריא ןיִא נּוא ןובְׁשֲח
 יַּב סו טעֶמִׁש עֶלַא ןיִא נּוא רעֶּפרעֶד עֶרִיַא ןיִא

 .עׁשֹוהְי סאָו האָי טְרָדְנּוה ייֵרָד ןֹנְרַא לאָמ םעֶד
 | לאָמ טְסְנעֶד ּוטְסאָה םּוראוָו ןְּונעֶג ןייַא ייֵז טאָה
 ּבאָה או נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ טעֶמָׁש ןְמּונעֶנ ּפִא טיִנ
 ןָמּוקָג טְסיּב ּוד םָו ןאָמְג וייּב טֵרָָנּוצַא ריד ְךיִא
 ןיטָפְׁשִמ לאָז טאָנ ריִמ טיִמ ןעֶטְלאַה הָמחלִמ ּוצ
 | ןֹומעְךֶלָמ רעֶד גוא ריִד ןעֶׁשיווְצ נּוא ריּמ ןעֶשיִוְצ

 |  לעיִהְּתַלֵאָרְשִי ןּופ ןעֶזאָל ּפָא טְלאָוַג טיִנ טֶה
 .הָרּובְגַחּור ייֵא חֶּתְפִיףֹוא ןעוֶוג זיִא (יַחּור חֶּתֶפי
 ּוצ ןָמּוקַּב ץֶראַה קרֶאַטְׁשַא טאָה רֶע סאָד טאָג ןּופ
 חָתָפִי נֹוא (ַײל רֶדָנ חַּתִפִי רֹודָיו) ןֹומֲע ףֹוא ןייֵג
 זַא טְנאָזעֶג טאָה נּוא טאָג ּוצ ןאָמעֶג רֶדֵנַא טאָה

 נב יד ןעֶגאָלְׁש רעֶר ּוצ ןעֶפְלעֶה ריִמ טעוו טאָג
 " ןומע

 זָנֹוא טאָה טֹונ איד לייוַו ריִד ּוצ קיריצ ןְמּוקעֶג רימ ןיִנעֶז

 ָּתְמְַלִנְ ּנְמעּבֹלהְו רֶבֵעיֹּב רעֶּבָא ּוצ רעֶד טְבאַרְּבעֶג
 הָמָחְלִמ טְסעוֶו נּוא זְנּוא טיִמ ןייֵג טְסעוֶו ּוד זַא (וגו

 ןייז זנְוא אייַּב ןֹׁש ּוטְסעוֶו ןֹומע יִנְּב איִד טיִמ ןְטְלאַה,
 ןְנאַטְׁש ראַפ טיִנ טאָה חָּתֶפַי נּוא ןיִצְקִו שאֹרַא גיִדְנעֶטְׁש

 םיִביִׁשָמ סָא טְגעֶרְפיִג רֶּביִא ייֵז רע טאָה ןעֶנייֵמ ייֵז סאוָו

 .ןייז ךיא ְךאָנ רעֶד ךיִא לעוֶו (םֶכָל הָיְהֶא 'וגו יי ןֵתָנְו יונו
 היְהִי ָ!! טְרעֶפְנעֶיָג םיִא אייז ןְּבאָה ןיִצְקָו ׁשאֹרַא ְךייַא ייֵּב
 נּוא ןָׁשיוֵוְצ תּודֲע ןייֵא ןייַז לאָז תיישה (ּוניֵתֹוניֵּב ַעָמֹוׁש

 } רכו ןאָמ ריִמ ןיִלעֶו טְסְנאָז ּוד איו ֹוזָא זָא
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 הניאצ
 . ןּופ ןייֵג םורַא ןָמָׂשְרִע םּוצ טעֶו םִָו רֶד וזַא ןֹומַע'

 םֶד םולָשּב ןיִרעק םּוא ְךיִמ לעֶֶו ְךיִא זַא זוה ןיימ
 רוכֲעַי) טאָנ אּוצ ןְגְנעֶרְּב ןּבְרקַא ראַפ ְךיִא לעוֶו
 ןְראָפעֶג רּביִא ויִא חְָפִי נּוא (ןֹומעִיֵנְּב תֶא חֶּתְפִי
 טאָה טאָנ נּוא ןומַע יִנְּב יִד ּוצ ןייֵג ּוצ ןֵדְרָי םעֶד
 טֶה רע נּוא חָּתָפִי ןּופ דְנאַה רֶד ןיא ןָּבעֶגְג ןֹומַע

 ְביִלְבִג רֶּביִא ןָנעֶז סאו יד נא ןעֶגאָלְׁש רעֶד יי
 זַא גּוא .לֵאָרְׂשִי ראַפ גיִנעֶמ רעֶמְנּוא ןעֶראָו ןְנעֶז

 םיִא רעֶטְבֹאָט ןייַזזיִא ןעֶמּוקעֶג םייִהַא זיִא חֶּתָפי
 טֶהיִז נוא ןעֶצְנאַט נוא ןקופ טיִמ ןעֶגְנאַגְג ןגעקא
 ןעֶמיִר וצ חָּתפִי טֶה וזַא טאַהְג טיִנ ןאַמ ןייק;ְךאָנ
 ןעֶנעֶקַא םיִא זיִא רעֶטְכאט ןיַז סאָו רֶדייְֵעֶנייַ
 טֶסאָה ּוד רֶמֶכאָמ ןייַמ ריִא ּוצ טְגאָז נּוא ןעֶגְנאַגנ

 סע;רעוֶו ןאָטעֶג רֶרנַ ּכאָה ךיִא ןעֶר טְּביִרְמעֶּב היִמ
 וה ןייַמ ןופ ןַמּוק ןְגעקַא ןעֶמְׁשֶרעֶ;םּוצ ריִמ טעוֶו
 . טאָג ּצ ןֵּבְרִקַא ראַפ ,ןגְנעֶרְּב םּוא ְךיִא לאָז םעֶד
 איד ףוא ןייֵ ְךיִמ זאָל םיִא ּוצ רעֶטְכאָמ יִר טְגאָז
 ייְַצ ןְגאָלְק יא ןְנייו ןְטְראָד ְךיִמ זאָל נּוא גְרעֶּב
 ןְדייֵמ עֶניימ נּוא ךיִא םיִלּותְּב עֶניימ ףֹוא םיִׁשָדָח
 םִׁשָדָחייוְצ ףֹוא טְקְִׁג קעֶוַא רֶמאָּפ רֶד יִז טאָה
 םיִלּותְּב עֶריִא ףֹוא טְגאָלְקִנ נּוא טְנייוֵוְג םֶה יִז נּוא
 זיִא יִז זַא נּוא ןעֶרעוֶו ןְראָל רַּפ ֹוזַא םעֶוו יִז םאוָו
 ןייַ ןעֶטְלאַהעֶג רֶמאּפ רֶר טֶה ןָמּוקִג םיִהַא רֶדָיו
 ףוא טיִנ יִז טֶה רֶע ןעֶגאָז םימָכֲח לייֵמַא נּוא רֶרֵנ
 ןאַמ ןייֵק טְראָטְנ טיִנ טאָה נּוא ןעֶצּוז רַפ טְנּומָג ָ ִ םָו טְנייגטֶה יז ראָנןּבְרֶקא ר טְכאְַּבְ

 ,קלב תשרפ
 בָאֹומ ןופ ְּךֶלֶמ רַד קָלָּב זַא נּוא (קֶלָּב ארי

 עֶקְראַטְׁש ייוַוְצ יד סאָד ןְהעֶזיִג טאָה
 טְנעֶקִיִג טינ ןְּבאָה נֹוע נּוא ןֹוחיִס םיִכָלְמ
 רֶעייזְיִזרֶעטָה וַא לֵאָרְׂשִי ןינעקא ןייטְׁשִּב
 טייֵטְׁש םּורד נּוא לֵאָרְׂשִי ראַפ ןְמְכראַפעֶג
 בָאֹומ ְּךלֶמ קֶלֶּב טיִנ נּוא (רֹופִצ ןֶּב קֶלָבנ
 עקראטש ייוֵוצ יד םָד ןְהעֶזיגטֶה רעזַא לייוַו
 טֶה םורד ןייֵטְׁשַּב טְנעֶקינטיִנ ןְּבאָה םיִכָלְמ

 / םירקייטוקיל
 (ֵרומאְל לֵאָרְׂשִי

 ןְבאָה לֵָרְִ יד םוו ןְהעֶועֶג טֶה קָכֶּב גּוא
 םיִרֹּבִגעְֶעייְֵנְרִהעֶג ןְּבאָה סימא יצ ןאָטיִג

 טאָה קֶלָּב טְּבייַרְׁש םיִמּודק לַחַנ ּרעֶד גֹועְו ןֹוחיִס

 ןינעוֶו ןופ ןייֵטְׁ ּביִלְּבעֶג זיִא ןז איד םֶר ןְהעֶזעֶג
 ֶלֶמַה קָמִע רֶר ןֹוחיִס ןּופ הָמָתֶלִמ רֶד ןיֵא הָׁשָמ
 , םוראוו רֹופִצ ןֵּב ןָסייֵהעֶג קֶלֶּב טֶה םּורְד טּבייַרְׁש
 רֶלאָג םואליָנֹופ ןייֵא טְכאַמעֶג ףּושיּכ טיִמ טֶה רָע

 גוא

 עו עת ר 6 }

 טנר הניארו תקח תרטפה

 חֶתפִייִשְטאָח נוא גיִלייַה ןעווג זיִא יִז לייַו ןָמעֶנ
 םֹורַא ןעֶטְׁשְרע םּוצ טעֶוו סע רֵעְָו טְגאָועֶג טאָה

 רעֶוו טְניימָג וזַא רֶע טֶה ןֵּבְרקַא רפ ןייַז לאָז ןייֵג
 .ןֵּבְרַקַא רַפ יּואָר ויִא םוו סאָד ןייֵג םֹורַא טעֶו סֶע
 םורַא טעוֶו םע ּבֹוא נּוא ןֵּבְרַקַא ראַפ ןייַז סע לאָז

 ייז םעלאָזןֵּבְרקִא רַּפ יּואְר טי זיִא םָו םֶד ןייֵג
 נּוא ןָצּוז רַּפ טְזּומָג רָמְכאָמ ןייַז טֶה םּורָד גיִלייֵה
 ןעוג זיִא יִז לייַװ ןְמעֶנ ןאַמ ןייק טרָאָטג טיִנ טֶה
 ךאָד יָא םָחְנִּפ בייַ יִתָּבר ׁשְרְדֶמ רֶד .גיִלייֵה
 ןייַז רֶרֵנ ריִּתַמ טְנעֶקעֶג םיִא טאָה רֶע סאָו ןעוֶוְג
 רעֶד .ןעוֶועֶג רֶדֵנ ריִּתַמ טיִנ םיִא רֶע מאָה םּוראוָו
 טֶה נוא ןעֶמ לאַהַג ךֹוה ְךיִז טאָה חָתֶּפִי זיִא ץּוריִּת
 ךוה ְךיִז טֵה םָחְנִּפ נּוא םֶחְנַּפ ּוצ ןייֵנ טְלאָוָג טיִנ
 גּוא חָּתפָי וצ ןייֵג טְלאַווְג טיִנ טאָה נּוא ןְמְלאַהג

 ןּופ רֶמְכאָמ יִד ןעֶראָל רַפ ןעֶראוָו זיִא םעֶד ְךֶרֹוד
 ןּופ םָרטֶּפאָרְטְׁשעֶג טאָנ ייֵז טֶה רַּפ רֶד נּוא חָּתָפִי

 ּבייל ןייַז ןּופ ׁשייֵלְפ סאָר ןעֶלאַפעֶג ּפָא זיִא חֶּתַּתִי
 הָאּובְנ יִד ְךיִז טאָה סָחְנִּפ ןּופ נּוא םייוװ רעֶקִיְטְׁש

 םעֶד ףֹוא אֵמֹק אָבָּב ןיִא טְגאָז אָרָמְנ יֵד ןאָטְנ ּפָא
 ָּבאָה סע(םיקר םיִׁשָנֲא חַּתִפִי לֶא ּוטֹקַלְתִיו) קּוסָפ

 ןעֶׁשְנעֶמ עֶגיִרייֵל טְלעֶמאועֶג ןייֵא חַהַפִי ּוצ ְךיִז
 טיַנ זיִא רֵעז ןעֶר ןעוווג זיִא רעֶייוִו ןֵׁשְנעֶמ עֶכְלעֶזַא
 טלעֶמאַועֶג ןייַא סיִא ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶוועֶג םּורָּפ

 קיִרּצַא ּוצ רעָּבָא ןעֶׁשְנעֶמ עָמיִרְּפ ןייק טיִנ ךיֹוא
 ז םיִקָיִרֵצ ךיז ןעֶטְפעֶהאַּב

 .ךלְמ ןייק ןֹוׁש זיא רע םֶד טְכאַדיִג םיִא ְּךיִז
 עֶקְראַטְש ייֵוְצ יִד טְנאַזעֶג טֶה רע נּוא טיִנ

 יז ןְּבעֶנעֶג סַמ יז ןְּבאָה ריִמ סאוָו םיִכָלְמ
 טי ייֵז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי ראַפ ןָטיִה זְנּוא ןְלאָז
 רימ ןֵּבָׁש לָּכִמ לאָרְׂשִירֵפ ןייטְׁשִּב טְגאָקַ
 רֶמאֹיֵע ןייֵטְׁשַּב ןינעק} טינ יֵַאְדַוְּב ןיִלעוֶו
 טְנאָזעֶג טֶה בָאֹומ נּוא (ןָידִמ-יֵנקִז לֶא בָאֹומ

 ְּבאָה אייֵז ַא ןעֶד ןָידמ ןּופ יִטְצְלֶע איד ּוצ
 ו ּש

 טל בקעי להוא
 טְראָו טאָר טְגאָז ׁשֶרֶדָמ רָד (רֹואְמ םעֶה יִנְּפִמ בָאֹומ רֶגָיַע

 ןזיִועֶג םֹוא ןיילַא ךיִז טֶה רע רג ןֹוׁשָל ןייַא זיא רֶגֵיו
 ןָסורְג ןיִיַא אייַּב לָׁשָמַא זיִא םָע ,רַג ןייֵא יו טְלעוֶו רֶד ףוא
 רַפ ְךיִז בָנג ןייַא טֶה ;רָּבְליִז נּוא דֶלאָג ליִּפ אָד זיִא רֶׁשֹוע
 גּוא ןיִגעֶמ רפ ןייַז ןיִנעֶבְנִג קעוֶוַא םיִא ייַּב לאָז רֶע טְגייֵל

 ּתִבְנַגעֶג םיִֵּכ עֶרעֶייִט יִביֵלְטעֶ;םיִא ייַב ןוש טאָה בֶנַג רֶד
 וַא בֶנֵג םעֶד ןּופ ןְראוָועֶג ראוָועֶג זיִא רֵׁשֹוע רעֶד זַא גּוא

 לאָמ ןייק ןֹוׁש םיִא טֶה נוא ריִט יִר ןָסאָלְׁש ראַפ בָּנִג םעֶד
 טיג



 הניאצ

 וזַא טיִנ ַחֵצַנְמ ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יַד סאָד ןְהעֶזיִ
 שְגעֶרָפיִג ייֵ ןְּבאָה טְלעוֶו רֶד ןּֿפ רֶדֶס רֶד יו
 ְךאָד ויִא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןִיָדַמ ןּופ יטְּפָלֶע יִד ּוצ
 טְגאָז םּורְד ןְראוָועֶג ןָנֹוצעֶג ףֹוא ְךייֵא ייַּב
 טְניִוועֶג רֶע םָר ַחֹּכ ןייַז זיִא סאוָו טיִמ זנּוא
 אייווְצ איִד עֶׁשְמאָה נּוא תֹומֲחְלִמ עֶלַא ֹוזא
 ראָנ טאַהעֶג דְנייַפ דיִמָּת ְךיז ןְבאָה םיִכָלְמ
 ראַפ ןֵסְכְראָפעֶג ְךיִז ןְּבאָה ייֵז לייוַו דְנּוצַא
 טְכאַמיג םֹולָׁש ְּךיִןְשיְִצ ייֵ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןּופ יִטְצְלַע איִד נּוא לֵאָרְׂשִי ןיגעקַא ןיינ ּוצ
 ןופ ַחּכ רעֶד בָאֹומ ּוצ טְגאָזעֶג ןְּבאָה ןִיְדִמ
 טּומ רע םאָד ליֹומ ןייַז טיִמ ראָנ זיִא הָׁשֹמ
 ףֹוא ןיִלעוֶו ריִמ טְגאָועֶג בָאֹומ טאָה הָלפְּת
 ְךֹוא זיִא חֹּכ ןייַז סאוָו םֶעְלִּב ןיִננעֶרְּב םיִא
 ןְמְלעֶׁש ייֵז טעֶוו רֶע נּוא ליֹומ ןייז טיִמ ראָנ
 ןייֵא יוֵו ֹוזַא (הֶדָׂשַה קֶרָי תֶא רֹוׁשה ְךֹוחְלִּכ)
 טיִמ דְלעֶפ םֶד ןּופ זאָרְנ סֶד ּפֶא טֶסֶע םקֹוא
 רַדיוװ טיִנ ןוׁש ןעק םִע נּוא לֶצְראו םעֶד
 ףֹוא זְנּוא לֵאָרְׂשִי יִד ןיִלעֶוֶו ֹוזַא ןפקאוו ףֹוא
 ָּדלַמ ןייֵא ןעוֶויִג זיִא רֹפִצ ןֵּב קָלָּב נא ןיִסֶע
 טייֵטיִנ זיִא ןֹוחיִס םוָו טייַצ רֶד ןיִא בָאֹומ ּוצ
 (רֹועְב ןֶּב םעְלִּב לֶאיִכֲא ;מחַלְׁשּיַ ןראוָועֶג
 רעֶד םָעָלִּב ּוצ םיִחיִלְׁש טְקיִׁשעֶג קָּלָּב טֶה
 יִד טֶה םּורְד נּוא הָרֹותְּפ ןייק רֹועָּב ןּופ ןּז

18 

 םירקי יטוקיל
 ּוצ טֶה נּוא תֹוכְּתַמ עֶרעֶדְנַא םֹוא נּוא רָּכֶליִז נּוא
 אייַּב טאָה נּוא תַרֹוטק ןעוֶועֶג ריִטקַמ ליִנוֿפ םעֶד
 ןּוז איִד גאָמ ייַּב גיא הָנָבְל איד ןְראווְׁשעֶּב טְכאַנ
 ןגולַּכעֶג ףּוׁשיִּב טִיַמ זיִא לינוּפ רעֶגיִזאַד רעֶד נּוא
 - אייֵז גוא ןיִנעֶז לֵאְזעו אֵזִע יוִו טרָא םעֶד ףוא ויִּב

 ֶּביִא תורוס עֶסּורְג ןעֶועֶג הַָגְמ ליִגֹופ םעֶד ןְּבאָה
 םֶר ליִגֹוּפ רעֶר ּוא רֹופִצ ןָּב ןָסייֵהעֶג רֶע טֶת םעֶד
 הָרוּת יִד סאָוו יִנֹועְרִי טְסייֵה סאוָו ףּושיֵּכ ָה זיִא
 ינֹועְרִי רֶע טְסייֵה םּורָד נּוא ָּתְריִסַאעַג םיִא טאָה
 ףוא ןייז טעוֶו םִע סוָו תֹורוס איִד טְסייו רע לייַו
 .טָסּואוועֶג קֶלָּב טֶה ליִנופ םעֶד ְךֶרֹוד נּוא טְלעוֶו רֶה
 ןְלופאַּב םיִא ןּבאָה םִו לֵאְזַעְו אָז ןּופ תורוס עֶלַא
 ןְהיֵלְּפ טְנאַקַיְג טינ טֶהּקָלִּב ראָנ לִיַנוֿפ םעֶד ֶרוד
 נּוא טָפֹול רֶד ןיִא ןְהיֵלַפ טְנאָקיִג טֶה םִצָלַּב יו וזַא
 אָזִע ןופ תודוס איִד ןעֶראַועֶג ראוָועֶג ןיילא ויִא
 ָךֶרֹוד רֵאָנ טְסּואוֹועֶג םיִנ םאָה קָלָּב נוא לֵאָזַעְ
 טאָג זיִא (הָליֵל םָעָלְּב לֶא םיִהֹלַא אֹבָיו) ליִנֹופ ּםעֶר

 טְגאָזעֶג םיִא םֶה נּוא טְכאַנ ייַּב םעלִּב ּוצ ןֶמּוקעֶג -
 וַא

 הניארו קלב תשרפ

 .ןייא ׁשְטייֵמ זיִא םֶד הָרֹותִּפ ןְסייֵהעֶג טאָטְׁש
 . רלְסְקעוֶו ןיֵא ּוצ יז וזַא רֶמֹולָּכ רֶלְסקעוֶו
 - ֹווַא ןָטייַּב ּוצ תֹועַּבְמַמ רָכיִלְטיִא טְגאָרְט
 - ףיִרָּב עֶרֶעייֵז טְקיִׁשעֶג םיִכָלְמ עֶלַא ןעֶּבאָה
 / ויִא םעְלִּב זיִא טֵשֶּפ ןייֵא ְךאָנ .םֶעָלְּב וצ
 - רָדייֵׁשְבַאׁשְטייטויִאסְדהְרֹותְּפ ןֶּורעֶגןְראוָו
 ּתְמיִלֲחעֶג םיִּפָע ְּךיִז טֶה םִע ןיִמעוֶו רָמֹולְּכ
 איבנא ןעוֶויִג זיִא רע נּוא דייֵׁשַּב סֶע רֶע טֶה
 ןְּבעֶנעֶג טאָנ טֶה ְּךֹוא תֹומּוא יד ּוצ טאָנ ןּופ
 זיִא רֶע םִו רֵצָנְדַכּובְנ תֹומּוא יד ןּופ םיִכָלְמ
 איו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד דֶּביא ןעוֶויִג
 תיֵּב סאָד טאָה המלְׁש נוא .ְךֶלֶמֹה הֹמלָׁש
 סע טאָה רֵצֵנְרַבּובְנ נּוא שָעוּביִג ׁשֶרֹקִמַה
 תֹוריִׁשֲע ןְּבעֶנעֶג טאָג טֶה ְּךֹוא טְכאַמעֶג בּורָח
 םעֶד ףוא טאָלעֶג ץֶלַא רע טאָה דִוָד ּוצ
 - תֹוריִׁשֲע ןְּבעֶנעֶג טאָה רע נּוא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב

 נְִרַה לֵאָרְׂשִי לָּכ טְלאוָועֶג רע.טֶה ןֶמָה ּוצ
 יד טְלעֶטְׁשיִג הָרֹוּת יִד זְנּוא טֶה םּורְד נּוא
 עֶׁשְרַא זיִא רֶע םֶד ןיווּוצ םֶעְלִּב ןּופ הֶׁשָרַּ
 הָאּובָנ יד םיִא ןּופ טאָג טֶה םּורָד גוא ןעוֶויִ
 ְךַרְבִּת רֶׁשֲא תֵא יּתעְדָייִּכֹ ןְמּועַג קעֶוַא
 טְסָׁשְנעֶּב ּוד ןְמעוֶו םייו ךיא ןעֶד (ְּךְרֹובְמ
 רָד טְסְלעֶׁש ּוד ןְמעו נּוא טְׁשְנעֶּביִג זיִא רָד
 ןייֵא ןעוֶויִג זיִא םעֶלִּב ןעֶד ןְטְלאָש ראַפ ויִא

 ןירעטש : '
 : בקעי להוא

 בָנג רֶד ְךיִז טָה ןייַרַא בּוטְׁש ןיִא ְךיִז ּוצ טְזאָלעֶג ןייַרַא טיִג
 , *ֵז טֵה נּוא םיִנֵכְׁש איד ּוצ ןְגְנאַגעֶג זיִא נּוא ןעוֶועֶג בֵׁשֵיְמ

 יֵנְְליִג רֶׁשֹוע םעֶד אייֵּב ןָעייל ְךיִ ןעֶלאָז יז זַא שערי ןָא
 ןְגְנאַגעֶג םעֶד ַאָנ זיִא בָּנַג רֶד נּוא םיִלֵּבינְרַבְליִז נּוא םיִלֵּכ
 רָד טאָה ָתיִבְנַעֶג קעוֶוַא םיִנֵבָׁש ִד ייּב םיִלֵּב יִד טאָה גּוא
 'םיִנ ןוש ְךיִמ ְךיִא םיִיַו דְנּוצַא טְגאָזעֶג םעֶד ְךאָנ רֶׁשֹוע

 ןָרְמעֶרְפַא רַפ .ריִמ י ןָסילׁש רַפ ּוצ גוא ןְטיִה ּוצ ןְמעוֶו רַפ
 .אָרֹימ ְךיֹוא ְךיִא ּבאָה םיִנֵכְׁש איֵד רַפ נּוא אָרֹומ ְךיִא ּבאָה

 םִיַרְצִ ןופ ןְגְנאַגעֶג םירַא ןינעז ןֶרי איד זַא זיִא לׁשמִנ רָד
 טאָד ראָנ ןֵדוי איד רַפ ןְטְכַראָפעֶג ְךיִ רֶקְלעֶפ עֶלֵצ ןְּבאָה
 םֶה טאָג לייַו ייִז רַפ םֶרעֶּכיִ רַפ ןעוֶועֶג זיִא בָאֹומ קְלאָפ
 ןְטלאה טיִג הָמָהְלמ ןייק ןעֶלאָז איי ןדּי איד טְגאָזעֶג ןָא
 הלֵמ רָד זַא ראָנ דְנאַל סאָר אייֵז אייַּב ןְמעֶג ּוצ בָאֹומ טיִמ
 ןַדּי יד גּוא דנאַל קיִטְשַא ןְמּונעֶג ּוצ בָאומ ייַּב טֶה ןֹוחיִס
 ןְהעֶזיִג בָאומ ןוׁש טֶה דְנאַל פֶר ןְמּונעֶג ּוצ ןֹוחיִס ייּב ןְּבאָה
 יב ןָבעֶג ּוצ ּוצ רַּתיִהַא ןְניִפעֶג ןֹוׁש ְךיזןְּבאָה ןֶריי יִד זַא
 ְהעֶזיִג םֹוא יז יי ְּבאָה ןיִרעֶדְנאַנַא ְךֶרֹוד דנאַל סאָד יי
 ,'טיִג סיִֵנ ךיא טְגאָזעֶג טֶה רע רַג ןייא יוִו דְנאַל םעֶד ןיִא
 עיר ּוצ רֶנאַל ןייַמ ןיִרעֶפְנֶע רֶּביִא טאָג טעוֶו ןְמעוֶוָךֶֹוד

 :ןָפיִה םעֶד רַפ ְךיִמ לאָז ְךיִא ןָרּוי



 ןייא ןְהעֶזיִג טֶה רֶע ןעוֶו ּוא רָהעְז ןיִרעֶטְׁש|
 רֶע טאָה וייַּב ןָׁשְנעֶמַא ףֹוא טוייוַו ןיִרעֶטְׁש
 זיִא וייַּב םֶד זַא ְךאָנ רָד נּוא ןֵטְלאָׁשעֶג םיִא |
 זיִא םַע טְנייֵמעֶג טייל איד ןֵּבאָה ןִמּוקעֶג |
 ָךֹוא טֶה קָלֶּב נוא הָלְלְק ןייז ךרֶוד ןְמּוקעֶג |
 םיִמסקּ ןְטְלעֶׁש ןעק םעֶלּב םֶדטְניִמעֶג ֹזַא |

 דייַר סֹוא ןייק לאָז םָעָלִּב יִדָּכ ףּוׁשיִּכ ןּוּפ |
 ףּוׁשיִּכ ןּופ ןְכאַז יד טיִנ טאָה רֶע ןֶּבאָה טיִנ
 נּוא .רָּבְליִז ןָמּונעֶג טיִמ אייֵז ןְּבאָה ְּךֹוא נּוא |

 יִטְצְלֶע יד נּוא םֶעָלְּבּוצ רַכָׂש ְּבעֶג ּוצ דָלאָנ |
 דָלאַּב טעֶו רֶע ןעֶו טְגאָועֶג ןְּבאָה ןידמ ןּוּפ |
 זְנּוא טעוֶו רֶעּבֹוא נּוא טּונ זיִא ןייַנ זְנּוא טיִמ |
 טיִנ ׁשֶמַמ ןייק ריר עֶנייז ןיִא ויִא ןגייל ּפָא ְו

 טְנאָועֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דֶלאַּב יוִו נּוא אָד !
 ןּופ יִמְצָלְע יד ןיִנעֶז טְכאַנ יד אָד טְניִטְכעֶג |
 בָאֹומ ןּופ ןְראַה יד נּוא ןְגְנאַנעֶג קעוָוַא ןִיְדִמ |
 טְניִטְכעֶנוהָלְיכַה הּפּוניֵלְ ןָציז ְּביִלְּבעגןיִנעֶז |

 שאָנ (הָלֵאָה םיִׁשָנֲאָה יִמִנ טְכאַנ איִד רָּביִא |
 עֶגיִזאְד איד ןיִנעֶז רעוֶו טְנעֶרְפיִג םיִא טאָה |

 ץְלַא ְּךאָד טְסייוַו טאָג עָׁשְטאָח גּוא ןֵׁשְנעֶמ |
 ראַפ ּוצ טְגעֶרְפיִג םיִא םּורָד טאָה רֶע ראָנ

 ןיִרעוֶ ןְראָל רַפ םָד ְּךֶרֹוד לאָז רע םיִא ןְראַנ
 טיִנ טְסייַו טאָנ ןעוֶו ןעֶנייֵמ טעוֶו רֶע ןעֶד |

 ןניִפעֶג ְּךיִא לעוֶו ֹוזַא ןיִנעֶז ןֶׁשְנעֶמ איד רעוֶו |
 לעֶו נוא ןעֶסיוִו טיִנ טעֶו טאָנ סאוָו טייֵצַא |
 ּוצ טְנאָועֶג םעֶלְּב טאָה לֵאָרְִׁי ִד ןְטְלעֶׁש |

 לאָז ְךיִא טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ קָלָּב טֶה םֶד טאָג |
 טְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָנ שֶה לֵאָרָׂשִי ְטְלעֶׁש ןייֵג |
 לעו ְךיִא טְגאָזעֶג םעְלִּב טֶה ייֵז טימ טיִנ ייֵנ |

 םיִא ּוצ טאָנ טֶה םייַה רעֶד ןיִא ןֶטְלעֶׁש ייֵז
 טְגאָזעֶג םעָלַּב טאָה טיִנ ייז טְלעֶׁש טְנאָעֶג

 : שורקה ה"לש
 ןְסיֵהעֶג םיִא טאָה רֶע (יִל הָרָא אָנ הָכָל הָּתַעָו

 איֵר טְגאָזעֶג ׁטֶה גּוא לֵאְָׂשִי איד ןעֶכיִלְפ
 טְסְלאָז ּוד וזַא טְנייֵמעֶג טֶה רֶע (יִל הָרָא) רֶטְרעֶֶו

 ןגייל סיוא ןעק ןעֶמ ראָנןיִגעֶו שיִייַמ ןּופ ןֶטְלעֶׁש
 ןְמְלעֶׁש ריִמ טְסְלאָז ּור (יִל הֶרָא) ןּופ ׁשּוריִּפ סאָד !

 םִע םּוראו טְואְלעֶג םוא עקאט ךיִז ְטאָה ֹוזַא נוא |

 ׁשֶנעֶמ ןיֵא (ְֶָׂליִּפ תֶא םֶרָא חַּתִִי לַא) טייִטְׁש
 טְראו טְכעֶלְׁש ןייק; ךיז ףוא ןְגייֵל םֹוא טיִג ראָט |

 זיִא הָנְַּכ ןָא ּוליִפֲא סֹורַא טעֶר רֶע ןעֶוֶו םּוראוָו

 יו ףוא סְטְכעֶלׁש םֶרְךִׁשְמַמ רֶע

 א רע א 1 עט

 סר הניארו קלב תשרפ הניאצ
 אייז טְנאָועֶג טאָנ שֶה ןָׁשְנעֶּב אייַו לעוֶו ְךיִא
 ןייד טיִנ ןְּפראַרייַ טְשְנעֶּביִג גְנאַל ןֹוׁש ןינעֶז
 איד וצ טְנאַז נּוא םָעְלִּב ןָמּוקעֶנ זיִא הָכָרְּב
 טְסייֵה טאָג ןעֶד םייַהַא טייג קָלֶּב ןופ ןְראַה
 יֵרעָסעֶרְג טיִמ ראָנ ְךייַא טימ ןיינ טיִנ ריִמ

 הָוֲאַנ לעּב ןייֵא ויא רע ןעֶד ְךייַא ןּופ ןְראַה
 רֶע םאָד ןעֶגאָו טְלאוָועֶג םיִנ טֶה רע ןעוֶויִ
 רע טאָה םּורָד שאָנ ןּופ דְנאַה רָד ןיִא זיִא
 טְקיִשעֶג קֶלָּב רֶלאַּב טֶהםּורד נּוא טגאָזינ וזַא
 לעוֶוךיא םֶעְלַּב ּוצ ןְגאָז ּוצ ןְראַה ירעֶסעֶרְג

 ריִמ טְלעֶׁש ראָנ ןאָט ןָא רֹובְּכ םֹורְג ריִד :
  ןייז הָדֹומ טוּומעֶג םֶעָלְּב טֶה ֹוזַא לֵאָרְׂשִי יִד
 םֶה נּוא דְנאַה רֶד ןיִא םאָנ ייַּב זיִא רֶע םָד
 זוה ןייַו ןְּבעֶג רימ טעוֶו קָלָּב ןעוֶו טְגאעֶג
 ךֹוא ְךיִא ראָמ רֶּבְליִו נוא דֶלאָנ טיִמ ליִּפ
 ריִמ טְסייֵה טאָנ יוִו ראָנ ןאָט ׁשֶרָדְנַא טיִנ
 םִעָלַּב םאָד ּפָא ריִמ ןיִנְעֶל ןעֶנאַד ןּופ נּוא
 ּתא םָטּונ נוא דְלעֶנ ליִפ ּוצ טְסיִלְנעֶג טאָה
 יבעֶג ריִמ ףְראַד קֶלְּב טְגאָזעֶג רֶע טֶה ֹוזַא
 טלאוָו רע ןעֶד רֶלאנ נּוא .רֶּבָליִ ןייַז ראָנ
 טְלאָו טְׁשְרעֶו ןעֶגניִר לִיַח ליִפ טְפְראַרעֶג
 ךיא רּבִא ןְגיוועֶג טעֶו רע ּבֹוא ןעוֶויִג קֵּפְסַא
 רע נּוא ןְניוועֶגסיוִועֶג ןָטְלעַׁש ןייֵמ טיִמ לעוֶו
 טְניִטְכעֶג בָאֹומ ןּופ םירׂש יִד ּוצ טְגאָועֶג טֶה
 ןיִרעֶה ְּךיִא לעוֶו טְכאַנ איד רָּביִא ְּךֹוא ריִא
 טאָג ןעֶד רימ ּוצ ןְרייֵר ןיִרעֶמ טעוֶו טאָג םוָו
 הָבָרְּב ןייֵא ןּופ ןֶרָדְנִע רַפ םיִנ םיוועָג םעוֶו
 ןיִרעֶמ טיִנ לאָז טאָג יֵאְוְלַה הָלָל ןייֵא ּוצ
 טְנאָועֶג תֹואיִבָנ רֶע טֶה אָר הָכָרְּב ןייק יי
 איִד ּוצ תֹוכָרְּב ןיִרעֶמ ְךאָנ טעֶו טאָנ סאָד
 טאָה רֶע נוא םיִא ְךרֹוד לֵאָרְׂשִי עֶניִלייֵה
 ּוצ טְכעֶנֶק טְגעֶנ ריִצ םירָׂש יד ּוצ טְגאועֶג

 ?*  םיוקי ישסל
 ףוא ייְַׁש ןָפּר ןְמּוקעֶג יִד ןינעֶז ָׁשְנעֶמ יר וַא
 ריִד טיִמ לעֶֶו ְךיִא ווַא איוִנ ראָנ אייֵז טיִמ ייֵג נוא

 ןייֵא םֶר טּביירְש יִויצ רֶד ןאָמ ּוטְסְלאָו וזַא ןְרייֵר
 יז טְקיִׁשעֶג יו רְֲֶלֶא יּבַר ּוצ טְנעֶרְפיִנ טֶה יֵתּוּכ
 ןיִראוו הָׁשֹמ ןּופ רָכּׁשָח ןעֶועֶג זיִא םָעָלְּב זַא םֶר
 גוא ןָפּורעֶג םיִא םאָה טאָנ סאָד טייָטְׁש הָׁשֹמ ייַּב
 םֶעְלִּב ּוצ נּוא ןייֵג םייֵהַא םיִא ּוצ טְלאָועֶג טִיַנ טֶה
 ןְמיִקעֶג םייַהַא אי םיִא ּוצ זיִא טאָנ םָד ריִמ ןָנּוּפעֶג

 ָשָמ ןייֵא זיִא סֶר טְרעֶפְנֶעיִג רנצֶלָאיִּבַר םיִא טֶה
 םעֶד ףוא ןְפאָרְמעֶנ יז טאָה םו עֶרועְמ ןיײֵא וצ

 ףעוט "

} 



 הניאצ 0

 טְכייֵה רֶע סאוָו ןאָמ טוומ נּוא ׁשְנעֶמ ןייֵא
 סאוָו ןאָט זּומ ְךיִא םָד ןֵּכֶׁש לָּכִמ נּוא ךייַא
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג נּוא רימ טְסייֵה טאָנ
 .ּףטְסְלאָז ןְּבעֶג רַכְׂש ריד ןְליוו ייֵז ּבֹוא םֶעָלִּב
 ןְסייֵה ריִד לעוֶו ךיִא סאוָו ראָנ ייֵז טיִמ ןייֵנ

 ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ נוא ןְדייֵר ןַומ ּוטְסעוֶו םֶד
 טְכאַרְטעֶגְךיִז טֶה רע ןעֶד ןגנאַנעֶג םָעְלִּב זיִא

 רע ןְרייֵר רֶּביִא טאָג ןיִנעק רֶע טעֶו רֶמאָמ |
 נּוא לֵאָרְׂשִי יִד ןְמְלעֶׁש ּוצ ןייַ םיִּכְסַמ לאָנ
 נּוא אירפ רָד ןיא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא םֶעְלִּב

 רֶע עֶׁשְטאָח לָזיֵא ןייַז טְראָגעֶג ָא ןייֵלַא טֶה
 םֹורָנ ראַפ ראָנ טְכעֶנק ליֵפ טאַהעֶג טאָה

 טֶה לֵאָרְִׁי יד ןְטְלעֶׁש טייג רַע םִו הָחְמִׂש
 םְֶלִּב ןעֶד לֶזייֵא יז טְראָגֶגןָא ןייֵלַא רע
 קֶלָּב יו לֵאָרְׂשִי יִד טאַהעֶג טְנייַפ רעֶמ טֶה
 עֶׁשָר ּור םעֶלַּב ּוצ טְנאַזעֶג טאָנ טאָה ֹוזַא

 טְרְרעֶפְנ ןֹוׁש ְּךיִז טֶה םֶהָרְבַא רֶטאָפ רֶעייֵ
 איִרָּפ רעֶד ןיִא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא רע ןעֶד
 ןְריִפ ּוצ לֵזייַא ןייַזטְראָנעֶג ןָא ןייֵלַא טֶה נוא
 םיִא ןְטְכעֶׁש ּוצ הָריקֲע רֶד ּוצ קָחְצִי ןּז ןיי
 תּוכָז םעֶד ןּופ נּוא ריִמ ּוצ ןֶּבְרק ןייֵא ראַפ

 ןייק לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָט ןינעק טיִנ ּוטְסעֶו ןינעוֶו
 נּוא טייג רָע םוָו טְערעֶצְנ טֶה טאָנ נּוא זייַּב !

 נּוא ןייג ןְסייֵהעֶג םיִא טאָה טאָנ עֶׁשְטאָח
 םיִא טֶה רֶע ראָנ טְניִרעֶצְג רֶע טֶה םּוראוָו
 טאָה רע נּוא ןֶטְלעֶׁש טיִג נּוא ןייֵג ןְסייֵהעֶג
 טאָה םּורְד גּוא ןְטֶלעֶש ּוצ טאַהעֶג העְיַדְּב

 םירקי יטוקיל

 לי ְךיִא טְגאָזעֶג ָלֵמ רֶרטֶה ָלָמ םעֶר ןופ רֶעומ
 יי ךיח ןיפ ןיא ןַמּוק ןיירא לאָז רֶע םֶר טְׁשיִנ
 וזַא םיִא ּוצ ןייֵג לעוֶו ךיִא ןייז אֵמַטְמ סֶע לאָז נּוא
 ּניֵבַר הָׂשֹמ רָּבֶא םֶעְלִּב טיִמ ןעֶועֶג ְךאַז אי זיִא
 םיִא טֶה נּוא ףיֵה עֶנייַז ןיִא ןְפּורעֶג טאָנ םיִא טֶה
 ויִא (רֵקַּּב םֶעְלִּב םָָי) םיִרָדֲח עֶלַא ןעֶניועֶג
 יה יא החפ ןנאנ ןעֶנאַטַשעֶג ףוא םע=
 איר טימ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא גּוא לֶזייא ןייַנ טְליִמאָזעֶג
 רֶע סאָו ןעווועֶג ןָנֹורְּב טאָג ויִא .בָאֹומ ןּופ ןָראַה
 ןייֵא סאָד טְּבייַרְׁש םיִמּורק לַחַנ רעד ןְגְנאַגעֶג זיִא
 טְגעֶרְפיִג לאָמַא טאָה םֶלֹועָה תֹומּוא יִד ןּופ םָכָח
 ָגֹורְּב טאָנ זיִא סו רַּפ לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ ֶּכָח ןייֵא ּוצ
 טאָה רֶע ןְגְנאַנעֶג יִא רֶע םוָו םָעְכִּב ףוא ןעֶועֶג
י רד םיִא םָה .ןייַג ןְֶסייֵהעֶג םיִא ְךאָד

 'םֶכָח רֶׁשיֵרּו

 םיִא טֶה טאָג סָד תָמַ יקאט זיִא סֶע טְרעפְנֶעיִג

 טְגאָועֶג ןָארָּבֶאםיִא טֶה רֶע ראָג ןייג ןָסייֵהעֶג ןייַלַא

 קלב תשרפ

 יי לא בעט א

 וראינת 
 ןייג טיִנ לאָז רֶע טְנאָועֶג ןְטָׁשרֶע םּוצ טאָנ
 ּוצ ןיינ ןְסייֵהעֶג םיִא רֶע טאָהְךאָנ רעֶד נּוא
 ןייֵג ליוִו ׁשְנעֶמַא םָו נעוֶו םעֶד ןיא םָד ןוָייונ
 ןעק ןעֶמ נוא םיִא ןעֶמ טְרָיִפ געוֶו םעֶד ןיִא
 רֶע טְנאָוֶג ןָא טאָג םיִא טֶה םּוראָו ןיִנעֶרְפ
 ןְטְלעַׁש אָי רע זאָל רעֶמא ןְטְלעֶׁש טיִנ לאָז
 סאָד ןְכאַמ לאָז טאָנ נּוא גאָמ ןעֶצְנאַנ ןייֵא
 םִעְלִּכ ּבֹוא נוא ןייַז טְׁשיִנ לאָז הָלְלְק ןיינ
 רַע טאָה םּוראָו ןֶשְנעֶּב ּוצ ַחֹּכ טאַהעֶג טֶה

 ןיִרעוֶו לּוציִנ לאָז רֶעקֶלְּב ּוצ טְשְנעֶביִג טיִנ
 רעֶמ טיִנ ְךאָד טאָה קָלּב ןעֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ
 נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןיִרעֶו לּוציִנ ּוצ ראָנ טְרעֶנַּב
 ןְטְלעֶׁש טְנעֶקִיִג טיִנ טֶה םעָלּב ןעוֶוּוליִפֲא
 תֹוחָּפַה לֶכָל טְנאקְיִנ רֶע טאָה לֵאָרְׂשִי איִד
 רֵכְׂש ייַו םיִא רֶע טְלאָו וזַא קָלּב וצ ןֶׁשנעֶּב
 רֶע סאָּד ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןּופ רעֶד טְלאָצַּב
 .ןעֶויִג לאָז רֶע ןעֶד ןָׁשְנעֶּב טְנעֶקיִנ טיִנ טאָה
 רע טְׁשְעֶּביִגְךיִו רֶע טְלאָו ןָׁשנעֶּב ןינעק
 ףֹוס םּוצ :ּוא טֹוט ןייַז טיִמ ןֶּבְראַטְׁש לאָז
 דרעוְׁש ןייֵא טיִמ ןְגאָלְׁש רָד ןְראוָו רֶע זיִא
 רע םאָד טְכאַמעֶג ףּוׁשיִּכ טיִמ טֶה רֶע ןעֶד
 לאָרְׂשִייד רֶּכֶא ןָמְפיִל רֶד ןיִא ןְנֹולְפעֶג זיִא
 ּפאָרַא זיִא רֶע סָד טְכאַמעֶג תֹומָׁש טיִמ ןֶּבאָה

 םיִא ןֶּבאָה אייז נּוא דרע רעֶד ףֹוא ןְלאַפעֶג

 םאָד ריִמ ןְהעֶז אונ דרעְׁשַא טיִמ ְּתיִנְרַהעֶג
 - .ףֹוא הָלָלְק ןייַזויַא ֹוזַא טְשינ זיִא הָּמְרִּב ןייַ
 ּוצ טְרעֶויִנ טאָג םיִא טאָה םּוראָו נּוא טיִג

 יטלעש

 ןְרייֵרסיִּפָע םיִא םיִמ רֶע םעֶֶו ןייַג טעֶע רֶע רָדייֵא ,
 נּוא ןייֵג םוצ םֶלייֵאעֶג ןעֶועֶג ֹוזַא זיִא םעָלַּב נּוא
 םָטאָנ ןיִרעֶה ּוצ ןְטְראוַו טְלאָועֶג טיִנ ראָנ טאָה
 םיִא טאָה םאָנ ויָּב ןְגאָז םיִא םעוֶו רֶע סאוָו רייַר
 רָּביִא ןְקיִׁש ךאָנ ְךָאלַמ ןייֵא געוֶו;םעֶר ףוא טְנּומעֶג
 רָּביִא טֵׁשּפ ןייֵא ְךאָג .ןעועֶג זָנּורְּב טאָנ זיִא םעֶד
 ףיִז טֶה םֶעָלָּב םּוראָו ןעֶוֶועֶג זָנֹורְּב טאָג זיִא םעֶד

 רֶע סאָד לֵאָרְׂשִיאיִד ןְטְלעֶש ןייֵנ ּוצ טְליֵאעֶג וזַא
 םיִא עוו ןעֶמ ויִּב ןְטְראוַו טְלאָועֶג טיִנ ראָנ טֶה
 איד טיִמ ןֶפא עג זיִא רֶא ראנ ןעֶלְּטאָז לָניֵא יי
 םיא ןְלאָז טְכעֶגְק עֶנייַו טְגאָנעֶג ןָא טֶה גוא םיִפ
 טאַהעֶג אָרֹומ טֶה רֶע לייַו לָייֵא םֶר ןְגְנעֶרְּב ְךאָנ
 לייַו רֶד לאָז ה"ּב טאָג לְוָייִא םעֶר ףוא ןָטְראַוו ּוצ
 םיִא טאָה רֶע סאוָו םעֶד ףוא ןעֶּבאָה הָטָרָח ןייֵק

 :ןיינ ןְסייֵהעֶג

 שם
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 טְסּואוועֶג טאָה טאָג זיִא ץּוריִּת רָד ןְטְלעֶׁש
 רָד ןיִא ןעֶלאַפ ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ ליִפ םָד
 טעוֶו םָעְלִּב ןעוֶו גּוא תונו ןיִעוו ןּופ הָּפֵנַמ
 ןְלאפ ייֵז םֶד ןְייִמ ןעֶמ טעוֶוֹזַא ןֵטְלעֶׁש ייֵ
 םיִא טאָנ טאָה םּורְד הֶלָלְק ןייַז ןיִנעֶו ןּופ
 טיִנ טאָה םִעְלִּב רֵּבִא ןְטְלעֶׁש ּוצ טְרעוֶויִ
 טֶה רֶע ראָנ ןשְנעֶּב טיִנ נּוא ןְטְלעֶש טְנעקְיִג
 טֶה טְניִרעֶצ טאָנ סאו טייֵצ איִר טְסּואוועֶג
 טייַצ רעָד ןיִא נוא ןְשְלאָׁשעֶג לאָמ םֶד רע
 ןּופּךֲאלַמַא נּוא ,טְניִרעֶצְנ טיִנ ראָנ טאָנ טֶה
 טיִמ םֶעְלִּב ןינעקַא טְלעֶטְׁשיִג ְךיִז טֶה טאָנ
 םיִא טְלאָו ּךָאְלַמ רעֶד דְרעַוְׁש עֶסֹולּבַא
 לייַװ ראָנ זאָלְּבַא טיִמ ןיִנעֶרְּב ראַפ שְגעֶקְיַ
 ּוצ זיִא רָדֵס רָד איוִו ןאָטיִג טיִנ םֶה םֶעָלְּב

 זיִא רֶע טְרעֶייִנ רְרעוְׁשַא טיִמ ךיז ןיִרעו
 לֹומ ןייַז טיִמ לֵאָרְׂשִי יד ןְטְלעַׁש ּוצ ןְגְנאַנעֶג
 ייז וו ןאָטיִנ טיִנ ְּךֹוא ְּךֶאְלַמ רָד שֶה םּורְד
 ְךִיַ דְרעֶוְׁשַא ןעֶמּונעֶג טאָה נּוא זיִא רַדַס

 ןְנאַלְׁשעֶג טֶה םעְלִּב נּוא (ןֹותָאָה תֶא םעֶלּב
 םעֶד ןְהעֶזִנ טֶה לֶזייֵא סאָד נּוא .לֶזייֵא םאָד
 רע ןעֶד ןְהעֶזיִג טיִנ טֶה םֶעָלַּב רֵּבֶא ְּךֶאְלַמ
 טאָה ְּךֶאְלַמ רַד נּוא ןקאָרְש רֶד ְּךיִז טְלאוָו
 ייֵרְד םָעְלִּב ןּופ געוֶו םעֶד ףֹוא טְלעֶטְׁשיִנ ךיז
 דְלעֶּפַא ףֹוא לאָמ ןייַא רַמָרע ירד ףֹוא לאָמ
 םֶהָרְבַא ןינעקַא זיא םֶד טיִנ םֹוצ ןייק טֶה םִִו
 יִטְבעלְׁש ןְטייַו עֶרייֵּב ןּופ טאַהעֶגטֶה רע םנ
 טֶה טיִמ רָד הָרּוטק ןּופ נוא רֶגָה ןּופ רֶדְניק
 סאָד נּוא אייַז ןֶטְלעֶׁש ּוצ טְכאַרְמעֶג םֶעָלְּב
 ןייַא ףוא טְלעֶטְׁשיִנְךיִז רֶעטֶה לאָמ יִרָדְנַא
 סאָד נּוא טייַז ןייַא ןּופ םֹוצַא טֶה םװ טֶרָא
 סיִפ ןייַז טְׁשְטעֶוקַנ ּוצ םָעְלִּב ּוצ טֶה לֶזיַא
 קֶחֶצָי ןינעקַא ןעוֶויִג זיִא םֶד נּוא דְנאוַו רָד ּוצ

 ןְטְכעֶלְׁשַא טאַהעֶגטייַז ןייֵא ףֹוא טֶה רֶע םנ
 ְךיִז רֶע טאָה לאָמ ןְטיִרָד םּוצ נּוא וָׂשֵע ןּוז
 טאַהעֶנ טאָה םוָו טְרָא ןייא ףֹוא טְלעֶטְׁשיִנ

 ה"לש

 טְנירנועֶגּבאָהךיֶאטְנאָזרֶע(יִּתְעְַואֵליּכ יִתאָטֶמ
 ןאק ףורד טְסואוועֶג םיִנ ּבאָה ךיִא לייַו

 םָסּואוועַג םיִנ טָּת רָע זַא אָיִשֹק ןייֵא ןְנעֶרְפ ןעֶמ
 זיִא הָׂשֲעַס אור ראב טְגיִרְניִועֶג רַע טֶה סאוו אּונ
 ּוצ נוא ןֶסיִז ּוצ ןגנאַלעֶב ייא ןְׁשְנעֶמ ןייֵא םָד ֹוַא
 ןעֶניִרְר רֶע זיִא טיִנ טְסייט -+ זַא בוא יייֵמַׁש ראַּפ
 יָכֵׂ ןְּבעֶגעֶג םיִא י"שה טֶה סּורָר םּוראָט גיִרָקּש

 ו
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 בֹקֲעַי ןינעקא זיא םָד ןְרעֶומ ןְטייַז עֶרייֵּב ןּופ
 גּוא םינ ןעוֶויִג ןיִנעֶז רֶדְניֵק עֶנייַז עֶלַא סאוָו
 לֶוייֵא סֶד ְּךיִז טֶה לאמ ןטירד םּוצ נּוא םּורָפ
 טְנייֵלעֶג רֶרינֲאְךיִז סע טֶה ןרָיר טְנעֶקיג טיִנ
 לְזייֵא סאָד טאָה םִילַּב נּוא םעְלִּב רֶטְנּוא
 םאֶר טְניִפעֶיַנ טאָג טֶה לאָמ יירד ןְגאָלְׁשעֶג
 ּוד םִעָלַּב ּוצ טְגאָז יז נּוא לֶזייַא םָד ןּופ ליֹומ

 ר לייוַו לאָמ ייֵרָד ןְגאָלְׁשעֶג ְּךיִמ טְסאָה
 ןייג ןיִלעוֶו םוָו קְלאַפא ןְסְלעֶׁש ןיינ טְמָליוִו
 ןייק ןייַז לֵנָר הָלֹוע ראָי ןיא לֹאָמ ייֵרֲד
 טאַהעֶג טְלאוָוְךיִא ןעֶו םָעְלַּב טְגאָוםִיַלָשּורְי
 שֶרָפְנע ְתיְִרַעג ְּךיִד ךיא טְלאָו דרעוְֶׁשַא
 הָמּוא עֶצְנאַנַא ןְריֵל רַּפ טְסייֵנ ּוד לֶזייִא םָד
 ןְּבאָה ּוטְסְפְראַד ריִמ ּוצ נּוא לֹומ ןייַד טיִמ

 ןיִרפנע טְנאקינ טיִנ רע טאָה ֹוזַא דרעוָוְשַא
 ןיִנעֶרְּפ טְרָדעאוו רַּפ םיִרָׂש איד ְךיִז ןְּבאָה
 ןְטיִרעֶג טיִנ ּוטְסיִּב םּוראוָו םיִרָׂש איִד םיִא
 סע ּבאָה ךיא םעֶלַּב טגאָז דְרעֶפ ןייא ףֹוא
  ןיִּב ְךיִא לָזיֵא םֶד טְנאָז רֶלעֶפ ןיִא טְואָלעֶג
 לֶזיֵא ןייַמ טֶסיִּב ּוד םָעָלּב טְנאָז לָוייֵא ןייַד
 טְסְטייַר ּוד לֶנייֵא סֶד טְגאָז אּׂשַמ ןְנאָרְט ּוצ
 לאָמַאדיִוטְפעֶרְמ סעוםֶעְלִּב טְנָז ריִמ ףֹוא
 וטְסְייֵ ןָא רֶנני ןייד ןּופ לְייַא םֶ טְנאָז
 ןּופ ןְגֹוא איד טניפעֶיג טאָג טאָה ריִמ ףֹוא

 טימ ךֶאְלַמ םָד ןהעֶז רֶד טֶה רעוא םֶעָלִּב
 נּוא טְקיִּבעֶג ְךיִז רֶע טֶה דְרעוֶוְׁש עֶסֹולְּב רָד
 וצְךָאלַמ רֶד טְגאָז דֶרֶע רֶד ּוצ ןְלאַפעֶג ויִא
 נּוא לַזייַא ןייַד ןְנאָלְׁשעֶנ ּוטְסאָה םּוראוָו םיִא
 טיִנ תֹובָא תּוכְז ןייק טֶה לֶזייֵא סד עֶׁשְטאָה
 ןָפאָרְמְׁש ּוצ טקִיִשעֶג ןעֶראוָו ְךאָד ְךיִא ןיִּב
 נּוא ןְגאָלְׁשעֶג םִע טְסאָה ּוד םָו ףֹורְד ךיד
 ךיד ןְפאָרְטְׁש ּוצ בָּחִמ ךיִא ןיֵּב ןֵּכָש לֶּכִמ
 יינ םִו לֵאָרְׂשִי איִד ןְמְלעֶׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד
 ּבאָה ְךיִא םָעְלִּב טרעֶפְנֶע תֹובא תּוכְז ןְּבאָה
 ֹוזַא ריִמ רַּפ טְסייֵטְׁש ּוד סד טְסּואוועֶג טיִנ

 טה
 שודקה
 טֵפְראַרעֶג טֶה םָעְלַּב ךוא אָר ויִא וזַא ןייֵמְׁש רַּפ ּוצ
 םיִא לֵנייֵא סאָר טאָה טְסיִז םיִא טיִנ זַא ןייֵטְׁש רֿפ

 שֶכעַּמ ןיֵא ויִא ךאז רעֶב 5 רֶקֲע רב יי וא
 זיִא רֶע יֵס רֶעּומ ןייֵא רפ גיִדְנעֶטׁש ךקםנכענ
 ףְראַד ׁשְנעֶמ ןייַא םּוראוָו טְפאָלָׁש רֶע זַא ייֵס ףוא
 זַא טּוט רֶע סאו ןמְכאַרְטעֶּב נּוא גיִטְכיִז ראָפ ןייַ
 !ןעֶמּוק סורַא טיִנ סֶטְכעֶלׁש ןייֵק ןּופ רֶר לאָז סֶע
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 ןופ ןְמּונעֶג ןייא ןּופ רֶד הּפְרִח םֹורְג רע טֶה
 םֶעְלִּב נּואטיִנ ראָנ טְסייוַו רע סֶָד םירָׂש יד
 םיִאְךיִמ ְךיִא לעוֶו ליוִו טאָנּבֹוא טְנאָזעֶג טֶה
 רע} ֹוזא זיא טאג ןּופ רֶדֵס רעֶד ןעֶד ןירעק

 ןְּבְרִק ןייֵא ּוצ ןיז ןייַז םֶהֶרְבַא ןָסייֵהעֶג טאָה
 ְךאְלַמ ןייֵא ְךרֹוד רֶע טֶה ְךאָנ רֶד נּא ןְננעֶרְּב
 רע טְגאָזעֶג טֶה נוא רייֵר ענייַז טרעֶקָיג םיִא
 יג ְּךֶאָלַמ רעֶד טְנאָז ןְריִר ןָא טיִנ םיִא לאָז
 םֶד ןיִא סֶד ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןּופ רֶד ייֵז טיִמ
 געוֶו םעֶד ןיִא ןייֵג ליוו ׁשְנעֶמ רעֶד סו געוֶו

 ּתיִנרַהעֶג זיִא לֶזייֵא םֶד נוא םיִא ןעֶמ טְריִפ
 ראַפ ןָכאַמ טיִנ םיִא ןְלאָז איי ֵדְּכ ןְראָועֶג
 תֹונָמֲחַר טאָג טאָה ְּךֹוא נוא טאָנ ּפָא ןייֵא
 טיִנ ןְלאָז טייל יֵדְּכ עֶׁשֶר םעֶד ףֹוא טאַהעֶג
 ןְמּונעג ןיֵא טֶה רע סאוָו הָּפְרָח ןייַ ןיִקְנעֶדְנ
 לייוַו זיִא טֵׁשִּפא ְךאָנ נּוא ,לוָיֵא םָד ךרֶוד
 ִמָי תֶׁשַׁש ןּופ ןְפאַׁשַּב ןְראוָו זיִא לֶזייֵא םֶד
 םַע וַא נּוא םֶעָלַּב טיִמ ןֶדייִר ּוצ תיִׁשאֵרְּב

 ּתיגְרַהעֶג םִע זיא םֶעְלִּב טיִמ טעֶריג ּפָא טֶה
 תֹוחְּבְוִמ ןֶּביִז טעוּביִג טֶה םֶעָלַּב נּוא ,ןֶראוָועֶג
 לֵאָרְׂשִי ןופ ןיִרָטְלִע ןּביִז טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 חֹנ ןיק םֶדֶא תֹוחְּבְומ ןְּביִז טְכאַמעֶג ןֶּבאָה
 לעוֶו ךיא נּוא הֶשֹמ בֹקֲעַי קֶחצִי םֶהָרְבַא
 טְגאָז נוא עֶלַא ןינעקא תֹוחְְּזִמ ןֶּבִז ןְכאַמ
 ןייַז לֵּבקִמ טְסְלאָז ּוד ויִאדֹובָּכ ןייַד טאָנ ּוצ
 ןייז טֶה טאָג רֵּבִא תֹומּוא ליפ ןּופ תֹונָּבְרִה
 טְריִפעֶג טֶה קֶלְּב נוא ןֵמּועג ןָא טינ ןֶּבְרִק
 יד ןְהעֶז לאָז רֶע יִרְּכ גְרעֶּב ליִּפ ףֹוא םֶעָלְּב
 ןייֵא אייֵז לאָז נּוא ןְגֹוא עֶנייַז טיִמ לֵאָרְׂשִי
 ןינעקא םעלּב ּוצ זיא טאנ נּוא ןְּבעֶג עֶדָה ןיֵע
 לאָז רע.טְלאוועֶג טיִנ טאָה רֶע ןעֶד ןְמּיקעֶג
 ןְשְנעֶמ ייֵוְצ לָׁשֶמַא זיִא םע םיִא ראַפ ןְמּוק
 ' ןיִא רָנייֵא ראהא ןּופ ריִמ רעֶד ןיא ןָּפאַלְק

 זיִא רֶרעֶדְנַא רֶד נּוא ראַה םּוצ דָנייַרְפ ןייַא

 דְנייַרְפ רעֶד זאָל ראַה רעֶד שְגאָז עֶרֹוצְמַא

 תשרפ

 סֹורַא רע טאָה עֶרֹוצְמ םוצ נוא ןייג ןיירַא
 טְלאוָועֶג טיִנ טאָה נּוא הָבּוׁשְּתַא טקִיִשעֶג
 זיִא םֶעָלַּב נוא םיִא ּוצ ןִמּוק ןייַרַא לאָז רֶע
 ףוא דְניֵלְּב נּוא םיִפַא ףוא גידקְניִה ןעוֶועֶנ
 קּוסָּפ רעֶד םיִא טָפּור םּורָד נּוא נֹוא ןייֵא
 איו ֹוזַא נּוא ןאָה ןייֵא ׁשְמייֵט זיִא םָד רֵבָנ
 גאָמ טְרעֶו םִע ןעו טייַצ איִד טְסייֵו ןאָהַא
 ָךֹוא ֹוזַא טְכאַנ רָד ןְטיִמ ןיִא זיִא סֶע ןעוֶו גוא

=- 

 איו ֹוזַא נּוא םיִפַא ףֹוא ןְקְניִהעֶג טאָה נּוא

 םה בל וצ ןְמּוקעֶג זיא םֹקֲעַי יֵא ןעֶד ןעוֶועֶג !

 רָּבֶא טְגאקיִג ְךיִא טְלאָָו סאָר קָחְצִי רָדָא

 הניארו
 .פאָנ ןעוו טייַצ איִד טְסּואועֶג םֶעָלַּב טאָה
 || טְלאוָועֶג רֶע טֶה לאָמ טְסְנעֶד נּוא טְניִרעֶצ
 || עֶצְנאַנ יד טֶהשאָנ רַּבֶא לֵאָרְׂשִי יד ןְטְלעֶׁש
 | ןאָהַא איו וזַא נּוא טְניִרעֶצג טיִנ ראָנ טיי
 || רע טְכאַמ טְניִרעֶצ שאָנ םָו טייֵע רעֶד ןיִא
 || ֹװַא םיפ ןייַא ףוא טייֵטְׁש נוא ןְגֹוא איד ּוצ
 || נוא ןייֵא ףֹוא דָנַלְּב ןעוֶועֶג םֶעָלִּב זיִא ְּךֹוא

 | קלב

 || ֹוזִא טְכאַנ רַד ןיִא לאָמ ןֶּביִז טעייִרְק ןאָהַא
 || נּוא טְכאַמעֶג תֹוחָּבְוִמ ןֵּביִז םעְלִּב טֶה ְּךֹוא
 . םיִקיִומ יד קעוֶוַא ןֶהיֵלְּפ טֶעייֵרק ןאָה רָד ןעוֶו
 || רֶׁשֲאַק הָכָרְּבַא גאָמ עֶלַא ריִמ ןְּכאַמ םּורְד
 || םֶה טאָנ שטייט זיא םָד (הָניִּב יִוכִׂשִלןֵתָנ
 , טייַצ יד ןֶסיוֵו ּוצ ןאָה םעֶד ּוצ לָכֵׂש ןְּבעֶגעֶג
 . רֶעייֵז טאָה םעֶלְּב נּוא טְכאַנ נוא גאָמ ןּופ
 | ןירעֶה ןְלאָז תֹומּוא עֶלַא יֵדְּכ ןגיִרְׁשעֶג ְךֹוה
  םֶעלִּב נא לֵאָרְׂשִי ןָא ןייַז אֵנקמ ְךיז ןְלאָז נא
 ןִפּורעֶג ְךיִמ ּוטְסאָה םֶרָא ןּופ קָלָּב ּוצ טְגאָז
 | רָמאָפ רֶעייֵז לֵאָרְׂשִי איד ןָמְלעֶׁש לאָז ְךיִא
 םֹורַא תֹוכָרְּב ליִפ טיִמ ְךאָד זיִא םֶהָרְבַא
 ליפ טיִמ ויִא ֿבֹקֲעַיְדֹוא נוא םרָא ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 , ֹויִא רֶע זַא םֶרָא ןּופ ןְנְנאַנעֶג םֹורַא תֹוכָרְּב
 .ןעוֶו נוא וָׂשֵע רֶדּורְּב ןייז רַפ ןְפֹולְטְנַא ןיִהַא
 ןּופ טול ןייַז ליִצַמ ןעוֶועֶג טיִנ לאָז םֶהָרְבַא
 | םיִא רעֶמְכעֶמ עֶנייֵז טיִמ טול טְלאָו םֹודָס
 .ראָנ טְלעוו רַד ףֹוא קֶלָּב וטְסְלאוָו ןמּוקעֶג
 .ןּופ ןּוז ןייִא ןעוֶועֶג זיִא בָאֹומ ןעֶד ןָמּוקעַנ טיִנ
 בקי טיִנ ןעוֶו נּוא טול ןּופ רָטְכאָמ רעֶד
 .טיִג טְלעוֶו רֶד ףּוא ּךֹוא םָעְלִּב ּךיִא טְלאוָו

 בֹקֲעַי דלאַּב יוִו נּוא טאַהעֶג טיִנ ןוז ןייק ןֶבָל
 טְׁשְנעֶּביִג טאָנ םיִא שֶה ןֶבָל ּוצ ןֵמּוקעֶג זיִא
 ןְמּוקעֶג םֹורַא ויִא ןּוז םֶד ןּופ נּוא ןּוז ןייֵא טיִמ
 | ןְטְלעַׁש ייֵז ריִמ ןיִנעק אוו םּורָד נוא םעֶלִּב
 רעֶד ףוא ְּךאָד זוא ןְּבאָה ןיִרְטְלֶע עֶרעייו
 טְנאָועֶג םָעְלִּב טֶה ךֹוא :וא טְכאַרְּבעֶג טְלעוֶו
 ךיִא ןאק סאָד בֹקֲַי ןְטְלעֶׁש ריִמ טְסייֵה ּוד
 םֶהָרְבַא ןָטְלעֶׁש ןָסייֵה ריִמטְסְלאָזּודְןעֶוטיִנ
 טרעוֶו רע ןעֶד ןטְלעֶׁש טיִנ ְּךיִא ןעק  בקֲעַי
 .טְּביִלעֶג ןייַז נוא טאָנ ןופ ּבָרַא ןייֵא ןְפּורעֶג
 .ןינעֶו אייז ןעֶוו ּוליִפֲא ןעֶד ןייֵלַא ְךיז טְלעֶׁש .רעֶר לֵאָרְׂשִי יד טְלעֶׁש סֶע רעוֶו נוא קְלאָפ



 הניאצ

 טיִנ אייֵז ןעֶמ טאָה ןָמְלעֶׁש ּוצ ןעוֶועֶג ביד
 זַא בֹקֲעַי םֶד ןְניִפעֶג ריִ ייוֵווזַא ןְמְלאָׁשעֶג
 ןייַז ייַּב תֹוכָרְּב איִד טְראַניִנ סֹוא טאָה רֶע
 ןְטְלעֶׁש טּפְראַרעֶג םיִא רֶע שֶה קָחְצִי רֶטאָפ
 איו טְׁשְנעֶּביִנ רעֶמ ְּךאַנ םיִא רֶע טאָה ֹוזַא
 לֶנֶע סאָד ןְּבאָה אייז זַא ּוליִפֲא נּוא רעֶירְּפ
 יז לאָז טאָג ןעוֶועג יּואָר ייֵז ןיִנעֶז שְכאַמעֶג
 ליִפ טאָג ייֵז טאָה ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןְטְלעֶׁש
 נא ןֵמ םעֶד ןְּבעֶגעֶג ייֵז טֶה נּוא ןאָטיִג םֶטּונ
 טיִמ טְליִגְניִרעֶג םּורַא ייֵז טָה נּוא דַאְּב םעֶד
 ןְטְלעֶׁש ייֵז ְּךיִא לאָז איו םּורָד נּוא ןְקְלאוָו
 טְניִרעֶצ טאָנ םאְו טייַצ איִד סייֵוֵו ְּךיִא נּוא

 עֶגיִטְנייַה יִד א ןְמְלעֶׁש טייַצ רֶדְזיִאְךיא ןעֶק
 אייז ךיא ןעק םורד טיִנ טאָנ טְניִרעֶצ טייצ
 טאָג ןעוֶו ןְגאָז םיִמָכֲה יֵרעֶזְעא ןְטְלעֶׁש טיִנ
 םַח טְלאוָו טְניִרעֶצג ןעוועֶג טייַצ יד טְלאוָו
 ןייק לֵאְרְִׂיןופ ןּביִלְּבעג רֶּביִא טיִנ םֹולָשָו
 ןּופ ןְראָצ רַה עֶׁשְטאָה גוא ;ְניִּבייַלְּב רֵּביִא
 טְראוָו םֶד ןְגאָז ןעֶק ןעֶמ יוִו ראָנ טְרעֶיֹוד טאָג

 טְלאוָו רֶעעוֶועֶג ניֵלק זיִא םֶעלַּב ראָנ עֶר !
 ׁשְמייֵט זיִאסאָד םַלַּכ טְראוָו םאָד טְגאָועֶג
 םָד טרעק רַּפ טֶה טאָנ רֵּבֶא .ייֵז דְנעֶל רַּפ
 זיִא טאָג םָד טְוייוַו סֶד ְּךֶלֶמ ּוצ םַלַּכ טְראוָו

 טְנאָוֶג םֵעָלִּב טֶהְּךֹוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ְּךֶלֶמ ןייֵא
 איֵד ןְלייֵצ ןעֶק רעוֶו תֹוצִמ ליִפ ןֵּבאָה אייֵז
 רעֶד ןופ ׁשֵא םעֶד טימ ןאָמ ייֵז סאוָו תֹוָצַמ
 ןעֶמ סאוָו ׁשֵא םעֶד טיִמ נוא הָמּודֲא הָרָּב

 ְךִז טְנְראָּב רַּפ םו הָמֹוס ןייֵא ןָא טְקָניִרְמ
 ןייק שי ןֶעִייִז אייז נּוא ןאמ ןְדְמֹלָרְּפִא טיִמ
 ןְטעֶּבִנ טֶה םָעְלַּב נא דְרֹע רעד ןיא םִיַאָלִּכ

 יד יוִו ֹוזַא טֹוט ןייֵא טיִמ ןֶּבְראַטְׁש לאָז רֶע !
 וזַא ןייַז לאָז ףוס ןייַז נוא ןֶּבְראַטְׁש לֵאָרְׂשִי
 טאָג רָּבֶא ןייַז טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןופ ףוּט רָד יװ
 טאָה רֶע טֹוט ןיִזיֵּבַא טיִמ טייֵמיִנ םיִא טֶה
 רָד נוא ראָי גיִסייֵרְד נוא ריִפ טְּבעֶליִנ ראָנ

 בסר הניארו קלב תשרפ

 דְרעֶוְוְׁשַא טיִמ טיִנְרַה רֶדְוְראָועֶג רֶע זיִאְּדאָנ
 טְנייֵמעֶג םָעְּלִּב טֶה סאוָו הָׁשֹק זיִא םִע נּוא
 לֵאָרְׂשִי סוָו תֹוצמ יִד טְניִכעֶריִג טֶה רע;םוִו
 הָמּודָא הָרָּפ רָד ןּופ ׁשַא םעֶד טיִמ ןְטְלאַה
 ןייק טיִנ ןָעייֵז אייז נא הָטֹוס ןייֵא ןּופ נוא

 ןראק ןֶעייז טיִנ אָט ןעֶמ ויִא סאָד םיִאלַּכ
 טאָה םּוראוָו ןְטְראָנ ןייֹו ןייֵא ןיא ץייוֵו נּוא
 סאוָו טְניִכעֶריִג טיִנ תֹוָצִמ יֵרעֶסעֶרְג רֶע
 זיִא םָעְלִּב זיא ץּוריּת רעֶד ןְטְלאַה לֵאָרְׂשִי
 ןעֶמ ןְהעֶזיִג טאָה רע ןְזיִּב ּוצ םֶכְחַא ןעוֶועֶג
 טיִנ נּוא הָמְחֶלִמ טימ ןאָט שיִנ לֵאָרְׂשִי ןעק
 איד טְכאַרְטעג ְּךיִז רֶע טאָה ןְטְלעֶׁש טיִמ
 אייַז ןֶּבאָה םּורָד םּורָפ רֶעייֵז ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי
  תֹוריֵבע ייֵרְד סאָד ןְניִפעֶג ריִמ ןעֶד םייקַא
 איד טייֵמ רֶע סאוָו טאָנ ןיִנעקַא םֹורָג ןיִנעֶז
 וי יזַא ןיִנעוֶו תֹוריִבש איד ןּופ טְלעוֶו עֶצְנאַנ
 אייר איד ווא פּוּכַמ םעֶד ייַּב ןְגיִפעֶנ ריִמ

 ןּופ הָליֵזְנ נּוא חֹונְו נוא איע ןיִנעֶז תֹוריִבַע
 טְכאַרְּבעֶג םאֶנ טֶה ןיִגעֶו תֹוריִכַע ייֵרְד יד
 ןיִנעֶז ייֵרְד יד ןּופ םֶעָלְּב טְנאָז סֶר לּוּבַמ םֶד
 ייֵז סאוָו םעֶד ןיִנעקַא טְניִראָועֶג לֵאָרְׂשִי יִד
 יֵז ְּבאָה לֶנַע סֶד ויִא סָד א'ע טְניִרעֶג ןְּבאָה
 רֵּפַכְמ זיִא סָו הָמּודֲא הָרָּפ רָד ןּופ ׁשַא םָד
 ׁשַא םֶד זיִא תּונְז ןיִנעקַא נּוא לֶנֵע םעֶד ףֹוא
 ןייֵא טאָה ןעֶמ דְלאַּב יוִו םָד הָמֹוס ןייַא ןּופ
 ןעֶועֶג הָנֵזְמ טאָה איִז ןעֶועֶג רֶׁשֹוח הֶׁשֶא
 ְךאָד ןעוֶועֶג טיִנ תּודֲע ןייק זיִא סֶע טֶׁשְטאָח

 טיִמ רֶסאַו ןקְניִרְט ןְּבעֶנעֶג ריִא ןעֶמ טאָה
 טֶה איִז ּבֹוא נוא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םָד ןּופ ׁשֵא
 ןופ ןְראוָועֶג ןְלאוְׁשעֶג איֵז ויִא ןעוֶועֶג הָנִמ
 אָרֹומ הָׁשִא עֶביִלְמיִא טֶה םּורָד רֶסאוַו םעֶד
 טְנאָזעֶג םעֶלִּפ טֶה םּורָד ןייַזּוצ הָנֹוְמ טאַהעֶנ
 תּונְז ןייק טינ ןְּבאָה ייֵזןאָט שיִנ ייֵז ןאָק ןעֶמ
 יליִפֲא םאָד ןְמאָּבעֶג ןיִנֶז איי נוא ְךיִזייַּב
 ןאַמ ןייִא ןייַז הָנְַמ שיִנ ןְלאָז תֹומֵהְּב יִרעייז

 בקעי להוא טימ
 ליְִּׁ יב ןייַ ןְּבֹוהעֶג ףוא םעָלִּב טֶה (רֶמַֹ לָשְמ אָׂשִיַע -
 בָאֹומ ְךֶלֶמ קָלּב נח םֶרַא ןֵמו טְגאָזעֶג זַא טֶה גוא == }
 יִא לָׁשָמ ןײַא ויִא סֶע (ױבו בעי יִל הָרָא הֶכָל םֶרָק יִרְרִהִמ !
 נּוא רֶׁשָרַד לַעַּבִא ןעוֶועֶג זיִא םיִסָרוקיִּפַא ןּופ טאָטְׁש ןייֵא -

 טעֶטְׁש איֵד ףֹוא ןעֶראַּפ םּורַא טְגעֶלַפ רֶע סאו ַחיִבֹומ ןייֵא

 רָע ויִא לאָמַא ןיִנׁשרַר וצ נּוא ןָׁשְנעֶמ איִד ןעֶפאָרְְׁ ּוצ
 נּוא םיִדְמּול נּוא םיִמָבֲח ןּופ טאָטְׁש רעֶסֹורְגַא ןיִא ןשיִקעֶג

 וצ רֶמעֶלְּב םעֶר ףֹא טְלעֶטְׁשיִגרֶדיֲִא ךיז םֶה חיֵכֹומ רָד

 : א
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 ןֶעּוט אייֵנ סאוָו ראַפ םָלָוֲע םעֶד ןעֶפאָרטְׁש ּוצ נּוא ןיִנָׁשְרַד
 טְליִמאַזעֶג ןיא ךיז ןְּבאָה ןְטְלאָׁשעֶגייֵז טֶה רֶע נוא תֹוריִבֲע
 םקַנ םיִ ןיִא ךיִז ןעֶלאָז אייֵז טאָטְׁש רַעָד ןופ םיִמָּכַח עָלַא
 טְרעֶפְּנֶע ראַפ חיבֹומ ּרָד נּוא ייֵז טְפאָרְטְׁש רֶע םוָנ רפ ןייַז
 רָזְנּוא ןיִא זַא םיִג ןעֶד ריִא טְסייו אייֵז ּוצ טְגאָז נּוא ְךיִז
 םעֶד לאָז רֶנייֵא הָוְצִמ ןייַא זיִא סֶע טייֵטְׁש הָרֹוּת דֶגיִלייֵה
 תמא עקאט ויִא םָע םיִא אייַו ןְרעֶמְנֶע ְפאָרְטְׁש ןעֶרעֶדְנַא
 םייוו ריִמ ראָּנ ןְסאָרְטש ןעֶרעֶדְגָא םעֶד ףְראַר רֶנייֵא זַא

 / ףגא
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 םּורָד זיִא לֹוּבַמ םָד נּוא ןיִרעֶדְנַא םעֶד טיִמ
 ןּבאָה תופוע נּוא תֹומֲהְּב איִד לייוו ןֵמּוקעָג
 טֶה טֶד נּוא ןימ רעֶייִז טיִמ טיִנ שְפעהַּב ְּךיִז

 ׁשֵא םָד ייַּב תֹוצִמ ןְּבאָה ייֵז טְגאָזעֶג םֶעָלַּב
 טיִנ אייַ ןְראָמ ןרעקא ןְליו איי ןעֶו םאָד
 לָוייֵא ןייא טיִמ גוא סקֹוא ןייֵא טיִמ ןְרעקא
 ןְטְלאָו לָוייא ןייֵא טיִמ םֶקֹוא ןייַא ןעוֶו ןעֶד
 ןיֵא ןיִא ייֵז ןְטְלאוָו טְרעֶקאעֶג רֶדְנאַנַא ייּב
 טְפעֶהַּב ְּךיִ אייז ןֵמְלאָו ֹוזַא ןעֶועֶג לאַטְׁש
 ןיִנעֶז אייַנ !םעֶלְּב טְנאָו םּורְד רֶדְנאַנַא טיִמ
 טיִנ ןְלאָז אייז תֹומֵהָּב עֶרֶעֶייִז ףוא ןְטאָּבעֶג
 ֵאדַוְּבןְראָט ןײלַא ייֵז ןֵּכָׁש לְּכִמ ןייַז הָנמ
 יַב ןְטאֶּבֶג ייֵז ןיִעֶז ְךֹוא נּא ןייַז הָנוְמ שיִנ
 נוא ןְראָק ןעייִז טיִנ לאָז ןעֶמ סָד ׁשַא םעֶד
 םִא לאָז ןעֶמ ראָנ ןעֶטְראָג ןייַוַא ןיִא ץייוו
 ץייוו נּוא ןְראק םֶד יִדְּכ ןָלייֵא ריִפ ןְטעֶרְט
 ייוו םעֶד ןּופ ַחֹּכ םָד ןיְִלְִנ קעוֶוַא טיִנ לאָז
 רֶניֵא ןְטאֶּבעֶג ןיִנֶז איי ןֵּכָׁש לּבִמ ןְטְראָנ
 לֵאָרְׂשִי יִנֶזךֹוא רֶכח יי ינלזגטיִנ לאָז
 טיִמ הָלְרֶע איד ןיִקעֶרַּב ּוצ ןְטאָּבעֶג ןְראוָו
 טֶה ץֶלֶא סאָד לַמ דֶניִקַא זיא ןעֶמ ןעוֶו ׁשֵא
 םָעְלַּבטאָה םּורד ןְהעֶונ קָלֶּב נּוא םֶעָלְּ
 ןְכאַמ ייֵו לאָז רֶז קָלְּב ּוצ ןְּבעֶגעֶג הֶצֵע ןייֵא
 רֶטייוַו יוִו ֹוזַא תּונְז טימ נּוא א'ע טימ ןְגידְניז
 לֵאָרְׂשִי ןיִלעוֶו םעֶד ְךֶרֹוד נּוא ןייַטְׁש טעוֶו
 רעייֵז טֶה עֶׁשֶרָה םעֶלּב גוא ןיִרעוֶו ןְראָל רַפ
 טֶה רֶע סאָו ןָׁשְנעֶּב םעֶד יב ןָגירְׁשעג ְךֹוה
 יול ןֶּב עֶׁשֹוהְי יּבר לֵאְרְׂשִי איד טְׁשְנעֶּביִ
 לוק םֶד טְרעֶהיִג ןעֶמ טֶה ליימ גיִצּביִז טְגאָ
 טאָנ טְגאָז רֶּפֹקַה רֶועילַא יּבר םָעְלִּב ןופ
 ןייַז טֶה ןעֶמ סאָר םעֶלִּב ּוצ ַחֹּכ ןְּבֶגעֶג טֶה
 רעֶד ּוצ טְלעוֶו קע ןייֵא ןּופ טְרעֶהיִג לֹוק
 םאו תֹומּוא ליפ אָד זיִא םִע לייוַו רֶרעֶדְנַא
 ּוצ נוא הָנְבָל רֶד ּוצ נוא ןּוז רָד ּוצ ְךיִז ןקָיּב
 ְּבעֶגעֶג ַחֹּכ םיִא טאָנ טָה םּורָד ןיִרעֶטְׁש יד
 רצְנאַג רעֶד ףוא ןיִרעֶה לֹוק ןייז לאָז ןעֶמ

 להוא
 ןופ ריִגְרֶע ְךאָנ ןיִנעֶז טאָטְׁש יַד ןופ ןָׁשְנעֶמ איד זַא רָּמָא
 רַפ ייֵז ּוד טְסאָה ףוס םּוצ תֹוריֵבֲע יַלְרעֶלַא ןָעּוט נּוא זְנּוא
 ּוצ ןְמּוקעָג טְסיִּב ּוד גוא טינ ייֵז טָסְפאָרְטְׁש ּוד גוא טְואָל

 ְךאָה ּוד טְסיִּב ןְטְלעֶׁש נּוא ןְפאָרְמְׁש זָנּוא טְסְלאָז וד זְנּוא

 טְרעֶרְנּאוו רַפ םֶעָלּב ךיִז םֶה יֵכיִלְמעֶג םֶד רָגעֶגּׁשמ ןייֵא
 םָרֹק יררהִמ קָלָב יִנחְי םֶרָא ןֵמנ טְגאָזעֶג ֹזַא טאָה גוא
 טֶה רע בָאֹומ ןּופ ְךֶֶמ רָד קֶלָּב טְריִפעֶג ְךיִמ טֶה םָרָאןּופ

  םעש הניארו קלב
 / אָד ויא םע םֶד ןעֶסיוִו לאָז ןעֶמ יִדְּכ טְלעוֶו
 / ןּופ טאָג רעֶד טְלעוֶו רעד ףֹוא טאָנ ןייֵא
 .ְךיִא םעלַּב ּוצ טְגאָועֶגשֶה קָלֶּב נוא לֵאָרְשִי
 .  נתא לֵאָרְׂשִי יִד ןְטְלעֶׁש ּוצ ןְפּורעֶג ךיד ּבאָה
 . טְנאָועֶג םיִא ּוצ םָעְלַּב טֶה ייֵז טְסָׁשְנעֶּב ּוד
 / שאר לא .טְסייֵה טאָנ סאוָו ןאָט זּומ ְךיִא
  ּוניֵּבַר הָׁשֹמ סאָד ןְהעֶזיִנ טֶה קֶלָּב (הָנְסִּפַה
 . טֶהּורְד הָנְסִּפַהשאר ףוא ןֶּבְראַטְש טעוֶו
 . ןְטְלעֶׁש ּוצ טרא םָד ףֹוא םעלִּב טְריִפָנ קֶלָּב
 . ןְהעֶונןְּבאָה םיִרָׂש יד דָלאַּב יוִו לֵאָרְׂשִי יִד
  ןופ ְךיִז ןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יד טְׁשְנעֶּב רֶע סאָד
 / לייַמַא נּוא טְרעקִיִנ םיִא םיִרָׂש לייֵמַא אייז
 . ניא ןֶּביִלְּבעֶג רֶּביִא ןיִנעֶז קֶלֶּב וא םירָׂש
 / ןיִנעֶרְפ נוא טְכאַמעֶג תֹונָציַל םיִא ןּופ ןְּבאָה
 . ראָנטְסייוו ּוד ןעֶד טעֶריִנ טאָנ טֶה םָו םיִא
 - שְגאָז נּוא טְניִרעֶצג םֶעָלִּב טֶה טאָנ ןָא טיִנ
 / ףֹוא ְּךיִד לעֶטְׁש ׁשֶנעֶמ ּוד טְציִז ּוד קֶלֶּב ּוצ
 / נוִא טאָנ ןופ דֹובָּכ םֶד ןיִנעוֶו ןּופ סיִפ עֶנייַד
 . ׁשעֶמַא יו ְךייַלְג טיִנ זיִא טאָנ טְנאָז םִעְלַּב
 / רע טֶה ְךאָנ רָד נוא ּוצ םיִּפִע טְנאָז רע םִו
 ןֵשְנעֶּב ןְסייֵהעֶג ריִמ טֶה טאָג רֶּבִא הָמָרֲה
 / ּויִנ הָטֶרח ןייק טעֶו רֶע נוא לֵאָרְׂשִי איִד
 / טיִנ טֶה טאָנ (בֹקֲעַיְּב ןְוָא טיִּבַה אלנ ןְּבאָה
 . ְךיִא לאָז איו גּוא בֹקֲעִי ןָא דניִז ןייק ןְהעֶזיִ
 רע נוא רַמֹוׁש רייז זיִא םאָנ זַא ןְטְלעֶׁש ייֵז
 / םָעלִּב ּוצ טְגאָועֶג קֶלָּב טאָה טיִנ טְפאָלֶׁש
 , םֹוט םעֶד ְּךאָנ ןֶריִפ ייֵז טעוֶו סֶע רעוֶו העְז

 - ןְטְלעֶׁש ןינעק איי ּוטסעוֶו רֶמאָמ הָׂשֹמ ןופ
 העָז ְךיִא טְנאָזעֶג םָעְלַּב טֶה טייֵצ רֶנעֶי ףֹוא
 רֶעייַו יא רע :וא ןְרָיפ ייֵז טעוֶו עֶׁשֹוהְי םָד
 | שעֶו רָפֹוׁשַא ןּופ ןְואָלְּב םָד טיִמ סֶד בּוׁשָח
 םֶל ןיִרעֶומ עקראטְׁש ןעֶלאַפ ןייַא ןָכאַמ רֶע
 / טימ (ּב ְּךֶלֶמ תעֹורְתֹט טְגאָועֶג םֶעָלִּב טֶה
 / ןיינ ןְעוועֶג ןיִרעֶו טעוֶנ רֶפֹוׁש ןְזאָלְּב ןייַ
 . טאָה טאָג (םִיַרְצִמִמ םִאיֵצֹומ לָאנ תֹוכַָמ
 ּוד איו ֹוזַא םיִנ םִיַרְצִמ ןופ ןְגֹוצעֶג םֹוא ייֵז
 ' קלב בקעי
 רימ טאָה נּוא טייַז חַרָעִמ ןּופ גְרעֶּב איִד ןּופ טרְיִפעֶג ר
 הָכְלּוו בֹקֲעַי ריִמ טְלעֶׁש ייֵנ (בקֲעַי יִל הֶרָא הֶבְלְ טְגאָזעֶג
 רָכיִלְטיִא נּוא ןֶדּו יד ףֹוא ריִמ ןיִרעֶז יב נוא (לֵאָרְשִי הָמִעַוז

 עֶרְליוִו ןיִנעֶנ םֶרָא ןיימ ןּופ ןָׁשְנעֶמ יד זַא לאוו ְךיִז טְסייוו
 ןופ קעֶוַא קֶלָּב רעֶר ְךיִמ טְפּור טְכעֶלְׁש ןיִנעֶנ נוא ןֶשְנעַמ
 יו ןעֶיוִג סֹוא ְךיִא לעוָוןרָי יד ןפְלעֶׁש ןייג לאָז ְךיִא ייֵנ

 ז רָנעֶגּוׁשְמַא
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 ןְְנאַנעֶג םורַא ןייֵלַא ןיִנעֶז אייֵז טְסְנאָז קֶלָּב !
 גִנייַו ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי ןעֶו גוא םִירצמ ןּופ |
 נוא רֶלאַּב טיִנ טאָנ ייֵז טְפאָרְמְׁש תֹוריִבַע |

 ייֵז טְכאַמ םּורָפ גיִנייוֵו ןיִנעֶז ייֵז ּוליִפֲא ןעוֶו
 אייז (בֹקֲעַיְּב ׁשֵחַנ אל יִּכנ ּךֹוה ץְנאַנ טאָנ
 ןאָמ ייֵז לי ןׁשנעֶּב ייֵז לאָז ןעֶמ טְרעוֶו ןיִנעֶז
 ראג ץֶלַא ןירעוֶו ייֵז נּוא ףּוׁשיִּכ ןייק; טיִנ
 ְךֶרֹוד ןְסיוִוקֶלַא ייֵז טְואָל טאָנ ןעֶד ףּוׁשיִּכ ןָא
 נּוא ראַה רָד ןייַלַא זיִא טאָנ םיִמּוּתְו םיִרּוא
 ןייק טְפֶלעֶה םּורְד לֵאָרְׂשִי ןּופ רֵציִׁשְּב רָד

 תשרפ

 טעוֶו סעמוֶו ץֶלַא טְסייוֵוטאָג ןעֶד ןָכֹורְּב ּוצ |
 םיִכָאְלַמ יד רָּכֶא ןְסיוו ייֵז טְזאָל נוא ןְהעֶׁשיִג
 טֶה םִעְּלַּב נוא ןיייַז טעו םוָו ץֶלַא טיג ןְסייוֵו

 טאָנ רַפ ןְציִז ןיִלעוֶו לאָרְׂשִי יד איו ןְהעֶזינ
 ןיִלעוֶו נוא יִּבָר ןייַז רַפ טְציִז דיִמָלַּתַא יו ֹוזַא

 ןייַז ןיִלעוו םיִכָאְּלַמ איִד נוא ןיִנְרעֶל הָרֹוּת |
 לֵאָרְׂשִי וצ ןיִגעֶרְפ ןיִלעוֶו נוא גיִנייוֵו ןְסֹוא ןּוּפ |
 יִד נּוא טְניִרעֶלְג ְּךייַא טיִמ טאָנ טאָה סאוָו !

 (םֹוקָי איִבָלְּכ םִע ןֶהנ ןְנאָז יז ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי
 ןנייַל נּוא איִרְפ ץְנאַנ ףֹוא ןייֵטְׁש לֵאָרׂשִי יד
 עַמְׁש תַאירק ןעֶנייִל נוא ןיִליִפְּת נּוא תיִלֵמ
 טְכאַנ ייַּב נּוא הֵרָׂשֲע הָנֹומְׁש ןעֶניוִואַד נּוא

 רעֶיַרְפ ייֵו ןעֶנייֵל ןְפאָלְׁש ךיז ןְנייֵל יו ןעוו !
 יִד קעֶוַא אייז ןופ ןֶהיִלְפ ֹוזַא עַמָׁש תַאיַרק
 ןאָט ףּוׁשיִּכ;ריִמ ןינעק יוִו םּורָד נוא םיִקיִזַמ
 םֶד טְנאָועֶג תֹואיִבְנ ְּךיַז ףֹוא טֶה םֶעלַּב ּוא

 רְרעוְׁש רֶד ְךְרֹוד ןיִרעוֶו ןְראָל רַפ שעוֶו רֶע !
 ןְטְלעֶׁש ּוצ יוִו טֶרָא ןייֵא טְכיועֶג שֶהקָלָּב ּוא |
 ןיִרעֶטְׁש יד ףֹוא ןְהעֶזעֶג טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי יד !

 ּפָא םעֶד ייּב ןֶגיִדְניִזןילעוֶו לֵאָרְׂשִי איד םָד !
 ןְגאָלְׁש רָ ןיִלעֶֶו נּוא רֹועְּפ טְסייֵה סו טאָנ !

 םעֶד ּוצ םֶעְלִּב טְריִפעֶג רֶע טֶה ֹוזַא ןיִרעוֶו

 ןְטְלעֶׁש ןְמְראָד ןופ לאָז רֶע רֹועְּפ טאָג ּפָא ||
 יִד רעֶה ְךיִא טְגאָזעֶג םָעָלַּב טֶה לֵאָרְׂשִי יִד
 טאָנ ןופ ןייֵׁש יד העָז ְךיִא נוא טאָג ןופ דייֵר
 טְנעֶקיג טיִנ טֶה רֶע ןעֶד ןְלאַפ היט ְּךיִא ןעוֶו
 ןעֶויווַּב םיִא ּוצ ְּךיִז טֶה טאָנ זַא ןייֵטְׁש ןייֵא
 דֶרֶע רָד ּוצ ןְלאַפ טוּומעֶג טאָה רע טרעיינ
 לֵאָרְִׂי יד ןׁשְנעֶּב ּוצ ןְבוהעֶג ןָא טֶה רֶע נּוא !
 ןיִנעֶז תֹועיִנְצִּב רעֶייַז יו טְנאָועֶג טֶה רֶע נּוא !
 טייֵטְׁש םַע סאָד לֵאָרְׂשִי וד ןְמְלעֶצְג עֶנייַד !
 רֶנייֵא ֵדְּכ רָרָדְנַא רָד ןיִגעקא ריִט ןייַא טיִנ !

 .טיִנ ףּוׁשיּכ ןייק ןְפְראַד ייֵז נוא טיִנ ףּוׁשיִּכ

 גסר הניארו קלב

 ןייַז ןיִא טוט רָבַח רעֶד סאוָו ןְהעֶז טיָנ לאָז
 ןייַז אֵנֹקְמ טיִנ רָבַח םעֶד לאָז נּוא טְלעֶציִנ
 טֶהְּךֹוא ןְּבעֶג טיִנ עֶרָה ןִיַע ןייק;םיִא לאָז נּוא
 לֵאָרְׂשִי איד ןָּכְׁשִמ ןייֵׁשַא איוִו טְגאָזעֶג רע;
 ןְּבאָה ייֵז נּוא תֹונָּבְרק ןייַז ביִרקַמ ּוצ ןָּבאָה
 הָרָוּת ייֵז ןיִא ןיִנְרעֶל ייֵז םוָו םיִׁשָרְדִמ יִּתָּב
 ןּופ תֹוכָרְּב עֶלַא טְנאָז אָנְהַּכ רַּב אָּכַא יִּבִר
 תיֵּב סֶד זַא תֹולָלְק ּוצ ןְראוָועֶג ןיִנעֶז םעלַּב
 הָכָרְּב איִד ראָג ןְראוָועֶג בּורָח זיִא ׁשֶדְקַמַה

 ְךאָנ ןְּבאָה סֶד םיִׁשָרְדֶמ יִּתָּב נּוא ןֶליִׁש ןּופ ;
 אייֵז ןעֶד גאָט ןְגיִטְנייַה ןיֵא ויִּב לֵאָרְׂשִי איד
 ןיִנְרעֶל ּוצ םיִׁשָרְדִמ יִּתְּב נּוא ןָליִׁש ןְּבאָה
 עֶנייַד טְנאָועֶג טֶה םֶעָלַּב נּוא הָרֹוּת ייֵז ןיִא
 עֶנייֵד נּוא טְׁשְנעֶּביִג ןייַז ןְלאָז רֶׁשְטְנעֶב
 קֶחְצִי זַא נוא ןְמְלאָׁשעֶג ןייַז ןְלאָז רָמְלעֶׁש
 טְנאָועֶג רֶעירפ רֶע טָה בֹקֲעַי ּוצ טְׁשנעֶּביִג טֶה

 רעד נוא ןְטְלאָׁשעֶג ןייַז ןְלאָז רֶטְלעֶׁש עֶנייד
 יי ןְלאָז רֶׁשְנעֶּב עֶנייד טְגאָועֶג רע טֶה ְךאָנ
 ְּבאָה םיִקיִדַצ יד לייַװ זיִא סאָד טְׁשְנעֶּביִ
 טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹואְּדאָנ רָד ּואטְכעֶלְׁש רעֶיַרְפ
 ןְּבאָה םיִעָׁשָר יד רֶּכֶא םַמּנ ליִפ ייז ןְּבאָה
 ןיִרעוֶו ְךאָנ רָד נּוא טְלעוו רֶד ףֹואּשְטּוג ליִפ
 םִיַמ לַז) טְלעוֶו רֶנעֶי ןּופ ןְראָל ראַפ אייז
 ויִא יִז םָו הָרְוּת יִד ןעֶניִר טּוט סֶע (ָוְלדִמ
 םּורְד טייַל עֶמיִרָא יִד ןּופ רֶסאוַוּוצ ןְכיִלְנעֶג

 ןעֶד טייל עֶמיִרָא יד ןיִא ןייַזרַהְִנ ןעֶמ לאָז
 יד טְנאָז ֹוזַא הֶרֹוּת יִד סֹורַא טייג איִיָז ןּופ

 םיִמָכַח יִדיִמְלַּת יִד ןְּבאָה םּורָד נּוא אֶדָמִנ
 יו זַא ןיִנְרעֶל טיִנ ןינעק סאוָו רֶדְניִק טְפֶא
 ןיֵא זיִא הָרָוּת יד אָז טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכייֵז
 נּוא רָמאָּפ םעֶד ןופ ָּתיִׁשְרַי ןעֶמ סו הָשּורְי
 רָּביִא טיִנ ְּךיִז לאָז רע יִדְּכ טְנאָז אָׁשיֵׁש בַר
 בַר נוא אָניִבַר לֶהק רּביִא ןָשְרעֶה ּוצ ןְמעֶנ
 טו רָדְניק ןייק אייז ןְּבאָה םּורְד ןְגאָזיׁשֲא
 קְלאָפ םֶד ןְפּור ייֵז לייוַו ןיִנְרעֶל ןינעק סאוָו
 טיִנ הָכרְּב ןייק; ןָכאַמ אייֵז לייוַו נוא ןְלזיֵא
 ןיִנֹרעֶל ְּךיִז ןְצעֶז אייז ןעוֶו הָרֹוּת רעֶד ףֹוא
 ןִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד (םיִטיִׁשַּב לֵאָרְׂשִי בֵׁשיַע
 ףֹוא רֶסאַוו ליפ ןיִנעֶז סֶע םיִטיִׁש ןיִא ןְסעֶונ
 רֶדָא ןְטּג ּוצ טייֵליִד ןְנייֵועֶג םוָו טְלעו רָד
 סּואיֵמ טייל יד ןְכאַמ רָסאוַו לייַמַא ןְייִּב ּוצ
 ןייֵׁש רֶעייֵז טייל יד ןְכאַמ רָסאֵוו לייֵמַא נוא

 יט קראס טייל ןָכאַמ רָסאַוַולייֵמַא
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 ןופ ךייֵמ רעֶד נוא ףאַלְׁש ייֵז ןְכאַמ רֶסאֹו
 ְךֶרּוד טְפֹול רֶע נּוא תֹונָז ּוצ טְגְנעֶרְּב םיִמיִׁש
 טעוֶו ןְמּוק טעוֶו חיִׁשָמ זַא רֵּבֶא םֹודְס ייֵּב
 נא ןָכאַמ ןְקירְט םיִטיִׂש ְךייַט םעֶד טאָג
 ןייק ןִמיקעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא ךֹוא םּורָד
 ןייַז ּוצ הָנְֵמ ןֵּבֹוהעֶג ןָא אייֵז ןְּבאָה םיִטיִׁש
 ןְּבענעֶג הֶּצֵע ןייֵא קֶלָּב ּוצ טאָה םֶעָלִּב נּוא
 טָה נּוא לאָרְׁשְי יד ןרָיֵל רפ ןְכאַמ לאָז רֶע
 לאָז ןעֶמ םאוָו רֶוייַה עֶנייֵׁש ןְעֶוּב ןְסייֵהעֶג
 םייוַו נוא ןקנירמ נּוא ןסע ןפוק ראפ ןֶערְד
 נא ןְפֹוק ןֵמּוק ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יֵד נּוא טעֶרְג
 עֶגְּוי עֶנייֵׁש רֶוייַה יד ןיִא טצעֶזִנ טאָה רֶע
 ְךיִז ןֵּבאָה בָאֹומ ןּופ רֶטְכעֶט יד נּוא תֹובֹקִנ

 יד ןיִנעֶז נּוא רֶדייֵלְק עֶנייֵׁש ןיא טְריִצעֶג ןָא
 אייז ּוצ ןְגאָז גוא ןְגְנאַנעֶג ןינעקַא לֵאָרְׂשִי
 ְךאָד ןָמּוק ריִמ דָנייִפ זנּוא ריִא טֶה םּוראוָו
 םֶהָרְבַא ןּופ רָמאָפ רָד חַרָּת ןּופ םֹורַא עֶלַא

 ןייֵא טֶה ןעֶמ םֶד ןְהעֶועֶג טֶה םֶעָלַּב זַא וא
 רֶע טֶה ֹוזא תּפֲאֹונ רֶד ייּב טיִנְרַהעֶג איִׂשָנ

 ּבאָה לֵאָרְׂשִי יד ןְטאָרְג ריִמ זיִא סֶע טְגאָזעֶג
 תֹוכיִפְׁש נּוא א'ע ןאָמיִג תֹוריִבַע ייֵרָד ןֹוש
 רֶמאָמ לֹוּבַמ םֶד ייַּב יו ֹוזַא תּונָז נּוא םיִמָד
 ףּוּבַמַה רֹודמָד יו ןְנאָלְׁש רֶד טאָנ ייֵז טעוֶו
 ןְטאָּבעֶג טֶה טאָנ (לֵאָרְׂשייַנְּבִמ ׁשיִא הֵנֵהָו
 טְניִרעֶג א'ע ןֶּבאָה סאו איד ןֵננעֶה לאָז ןעֶמ
 םִע רעוֶו טיִנ םייוַו ְּךיִא טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טאָה

 םוו ןקְלאוָו רָד טְגאָזעֶג טאָג טֶה טְניִרעֶג שֶה
 ןאָטעֶג ּפָא ןיִרעוֶו שעוֶו רֶד לֵאָרְׂשִי רָּביִא זיִא
 ּפָא םָד ןְּבאָה םוָו טייל יִד ןּופ ּפעק יִד ןּופ
 ףוא ןעֶנייֵׁש טעוֶו ןּוז איד נוא טְנַדעֶג טאָנ

 יז םאָד ןעֶפיוִו ּוטְפְלאָז ןעֶנירְד ּפעק עֶרעֶייז
 יז טְסְלאָז נּוא טאָג ּפֶא םעֶד טְניִעֶג ןְּבאָה
 םֶבֵׁש טָלָמאַועֶג ןייַא ְּךיז ןְּבאָה ֹוזַא ןְגְנעֶה
 רֶע איִׂשָנ רֶעייֵ ּוצ ןִמּוקעג ןינעֶז נּוא ןֹועְמִׁש
 ליִו ןעֶמ םיִא ּוצ ןְנאַז נּוא ירְמִז ןְסייֵהעֶג טֶה
 טֶה ליִטְׁש טְסְנייוְַׁש ּוד נּוא ןְמייֵט עֶלַא זנּוא
 טְניזֹוט ניִצְנאוָוְצ נוא ריפ טְלְמאַועֶג ןייא רֶע
 רָמְכאָט רַד ּוצ טְמּוק נּוא םֶבֵש ןייַז ןּופ ןאַמ
 ִּבְֶּכ ןָסייֵהעֶג טִה יִז ןיְדִמ ןּופ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 םֶה ריִמ טיִמ ניֵל טְנאָועֶג ריִא ּוצ טאָה נּוא
 טְגאָועֶג ןָא ריִמ םֶה רֶמאָפ ןייַמ טֶרָפְנעגְג יִז
 הָשמ ראַה רעֶייַא טיִמ ןעֶניִל ראַנ לאָז ְךיִא

 ןופ דֶבּוׁשה ןיִּב ּךיִא טְגאָועֶג איֵׁשָג רעֶד םֶה

 הניארו קלב תשרפ

 רַרָדְנא רעֶד ןֹועְמִׁש ןופ ןיִּב ְךיִא ןעֶד הָׁשֹמ
 - רָטיִרְד רָד יִוֵל ןּוֿפ זיִא הָׁשֹמ נוא בֹקֲעַי ןופ ןּו
 יד ייַּב ןָמּונעֶג ןָא יִז רֶע טאָה ֹוזַא בֹקֲעַי ןּופ
 נּוא הָׁשֹמ ּוצ טְכאַרְּבעֶג איִז טאָה נּוא ראָה
 הָׁשֹמ טְגאָז ןְמעֶג איז ְּךיִא געָמ םיִא טְנעֶרְּפ
 - ריִד טֶה רעוֶו הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג רֶע םָה ןייֵג
 ןָמעֶנ ּוצ ןעוֶועֶג ריִּתַמ ֹורְתִי ןּופ רַטְכאָט יֵד
 נוא ןִיָדְמ ןּופ ְּךֹוא ְּךאָד זיִא איִז ּבייוַוַא ראַפ
 ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ןָא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוא הָׁשֹמ
 גוא ןֶמעֶנ רַּפ ןיד םעֶד טֶה הָׂשֹמ לייַװ ןְנייו
 הָתיִמ בײַח זיִא רֶע סאָד טְסּואוועֶג טיִנ טֶה
 טְריִפעֶג טאָנ טֶה םּורָד נּוא הֶׂשֲעמ תעַׁשְּב
 םֶחְנַּפ יֵרְּכ ןְסעֶנ רַּפ ןיִד םעֶד טֶה הָׁשֹמ םָד
 - ןייז לַּבקִמ לאָז נוא ןְנאַז םֹוא ןיִד םעֶד לאָז
 סאָר טְסּואועֶג טאָה םֶחְנּפ נּוא רַכְׂש ףֹורְד
 שה נּוא הָׂשֲעַמ תַעַׁשְּב ןָטייֵט ייֵז ףראַד ןעֶמ
 .ּפאָרַא ןוָייַא סאָד טאָה נּוא ויַּפְׁשַא ןֵמּונעֶג
 םעֶיּב ןיִא ןטְלאַהַּב טֶה גוא ריא ןופ ןֵמּונעג
 טייג רֶע םֶד ןֶסֹוטְׁש טיִנ ְךיִז לאָז ןעֶמ יֵדְּכ
 טְלעֶציִנ םעֶד ּוצ ןְמּוקעַג זיִא נוא זיִּפְׁשַא טיִמ
 ןָא ְךיז טֶה גוא יִּבְוֶּכ יִמ ןְגֶלְג זיִא ירמז יו
 ןעֶמ ויִפְׁש רעד ןופ ץֶלאָה םעֶד ףוא טְגעֶלְג
 ֶה רֶע ןעֶד ןיִקעֶטְׁש ןייֵא זיִא םִע ןעֶנייֵמ לאָו
 ןיִנעֶז סאו ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ
 טְלעֶצִנ םָד םּורַא טְניִווטניִצְנאַַוְצ נּוא ריִפ

 טאָה ּוטְסְפְראַד םוִו טְגעֶרְפִג ָםיִא ייֵז ןְּבאָה
 ןעֶד יִּבוּכ ּוצ ןְמּוק ליוו ְךיִא טְגאָזעֶג םֶחנַפ
 ןופ רָסעֶּב זיִא יִוֵל טֶבֵׁש סָד רימ ןְניִפעֶג יו
 ףֹוא אייֵז ןָבאָה רֶלאַּב ֹוזַא ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש
 רע ניא ןייַרא םיא ןִואָל נוא רימ יד טְנִפעֶג

 םֶד רֶע ׁשֶה ןַניל רֶדְנאַנא ייּב ןגיִפעֶגייֵז טֶה
 ףוא טְקעֶטְׁשיִנ ףוא זיִּפְׁש רעֶד ןּופ ןעֶזייַא
 ןיא ןָכאָמְׁשעֶג עֶדייֵּב ייֵז טֶה נּוא ץְלאָה םעֶד
 םִע סאָד ןעוֶועֶנ הָכֹוז טאָה נּוא דְנאַׁש רֶעייֵז
 םיִנֲּכ ןְהעֶצְכַא ןְמּוקעֶנ םֹורַא םיא ןּופ ןיִנעֶז
 תיֵּב ןָמְׁשֶרֶע םעֶד ןיִא םיִאיִבְנ נּוא םיִּלֹודְנ
 םָד ןיא םיִלֹודְג םיִנֵהּכ ןְהעֶצְכַא נּוא ׁשֶרֶקַמַה
 רֶדָניֵק עֶנייַ לייַװ נּוא ׁשֶרְקַמַה תיִּב ןיִָדְנַא
 תֹונְּבְרַק ןּופ ׁשייֵלְפ םאָד טְפֹוק ראַפ ןֶּבאָה
 טיִנ ייֵז ןְּבאָה םּורָד ןְּבעֶגעֶג ייֵז טֶה ןעֶמ םִו
 טְפְראַדעֶג שיִנ ןֵטְלאוָוייֵ ןעֶד טְּבעֶליִג ְנאַל
 ןֵטְלאָת ייֵז טֶרָעייֵג רַפ רָד ןְמעֶנ ֶלעֶג ןייק
 .ןֶּבעֶג םיִנֲהּכ עֶמיִרָא איד ּוצ טְפְראַדעֶג סע
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 טא ר עי א ירא
 1 ליטא א*- 2 יט טאירייא

 הניאצ

 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןְלאַפעֶג זיִא םִע נוא הקַדְצ רַפ
 הָעֶׁש ןייֵא ןיא טְניִזוט גיִצְנאוַוְצ נוא ריֵּפ
 יירד ןעֶלאַפעֶג ראָנ זיִא לֶנֵע םֶד ייַּב עֶׁשְטאָה

 דסר הניארו קלב תשרפ
 טאָנ רַפ זיִא תּוְז ןּופ הֶריִבְע יִד ןעֶד טְניִזוט
 אייז סאָד טֵרָפִּבּו םיִליֵלֲא תַדֹובֲע ןּופ רעֶמ
 - רֹועָּפ ּוצ טְנידעֶגְךֹוא םיִליִלֲא תַדֹובֲע ןְּבאָה

 ,קלב תרטפה
 םָעַֹא גוא (םיִּבַ םיִמַע בֶרקְּ בקֲעַי תירַאְׁש הָיְָו

 יִא ןיי לֵאָרְשִיןילעוֶו גונְמּו גונ ןָמּוק םעוֶו
 ליפ ןׁשיווְצ ןְגְנאַפעֶג ןייז ןיִלעוֶו אייז תורָצ עָסֹורְג
 ּביִא ןיִלעֶו טאָג ןיִא ןָּביַלְג סו איִד נּוא רֶקְלעֶפ
 יִלעוֶונוא ןָמענ ןיֵא תֹורָצ ליפ ןיִלעֶ נא ןֶּבייְַּב
 ןייַז ןיִלעוֶו נוא רֶּבְלִז איו ּזַא ןיִרעוֶו טְרעֶמייַלעֶג
 ייֵרֹּפֶׁש ןייֵא יוִו ֹוזַא נוא טאָג ןופ איוט ןייַא יו וזַא
 טיִנ טְרעֶוֶו סאָר סאָו ּזאָרָנ ףוא טייַנ סאָוו ןיִגעֶ
 ןיִלעוֶו וזַא טאָנ ףוא ראָנׁשְנעֶמ ןייֵק ףֹוא טְפאָהעֶג
 ןייא ןופ ףֶליִה רעֶד ףוא ןעֶפאָה םינ לֵאָרָׂשי איִד
 (םִיוּב ֿבקֲעַצתיִַאְׁש הָיָה טאָג ףיֹוא ראָנ ןֶׁשְנעֶמ
 ןְׁשיוֵוַצ ןייז טעוֶו בֹקֲעַי ןופ גנּוּבייַלְּב רָּביִא םָר :ּוא
 לַע ֶרָי םֹורָּת) טאָג ןופ יוט יִד יז וזַא רֹקְלעַפ יִד

 ףוא רֶנאַה ןייַ' ןָּבוה רעֶד ןיִרעוֶו טעֶוו םָע (ךירְצ
 ןיִרעֶו ןיִלעוֶו טְנייַפ עֶנייַד עַלַא רָגידיילאַּב עֶנייַב
 ןייַז םעוֶו סֶע נּוא (אּוהַה םויַּב הָיָהְו) ןָמיִנְׁש ראַּפ
 ראַפ לו ךיא טאָנ טְנאָז גאָמ ןעֶגִזאָר םעֶר ןיֵא
 ףליֵה ר רָמֹולָּכ ריד ןְׁשיצ ןּופ דְרעֶפ יִד ןְריינְׁ

 ייֵז סָד ייֵז ףוא ְךיִז טְרָכעֶז רַפ ריא םוִו םִיַרְצִמ ןּופ = !

 ןְכאַמ לעֶו ךיִא נוא רֶרעּפ גּונעֶגןְּבעֶג ךייא ןיִלעֶ
 ֵריֵינְׁש ראַּפ לעוֶו נּוא ןיִנעֶוו טייַר עֶנייַד ןֵריֵל רַפ
 עֶלַא ןְריֵפ ּוצ לעֶוו נּוא דַנאַל ןייַר ןּופ טעֶטְׁש איִר
 יִא ןְציזןפְראַד טיִנ טְסעוֶו ּוד אָד טעֶמְׁש עֶנייַד
 ןיִנעֶקַא אייז ןיִא יז ןְקְראַטְׁש ּוצ טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ
 הָמָחְלִמ ןייק רעֶמ ןוש שעוֶו סֶע ןעֶר רֶניַפ עֶנייַד
 נוא (ךֶדָיֵמ םיִּפָׁשִּכ יִּתַרְכַה) ןעֶמּוק טיִנ ריִד ףוא

 ליב ֶייב ר ְשיְִצןופ ְריינש ר לעֶו ףיא
 טאָנ ּפָא םָד ּוצ טֶקְּכאַמ ּור םֶו תֹובֵצַמ עֶגייַד נּוא

 ןּופ םיִׁשֲעַמ איִד ּוצ ןְקִיִּב םיִנ ְךיִד טְסעֶוו ּוד נּוא
 ןְְניל עֶניי ןְסייֵר סוא לעֶו ְךיִא גּוא רֶנעֶה עֶנייַד
 עֶנייַד ןְגיִליִט רַפ לעוֶו נּוא ריִד ןְׁשיוֵוְצ ןּופ רֶמייֵּב
 ןאָט לעוֶו ְךיִא נּוא (הָמֵחְבּו ףַאִּב יִתיִׂשָעְו) דְנייַפ

 םא טי  ןי- יט היט א ים
 טְנאַי לוק ןיימ ןיא טְרעֶהיִג ּוצ טיִנ ןֶּבאָה סו א"ע
 לֵאָרְׂשִי ּוצ טְרעֶה (רַמֹוא יי תֶא אָנ ּועְמִׁש) הָכיֵמ
 ייֵמְׁש ה"ּבקה טְנאָז וזַא ןעֶד ריִמ ּוצ טְנאָז טאָג םִו
 סאָד גְרעֶּב איִד טיִמו ְךיִד גיִרְק נּוא איִבָנ ּוד ףֹוא
 ןייד ןירעֶה ּוצ ךוה יד ןעֶזאָל נּוא תֹובָא יִד ןיִעֶז
 ּועְמִׁש) טאָג טְגאָז ּוזַא נּוא תֹוהָמא יֵד ןיִנעֶז םַר לֹוק
 טאָנ ןּופ גיִרק םֶד גְרעֶּב ּוצ טְרעֶה (* ּביִר תֶא םיִרָה
 םֶרּוצ דֶרֶע רָד ןּופ טְפעֶפ דְניִרְג עֶקְראַטְׁש יד נּוא
 ןייַז םיִמ םאָנ ּוצ זיִא גיִרְקַא ןעֶר טאָג ןּופ גיִרְק
 ןייצ חַּכְתִמ ְךיִז רֶע טעֶו לֵאָרְׂשִי טיִמ נּוא קְלאָפ

 קלאפ יימ  יתיִׂשָע הַמ יִמַע) טאָגּטְגאָ ּוזַא נוא |
 ְךיִא םוָו תובֹוט איִד ןייֵטְׁש רַּפ ּוצ ץֶראַה ןייַד ּביִג
 םאוו טיִמ ןיִנעוֶו טְסעֶר ןּופ נּוא ןאָמיִג ריֵד ּבאָה
 טְנאָז טֶסָניִד ןייַמ ןיִא טְכאַמעֶג רימ ְךיִד ְךיִא ּבאָה
 ןעֶד (םִיְַצִמ ץֶרֶאֵמ ךיִתיֵלֲעַה יּכ) ריִמ ןיִא תּורֵע
 רָנאַל םעֶר ןּופ טְבאַרְּבעֶג ףוא ְךיִד ּבאָה ְךיִא
 ןעֶמְראָד םָנעֶז ריִא סאָו זֹוה םעֶד ןּופ גּוא םִיַרְצִמ
 נּוא טְניילעֶג םוא ְךיד ךיִא ּבאָה טְכעֶגְק ןיִעועֶג
 םִלַמ גּוא ןרֲהַא נּוא הָשמ טקיִׁשעֶג ריִד רַפ ּבאָה
 רָּפַבְמ לאָז ןרַהַא נּוא םיניד ןיִנְרעֶל ְךיַר לאָז הָׁשֹמ
 יר ןיִנְרעֶל לאָו םִיָרֵמ נּוא תוריבע עֶנייַד ףֹוא ןַיז
 םָו ראָנ קָנעֶריִג קְלאָפ ןייַמ (אָנ רֶכְזיִמַ) רֶּבייַ
 ןֵפָנאהעג הצ ןו ריר ףוא םֶה כַאומ ְךֶלֶמ קָלָּב

 גוא

 ֹו

 הרוהי ילשמ
 םיִרּוחַּב אייוַוְצ לָׁשֶמ פיעי (ױגו קָלֶּב ץַעַו הַמ אָנ רָכְז יִמַע)

 רעֶר ריִמְלַּתןייֵא טאָה רָדָח ןיִא טְגיִרְעֶג יז ֶּבאָה
 ְבעֶר ןּופ קנֹוחְו טְכאַמ ריִמָלּת רעֶנעֶי זַא ןּבעֶר םעֶד טְלייֵצ
 ּוצ טיִנ םּוק טְגאָז נּוא םיִא ףֹוא ןֶגיִרְׁשעֶג ןָא יִּבָר רֶד טאָה

 רֶרעֶדְנַא רָד טֶה םּורַא טייֵצַא ןיִא טייֵקְׁשיִראַנ עֶנֹוזַא טיִמ ריֵּמ - 

 רעֶר טְגאָז ְךיִּביִצ עֶקָליל םניִּבעֶר םעֶד ןעֶכאָרְּב ּוצ דיִמְלִּת
 ןניִכעֶר ּפָא ריִד טיִמ יז ְךיִא לעוֶו דֶנוצַא  דיִמְלַתרָטֶׁשֶָע
 רֶרֹעדְנא רעֶד טְגאָז ןֶבאָרְּב ּוצ טְסאָה ּוד זַא ןְלייֵצ רֶד נוא

 זִא ריִמ ְֶרֹד ,ןאָט סְטְכעֶלְׁש ריִמ ּוְְליוו וו רַפ ריִמָלַּת
 ריִמָלַּת רֶטֶׁשְרֶע רעֶד טְגאָז ,ןעוֶועֶג טיִג הֶעָר םּוׁש ןייק ריִד = -

 ביִל ּוצ ןעוֶועֶג ויא טיִגְרַהעֶג טיִנ ךיִמ טֶה יִבָר רָד םוָו סֶח ּוצ
 ףאָנ ןְגאָלְׁש ְךיִמ לאָז ןֶעָמ טְלאוָועֶג טְסאָה ּוד הָּבַרְרַא רֹיִד

 דג
 א

 ךיִא לעוֶו רֶּבִָד ןְגְלאָפ טְלאוָועֶג טינ יד שֶה יִּבָר רעֶד
 קֶלָּב ווא .ןעֶלאצאַּב ריִד לאָז רֶענ ןיִּבעֶר םעֶד ןעֶלייֵצ רעֶד
 גיא ןָדּיי איִר ןְטְלעֶׁש לאָז ןעֶמ םָָָלִּב וצ טְקְׁשעֶג טאָה
 ןְּבאָה אייֵנ ראָנ תֹוָרְַׁשִה ןאָטיִג אייַּב רעֶד עֶריּב ןְּבאָה
 טְלאָועֶג טיִנ טאָה טאָג לייוַו טֶריִפעֶג סֹוא טיִנ ראָג

 זאָג רֶכָ יִמַע איִבָנ רָד טְגאָז רֶּביִרָד תֹולָלק עֶרֶיִז יִרעֶה
 םֶעָלַּב סאוָו גוא ןְּבעֶגעֶג הָצֵע ןייֵא טֶה קֶלֶּב םאוָו קְנעֶריִג
 וצ ְךיִד תֹולָרַתְׁשַה ןאָטיִג ןְּבאָה עֶרייֵּב אייֵז טְרעֶפְנֶעיֶג טֶה
 תַעַר ןַעַמָלו טאַהעֶג טיִנ הָעָר ןייק טְסאָה ּוד יּבצאָח ןֶטְּלעֶׁש
 רָּביִרָד .יִּיַו ןּופ טיִנ טאָג ןּופ ראָנ זיִא הֹקָדְצ יד 0(! תֹוקְדִצ

 גוא ןייַז םק ְךיִד ּוטְסְלאָז ןיִנעֶק טסעוֶו ּד ןעוֶו קְנעֶדיִג
 { תֹבְׁשֲחַמ עֶרְיי רַפ ןייַנ לַמֹג ייֵז טְסְלאָנ
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 טֶה םֶעְלִּבןעֶר טְרעֶפְעִיג םיִא טֶה םֶעְלִּב םִו גוא
 ְךיִא לאָז סאָו (י םַעְז אֹל םועְזָא הָמ) טְגאָזעֶג
 םיַה םינ יא ןעדפינ םנורעצ םָאנ עט ןררעצ
 ְךיַא לאָז םֶעִָּביֵדְּכ געֶט איִד ןיִא טְניִרעֶציִג טיִנ
 = עו היה העי יראה ןסלע= וי יד
 טְסְנעֶד טְנעֶלְפ רֶע נּוא טְניִרעֶצ טאָג םֶו עגָר יִד
 זִא סֶע גּוא טְלאוָועֶג טֶה רֶע ןֵמעֶו ןָמְלעֶׁש לאָמ
 .םאָו עַמּוג םֶר טְקנעֶדיִג ףוא נוא ןְראָועֶג םיקְמ
 טאָה ריִא סאָָו םיִמיִׁש ןיִא ןאָטיִנ ךייַא ּבאָה ְךיִא
 ןיִגעוֶו םֶסעֶר ןופ נּוא ריִמ ראַפ טְגיְִניִועֶנ ןְטְראָד
 יִּב ךייַא ןופ ןמיִמ ראַפ טיִנ הָבּומ ןייֵמ ְךיִא ּבאָה
 ּבאָה ןֵטְראָד לֶגְלִג ןייק טְכאַרְּבעֶג ךיֵא ּבאָה ְךיִא
 גוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ץְנאַנ ןֵמּונעֶג ןייֵא ךייַא רַפ ְךיִא
 4 תֹוקְדַצ תַעַד ןעמָל) ןאָּטיִג ץְלַא ְךיִא ּבאָה םֶר
 הּוט טאָנ ְךיִא םָו תוקדצ יִד ןָסיִו טְלאָז ריִא יֵדְּכ
 ליָפ ֹווַא ךייַא ּבאָה ְךיִא עֶׁשְטאָח נּוא ךיַא טיִמ
 טְכאַמעֶג ריֵמ טיִנ ְךאָד ךייַא ךיִא ּבאָה ןאָטיִג תֹובֹוט
 עֶסורְג ריִמ רַפ ןְגְנעֶרְּב ןֶסייֵה ּוצ טְסְניִד ןייַמ טיִמ
 יִלעוו טְסעוֶולֵאָרְִ ּוד איִבָנ רעֶד טְגאָז תֹונָּבְרִק
 ןְרעֶדעֶפ ְךיִא לעַוו סו טיִמ (י םִרֹקֲא הָמּב) ןעֶגאָנ
 רֶטְנּוא ְךיִא לאָז םאָו טיִמ גוא טאָנ רַפ ןָמּוק גּוא
 ןֵמיִק ןעֶד ְךיִא לאָז לָמיֵה ןיִא טאָנ וצ ןייַז גיִנעֶט
 סאָו רָּבְלעֶק,טיִמ גוא תולוע טיִמ טאָנ ןעֶניִר ּוצ
 טְניִוט ןיִא טאָג ןעֶד ליו ראָי ןייֵא טָלֵא ןיִנעֶז
 ןֵכייֵט טְניֵוומ ןהעצ ןיא נּוא תֹונּבְרַק ּוצ רעֶדיוו
 ןעֶד ְךיִא לאָז טיִנ ְךאָד זיִא םֶר תֹוחְנַמ ּוצ לָמיֹוּב
 איד רעֶדָא דֶניִוןייֵמ ףוא ןֵּבְרִקַא רֹוכְּב ןייַמ ןָּבעֶג
 לאָז רֶרְיִקעֶנייֵמ ןיִנעֶז םאָר ךֹּב ןייֵמ ןופ טְכּרָפ
 תוא ןייז רֵפַבְמ ּוצ תֹונָּבְרַק רּפ ןְּבעֶג ייֵז ןעֶד ְךיִא
 לאָז ןעֶד םִו םיִנ םיוִועֶג ְךאָד זיִא סאָד ּבייֵל ןייֵמ
 ןְמעֶּכיִג רֶּביִא ריִמ ּוצ לאָז טאָנ םאָד ןאָט ְךיִא
 סא רֶּבֶא נאָז ןיִלעוו לֵאָרְִׂיּוטְסעווווזַא ןיִרעֶו
 ׁשְנעֶמ םעֶר טֶה טאָג ןעֶד ('ונו ףֶל ריִנֵה) טיִנ זיִא
 טאָג םֶו נוא ןאָמ ּוצ ריִד ּוצ זיִא םּוג סו טְגאָזעֶג
 טָּפְׁשִמ תֹוׂשֲע םִא יִּכ) טיִנ רעֶמ ןעֶד ריִד ןּופ טְרעֶגַּב
 גּוא טָּפְׁשִמ ןאָט טְסְלאָז ּור ראָנ ('ונו דָסֶח תֹבֲהַאְו
 נּוא םיִדָפֲח תוליִמְג ןאָמ ּוצ ןעֶּבאָה ּביִל טְסֶלאָז

 ןייַד טאָג ןּופ טְסְניד םָד ןיִא ןְטְלאַהעַּב ייֵג טְסֶלאָ
 ְךיִר םְסְנעֶמ ּור ('ונו תֶכָל עַנְצַהְו) רֶהֶא טאָג

 תשרפ

 םִע לייוו ֵהּכַה ןֹרָהַא ןֵּב רֶועלֶא ןֵּב םֶחְנַּפנ
 ריִּפ הֶּפֵנַמ רֶד ןיא .ןְבְראָטְׁשעֶג ויִא

 ןילעוֶו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ןּופ טְניִזֹוט גיִצְנאַוְצ נּוא

 ראָנ ןְראָועֶג ר זיִא הֶּפָנמ יד ןְנאָז לֶאָרְׂשִי

 הניארו קלב תרטפה
 טְסְנעַמּור רֶמּולּ טאָג יי טיִמ ןייֵג ּוצ ןְטְלאַהעֶּב
 הָדֵמ איִד םָד ןעֶמ טְהעֶז םֶד רֶתָמְּב ןאָט הָבּׁשְּת
 םֶרָו רֶשְּנַא ןּופ הֶרמ רעד ןופ רֶמעָּב זיִא טאָג ןּופ
 - ויִא נּוא םיִא ּוצ טְגיִדניִז רעיא ןעוֶו ׁשְנעֶמַא ןעֶד
 ןָמעֶּב רָּביִא םיִא רֶע טְמּוק ףאַנ רָד נּוא ׁשֶיַבְמ םיִא

  רָּביִא טי יז טאָל ׁשֶנעֶמ רֶר םאָד רֶהֵ רָה זיִא
 וו ןֵׁשָנעֶמ יִד רַפ רָּביִא םיִא טעֶּב רֶע ויִּב ןְטעֶּב

 טְגאָז טאָנ רָּבִא ייֵז רַפ ןעוֶועֶג ׁשֶּיַבְמ םיִא טֶה רֶע
 ׁשֶרדִמ רד רֶתָסְּב ןאָט הָבּוׁשָּת ריִמ רַפ טְסְנעֶמ ּוד
 ףֶל יִתיׂשָע הֶמ יִמַ) קּוסָפ םעֶד ףוא טְּבירש ִתָּבַר
 רָמָרֲע אייֵרְד ףוא טְנאָז ןָמָחַנ בַּר רַּב לֵאּומְׁש 'ר
 תֹומּוא יר נּוא אֶרְׂשִי ןָפאָרְמֶׁש ּוצ ןְמּוקעֶג םאָנ זיִא
 םיִמ ןֵבאָה םֶּפְשִּמ לו םאנ סאָד טְרעַהיִנ ןֵּבאָה
 טְנאָגעֶ ןְּבאָה נּוא ןְראוָועֶג ךיֶליירְפ יי ןיִנעֶזלֵאָרׂשִי
 רֶעייֵז ןיגעקא ןייֵטְׁשאַּב ןיִנעק לֵאָרְׂשי יד ןילעֶו יו
 נּוא ןֶריֵל רַּפ ראָנ טְנייַה םיוִועֶג ייֵז טעו רֶע טאָנ
 ְךיִליֵרְפ ןיִנעֶז תומוא יד סאָד ןְהעֶזעֶג טֶה טאָג יִו
 ּוצ רייַר עֶנייַז טְרעֶק ראַפ טאָג טאָה ֹוזַא ןְראוָועֶג
 טָפְׁשִמ טְלאוָועֶג יז ןיא טֶה רע עֶׁשְטאָה נוא ןָמּוג
 יז םֶה גוא טְואָליִג ּפָא טּפְׁשִמ םעֶר רֶע טֶה ןאָט
 ְךיִד ְךיִא ּבאָה סאוָו !ְּךיִתֲאָלֲה הָמּו) ןאָמעֶג סְטּוג
 ןייֵ לָשימַא זיִא םֶע טְגאָז הָיכַרְּב 'ר טְכאַמעֶג דיִמ
 םיִָׂש עֶנייַו ּוצ דְנאַל ןיִא ףירָּב ןייֵא ֶקַׁש ךֶלֶמ
 נּוא םיִפ עֶרֶעייִז ףוא םיִרָׂש איד ְךיִז ןיִלעֶמְׁש וזַא

 ר ןעֶנייִל נּוא עק עֶרְצייֵז ןּופ ןָכְיִה יַד ּפָא ןאָט
 ןְּבעֶגעֶג ונּוא טאָה טאָג רָּבֶא אָרֹומ טיִמ ףיִרְּב
 טְנאָז טאָנ נּוא ףיִרָּב ןייַז זיִא םאָד עַמְׁש תַאירָק
 ןייֵמְׁש ףוא ּוצ ןעֶועֶג ַחיִרְטִמ טיִנ ְךייַא ּבאָה ְךיִא
 נּוא ןֶציִז טְסְנעֶמ ּוד ראָנ עַמְׁש תַאיַרק ןְנייֵק נּוא
 לָטיִה םֶר ּוטְסְּפְראַד ךוא נּוא עַמְׁש תַאיְרק ןעֶנייִל
 (סכהו וי יד ןופ כה הב ב
 טְכאַמעֶג ריִמ ְךיִר ְךיִא ּבאָה סאו (ְךיֶתִאָלָה הָמּו)
 םֶה טאָג (םִירַמּו ןרֲהַאְו הָׂשֹמ תֶא ךיֶנפָל חַלְׁשֶאָו
 איד נּוא םִיַרֵמ נּוא ןרֲהַא נּוא הָׁשֹמ ּוצ טְקיִׁשעֶג
 ןְּבעֶג ןיִסע; ןייק טְפְראַרעֶג טיִנ אייז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןסעֶגעֶג אייז ןופ ןְּבאָה לֵאְרָׂשִי איִד רעֶמ ְךאָנ נּוא
 יין וי. .ויִא ןו רעֶד עב
 ר נוא ןרָהַא ןּפ תּבְ יִא ןעוֶועג ןיִנֶז ןקְלאָו יִד
 / + םִיִרמ ןופ תּוכְו ןיִא ןעֶנעֶג זיִא רעֶסאַו ןעֶניִרְב

 יםודנפ
 / טְגאָו םּורְד טְניווט ניִצְנאוָוְצ נּוא ריִפ ףֹוא
 ראָד רפ טי רעֶמ ּבאָה ְךיִא קיָּפ רעֶד
 / םיִנ ןעֶו רֶּבֶא סֶחְנּפןיִנעוֶו ןּופ לֵאָרְשִי איִד
  ןְבְראָמְְׁגלֵאָרְׂשִי ןּופ ליִּפ ְךאָנןְטְלאוָו םֶחְנַּ
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 .ןּוז רעֶד ויִא רֶע קּוטָּפ רעֶד טְגאָו םּורָד נוא
 סאד ןְוייוו ּוצ ןֵהֹּכַה ןֹרָהַא ןֶּב רֶועֶלֶא ןּופ

 םיִנֲּכ ןּופ ןְמּוקעֶג םֹורַא זיִא רֶע עֶׁשְטאָח |
 יִפׁש ןייק טימ ןעוֶועֶג טְנייוֵועֶג טיִנ ויִא גוא
 רֹובָּכ םְמאָנ ןּופ רֶע םאָה ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ
 גּוא דנאַה ןייַ ןיִא זיִפְׁש ןייֵא ןְמּונעֶג ןיִעֶ
 טעוֶו רֶע םָד טאָג ןיִא טְריִבעֶז רֵּפ ְּךיִז טֶה
 יִד םיִא ןְּבאָה ְּךֹוא נוא ןָפֶלעֶה יֵאְרַוְּב םיִא
 יד זיִא רֶמּומ ןייַז םֶד ןעוֶועֶג הָובְמ םיִטָבְׁש
 טְפאָטְׁשעֶג טֶה רע סאו ֹורְתִי ןּופ רֶּטְכאָט
 ןייֵא ןיִנְנְראַה רע לאָז א'ע רעֶד ּוצ רֶּבְלעַק
 הָרֹוּת יד םיִא זיִא םּורְד טֶבָׁש ןייֵא ןּופ איִׂשָנ
 ןּופ ןּוז רעֶד זיִא רֶע רֶמאּפ ןייַז ְךאָנ םחַיְמ
 ןֵתֹוניְִנִַ ןֵהּכַה ןֹרֲהַא ןופ ןּוז רעֶד רֶועֶלֶא
 ןעֶד םֹולָׁש ןְּבעֶג םָחְנִּפ ּוצ לעוֶו ְּךיִא וגו ֹול
 ןְּבאָה לייֵמַא יו ןְהעֶזֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד
 רֹועַּפ ּוצ טְניִרעֶג א'ע ןְּבאָה נּוא ןעוֶועֶג הָנוְמ
 ןִנעֶז ֹוזַא ּתיִגְרַהעֶג איֵׂשְנ ןייֵא טֶה סֶחְנִּפ נּוא
 טְנייֵמעֶג ןְּבאָה יי ןעֶד ןְראוָועֶג ןקאָרׁש רָה יי
 תֹוריִבֲע ייֵרְד עֶלַא אָד אייֵז ןֶׁשיֵוְצ זיִא םֶד
 םעֶד ייַּב איוִו ֹוזַא- הָחיִצְר נוא א'ע נוא תּונָז
 טְנאָועֶג טאָג טאָה םּורָד ןעֶועֶג זיִא לּוּבַמ
 הָחיִצְר ןייק טאָה םֶחְנִּפ .טיִנ ְּךייַא טְקעֶרְׁש
 טֶה רע יו ְךייֵלְג זיִא םִע טְרעייִנ ןאָטְג טיִנ

 שודקה ה"לש
 טְקְנאַד רֶע טְנאָז י"שה (סֶכֹותְּב יִתָאְנַק תֶא ּואְנקְּבנ

 יִד טְניִכעֶרג ְךיִז טאָה רֶע לייוו ן'סֶחְנִּפ וצ
 םורַא ְךיִז ןעֶמ לאָז ןּופ רָד ןיִגעוֶו םֶמאָג ןּופ הָמְקָג
 אֵנקִמ יז ףְראַד ׁשֶנעֶמ ןייֵא זַא רומיל ןייִא ןָמעֶנ
 ןייִא טְהעֶז רע זַא ןיִגעֶֶו י"שה ןופ הָאְנַק איד ןייז
 ריִמ םּוראָו הָרֹוּתַה לֹוליִח ןייֵא רָדָא םֵׁשַה לּוליִח
 הָבֹוט קיִזֲחַמ טאָה "שה יו ןְנאַד ןופ .ְךאָד ןְהעֶז
 נוא טְניִלעֶזטייַלְג םיִא טֶה נוא ץ'סֶחְנִּפ ּוצ :עוֶועֶג
 ּוצ נוא םיִא ּוצ םולָש תירָּב ןייֵא ןְּבעֶגעֶג םיִא טֶה

 :רֶדְניֵק עני

 .םירקי ימוקיל
 ּוצ םעֶרְג טאָג טאָה (רֹמאֵל הָׂשֹמ לֶא ַײ רַּבַָיע

 רֶר םָחְנַּפ טְנאָזעֶג ֹוזַא םיִא טֶה נּוא הָׂשמ = -
 םּוא טאָה ןֵהֹּכַה ןְָהַא ןּפ ןּוז רעֶד רֶזעֶלֶא ןופ ןּוז
 םעֶר טיִמ לֵאְִָׂי נב איִד ןופ ןְראָצ ןיימ טרעקנ
 ךיִא נוא הֶאְנַ ןייַמ ןעֶועֶג אֵנֹקמ יז טֶה רֶע סו
 לֵאָרשי יב יד רֶנעֶל רַפ טיִנ הֶאְנק רֶר ךרוד ּבאָח
 טָליטְׁשִנ םֶחְנִּפ טֶה זזַא יו טְנעֶרְּפ ׁשֹורקַה רַהֹז רֶד
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 טֶה רֶע וו טיִמ רעֶד טְכאַּבְבעֶג ןֶּבְרק ןייֵא
 טיִמ רעֶד טֶה רֶע נּוא ּתיִנְרַהעג איִׂשָנ םעֶד
 נּוא תּונְו ףֹוא נוא רֹועָּפ ףֹוא ןעוֶועֶג רֵּפַכְמ
 טֶה רֶע לייוַו םֹולְׁש סֶהְנַּפ ּוצ ְּךיִא ּביִנ םּורָד
 רָדֵס רָד נּוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא םֹולָׁש טְכאַמעֶג
 טּולְּב םָד טְואָל הָחיִצְר טּומ רֶנייֵא ןעֶוו זיִא
 םֹולָׁש ויִא םָחְנִּפ ייַּב רֵּבִא ןעּור טיִנ םיִא
 ןייק טאָה רע םָד ןמָיִס ןייֵא זיִא םָד ןעוֶועֶג
 ְךז ןְּבאָה יִוֵלְו ןֹועְמׁש נּוא ןאָמְג טיִנ הָחיִצְר
 גוא הָניִד ייַּב ןְטְלאַהעֶג רָדְנאַנַא יב דיִמָּת
 יוֵל טֶבִׁש ןּופ סֶחְנִּפ טֶה טְנייַה נּוא ףֵמֹוי ייַּב
 וזַא ןֹועְמִׁש טָבְׁש ןּופ איִׂשָנ ןייֵא ּתיִנְרַהעֶג
 דָניפ ןוׁש ְךיִו ןיִלעוֶו אייֵז ןְנייֵמ ןעֶמ טעוֶו
 ּוצ ּביִנ ְךיִא קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד ןְּבאָה
 םֹולָש ןיִלעוֶו יֵוֵלְוֹועְמִׁש סאָד םֹולָׁש םֶחְנִּ
 טאָה םָחְנִּפ לייוַו נּוא רעֶיְרְפ איוִו ֹוזַא ןָּבאָה
 םָר טוט םעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי יד ןעוֶועֶג ליִצַמ
 טאָנ םיִא טֶה םּורד טְּבעֶלְג רֶגְעֶל ןְּבאָה ייֵז
 םיִמָכֲח יִרָנּוא ןעֶד ןְּבעֶל עגנאל םֶד ןְּבעֶגעֶג
 ןופ געֶמ איד ןיִא נּואנ ּוהָיַלַא זיִא םֶחְנַּפ ןְנאָז
 טיִנְרַהעֶג ְךֹוא רֶע םֶה לֵאָרְׂשִיךֶלֶמ בָאְחַא
 םֶה נּוא ןיִנעוֶו םָטאָנ ןּופ םיִאיִבָנ עֶׁשְלאַּפ יִד
 יֵנְּב לַע רַּפַכְיַע טאָג ןיִא טְריִכעֶז ראַפ ְךיִז
 ףֹוא ןעוֶועֶג רַּפַכְמ טאָה רֶע נּוא (לֵאָרְׂשִי

 לארשי
 בקעי להוא

 הָׁשֹמ ּוצ טעֶרְג טֶה טאָג נוא (רֹמאֵל הָׁשֹמ לָא 'ח רֵּבַי
 ןופ ןּוז רֶד רֶנעֶלֶא ןופ ןיז רֶד (טֶחְנּפנ ןיִגאָז ּוצ ֹוזַא

 גּוא (וגו לֵאָרְׂשִי יֵגְּב לַעָמ יִתָמַח תֶא ביִׁשֹהְ) ןֵהֹּכַה ןרֵהַא
 םעֶד יִמ ּוליִפֲא רֵבְׂש ןייַז טמיק סֶחנַּפ ּוצ טְגאָז ׁשֶרְדֶמ רָד
 םעֶר ןְצְנאַ ןיִא ןייְֵׁש מ ּוצ ןְּבעֶג ריִמ ןיִלעֶו דָּוצַא ןיִד
 גיִרְלּוׁש ויִא רֶנייֵא .לָׁשָמַא ְךֶרֹוד ׁשֶרְדֶמ םעֶד טיִמ קּוסָּפ

 ןיִנעֶז תֹובוח יִלֲעּב יד ןעוֶו גוא ןָׁשְנעֶמ ליפ ּוצ דְלעֶג ןעוֶוְג
 סו דֶנייְַפ יִטּוגיִנייַז טאַהג ןֹׁש רע;טָה ןְנאָמ םיִא ןְמּוקג
 ןּבאָה גּוא ןיִגעוֶוטיִניו ןופ ןיִד םייַב טְלעֶטְִׁ יז ןְּבאָה
 הָחְרַמ תֹובֹוח יִלֲעַּב איִד ןֶּבאָה אי זיִּב םיִא ראַפ ּהיִנעַטִג
 טְגעֶלְפ ֹזַא ןְגְנאַגְג קעוַא ןיִעֶז איי גוא םיִא ןּופ ןעוֶוְג

 ןייז

 יד ןְדְנעֶל רַּפ טיִנ לאָז טאָג םָד טאָנ ןּופ ןְראָצ םָד
 נּוא ריִּפ ןְּבְראַמְׁשעֶג אייֵז ןּופ ויִא סע זַא לֵאָרְׂשִו

 רּוי םּוׁש ןייֵק לאָז םע ןעוֶו ןאַמ רֶניִזֹוט גיֵעְנאוָוְצ

 טְרעֶקַג םּוא טֶה רע םֶד טְכעֶרזיִא ןֵּבְראַטְׁש ןעֶועֶג
 ןופ זַא זיִא ְךאַז יד ראָנ .וזַא טיִנ רָּבֶא ןְראָצ םעֶד
 ןְבְראָמְׁשעֶגטיִנ רֶנייֵא ּליִפֲא יִקאַט זיִא לֵאָרְׂשִי יִד
 סאו בַר בֶרֶע םָד יוִו ןְראוָו ןֹועְמִׁש טֶבָׁש ןּופ ראָנ
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 טְנאָז קּוסּפ רד (לֵאָרְׂשִי ׁשיִא םֵׁשק לֵאָרְׂשִי
 ןיִגעֶו תּונְו ןּופ טאָה ןֹועְמִׁש רַמאָפ ןייַז םָד

 יִרְמִו ןיז ןייַז נּוא טיִגְרַהעֶג םָּכְׁש שאָטְׁש יִד
 קּוסָּפ רעֶד םיא זיא םּורד ןעוֶועֶג הָנְזְמ טָה ,

 תֶא רֹורְצנ .ןֹועְמִׁש ָמאָפ ןייַז ְּךאָנ םֵחֵיְמ

 רֶגֶרֶע זיִא םע טְגאָז ןֹועְמִׁש יִּבַר (םיִנְָדִמַה
 יו ירעֶמ ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןָגיִרְניִו טְכאַמ םָו רעֶד
 םיִא םיִנְרַה רע ןעֶו ןעֶד םיִא טיִגָרַה רע
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ ראָנ םּוא םיִא רֶע טְגְנעֶרְּב
 טְכאַמ רֶעְעֶ רֶּכֶאאֶּבַה םֶלֹוע טֶה רֶע רֵּבֶא
 עֶדייִּב ןּופ םּוא םיִא רע טְגְנעֶרְּב ןֵיִדְניִו םיִא
 ןְּבאָה םִיַרְצִמ יד םֶד ניִפעֶג רימ ןעֶד ןְטלעוֶו
 ןְּבאָה נּוא לֵאָרְשִי איִד ןְגְנעֶרְּב םּוא טְלאָוְנ
 טְלאוָועֶג ייֵז טֶה םֹודָא נּוא טֶּבְרַאעֶג ייֵז טיִמ
 טְסעֶד ןּופ דְרעוְׁש ןייֵא טימ ןְגאָלְׁש רעֶד
 ייוְצ יִד לאָז ןעֶמ ןְטאָּב רַּפ טאָנ טֶה ןיִנעוֶו
 םּוא ראַּפ םיִנ םֹודָא נוא םִיַרְצִמ תֹומּוא
 ןנגרַה טיִנ ְךֹוא גוא ןְגידייַלְּב נוא ןְגידְרעֶו
 ןעֶמ געֶמ רייגְמ ְךיִז זיִא יִרְצִמ ןייַא ןעוֶו גוא
 רָּבִא ןייז ןֵּתַחְתִמ רֹוד ןְמיִרָד ןייַז טימ ְּךיִז
 עֶרְעייַו ןעוֶועֶג ריִקָּפִמ ןְּבאָה םוָו םיִעָדֹמ יִד
 טאָה לֵאָרְׂשִי איד ןְגידְניִז ןְכאַמ ּוצ רָטְכעַמ
 טימָדיִו לאָז ןעֶמ נּוא ןיגגרה ןְסייֵהעֶג ייֵז טאָנ

 םירקי יטוקיל
 ןְבאָה םִיְַּצִמ ןּופ לֵאָרְשִי יֵר טיִמ ןְגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא
 םֶכֵׁש ןּופ רֶּבייַו ָמּונעַג יי ןבאָה ןעוועֶג רינְמ ךיִז
 אייֵז ןּופ םאֵהְג רֶדְניִק אייֵז טיִמ ןָּבאָה נּוא ןֹועָמִׁש

 ינעֶג איי ןופ גוא לֶגֵע םייַב ְְּראָטׁשעֶג ןינעֶז
 איי ןופ נא הָּפגַמ ןעֶמְׁשֶרֶע רעֶד ייַב ןְּבְראַטְׁשעֶג
 םַד רָּביִא הָׂשֲעַמ רֶד ייַּב ֶנּוצַא ןָּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶג
 ןְנאָצ ןיימ טְרעקנ םּוא טאָה רע קּוסָּפ רעֶד טָנאָז
 ןיִא טי זיִא בַר בֶרֵע םֶד ןְראָו לֵאָרְִׂ ְִּביִד ןּופ
 ול ןֵתֹונ יִנְנַה רֹומָא ןֵכָל) לֵאָרְׂשִי יֵנְּב איִד ןופ לֹלָּב
 םיִא לעוֶו ְךיִא זַא גאָז םעֶד רָּביִא (םֹולָׁש יִתיִרָּב

 ןֵתְנוי םּוגְרַּת רֶד ןֶריֵרְּפ ןופ םייַהְריַּבעַז ןיימ ןְּבעֶכ
 םָחְנַּפ ּוצ גאָז הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טֶה טאָג טְּבייַרְׁש

 םיִא לעַו ְךיִא זַא רעֶוְׁש ךיִא םָד ןיִגעוו טיִניימ ןּופ
 גוּבייפ ןיִּבעֶל טעוֶו רע םִֶח ְךָאָלכ "= ר ןכאמ
 חיִׁשָמ זַא הָרְׂשְּב ןייִא טְלעוו רעד ןְגאָז טעו גּוא
 םָתְנִּפ םֶר טְגייַרְׁש דיִגַמ רֶד נּוא ןָמּוק ןְפְראַד טעוֶו
 טֶה רֶע סאוָו םעֶד טיִמ ןאָטְג ןָכאַנ עַמּוג ייֵוְצ טֶה
 םּוא רֶע טאָה לאַמנייִא קָלאָפ ראָּפ םאָר טיִגֵרֲהְג
 טאָה גּוא ולֵאָרְׂשִי יֵנְּב איִד ןּופ ןָראָצ םעֶד טְרעֶקְג

 לֵאָרְשִי יִר ןֶׁשיוִוְצ נוא םאָנ ןָׁשיִוְצ םולָׁש טְנאַמָג !
 םר

 הניארו -סחנפ חשרפ
 יי ןייז ןֵּתִחְתִמ טיִנגיִּבייֵא בָאֹומ נוא ןֹומַע
 - יִּכ) לֵאָדׂשִי איד ןְידְניִז טְכאַמעֶג ןְּבאָה ייֵז
 ןִנעֶז ייֵז ןעֶד (םֶהיֵלְכִנְּב םָכָל םֵה םיִרָרֹוצ
 ןעֶד ןְטְכאַרְט רייז טיִמ רָנידייַלּב ְךייַא ּוצ
 ןקיש ןילעוֶו ייֵז ןעוֶו טְכאַרְטעֶג ְךיִז ןֶּבאָה ייֵז
 לֵאָרְׂשִי יד ןיִלעוֶו ֵאָרְׂשִיּוצ א'ע יִָדָנא ןייֵא
 טְקיׁשעֶג ייז ןְּבאָה םּורְד ןָניִד ןיִלעֶו שיִנ איז
 ןנייֵמ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד יִדְּכ רֹועְּפ תַדֹובע יד
 ןעֶמ לייַו רֶטְכעֶליִגַא נא טעֶּפְׁשיִנַא זיא םע
 ֹוזַא ּבייַל רָמְנּוא םאָד ריִא ראַפ ראָנ טזייוו
 טיִנ הָריִבַע ןייק זיִא סאָר ןְגייֵמ אייֵז ןיִלעוֶו

 ןייק ןופ טְנאָזעֶג ןְּבאָה םיִמָכֲח יִרְָנּוא לייַו
 רֶד ןּופ יאָנ ןְטעֶּפְׁש טיִנ ןעֶמ ראָט ְּךאַז םּוש

 לֵאָרְִׂי יד ןְּבאָה םּרָד ןְטעּפְׁש ןעֶמ געֶמ אע
 םַר נּוא רֹועָּפ רַפ ןְויוִועֶג ּבייל רָטְנּוא רייז

 טיִמ רעֶד לייוַו טְנידעֶג טְכעֶר ןֶסייֵהעֶג טֶה
 לֵאָרְׂשִי יד זיִא טֵׁשִּפַאְךאָנ טְניִרעֶג יז ןעֶמ טֶה
 ןְסעֶגג ןְבאָה ייֵז לי דֹועְּפ ּוצ טְניִרעֶג ןְּבאָה
 טיִנ ְךֶרֹוצ ןייק םיִא ןּופ ןְּבאָה נּוא ןִמ םעֶד
 ונּוא טעֶו רֶע טְגאָועֶג ייֵז ןֵּבאָה ֹוזַא טאַהַנ
 ןּופ רעֶד ןיִלעוֶו םיִרעֶדְנ איד סאָד ןיִדאָׁש
 זיִא רֹועְּפ ןּופ רֶדֵס רַד נּוא ןירעוֶו ןְלאוָוְׁשעֶג
 ר : : - ןינעקא ּבייֵל רָטְנּוא ןייַז ףֹוא טְקעֶד םִו רָד

 א בקעי להוא
 = = ןְבאָה ןגאַמ ןמּוקג יע תֹובֹוח יִלעּב יִד ןעוֶו לאָמעֶלַא ןייַ

 לאָמַא .תֹונֲעַּמ טיִמ םיִא ןּופ ןעוֶוג הָחְרַמ יֵזעֶנייַז דְנייֵרְפ יד
 / בוא םָנייֵא ןיִא תֹובֹוח יִלֵעַּבעֶלַא ןִמּוקג ףונ ּוצ ךיז ןיִנעֶז

 יִקְאַמְׁש םוִא ןְּבאָה נוא קָראַמְׁש טְלעֶמׁשג יז ְּבאָה
 ימּוג יִנייֵז ןופ רָנייֵא ןָמּוקג זיִא לייוַו רעֶד ןאָטְנ ןָא םיִרּוסִי
 ּוצ תֹובֹוח ילֲעַּב יִד טיִמ טְכייֵלְגִג םֹוא ְךיִז טָה נּוא דְנייַרְפ
 רַפ טאָה נּוא הֶאֵמ רעֶר ןּופ טְנעֶצאָרְּפ גיִסייֵרְד ייֵז ןְלאָצַּב
 ייֵז סאָו ןְלְסקעוֶו יד ןָמּונְג ּוצ ייֵז ייַּב טֶה נּוא טְלאָצְג םיִא
 יֵלֲעַּב יד גּוא ןֶמֵר ּוצ ייֵז טֶה רֶע גּוא םיִא ףֹיא טאַהְג ןֶּבאָה
 ףְלעֶג סָד ןְגאָמ םיִא ּוצ ןְמּוקְג טיִנ רעֶמ ןוׁש ןיִנעֶז תֹובֹוח

 ןופ ןאָטג הָבֹוט רעֶמ ליפ םיא טֶה דְנייַרְפ ריג רֶד אָליֵמ
 -  הָחְרִמ תֹובֹוח יִלעּב יד ןְּבאָה ישר יד ןְראוָו יִטְׁשְרֶע יד
  לאָמא ְךאָג אייז ןיִנעֶצ םעד ְךאָנ גוא רֶטעֶּפְׁש ףוא ןעוֶוְג
 ד רָּבֶא בֹוח ןְּביִלְּבג זיִא בֹוח רעד ןראוָו ןָמּוקְג
 רְטעֶּפְׁש ףוא ןעוֶוג הָחְדִמ טיִנ תֹובֹוח יד טֶה דְנייַרְפ רֶמּוג

 / ְטֶצעֶל רעֶד רֵּבֶא בֹוח
 עי

  ןלְְקעֶו יד רַפ רֶלעֶג טְלאָצג יִניִׁשעק;ןייַ ןופ טָה רֶע ראָנ
 - ףףְנאָמ ןִמּוק טיִג ןייֵמ ןֹוׁש לאָז ןעֶמ ןְסיִר ּוצ אייֵז טאָה נּוא

 -  טְבאַמְְּבאָה גוא טְיִרְניגןְּבאָה ןְוי יד,זַא זיִא לַשְמִנ רָד
 יד לאָז ןעֶמ טאָג רַפ טְנאַמג ןידה תַדְמ רָד טֶה לָגע.סאָד

 - טאָגְְמעֶּבַגטֶה נּוא ּוניֵבַר הָׁשֹמ ןֵמּוקג זיִא ןְדְנעֶל רַפ ןָרּי
 - ּוַאטְראָד טייֵטְש ןעוֶוג הָחדמ ןידַה תַרֵמ םעֶד טאָה נּוא
 +דד לַע 'ה םֶחָיַו

 סטכעלש = -
 / םעֶד ףֹוא טְקְנעֶדּב ְךיִז טאָה טאָג (הָעְרָה

 יא

 ש .
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 הניאצ

 ןְּבאָה הָאּוּפרַא ןילעוֶויֵז םֶדְניימעֶג אָרׂשִי
 וְלאַה ןייַז טאָה םֶחְנַּפ לייוו נּוא רֹועִּפ ְךֶרֹוד
 רָד טְכאַמעֶג טֶה נּוא ןיִגעוֶו סְטאָנ ןּופ ןיִנאווַנ
 הָליֵמ ןּופ הָוְצִמ רֶד ייַּב לֵאְרְׂשִי יד ןְטְלאַה
 טְכאַמעֶגטֶה רֶעלייַו נּוא ּוהָילַא זיִא םֶחְנִּמ נּוא
 יִד טיִמ ןייַ הָנוְמ טיִנ ןְלאָז לֵאָרׂשִייִד םֶר
 םּורְד הָליִמ רעֶייִז יַּב ןְּבייַלְּב ןְלאָז נוא איע

 ןָכיִלְמיִא ףֹוא ןייז ּוצ ןעוֶועֶג הָבֹוז רֶע טאָה
 יִרָדָנּוזַּבַא םיִא טְלעֶמְׁש ןעֶמ נּוא הָליִמ תיִרְּב ן
 םעְלְּב נּוא דְניִק סאָד לֹמ זיִא ןעֶמ יוִו ליִּטְׁש |

 טְגאָועֶג רֶע טֶה םּורָד טְסּואוועֶגְךֹוא םָד טֶה
 םֶד ןְהעֶועֶג טֶה רע לייוו בֹקֲעַי רֵפֵע הֶּנֶּמ יִּמ |
 ןיִנעֶזייֵזלייוַוְןאַט טיִג ראָג לֵאָרְׂשִייִד ןעַק ןעָּמ |

 הֶצֵע ןייֵא רֶע טֶה םּורָד הָליֵמ תֹוָצִמ ּםִײקמ
 תּונָו טיִמ ןְגיִדְניִז ןְכאַמ ייֵז לאָז ןעֶמ ןּבעֶגעֶג |

  םִע נוא ןאָטְנ ּפָא ןיִרעוֶו הָליִמ תֹוָצִמ טעוֶו
 ןְסייֵה לאָז טאָג סאָד ןעוֶועֶג טְכעֶר טְלאָוו
 אייֵז לייוו ְךֹוא בָאֹומ ןּופ הָמּוא איִד ןיִנְנְרַה |

 תּונּוצ רֶטְכעֶמ עֶרעייִז עֶועֶג ריִקְפַמ ןְּבאָה
 שורקה ה"לש

 סאָד יֵנְזֶָה טְּבייַרְש ישר יִָאָה תַחּפׁשִמיִנְָאְל)ש
 ןיִא טייֵמְׁש םֶע םִֶוןוּכֶַא הָחְפְשִמ יד זיִא

 ןייֵא ראַפ סאוָו ְךיִז ןיֵרְדְנּואוו יִרָדְנַא ׁשֹנָיַו תֶׁשֶרַּפ
 זַא יִרְדְנַא יד ּוצ עֶנייֵאןָּמעֶנ יי יַד ןְּבאָה תֹוכיַָׁש
 ה"לש רֶר טְגאָ ְִא ייֵמְׁש לאָז ןוּבֶצֶא טאָמְש ןָא
 סֶד זַא רָסומַא ןּופ זָמָרַא טְרעֶהיִג ףֹורָד ּבאָה ְךיִא

 טְגאָגֶג ןְּבאָה יִרְנּוא םימכח איד יו ןיִנעקַא זיִא |
 ןיִנעֶ ָׁשְנעֶמ ןופ רָנְניִפ יִר ַא תֹובּותּכ ָתְכַמַמ ןיִא
 יז לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ליִגעֶנ ּוצ ְךייֵלְג ןָראוָועֶג ןְפאַׁשַּ
 טי ְריֵרטְרעֶה רֶע וו רעא ןיִא ןיִקעַמָׁש ןייַַא

 יִ ןֹבְצֶאָל ווא ןְגאָז ןעֶמ ןעק; רייֵר עָטּג ןייק |
 זיִא םאָד ןֹועּבְצֶאָל ןְנאַטְׁשעֶג טְלאָו םע יו ְייְַנ
 ינְזֲא ןָמיִּב רַפ םּורָד טֶה קּוסָּפ רֶד נּוא רֶגְניִּפ ןֹוׁשָּל

 בחְמ זיִא ןעּמ זַא םאֶד םְנייַו ןֹוּבְצֶא טאָמְׁש ןָא
 לאָז רֶע גּוא רעֶוא ןיִא רֶגְניִפ איר ןיִקעֶמְׁש ןייַרַא
 לאָז רעֶזזַא ףְראַדןעֶמ תַעְַּׁ ָרֲעא יד ןֶמיְֵׁש ּוצ

 :עֶר רָכָד ןייק ןיִרעֶה שיִנ |

 םירקי יטוקיל
 ןּופ הָאְנק יד ןעוֶועֶג אֹנקַכ ְךיִנ םֶּה רֶע יִרָדְנא

 יוֵוְצ איִד רַּפ םיִא טאָה טאָג נּוא אּוה ְךּורָּב טא;
 םולַׁש טְכאַמְג טֶה רע לייוו םֶלאָציִג ּפָא טיִג ןָּכִא
 טאָג םיִא םֶה לֵאָרְׂשִי איִר ןָׁשיוֵוְצ נּוא םיִא ןֶשיווְ
 ןופ טיִהְיִכעֶז ןיימ ןֶּבעֶג םיִא לעוֶו ךיִא טְגאָע

: " 

 א
 שצ א

 סחנפ תשרפ

 יִד ןְּבאָה ֹוזַא לּוׁשְלִׁש םעֶד טְניִרְק רֶד ריִא
 וסר הניארו

 םֹורַא ייֵז ןּופ םעוֶו םִע טְנאָועֶג טֶה טאָנ ראָנ
 ןּופ םעוֶו לֵאָרְׂשִי תּוכְלַמ םָד םָו תּור ןְמּוק
 ןְזאָל ייֵז ןעֶמ לאָז םּורָד ןיִרעוֶו טָעֹוּבִנ ריִא
 טיִנ ןֶּבאָה בָאֹומ ןּופ ןְנאַמ איד נּוא ןְּבעֶל

 ןייֵא ןְמעֶנ ּוצ לֶהקו ןיא ןִמּוק גיִּבייֵא טְראָטְנ
 ןּופ רֶּבייוַו איד רֵּבִא ּבייוַוַא רַפ תיִלֵאְרְׂשִי
 ןֵבּואְרִלו ןְמעֶנ טְנעֶמָג לֵאָרְׂשִיַא טֶה בָאֹומ
 ןֵסיוִו טְזאָלְג טאָה טאָג (יִנֵבּואְרָה תַחַּפְׁשִמ
 ןּופ ןייַר ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד םֶד הֶרָוּת רָד ןיִא
 סאו טְנאַועֶג ןֶּבאָה תֹומּוא איד ןעֶד תֹויְרע
 םִיַרְצִמ יד בּוׁשֲח ֹוזִא לֵאָרְׂשִי יד ךיז ןְטְלאַה
 ןעֶועֶג הָנְוְמ רֶּבייוַו עֶרעֶייִז טיִמ ְךאָד ןְּבאָה
 ןייַז טיִמ ןָכיֵלְטיִא םֵחֲיְמ הָרְוּת יד זיִא םּורָד
 ןֵבאָנ ןייַז טֶה טאָג נּוא רֶמאָפ ןייַז ְּךאָנ ןְמאָנ
 תּורע לאָז ןְמאָנ ןייַז םֶד ןְּבירְׁשעֶג ןָא ייֵייַּב
 םּורָד נּוא רֶדְניִק יִרְׁשָּכ ןיִנעֶו ייֵז םאָד ןְגאָז
 ּבוה ןָא ןיִא א'הא ןְמאָנ ןָכיֵלְטיִא ייַּב טייֵמְׁש
 ןיִנעֶז תֹויִתֹוא ייוֵוְצ איִד ףוס םּוצ דיּויַא נּוא
 לֵאָרְׂשִי ףֹוא תּודע ןְנאָז נוא טאנןּופ ןָמאָנ רֶד
 םֶחָנָּפ 'ר ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג רֶׁשָּכ ןיִנעֶז ייֵז םָד

 טגאז
 בקעי להוא

 טֶה רע ןֵיי קְלאָפ ןייַז ןאָט טְלאוָוְג טֶה רעגםוָו םֶטְכעֶלְׁש
 לֶנַע םעֶד ןּופ בֹוח ּרַד רֶּבֶא בֹוח םעֶד ןעוֶוג הָחדַמ ייֵז ןּופ

 ָדנַא ןייֵא ףֹוא ןֶּביִלְּבִ זיִא
 הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזג טאָנ טאָה םיִלְגַרְמ איִד טיִמ טְגיִדְניִזג

 ּוד יוֵו ֹוזַא ןְּבעֶג רַפ ןדִוי איד ּבאָה ְךיִא (ְךיֶרְבדַּב יִתְהַלָסו
 טםֶגיִדְנינ ןְבאָה ןֶרּוי איִד זַא אָד רָּבֶא ןְמעּבִג ָךיִמ טָּסאָה
 ןִדוי יד ףֹוא טקִישג טָהטאָג נּוא בָאֹומ ןּופ רֶטָבעֶמ יִד טיִמ
 זַא גּוא ןְרָראָמ סֹוא ןֶדּוי יִלֵא טְלאוָוְג טאָה נוא הָפְגַמ ןייֵא
 טֶבֵׁש ןּופ אּולָס ןֵּב יִרְמִז איִׂשָנ םעֶד ּוצ ןִמּוקג זיִא םֶחָנָּפ
 - איד נּוא ויַּפִׁש ןייֵא טימ ןֶָבאַטְׁשג םיִא טאָה נּוא ןֹועְמָׁש

 םָחֶנּפ טֶה ןעוֶוְג הָנֵוְמ ריִא םיִמ טָה איִׂשָנ רֶד םוָו תיִגָיְדַמ
 םָליִטְׁשִג זיִא הָפְנַמ איִד נּוא זיִּפְׁש ןייֵא טיִמ ןָכאָטְׁשָג ְךֹוא

 םָחָנִּפ ְךיִז טאָה ןדָוי יד ןְדְראָמ טיִג ןוׁש לאָז סע זַא ןְראוָוַג
 ןוש לאָז סֶע ןְצְנאַג ןיִא ןאָטְג ּפָא דֶניֵז רעֶד ןּופ בֹוח םעֶד
 יִׁשְטאָח דֶניָז איד ףֹוא טאָג ייַּב בֹוח ןייק ןְּבייַלְּב טיִנ ןייֵמ

 רֶניִז ןּופ בֹוח םעֶד ןאָטְג ּפָא לאָמ יִכיֵלְטֲע ְךֹוא טֶה הָשמ
 זיִא בֹוח רָד רָּבֶא לייוַו רָד ףֹוא ןעוֶוְג ראָנ זיִא ןָדּוי יִד ןּופ

 םָד ןאָמג ּפָא טֶה סֶחְנַּפ רָּכָא לָמיֵה םעֶד ףוא ןָּביִלְַּג ְךאָנ
 רעֶד יוִו טקנוּפ טאָג ןּופ גּוא ןְרָוי איד ןּופ ןְצְנאַג ןיִא בֹוח

 רטוג

 ר ןעֶועֶג אֵנְמ טאָה רֶע או ןיִנעקא גוא םילָש
 טעוֶו םִע טְנאָזג ּוצ םאָנ םיִא טֶה טאָג ןוֿפ הָאְנִק

 ףוא הָנּוהְּכ איד רָדְניֵק עֶנייַז ּוצ גּוא םיִא ּוצ ןייז

 תַבֲהַא רעֶר יו וזַא ןייַ םיִקיִרֵצ ןיִלעוֶו נּוא גיִּבייֵא
 2 = 5 גא* םיא 1 (

 סאוָו ךֶלֶמ ןייַא ּוצ לָֹשָמ ןייֵא זיִא םָד טְגאָז םֹולָׁש

 טה
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 לֵאָרְׂשִי איד לייַו איָח יִּבר ןיִנעוֶו ןּופ טְנאָו
 םּורד םִיַרְצִמ ןיא תּונו רַּפ טיִהָנ ְּךיַז ןְּבאָה
 לעטֶהֹוצַהְּבנ ןְראוָועֶג טְנייֵלעֶג םֹוא יז ןיִנעֶו
 אָדָקַח יִּבִר טאָג ףוא ןְניִרק ןאָט רעֶיִז ןיִא יי
 ְךייֵלָג זיִא בַרַא ףוא טְגיִרְק םוָו רעֶד טְנאָז
 טאָה חַרק יו ֹוזַא טאָנ ףֹוא טְניִרק רֶע יו
 טְלעֶטְׁש קּוָּפ רעֶד נּוא הָׂשֹמ ףֹוא טְניִרְקִנ
 טֶה דֶרֶע יד נוא טאָנ ףֹוא טְגיִרְקִנ טָה רע
 גְניִלְשעֶג ןייֵא םיִא טֶה נוא לֹומ ריִא טְניִפעֶג
 ןְכייֵצא ּוצ ןְראוָועֶג זיִא םָד נּוא (םַנְל יֵהָיַו
 בַר ןייֵא ףֹוא ןגירק טיִנ ניִּבייֵא לאָז ןעֶמ םֶד
 ןּופ רֶדְניִק יִד נוא טאָנ ףֹוא ןֵּכֶׁש לָּכִמ נּוא
 טאָה טאָנ ןעֶד ןֵּבְראָטְׁשעֶג שיִנ ןיִנעֶז חרק
 אייז נּוא םֶנְהיֵג ןיִא גְראַּב ןֶכֹוהַא טְכאַמעֶג
 עַשְטאָח נּוא הָריִׁש ןְנאָז נּוא ףֹורד ןעֶיימְׁש
 הָׁשֹמ טיִמ ןֶניִרְק ּוצ ןְּבּוהעֶג ןָא ןֶּבאָה אייֵז
 יז ןיִנעֶז םּורָד ןאָטְנ הָבּוׁשְּת ןֶּבאָה ייֵז ראָנ
 םיִמָכֲח לייֵמַא נּוא םֶנֵהיֵנ ןיִא ןֵמּוקעֶג טיִנ
 ןְנאַטְׁשעֶג ףֹורָד ןיִנעֶז ייֵז סאָו דֶרע יִד ןְגאָז
 ןעֶלאַפְנ זיִא ייֵז םּורַא ראָנ ןעֶלאַפַג טיִנ זיִא
 לייוו נְראַּב םֶד ןּופ ּפאָרַא םיִנ ןינעק ייֵז נּוא
 נאָז ייֵז נּוא ייֵז םּורַא ּביִרָנ רָפיֵטַא זיִא סע
 לֵרֹונַד יִּפ לענ .טאָנ ּוצ הָרָיִׁש ןייֵׁש רֶעייז
 וצ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא שאָה ןעֶמ (ץֶרָאָה קֵלָחַּת
 ןעוֶועֶג ויִא סִנ ןייַא נּוא לֶרֹונ ןייֵאּ!טיִמ טְלייֵמ
 יד ןאָטְנ ןָא טֶה רֶועֶלֶא םִוו לֶרונ םעֶד ייֵּב

 םירקי יטוקיל
 טאַהיִג ּביִל רֶעִייֵז םיִא םֶה סו ןּוז ןייֵא טאַהְנ טֶה
 ןְּבעֶ ייז ןיִא ןְְנאָהְג םיִא םֶה ןֶּבעֶל ץְנאַג ןייז םֶד
 טֶה ןּוז רָּביִל רעֶר סאָד ןָּפאָרְטעֶג ְךיִז טֶה לאָמַא
 רֶמאָפ רעֶר םיִא טֶה רָמאפ ןייַ ןינעקא טְגיִיִמ
 םאָו רָנייֵא ןָמּוקעַג זיִא ְךיִז רַפ ןופ ןָּביִרְטִג קעוווַא
 ץיִלַמ ןייֵא ןעֶוועֶג זיִא נּוא ְךֶלֶמ םֶר טאַהְג ּביִל טֶה
 ןּופ ןְראַצ םעֶר טֶליִטְׁשִנ טֶה נּוא ןּוז םעֶד רַפ רֶׁשֹוי
 ןּופ גּונֲעַּת םורָג טאַהְג ְךֶלֶמ רעֶד טֶה ְךֶלֵמ םעֶד
 טליִמְׁשנ טֶה רֶע םֶו םֶנֵׁשִרֶע ןיְצ ןיִא ְךאַז רֶה
 ןיפ רַעצ םֶד טָליִמְׁש נ םָה רֶצ םִוָמייווְצ ןראצ ןייז
 טליטׁשַג ָךֹוא רַעצ ןייַז םעֶד טיִמ רֶע טאָה ןּוז ןייז

 ׁשֵפָנ תַמְנַע טאָה ְךֶלֶמ רעֶר סאו םעֶד ץּוח ןְראָו
 יטאַהְנְּךאָנ רֶע טֶה טְגיִדְניזְג טָה ןּז ןייַזסָו טאַהְג
 רעֶד םוָו טקְנעֶרְקִיַנ זיִא ןּוז ןיִיַז םָו םעֶד ןּופ רַעַצ

 טאָנ אָר טֶה סָד נּוא ןָּביִרְמִנ םֹורַא םיִא טֶה רֶמאָפ
 םֶחְנְּפ (יִתָמֲח תֶא ביִׁשַה) הָשמ ּוצ טְנאַזְג אּוה ְךּורָּב

 ֶנמְׁשרֶע ןעייְצ ןיִא ןאָטנ הֶּבוט ןייֵא ריִמ טאָה
 טה '

 : : ר, ,, א יא רגע אש : : שא

 הניארר סחנפ תשרפי

 ביִׁשַהְו ןֵהֹּכַה ןרהא ןּופ ןּוז רעֶד רֶזעֶלֶא ןּופ ןּוז רעֶד סֶחְנַּפ ,

 גט א שא א אי
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 ץֶרֶא טְלייֵמ ּוצ טֶה ןעֶמ נּוא םיִמּוּתָו םיִרּוא
 . טאָה ןעֶמ נוא םיִקָלֲח ףְלעֶווְצ ףֹוא לֵאָרְׂשִי
 ֵּביִרְׁשעֶג ןָא לְטיווק ןייֵא ףֹוא קָלֲח םֶכיֵלְטיִא
  ְּךֹוא םיִטָבְׁש ףְלעוֶוְצ איֵד טאָה ןעֶמ :נּוא
 נא ןְּביִרְׁשעֶג ןָא לָטיוִוְק ןייֵא ףֹוא ןְכיִלְטיִא
 .ילַּכַא ןיִא טָׁשימ ּוצ ּךלְטיווק יִד טאָה ןעֶמ
  ןֵמּוקעַג זיא טֶבָׁש ןָכיִלְמיִא ןּופ איִׂשָנ רָד נוא
  ףֹוא ְּךֶלְמיוִוק ייווְצ ןִמּונעֶג םֹורַא טאָה נּוא
 - ןייַו ןּופ ןְמאָנ רָד ןְנאַטְׁשעֶג זיִא לָטיוִוְק ןייֵא
 . זיִא לָטיווק ןיִרָדְנַא םעֶד ףוא נּוא טֶבָׁש
 . רֶעסֶו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןופ קָלֲח סד ןְנאַטְׂשעֶג
  ןְגיִרְׁשעֶג טֶה לֶרֹונ רָד נּוא ןִמעֶג טְלאָזנ טֶה
 | יריִרְּכ טֶבִׁש םעֶדּוצ ןְמּוקעֶג ןיִּב לֶרֹונ ְּךיִא
 םֶד רֶוְעְלָא ּוצ ןייַז דֶׁשֹוח טיִנ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 | טְלעֶּתִנ םִע ןְמעֶו ּוצ םיִקָלֲח עֶמּונ טיִנ רע
 |/ איִד (ןונ ןֵּב עֶׁשֹוהיִו הָנּוְי ןֵּב בֵלָּכנ םיִא
 |/ עֶשְטאָה עֶׁשֹוהְי ראַפ בֵלְּכ טְלעֶמְׁש הָרֹוּת
 | ויִא םֶד בֵלָּכ ןּופ ןעֶועֶג רֶבּוׁשָח זיִא עֶׁשֹוהְי
 ,איִד יִיַּב טְלעֶטְׁשִנ ריֿפ ְּךיִז טאָה בַלָּכ לייַו
 . טאָנ ףֹוא טעֶרנ וייֵּב ןֶּבאָה אייֵז זַא םיִלְנַרְמ
 .טְכאַמעֶג ייֵז טֶה רֶע נּוא דְנאַל םעֶד ףֹוא ;ּוא
 .טאָנ םיִא טֶה םּורָד ןיִנעוֶו ְטאָנ ןופ ןְייוְׁש
 ,טְלעֶטְשִנ םיִא טֶה נוא ןאָטיִנ ןָא דֹובָּכ ךוא
 ,(דָחְפֶלֶצ תֹונְּב הָנֶבַרְקִּת) ֵעְׁשֹוהְי רַפ רעֶיַרְפ
 .ראַפ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז רֶחְפָלֶצ ןּופ רָטְכעֶט איִד
 |  רימּת ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶּבייוַו איִד הָׁשֹמ

 ' רמירפ ריי להוא
 | טְלאָצַּב םיִא רַּפ טֶה רע סאוָו הָול םעֶד ןופ רֶנייַרְפ רֶמּונ
 ְּבאָה תובֹוח יֵלֲעּב יד פיר וצ ייֵז טֶה רעוא ןְלְפְקעוֶוִני
 ןייק ןיש טֶה הֶוֹל רֶד וא הָול םעֶד ןְנאָמ טְנעֶקְג טיָנ ןֹוׁש
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז סָד ,תובוח יֵלֲעַּב יִד רַפ טאַהְג טיִנ אָרֹומ

 עמ ןְראָל םיִָגןייֵמ ןירעֶק רֶיוַוטְכאַמַג טֶה (יִתָמֲח תֶא
  לָמיִה ןיִא ןעוווג לַעֹּ ןוׁש רֶע טֶה ריי יִד ןופ (סֵאָרְִי ֵנְּ
 יִתְאנ חֶא ֹואְנקכ) ןאָטג םא ןירעי לאָז ןָראָצ םיִרָג רָד זַא
 || םעֶד ייז ְשיווְצ גְניִכעֶר ןיימ ןניִעֶר ןאָמ ןיי ןיִא (םֶבֹותְּב
 || גּוא טְגיִרעֶצִג רֶע ׁשָה ןיִנְרעֶצ טְפְראַרְג ּבאָה ךיא םוָו ןְראָצ
 תֶא יִתיִלַכ אֹלָוו ןְדוי יִד ּוצ ןְטְנּוא ןעוֶוג לַעוּפ רֶע טֶה רֵדָיְ

 טְניִרעִֶ טֶה רֶע סאוָוםעֶר תַמתַמ (ִתָאְנְּב לֵאָשִי יג
 טְגאָו םּורָד ןֶגֶנעֶר ןייַמ טיִמ דְנעֶלְראַפ םיִנ ןֹוׁש ייֵז ְךיִא ּבָה

 || ןיוגא ןְמעֶנ לאו םֶחְִמ זא טְמּוק ןיד םעֶד םיַמ שָרֶֶמ רעֶד
 || ,ניא לָמיִה םעֶד ףֹוא םֹולָׁש טְכאַמְג טאָה רע לייַװ רַכָׂש
 | םיִא ּוצ נאָז (ול רֹומָא) םּורד (ןֵכָלו ןְרּוי יד ּוצ רֶרֶע רֶד ףֹוא
 | ןייֵמ (םֹולָׁש יִתיִרְּב תֶאְו םיִא ּוצ ּביִג ְךיִא (ול ןֵתֹונו ויָגְנִה
 לֶמיִה םֶד,ףֹוא ןייַז לאָז םֹולָש ןייֵז .םֹולָׁש ןופ טייֵהרְביז

 ; רֶרֹע רֶד ףיֹוא



 "יי היי ןי יי
 יח

 וסר בניארו סחנפ תׂשרפ הניאצ

 ריִמ איו וזַא ןנאמ איד ןופ ןעוֶועֶג רָמיִרְּפ
 טְלאועֶג טיִנ ייֵז ןְבאה לֶנֲע םעֶד ייֵּב ןְנִפעֶג
 יד ייַּב גּוא לָנֲע םּוצ ְךיִלְנְניִרֹוא עֶרעֶייִז ןְּבעֶג
 םיִּכְסַמ טיִנ ךֹוא רֶּבייוַו יד ןְּבאָה םיִלִנַרְמ
 ןְנאַמ עֶלַא ןיִנעֶז םּורָד נּוא אייֵז טיִמ ןעוועֶג
 טיִנ ןיִנעֶז נוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןֵּבְראָטְׁשעֶג
 רֶּבייוו איד רֶּבֶא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוקעֶג
 איו ֹוזַא .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוקעֶג אָנ ןיִנעז
 סע (שיִא הָיָה אל הָלֵאְבּונ טייֵמְש קּוסָּפ ןיִא

 ןיִנֶז סאָוו יד ןּופ ןאַמ ןייק טְּבעֶלְג טינ טֶה
 רָּבייוַו איִד רָּבֶא םִיַרָצִמ ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא

 ץֶרֶא ןייק ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז נוא טְּבעֶלג אָי ןְּבאָה
 ןֵּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת יד טֶה םּורָד נּוא לֵאָרְׂשִי
 ןּופ תֹולָרֹונ יִד ייַּב דָחֶפֶלֶצ ןּופ רַטְכעֶמ יֵד

 ְּבאָה רֶּבייוו יד סאָד ןְיַו ּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 ִד יו רעֶמ דֶנאַל סאָד ןיִנָׁשְרי ּוצ טְסיִלְנעֶנ
 זיִא רֶטאָפ רֶננּוא טְגאֶזֶגּבאָה ייֵז נּוא ןְנאַמ
 טיִנ טאָה נּוא רֵּבְרִמ רעֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁשעֶג
 ןעֶזאָל םּורָד רַמְכעֶמ ראָנ ןּוז ןייק טְזאָלעֶג
 איד ןֶׁשיִוְצ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא ןיִנָׁשְרִי ריִמ
 לאָז םּוראוָו נּוא רַטאַפ רָזְּוא ןּופ רָריִרְּב
 טְרָניִמעֶג ןיִרעוֶו רֶטאָפ רונּוא ןּופ ןְמאָנ רָד
 דְחְפָלֶצ ןּופ רֶטְכעֶט יד נּוא הָחְּפְׁשִמ ןייַז ןּופ
 טיִנ ןְּבאָה אייֵז ןעֶועֶג תֹוינקדִצ יִסֹורְג ןיִנעֶז
 זיִא סאוָו רעֶד ראָנ ןְנאַמ ןייק ןְמעֶנ טְלאָונ
 םָד רֵּביִא נוא םֶחּויְמַא זיִא נּוא םּורָּפ רֶעייֵז

 ןְמּונעֶג טיִנ ןאמ ןייקייֵז ןּופ עֶטְסֶננּוי יַד טֶה
 אָדְסִח בַר עֶׁשְטאָה נּוא ראָי גיִצְרעֶפ ראַּפ

 ןאמ ןייק טיִנ טְמעֶנ םאוָו הָׁשַא ןייֵא טְנאָז
 רַדְניק ןייק ןֹוׁש איִז טעוֶו ראָי גיִצְרעֶפ ויִּב

 טְראַונ גְנאַל וזַא ייֵז ןְּבאָה יו נּוא ןְּבאָה טיִנ !

 יֵנְּב לַעֵמ) סֶנָּמייווצ ןֶראָצ ןייֵמ טְרעֶקְנ םּוא רֶע טֶה :
 ינְּב איִר ןּופ רַעצ םעֶד טְליִטְׁשִנ טאָה רֶע (לֵאָרְׂשִי
 טְליִטְׁשִג ךיא רַעַצ ןיימ זיא םעֶד ףרוד לֵאָרְׂשִי
 םיִא ּוצ ןייַז םעֶו (וגו וערָולּו ול הָתְיָהְו) םֶד רָּביִא
 ןּופ נוא גיִּבייֵא ףוא הָנּוהַּכ יֵד רָדְניֵה עֶנייֵז ּוצ נּוא
 ה"ּב טאָנ יוִו טְפאַשְּביִל יִר ןָסיוִו ריִמ ןיִנאק ןיִנאַד

 ךִא ּבאָה רֶדיו נּוא לֵאָרְִי קְלאָפ ןייז ּביֵל טאָה
 (יָֹלאֵל א רֶׁשֲא תַחַּת) הָנּוחְּבאיִד ןְּבעֶגְנ םיִא

 גּוא ןיִנעֶו סְמאָג ןּופ ןעוֶועֶג אֵנְקְמ טאָה רָע לייוַו /
 לֵאָרְׂשִישיִא םֵׁש לֵאָרְׂשִייִנְּב יד ףוא ןֶּבעֶג רַפטֶה|/

 זוי

 םירקי ימוקיל

 ְאָנ רעֶד גוא (תיִנְרִמַהתֶא הֶֶּה רֶשֲא הָכּומַה

 םֶנא ןאָטיִג ייֵז טֶה טאָנ ראָנ ןְמעֶנ ןְנאַמ טיִמ
 נּוא טָרָדְנּוה ּוצ רֶדְניִק טאַהְנ ןּבאָה ייֵז סֶָד
 רָטְכעֶמ איד ןיִנעֶז םּורָד נוא ראי :יִסייֵרָד
 ראַפ ןְמּוקעֶג ראָי גיִצְרעֶּפ ּוצ דֶחְּתָלְצ ןּופ
 ןֶמְלאַה ְּךֹוה טיִנ ְךיִז לאָז הָׁשֹמ יִדְּכ הָׁשֹמ
 ְךיִא לייוַו בּוׁשָח ןיִּב ּךיִא ןְנאָז טיִנ לאָז נּוא
 ןְטְלאַהעֶג ףוא ראי ניצְרעֶפ זיִּב ְךיִמ ּבאָה
 הָשֹמ ּוצ טְנאַזעֶג טאָנ טֶה םּורָד ּבייַוַא ןָא
 רָטְכעַמ יֵד םֶד העָזנּוא ְךֹוה טיִנ ְךיִד טְלאַה
 ְךאָנ נּוא ראָי ניִצְרעֶּפ ןְמְראוַו דָחפָלְצ ןּופ
 ראָנ ןָמעֶנ טיִנ ןְנאַמ ןייק ןְליִו נוא רעֶמ
 ךָזנּוא טְגאָזעֶג םּורָד ןֶּבאָה אייֵז נּוא עֶמּורְפ
 הָּצֵע רעֶד ןיִא ןְּבְראָטְׁשעֶג םיִנ זיִא רֶטאָפ
 הָׁשֹמ טְכאַרְטעֶג ךיז ןְּבאָה ייֵז ןעֶד חַרק ןּופ
 טֶה רֶטאַפ רָזנּוא לייַו ןְפְלעֶה ְּךאָנ זנּוא טעוֶו
 ְךַרֹוד נּוא םיִא ףֹוא חַרֹק טיִמ טְגיִרקִנ טיִנ
 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא קָלַחַא ןגירְק ריִמ ןילעוֶו םֶד
 רעד ןעוֶועֶג טיִנ םיַא ויִא רָטאַפ רָזְנּוא לייוו
 ְךיז ןופ ןיִד םעֶד הָׁשֹמ טָה םּורָד נּוא רָדיוו
 םיִא לאָז ןעֶמ יִדָּכ טאָג רַּפ טְקִיִׁשעֶג קעזַא
 טעֶרְג םיִא ןֶּבאָה אייֵז לייוו ןייַז דֶׁשֹוח טיִנ
 טיִנ נּוא ייֵז רֶע טְפְלעֶה םּורְד רֶטְרעֶֶו עֶטּוג
 הָׁשֹמ טֶה םּורד לֵאָרָׂשִי ץֶרָא ןיִא קָלַחַא ייֵז
 לייֵטַא נוא טאָג רַּפ ןָמּוק ןיֵד רָד זאָל טְנאָועֶג
 טיִנ ןיִד םעֶד טֶה ּוניֵּבַר הָׂשֹמ ןְגאָז םיִמָכֲח
 רֶע לייוַו טְנידְניִז רַּפ טֶה רֶע ןעֶד טְסּואוועֶג
 טְנאַועֶג טאָה גּוא ןְטְלאַהעֶג ָךֹוה ְּךיִז טאָה
 ןיִטְּפְׁשִמ ּוצ ןִמּוּפ רימ רפ לאָז ְּךאַז יִּבְראַהַא
 ןיִטּפְׁשִמ םיִנָיַד ִרָדְַא ןְלאָזְךאַזעֶגְניִרְגַא גּוא
 טֶה רֶע םֶד טְפאַרְטְשִג טאָג םיִא טֶה םּורָד
 זיִא םִע עֶׁשְמאָח טְסּואוועֶג טיִנ ןיִד םעֶד

 רגנירגא

 רעֶר םיִמ ןְראוָוג ְגאָלְׁשנ זיִא םָז לֵאָרְשִי םעֶד ןּופ
 רֶע אּולָס ןֶּב יִרָמִ ןעוֶועֶג ויִא םעֶנייֵא ןיא תיִנְְרַמ
 רעֶ יו וזַא ןועָמַׁש טֵבֵׁש ןוֿפ איִׂשָג רֶד ןעוֶועֶג זיִא
 טימ ןְראָווַ ןְגאָלְׁשג זיִא רֶע טְּבייַרׁשּיסיִמּודק לַחַנ
 םָניֵא ןיִא ןעֶועֶג ְךאָנ ןיִנעֶז ייֵז ןעוֶו תיִנָיְרִמ רעֶד
 ריא ןּפ ןֶרייֵׁש ּפָא ןעוֶועג יז לאָז יִדְמַ ןעו ןְראָו
 ןיגְְראַה אייז טְראָטַג ןעועֶג טְשיִנ םֶחנִּפ טְלאָו
 הָׁשֶא רעֶר ןופ ןְמאָנ רָד גּוא (הָּכֶמַה הָׁשִאָה םֵׁשְ)

 ,רּוצ תַּיְִִּ ןעוֶועֶג ויִאְְראָוְְאָלְַׁג יא יו סו
 הָחָּפְשִמ ןייֵא ןיפ רֶמְסֶלֲע ןייֵא ןעֶועֶג זיִא רּוצ רָה

 * ןָֹל ןיִא

 יי יי טי גע
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 סע ןְגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא גוא ןיֵד .רֶגְניִרנַא
 ןיד םעֶד ןְּבייֵׁש ןָא יצ ןעֶועֶג יאָר טְלאָו
 םיִניֵד עֶלַא יוִוֹוזַא הָׁשֹמ ְּךֶרֹוד הָרֹוּת רָד ןיִא

 ןְביִרְׁשעֶג ןָא ןְראוָו הָרֹוּת רעד ןיא ןיִנעֶז םז
 דָחְפָלִצ ןּוֿפ רַטְכעֶמ איד ראָנ הָׁשֹמ ְּךָרֹוד

 יז ְךַרוד לאָז ןיִד רֶד םֶד ןעוֶועֶג הָכֹז ןּבאָה
 ָךֹוא נוא הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןּביִרְׁשעֶג ןָא ןיִרעוֶו
 טֹומ םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןְּבאָה רָּבייַוַו יד לייוַו
 ןעֶמ ָּתיֵׁשְרִי םעֶד ְךרֶוד םָז טְלעֶוו רָד ףֹוא
 טיִנֹלאֶז ןעֶמ ןעוֶו רֵּבֶא טְּבְראַטְׁש רָנייֵא ןעוֶו
 םּורָד ןעֶועֶג טיִג הָשּורְי ןייק טְלאָז ןֵבְראַטְׁש
 ןְּביִרְשעֶג ןָא ןְראוָו הָׁשּורְי ןּופ ןיד רעד זיִא
 רָמָכעֶט יד טְנאַזעֶג טֶה טאָנ נּוא רָּבייוַו ְךְרוד

 םִוקָלַחַא ייֵז ּביִג טְכעֶר ןירעֶר רֶחָפָלצ ןּופ
 ּביִנ ְךֹוא נוא ןְמעֶנ טְלאָזג טֶה רֶמאָפ רֶעייֵז
 ְּתִׁשְרַיִג טאָה רֶטאָּפ רעֶייז סאוָו קָלֵחַא ייֵז
 הֵלֲ !.רֶטאָפ ןייַז ייַּב רֶדיֵרְּב עֶניז ןֶׁשיוִוְצ
 ייֵנ הָשֹמ וצ טְנאָז טאָנ (םיִרָבַטָה 'רַה לֶא
 ןֵטְראָד טְסעוֶו נּוא םיִרָבֵע גְראַּב םעֶד ףֹוא
 הָׁשֹמ ןָסייֵהעֶג טֶהְ טאָג לייוו ןעֶד ןְּבראַטְׁש
 דָחְפָלְצ ןּופ רֶטְכעֶ יד ּוצ ןְּבעֶג קָלֵהַא לאָז
 רע םֶר טְניימַנ הָׁשֹמ טֶה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא
 טֶה םורד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןִמּוק ןוש טעוֶו
 ּבְראַטְׁש טעוֶו רע סאָד טְגאָועֶג טאָנ םיִא
 ןרָהַא רֵרּורְּב ןייַד יו וזַא (ונו ףֵסָאָנ רֶׁשֲאַּכנ

 וצ טְסיִלְגִנ טאָה הָשֹמ ןעֶד ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 טיִמ רָד זיִא ןרָהַא םָו ןְׁשיק ןּופ הָחיִמ רָד
 וד טְגאָועֶג טאָנ םיִא טֶה םּורָד ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ןְּבְראָטְׁשעֶגויִא ןרֲהַא יו ּזַ ןְּבִראַמְׁש טסעֶו
 רָדָיוִו טֶה ריִא יו ֹוינ (יִּפ םֶתיִרְמ רֶׁשֲאַּכ)
 טאָנ נוא הָביִרְמ יִמ ייַּב לֹומ ןייפ טְגיִנעֶּפְׁשִנ
 טֶה הָׁשֹמ הֶריִבֲע ןייַא רַּפ אוו ןֶפיו טְזאָל
 רעֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש טְיִקג טֶה רַע םֶד ןאָמְנ
 ְךֹוא טֶה רֶע ןְגאָז טיִנ ְלאָז טייֵל יֵלְּכ רָּבְדִמ
 םִו יַד עֶלַא טימ ְךייֵלְג ןאָמְנ תֹוריֵּכַע יםֹורְנ
 זיִא םִע רַּברִמ רעֶד ןיִא ןבִראַטְׁשעֶג ןיִנעֶז
 תּוקְלַמ ןעֶמ טאָה רֶּבייַַ ייוַוְצ לֶשֶמ ןייֵא
 ןּופ ןְגייַפ איד ןיִסעֶגְג טאָה עֶעייֵא ןְגאָלְׁשעֶנ
 טְנאָז ןעֶועֶג הָנִַמ שֶה ירָדְנַא יֵד א הָמיִמְׁש
 יִנעוֶו ןּופ ןְגאָלְׁשעֶג יז טֶה ןעֶמ םֶו הָׁשִא יד
 ןייַמ ףוא ןְגייִפ ןְגנעֶה ףֹוא ןעֶמ ּואָל ןְנייפ
 רעֶוו ְךיִא סאָד ןְפיוו ןְלאָז טייַל יֵדְּכ וָלאה
 ןעֶמ יִרְּכ הָמיִמָׁש ןופ ןייַפ ןינעוֶוןופ ןְגָלְׁשִ

 הניארו םחנפ תשרפ

  וַא ןעוֶועֶג הָנְֵמ ְּךֹוא ּבאָה ְּךיִא ןְגאָז טיִנ לאָז
  ְֹּבירְׁשעֶג ןָא טאָנ טֶה ְךֹא ֹוזַא ירָדְנַא יו
 יע ןְנאָו טיִנ לאָז ןעָמ יֵדְּכ הָׂשֹמ ןּופ הָריִבע;
 . עֶלַא םו הָריִבֲע רָד רֶּביִא ןֵּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 - ןגאד ןיפ רָּבְרִמ רעֶר ןיִא ןֵּבְראָמְׁשעֶג ןיִנעֶז
 - םֵחַרְמ ְּךיִז זיִא טאָנ סאָד ּפָא דיִמ ןיִנְרעֶל
 . ףְראַד רֶע ןעוֶו ּוליִּפָא םיקירצ איד רָּביִא
 . טְניִרעֶצ רע ןעוֶו ןֵּכָש לֶּכִמ ייֵז ףֹוא ןיִנְרעֶצ
 ּו אייֵז רֵּביִא םֶחַרְמ ְךיִז רֶע זיִא אייז ףֹוא טיִנ

 / טְרָדָנּוה טְנאָו הָדּוהְי ר (1יי לֶא הָׂשֹמ רֵּבַדְיַע
  םֶ הָרֹוּת רָד ןיא ןיִנעֶז תֹויִׁשְרַּפ גיִצָּביִז נא
 . רַפ טְנאַמ רעֶד טְרעֶו טאָנ ןּופ ןָמאָנ רעֶד
 ; טאָג רַפ טְנאַמ רָד הָׂשֹמ זיִא אָד נּוא הָׁשֹמ
 , ןיִּב טְנאַועֶג טאָה טאָנ לייוַו םּורָד זיִא סאָד

  לֵאָרְׂשִי רָּביא ןעוֶועֶגְךלַמַא הָׁשֹמ זיִא רעֶהַא
 | טְנאַמ רעֶד רֶעיִרְפ ןְמאָנ ןייַמ זיִא םּורָד
 - זיִא טְּבְראַמְׁש הָׂשֹמ זַא טְנייַה רָּכֶא ןְראוָועֶג
 . רעֶיְרְפ לאַמַא ְךֹוא לאָז ןְמאָנ ןייַז םָד טְכעֶר
 , טְנאָז הֵׁשֹמ (תֹוחּורָה יַהֹלֲא ַײ דֹוקְפִיל ןייֵטְׁש
 .גיִהְנִמ ןייַא ןְלייוֵו רעֶד םֹוא לאָז רֶע טאָנ ּוצ
 ;ןייזְךאָנ אייז ןיִריִפ לאָז סאוָו לֵאָרְׂשִי רֶּביִא
 , טְסייֵה טאָג םָד ןְהעֶועֶג טֶה הָׁשֹמ ןעֶד טֹוט
 ..רַטְכעַמ עֶנייַזּוצ דֶחֶפָלצ ןּופ הָׁשּורְי יד ןְּבעֶג
 טייַצ יַד ויִא טְנייַה טְכאַרְּטעֶג ְּךיִז רֶע טאָה
 { םפאַש הֶרָרְׂש ןייַמ זַא טאָנ ןְטעֶּב לאָזְיִא
 ייֵז סאָד רֶדְניִק עֶנייֵמ ּוצ הָשּוריִּב ןייֵג לאָז
 יז ּבאָה ְּךיִא יו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי יִד ןיִריִפ ןְלאָז
 . הָעיִר ןייַמ טֶרָּפְנעֶיְג םיִא טאָנ טֶה טְריִפעֶג
 .ְךיִר טאָה םאָו עֶׁשֹוהְי טְרטיינ ֹוזַא טיִנ ויִא
 ןְגְנאַנעֶג קעוַא טיִנ זיִא גּוא טְניִדַּב ְךיִלָרֲע
 .טְניִרעֶלְג הָרֹוּת ץֶלַא טֶה נּוא טְלעֶציִנ ןייַד ןּופ
 גוא ןיִנָׁשְרִי טְפאַׁש הֶרָרְׂש ןייד טעוֶו רעֶד
 .לֵאָרְִׂי ץֶרֶא ןייק לֵאָרְשִי איד ןיִריִפ טעוֶ
 } םֶלֹועְלְׁשונוּבַר טאָנּוצ טְנאָועֶג טֶה הָׁשֹמ נּוא
 .רֶעיִרְפ לאָז םוָלֵאְְׂשייד רֶּביִא ְךֶלֶמַא ץעֶז
 .ךיִא יוִו ֹזַא ןְדּוי ראַּפ הָמָהְלִמ רעֶד ןיִא ןייַנ
 . ןינעק, לאָז רֶע נֹועְו ןֹוחיִס ייַּב ןאָמִנ ּבאָה
 ּוט נוא תֹוכְו ןייז טיִמ לֵאָרְׂשִי יר ןייַז ליִּצַמ
 . רע םֶד ןאָטְג רימ טְסאָהּוד יוִו ֹוזַא טיִנ םיִא
 / תֶא ךֶל חק) ןְּבְראַטְׁש ןגירד ןְמיִמ ןיִא לאָז
 .טיִמ ַעֶׁשֹוהְי ןייֵא םעֶנ טְנאָז טאָג (עֶׁשֹוהְי
 , וד םו ריִד ּוצ לאוו םיִא גאָז נּוא רייֵר עֶטּוג
 | םֶטאָנ רָּביִא גיִהְנַמַא ןייז ּוצ הָכֹוז טְסיִּב
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 םיא ףֹוא דֵעָה עֶנייד ןָא ןְהעֶל נוא רֶדְניק
 טְרעוֶו רע סאָד ןְהעֶז ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד ידְּכ
 ןינְׁשְרד םיִא זאָל נּוא גיִהְנַמַא טְרָא ןייַד ףֹוא
 ְךאָנ רֶד ןְלאָז לֵאָרְִׂי יד יּכ ְּבעֶל ןייד רַּפ
 ןייק עֶׁשֹוהְי טֶה ןֶּבעֶל ס'הָׂשֹמ ייַּב ןְגאָז טיִנ
 םיִא ּביִג נוא ןְּבייֵה ףֹוא טְנעֶקג טינ פאק
 םיִנָּפ יה ןיִא טָכייֵל סוִו טייקָנֹוש ר ןּופ

 יו ֹוזַא טְכייַלְג טֶה הָׁשֹמ ןּופ םיִנָּפ םָד ןעֶד
 ןקיק ןייַרַא טְנאַקְג טיִנ םיִא ׁשֶה ןעֶמ ןּז יד
 טְכייֵלַג ראָנ טאָה ַעֶׁשֹוהְי ןּופ םיִנָּפ סֶד נּוא
 םעו ןֵהֹּכַה רֶוֲעָלֶא רַפ נוא הָנָבָל יִד יו ֹוזַא
 יד ןיִא םיִא ןיִנעֶרְפ ּוצ ןייֵמְש ןעֶזיִמ עֶׁשֹוהְי
 הָׁשֹמ טְנאַזעֶג טאָנ טֶה םָד נּוא םִיִמּוּתְו םיַרּוא
 ןייד ןיִנׁשְרִי לאָז ןּז ןייַד טְרעֶנַּב טְסאָה ּוד
 רֶּביִא גיִהְנַמ ןייַא ןייַז ּוצ טְפאַׁש הֶרָרִׂש
 הָחָפְׁשִמ ןייַד ןופ ויִא רֶנעֶלֶא דָנּוצַא לֵאָרְִׂ
 עֶׁשֹוהְי רָּביִא טְפאַׁש הֶרָרְׂש ןְּבאָה רע טעוֶו
 ןאָט ןינעק טיִנ ְּךאַז ןייק טעֶוֶו עֶׁשֹוהְי ןעֶד
 טאָה ןוז ןייַד יו ְךייַלְג זיִא םּורָד רֶועְלֶא ןָא
 עֶנייַז ןאָמג טֶה הָׁשֹמ נּוא טְפאַש הָרָרְׂש םֶד
 ְךיִמְסַמ םיא טֶה נּוא עֶׁשֹוהְי ףֹוא דִנעֶה עֶדְייּב -

 םיִא טֶה טאָג עֶׁשְטאָח בַר ןייֵא רַּפ ןעוועֶג
 םיִא ףֹוא דְנאַה ןייַא לאָז רע ןָסייֵהעֶג ראָנ
 הָׁשֹמ םיִא טֶה ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ ןְייֵל ףורַא
 טאָה נוא דְנעֶה עֶדָייִּב טיִמ ןעוֶועֶג ְּךיִמְסַמ
 רֵּבַרָי .ןָצְראַה ןֶצְנאַג םָד טיִמ טְשְנעֶּבַג םיִא
 טֶה טאָנ (יִמֲחַל יִנָּבְרִק תֶא וגו הָׁשֹמ לָא ָײ
 ְךיִא ריִמ ןּופ טְסְרעֶנְּב ּוד הָׂשֹמ ּוצ טְגאָועֶג
 נא ןְּבעֶג גיִהנִמ ןייֵא לֵאָרְׂשִי דֵדניִק יֵד לאָז
 לאָז ייֵז לֵאָרְׂשִי יד ןָא טיִנ ּוטְסְנאָז םּוראוָו
 לָׁשָמַא זיִא םע תֹונָּבְרטיִמ ןְניִד טְכעֶר ְּךיִּמ
 טֶה ןֵבְראַטְׁש טְלאָזג טֶה ְךֵלֶמַא ןופ ּבייַוַא
 רָדָניִק יִד לאָז רֶע טְגאָועֶג ןָא ְּךֶלֶמ םעֶד איִז
 ןָא ראָנ גאָז ְךֶלֵמ רעֶד טְגאָז ןֵטְלאַה טְכעֶר
 וזַא ןְטְלאַה ךילרֵע ךימ ןְלאָז ייֵז רֶדָניֵק יֵד
 ןָסייֵהעֶג טֶָה טאָננּוא ןייז טּוג יֵאָדַוְּב ייֵז םעוֶו
 ןייֵא נוא ףאָׁש ןייֵא ןֶּבְרְקַא ראַפ ןְגעֶרְּב
 ליִטְרעֶּפַא נוא לעֶמ לְמעֶז םאָמ ליִטְנְהעֶצ
 רעֶד ןיִא ןְגְעֶרְּב ןעֶמ לאָז ווא ןייַו ריִמע
 וייַּפְׁש רֶקָיִע רעֶד ןעֶד טְכאַנ רַּפ נוא איִרָפ
 לעֶמ ליִמעָז נּוא ׁשייֵלפ זיא ןָׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ
 ןְסייֵהעֶג ןּופ רעד טאָג טאָה םּורָד ןייוַו נּוא
 עֶלַא לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד יֵדְּכ ןְגנעֶרְּב ןּברקַא
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 טיִנ רֶע טאָג ןּופ ויִא וייַּפְׁש איד ןְנאָז לאָמ
 טאָה םּורָד נּוא וייַפְׁש גּונעֶג לאָמ עֶלַא זֶנּוא
 איִד ןעוֶו טְכאַנ ראַפ טְכאַרְּבעֶנ םָנייֵא ןעֶמ
 רעֶד ןיִא םָנייֵא נּוא ןייֵג ףֹוא ףְראַד הָנָכְל
 רעֶד יֵדְּכ ןייֵג ףֹוא ףְראַד ןּז יִד ןעוֶו איִרָפ
 טָריִפ רֶע טאָנ ןּופ ויִא םָד ןְגאָז לאָז ׁשֶנעֶמ
 יד ןְפקאוַו ייֵז ְךֶרֹוד סו הָנָבָל יִד גוא ןּוז יד
 הָנָבָל רֶדְּךֶרֹוד טְכאַנייַּב ןְסקאוַו םוָו תֹוריּפ
 תֹוריּפ ןיִנעֶז סֶע נּוא ץייוו נוא ןיראק יו ֹוזַא
 .לָמֹוּב נּוא ןייוזיוו ֹוזַא ןּוז רֶד ןּופ ןֶסְקאַוַו םָו
 ןְהעֶצ טְנאָז טאָג טְנאָו ןֹומיִס יִּבַר ןֶּב אָדֵא
 טְסְנעֶמ ּוד סו ןְּבעֶגעֶג ריִדְךיִא ּבאָה תֹומֵהְּב
 ןייֵא ,גיִצ ןייֵא .ףאָש ןייֵא ,םקֶא ןייא ןיִסֶע יי
 ןייֵא יקאָּב ןייֵטְׁש ןייֵא ,שְריֵה ןייא ,דָניֵא

 ןייֵא ,ואָּת ןייֵא ,סקָא ןָרָליוו ןייַא ,ריִמ ליזיוו

 טיִנ ףעֶמ ּוטֵסְלאָז ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ .רָמְז
 תֹומֵהְּב עַכְלעֶזַא ראָנ ןַּבְרק ןייק ּוצ ןְגנעֶרְּב
 םֶד דְנעֶה יד ןיא ןָׁשְנעֶמ םעֶד ייַּב ןיִנעֶז םוָו
 ניִצ ןייַא נּוא ףאָש ןייֵא נּוא םקָא ןייֵא זיִא
 ייז חיִרְּטִמ ןְפְראַד טינ ְךיִז לאָז ןעֶמ יֵדָּכ
 רַפ דָלעֶפ ןיִא רֶדָא דְלאַו ןיִא תֹויַח ןָכיֵז ּוצ
 םיִא (םיִׂשָבְּכ יִנְׁש תֶּבַׁשַה םֹויְבּונ ןֵּבְרקַא
 ראַפ טְכאַרְּבעֶג ףאָש ייוְצ ןעֶמ טֶה תֶּבַׁש
 זיִא תָּבַׁש ןּופ ןְכאַז יד ןעֶד ףַסּומ ןֵּבְרַק ןייֵא
 ּוצ סאָמ ייוְצ ןעוֶועֶג זיִא ןֶמ רָד לֶּפאָט ץְלַא
 ןֵכּוק ייוֵוְצ ריִמ ןְכאַמ םּורד נוא ןָׁשְנעֶמ ןייֵא
 ׁשֶרֹוח שאר ייַּב (ַיַל תאָמַחְל תָּבַׁש ףֹוא
 ייַּב איוִו רעֶמ טאָנ ּוצ תאָמַח ןייֵא טייֵטְׁש
 ןְפאַשַּב טֶה טאָג לייוַו זיִא םָד תֹונָּבְרק עֶלַא
 טְכעֶל עֶבייֵלְג ןייֵא טיִמ הֶנְבָל רָד טיִמ ןּז יִד
 טְכעֶל ןייק ןייֵלַא ְךיז ןופ טֶה הָנָבִל יֵד ראָנ
 רעֶד ניִטְכעֶל זיִא יִז ראָנ לקָנימ ויִא יִז טיִנ
 יִד טֶה ןייַרַא ריִא ןיִא טְנייַׁש ןּוז יֵד סו ןּופ
 םלֹוע לָׁש ונֹּבַר טאָנ ראַפ טְגאָועֶג הָנָבָל
 ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייק םֹולָׁשְו סַח ןעֶד ּוטְסאָה
 ןיילַא ריִמ ןּופ ןְטְכייל ןינעק לאָז ְךיא ןְכאַמ
 ןיִּב ְךיִא ןּז רעֶד ּוצ ןפְראַד לאָז ְךיִא טיִנ
 ןוז יד יוִו ֹוזַא טְלעוֶו רֶד ףֹוא גיִציִנ ֹוזַא ְּךאָד
 טְסאָה ּוד ןְנאָז תֹומּוא איד ןיִלעוֶו ְּךֹוא נּוא

 טְכעֶל םֶכיֵלְשיֵא ןְפאַׁשַּב ּוצ טיִנ חֹּכ ןייֵק
 הָנָבָל רעֶד ףוא טְניִרעֶצְנ טאָנ טֶה רֶהְנּוַּב
 ןאָמ ּוצ םוִו ןיִנְרעֶלְּדיִמ טְסְליוִו ּוד טְנאָז נּוא

 איד טאָה ןיִרְניִמ טְכעֶל ןייַד יז לאָז םּורָד
 הורל
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 לייוו םָלֹוע לָׁש ּונֹוּברטאָנ ּוצ טְנאָועֶג הָנְבָל
 ךיז טְכעֶל ןייַמ לאָז טעֶריִנ ְךייְֵג ּבאָה ְךיִא
 ּבאָה ְּךיא םָו סאָד טְגאָזעֶג טאָנ טֶה ןיִרָניִמ
 ְךִא םייַו ןּוז רעֶד ןּופ ןְפאַׁשַּב טְכעֶל ןייַד
 טְסאָה ּוד לייוַו ראָנ .זיִא סאָד םוָו רַפ לאוו
 לֵאָרְִׂירֶדְניק ֶניימ לאָז םּורָד שעֶרְגְךייֵלְ
 ְּךז טָעיינְּב הָנבְל יד ןעוֶו ןֵנֶרְּב ןְּבְרָק ןייֵא
 ןיִרְניִמ הֶנֶבִל יד ןאָמְנ טאָנ טאָה םּורָד נּוא

 יד יוִו טְכייֵלְגֹוַא טְלאוָו הָנָבָל יִד ןעוֶו ןעֶד
 קּוליִח ןייֵק טְסּואוועֶג טיִנ ןעֶמ טְלאו ןּוז
 טְנאָועֶג טאָנ טֶה ֹוזַא טְכאַנ נוא גאָמ ןְשיוִוְצ

 ןְלאָז יֵז זַא טייֵצ ןייַא ןְּבאָה ןִזמ ןְׁשְנעֶמ יִד
 םעֶד ןְּבאָה ייֵז םוָו ןיִלדנאַה ריז ןופ ןעור
 ניִטְכעֶל ןייַז לאָז סעזַאנּואטיּברַאג גאָט ןְצְנאַג
 ׁשֶנעֶמ רָד טְלאו גאָטייַּב יוִו ֹוזַא טְכאַנ ייַּב
 דְלאַּב טְלאוָו נּוא טְכאַנ נּוא גאָט טיִּבְרַאְג

 יד טְגאֶועֶג טאָנ טאָה ְּךאָנ נוא ןּבְראָטְׁשעֶג
 הֶרָוּת ןיִנְרעֶל ּוצ ןְּבעֶנעֶג ןָראָו זיִא טְכאַנ
 ליטְׁש ןָׁשְנעֶמ יד ןיִנעֶז לאָמ טְסְנעֶר םּוראוָו
 נוא ןיִנְרעֶל הֶרְוּת ןעֶמ ןעק הּור ןָּבאָה גּוא
 טּומ רָנייֵא ןעוֶו ןְׁשְנעֶמ יֵד ןְזיוועֶג טאָה טאָג
 וזַא הֶבּוׁשְּת ןייַז ןָא רֶע טְמעֶג אָד הָבּוׁשְּת
 ןְסייֵהְגטֶה נּוא הָנָבָל רֶד ייַּב ןֵנִפעֶג רימ יו
 זיִא איז םאוָו סאָד רָּכיִא ןְגנעֶרְּב ןֶּבְרָג ןייא
 ןעֶמ לאָז ןֶּבְרק םעֶד גוא ןְראועֶג טֶרָניִמְ
 טּוט הָנְבָל יֵד ןעוֶו ׁשֶדֹוח שאר םיִא ןְנְנעֶרְּב
 הָרְוּת עֶד ןיִא טייֵטְׁש םּורָד נּוא זיו ְךיז
 ּוצ ןֶּבְרק ןייֵא ַײל תאָמַח ׁשֶדֹוח שאר ייַּב
 טְכאַרְּבעֶג ןְּבאָה תֹומּוא איִד לייוַו נוא טאָג
 ְךיִז טּוט איִז םּוראוָו הָנָבָל רֶד ּוצ תֹונָּנְר

 ,םחנפ תרמפה

 זיִא טאָג ןופ הָאּובָנ איִד (ּוהָיְלֲא לֶא הָהָיָה ַװ רַיָ)
 יָנייֵז טְראָנְג ןָא טֶה רֶע גּוא ּוהָיַלַא ּוצ ןְמּוקעֶג

 בָאְחַא עַׁשְטאָח בָאְחַא רַפ ןְפאָלְג זיא גוא ןְדנעֶל
 רובָּכָל ןאָמג םָרּוהְילא ְךאָד םֶה ןעועַגעֶשְרַא זיִא
 בָאָחַא ֵגיוןעֶועֶג ְָלֶמַא זיִא בָאָחַא לייַו תּוכְלַמַה
 ּבייַו ןייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה בָאְחַא נּוא (לָבְזיִאָל
 ןּופ םיִאיִבְנ עֶלַא טיִגְרַהְנ טאָה ּוהְיַלֲא סאָד לָבָיִא
 ּוצ ַחיִלָׁשֲא טֶקיִׁשג לֶבְזיֵא טֶה לַעַּב טאָנ ּפֶא םעֶד
 טּלְּב ןיב ןאָמ ךיֶא לו ןגְראָמ םיִא ןְגאָז ּוהָילַא
 םַר ןְהעֶזְג טֶה ּוהָיַלַא יו ּוא ייֵז ןּופ םָנייֵא יו ֹוזַא
 ראְּבןייקןְפאָלְטְנַא רע;זיא הָנְּבִ ןייִא ןיִא זיִא רֶש

 םֶדןֶפָקָא ןעֶציירְד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טֶה גאָט

 ר עעאי ייי ררי יי
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 תניארו סחנפ

 רעד ןיִא טייֵטָׁש םּורָד ׁשֶרֹוח עֶלַא ןֶעייַנּ
 ןיִנעוֶו סְטאָנ ןופנ ןייַז לאָז ןּבְרק רעֶד הָרֹוּת
 .(תַרָצֲעיִניִמָׁשַה םֹויַבּנ הָנָבְל רָד ּוצ טיִנ נּוא
 תֶרָצַע טְסייֵה תֹוּכוס ןּופ נאָט רָמְכַא רעֶד
 . טאָה טאָנ ןְָלאַהעֶג ףֹוא ׁשְטייֵט זיִא סאוָו
 ; ריִא טֶה געט ןֶּביִז עֶלַא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָזעֶג
 .נּוא תֹומּוא איד ןיִנעקַא תֹונָּבְרַק טְכאַרְּבעֶג
 ; ןייַז ַחִמַׂשְמ ךייַא טיִמ ְךיִמ ְךיִא לע טְנייַה

 .גאָט ןייֵא טְכאַמ נוא ןֶּבְרק ןייֵא טְגְנעֶרְּב נּוא
 / געט ןֵביִז יִד ןּופ תֹונָּבְרַה יד נוא בֹוט םוי

 ְטְׁשְרִע םַד ןְראוָועֶגטְרָניִמְג לאָמ עֶלַא ןיִנעֶז

 ףֶלֵע גאָט ןְטירְד םָד ףְלעוֶוְצ גאָט ןירְדְנַא
 / םעֶד ןיִא ויִּב רֶגנייוַו םִנייֵא ץֶלֶא ֹוזַא נּוא
  ןֵּבִו טְכאַרְּבעֶג ףאָנ ןעֶמ טאָה גאָט ןְטֶּביִ
  ץֶרֶא ְּךֶרֶד הָרֹוּת ןד זנוא טְניִרעֶל םֶד ןְסקָא
 - ןטָׁשְרִע םַד ןְשְנעֶמַא ּוצ טמּוק טְסאַנַא ןעוֶו
 רַניִהְפאַק עֶטְפאָמְׁשִג ןיִסע םיִא רֶע טיִג גאָט
 / םעֶד ׁשיִּפ םיִא רֶע טיִנ גאָט ןיִרְדִנַא םעֶד
 . םֶד שייַלְפ ןיִרָדְניִר םיִא רעטיִנ גאָט ןְטיִרְד
 רַמייוַו נּוא םָּכְרַא םיִא רע טיִג גאָט ןָדְרעֶפ
 טְסעֶד נוא םיִלָּביִצ נוא ְּךְטעֶר םיִא רֶע טיִנ
 / םֹוא ךיִז טְואָל הָׁשִרַּפ איד נּוא ןעֶכייֵלְג
 . ןופ ןֶּבְרָק ןייֵא ׁשְטייַט זיִא םֶד (םֶכיִמְלַׁשְלנ
 טְלעוֶו איֵד טייֵמְׁש םֹולָׁש ףֹוא לייַו םֹולָׁש
 הָנֹומְׁש איד םֹוא ריִמ ןֵזאָל ְּךֹוא םּורָד נּוא
 (םֹולְׁשַּב לֵאָרְׂשִי ֹומֹע תֶא ְּךֵרָבְמַהְנ הָדְׂשע
 טיִמ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז טְׁשְנעֶּב םאוָו טאָנ
 ןופ טרָא םעֶד ףֹוא זיאז הָלֵפְּת לייַו םֹולָׁש

 :תֹונָּבְרַק

 גּוא עַבָׁש רַאָּב ןיִא טְאָלְג גָנּוי ןייַז טֶה נּוא עַבֶׁש
 טְצעֶויִג ְךיִז טֶה נּוא רָּבְרִמ רעֶר ןיא ןְגְנַגעֶג ויִא
 ןּבְראַמְׁש לאָז רֶעטאָנ ןְמעֶּבג םֶה נּוא םֹוּבַא רֶטְנּוא
 עֶגייֵמ ןּופ רָסעֶּב ןעֶד ְךיִא ןיִּב טְגאָנְג םאָה נּוא
 טְגיילעֶג ְךִז טאָה רע נוא (ֶשֵיַו שי ןירָמְלֶ
 .םֹוּב םָתֹור ןייַא רֶטְנּוא ןְראוָועֶג ןְפאָלְׁשְנַא זיִא גּוא
 ףוא םיִא םאָה נּוא טאָג ןּופ ְךָאָלַמַא ןְמּוקעֶג זיִא
 ּוהָיְלֲא טֶה .סֶע נּוא ףוא ייֵמְׁש טְגאָזְג ּוא טְקעווג
 לֶגירְקַא נוא ןָלֹוק ףוא ןְקאַּבנ זיא םִֶו ןְביקַא ןְהעֶזג
 גּוא ןְסעֶגְג רֶע טֶה ןְפאק ּוצ ןייַז יב טייֵטְׁש רֶסאַו

: 

 . ףֶאָלמרָר יִא טְניילעֶג רֶריוו יז טֶה גוא ןְקגרמג
 זו
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 הניאצ

 םָע נּוא ףוא ייֵטְׁש םֶגאָז נוא םיִא ּוצ ןְמּוקעֶנ רָדיו
 געֶו ןָמייֵוַא ריֵד ראַפ טְסאָה ּוד םֶראָו קֶניִרְמ גּוא
 ןְסעֶגְג טאָה נּוא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ּוהָיַלַא זיִא ,ןייג ּוצ
 ןּופ ַחּכ םעֶד טיִמ ןְגְנאַגעֶג ויִא גוא ןְקְניִרְמִנ ּוא

 ויִּב טְבעֶנ גיִצְרעֶפ גּוא געט גיִצְרעֶפ ןיִסֶע םעֶד
 ןעֶוְג טאַז רָע זיִא בַרוח גְראַּב םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רֶע

 ליֵה ןייִא ןיִא ןְמּוקעָג זיִא רֶע גּוא ןיִסע םעֶד ןּופ
 נּוא טאָג ןופ רייֵר יִד וָמּוקעג םיִא ּוצ ויִא םִע גּוא

 ןייֵמְׁש םעֶד ןּופ טְלאַּפְׁש רעֶד ןעוֶועֶג זיא לייַה יִד
 טאָנ טֶה .הָשֹמ ּוצ ןְוָיווַּב ןֶמָראָד ְךיִז םֶה טאָג םִָו

 רֶע טאָה ּוהָיְלֵא אָד ּוטְסּוט סאָו ּוהַָלֲא ּוצ טְגאָזִ

 איד ןיִא ןעוֶועֶג אֵנֹקִמ ְךיִמ ּבאָה ךיַא טְרעֶפְנַעיִג

 רֶניווַא ןייַז טעוֶו סֶע גּוא ןְראָפ רֶּביִא עו ְךיִא נּוא
 .גּוא רֶנייֵטְׁש טְכעֶרָּב ּוצ נּוא גְרעֶּב םֹוא טְכייֵר םָל
 טעוֶו ְךאָנ רעֶר נּוא .טאָנ טיִנ זיִא רָניוִו םעֶד ןיִא
 טיִנ ךוא זיא רעייפ םעֶד ןיִא נּוא רֶעייַפ ןייִא ןייז

 לוק ליִטְׁשַא ןייַז טעוֶו רֶעייפ םעֶד ְךאָנ נּוא טאָנ
 סאָר טאָה ּוהָיָלֲא איוִו נּוא .טאָג זיִא לוק םעֶד ןיֵא

 ןייַא טיִמ טְקעֶרְג ּוצ םיִנָּפ ןייַז רֶע םאָה טְרעֶהיִג -
 רָד ןּופ ריִמ רֶד ףוא םלעֶמְׁשִנ ְךיִז טאָה נוא ץאק
 ּוטֲסּוט םָו טְגעֶרְפִג רֶריוִו םיִא טֶה טאָג נּוא לייֵה
 םָה דִיר יִמְשְרַע ענייז נוי השמרז יד

 הרוהי ילשמ
 ּוהָילא הֹּפ ָךֶל המַי) טייֵטְׁש ֹוקְלִי ןיִא (ּוחָיֵלֵא הֹּפ ךֶל המּוו

 תֵאָנק אֵנֹקַמ הָּתִא םָלֹועְל ּוהָוְלֲאָל ה"ּבקה רַמָא יוכו
 ּוצ םָנייֵא ּוצ ןְמּוקג זיִא אֵפֹורַא לָׁשָמ יִּפ לע (וגו םיִטָׁשַּב

 ןייֵא דְניִק םעֶד ןֶטינְׁשִג ּפָא אֵפֹור רעֶז טֶה דְניק ןייַ ןָלייַה
 טְקְנאַדג הֶטאַפ רֶד טֶה .דנּוזג ןֵראוָוְג זיִא דָניק סד גּוא רַבֲא
 סאָו רַכָׁש ןייַז רַפ טּוג טְלאַצּב םיא טאה נוא אֵפֹור םעֶד
 רע זיא רֶבֲא םעד ןטָינשג ּפִא םיא טֶה רעםוָו ּםעֶד ָךרָיד

 סאָד ויִא םּורַא טייַצַא ןיִא םיִרָביִא יַלַא ףֹוא דֶנּוזִג ןְראָוְג

 םֶד ְךאָנ טְקַָׁשַג רֶטייַו רֶע טֶה ףאַלְש ןְראָוג רֶטייַמ דְגיֵק
 תַוָמַה םַ ןעוֶוַג זיִא סעסֶו טְּפעֶציִרַא ןְּבעֶגג רֶע טֶה אֵפֹור
 ּוצ ןֶּבֹוהְג ןָא רע טאָה ןְראוָוְג ראוָוָג זיִא רֶָמאָפ רעֶד איו

 ְךיִא ןאָטְג ּוטְסאָה םוָו עׁשָר יֹוא ייֵרְׁשִג רֶטיִּבַא טיִמ ןעֶייַרְׁש
 ןְריֵפ רָּביִא םיִא טְסְליוִוּוד נוא ןְכאַמ דְנּזִג דניק ןייֵמ ליל
 טְסאָה ּוד םוָו רֶבֵא םעֶד זַא ןְראוָוג ראוָוַג ְךיִא ןיִּב דָנּוצַא

 םעֶד ְךֶרֹוד ןְראוָוַג דְנּוזנ זיִא רע יִּבְצאָח ןֶטיְִׁשִג ּפָא םיִא
 רָפֹיחְמַא ראַּפ םיִא ןָבאַמ ּוצ ןעֶוְג זיִא הָבָׁשֲחַמ ןייַד רֵּכֶּפ
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 טסר הניארו םחנפ תרטפה
 טְסֶלאָז נוא געוֶו ןייַדסייֵהַא ייֵג טְנאָזְג םיִא ּוצ םאָנ
 ֶלֵ ןייֵא ר קֶׂשַמַד טאָמְׁש רעֶד ןּפ לֵאח ְּבְלאו
 ּוטְסְלאָז יִׁשְמִנ ןּופ ןּוז רעֶד אּוהָי נּוא םֶרָא רֶּביִא
 רָד עֶׁשיֵלֲא נּוא לֵאָרְִׂי רָּביִא ךֵלָמ ןייֵא ּצ ןְּבָלאַ
 ףוא איִבָנ ןייֵא רַפ ןָכאַמ ּוטְסְלאָז טָפָׁשֹוהְי ןּופ ןּו
 םּורָר ןָּבְראַטְׁש טְסְליוִו ּור .לייוַו ןעֶד טרָא ןייַד
 .םָרָא ןייַד ףוא איִכָנ ןְרדְנַא ןייֵא ןבאמ ּוטְסָּפְראַד
 ףֹוא טעֶרג וייֵּב טאָה ּוהָילַא לייַו ןְגאָז םיִמָכָח יִד
 טָה םּורְד ןאָּמג תֹוריֵבְצ ליִפ ןֶּבאָה ייֵז םָד לֵאָרְׂשִי
 עֶׁשְמאָח ןעֶד איִבָנ ןייֵא רַּפ טְלאָוג טיִנ םיִא טאָנ
 לאָז ןעֶמ טיִנ טאָג ְךאָר ליוִו וייַּב ןּוט לֵאָרְׂשִי איִד
 איד ּוצ םָקעֶד רָטאַפַא איו ֹוַא ןְרעֶר זייַּב יִיֵז ףוא
 יד ןיִננַה ןיִלעַו ייֵבָד יד (הֶיָהָ) ןּז ןייַז ןופ הָּפָרָה
 ןיִרְטְנַא טעוֶו םוִנ רד ןעֶד רֶמעֶגּפָא ןָגיִד םוָנ עָלַא
 אּוהְי םיִא םעוו לֵאָזֲח ןּופ דְרעוווְׁש רעֶד ןּוֿפ ןיִרעוֶו

 עֶׁשיִלַא טעֶו זאָל רֶּביִא טעֶו אּהְיםז נוא ןיְִגְרה
 םוא ןָפְלעֶה ןיִרדְנַא םעֶר םעֶו רָנייֵא גּוא ןיגגְרַה
 לעו ךיִא גּוא (יִּתְרַאְׁשִהְ) ןיִצעֶג ןָגיִד םוָו יַד ןָמאָר
 טי ןָּבאָה םוָו דְניזוט ןְּבִ לֵאְִָׂ ןופ ןְזָל רֶּביִא
 םיִנ טאָה םָו לֹומ םאָד נּוא ז"ע רעֶד ּוצ טְניִדעֶג
 פארא ּוהֵיַלַא זיִא (רֶרֵיו) ז"ע רעד ּוצ טְשיִקעֶג
 עֶׁשיִלֲאּוצ ןְניִפעֶג טֶה נּוא גְראַּב םֶד ןיפ ןְגְנאַגעֶג
 ףֶכָע ןֶסְקָא ראָּפ ףְלעוֶוְצ טיִמ טרעקאיג טֶה רֶע יז
 עֶׁשיִלַא גוא ןָסקָא ראפ ףֶלֶע טְריִפעֶג ןָּבאָה טְכעֶנְק
 טאָה .ןְסקָא ראָּפ עֶטְפיִלעוֶוְצ איִר טְריִּפעֶג טאָה
 ןְפְראוְג םיִא ףוא טֶה נּוא ץאק ןייז ןָמּונעֶג ּוהָיְלֲא
 םיִא טיִמ לאָו רֶע םֶד ןְיוִועֶג טיִמ רֶד םיִא טֶה רֶע
 גּוא רֶרְניִר יֵד טְזאָל רַפ עֶׁשיִלַא טאָה (בֹוזעַי) ןייֵנ
 ןמ לעָל ְךַא טְנאָז יא יהיק= ךאנ ןֵפֲאָלעֶג א
 ריר ְךאָנ ןייֵג ְךיִא לעוָו ְךאָנ רֶד רֶמאּפ ןייַמ ןֶׁשיִק
 םּוא עֶׁשיִלֲא ְךיִז םאָה (בָׁשָי) אייֵנ ּוהָיְלֵא טְנאָז

 טרעקג

 זַא ְךיִא העָז םיִׂשֲעמ יִגיִטְציִא ןיפ לייוַו .םּומ לַעַּבַא רבא
 והָיַלַא הֶז סֶחָנִּפ לַׁשְמִנַ .הָבֹוטְל טיַנ הָעָרָל זיִא הָנוּכ ייַד
 ּובִָע יִּכ 'וגו יִתאֵנֹק אנק) ןֶָיי ןְגאָלְק רַפ ןֶמיקַג דָנּוצַא זיִא

 שְרעוֶוןָרוי יִנעֶז טּפְשִמןייְַךֶרֹוד (ױגו לֵאָרְִי יב ּךֶתירְּ
 זַא ןעָמ טְהעֶז ןופ רֶד םְלעוֶו רעָד ןופ ןיִרעֶו הֶלְכִ ןְלאָ
 טְגאָו םֶד .ייֵז ףיא תּוכְזַא ןיִקעוֶו רעֶד ּוצ טיִנ זיִא הָנְוַּבןייַ
 יָנייֵר ןופ סֹוא טְזייוַו סע; יוִו (אֵנְקַמ הָּמַא םָלֹועְל טוקָלַי רֶד

 טסאָה ּוד סוָו נוא אֵנְקְמַא גיִרְנעֶטָׁש ּוטְפיִּב דייֵר עֶגִטְנייַה

 ןיִקעוֶו רָר ּוצ ןעוֶוג הָנּבןייַד טי זיִא םיִטָׁשַבןעוֶוג אֵנקַמ
 ןעוֶוג זיִא הָעֵד ןייַד ראָנ ןיִגעוֶו הָבֹיט רעֶייִז ןּופ תּוכְז ןייֵא
 ריָד טְמּוק םוָו רַפ ֹוזַא או זיִא סע זַא נּוא ןייז ּוצ ןיִד רֵרֹועְמ
 זַא טיֵנ זַא ּוהָיְלֵא ּוצ ןוָניוֵו טְלאָוְג טֶה תיישה לייַו .רֵכָׂש
 ּףְראַד גיִהְנַמַא ראָנ ןְרּוי איִד טיִמ ןייַז גַהֹונ ְךיִז ןעֶמ ףְראַד
 ַחּורָב אל ,(הָמַח ביׁשֵמ ְךַר הָנֲעַמ) רייֵַב עֶכייֵנ טיִמ ןָדייר

 + יז שַעַרָב אֹלְו
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 הניאצ 8
 ייֵז םָה נוא רֶרָניִר ראַּפַא ןְמּונעֶג םָה נּוא טְרעקְג
 טיִמ ןייֵג טעוו רֶע סאָו הָחְמִׂש סּורְג רַּפ טיִלֹוקעֶג
 ןקאַה ּוצ ןָא ןְטאָז טְלאָועֶג טיִנ טאָה נּוא ּוהָיָלַא
 איד ןְמּונעֶג טֶה נּוא ׁשייֵלַּת סאָד ןְכאַק ּוצ ץְלאָה
 םֶה נוא טְגאַפְשיִג יי יִ ֶעייג ריר יִר סֶע םיִלּב

 היי סי

 ֲ הניארו םחנפ תרטפה

 -!ןיִֶעןְבעֶנעֶג םֶה נוא ׁשיילְפ םֶר יז טיִמ טְכאָקיִ
 .םאָו טייַכ יִד נוא טְרעקאיג ןֶּבאָה סאוָו טייַל יד
 ןְגנאַנעֶג עׁשילַא זיא ְךאנ רֶר טייְַגעֶּב םיִא ןְּבאָה

 :טֶניִרַּב םיִא טֶה נּוא ּוהָיְלֶא ְךאָנ

 .תוטמ תשרפ
 יוװ טְנאַזעֶג טאָנ טֶה הָרָדָס רַד ןיִא (תוטמ)

 הָריִבֲע עטסערנ איד זיִא הָעּובָׁש
 נּוא טיִנ טְלאַה נּוא טְרעוֶוְׁש ׁשְנעֶמ רָד ןעוֶו
 נּוא ניִדְניִראָצ ׁשְנעֶמ ןייֵא ויִא ןְמייֵצ ּוצ
 םּורָד הָמָרֲה רֶע טֶה ְּךאָנ רָד נּוא טְרעוֶוְׁש
 רָדָא רָדְנַא טוט רנייֵא ןעֶוו טְנאָזעֶג טאָנ טֶה
 ּוצ ןייֵג רֶע לאָז הָמָרֲח טֶה נּוא העְובֶׁש ןייֵא

 הָמָרֲח ּבאָה ְךיִ ְגָז ייֵולאָז נוא טייל ייֵרְד
 םָד ןייַו ריִּתַמ םיִא ןְלאָו טייל ירד יִד נוא

 .ׁשְנעֶמ 'רָד זַא לאַפ םָד ןיִא ראָנ ןעֶמ טְנייַמ
 ןייַז ףֹוא העּובְׁש ןייַא רֶדָא רֶדָנ ןייֵא טּומ
 ןיק טיִנ טְפעֶרְטַּב םָע ניא ןאָורעֶּפ םִנעֶגיֵא
 ןּביִרְשעֶג ןָא טֶה הָרֹוּ יד נוא ןָׁשְנעמ ןֶרָרְנַ

 שורקה ה"לש

 טְסייה סֶר (הֶׂשֲעיויִפִמ אֵציַה לֶכָּכֹורָבָר לַחַי אלג
 לאָז לומ ןּופ ןָׁשְנעֶמ ןייַא םורַא טייֵג סַע םוָו

 רָדָג ןייֵא ןּופ אָד טעֶר קּוסָּפ רעד ןייז םִייקִמ רַע
 סֶע םָֹו (ןיֵּפִמ אֵצֹויַה לָכְּכ) רֶע טְגאָז ְךאָנ רֶד גּוא
 גיִרְּביִא יוִו וזַא סאָד ְךאָד זיִא סורַא לֹומ ןּופ טייֵג
 ןייַז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד זַא רָסּומ ןייֵא זיִא סאָד ראָנ
 אָצֹומ ןייַז ןָמיֵה לאַז רֶע נּוא ורּוּבִדָּב ןָמָאָנ ןייֵא
 סֶע ךוא ןעוֶו םורַא לומ ןּופ טְגאָז רֶע סו ויָתָפָש
 טיַנ טֶה רֶע נּוא רֶרֵנ ןֹוׁשְלַּב ןעוֶוְנ טיִנ ּוליִפֲא זיִא
 וניֵּבַר הָׁשֹמ איוִו ֹוזַא בּויִח ןֹוׁשָלָּב ְךיִז ףוא ןְמּונעֶג

 אֵצֹויַהְ) ןֵבּואָר יִנָבּו דָנ יֵנְּב איִר ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ןֶּבאָה ייֵז סוו זיִא סָד י"שר טְכאַמ (ּוׂשֲעַּת םֶכיִּפַמ

 ארי םיִמ ןייֵג טי ןְלאָז יי ןעֶוגלֵּבַקִמ יז ףוא
 יז נוא לֵאָרׂשִי ץֶרֶא ןֵמעֶג ּוצ ןייַא הָמָחְלַמ רָד ּוצ
 םֶר טעוֶו ןעֶמ ןְנאוַו יב ןָמאֵז ּוצ ןייַ ייֵז םיִמ ןָלאָז
 טיִמ ןְלייֵמ ּוצ ְךיז עוֶו ןעֶמ גּוא ןָמעָנ ןייַא דְנאַל
 ייֵז םאָו טְגאָועֶג ּוצ יִיז ןְּבאָה ְךאַז ןייֵא ְךאָנ ריִא

 בָיּוחֶמ ראָנ ןיִנֶז יז םּוראָָו ביוחַמ ןעֶונ םיִנ ןיִנעֶג
 רעֶר ןיִא ןֶמאַז וצ לֵאָרְִי איָד טימ ןייג ּצ ןעֶוג
 םֶכיֵחֲאַה) טְגאָזעֶג טֶה ּוניֵּבַר הָׁשֹמ יוִו ֹוזַא הָמָחְלִמ
 ןְּבאָה ייֵז רָּבֶא (הּפ ּובְׁשֵּת םָּתַאְו הָמָחְלִמִל ּואֹובְי

 ץלָחנּונְַנֲאַ) טְגאָועֶג ןּבאָה נּוא ןְמּונעג ְךיִז ףוא
 יז זַא יע ןָא ךיז ןְּבאָה ייֵז טְסייֵה סֶד (םיִׁשּוח

 ולא

 וו תֹובָדְנ נּוא םיִרָדְנ ייַּב (תֹוטַמַה יִׁשאֵרְנ
 בֹוט םֹוי םיִא טְכאַרְּבעֶנ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד
 .ןיא ןיִנעֶז סאוָו םיִׁשאֵר איד סאָד ןָייוַו ּוצ
 ןֶּבעֶג ּוצ לָהק םֶד ןְטייַ ןְלאָז רֹוד ןֵכיִלְטיִא
 ןְגאָז םיִמָכַח יד איוִו ֹוזַא תֹובָדָנ נּוא הֹקָדְצ

 ןְראָו זיִא םִע (ףוׂשֲעַיִש ןיֵד תיִּבָל הָרָהְזַאע
 לֵאָרְׂשִי יד ןְלאָז ייֵז ןיִד תיֵּב םוצ טְגאָועֶג ןָא
 ןעוֶו (רֹודְּת יִּכ הָׁׂשֲאְנ ןְּבעֶנ ּוצ הֹקָדְצ ןְטייֵנ
 ןיִא זיִא איִז גוא רָדָנ ןייֵא טּוט הָׁשָא ןייַא
 םָד ריִא טֶה רֶמאַּפ רָד נּוא תּוׁשָר סרָמאָפ
 ןְטָלאַה טיִנ רֶדֵנ םָד יִז ראָט טְרעֶוֶו רַפ רָדֵנ
 נּוא טְרעוֶו רַּפ ריִא טאָה רֶמאָּפ רעֶד לייַו
 טְרעוֶו רַפ ןאַמ רעֶד נּוא ןאַמַא טֶה איז ןעוֶו

 ריא
 בקעי להוא

 ּוצ רדֹנֲא ןאט טעוֶו שנעמא ןעוֶו (וגו רֶדָנ רודי יִּכ ׁשיִאו
 עֶנייז ןְכעוֶוְׁש רפ טינ רֶע לאָז (ּורָבָד לַחַי אלו טאָג

 םֹורַא טייג סֶע ֹוזַא יוִו ראָנ (הֶׂשֲעַי ויִּפִמ אֵצֹויַה לֶכָּנו רייַר
 ןֵּבאָה םיִמָּכַה יֵרזנּוא ןייַז םִיקמ רֶע לאָז ֹוזַא ליֹומ ןייַז ןּופ
 םיִמָלְׁשּי םיִאָרָי ןיִנעֶז סאוָו ןְׁשְנעֶמ יִד ּוצ ראָנ זַא טְגאָועֶג

 ןיִעֶז יי לייוַו ןאַט רֶרנֲא ןְלאָז ייֵזןעוווַג דיּתַמ הָרָוּת יִד טֶה
 יִרעדְנַא רָּבִא רֶדֵנ םעֶד ןייַז םִיקְמ ןיִלעוֶו אייֵז טְריִכעֶז רַפ
 ְלאָז איי רֶמעֶּבויִא סֶע ןאָט טי רֶדג ןייק ןְראָט ןְׁשנעֶמ
 טיִנ ןְלאָז גוא ןאָמ רֶדֵנַא לאָז ייֵז רֶדיֵא ןאָט רֶדָנ ןייק ראָנ
 ןיגע םֶד ןייְֵׁש רַפ ּוצ ןְּבעֶג ריִמ ןיִלעוֶו דְּוצַא .ןייל םִיקַמ
 טייֵל יִמיִרָא םיִנֵבְׁשייֵוְצ ןעוֶוג ןיִנעֶז סֶע לָׁשֶמִא ךרור
 רעֶד גוא רֶכיֵלְרעי ןייֵא רָעָה ץְלאָהַא ןעוֶוַג .זיִא רֶנייֵא
 רֶמְכעֶט טאַהְגעֶרייבןְּבאָה ייֵז גוא בֶנֵגַא ןעוֶוג זיִא רֶרְדָנַא
 רֵקעָה ץְלאָה רָד .ןבאַמ ּוצ הָנּותַח טייצ ןעוֶוג ןֹוׁש זיִא סוָו
 רֶע ןייַז ּוצ רעֶהְג סֶע יו רֶטֶכעֶמ עֶנייֵז טְכאַמָג הָנּותַח טֶה
 םָד ייַּב נּוא הָנּותַח רָד ּוצ רֶרייֵלְק נוא ןרנ ןְּבעֶגג אייז טֶה

 יז טֶה רע,נוא ןְדייֵמ עֶטְלַא ןעוֶוַג ןוש זיִא בָנֵג םעֶר ןֵכָׁש
 םָד טְגעֶרְפִג בֵגַג רֶד יָה לאָמַא ןְבאַמ הָנתתַח טְנעֶקְג שיִנ
 יו ךיִא יו ןאַמיִרָא ןייא ךוא ְךאָר טְסיִּב ּוד רֹקֲעָה ץְלאָה
 רֹוָּּבג ןְבאַמ הָתַה רֶטְכעֶט עֶנייֵר טְנעקג ּוטְסאָה ֹוזַא
 גָהנִמ ןייַז ןֵכָׁש רֶד םיִא טרְפְנֶע .ןדנ ןְּבעֶגְג ייֵז טְפאָה גּוא
 ןְראוָועֶג ןְראָבעֶג םיִא זיא סע; םוָו גאָט םָד ןעוֶוג ֹוזַא זיִא
 רַפ םֶד טֶה נּוא לֶטְסעֶק;,ןייֵלְקַא טְבאַמַג ְךיִז רע; טָה דְניִקַא
 לֶטְסעֶה ןיִאַעָּבְטַמַא ָפראוָוג רע טֶה גאָט עָלַא נא ןְסאָלְׁש
 סאָר ןְכאַמ ּוצ הָנּותַח ןּופ טייֵצ יִר ןָמּוקעֶג ויִא םָת זַא גוא

 דניק א



 .הניאצ

 ןְטְלאַה טיִנ רּדָנ םעֶד ְךֹוא איז ראָט ריִא
 תֹוריֵּפ ןייק לאָז יִז רָדֵנַא טוט יִז ןעוֶוּונייַהְד
 לאָז איז רֶדֶאְְטְסאַפ לאָז יִז רֶדָא ןיִסע טיִנ
 ְּתְרָפַא איִז רָדֶא ןייֵג טיִנ ץֶחְרֶמ ןייק ןיִא
 ןעק םיִרָדְנ יִד ׁשיִמְׁשַּת תֵאְנַה ןייַז ְךיִז ףֹוא
 ןְואָל רַּפ ייֵז זּומ יִז נּוא ןיִרעוֶו רַּפ ןאַמ רֶד
 ּוצ הָעּובְׁש ןייֵא נּוא ירְדָנַא ןייק טיִנ רָּבֶא

 רע ןעוווּוליִפֲא הָריִבֲע ִסֹורְג ןייַא ויִא ןאָט
 ןְניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ןְמָלאַה הָעּובְׁש יד ליוִו

 םְִייֵא ןייַז טאַהג טֶה רֶע םָד ֶּלֶמַה יאָ ייּב
 ןְראוָועֶג בּורָח ןיִנעֶז עֶלַא נוא םעֶטְׁש טְניִזֹומ

 ףֹוא ּוליִפֲא ןְראווְׁשעֶג ץֶלַא ןְּבאָה אייז לייַו
 םֶסיֵז םּוא ןְּבאָה ייֵז לייוַו זיִא םָד נּוא תָמָא

 רָנייא ןעוֶו ןֵָּׁש לֶּכִמ טְנאָמ רֶד ןְמאָנ םֶטאָּנ
 טְפאָרְטְׁשניִאְדוְּב רֶעטְרעוֶוׁשְלאַפ טְרעוֶוְׁש
 רע לייוַו רֵדָג ןייֵא טּוט ׁשְנעֶמ רָד ןעוֶו רֵּבֶא
 ּפָא טיִנ םיִא לאָז עֶרֶה רֶצָי רעֶד אָרֹומ טֶה
 רֶדָנ ןייֵא רֶע טּוט םּורָד הָוְצִמַא ןּופ ןְדָייר

 רָדָא ןעֶמ געֶמ סאָד ןאָמ הָוּצִב יד לאָז רֶע
 נּוא געֶו ןְטְכעֶלְׁש ןיִא ןְגְנאַנעֶג ויִא רֶע ןעוֶו

 שורקה ה"לש

 קּוסָּפ רעֶר טְגאָז םּרָד ןְמיִלַא ר רֶעיִרְפ ןייֵ ןְלאָז
 תקע) דֶנ טֶבֵׁש םֶד ייֵב הָכָרְבַה תאֹוו תֶׁשֶרַּפ ןיִא
 קּוסָּפ ֶר טְנייֵמ םֶד (לֵאָרְשִי םע ויָמְפׁשִמּו הֶשָע יי
 רעֶמ איז ןיִנעֶו ןיִרַה רַּצַמ נא טָּפְׁשִמַה רַצֵמ וזַא
 איִד טיִמ ןייֵג טיִמ ןְלאָז ייֵז ראָנ ןעוֶוג בִוחִמ םינ
 םאָג ןּופ תוקָדַצ איד ןאָטְנ ןְּבאָה ייֵז ראָנ לֵאָרְׂשִי

 ַײו) י"שה ייַּב טייֵמָׁש קּוסָּפ ןיֵא יוִו ֹוזַא טְסייֵה םָד .
 ייֵז ייַּב זיִא ֹוזַא רֶעירְּפ טייג ה"ּב טאָג זַא (םָׁשאֹרָּב

 יי ןְּבאָה ןֵכְּב (םֶהיֵנְפִל ףֵלֹוה ץּולְחַהְו) ןעֶוְג ךוא
 ךיִז ףוא ןּבאָה ייֵז סאוָו דייֵר עֶרֶעייז ןעווג םִיקּמ
 רעֶד זַא הֶדֵמ עֶכֹוה ןייֵא זיִא םָר נּוא ןעווג לֵּבִקְמ
 ןינֵע ןייֵא רַפ םִו נּוא ןייז גָהֹונ וזַא ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ -

 ןייֵא ףוא ייֵס (הֶׂשֲעַי ויִּפִמ אֵצֹויַה) ןייַז לאָז זיִא סָע :
 רָדֶא קָדָצ ןֵה ןייֵא ןיינ לאָז ואֵל ןייַא ףוא רָדָא ןֵה

 ורסמיו וק וי ואֵל ןייֵא
 םירקי ימוקיל

 ּוצ טעֶרְג טאָג טאָה (רמאֵל הָׁשֹמ לָא יי רַּבַריע
 ְךיִר ייֵז טְגאָזעֶג וזַא םיִא טאָה נּוא הָׁשֹמ

 םקונ הִזןְפְראַד לֵאָׂשִי יִד סו הָמקְנ איִד םַקונ
 יי ןיִרעֶ ּוטְסעוֶו ְךאָנ רעֶד םיִנְָדַמ איִד ןּופ ןייַ
 טיִנ טְסעֶוֶו ּוד םּוראָו קְלאַפ ןייַד ּוצ טֶליֶמאַעֶג
 תוקּומֲע הָלִנְמ רעֶד לֵאָרְִׂי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק ןיײרַא
 ןּבאָרְנַּבטְפְראַרעֶג טֶההָׂשמ םֶוםַעַמ ר טְּבייְׁש
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 תוטס תשרפ
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 ער הניארו

 רֶע הֹעּובׁש ןייֵא טיִמ ןְמאָצ ראפ ְּךיִז ליוִו
 עַכְלעֶזַא ןייֵג טיִנ געוֶו םעֶד ןיא רֶמייַו לאָז
 רִוָד איו ֹוזַא ןאָמ ןֶסייֵהעֶג טאָג טֶה םיִרָדְנ
 (ונו הָמ-ִאָויִּתעַּבְׁשִננ טְגאָועֶג טאָה ְךֶלֶמַה
 יתֹוָצַמ עֶנייַד ןֶטְלאַה ּוצ ןְראווְׁשעֶג ּבאָה ְךיִא
 הָשמ ּוצ טְנאָועֶג טֶהטאָנ (ונו תַמְקִנ םֹוקָע
 ּוטְסעוֶו ְךאָג רָה נּוא ןָיְדִמ ןיִא הָמְקָנ ןייֵא אּומ
 הָעּובְׁש ןייַמ ןֶטְלאַה זּומ ךיִא ןעֶד ןֶּבְראַטְׁש
 םיִנ טְסְלאָז ּוד ןְראווָׁשעֶג ּבאָה ְךיִא םאוָו
 הָרוּת יִד שֶה םּורָד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק
 נּוא םיִרָדְנ ןּופ הֶׁשרַּפ יד טְלעֶטְׁשִג רֶעיִרְפ
 ּוצ טְגאָועֶג רֶע טאָה ְךאָנ רעֶד נּוא תֹועּובְׁש
 ּבאָה ְךיִא לייַו ןְּבְראַמְׁש טְוּומ ּוד הָׁשֹמ
 ׁשֶרָדָנַא ןעֶמ ןעק הָעּובְׁש ןייֵא נּוא .ןְראווְׁשעֶג
 הָמָרֲה םאֶה ןעֶמ ןעוֶו ראָנ ןייַז ריִּתַמ םיִג
 לאַפ םעֶד ןיִא ראָנ ןעֶמ טְנייֵמ םֶָר ריִא ףֹוא
 העְובְׁש רָדֲא רֶדָנ ןייֵא טּוט ׁשְנעֶמ רעֶד זַא
 טפעֶרְמִּב סע נוא ןֹוׁשָרַּפ םיִנעֶנייֵא ןייַז ףֹוא
 ןייק ּבאָה ךיא רָּבֶא ןָׁשְנעֶמ ןיִרָדְנַא ןייק טיִנ
 הָעובְׁש יד ריִמ ןעֶמ ןעק םּורָד טיִנ הָטָרֲה

 טינ
 בקעי להוא

 טְלְמאַזנ ףונ ּוצ טֶה רע םָו רֶלעַג טאַהְנ ןֹוׁש רֶע טֶה דיק

 טיִמ ןָסיֵלְׁש רַפ נּוא ליִטְסעֶקַא ןָבאַמ ןאָט ֹוזַא ְךֹוא לאָז רֶע
 רעֶד זַא ןָכאַמ ּוצ הָנותַח רָּלעֶג ןְלְמאַו לאָז גּוא ליִסעֶלְׁשַא

 רֶעייֵו רע טאָה הָּצֵע יִד םיִא ןּופ טְרעֶהְג טָה בֶנֵג רָר ןֵכָׁש
 טֶסֶפְראַוַו ּוד זַא ריד רַפ ראָנ זיא הָצֵע יִד טְגאָז נּוא טְכאַלְג

 םע;ייּב ןּיל יִאְְַּב סד טעוֶו ליִטְסעֶק ןיא ַעְַּטַמ יִד ןייַרא
 ןֵגיִפעֶ טיִנ ּוטְסעֶוֶו הָנּותַח סְדְניִק םֶד ןּופ טייַצ יד ןָמּוק טעוֶו

 ןיַז ריִד טעוֶו םִֵׁשְטאָח ןְמעֶג סֹורַא טְסְלאָז ליִטְסעֶק םֶר
 יֵרֹפעַרְנ ףֹוא ןיִפע ךיא בגגא ְךאַד ןיּב ְךיִא רבא גָנֵע ֹזַא יי
 יִנייֵלְק םֶד ןֵּבָׁשלָּבִא ןוׁשיִא ןסִילְׁש רַפ ירֵדָנִא םָּו רֶסעֶלְׁש
 ייַּב סאָד זיִא סאוָו ןיִלְׁש רַפ ןייֵלַא לעוֶו ְךיִא םוָ ליִסעֶלְׂש
 לעוֶו רֶלעַג ןיא גָנע ןיינ ריִמ םעוֶו םע זַא טְניִבעֶרְג ריִמ
 רֶלעֶג סאָר ןְמעֶג םֹורַא לעוֶו גוא ליִסעֶלְצ סאָר ןְנְפֶ ךיִא
 זיִא לֵׁשְמִנ רעֶד .טיִנ ׁשיִניִראוָוַּב ןייק ריִמ רַפ סֶד זיִא ןֵכָּב

 ריִמעֶלְׁש עֶלַא גּוא תֹוָצַמ גּוא הָרֹוּת איִ טיִה םָו קיִדצ רָד
 סאוו

 ןייק ןִמּוק טיִנ לאָז גּוא ןַרְרִי טייז רעֶד ןיִא ןיִרעוֶו
 אי וזַא לֵלְּכ ןייַא ןּבאָה ריִמ םּוראָָו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא

 םָשערר סו םקָא רָד א םְנאַנעֶג ןפ טי יד
 ,ןְסיִלָׁש ראַפ טיָנ לֹומ ןייַז םיִא ןעֶמ ראָמ הָאּובְּת
 תיִחְׁשַמ ְךֶאְלַמ םּוצ תּוׁשָר טיִנ ה"ּב טאָג זַא ֹוזַא

 ןגיִפעֶג ריִמ יו ּוזַא קָלַח ןיי ןּבעֶג ָּא ןעֶמ ףְראַד
 ןעֶוְנ גֵרמקִמ םֶה ןְּפֶׁש רעֶד םָד שורקמ רמוז ןוָא

 ףוא



 תשרפ הניאצ 40

 טְנאָועֶג טֶה הָׁשֹמ (ַי תַמְק ןייַז ריִּתַמ םיִנ
 ןְטייט ןְסייֵהעֶג טאָנ טֶה םורד לֵאָרְׂשִי יַד ּוצ
 וה לייו םיִכָאֹומ איד טיג נּוא םיִנָיְדַמ איִד

 עֶׁשְטאָח נּוא ןָמּוק םֹורַא ייֵז ּופ ףראד ְךֶלֶמַה
 ּבְראַמְׁש טעוֶו רָע םָד טְרעֶהָנ טאָה הָׁשֹמ
 רֶע טְלאוָו ןיהמ ןּופ הָמָחְלִמ רעֶד ְךאָנ
 רעֶד יא ןקיִש רָלאַּב טיִנ ןְטְראַו טְפְראַדַג
 ןאָטַג דֶלאַּב ְּךאַז איד ְךאָד רֶע טֶה הָמָחְלִמ
 זַא עֶׁשֹוהְי רֵּבֶא ןָסייֵהעֶג םיִא טֶה טאָנ לייַו

 ןענְּכ יִשְנַא איד ןְמענ ןייַא טְּפְראַדג טֶה רֶע
 סייַװ ְךיִא טְנאָזעֶג רע טֶה לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןּופ
 .לעֶוו ןִמענ ןייַא ןענּכ יֵשְנַא יד לעוֶו ְּךיִא םֶד
 זיִא הָׁשֹמ יוֵזֹזַא ןֵּבְראַטְׁש ןומ דֶלאַּב ְּךיִא
 רע טאָה םּורָד ןִדמ ְּךאָנ ןְּבְראָמְׁשִג דְלאַּב
 מָה םּורָד ןֶּבעֶל רֶגְנעֶל לאָז רֶע יֵדָּכ שְמֹוזְנ

 ןְהעֶצ טימ ןֶּבעַ ןייַזטְכאַמנ ץְרּוק םיא טאָנ
 ןֶּבעֶל טְלאָזְג טאָה עֶׁשֹוהְי ןעֶד רָגיייוַו ראָי
 יֵּבָר ןייַז יֵל ֹוזַא ראי ניִצְנאוָוְצ נּוא טֶרָדְנּוה
 ןָליִפ רָד ּוצ טְמֹוזַנ טֶה רֶע לייוַו ראָנ הָׁשֹמ
 טְרָדְנּוה טְּבעֶלְג ראָנ רֶע טֶה לעֶּפַּב םֶמאָנ

 שודקה ה"לש
 םֶד ןְייַװ ּוצ טְכאַמ י"ש'ר (לֵאָרְׂשִי יֵפְלַאַמ ּורָסְמִיַ

 לֵאָרְשִי ןּופ םיִגיֵהְנַמ איִד רֶעייֵז יו חַבֶׁש
 םּוראָוו ןָנֹא יד ןיִא לֵאָרָׂשִ יִד ייּב רֶעייֵט ןיִעֶז
 טַעַמ רוע) טְגאָעֶג ייֵ ּבאָה רֶעירְפְךאָד ןְעֶז ריִמ
 רַפ טְלאוָועֶג אייז ןְבאָה אייז טְסייֵה םאֶד (יִנְלְקְּו
 טומ רעד זַא טְרעֶהיִגןֶּבאָה איי זא רֶּבֶא ןֵנייטְׁ
 ןּופ הָמִקניִד ןָא ןִרֵנּּבעַג ןָא זיא ּניֵּבַר הׁשֹמ ןופ
 ןָטּוג םעֶר טיִמ ןייֵג טְלאָועֶג טיִנ אייז ןְּבאָהןִיְרמ
 ַא וצ רעֶר ןְגניוִוְעֶג ייֵז טאָה ןעָמ ןְגאַ יב ןֶליו
 טַעְמ דוע רַמֲאַמ רעֶר זַא ןְגאָז ןעֶמ ןעק לי ןעֶמ
 איד י חַבֶׁש ןייֵא ףֹוא טְגאָזעֶג ךוא זיִא יֵנּולקַמּו

 רשי

 ףוא ןעווג ביִרקמ םֶה םֶהָרְבַא םֶו רֶריִו םעֶד ףוא
 טְלאָג םֶלַא טֶה נוא קָחִ יז ןייַ ןּופ טרָא םעֶד
 םיִא טֶה ה"ּב טאָג ויּב קָחְצִי ןָּבעֶג םיִא לאָז ןעֶמ
 נּוא .קיִדַצַה בֹויִא קָחצִי ןּופ םָרָא םעֶד ףֹוא ןְּבעֶגְג
 ןֵּב יֵרָמְז טיִגָרהְג טאָה רע איוִו םָחְנַפ ייַּב ךֹוא וזֵא
 םעֶד טְרעֶקְג םּוא רֶע טֶה תיִנְיֵרַמ רֶד םיִמ אּולָס
 ףוא ןְראוָועֶג זיִא הָּפִגַמ איד נּוא םאָנ ןופ ןְראָצ

 איד רָּביִא ְגלְפעֶג םּורַא ןֶמָׂש רעֶר זיִא ןְטְלאַהעֶג
 לאָז ןעֶמ טְלאוָועֶג טאָה נּוא לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ ּפעק
 טְנאָזעֶג ה"ּב טאָנ םיִא טאָה םֶנייַז ןּבעֶג ּפָא םיִא
 הָמְקָג יִד (םיִנָיְִמַה תֶאֵמ לֵאָרְִיינְּב תַמקִנ םוקָָנ

 : א
 םירקי ימוקיל
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 0 הניארו תוטמ

 / תֹוּבַר קּוטָּפ רעֶד טְנאַז םָד ראָי ןְרעֶצ נּוא

 - םִקָת איִה יי תַצֲעַו ׁשיִא בַלְּב תֹובָׁשֲחַמ
  ןופ הֶצֵע איֵד רָּבֶא ליִפ טְכאַרְמ ׁשְנעֶמ רָד
 -  ןְּבאָה לֵארְׂשִי איו נּוא .ןייֵטְׁש טְּבייַלְּב טאָג
 . רַד ןיִא טֶנְנעֶה הָׁשֹמ ןּופ טֹוט רָד םֶד ןְהעֶזְג

 - ןיינ טְלאָוַנ טיִנ איי ְּבאָה ןָיְדִמ ןופ הָמְקָנ
 . לֹאָו הָשֹמ יֵדְּכ ןָיְדִמ טיִמ ןְטְלאַה הָמָחְלִמ
 . ףְראַווהְׁשֹמּּוצטְגאָזעֶג טאָג טֶהְוּבעֶל רֶגְנעֶל
 . ןוומ אייֵז ןיִלעוֶו ֹוַא ןייֵג לאָז סֶע רעוֶו לֶרֹונ
 . טאָה רֶע םֶחְנַּפ טקִיִׁשְג טאָה הָׁשמ גּוא ןייֵנ

 - לייוַו הָמָחֶלַמ רָד ןיִא ןייַלַא ןייֵג טְלאָוַנ טיִנ
  םֶה םּורְד ןִיהמ ןיִא ןְראָוַ ןֵגֹוצ רֶד זיִא רֶע
  הָשֹמ טֶהָדֹוא :ּוא ןְמִייִמ טְנאקנ טיִנ ייֵז רֶע
 - ןאָטּוצ ןְּבֹוהְג ןָא טְסאָה ּוד סֶחְנִּפ ּוצ טְנאָזְג
 / ןופ רֶטְכעֶמ יִד סאוָו ןיִנעוֶו תּונְז ןּופ תֹומקנ

 .ְּךיִד ייֵז םּורְד איִׂשָנ םעֶד ןאָטְנ ןְּבאָה ןִידִמ
 םֶּבייֵה רַנייֵא ןעוֶו ןעֶד אייֵז ןיִא םקָונ רָטייו
 ,נּוא ןייַז רֵמֹוג איִז רֶע ףְראַד .הָוְצִמ ןייֵא ןָא

 .ןְגְנאַנעֶג םֶחְנַּפ זיִא םּורָד זיִא טֵׁשְּפ ןייֵא ְךאָנ
 / םֵקֹנ ְךיִז לאָז רע ןיהמ ןיא ןאָמ הָמקִנ ןייֵא

 : "7  בקעילהוא
 - יז רֶע טיִה תֹוריֵבֲע יִר רַפ ןָפאָלְׁש רַּפ טאָה הָרֹוּת יִד סאוָו

 - רָרֵנַא לאָז רָע ליִסעֶלְׁש ןיילקא ןְכאַמ יז םִיוַועֶג רע ןעק
  ליִסעֶלְׁש סֶד ןָעִפעטיִנסיוִועֶג רַפ טעוֶו נּוא סיִּפע ףיא ןאָט

 = םֶד ןייַז םִיקָמ יַאְרַוְּב טעוֶו רֶע טייַצ יִד ןָמּיק טעוֶו סֶע זיִּב
 .עֶׁשָר רֶד רֶּבֶא ןאָטג רֵדָנ ןייֵא טֶה רע.טייֵצ ליִפיוִו ףֹוא רָדֵג
 / יִד סאָו רֶפעַלׁש ֵרְסעֶרְג ךיִרייֵמ .רָדְנַא םיִא ּוצ רעֶהיִגיִ
 - ֹוצ ןיִגעו טְֶסעֶד ןּופ תֹוריֵבֲע יִד רַפ ןְסאָלְׁש רַפ טֶה הָרֹוּת

 | רע שעוֶו תֹוריבֲענד ּרבֹוע זיִא גּוא ריִסעֶלָׁש יִד רֶע טְכעֶרְּב
 | רע םָו רדג םד ןּופליִסעֶלְׁש יִנייֵלְק סֶד ןְבעֶרְּב ּוצ טיִנ ןעֶד

 / וַא טְגאָזעֶג םימָּכח איד ןְּבאָה םּרָר ןְפיֶלְׁש רַפ ןייַלא טֶה

2 . 

 - ןיִנעז יז ןיִראוָו ןאָט רֶדג ןיײֵא ןיִגעֶמ םיִמָלְׁשּוםיִאָרָו ראָנ
 + ןייַנ םַײקמ יאְרָנְב ןיִלעוֶו ייֵז זַא טְרָיִכעֶז ר

 . רַפ לֵאָרְׂשִי איד ןיִא ןייז םקונ ְךיִד טְסֶליוִו ּוד סאוָו
 ּוטְסְלאָז ןְראָועֶג ןְטְלאַהעֶג ףוא זיִא הָפַנַמ יִד םָו
 םעֶד ףוא רֶמֹולָּכ םיִניְדִמ איִד ןיִא ןייַז םקָונ ךיד
 / ןֶטייֵמּוטְסְלאָזלֵארְׂשי יד ןָטייֵט טְסְליוִוּוד סו טְרָא
 , זַא יו ןיִגעֶרְפ רעוֶו םעוֶו רַׁשְּפֶא נּוא .םיִנָיְדַמ יִד
 } איד ראַפ םיִנָידְמ איד טְגאָזעֶג ּוצ טאָנ םיִא טאָה
 . רַחַא) הָׁשֹמ ּוצ ה"ּב טאָג טְגאָז םֶד רָּביִא .לֵאָרְׂשִי

 - םיִנידמ איד ןּופ הָמקָג רעֶד ְךאָנ מע לֶא ףֶסֶאּה
  םּוראָו קְלאָפ ןייַד ּוצ טְלְמאַזעֶג ןייַא ןיִרעֶוו ּוטְסעֶו
 ּ איר ןופ אֹוּבִר םיִׁשָש : ןיִגעק טְסייֵטְׁשעֶג ּוד
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 הניאצ
 יד טָפֹוק רַפ ןָּבאָה אייז ּפייוו אייז ןיא ןייז

 םֶחְנַּפ ןעֶד םִיַרְצִמ ןייק ףֶסֹוי רָמאָפ רָשְלֲע
 דַצ סֵרָטּומ ןופ =ֵסֹוי ןּופ ןֶמּוקְג םֹורַא זיִא

 עֶלַא ןּופ (ּוהָלָׁשּת לֵאָרָׂשִי תֹוטַמ כָל

 רעֶד ןְקָיִׁש ריִא טְלאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש
 ָךֹוא טֶה יֹוֵל טֶכָׁש סָד וָנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ
 ןופ הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןאַמ טְניִזֹוט טְקיׁשִנ

 ןעוֶועֶג ְךאָד ןיִנעֶז לֵאָרׂשִי יַד הָׂשֹק זיִא ןיָדִמ
 טיִמ גוא יול טֶבֵׁש ןָא םיִשָבְׁש ףֶלעוְצ
 זַא םיִטָבׁש ןעֶצייֵרְד ןעוֶועֶג זיִא יֵוֵל טֶבַׁש
 נּוא ןאַמ טְניִזּוט ןעֶצייֵרְד ןייַז טָפְראַדְג טֶה

 רֶד ןיִא ןְגְנאַנעֶג ראָנ זיִא סֶע טְגאָז קּוסָּפ רָד
 רַד ןאַמ טְניווט ףְלעוֶוְצ ןָידִמ ןּופ הָמָחְלִמ
 טקִיַׁשְנ טיִנ טאָה םִיַרְפֶא טֶבֵׁש זיִא ץּוריּת

 טיִנ ייֵז ןְלאָז לֵאָרְׂשִי ֵדְּכ הָמָהְלִמ רעֶד ןיִא
 רֶד ןיִא ןייֵג ּוצ ןיִרעֶג ןיִנֶז יֵז םֶד ןייַז דֵׁשֹוח
 עֶׁשֹוהי נוא ןֶּבְראַטְׁש לאָז הָׁשֹמיֵדְּכ הָמָחּלִמ
 ןירעוֶו ְךֶלֶמ לאָז טֶבַׁש רֶעייֵז ןופ זיִא רע םו
 ייג ןיִלעֶו ריִמ טְגאָנעֶג יול טֶבֵׁש טֶה םּורְד
 ןיִלעוֶו ריִמ נּוא םיִרָפָא ןופ טרָא םעֶד ףֹוא
 ןּופ זיִא הָׁשִמ עָׁשְטאָח ןְטְלאַה טאַּבִג םְטאָנ
 רעֶד ןיִא טְגְנעֶה ןְּבעֶל ןייַז נּוא טֶבֵׁש רַזנּוא

 ִמּונְנ טיִמ ןֶּבאָה ייֵז (שֶדֹוקַה יֵלְכּונ הָמָחלִמ -
 סו ךעֶלְּב םיִנָדְליִג םֶד נּוא ׁשדֹוק ןֹורָא םָד
 ׁשֶרֹופְמַה םָׁש רעֶד ןָנאַטְׁשעֶג זיִא םיִא ףֹוא

 טיִמ ןְטְּפיִל איִד ןיִא ןְנֹולְפִנ ויִא םֶעְלִּב ןעֶד
 איד יֵדְּכ ןִיָדִמ ןּופ םירָׂש איד טיִמ ףּוׁשיּכ

 ןְּבאָה םּורָד ןאָט ןינעֶק טינ ייז ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 ְךעֶלְּב םיִנָדְליִג םעֶד ןְמּונִג טיִמ לֵאָרְׂשִי יד -

 זיִא םֶעְלִּב ןיִנעקַא טְלעֶטְׁשיִג םיִא ןְּבאָה נוא

 רשי יד סוָו םּוראָו וזַא זיִא ןִיָנֶע םֶר נּוא לֵאָרְִׂי

 ׁשְרֹופְמ ןעֶמ ןעק םיִניִהְנַמ עֶרֶעייֵז טיִמ ְךיִז ןגיִרק |
 ףֹוא טּוׁשָּפ ןפוא ןייֵא םיִנָפֹוא אייוֵוְצ ףֹוא ןייז

 רייַר עֶרֶעייֵז ןּופ םוא טְייוַו סֶע יו ֹוזַא סְטְכעֶלְׁש

 תֹוביִׁשֲח ןּופ חַבְׁשל ןְגאָז ןעֶמ ןעק ןָפֹוא רָרְדָנַא רָד
 ךייַלְנ רֶעייַמ וזַא םיִיִהְנַמ עֶרֶעייֵז ְמָלאַה ייֵז ןיִגעוֶו
 ןְּבאָה רָּבירד סרְמאַפ עֶרֶעייֵז ןעוֶוג ןָמְלאוָו ייֵז איו
 לאָז ןעֶמ זַא טְרֶויִּבעֶג גוא ןָגְִׁשעֶג לאָמ עֶלַא יי

 ְךאָד ןעֶמ טְסייוֵו ןְפְראַדַּב ייֵז סאוָו ןְּבעֶג ןְהעֶז ייֵל !
 רייַר יִד ןעווַג זִיַא סֶע ןָפֹוא ןייַא רַפ סאָװ ףוא םיִנ |

 תַעַׁשְּב זַא רנּוצא ןְהעֶז ריִמ יוִו ראָנ לֵאָרְׂשִי יִר ןּופ |
 טיִנ אייֵז ןְּבאָה ה"ע ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןּופ הָחיָמ איִד !

 תוטמ תשרפ

 שירקה ה"לש :

 אער - הניארו

 ייֵז נוא םיִנּורֲה איד ףֹוא ןְלאַפְג ּפאָרַא רֶע
 נּוא דְרעֶֶוְׁש ןייֵא טיִמ טיִנְרַהְנ םיִא ןְּבאָה
 רֶרעוֶוְׁשַא טימ טיִנְרַהְנ םיִא ייֵז ןֶּבאָה םּורָד
 .ןָמְלעֶׁש לֵאָרְׂשִי איֵד טְלאָוְנ טאָה רע לייוַו
 ןּופ הָכָרְּב יֵד ויִא םאָד סאוָו לֹומ ןייַז טיִמ
 זיִא ַחֹּכ רֶעייֵז םָד בֹקֲעַי לוק לֹוקַה לֵאָרָׂשִי
 טיִנְרַהְג םיִא יז ןְּבאָה םּורְד לֹומ םעֶד טיִמ
 ןופ הָכְרְּב איד ויִא םָד סו דְרעוֶוְׁשַא טיִמ
 ןירעוו ְךיִד טְסְלאָז וד הָיחּת ּךְּברַח לענ ייֵז
 ּוצ ןָמּוקְנ זיִא םֶעָלִּב נּוא דְרעוֶוְׁש רעֶד טיִמ
 ייֵז טֶה רע םו רַּפ רֶד ןִיהִמ ןּופ רַכְׂש ןְמעֶנ
 ןְלאַפְנ ןיִנעֶז םעֶד ּךרֹור נּוא ןְּבעֶגְג הָצֵע ןייֵא
 ןופ לֵאְרְׂשִי ןּופ טְניִומ ניִצְנאוָוְצ נּוא ריִפ
 ןייֵא לֵאָרְׂשִי איד םיִא ןְּבאָה ֹוזַא תּונְז ןיִנעוֶו
 ראָנ טאָה הָׁשֹמ נּוא טְלאָצַּב רֵכָׂש ןֶמּונ
 ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאַמ טְניזֹוט ףְלעוֶוְצ טְקִיִׁשְנ
 קְלאָפ םֹורָנַא ןעֶונ זיִא ןָיְדמ עָׁשְטאָח ןָידַמ
 יֵמְסעֶפ נּוא טעֶמְׁש יקְראַטְׁש טאָהְנןְּבאָה נּוא
 ליפ ןיִנעֶו םִע טְכאַרְטְנ ְּךיִז טאָה הָׂשֹמ ראָנ
 יר טיִמ ןעוועֶג הָנְמןֶּבאָה סאוָו לֵאָרְׂשִי ןּופ
 רֶד ןיִא ןייֵג טיִנ ןינעק יד ןֶיְדִמ ןּופ רַטְכעֶמ
 םיקידַצ ןְּביִלְקִנ םֹוא רֶע טֶה םּורְד הָמָהְלִמ
 לֵאָרְִׂי יד נוא הָמָחְלִמ רֶד ןיא ןייג ןְלאָז ייֵז
 טְכאַרְּבג ןְּבאָה נּוא עג םּורְפ רֶעייֵז ןיִנעֶ
 ייֵז סאוָו םַמּונ נּוא רֶלעֶג סֶד ראָנ הָשֹמ ּוצ
 רֶועֶלֶא נּוא הָׁשֹמ נּוא ןידמ ןּופ טָּבֹורַג ןֶּבאָה
 טְרעֶוג ןְּבאָה נּוא ןְגְנאַגְנ ןיגעקא אייז ןיִנעֶז
 םעֶד ןופ ןּפאַה סיִּפִע טיִנ לאָז ְנייֵק סאָד
 טְּפֹוה יד ףֹוא טְניִרעֶצְנ טֶה הָׁשֹמ נּוא ּביֹור
 טְואָלְג ןְּבאָה אייז סאָו לִיַח םעֶד ןּופ טייל
 ןבעל :

 אייֵז סאוָו ןּופ רַעָד ןעֶמ טימְׁש רַפ ןייֵג טְלאָועֶג
 יִנעֶלְפ אייֵז סאוָו סאָד זַא טְנייֵמעֶג רֶעיִרְפ ןְּבאָה
 ןעֶוג ץֶלַא םאָד זיִא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ףוא ןייַז םֵעַרְתִמ
 םיִא ןָּבאָה אייֵז לייַַו תֹוביִׁשֲחַו הָלֵעַמ ןייֵא ןּופ
 רֶד ויִא וזַא גּוא ןיִרעֶייִז רֶטאַפ ןייֵא רַפ ןְמְלאַהעֶג
 רור ןּופ גיהְנַמ ןֶכְֵטיִאְָמְלאַה לאָז ןעֶמ זַא רֶׁשֹי
 ראַפ רֶהעָטְׁש ראָפ ןייֵא ראַפ נוא רָמאָפ ןייֵא ראַפ

 :לֵלָּכ םעֶר
 טאָה ּוניֵּבַר הָׁשֹמ (לֶיָחָה יִריִקְּפ לַע הָׁשֹמ ףוצקִיו)

 ְךאָר ןעֶפ ןעק ףורְר טְניִרעֶצִנ איִיַו ףוא
 ןיִא ןייַז ּוצ טאַהעֶג ּוניֵּבַר הָשֹמ טֶה סאָוו ןיִגעֶרְפ
 ףֹורְד א רַפ טיִנ יז ְךאָד טאָה רֶע ףֹורְד סֵעַּכ
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 ןְבאָה אייז לייוו ןָיָדִמ ןופ תובקנ איד ןְּבעֶל
 ,תּונז ןּופ ןאַט הָריִבֲע יד לֵאָיְׁשִי יד טְכאַמַג
 םאֶה ןֵהֹּכַה רֶועֶלֶא (ןֵהֹּכַה רֶועֶלַא רֶמאֹו
 םיִלָּכ יד ןיִרְשַּב ןְלאָז יֵ לֵאָרְׂשִי וצ טְגאָזנ
 רעֶד טְגאָז ׁשיִקָל ןֵּב ןֹועָמׁש יֵּבַר ןִיְדִמ ןּופ
 טּוט םֶכָח ןייא זיא רֶע ןעוֶו סעּכ ןיא זיא םוִו
 ןנִפְג רימ יו ֹוזַא פא םיא ןּופ הָמְכָח יִד ּךיִז
 לֵאָרְׂשִי ףֹוא טְניִרעֶצְג טֶה רֶע םֶד הָׁשֹמ ייַּב
 ןּופ תֹובֹקִנ איד ןְּבעֶל טְואָלְגןְּבאָה ייֵז םוו
 ןּופ ןיִד םעֶד ןְסעֶג רַּפ רע טאָה םּורָד ןָיְדַמ
 םעֶד טֶה נּוא ןְמּוקְג זיִא רֶועֶלֶא גוא ןירְׁשַּכ
 רָדֶא םיִלֵּכיִנְָליִנטאָה םִע רעוֶו טְגאָזג ןיד
 ןּופ רָדֶא םיִלּכ יִנְרּפּק .רָדֶא םילָּכיִנרִּבְלִ
 ןְּבייֵר םֹוא רעִירפ םיִלָּכ יִד ןעֶמ לאָז ייֵלְּב
 רעֶד נּוא ּפאָרַא רָבייֵז רָד יִֵז ןּופ לאָז סע
 ליִסעַק ןייַא ןיִא ןיִרָּׁשַּ אייֵז ןעֶמ לאָז ְךאָנ
 םאֶד ריִמ ןְניִפְג ֹוזַא נּוא רַסאֹוַו גידָנדיִז טיִמ

 םֶה נּוא טְניִרעֶצְג לאָמ ייוְצ ְּךאָנ טֶה הָׁשֹמ
 ןעוֶו נוא ןְסעֶנ רפ םיִניֵד רֶּביִרָד לאָמ עֶלַא
 ןּופ הָאּובְנ איד ְּךיִז טוט טְניִרעֶצ איִבָנ ןייֵא
 םָד ייּב טיִנ טֶהּור הָניִבְׁש יד ןעד ּפִא םיִא
 ןעוֶו ןְנאָז םיִמָכֲה איִד ,טְניִרעֶצ סאוָו ןֶׁשְנעֶמ
 זיִא םִעַּכ ראַפ יִלַּכ ןייֵא טְכעֶרְּב ּוצ רֶנייֵא
 םּוראָו הֶׁשָק זיִא א'ע טְניִד רֶע איוִו ְךייֵלְנ
 ןּופ םיִלֵּכ איד ןירְׁשַּכ ןְסייֵהְנ טיִנ טאָנ טֶה
 זיִא ץּוריִּת רעֶד ןַידמ ייַּב יוֵו ֹוזַא גֹועְו ןֹוחיִס
 ןעוֶועֶג זיִא גֹועְו ןֹוחיִס ןּופ דְנאַל סאָד לייוו
 נּוא דג יֵנְּב יַד ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ קֶלֲחַא
 טֶה םּורְד ָּתיִׁשְרַיג םֶד ןְּבאָה ןֵבּואָר יִנְּב יִד
 ןירשַּכ ןָא םיִלֵּכ עֶרעייז ןְּציִג טְגעֶמְג ןעֶמ
 ּוליִפָא נאָז םיִמָכֲח איד ןעֶד הָליִבְט ןָא נּוא
 ּוצ ןֵראוָועֶג רָּתּומ זיִא םיִרָזֲחה ןּופ ןְמייֵז איִד

 ֵמּונעג ןייַא ןְּבאָה אייז זַא תַעַׁשְּב לֵאָרְׂשִי
 ּוצ טְנאָועֶג ּוצ טֶה שאָג לייוַו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 רֶזייַה לֵאָרְׂשִי ץרא ןיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְּבעֶג
 ןּופ דְנאַל םֶד רֵּבִא םִמּוג טיִמ לּופ ןיִנעֶז םִו
 גוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא ןִיַדִמ
 רָּבֶא ןיהמ ןיא ןאָטג הָמְקְנא ראָנ טֶה ןעֶמ

 שודקה ה"לש
 ץּוריִּת רעֶד ראָנ תֹובקנ יד ןינגְראַה םוא ןְלאָז ייֵז
 טיִמ טְגְנעֶרְּב לָכֵׂש רֶד םָו ְךאַז יד ֹוזַא זיִא ףיֹורָד

 םיִנעֶגיֵא ןייַז טיִמ ןאָט ׁשְנעֶמ רעֶר סאָר ףְראַ
 ראַפ טיִנ ףֹורָד םיִא טאָה ןעֶמ ךוא ןעוֶו ןקְנאַדעֶג
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 .דְנאַלרַעייזרַּפ ןמּונעֶגייֵאטיִנֹסִע טֶהְזעֶמ

 . ערי ןְציִנ טְראָמְג טיִנ ןעֶמ טאָה םּורָד
 .טֶה טאָנ (שאר תֶא אָׂשִנ ןיִרְׁשַּכ ןָא םיִלָּכ
  ןֶׁשנעֶמ יר ןְלייֵצ לאָז רַע הָׂשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג
 .רָּבְליִז נוא דָלאָנ סאָד נּוא תֹומֵהְּב איד נּוא
 . ןופ טְכאַרְּבעֶג ןְּבאָה אייז סאוָו רֶרייֵלְק גוא
 . טְפְלעֶה ןְלָייִמ ּוצ םאָד לאָז ןעֶמ נוא ןָיהִמ
  ןֵׁשְנעֶמְניַװט ףְלעוֶוצ יד יצ ןְּבעג ןעֶמ לאָז
 .איִד יא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןגנאנעג ןיִנעֶז םו
 ,איד ןְמעֶנ לֵאָרְׂשִי לָּכ ןְלאָז טְפֶלעֶה יִרָדְנַ
 .קָלֵח רעֶייַ ןופ ןְלאָז ןאַמ טְניִוומ ףְלעֶוְצ
 .טְרָדָנּוה ףִיִפ ןּופ ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןְּבעֶג םֶכָמ
 - ןְלְויַא גוא רֶדְניִר ןּופ ְךֹוא ֹוזַא נוא ןָׁשְנעֶמ
 . םאֶר נוא ןֶּבעֶג םֶכָמ םֶד ייֵז ןְלאָז ףאָׁש גוא
 - םֶד ןופ נוא ןֵהֹּכַה רֶעלֶא ּוצ ןְּבעֶג ןעֶמ לאָז
 . ןעֶמ לאז ְמּונעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ םו קָלֵח
  ןְׁשְנֶמ גיִצְפיִפ ןּופ ׁשְנעֶמ ןייֵא םֶכָמ ןְמעֶנ
 1 ףאָׁש נוא ןְלְוייֵא נוא רַדְניִר ןּופ ְךֹוא ֹוזַא נּוא
 . םאָו םִיוָל יד ּוצ ןְּבעֶג םָכָמ סאָד ןעֶמ לאָז
 . רֲֶעלֶאְו הֶׁשֹמ חקיַנ ןֵּבְׁשִמ םמאָג ןְטיִה
 - ןיילַא ןֵבאָה רֶוֲעַלֶא טיִמ הָׂשֹמ גוא (ֵהֹּכַ
 . םיִאיֵׂשָנ יד ןָא ןֶידַמ ןּופ ּבֹור םָד טְלייֵמ ּוצ
  ןֵקאָז םיִאיִׂשְנ יִד ןָסייֵהְג טאָה טאָג עֶׁשְטאָח
  רֶׁשֹוח טיִנ לאָז ןעֶמ ידַּכ ןייַז ייַּב רעֶד ְּךֹוא
 - ייװ ןייֵמ ְּךיז טֶמִעַג רֶע סאָד רֶועלֶא ּוצ ןייַז
 - טְנאָנ ןְבאָה םיִאיֵׂשָנ יִד ראָנ םיִא טְמּוק םִע
  ףֹורָדֹויִא רֶועֶלָא ןייֵגטיִנ ּוצ רֶד ןיִלעֶו ריִמ
 / ןעֶוְג ויִא סע נּוא (הָצֲחָמַה יִהְּתַו) טְּבייַלְנַּב
 . נּוא טְניִזֹוט טֶרָדְנּוה ייֵרְד ףאָׁש טְפֶלעֶה יֵד
 / טֶרָדְנּוה ףְניִּפ ּוא טְניִזוט גיִסייֵרְד ּוא ןָּביִז
 / גיִסייֵרְד נּוא סקעֶז ןעווְג זיִא רֶדְניִר נּוא
 / טְניִזוט ניסיירד ןעוֶוְג זיִא ןֶלְוייֵא נּוא טְניִזומ

 - ןעוג זיא ןְׁשְנעֶמ נוא טְרָדָנוה ףֶניִפ שיִמ
 - טפלעקא ןעֶוונ ץלַא זיִא םָד טְניוֹוט ןעֶצְכעֶז
 - ןָא ייֵז ןופ לאָצ יד הָרֹוּת יד טֶה םּורָד נּוא

  ןגנאַפעֶג יז טֶה ןעֶמ שניז ןיוו ּוצ ןְּביִרְשעֶג
 / טְרָניִמעֶג טיִנ זיִא טְלייֵט ּוצ ייֵז טֶה ןעֶמ ויִּב

 .הָמֵהְּב ןייֵק טיִנ נוא ׁשְנעֶמ ןייק ןְראָועֶג
 אלו |

 - ןיִא ןָבוא ןעוווְג ׁשָרֹוּפִמ ןְּבאָה ריִמ איוִו וזַא טְגאָז

 . טְגאָזעֶג טאָה רע םאָו ןֵמָעָלַּבאייַּב קלֶּב תׁשְרַפ
 .רֶע םֶו טְנירניִעֶג טֶה רֶע (ִּתערי,אל יִּכ יִתאָטֶח)

 / :טסואוװעֶג םיִנ םֶה נּוא ןֶסיוֵו טְפְראַדעֶג טֶה

 יעקב אקרא
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 הניאצ

 ונּוא ןּופ זיִא םִע ּׁשיִא ּונָמְמ רֶקפַנ אכֹונ -
 ןיִא ׁשְנעֶמ ןייק טְרָניִמעֶג ןְראָו טיִנ לֵאָרְׂשִי !
 םֶג רֶסֹורְנא ןעווג זיִא םָד גּוא הָמָחְלִּמ רעֶד

 ףְמאַז יו ליפ וזַא ןעֶווַג ןיִנעֶז םינָידִמ יִד ןעֶד
 גּוא טְניױומ ףלעוֶוצ ןעֶונ ראָנ ןינֶז ןְוי נוא -

 אייז ןּופ טְניזֹוט ליפ גוא טיִנְרַהְג ליִפ ןְּבאָה
 טיִנ לֵאָרְׂשִי ןּופ ךאָד זיִא םִע גוא ןְגְנאַפעֶג
 ףְלעוֶוְצ יד ןעֶד ׁשֶנעֶמ ןייק ןְראָועֶג טיִנֵרַהְ
 ייֵז וא םיִקיִדְצ ןעוֶונ עַלַא ןיִנעֶז ןאַמ טְניִומ -

 ריִמ ןֶּבאָה רָמאְמ הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶג ןְּבאָה

 ןידמ ןופ רטְכעֶט יד ףֹוא ׁטאַהְג הָבָׁשֲחַמַא !
 ןייֵא נּוא טאַהָנ םֶסּול ייֵז ּוצ ןְּבאָה ריִמ נּוא -

 הְָמ יו הֶרָיִבֲע רעֶמ זיא הָבָׁשֲחַמ עֶטְכעֶלְׁש
 ְךאָנ ְּךיִז טּוט הָנַזְכ זיִא סו רֶה ןעֶד ןיייַז וצ !

 פא םיִא ןּופ עֶדֶה רֶצֵי רֶד דְלאַּב תּונָז םעֶד !
 טֶכאַרְמ רֶד תּונְז ףֹוא טְכאַרְמ סוָו רָד רָּבֶא

 ןליוִו ןייַז לאָז רָע ֹוזַא איו טְכאַנ נא נאָמ !
 רֶד ןּופ הּור ןייק טֶה נּוא הָנֹוז דָה טיִמ ןאָּט-

 ּוצ ןעוֶוְג ריִּתַמ טאָג טֶה םּורד :ּוא הָריִּבַע !
 הָמָחְלִמַא ןיִא ןייֵג ןיִלעֶו אייז ןעוֶו לֵאָרָׂשִי

 ראַפ תיִרְכִנ ןייֵא זֶמעָנ ּוצ תֹומּוא איד ףֹוא -
 רֶטייַו אייז לאָז עֶרֶה רֶצָי רעד יִדְּכ ּבייַַוַא .
 הָבּוׁשְּת לֵאָרְׂשִייִד ןְּבאָה םּורְד ןואָל הּור ּוצ !

 טאַהְג ןֶּבאָה ייֵז םֶו הָּבֶׁשֲחַמ רֶד ףוא ןאָטְנ
 טְכאַרְּבג ןָּבאָה נּוא ןֶיְדָמ ןּופ רֶטְכעָט יִד ףוא
 ְךֵקְרעֶגְיִפ ןעֶגְניִרטיִרא דֶלאָגןּופ גנְוריִצ עֶלַא
 הָׁשֹמ ּוצ ןְּבעֶגְג סֶד ןְּבאָה נּוא ְךֵלְנְניִרֹוא נּוא
 יִד נוא ׁשאָנ ּוצ ןֶּבְרקַא ןייַו ייֵז ףֹוא לאָז סע -
 ןעֶמ טאָה ןְּבעֶגְ ןְּבאָה ייֵז םוִו םיִלֵּכיִנְדְליִג !

 ְציִנ וצ ןייֵרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןֵמּונעֶג אייֵז
 טְכיווְג םֶד נּוא ןעוַנ ןיִנעֶז ייֵז יו ֹוזַא ייֵז טיִמ -
 טְניֵֹוט ןעֶצְכעֶז ןעוֶוַג זיִא רָלאָנ םָד ראָנ ןּופ -

 הנקמּוז םיִלקְׁש ניִצְפּופ נּוא טדָדְנוה ןְּביִז נּוא
 ןעֶונ זיִא ְךיִפ ליפ נּוא (ןְבואָר יֵנְבִל הָיָה בר
 ןְבאָה ייֵז נּוא דֶג נּוא ןֵבּואְר ןּופ רָדְניִק יִד ּוצ
 רֶלעֶג נוא תֹומֵהָּב רֶעייֵז טאַהְנ ּביִל רֶעייֵז .
 ןּופ טְמּוק סו תֹוריִׁשַע םֶד ןְנאָז םיִמָכֲה יִד
 תֹוריִׁשע םֶד רָּבִא םּויִק ןייֵא טאָה םָד טאָנ

 םויק ןייק טאָה םֶָד טאָג ןּופ טיִנ טמּוק םוָז
 טאָה תֹונָּתַמ ייֵרד םיִמָכֲח יִד ןְגאָז ךוא טיָנ !
 הָמָכָח נּוא רֶׁשֹוע ןְּבעֶגְג טְלעוֶו רֶד ףֹוא טאָנ -
 חַרק םיִריִׁשע ייווְצ ןעוֶוג ןיִנעֶז םִע הָרּובִנ נּוא !

 םֶד נוא תֹומוא יִד ןּופ ןֶמֶה נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ

 3 -רעקיו-.

 םער הניארו תוטמ תשרפ

 רעֶד ןּופ ןְריִל רַּפ טְכאַמְנ ייֵז טֶה תֹוריִׁשֲע
 םיִמָכֲח ייוֵוְצ נּוא טְלעוֶו רֶנעֶי ןּופ נּוא טְלעוֶו
 איד ןּופ םִעָלִּב טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ןעֶוג ןיִנעֶז
 ןְּבאָה נּוא לֵאָרְׂשִי ןופ לֵפֹוּתיִחֲא נוא תֹומוא
 םּורָדטאָנ רָדֵיוו רֶד ןאַטְנהָמְכָח רֶעֶייִז טיִמ
 עֶדייֵּב ןּופ ןָרֹול רַּפ ןְראָו עֶדייֵּב אייז ןיִנעֶז
 ןוׁשְמִׁש ןעוֶוג ןיִנעֶו םירֹוּבִנ ייוֵוְצ נּוא ןְמְלעוֶו
 תֹומּוא יִד ןּופ יִּתְׁשִלְּמַה תיַלְג נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 אייז לייוַו ןָרֹול ראַפ ןְראוָו עֶדייֵּב ןיִנעֶו נוא
 רָדיוִו רעֶד ןאָטְנ הָרּובְג רעֶייֵז טיִמ ןְּבאָה
 ָךֹוא ֹוזַא נּוא טייל טְלעֶזְנַּב ןְּבאָה גּוא טאָ

 ןעֶוג ןיִנעֶו רֶג נּוא ןְבּואְר ןופ רֶדְניֵק איד
 נּוא תֹומֵהְּב ליִּפ טאַהג ןְּבאָה נּוא ְךייֵר רֶעייִ
 ןְּביילְּב ןיִלעֶו ריִמ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועג ןֵּבאָה
 תֹומָהְּב ליפ ןְּבאָה ריִמ לייַו ץֶרֶאָל ץוח ןיִא
 ְךיִז ןְּבאָה ייֵז נוא יִׁשאַּפ ליִפ אָד זיִא אָד נּוא
 ןופ רֶדיֵרְּב עֶרֶעייִז ןּופ ןְרייֵׁש ּפָא טְלאָוְג
 ןיִנעֶז םּורָד תֹומֲהְּב נּוא דֶלעֶג רֶעייֵז ןיִגעוֶו
 רֶעייֵזןּופ ןְראוָועֶג ןְּביִרְט רַּפ ןָטְׁשְרֶע םּוצ ייֵז
 טְסיוִו רַפ ןְראוָועֶג ןיִנעֶז טעֶטְׁש עֶרעֶייִז דְנאַל
 ןּופ טיִנ טמּוק סאוָו תֹוריִׁשע;סאָד ןְיוו ּוצ
 רַׂש ןייֵא ןופ ּכייװַא .טיִנ םּויִק ןייק טֶה טאָנ
 ןיִא אֹּתְפַלַח ןֵּב ןֹועְמִׁש יִּבַר ּוצ טְנעֶרְּפִנ טֶה
 םֶה טְלעוֶו יד ןְפאַׁשַּב טאָנ טֶה געֶמ ליִפיוִו
 םיִא איִז טאָה געֶמ םקעַז ןיִא טְנאַועֶג רע
 רעֶהַא זיִּב געֶמ טקעֶז איד ןּופ נּוא טְגעֶרְפִנ
 רע טְגאָועֶג ןֹועְמִׁש 'ר טאָה טאָג טּוט סאוָו
 ׁשֶנעֶמַא טֶריִּפ נּוא תֹוניִרְדַמ טְכאַמעֶג טאָה
 ֹוזַא ּפאָרַא רע טריפ ןָרָדְנַא םעֶד נּוא ףֹורַא
 הֶז טֵפֹוׁש םיהלָא יִּכ) טייֵטְׁש קּוסִּפ נּוא יוִו
 םעֶד ןֵטֶּפְׁשִמ טוט טאָנ (םיִרָי הָוְו ליֵּפְׁשי
 טוט ןֶרָדְנַא םעֶד נא ןְרָרָיַנ ּפאָרַא רֶע טּומ
 סאָד קעווַא טְמעֶנ טאָנ נוא ןְּבייֵה רעֶד רע
 ןָרָדְנַא םּוצ סאָד טיִג נּוא םָנייֵא ןּופ דְלעֶנ
 ןְּבאָה דג יֵנְּב איִד נוא ןֵבּואָר יֵנְּב איִד נוא
 ףּונ רֶעייֵז ןופ רעֶמ דָלעֶג רייז טאַהְג רֶּביִל
 יב ןיִלעוֶו ייֵז טְגאָועֶג רעַירַּפ ןְּבאָה ייֵז ןעֶד
 טעֶטְׁש ְּךאָנ רָד נּוא תֹומֵהְּב יִד ּוצ ןְלאַטְׁש
 טאָג טֶה םּורָד רַדְניִק נּוא רָּבייוַו עֶרעֶייִז ּוצ
 יִרָדָנַא יו רעֶמ תֹולָנ טיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג ייֵז
 איד ףוא טְניִרעֶצְנ טאָה הָׁשֹמ ּוא לֵאָרְׂשִי
 ּוצ טְנאָז נוא ןֵבּואָר ןּופ נּוא דֶנ ןּופ רֶדניֵק
 םֶד לֶאָרְׂשִי ּוצ אְרֹומַא ןְכאַמ טעֶו ריִא יי
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 ךוא ןיִלעוֶו נא ְּךייַא ףֹוא ןהעז ןיִלעוֶו אייֵז
 יִד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא יייק ןייג ןילעוֶו טיִנ
 ריִמ טְרעֶפְנֶעֶנ ןְבּואְר נוא דֶנ ןופ ֶדְניֵק
 נוא תֹומָהְּב יִָוְנּוא ּוצ ןְלאַטׁש ןעֶוּב ןיִלעֶו
 רֶד נּוא רֶדָניֵק נוא רֶּכייוַו ירְונּוא ּוצ ריק
 רֶעיִרְפ לֵאָרְׂשי ץֶרֶא ןייק יג רימ ןיִלעוֶוְךאָנ
 המֲחְלִמ אייֵז ןֶפֶלעֶה ּוצ רָריִרְּכ יִרָנּוא רַפ
 םייהַא ןיִלעֶוֶו ריִמ תומּוא איד טיִמ ןְטְלאַה

 ןְמעֶג ןייא ּוצ ןְפְלעֶה ןיִלעוֶו רימ זיִּב ןייֵג טיִנ
 ןֵבּואָר נּוא דֶנ ןּופ רֶדניֵק יד ןעֶד דְנאַל רֶעייֵז
 רשי לּכ ןְשיוִוְצ יִמְפְקְראַטְׁש יד ןעונ ןיִעֶז
 קעוֶוַא ןיִלעוֶו ריִמ לייוַו טְגאָועֶג ןְּבאָה ייֵז נּוא
 ןַעֹוּב ריִמ ןילעוֶו םּורָד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןיינ
 רָדְניֵק נּוא רֵּבייוַו ירְוְנּוא ּוצ טעֶטְש יטְסעֶפ
 טאָה תֹומּוא יִד רַפ טְניִראָוַּב ןייַז ןְלאָז יז
 נּוא דָנ ןּופ רֶדְניִק איד ּוצ טְגאָועֶג הָשמ
 העָובְׁש רעֶייַא ןְמְלאַה טעוֶו ריִא ּבֹוא ןֵבּואְר
 ןמּוק ּוצ לֵאְרְׂשִי ּוצ ןְפְלעֶה םעוֶו ריִא נוא
 ןעֶסייֵה ְּךייַא ריִמ ןיִלעוֶו דְנאַל רעֶייז ןיא

 ַיַמ םִײקָנ םֶחיִיְה/ דְנאַל םעֶד ןיִא ןְּבייַלְּב
 טאָג ןּופ ןייַר ןייַז טְלאָז ריִא נּוא (לֵאָרְׁשִיִמּ
 םִא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןּופ נוא
 ראַפ ןֵכאַמ ןייֵר ךיז ףְראַד ׁשְנעֶמ ןייֵא םָד
 ןייֵא ןְגאָז םיִמָכֲח איד טייַל ראַפ נוא טאָנ
 ןְּבאָה אייֵז יִמְרָנ תיִּב-ןָסייֵהְנ טאָה הָחָפֶׁשִמ
 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא םיִנָּפַה םָחָל םָד טְכאַמְנ
 ליִמעֶו רֶוייַה עֶרעֶייז ןיִא ןָסייֵהְג טיִנ ייֵז ןּבאָה

 תשרפ

 יִלָּׁשִמ ןיִא טְנאָזְךֶלֶמַה הֹמלְׁש (יִעְפִמ הָלֶאֹ
 זיִא םָד הָמָכָח הק הָמָכָה תיִׁשאֵרְ)

 ּוטְסעוֶו הָרֹוּת רָד ןּופ הָמָכָח רֶד רַפ ׁשְטייֵמ

 סאוָו רעֶד ןעֶד תֹומְכָח עֶלַא ןְפֹוק ןינעק
 ריִא ןיִא טאָה נּוא הָרֹוּת ןייק טיִנ טְניִרעֶל

 טֶה טאָג םוו תֹואְלִפְנְו םיִסיִנ איד ןְהעֶזְג טיִנ
 טְסייוו רֶד רֶּבְדִמ רֶד ןיֵא לֵאָרְשִי ּוצ ןאָטְנ
 טעוֶו ׁשְנעֶמ רֶד נּוא ןָכאַמ ןעק טאָג םו טיִנ
 טעוֶו רע טאָנ ןופ םיִסיִנ יִד ןיִא ןְּבייַלְג טיִנ
 טאָנ נוא ןיִיְלַא ְךיִז טְריִפ טְלעוֶו איִד ןְגאָז

 ןזיּב ּוצ רֶדָא ןֶטּוגוצ ןֶרָדְנִע רַּפ טי יִז ןעק
 רָּבדִמ רָד ןּופ םיִסיִנ עֶלַא ןְגאָז טעוֶו רע נּוא

 עֶלַא יו ווַא ויִא רֶּבְדִמ איִד ןעֶד טְׁשיִנ זיִא

 הניארו תוטס תשרפ

 סאָד ןְגאָז טיִנ ןְלאָז טייֵל יִדְּכ ןְכאַמ טֹורְּב
 ׁשֶרְקִמַה תיִּב םֶד ןּופ לעֶמ ליִמעֶז םֶד ןּופ זיִא
 ןְבאָה נּוא םיִריִׁשַע ןעוֶונ ןיִנעֶז אייז עֶׁשְטאָה
 אייז ןְּבאָה ְּךאָד טֹורָּב ליִמעֶו ןיִסֶע טְנעֶמְג
 םיִנ אייז לאָז ןעּמ יִרְּב ןְסעֶגְנ טֹורְּב ּבאָרְג
 איִו ןעֶוונ זיִא הָחָּפְׁשִמ ןייֵא ְּךאָנ ןייַז רֶׁשֹוח
 טְכאַמַנ ןֶּאָה ייֵז םֵניֵטְבַא תיֵּב ןְסייֵהְנ טאָה
 -  םיִמָׂשְּבייֵלְרַלַאןופ ׁשֶרֶקמַה יב ןיִא תֶרֹוטִק
 - הֶלַּב ןייא סאָר טְלאוְנ טינ אייז ןְּבאָה ֹוזַא
 / םיִמָׂשְּב טיִמ ןְריִצ ְךיו לאָזהֶחָפְשִמ רֶעייֵז ןּופ
 - םֶריִצ הֶלַּכ ןייֵא םֶד יא ֶרֵס רֶד עֶׁשְטאָח
 - רָעייז ןּופ הָלַּכ ןייֵא רֵּבֶא םיִמָׂשְּב טיִמ ְּךיִז
 / {ייק טיִמ טְריִצעֶג טיִנ ְךיִז טאָה הָחָּפְׁשִמ
  ייֵַוסֶד ןייַז רֶׁשֹוח טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ םיִמָׂשְּב
 - ּונְבִיַת תֶרֹוטק יִד ןּופ םיִמְׂשְּב ןְמּונעֶג ןְּבאָה

 - יג ןּופ רֶדְניֵק איִד (ןֹוביד תֶאְו תֹורָמַע תֶא
  ןֹוביִד נּוא תֹורָמַע שעֶטְׁש איד טעֶוּבִנ ןֶּבאָה
 / הָרֹוּת רעֶד ןיֵא טְראָו ןייֵא ןְגאָז םיִמָכֲח יד
 / ןְראָועֶג ןְּביִרְׁשעֶגְנָא ץיִנ ןייֵא ןָא שיִנ זיִא
 . ןֹוביִרְו תֹורָמַע טעֶטְׁש יד ןּוֿפ ןְמעֶג יִד ּוליִפֲא

 - ףראדׁשֶנעֶמ רָכיֵלְטיִאטְנאועֶג יי ןְבאָהְּדֹוא
 עֶר ןּופ הֶרְדֶס איִד ןייַז ריִּבַעַמ ְךאוָו עֶלַא
 / ןופ םּוגְרַּת םעֶד לאָז נּוא לאָמ אייוַוְצ ְּךאוָו
 . ְךייֵלָג זיִא םּונְרַּת רעֶד סאָו ןֹוביִדְו תֹורָמַע
 ָּו רָע לאָז ׁשמּוח םעֶד ןּופ ןֹוׁשְל םעֶד טיִמ

 : :ןְנאָז ןּופ רָד םּונְרַּת םעֶד ְּךאָד
 /  .תֹומָׁש ןּופ הָרֹוטְּפַה יִר זיִא יִעְמַמ תֶרוטְּפַה
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 - םורְדייוו ןְראָק ןנירדטְסקאוַוםוֶו רֶדְנֶל
 - ןָא רֶדְנאֹנַאייַב ָרָרס רעֶר ןיִא טאָנטֶה
  ןְּבאָה לֵאָרְִׂי םוָו רעֶטְרֶע עֶלַא ןֶּביִרׁשנ
 . ןֶסיוִווְנּוא טְזאָלנּוא רָּבְִמ רֶדְויִא ןְגּוצעֶג
 . ריִא ןיִא םָו ןעֶווג זיִא םָד רֶּבְדִמַא רַּפ םו
 - נואןעֶקְלאַּב איוִוְוגְנאַלְש יִּבאָרְג ןעוֶוְגזיִא
  ןייקנוא ןֶסיִדְגֶע נוא ןעֶגְנאַלְׁש עֶניִדְנעֶרְּב
  יייַמַא נּוא ןעֶוַנ טיִנ ריִא ןיִא זיִא רֶסאַַ
 / טיִנויִא רֶסאֵו ןָא נוא רֶשיִּב ןעֶווַג זיִא רֶסאו

 - שֵרָפכּו גאָט ןייֵא ּוליִפֲא ןְבעֶל ּצ ְךיִלְנעֶמ
 - רָדְניִק נוא רָּכייוַו טיִמ קְלאָפ סֹורְנַא ֹוזַא
 | .ָּכְרַּכ רַד ןיִא ראָי ניִצְרעֶּפ ןעֶונ ןיִנעֶז םוָו
  םיִנ לאָמ ןייק ןְטְראָד זיִא ׁשְנעֶמ ןייק םאוָו

 ןעווג



 הניאצ

 ןָא ּךֵלְרייׁשְּב הָרֹוּת איד טאָה םּורָד ןעֶונ
 ןעֶמ רֶּבְדִמ רד ןיִא טרָא םֶכיֵלְטיִא ןְּבירְׁשעֶג
 נּוא ןאָמַנ טֶָה טאָנ םִו םיִסיִנ איִד ןְהעֶז לאָז
 ןָא הָרֹוּת יד טֶה םּורָד זיִא טֵׁשָּפ ןייַא ְּךאָנ

 נֹוצִגןְּבאָה לֵאָרְׂשִי םוָו רַטִרֶע יד ןְּביִרְׁשעֶג
 נאָז טיגןְלאָז תֹומּוא יד יֵרְּכ רָּבְדִמ רָד ןיִא
 איו רֶּבְרִמ ּרעֶד ןיִא ןעֶווג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד
 ןייֵא טֶהּורְג טיִנ ןָּבאָה אייֵז תֹובּוׁשְּת יִלֲעַּב

 יִרְדנַא יד ןְּבאָה ייֵ יו טְרֶא םָד ןיִא טְכאַנ
 יו הָרֹוּת יִד זְנּוא טְנאָז םּור ז טֶהּורְג טְכאַנ

 ראָי גיִצְרעֶפ איד ןיִא ןְגֹצִ ןְּבאָה אייֵז ליִפ
 ןֵטָׁשִרֶע םעֶד ןיִא תֹועָסמ ויִצְרעֶפ נא ייווְצ
 ןּופ תֹועָסַמ ןעֶצְרעֶפ ןְגֹוצְנ איי ןְּבאָה ראָי
 הָׁשֹמ טאָה הָמָתִר ןּופ הָמְתר ןייֵק םֶפְמֹעַר
 טָרָא סאָד טאָה םּורָד נּוא םיִלְגַרְמ טקִיִׁשְנ

 ןְטְראָד ןָּבאָה םיִלָנַרְמ יַד לייַו הָמְתַר ןָסייֵהְ
 הָמָתִר ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ףֹוא טעֶרְגזייֵּב
 סאָו רעֶד ןעֶד ןְלֹוק עֶגיִדְנעֶרְּב ׁשְטייֵט זיִא
 רֶנעֶי ףֹוא םיא ןעֶמ טיִג עֶרָה ןֹוׁשָל טעֶר
 םעֶד ןיִא נּוא ןֵלֹוק עֶניִדְנעֶרְּב ןיִסֶע טְלעוֶו
 םעֶד ְךאָנןָנֹוצעֶגייֵז ןּבאָה ראָי ןְטְסְניִצְרעֶּפ
 רָהָה רה ןּופ תֹועָסַמ טֶכַא ןֹרֲהַא ןּופ םומ

 ניֶצְנאַוָצ נּוא אייוַוְצ זיִא בָאֹומ תוברע זיִּב |
 טֶכַא עֶלַא ףֹוא רֶּביִא טְּבייַלְבֹוַא תֹועְסַמ
 ןיִא נוא תֹועָסַמ ניִצְנאַוַוְצ ראָי גיִסייֵרְד נּוא

 ראָי ןְצְניינ רֶדָסְּכ ןעֶסעֶוג אייז ןיִנעֶז ׁשֵדֹ
 הָרֹוּת יִד וְנּוא טְזאָל ְּךֹוא םיִנּונַעַּת ליִּפ טיִמ
 רָד ןיִא ןעוג טינ ןינעֶז לֶאָרְׂשִי יד םֶד ןְסיוֵו

 בקעי להוא
 םֶהיֵעְסַמ הָלֵאְו 'ונו םֶהיֵעְסַמְל םֶהָיֵאְצֹומ תֶא הָׁשֹמ בֹוּתִבָיו

 ןֵמּונעג טֶה רֶנייֵא לָׁשָמ יא זיִא םע; !םֶהיֵאְצּומְל ==
 ןֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ ףָגְנּיַא טאַהג טאָה נּוא ּבייוו יִרָדְנַא סָד
 ףיִטְׁש רעֶר ייּב ןעוֶוג טְכעֶלְׁש רֶעיַ לֵגנו םעֶד זיא .ּבייוַו
 ויִא גּוא טפאָהְג רֶטאָפ רֶד טֶה .ויִא רֶגייֵטְׁש רָד יוִו עֶמאַמ

 םיִא לאָז ןעֶמ ןיִרעוֶו רֶטֵלָע לאָז לגָנּוי םֶר זא ןעוֶוַג ןיִרעֶג
 צ ןְיִׁש קעוֶוַא םיִא לאָז רע; גוא ןָכאַמ הָנּותַח ןיִנעקןֹוׁש
 סאָר גּוא טייֵצ קיִטְׁשַא קעוֶוַא ויִא סע לֵלְּבַה .רעוֶוְׁש םעֶד

 רֶע טייֵצ יִד ןְמיקעֶג ווָא סֶע גּא ןְראָוועֶג רֶטֶלֶע ויִא לֶגְּי
 ויִא גוא געוֶו ןיִא ןָראָפעֶג רֶע זיִא ןְכאַמ הָנּוּתַח םיא לאָז

 ןאָטְג ְךּוריִׁש ןייֵא טאָה גוא ןייַרַא טאָטְׁש ןייַא ןיִא ןְמּוקעֶג
 זיִא רֶטאָפ רעד זא םיִאָנְת טְכאַמעֶג לֶזַמ ּוצ טאָה ןעֶמ גּוא
 ןייַמ ןְסיוִו טְסְלאָז ּוד לגנּוי םד ּוצ רעֶ,טְגאָז ןְמּוקעֶג םייַהַא
 ןּופ ןאָטג ְךּידיִׁש ןייֵא לָּזַמ ּוצ ריד טיִמ ּבאָה ְךיִא זַא דְניֵק

 רעֶד ןּופ ןְדייֵל ןְפְראַד טיִג ןֹוׁש טְסעוֶו ּוד גּוא טאָטְׁש רֶנעֶז ||
 ירויִּב םיִׁשָרֲח יירְד ןְרייל ּוצ ְךאָנ טְסאָה ּוד עֶמאַמ ףיִטְׁש

 הל

 גער הניארו יעטמ תשרפ
 געוֶו ןייק ןְסייוֵו סאוָו טְריִא רַפ איוִו רָּבְרִמ
 טֶה טאָנ טְרעֶיינ הּור ןייק יִנ ןְּבאָה נּוא טיִנ
 יו ּוצ ןְקְלאָוַא טיִמ גאָט ייַּב טְריִפעֶג ייֵז
 עֶניִרעֶייפ טיִמ טְכאַנ ייַּב נּוא געוו םעֶד אייז
 זיִא םִע ןְנאַז םיִמָכֲח יִד ייֵז ןְמְכייֵל וצ לייז

 ןיִא ןּוז ןייַז טְריִפעֶג טאָה ְּךַלֶמַא לָׁשָמ ןייֵא
 םיִא ןְלייֵה ּוצ אֵפֹור ןייֵַא ּוצ דְנאַל טייוַו ןייֵא
 טְרעֶקנ םּוא םיִא טיִמ ְּךיִז טאָה רֶע זַא נוא

 טֶרָא םעֶד ןיֵא ןּוז ןיִיַזּוצ ְּךֶלֶמ רעֶד טְגאָז
 טֶה טֶרָא םָד ןיֵא נוא טְליקַג ְךיִז רימ ןְּבאָה
 ְךֹוא טאָנ טאָה ֹוזַא ןאָטְנ ייוֵו ּפאק רֶד ריִד

 ןְּבאָה אייֵז סאָו רָמְרֶע עֶלַא טְניִכעֶרְג םֹוא
 ןיא טְגאָז נּוא ראָי גיִצְרעֶפ איד ןיִא ןְגוצעֶג
 הָבֹוט ןייַא ֹוזַא ְּךְייַא ְּךיִא ּבאָה טָרָא םעֶד
 ֹוזַא ְךייַא ְךיִא ּבאָה טֶרָא םעֶד ןיִא נּוא ןאָטְנ
 וָנּוא טְוייוַו הָרֹוּת איִד נּוא ןאָטְנ הָבֹוט ןייֵא

 טאַהְנ ןְּבאָה לֵאָרָׂשִי איד סאוָו רַטְרֶע עֶלַא
 יד ןיִלעוֶו ְךֹוא ּוזַא נו רֶּבְדִמ רַד ןיִא םיִסיִנ
 ןּופ געט יד ןיִא רֶּבְדִמ רָד ןיִא ןייַז לֵאָרְׂשִי
 םיִסיִנ עֶלַא יד ןאָמ ייֵז טעוֶו טאָנ נּוא חיִׁשָמ
 ןְייֵּפְׁש ייֵז טעוֶו טאָג נּוא ןאָטְנ ייֵז טֶה רע סו
 טיִמ ןֶריִפ אייֵז טעוֶו נּוא וייַּפְׁש עֶטּוג טיִמ
 רֶע יו ֹוזַא טְכיֵל ןייֵא טיִמ נוא ןְקְלאָו ןייֵא
 יוֵו ֹוזַא רֶּבְדִמ רַד ןיא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָטְג טֶה
 רָּבְרִמ לֶא םֶכְתֶא ִתאֵבַהְְו טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 רעֶד ןיא ןְגְנעֶרְּב ְךייִא לעוֶו ְּךיִא (םיִמעָה
 םּורָד נּוא געֶמ יד ןיִא רֹקָלעפ יִד ןּופ רָּבְרִמ
 (םֶהיֵאְצֹומְל לאָמייוְצהָרְרס רֶדןיִאטייֵטְׁש

 וצ
 טְלאוָו רֶע געֶט יד טְלייִצ לגְנְוי סדגוא הָנּותַח רֶד ןּופ טייֵצ
 רֶע טייַצ לֶקְיְמְׁש סאָד ןייֵג קעוֶוַא ןֹוׁש לאָז סע ןיִרעֶג ןֹוׁש

 רֶד יעָמאַמ ףיִמָׁש רָד ןּופ תֹורָצ איד ןְייל ןְפְראַד טיִנ לאָז
 טֶה טייצ יִד ןְמוקעֶג ןֹוׁש ויִא םָע ןְפְלאָהעֶג טֶה טאָג לֵלְּ
 טאָטְׁש רֶנעֶי ןיא ןְלאָז יֵז הָלגֹע ,לעּבא ןגָנּורעֶג רֶטאָפ רֶד
 םֹורְג טיִמ ְךיִז טֶה לֶגְנּוי םָד נּוא הָנּותַח רָד ףֹוא ןְראָפ ןייַרַא
 רּוטָּפ ןֹוׁש טעוֶו רע;םוָו ןְגאוָו םָד ףֹוא טְצעֶזג ףֹוא הָחְמָׂש

 ןְראָפְג קעוֶוַא ןוש ןיִנעֶז יי זַא .שָמאַמ ףיִטְׁש רָד ןּופ ןיִרעוֶו
 ךיִא הָּלגֲע לַעַּב םָדוצ ןֶתָח רֶר טְגאָז טייוַו טאָטְׁש רָד ןּופ
 קעוֶוַא ןֹוׁש ןיִנעֶז ריִמ לייַמ ליִפ איוִו ריִמ גאָז ְךיִד טעַּב

 ןָתָח םעֶד ּוצ הָלָגֲע לַעַּב רעֶד טְגאָז םייֵה רָד ןּופ ןְראָפעֶג

 ןירדנַא םֶד ףיא ליימ יי ןְראָפעֶג קעוָוַא ןוׁש ןיִנעֶז ריִמ
 לייֵמ ליִפ יוֵו הָלָגֲע לעּב םעֶד לאָמא ְךאָנ רעֶ;טְגעֶרְפ גאָט

 יי .לייֵמ טְבַא הֶָגעלַעּברעֶד טְגאָוםייֵה רֶד ןּופ ןיִנעֶ ייֵ
 לַעַּב םעֶד רֶטאָפ סֶניִהֶח םעֶד טְגעֶרְפ ןְראָפג רֶטייוַויִנעֶז
 ןיִלעוֶו רימ זי ןְראָפ ּוצ ְךאָנ ריִמ ןְּבאָה לי ליִפ יוִו הֶֶּגֲ

 ןמּוק יו פפ
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 נּוא םירצמ ןופ ןְהיֵצ סֹוא םַד ףֹוא ןייוַו ּוצ
 לייוַו נּוא תּולָג םעֶד ןּופ ןְהיֵצ םֹוא םעֶד ףֹוא
 נּוא לֵאָרְׂשִי יד ןעוֶוְג לַּבִקְמ טאָה רַּבְדִמ יד
 רֶד רֶּבְדִמ רֶד ןיִא ןְגְנאַגעֶג טּוג ייֵז זיִא םע
 רעֶד ּוצ ןְלאָצַּב רֵכְׂש ןייֵא טאָג טעוֶו ראַפ
 טעֶֶו םע.םָד ַחיִׁשָמ ןּופ געט יד ןיא רָּבְדִמ
 עטּוג נוא ןְסְקאוַו רֶמייֵּב עֶניִׁש ריִא ןיִא
 נוא ןְזור עֶנייֵׁש נּוא ְךֵלְנעֶג איוִו וזַא םיִמָׂשְּב
 נּוא רֶדָלֹעֶפ עֶנייִׁש ןייַז ריִא ןיִא טעוֶו סע
 םֹוּב נּוא תֹוריִּפ ייֵלְרָלַא טיִמ רֶנְמְרעֶג ןייוו
 גנּונאוו ןייַא ןיִרעוֶו טעוֶו רֵּבְדִמ יִד נּוא לא
 איוִו םֹורָג ֹוזַא זיִא רֵּבְדִמ יד ןעֶד טייל רַפ
 ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןופ נּוא רֶדְנעֶל עֶלא
 ּוצ ןְלאָצַּב רַכָׂש ןְמּונ ןייֵא טעוֶו טאָנ ןעוֶו
 ןְטְלאַהְג לֵאָרְׂשִי יד טֶה רֶע לייַו רָּבְרִמ רֶד
 ןייֵא טְלאַה תייַּבַה לַעַּב ןייַא ןעוֶו ןֵּכַׁש לָּכִמ
 םיִא טיִנ נּוא זֹוה ןיִא ְךיִז ייַּב םֶכָח דיִמְלַּת
 רַכְׂש ןייַז טאָנ יֵאְדַוְּב טעוֶו דֹובְּכְּכ ןיִסֶע
 ןְגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא ןְלאָצַּב םִיַלְפִּכ לֵפַּכ
 רֶטְרֶע יד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת יֵד טֶה םּורָר
 לֵאָרְׂשִי ּוצ ייֵז ןיִא ןאָטיִנ םיִסיִנ טֶה טאָנ םוָו
 ןֵמּוק ןיִהַא טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶנייֵא ןעוֶו יֵדְּכ
 נּוא רָטְרַע איִד ףֹוא ןָכאַמ הָכָרְב ןייֵא לאָז
 טֶה טאָג םִו םיִסיִנ יַד ףֹוא ןֶּבֹול טאָנ לאָז
 רָמְרֲע עֶלַא ןיִנעֶז םּורָד לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָטְג
 ןעֶמיִדְּכ ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא ןְראוָו ןְמאָנ רעֶייִז טיִמ
 רָכיִלְמיִא לאָז םורד םיִסיִג יד ןינעק רָד לאָז
 ּוצ רַמְרָע יד ןּופ ןְמעֶנ איד ןיִנְרעֶל לֵאָרְׂשִי
 םִיַרְצִמ יִד גּוא (םיִרְּבִקְמ םִיַרְצִמּ ייֵז ןֶסיוו
 טֶה טאָג סוָו םיִרֹוכָּב עֶרעֶייִז ןְּבאָרְנַב ןֶּבאָה

 בקעי להוא
 ָּכאַמ הָנּותַח ףְראַד ןעֶמ םָו ןייַרַא טאָטְׁש רעֶד ןיֵא ןָמּוק
 יוִו .אָד ְּךאָנ זיִא סע ליפ יוִו הָלגִע לַעַּב רעֶד םיִא טְגאָז

 .הָלָגֲע לַעַּב םֶָד טְגעֶרְפ רֶטאפ ראי טְרעֶה ןֵחָח רָד
 רַפ ּוצ ריִמ ּביִג ךיד עֶּב ְךיִא רֶטאָפ ןייַז ּוצ רע טְגאָז
 ְךיִא ָךייַלְג טינ תולֵאַש יִדייֵּב יִרְזְנּוא זיִא סאוָו רַפ ןייטש

 יש יִנעֶז ריִמ ליימ ליִפ יו הָלָגֲ לָעַּב ר טְנעֶרְפִג ּבאָה
 לייַמ ליִפ יו ןיִגעֶרְפ ּוצ ןְלעֶפְג זיִא ריִד נוא ןְראָפְג קעוֶוַא
 ּוצ רֶטאַפ רָד טְגאָז טאַטְׁש רֶד ּוצ ןְראָפ ּוצ ְךאָנ ןְּבאָה ריֵמ
 טְסיִּב ּור .טּוג ְךֹוא געֶרְפ ְךיִא נוא טּוג םֶכְגעֶרַּפ ּוד םיִא
 טיִג טְסְנעק;נּוא טאָטְׁש רעֶד ןיא ןעוֶוג טינ לאָמ ןייק ְךאָנ
 ןָפֹולְטְנַא טְסְליוִו ּוד ראַנ הֶלַּב יִד טיִנ נּוֲא ןֵּתּוחֶמ םעֶד
 ּוד לייַמ ליִפ איוִו ּוד טְסְגעֶרְפ םּורָד עֶמאַמ ףיִטְׁש רֶד ןּופ
 ריִד טיִמ ראָפ ְךיִא ןיִהא יו סייַו ךיִא רֵּבֶא רֶטייַַו ןֹׁש טְסיִּב
 ךיִא ןיִרעֶג ךיִאֹיִּב הֶלּכ רָד טיִמ ןָתּוחָמ םעֶד ןעֶק ְךיִא גּוא
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 .טאָג טֶה רָמעֶנ ּפָא עֶרעֶייִז ןיִא נא יִנְרַהג
 ; טֶה הֶרּת יד ןְגאָז םיִמָכֲח יד שָּפְׁשִמַא ןאָטְג
 ; איד סאָד קּוסָּפ םעֶד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא אָד זְנּוא
 , םיִרֹוכְּב עֶרעֶייִז ןְּבאָרְגּב ןְּבאָה םִיַרְצִמ
 וָנּוא ןוָייוו ּוצ טיִנ רעֶהַא רעק סֶע עְׁשְטאָח

 .רָמעֶנ ּפָא עַרעֶיִ ןְגאָלְׁש רעֶד טֶה טאָג םֶד
 איד טיִגְרַהְג טאָה רע סאָו טְכאַנ רעֶד ןיִא

 טְנייֵועֶג ןֶּבאָה םִיַרְצִמ .איִד ;ּוא םיִרֹוכְּב
 נּוא םיִרֹוכְּב עֶרשייִז ףֹוא טְכאַנ עֶצְנאַנַא

 | רָטעֶג ּפָא עֶרעֶייִז םאָד טְסּואוועֶג טי ןֶּבאָה
 . היָרָפ רָד ןיִא נּוא ןְראוָועֶג ןֶּבְראָד רַפ ןיִנעֶז
 . ּוצ רָזייַה טעֶּב עֶרעֶייִז ןיִא ןֵמּוקעג ייֵז ןיִעֶז
 ; רָדֵס רייז יו ֹוזַא םיִרֹוכְּב עֶרעֶייז ןְּבאָרְנַּ
 ; עֶרעֶייִז ןְּבאָרְנּב ְגעֶלְּפ אייֵז םאָד ןעווְג זיִא
 / אייז ןֵּבאָה ֹוזַא רֶזיַה טעֶּב איד ןיִא עֶטֹוט
 .ןֶכאָרְּב ּוצ ןיִנעֶז רֶמעֶג ּפֶא עֶרעֶייִז םֶד ןְהעֶוג
 / ויִא סאוָו טאָנ ּפָא רעֶד ןעֶד ןְגאָלְׁש ּוצ נּוא
 . ןגנאַגּוצ זיִא דְלאָנ ןּופ רֶדָא ְרֵּבליִזןּופ ןעוֶוג
 רַּפ ןֶראוָו זיִא ץְלאָה ןּופ טאָג ּפָא רעֶד נּוא
 . ּוצ ויִא ןייֵטְש ןּופ טאָנ ּפֶא רעֶד גוא טְֶלֹופ
  (ווו ןֹרֲהַא םָׁש תֶמֶיַע רֹקִיטְׁש ףֹוא ןְלאַפ
 . ןְטְסְניִצְרעֶפ םֶד ןיִא ןְּבְראָטְׁשִנ זיִא ןֹרֲהַא נּוא
 / גאָמ ןייֵא בָא זיִא םֶר ׁשֶדֹוח ןֶּטְפְניִפ ןיִא ראָי
 . אָד טְגאָז םּוראָו ןְגאָז םיִמָכֲה יַד ׁשֶדֹוח ןיִא

 - ןֶּבְראָטְׁשַנ זיִא ןרֲהַא גאָטִכְלעו ןיִאקּוסָּפ רֶד
 . ןיִלעֶטְׁש תקֲח תַׁשְרַּפ ןיִא טְלאָזְג טאָה רע
 . ןעֶד ןְּבְראָטְׁשִג זיִא ןֹרֲהַא גאָט ןֵכָלעֶו ןיִא
 . נוא ןּבַראָטְׁשִג זִא ןֹרֲהַא יו טייֵטְׁש ןְּטְראָד
 . ןרָטָלֶע יִרָזְנּוא ייַּב טיִנ ריִמ ןְגיִפעֶג ךוא
 - ןָא לאָז הָרֹוּת איֵד בֹקֲעַו קָחֶצִי םֶהֶרְבַא

 ןביירש
 / ְךאָנ ּבאָה ְךיִא ליפ יוִו ְךיִא געֶרְפ םּורד ןְהעֶז ןוׁש ייֵז לאָז

  קעוֶוַא ןוש ןיִּב ךיא ליפ יוֵו ןְיוו ְךיִא ףְראַד םֶו ןְראָפ ּוצ
 ןְראָפ ְךאָנ ףְראַד ךיא ליפ יוסי ראָנ ףְראד יא ןְראָפעֶג
  ץרֶא רֶנאַל ירעָייט סאָר שי ןסייַו ייִד זיִא לֵׁשְמַנ רעֶד
 רֵּבָא םִיַרְצִמ ןּופ .ןָפֹולְטְנַא ייֵז זַא ראָנ ןְסייוֵו ייֵז .לֵאָרָׂשִי

 .  דָנאַל סאָד טְסייוַו רעז ייֵז טֶריִפ רֶע ןיִהַא יוִו טְסייוַו הָשֹמ
 קּוסָּפ רעֶר טְגאָז סאָר .רֶנאַל רֶעיימ ןייֵא זיִא לֵאָרׂשי ץֶרָא
  ןָביִרְׁשִג טֶה הָׁשֹמ (םֶהיֵעְסַמְל םֶהיִאְצֹומ תֶא הָׁשֹמ בֹוּתְכִיַ)
 . ּוצ (םֶהיֵעְסַמְל) םִיַרְצִמ ןּופ ןייג סֹורֵא רעֶייַז (םֶהיֵאָצֹומ)

 רשי ץֶרֶא ןיימ ןְהיצ יצ ְךאָנןְּבאָה יז ליִיווגנוהיצ רֶעי
 םהיְֵסַמהָלֵאְו טְרעֶק רַפ ןעוֶוְג זיִא ןָרי איד ייֵּב רּבֶא
 סֹורַא רעֶייֵז ּוצ גנוהיִצ םֶד טְניִכעֶרְג ןּבאָה ייֵז (םֶהיֵאְצֹומְּל
 - ןָגֹוצעֶג קעֶוַא ןְּבאָה אייֵז ּליִפ איו םִיַרְצִמ ןופ ןייֵג
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 ידניאצ

 ןְבְראָטְַׁ יִנעֶז ייֵז גָטַא רַּפ םוִזןיִא ןְּבייַרְׁש
 ןרהַא ןְּבירְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת יֵד טֶה םּורָד ראָנ
 ןיִא גאָט ןייֵא בָא ׁשֶרֹוח ןיִא ןְּבְראָטְׁגזיִא
 רעֶד ןָמּוקעֶג זיִא םּורָד סאָד ןייוװ ּוצ ׁשֶרֹוח

 רָע לייוַו לֵאָרְׂשִיטיִמ ןְטְלאַה הָמָחְלִמ יִנֵעַנְּכ
 ןיִלעוֶו בָא ׁשֶדֹוח םעֶד ןיִא סאָד ןְהעֶזְג טאָה
 ןקְלאוו יד טֹרפִּב ןְּבאָה תֹורָצ ליפ לֵאָרְׂשִי
 ןָבְראָטְׁשנ זיִא ןֹרֲהַא זַא ןאָטנ ּפָא ךי ןּבאָה
 טְנייַה טְכאַרטג ְךיִז יִנֲעַנְּכ רעֶד טאָה םּורָד

 ןרֲהַא (יִׁשיִמֲחַה ׁשֶדֹוחַּב תֶמָיַו טייֵטְׁש םּורָד שי טימ ןְטלאַה הָמְָלמ ןינעק ךיִא לעו !
 טייֵטְׁש סֶע נוא בָא ׁשֵדֹוח ןיִא ןֵּבְראָטְׁשעֶגזיִא

 טאָה יִנענְּכ רעֶד ינעְַּבַ עַמְׁשַע ייַּב רעֶד
 ׁשֶרֹוח ןיִא ןֶּבראָטְׁשעֶג זיִא ןֹרָהַא זַא טְרעֶהְג
 ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ןְמּוקעֶג רֶע זיִא םּורָד בָא
 לֵאָרְׂשִי יַד נוא (ןדריה לע ּונֲחַי ַאָרְׂשִי טיִמ
 טְרָא םעֶד ןופ ןדָי םעֶד ייַּב טְהּורג ןְּבאָה
 םיטיִׁש ץאַלְּפ םעֶד יא ויִּב תֹומיִׁשְיַה תיֵּב
 ןעק ןְנאַד ןּופ בָאֹומ תֹוברֹע ןיִא זיִא סאוָו
 זיִא טרָא םָד טייֵרְּב נוא םייַו יוֵו ןֶסיוִו ןעֶמ
 רַב הָּבר ןעֶד טְהּורְגןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יו ןעֶונ
 םעֶד ףוא ןעֶוניִּב ְךיִא טְגאָזעֶג טֶה הָנָח רֵּ

 םֹורָנ זיִא טָרֶא סאָד ןפמ ןיפ םאָה םרפ |
 ַארְׂשִי יד םָד לאוו ְּךיִאסייוַו וזַא לייֵמ ייֵרד !

 .ליימ ייֵרְד ןּופ ץאַלְּפַא ףֹוא טְהּורְג ןְּבאָה
 סֶע םוָנ דנאַל םַד זיִא םָד (ונו ץֶרֶאָה תאזע !
 םיִמָכֲח איד הָלֲחַנַא ראַפ ןְלאַפ ְּךייַא טעוֶו !

 טעוֶו סאוָו דְנאַל סָד טְגאָז קּוסָּפ רעֶד ןְנאָנ
 ּוצ יּואָר סאָד זיִא הָלֲחנַא ראפ ןְלאַפ ְּךייַא |
 לָׁשָמַא ויִא םִע ְּךייַא טְמּוק סע נּוא ךייַא |
 ןרייֵמ טְסָניד נוא טְכעֶנְק טאַהנ טֶה ְךלֶמַא !
 עֶדְמעֶרפ ןּופ ןּבעְֶג רֶּביוַו טְכעֶנק יד טֶה נּוא |
 נּוא טְכאַרְמִּב ְךֶלֶמ רֶד ְךיִ טֶה ֹוזַא רֶדְנעֶל !
 ןיימ ןיִא גּונעֶג ְּךאַד ּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג טאָה |
 רֶסעֶּב ְּךיִא לעוֶו םּורְד ןֶדייֵמ טְּסְניִד דְנאַל |
 ֹוזַא רָּבייוַו רַפ טְכעֶנְק עֶנייַמ ּוצ ןְּבעֶג איִיַז !

 ןיימ זיא לֵאָרְׂשִיץְרֶא טגאָעֶג טאָנ טֶה ְךֹוא |
 ץֶרֶאָה ִל יִּב טייֵטְׁש קּוסָפ יִא יו ֹזַא דְנאַל |
 לֵאָרְׂשִי איד נוא טאָנ רימ ּוצ ֹזיִא דֶרֶע איד -

 יו וזַא טְכעֶנְק עָעימ נוא קָלאָּפ ןייַמ ןיִנעז
 םיִדָבִע לֵאְרׂשיינְּביל יִּכ טְנאָז קּוסְּפ רעֶה
 לעוֶו םּורָד טְכעֶנק לֵאָרְׂשִי יד ןיִנעֶז ריִמ ּוצ

 טְכעֶנְקעֶניימ ּוצ דֶנאַל ןיימ ןְבֶג רֶסעֶּב ְךיִא |
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 רער הניארו יעסמ תשרפ

 םיִמָכֲח איד ןְגאָז ְךֹוא רֶדְניֵק עֶנייֵמ ּוצ נּוא
 טאָה טאָנ ׁשְטייט זיִא (וגו לֹוּפָּת רֶׁשֲאַפ

 איִר לָמיִה םעֶד ןּופ ןְלאַפ ּפאָרַא טְכאַמְנ
 איד רֶּביִא טְצעֶוג ןיִנעֶז סאָו םיִּכָָלַמ ןֶּבִז
 טְנאָזנ טאָג טֶה לֵאָרְׂשִיְְרָא ןּופ תֹומוא ןְּבִז
 םּורָד טיִנ ַחֹּכ ןייק; ןֶּבאָה ייֵז העָז הָשֹמ ּוצ
 עֶרֶעייֵז ןעֶד תֹומּוא יִד רּפ טיִנ ְךיִד טְכְראַפ

 םיִׁשָנֲאָה תֹומְׁש הָלֶאַ .ןדנּבעֶגןיִנעֶזםיִכָאְלַמ
 סאו ןֶׁשְנעֶמ יד ןּופ ןיִמעֶנ יד ןיִנעֶז סָד וגו

 טְלאָז ריִא דְנאַל םָד ןֵּבְרַא ןכאמ ךייַא ןְלאָז
 איׂשָנ ןייֵא טֶבָׁש ןָכיֵלְטיִא ןופ ןְּבֹולְק םֹוא
 ןייז ןיִאו תֹוחָּפְׁשִמ ליִּפ איוִו ןְהעֶז לאָז רע
 ליפ םיִא ןיִא זיִא סע ּבֹוא נּוא זיִא טָבֵׁש

 דְנאַל רעֶמ טֶבֵׁש םֶד ןעֶמ ףֶראַד תֹוחָּפְׁשִמ
 ' טעוֶו ֹזַא ןָכאַמ טעוֶו איִׂשָנ רֶד יו נּוא ןְּבעֶנ

 - ףָועְלֶאְו םּורָד טְנאָז קּוסָּפ רעֶד נּוא ןֶּבייַלְּב
 ףֹוא ןייַז טעוֶו ַעְׁשֹוהְי טְׁשְטאָה עֶׁשֹוהְי ראַפ
 ןזומ טעוֶו עֶׁשֹוהְיולייוַו הָׁשִמ ןּופ טרָא םעֶד

 רֶד נוא ןאָמ לאָז ןעָמ יוֵו רֶוֲעָלֶא ּוצ ןיִנעֶרְפ
 .ויִא םִע עָׁשְטאָח םִאיׂשְג ןְהעֶצ טְנאָז קּוסָּפ
 נו ןֵבּואְר טֶבָׁש לייַו םיִאישָג ףְלעוֶוְצ ןעֶוְנ
 הָצּוח ןיִא ןֵמּועֶג דְנאַל קָלֵח רעֶייז ןְּבאָה דֶנ
 טייֵמְׁש םּוראָוו ןיִנעֶרְפ ןעק ןעֶמ נּוא ץֶרֶאָל
 הָדּוהְי ייַּב םיִאיִׂשְנ ןייקםיִמָבְׁש יה ייב םיִנ

 םיִטָבְׁש ןֶּביִז ייַּב ראָנ ןימְיְנִּב נּוא ןֹועְמִׁש נּוא
 םֶבָׁש ייַּב זיִא ץּוריִּת רעֶד םיִאיֵׂשְנ טייֵטְׁש

 יד ראָנ לייוו איִׂשָנ ןייק טיִנ טייַמְׁש הָדּוהְי

 רֶעייֵז זיִא 'בֵלָּכ םֶד טְסּואוועֶג ןְּבאָה טְלעוֶו
 ןָא טיִנ הָרֹוּת איִד םיִא ףְראַד םּורָד םּורָפ
 ןאמ רָבּוׁשָח ןייַא ׁשְמייֵמ זיִא איִׂשָנ ןָפּור
 ןייא זיִא בַלָּכ םָד טְסּואוועֶג טאָה ןעֶמ לייוַו
 איד ליוִו ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש ייַּב נוא ןאַמ רֵבּוׁשָח
 איֵׂשָנ ןייֵא לייוַו איׂשִ ןְּביירְׁש ןָא טיִנ הָרֹוּת
 טָׁשְטאָה ןעוֶוג הנוְמ שאָה ןֹועְמַׁש טֶבָש ןּופ
 ְךאָד טייֵטג ןְראוָו זיא איֵׂשָנ רֶטְכעֶלְׁש רעֶד
 טיִנ איִׂשָנ ןייק טָבָׁש םָד ןיִא ןֹוש רע טְפּור

 ְךֹוא רֶע טְּבייַרְׁש ןיִמְָנִּב טֶבֵׁש ייַּב נוא ןָא
 הָנְוְמ טעֶו טֶבֵׁש רָדלייַװ ןָא טיִנ איִׂשָנ ןייק
 םיִמָכֲח לייֵטַא נוא הָעְבנְּב ׁשֶגֶליֵּפ ייַב ןייז

 ןיִמינּב ייַּב טיִנקּוטָּפ רֶד טְּבייֵרְׁש םּורָד ןְנאָז
 זיִא רָע םאָד ןְנייֵמ טיִנ לאָז ןעֶמ איִׂשָנ ןייק
 זיִא תַמֲא ןיִא נוא םיִאיִׂשְנ יִרָדְנַא ּוצ ְךייֵלְנ
 לייַװ םיִאיִׂשְנ יִרעֶדְנַא ןופ ןעווג רָבּוׁשָח רֶע
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 םֶכָל םֶתיֵרְקהְח איִבָנ ןייֵא ןעֶזַנ זיִא רֶע
 ןְמייֵרְּב ָאְךייַא טְלאָז ריִא (טָלְקַמ יִרְע םיִרעע
 סאָו רעֶד ןָפֹולְטְנַא ןיִהַא לאָז םִע שעֶטְׁש
 וזַא ןיִרעֶג םּוא ןְגְנְראַה ןָׁשְנעֶמ ןייֵא טעוֶו
 ןאָמ ןְראָט טיִנ ןְטְראָד ׁשֶנעֶמ ןייק םיִא טעוֶו
 רָכיִלְטיִא ןָפֹולְטִנַא ןיִהַא טְנעֶלְּפ םִע גּוא
 גְנוׁשְּב רָדָא טיִנְרַהְג דיִזמְּב טֶה רע ייַס ַחֵצּור
 ְךאָנ ןְּבאָה טאטש ןייַז ןּופ ןיִד תיֵּב םָד ראָנ
 טְרעֶלְקִנְּדאָנ ְךאַז יד ןְּבאָה נּוא טְקִיַׁשָג םיִא
 םיִא ןעֶמ טֶה דיִזִמְּב טיִנְרַהְנ טאָה רֶע ּבֹוא
 גנוׁשְּב טיִנְרַהָנ טאָה רֶע ּבֹוא נּוא טיִנְרַהָג
 טָלקמ יִרָט ןיא טְקיִׁשְג קירּוצ םיִא ןעֶמ טֶָה
 ןַהּכ רֶדֹויִּב ןֶסעֶנַ ןְטְראָד זיִא רֶע גּוא ןייַרַא
 םאָה ׁשֶנעֶמ ןייק נּוא .ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא לֹודָנ
 דִוָד טְגאָז סאָד ןֶרָיֵר ןָא טְראָטְנ טיִנ םיִא
 הָרֹויןֵּכ לע רֶׁשָיָו בֹוט םיִלֵהְּת ןיא ךֶלֶמַה
 טְכעֶר נּוא טּוג זיִא טאָג ְּךֶרֶדַּב םיִאָּטַח
 ןייַא ןְׁשְנעֶמ םעֶד רֶע טְזייַו םּורְד גיִטְראַפ
 תֹומ דענ ןאָט הָבּוׁשִּת לאָז רע ֹוזַא יוִו געוֶו
 יִרֵע ןיִא ןְציִז לאָז ַחֵצֹור רעֶד (לֹודְגַה ןֵהֹּכַה
 ֶּבְראַטְׁש טעֶו לֹודָג ןַהֹּכ רעד ויִּב טֶלְקִמ
 ןָאור הָניִכׁש יִד טְכאַמ לֹודָנ ןֵהֹּכ רָד לייַו
 איד טְכאַמ ַחֵצֹור רעֶד נּוא לֵאָרְׂשִי ןָׁשיוֵוְצ
 טיִנ זיִא םּורָד לֵאָרְׂשִי ןּופ ןאָט ּפָא הָניִבָׁש
 טְלעֶו רעֶד ףֹוא ןייֵג םּורַא לאָז רֶע טְכעֶר
 רָד טֶה ְּךֹוא נּוא טְּבעֶל לֹודָנ ןֵהֹּכ רֶד לייוַו
 ֶנייֵז ןיא לאָז םִע ןאָט הָלָפְּת טְפְראַדַג ןֵהֹּכ
 זּומ םּורד ַחֵצֹור ןייק ןְפעֶרְמ טיִנ ךיז ןְטייֵצ
 טָּבְראַמְׁש לֹודָנ ןֵהֹּכ רֶד זיִּב ןְציִז ַחֵצֹור רַד
 לֹוהָנ ןֵהֹּכ רעֶד הָלפִּת טּוט ַחֵצֹור רעֶד נּוא
 םּורְד זיִא טֵׁשּפ ןייֵא ְךאָנ נּוא ןֶּבְראַטְׁש לאָז
 ויִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד ויִּב טָראַווְג רֶע טאָה
 .םעֶד ןּופ םיִבֹורְק איד זַא יְֵּכ ןְּבְראָטְׁשעֶג
 ויִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד סאָד ןְהעֶז ןיִלעוֶו גֵרָהָנ
 נּוא ןְטְסייֵרְמ ְּךיִזייֵז ןיִלעוֶו ֹוזַא ןְבְראָטְׁשעֶג
 ןייֵא ןעֶוְג זיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד ןְגאָז ןיִלעוֶו
 םּורְד ןְּבְראָמְׁשעֶג ְּךאָד זיִא נּוא ןאַמ רָבּוׁשֲח
 טיִנָרַהַנ זיִא בֹורק רֶוְנּוא סוָו הָׁשִקטְׁשיִנ זיִא
 הָאְנַׂש איִד ןאָט ּפָא אייֵז ןיִלעוֶו וזַא ןְראוָועֶג
 רָמּומ יִד נוא ַחֵצֹור םעֶד ףֹוא ןְּבאָה ייֵז םו
 םּוצ ןיִסֶע טְכאַרְּבְנ םֶה לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ
 ןֵהֹּכ רָד ןאָט הֶּלִפְּת טיִנ לאָז רע יִדְּכ ַחֵצֹור
 ץְרא לא ַחצֹורָה בּוׁשָל ןֶּבְראַטְׁש לאָז לֹודָנ

 הניארו יעסמ תשרפ

 | ןְּבְראַטְׁש טעוֶו לֹודְנ ןֵהֹּכ רעֶד זַא (תָּוחֲא
  םייַהַא ןיִרעק םּוא רֶדָיוו חֵצֹור רָד ְּךיִז לאָז
 | ּוצ רֶדֵיִו טיינ רע טְנאַז אָבָר ּבְרַא ןייַז ּוצ
 ,| רֶנְטְרעֶג ןייַו נּוא רֶרָלעֶפ נּוא רָטיִג עֶנייַ
 רֶעיִרְּפ טֶה רע םוָו טְּפאַׁש הֶרָרְׂש םֶד רָּבֶא
 טְנאָז ריִאָמ יִּבְר נּוא טיִנםיִא ןעֶמ טיִנ טאַהְנ
 פָא ְךֹוא טְפאַׁש הֶרָרְׂש ןייַז םיִא טיִנ ןעֶמ
 טְלאָז ריִא (ַחְצֹור ׁשֵפָנְל רָפֹוּכ ּוחקִת אל
 ראַפ ַחֵצֹור םעֶד ןּופ ןְמעֶנ טיִנ ְלעֶג ןייק
 .רָדָא הָתיִמ ביִיַח זיִא רֶע ןעוֶו גְנּזייֵל םֹוא
 טָלְקַמ יִרֲע ןיא ןְפֹולְטְנַא ּוצ ביִיַח זיא רע
 םורג רייז זיא הָחיִצְר ןּופ הָרָיִבַע יִד ןעֶד
 זיִא רֶע םֶד בֵאָחַא ייּב ןֵניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא
 םיִא ןעֶמ טאָה ְּךאָד עֶׁשֶר רָסֹורְג ןייֵא ןעוֶוְג
 הָחיִצָר ןּופ ןְנּופעֶג טיִנ הֶרָיַּבֲע יִרָסעֶרְג ןייק
 עֶׁשְטאָח תֹובָנ ּוצ ןיְִגרַה ןְסייֵהְג טֶה רע םִו
 םינָרַהְג טיִנ טְנעֶה עֶנייֵז טיִמ םיִא טאָה רֶע
 םיִא םֶה ןיִגְְראַה ןְסייֵהעֶג םיִא טֶה רע ראָנ
 רָנייֵא ןעוֶו ןֵּכָׁש לָּכִמ טייֵטִג ראַּפ רעֶד טאָנ
 יַאְוְּב זיִא רָבֲח ןייַז דְנעֶה עֶנייַז טימ טיִנְרַה
 ייַּב ןעֶמ לאָז םּורד םֹורְג רעֶייֵז הֶריִבַע ןייַז
 ְךיִז ןייִל םֹוא ּוצ דֹלעֶג ןייק ןְמעֶנ טיִנ םיִא
 טיִנ טְלאָז ריִא (ץֶרָאָה תֶא ּופיֵנֲחַה אלו)
 | םיִמָכָח יִד טּולְּב טְסיִג רַפ םוו םעֶד ןיִנְפְנַח
 !| םֶנֵריֵג ןיִא טְמּוק טיִפְנַח םִו ׁשְנעֶמ רֶד ןְגאָ
 לאָז רֶע ֵדְּכ רבַח ןייז טיִפְנח רֶייֵא ןעוֶו נּוא
 םָד ןייַז ףוס רעֶד טעוֶו ןטְלאַה ְּךיִלָרֲע םיִא
 נּוא ןְּבאָה ןֹויְוב ןָסֹורְג ןייא םיִא טְרעוֶו רֶע
 !| טיִנ הָלִפְּת ןייַז טאָנ טְמעֶנ טיִפְנַח םוָו רעֶד
 ןייַז טיִפְנַה סע; רעוֶו טגאָז רֶזֲעַלֲא יִּבר ןָא
 נּוא דְנעֶה עֶנייַו ןיִא ףֹוסָל טְלאַפ רֶד רָבֵח
 (ּהְכֹותְּב ֵכֹוׁש יִנֲא רֶׁשֲא) טיִנ םיִאטיִפְנִח רֶע
 ְךיִא לייוַו תֹופיִנֲח ןייק טיִנ טְריִּפ טְנאָז טאָנ
 לֵאָרׂשִי יו טְגאָז ןַתָנ יִּבַר ְךייא ןְׁשיווצ ןיִּב
 ןיִא ןעוֶוג ןיִנעֶז ייֵז טיִמ הָנִיִכְׁש יִד ויִא ןיִנעֶז
 דָנּוצַא ןעווג ייֵז טיִמ הָניַכְׁש יִד זיִא םִיַרְצִמ
 ריִמ ןעֶוו נּוא זְנּוא טיִמ הָניִכְׁש איד ְךֹוא זיִא
 !| טעֶו םיִלָשּורְי ןייק ןירעק רֶדיז יז ןילעוֶ
 | ןירעק םִוא ְךֹוא זְנּוא טיִמ ְךיִז הָניִכְׁש איִד
 (ךיֶהלֲא יי בֵׁשְל טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיִא איו וזַא
 !| םִע םִיַלָׁשּורְי ןייק ןירעק םּוא ְּךיִז טעוֶו טאָנ
 .| ןבו ןמָא ןְטייֵצ ירא ןיִא ןיינ רֶלאַּב לאו

 : :ןֹוצָר יִהְי
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 הניאצ |

 היִּב תֹוחְָׁשִמ לֶבְו בֹקֲעַי תיֵּב ַז רַנְד ּועְמַׁש) |
 רייֵר יד ּוצ טְרעֶה איִבָנ רֶד טְגָאָז (לֵאָרְׁשִי |
 עֶלַא ריא גּוא בֹקֲעַי ןּופ דֶנּוזעֶג זיוה ריִא טאָג ןּופ |
 טאָנ טאָה ֹוזַא (ַי רַמָא הֹּכ) לֶאָרְׂשִי ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ ||

 עֶרֶעיַא ןְּבאָה טְכעֶר םּוא ןייֵא ראַפ סאָו טְנאָועֶּג
 רעֶד יז ןְּבאָה אייֵז סאוָו ןְנּופעֶג ריִמ ןיֵא ןֶרָשְּלֶע =

 נוא רֶמעֶג ּפָא עֶדְמעֶרְפ ןניָד ּוצ ריִמ ןופ טְרָטייוו
 ְנּוא טֶה םוָו טאָג רֶד זיִא ּואװ טְגאָזִג םיִנ טֶה ריִא
 ןיִא טְריִפעֶג זָנּוא טֶה נּוא םִיַרְצִמ ןופ ןְגוצעֶג םוא
 ןֵגיִרְד םָה םוָו טֶרָא טְסיוִוַא רֶעייֵז ןיִא רֶּבִרַמ רעֶב
 ןיק סאָה םֶרָא ןייֵא זַא ןיִא ןסקאשענ םנ ראו =

 ךיִא נּוא ןעוֶועֶג טיִנ לאָמ ןייֵק טְראָד זיא ׁשְנעֶמ
 דְנאַלַא ןיִא לֵאָרְׂשִיץִרֶא ןייֵקְטְכאַרְּבעֶג ךייא ּבאָה |

 סֶד טֶה ריא נּוא תֹוריֵּפ עָמּוג אָד ןְניִרָד ןיִנעֶז םִו
 אל םיִנֲהֹּכַה א"ע טיִמ טְגיִנייֵר םּוא ראַפ דְנאַל
 ּוצ טְנאָזעֶג טיִנ ןֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִר ({י היַא ּורָמֶא
 ןְּבאָה םיִמָכֲח יִרָיֵמְלַּת יד נּוא טאָנ זיִא ּוָאװ ַאֶרְׁשִי

 ןְּבאָה ייֵז ראָנ לֵאָרְִׂי ּוצ טְניִרעֶלְג טיִנ הֶרּת ןייֵק
 ׁשֶלאַּפ ןְּבאָה סאוָו טְגְלאָפעֶג םיִאיִבְנ עׁשְלאַפ |
 ְךייַא ְךיִא לעו םּורְר אייֵז ּוצ טְגאָזעֶג תֹואיִבָנ |;
 טְלאָז ריִא אָד םיִאיִבְנ עָטְכעֶר ְךֶרּוד ןּפאָרְטׁש |

 נּוא ןְּביירְט ראַפ ךיַא לעוֶו ְךיִא יֵא ןייַז םורָּפ
 ּורְבִע יִּכ) ֶפאָרְטְׁש ְךֹוא ְךיִא לו רֶרניֵק עֶרעֶייַא

 ןעֶכוניִא איד ּוצ רַּביִא שא עד ראי םיממ ר
 רֶסאַווּוצ ןָניד ייֵז םֶר ןְהעֶז ריִא טעוֶו יִּתַּכ יִד ןּופ|/'

 יו עֶשְטאָח נּוא רייפ ּוצ ןגיד ןיִרעֶטאָמ איִד גּוא
 ןְמְלאַה ְךאָד רֶעֶייַפ טְׁשעֶל רַפ רֶחאֵוַו סאָד ןְסייוו 7
 ריִמֲהַה) טיִנ איִז ןְמייֵּב רַפ נּוא טאָנ ּפָא רֶעייֵז ייֵז ןפ

 קְלאָּפַא ןעֶ טייַּברַפ (םיִהְלֶא אל הָמָהְו םיִהֹלֲא ױגק
 טינ ןעק גוא טיִנ טאָג ןייק זיִא רֶע סאָו טאָג ןייַז |ע

 ףוא ןָמיִּב רַפ טאָג ְךיִמ ןָּבאָה לֵאָרְׂשִי נּוא ןּפְלעֶה
 םִיַמָׁש ּומֹוׁש) ןֶּפְלעֶה טיִנ ייֵז ןעק םוָו טאָג ןייֵא ּזַא |ע

 ןיִרעֶו בּורָ לאָז ןָלְמיִה יד טְכעֶר זיִא סֶע (תאֹז לַע א
 ִיַּתָש יִּכ) טּומ ריִא סאוָו וייֵּב רֶעייַא ןיִגעוֶו ןּופ
 ןייַמ טֶה זייֵּב איילרע ייוֵוָצ ןעֶד (יִמַע הָׂשֲע תֹועָר

 ראַפ ְךיִמ ןֶלאָז אייז ןעֶו ןעֶד ןאָטַג לֵאָרְשִי קָלאָפ =
 ךֹוא ְךיִא טְלאוָו ְךיא יִו םאָנ ןייֵא ֹוזַא ףֹוא ןָמייֵב 1
 טאָג רעֶייַא ןְטייַּב רַפ ריִא טְלאָז םּוראוָו ןעוֶוג זייַּב :

 ןְּבאָהייֵז ןאָמְג זייַּב ןייא ְךאָנ ייֵז ןּבאָה טְנייַה רָּבֶא
 ןּופ לאַווְקַא אי ֹוזַא ןיִּב ְךיִא סאָו טְזאָל רַּפ ְךיָמ ןלֶל
 ןיִרעֶה ףוא יִנ עִּבייֵא טּומ םָו רֶפאַו גיִרניִלעֶוְק|הו
 ָּביִרְג עֶניִכאָרְּב ּוצ טְקאַהעֶג םֹוא ְךיִז ןְּבאָה נּוא |װ

 ןֶמָלאַה ןייֵא טיִנ ייֵז ןיִא ךיז ןעקרֶסאוו ןייֵק סאָט }
 (ִיּב דיִלְי םֶא לֵאָרְׂשִי רָבֲעַה) א"ע רעֶייִז זיִא םֶד
 טְבעֶנְקַא וצ ְייְֵג לֵאָרְִי רָד ןעֶד ויִא טְגאָז טאָג
 רעֶר רעֶמַא הָחְפׁשַא ןּופ ןְראָּבעֶג ןְראָו זיִא סאָו
 רְֶצָָעןייַמ רויב ןָפּרעֶג ךאָד טְרעוֶולֵאִָׂ

 הער הניארו יעסט תרטפה
 נּוא טְמעֶש רַפ ֹוזַא ןְראוָועֶג רע זיִא םּוראוַו נוא ןוז
 סאוָו תֹומוא יד סאָד (םיִרָיִפָּכ ּונֲאְׁשִי ויָלָע) גירָדינ
 ףוא ןאָטְג ןֶּבאָה ןְּבייל יִר איו וזַא קְרְַׁש ןיִנעֶז
 נּוא דְנאַל ןייַז טְסיוִו ראַפ ןְּבאָה נּוא ןֶעייֵרְׁש םיִא

 טְציז ןאַמ ןייק סד שעֶטְׁש עֶנייֵ ןְסוטְׁשּצ ןְּבאָה
 אייווְצ איִד (סֵחְנּפְהַתְו ףֹנ יֵנְּב םַג) אייז ןיִא טיִנ
 םִיַרְצִמ רֶנאַל ןיִא ןיִנעֶז םו סֵכְנּפֲחַהְו ףונ טעֶטְׁש
 ןיִלעֶוו ייֵז סאָר ייֵז ףוא טְזאָל רַּפ ְךיִז שֶה ריִא סוָו
 ֹוטְׁש ק ןייַד ריד ןיִלעוֶו איִד ןָפְלעֶה ָםֹוטִׁש ּוצ ּפאק ןייַר ריִד ןיִלעוֶו איד ןְפְלעַה ךייַא

 טאנ קניה טמ ר ןופ עמ עד ףוא נר
 סאָד טְסליוִו ּוד נּוא םֹוליֵנ ְךייַט םעֶד ןּופ רֶמאֵו
 לאָז רּוׁשֲא ךֶלֶמ רֶד נּוא ןָפְלעֶה ריִ ןֶלאָז םִיַרְצִמ
 ריר םעו םורְּפ רֶסעַּב יז רעֶמא ןְפְלעֶפ ךוא ריד
 ריד ףוא טעוֶו סֶע (ְּךֵהָעָר ְךרְַיְּת) ןְפְלעֶה טאָג
 םיִשֲעַמ עֶזיִּב עֶנייֵר ןעֶגעוֶו ,ןּופ וייַּב ןעֶמּוק
 טְסאָה ּוד םוו ריב זיִא סֶע סד העְז נּוא םייַו נּוא
 ריִד ייַּב טיָנ אָרֹומ ןייַמ טְסאָה נּוא טאָג טְזאָל רַפ
 טאָג טְגאָז וזַא ריִמ רַפ ןּבאָה אָרֹומ ּוצ ץְראַה ןיִא
 נִּבייֵא ןופ ּבאָה ךיֶא ןעֶד (ףלע יִּתרַבָׁש םָליֵעמ יִּכ)
 טכ עק 1 טורי הי יא ךאי יד ןכאָטכ יצ
 תומּוא יד ייַּב ןָדְנּוּבעֶג ןעוֶוַג טְסיִּב ּוד סאָו ןָמיִר
 ּוד טְנאָזעֶג טָסאָה ּוד נּוא (רֹובֲעֶא אל יֵרְמאֹּתַו)
 ףֹוא ןייַז רֵבֹוע טיִנ םָסעֶוֶו נּוא םּורָפ ןייַז טְסעוֶו
 טיִג רייֵר עֶנייַד טְסאָה ּוד רָּבֶא טאָנ ןּופ רייֵר איִד
 נּוא גְראַב ןָבֹוה ןָכיֵלְיִא ףוא טְרֶעיי ןְטְלאַהעֶג
 שי נ יה בי ןט םעכייוט ןכלמיא דא
 ְךיִא (תָמַא עַרְז הָלּוּכ קֵרֹוׁש ְךיִּתְעַמנ יִבֹנֶאוו א"ע
 ּוד סאָד גייַוְצ עֶמּוגַא ןּופ םָצְנאַלְפעֶג ְךיִר ּבאָה
 קֶחֶּצִי םֶהָרְבַא ןּופ ןֵרָמְלִ עַמּוג ןּופ םורַא טְסְמּוק
 ןופתושכ רעֶמ ןכעכעב רד באָה ְךיַא רֶדֲא בֹקֲעו
 קַרוׁש איו ליִפ ֹוזַא ַחנ יֵנְּב יִד ןּופ תֹוָצָמ ןֶּביִז יִר
 נּוא סְקעֶז טיִמ טְרָדְנּוה םֶקעֶז זיִא סאָד טְפעֶרְטַּב
 סְקעֶו לֹּכַה ְךַט זיא חנ יִנְב יִד ןּופ תוצַמ ֶּביִ יִר
 טְרעֶקג ּפִא טֶה ריִא נּוא תֹוָצָמ ןְצייַרְד נּוא םֶרְדְנּוה
 רֶמְכעֶלְׁשַא איוִו ןְראוָועֶג ְךיילְג טְנעֶז נּוא ריִמ ןופ
 ִסְּבַכָּת םִא יֵּכ) רֶלאַוו ןיִא טייֵמָׁש םִָו קאָמׁש ןייַו
 רייַרְק טיִמ ןְׁשאַוַו ְךיִד טְסעֶו ּוד ןעוֶו ןעֶד (רָתְנַב
 וליִפֲא ןעוֶו רֶמֹולְּכ ףייַז ןיִרעֶמ ריִד טְסעוֶו ּוד נּוא
 ןּופ קעָלְפ רעֶד ְךאָד זיִא ןאָט הָבּוׁשְּת טְסעוֶו ּוד
 ְךיִא) טאָג טְגאָז וזַא ריִמ רַּפ טְניִכייֵצעֶג רֶניִז ןייַב
 ןְגאָז לֵאָרְׂשִי ּוטְסְנעֶק איוִו (יִתאֵמְמִנ אל יִרְמאֹּת
 אע ןיק ראה ךיא קיג אש "ר ןכרא
 ןאָמְג טְסאָה ּוד סאו געו ןייֵה העָנ טְניִרעֶג טיִנ

 ןיגעקא
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 טְסאָה ּוד סאוָו רועָּפ תיֵּב טאָג ּפָא םעֶד ןיִגעקא
 יִּבגּוא ןעוֶוג הָנְמּוטְסאָה טְניִרעֶג א"ע ןְמְראָר
 גְנויַא איו וזַא געֶוו םיִנעַי ןיִא ְךאָנ ּוטְסייֵג רעֶהַא

 ןיא ןיִגעֶו עֶגְנּי עֶריִא ןֶּפיִנְק ןָא טומ םו ליִמעֶק
 ןְנייוַועֶג ּוצ ּפָא איִז רעֶוְׁש זי סֶע נּוא ץְראַה ריִא
 רּומָל אָרָּפ) לֵאָרׂשִי ריִא טְנעֶז וזַא ןיִגעֶו עֶריִא ןּופ
 םָו לֶנייֵא לֹומַא יו ְךייַלְנ טֶסיִּב לֵאָרְׂשִי ּוד (רָּבְרִמ
 םעֶר טיִמ םָד רָּבְרִמ רָר ןיא ןייֵג ּוצ טְנייוַועֶג זיִא
 םֶר ךיז ןיִא ןייא יז טְגניִלְׁש בל ריִא ןופ ןְֵסילְ
 ריִא טְמּוק סֶע עֶׁשְטאָח נּוא גְנאַלָׁשַא יוִו ֹוזַא דְניוִו

 ןוֿפ רָד איֵז ןעֶמ ןעק ְךאָד סֹורַא טיִנ ראָנ ןופ רָד
 ןיִרעֶק םּוא םיִנְייַא ןעֶמ ןעק ּוזַא ןיִרעק םּוא םיִנ
 ּפֶעיי אל ָהיֶׁשְקַבְמ לָּכ) ןיִגעוו עיִּב ֶרֶיֵא ןּופ
 ןעֶהיִמ טיִנ יז ןאָמ ןפאַח ּוצ איִז ןֵּז םוָ יד עֶלַא
 ןְפאַח טיִנ איֵז ןיִלעווו ייֵז טְסיִז םּוא זיִא םִע םּוראָו

 םעֶו ׁשָרּוח ריִא ןיִא (ָהְּואְצמִי הָׁשְרְָּב) טְרֶעייֵ
 שֶרוח ןייא ןֶדְנאַה רּפ זיִא םִע ןעֶד ןניִפעֶג איִז רֶע
 לאָמ טְסְנעֶר ׁשֶרֹוח ןֶצְנאַג םעֶד טְפאָלׁש איִז םֶו
 ןְראָו לֵָרְִׂי ּוצ ךוא זיִא וזַא ןְּפאַח איִז ןעֶמ ןעק
 טעֶוו ריִא םוִו בָא זיִא םַד ׁשֶרֹוח ןייֵא טייֵרְּבעֶג ןָא
 עֶנייַמ (ףחָיִמ ְךֵלְגַר יעָנִמ) ןיִרעֶֶו ןָניִּפעֶג םיִא ןיִא
 ןגיִר טיִנ טְסְלאָז ּוד טְגאָועֶג ריִד ןְּבאָה םיִאיבָנ
 םיִפְרָּב ןייֵג ןְפְראַד טי טְסְלאָז ּודיֵדְּכ א"ע ןייֵק
 נּוא טְשְראָד ראַפ ןֵּבְראַמְׁש טיִנ טְסְלאָז תּולָג ןיִא

 דייֵר יד ןופ ׁשֵאֵמ ְךיִ ןיִּבְךיִא טְגאָזעֶג טְסאָה ּוד
 ְךיִא םּוראָוו ןיִרעֶה טיִנ ייֵז לעֶוֶו נּוא םיִאיִבְנ יִד ןּופ

 ךיִא לעֶוו אייֵז ְךאָנ נּוא רֶמעֶג ּפָא עֶרְמעֶרָפ ּבאָה
 םְרעֶוו בֶננַא איו ֹוזַא (אֵצְמִייִּכ בֶנֵג תֶׁשֹובְּכ) ייֵג
 םָר טאָה רֶע סָר םיִא טְניִפעֶג ןעֶמ זַא טְמעֶׁש רַפ
 רעֶהַא ויִּב םיִא טָה רֶע סֶד טיִבְנַגעֶג לאָמ עֶטְׁשֶרֶע
 ראפ ןיִנעַ א ןָשנעֶמ ןטְּבילְּבַא ראַפ ןְטְלאַהעֶג
 םיִכָלְמ עֶרעֶייִז טיִמ לֵאָרְׂשִי איִד ןְראוָועֶג טְמעֶׁש
 טאָה ןעֶמ לייוו םיִאיֵבָנ נּוא םיִנֲהֹּכ נּוא םיִרָׂש נּוא

 ןָנפעֶג ןעמ ֶּה טְנייה נוא ןָמְלאַהעֶג םּורָפ רַפ יי
 גאז ייֵז (הָחָאיִבָא ץֵעָלםיִרְמוא) א"ע גיד ייֵז םֶד
 נּוא רֶָמאָּפ ןייַמ טֶתיִּב ּוד ץֶלאָה ןיפ טאָג ּפָא םּוצ
 רֶזְנּוא טְסיִּב ּוד ייֵז ןְגאָז ןייָמְׁש ןּופ טאָג ּפָא ןייֵא ּוצ
 אייֵז זיִא םִע זַא נוא ןָניוועֶג זָנּוא טְסאָה ּוד רָמּומ
 נוא ףֹוא אייֵמְׁש טאָג ריִמ ּוצ אייֵז ןְגאָז טְּכעֶלְׁש
 ּואוו נּוא (ךֶל ָתיִׂשָע רֶׁשֲא ךיהֹלֲא היַא) זְנּוא ףֶלעָה
 טְכאַמעֶג ריִר טְסאָה ּוד סאו רֶמעֶג עֶנייַד ןיִנעֶז

 ןינעקריִד ןיִלעוֶו אייז בוא ןייֵמְׁש ףוא אייז ןְאָל
 יָה יֶרָערֶפְסִמיִּכ) טייקִיִטְכעֶלְׁש ןייַב ּופ ןֶפלֶעָה
 א"ע ליפ ֹוזַא טֶסאָה הָדּוהי יד ןעֶד (הָדּוהְי ףיִהלֲא
 ןיִא דְנאַל ןייַד ןיִא טְסאָה ּוד טעֶטְׁש ליִפ איו

 איד א"ע ןיִרָדְנַא ןייֵא ּוטְסאָה טאָטְׁש רָכיֵלְטיִא
 ןעֶמ םֶו ןיִרעֶה םאוָו ןיִנעֶז ריִפ טְּבירְשאָּתְקיְּ
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 הניארו
  ןְבאָה נוא יז טְנאָ עמ םוִו ּוצ ןיִרעֶה לייֵמַא טְגאָז
 ולא יט "בט נט רימ יו א ןופ רֶד ןְראַש
 . טְנאָזעֶג םיִא טֶה ּבייַו ןייַז םוִו טְרעֶהְג ּוצ טֶה רֶע
 , ןְראָׁש טָה נּוא תַעַרַה ְץֵע םעֶר ןיפ ןְסעֶגְג טֶה נּוא
 .,םאָר ןָּבְראַמְׁש טְזּומעֶג טֶה רע סָד ןּופ רֶד טאַהְג
 רימ יו וזַא חַוָר טֶה נּוא ּוצ טְרעֶה רע זיִא יִרָדִנַא
 נער םיי יט הי ר ינ םהובא יב ןְניִפעֶג
 נּוא ןיִרעַהּוצ איִז ּוטְסֶלאָז ןְנאָז ריִר טעוֶו הָרָׂש םוָו
 ּוצ טאָה רֶע סאָו טאַהְג רֵבָׂש רַּפ רֶד טֶה םֶהָרְבַא
 , ּוצטינ טְרעֶה רֶע ויִא עֶטיִרְד סֶד ּבייַו ןייַז טְרעֶהְג
 . ייַב ןָניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא םעֶד ךֶרֹוד טְניוועֶג נוא
 - ןיִרעַה ּוצ טְלאָועֶג טיִנ טאָה רע םָד קידּצַה ףסֹי
 םאָנ נּוא ריִא אייַּב ןָגיֵל ּוצ ֿבייוַו םֶניִראַה ןייַז ּוצ

 רָע ויִא עֶרְרעֶפ םֶד ןָּבעֶגְג רַבָׂש רַּפ רעֶד םיִא טֶה
 איו וזַא םעֶד ְךרוד ןְדאָׁש טֶָה גּוא ּוצ טיָנ טְרעֶה
 . םיִאיֵבְנ יִד סאוָו ןיִרעֶה ּוצ טיִנ ןָליוֵו סאוָו לֵאָרְׂשִי
 הֹּכ) ןָפאֶרְטִׁש רַפ רעֶר ייֵז טעוֶו טאָג גּוא ייֵז ןְגאָז
 -קֶחֶצייִּבִר (לוָע יִּב םֶכיֵתֹובֲאּאְצִמ הַמ יי רַמֲא
 .םִואָל ׁשֶנעַמַא גוא ליִׁש ןיִא טְנייל ןעֶמ ןעֶו טְגאָז
 וזַא לּוׁש רעֶד ןּופ קעוֶוַא טייֵג גּוא ןְנייֵל םָד קעוֶוַא
 - ןיִא ריִא טאָה טְכעֶר םּוא ןייֵא רַפ םִָו טאָג טְגאָז
 | ןיפ םָרעקג קעַוַא ְךייַא טאָה ריא םֶד ןְנּוֿפעֶג ריִמ
 . ןייֵג ּוצ םֹורַא הֶריָבֵע עֶסֹורְנַא זיִא םִע ןעֶד ריִמ
 ירד נּוא ןָפוא זיִא הָרֹוּת רַּפס יִד ןעֶוו ליִׁש רָד ןּופ
 . םֶּפאָרָטְׁשעֶג ןֶּבאָה םֶוו טייֵצ רעֶר ןיֵא ןעֶוג ןיִנעז
 - איִר ףוא ןְּפאֶרָטְׁש ייֵז טְגעֶלְפ הָיַמְִי לֵאָרׂשִי איִד
  ןְפאָרְמְׁש אייֵז טְגעֶלְפ הָינּפְצ נּוא ראַּב ןָפוא ןָסאַנ
 . איֵר טְגעֶלֶפ הָרְלּוח הָאּובָנ איִד נּוא ןָליִׁש יִד ןיִא
 - םיִרָפ טיִנ לֵאָרׂשִי ןינעֶז ְךאָד גוא ןְפאָרְטְׁש רֶּבייַו
 לֵאָרׂשִי יִד טֶה טאָג טְּבייַרְׁש אָהָליִכְמ יֵד ןְראָועֶג
 הנה םֶכָא יא רע סו רֵבָרמ רעֶד ןיא םֶריִפעג
 ; עָסֹורְג םיִא ןיִא ןיִנעֶז םע; גּוא גְנעֶל איֵד לייֵמ
 . עַלַאטאָה טאָנ נּוא םָניִקְלאַּב איר יו וזַא ןְגְנאַלְׁש
 . רַּפ ץֶלַא םאָר טאָה ריִא נּוא לֵאָרְׂשִי ראַפ טייֵטעֶג
 .םאָו םֶכָע טְסייֵה םוָו גְנאַלְׁשַא אָד ויִא םִע ןָסעֶג
 לָמיִה םעֶד רָטְנּוא ןָהיֵלְפלעֶגּופַא טְהעֶז רעֶר רֶע
 רֶע נּוא הָיִאְר רעֶר טיִמ טָפיִגַא םיִא רֶע טְואָל
 .ןעַמ ןעק ןְנאַד ןּופ םייַו רֶקַטְׁש ּפאָרַא טְלאַפ
 רָב רעֶ ןיִא אָט שה טאָג םו רֶָח םֶ הע
  יִּבַרלֵאָרָשי רַּפ ןֵגנאַלְׁש יד טייֵטעֶג טֶה רע םאָד
  ןיִא ןגְנאַגעֶג לאָמַא זיִא ׁשֶנעמ ןייֵא זַא טְנאָז אָּבַא
 ווא ןמעֶז רַד רע יָה גראב ןייֵא ףֹוא לֵאָרְשִי ץֶרֶא
  ןיִנעֶז רַחַּפ םורג רפ גּוא ןְפאָלָׁש גּוא ןֶגיִל גְנאַלְׁשַא
 | םיִא טאָה ןעֶמ נּוא ןעֶבאָרְקעֶג םֹוא ראָה יִד םיִא
 .איר גוא געֶמ עֶגייַו עֶלַא רֶמניִלְפעֶג םֹוא ןפּורעֶג
 ׁשְנעֶמ רֶר טְלאָו ןְהעֶו רֶד ןעוֶוג םיִא לאָז גְנאַלְׁש

 :ןְלאַפ ּוצ סייוו רֶקְיִטָׁש

 ו

 ביטס

 עי: יה ר

 ערי



 יצא יי יז יא אי אי טריי
 * ײ יש :

 הניאצ

 (לֵארְׂשִי לָּכ לֶא הָׁשֹמ רֶּבַד רֶׁשֲא םיִרָבְדַה
 טֶה הָׁשֹמ םָו דייֵר ףאָרְמְׁש איד ןיִנעֶז םָד
 םעֶד ןּופ טייֵז רָד ייַּב לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ טעֶרְנ
 תֹוריִבַע יַד טְלייֵצעֶג ריִפ ייַז טֶה רֶע ןַהְרִי
 זייַב ןְּבאָהייֵזעֶמְׁשְרע םֶד ןאטע ןְּבאה יז םוָו
 רֶמעֶּב טְלאָו םִע טְנאָועג ןְּבאָה נּוא טעֶרְנ
 רָּבְדִמ רעד ןיִא ןְּבראַמְׁש ןְלאָז רימ ןעוֶוג
 ןיִא ןאָמעֶג הָריִב ַבִע ןייַא טֶה ריִא יִרָדְנַא םֶָד
 טיִמ םיִטיִׁש ןיִא בָאֹומ תֹוברֵע ןופ ץאלְּפ
 ריִא נוא רֹועְּכ טאָנ ּפָא םעֶד טיִמ נּוא תונָ
 ןְמּוקעֶג טְנעֶו ריִא איו דְלאַּב טְניִדְניִועֶג טֶה
 אָד טיִנ ןעֶד זיִא טְנאַועֶג טאָה גוא םַי םּוצ
 נא טְסאָה ּוד םִו םיַרְצִמןיִא םיִרָּבק ןייֵק
 ןיִא זָנּוא ןָטייֵמ וצ ןֵמְראָד ןּופ ןְנֹוצעֶנ םֹוא
 טעֶרנ וייַּב ריִא טֶה ְּךאָנ רָד נּוא רָּבִדִמ 'רָד
 טּונ נּוא סייַו ןעווְנ זיִא רֶע םוָו ןָמ םָד ףוא
 םיִרעָדְג יִד ְךייַא עו םֶע טְנאַזעֶג טֶה ריִא
 טאָה ריִא נוא ןיִרעוֶו ןְלאוָוְשעֶנ םיִא ןּופ

 נּוא חַרק ייַּב נּוא םיִלְגַרְמ יֵד ייַּב טְגיִדְניִזעֶנ
 טאָה ריִא נּוא הָׁשֹמ ףֹוא טְניִרְקעֶג טֶה ריִא
 תֹוריִבַע ןֶּביִז יִנעֶז סאָד טְכאַמעֶג לֶנע םאָד
 הָרְסִיְל יִּתי טייֵטְׁש הָחָכֹּת רֶד ןיִא גוא
 ְךייַא לעוֶו ְךיִא (םָכיֵתאֹטַח לע עַבָׁש םֶכָתֶא

 נּוא תֹוריִבעג ןְּביִז עֶרעֶייַא ףֹוא ןְפאָרְמֶׁש !
 איי יֵדְּכ טָפאָרְמְׁשעֶג הָׂשֹמ אייז טֶה םּורְד

 ׁשורקה ה"לש
 הָׁשֹמ סאוָו רָעְרעוֶו יֵד ןיִנעֶז סאָד (םיִרָבְדַה הָלֵא)

 רֶטְרעוויִד ,לֵאָרְׂשִי ררניֵ יד ּוצ טעֶרעֶג טֶה
 הָשֹמ עֶבְלעוֶו טיִמ רְֶרע וו ףאָרְטְׁש ןע וועג ןיִנעֶז
 רַפ לֵאָרְׂשִי רֶרְניק יִד טָתאֶרְמְׁשעֶג טֶה ה"ע ּוניֵּבַב

 עֶלַא ייֵז ְךאָד טאָה רֶע ּוליפָא ןעוֶו ןעֶד .טוט ןיי
 טְניִרעֶלַּב נוא טְפאָרְטְׁשעֶג ְךיֶלְנעֶמ גאָמ גוא לאָּמ

 ןייֵא ְךאָנ לאָמ ןְְצעֶל םּוצ טוט ןייַז רַפ ייֵז רע ש
 ר רֶרעֶי ןאָט ףְראַד ּוזַא נּוא טְּפאָרְטְׁשעֶג לאָמ
 ףְראַד וזַא נּוא ,רּודָה גיִהנַמַא ויִא רֶע םִֹו ׁשְנעֶמ
 רעֶרעֶי עִיָליִמאַּפ ןיינ ןופ ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי ןאָמ ךוא
 ןאָמְג םֶה ּוניֵּבֶא בֹקֲעַי יו רֶדְניֵק עֶניי טיִמ אָ

 "ריק עֶנייַז טיִמ
 ובה

 וער הניארו םירבד תשרפ
 רֶמייֵַו ןְלאָז וא ףֹורָד ןְּבאָה הָמְרַח ןְלאָז
 לֶהקַה שאר רָד ןעוֶו ןעֶד ןאָמ טיִנ וייּב ןייק
 ווַא קְלאַפ םעֶד טיִנ טְרעֶו בָר רעֶד רָדָא
 יו קָלֵאָּפ םעֶד ראַפ טאָג םיִא טָּפ אָרְמָׁש
 וצ טְנאָועֶג טאָה הָׁשֹמ טְנאָז יַאָני יִּבַר (בֶהָז
 דְלאָנ ליִפ לֵאָרְׂשִי ּוצ טְסאָה ּוד לייוַו טאָנ
 לָנע סאָד .טְכאַמעֶג אייז ןְּבאָה םּורָד ןֵּבעֶגְנ
 הוק ןייַא לָׁשָמַא זיִא סֶע טְנאַז עֶׁשֹוהְי יִּבַר
 רָּבאָה ליִפְיִסֲע ריִאטיִנ תִיַּבַה לֵעַּב רֶד סו
 לעּב םעֶד טְגאָלְׁש נוא טעֶפ איז טְרעו וזַא
 םיִדָלַא ייֵז טֶה טאָג לֵאָרְׂשִיָךֹוא ֹוַּא תיַּבַה
 טְניִדְניועֶגייז ְּבאָה םָד ְךְרּוד נוא ןאָמעֶג םֶמּג
 ְךַרָּד םֵרֹוחֵמ םֹוי רָשע דַחַא) םיִא ןיִגעֶקַא
 טְנאַועֶג טֶה הָׂשֹמ זַעַנרַּב ׁשַדק דע ריעש ר
 טְנעֶז ריִא םֶד טְניִדְנִז רַפ טֶה ריִא יוִו טְהע
 ְךאָנ ןעֶד רֵּבְרִמ רעֶד ןיִא ןנאַנעֶג גְנאַל 0

 םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵג םֹורַאֶד ְּךאָנ גאָט ניִצְרעֶפ
 יֵניִמ נְראַּב םּוצ בֵרֹוח ןייק ןְמּוקעֶג ריִא טְנעֶז
 ׁשַרֹק ןייק טייוו געֶמ ףיִלעזיִא בֵרֹוח ןּופ נּוא
 ריִא נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא אייַּב זיִא סאָד עַנְרַּב
 לייו נעֶמ ייֵרְד ןיא ןְְנאַנעֶג ןייֵא םאָד טְנעֶז
 ןייק ןְמּוק ְּךיִג לאָז ריִא טְלאועֶג טֶה טאָנ
 ןְטְראָד ןּופ טאָה ריִא נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 טְניְִנִז רַפ טֶה נא םיִלנְרְמ איד טקיִׁשעֶג
 . ףאָי ניִצרעֶפ ןְּביִלְּבעֶג רָּביִא טְנעֶז ריִא םֶד
 (ןֹוהיִס תֵא ֹותֹוּכַה יִרֲחַא) רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא
 טְראַוועֶג טאָה הָשֹמ ןֹוחיִס ןְנאָלְׁש ןייז ְךאָנ
 ןמּונעֶג ןייֵא טֶה רע זיֵּב לֵאָרְׂשִי ןְפאָרְמְׁש ּוצ
 גוע נּוא ןֹוחיס םיִכָלְמ עקראַטש ייוְצ איד
 סֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןְּבעֶגְג דנאַכ רייז טאָה גּוא

 בקעי להוא
 ןיִנעז סאָד (לֵאָרְשִילָּכ לֶא הָׁשֹמ רּבַ רֶׁשֲא םיִרָבְדַה הָל

 ּנצ:טעֶריִג טאָה הָׁשֹמ סאָָו דיִיַר ףאָרְטְׁש עֶגיִזאָד יִד
 זַא טְגאָז ׁשָרֶדָמ רעֶד .טְפאָּרְטְׂשיִג אייַנ טאָה גּוא ןעֶדּוי יִד
 סאָד גּוא תִיַּבַה לַעּב םעֶד אוו טיִג גיִנאָה רוָא ןֶהיִּב ִד יוִו
 םַס ןייֵא ויִא הָרֹּת יֵד ָךֹוא ֹוזַא ןְרעֶדְנַא ןייֵא יִז טְזאָל טְפיִג
 וכע יֵד ּוצ טיֹוט ןּופ םַס ןייֵא גוא ןעֶדּי יִד ּוצ ןעּבעֶל ן ןֹופ
 ר טְביילְג הָרֹובָד טָפייַה ׁשָדֹוקַה ןֹוׁשָל ףֹוא ןֶהיִּב ןייֵא
 ריִמ ןעֶפְראַד דָנּוצַא םיִרָבְד ּוצ הָרֹובָד טְראוָו סאָד ׁשֶרְדֶמ
 ְהיֵּב יִד שָרְדֶמ רעֶד טְבייַלְג סאוָו ראַפ ןייְֵׁשְראַפ ן ןילַ ןיש
 ןיִא טיִנ סאוָו ראַפ םיִרָּבָד הָרְרִמ רעֶד ןיֵא הָרוּת רעֶד ּוצ
 זָנּוא טאָה טאָג ֹוזַא זיִא ְךאָז יִד ראָנ .הָרָדָפ עֶרעֶרְנַא ןייֵא
 דייַר ףאָרְטְׁש רֶטֹול זיִא סאוָו םיִרָבָד רַּפַפ סאָד ןעֶּבעֶגעֶג
 יֵר ןעֶּבאָה ןעֶדּוי יִד ןעֶפְראַד הָּתע.תַעָל אָליֵמ רָפּומ טיֵמ

 הארטַׁש
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 נּוא טֶה םו ןְגאָז טיִנ ןְלאָז לֵאָרׂשִי יד יֵלְּכ
 טְפאָרְטְׁש רֶע םוָו ןאָמעֶג טְשּונַא רַּפ הָׁשֹמ
 הָׁשֹמ (הָרֹוּתַה תֶא רֵאַּב הָׂשמ ליִאֹוהְנ זנּוא
 םיִעָבַׁש ףוא לֵאָרְׂשִיּוצ הָרֹוּת יִד דייֵׁשַּב טֶָה
 טְרעֶהַג ןייֵלַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי עֶׁשְמאָח תֹונֹוׁשָל
 ְךאָד טאָג ןּופ יֵניִס גְראַּב םָד ףֹוא הָרֹוּת יִד
 רָדְניֵק איִד ּוצ הָרֹוּת איִד דייֵׁשַּב הָשֹמ טֶה
 נּוא רָּבְרִמ רָד ןיִא ןְראָּבעֶג ןְראוָו ןיִנעֶז םו
 עֶרֶעייז םאָו טְּביילְגעֶג ןֶּבאָה אייז עַׁשְטאָה
 הָׁשֹמ טאָה ְךאָר טְגאָועֶג ייֵזןְּבאָה ןיִרטלַע
 נוא הָרוּת יד ןְדָייִׁשַּב ייֵז ּוצ טְלאוָועֶג ןייֵלַא
 טְנאָזעֶג טֶה טאָג לֵאָרְׂשִיּוצ טְנאָזעֶג טֶה הָׁשמ
 גּונעֶג ןֹוׁש טְנעֶז ריִא יֵניִס גְראַּב םעֶד ףֹוא
 נּונעֶג ןֹוש טאָה ריִא נְראַּב םעֶד ייַּב ןְסעֶזְנ
 הָרֹוּת יִד ןעֶוְג לֵּבִקְמ טֶה ריִא ןאָטעֶג תֹוָצִמ
 . טְצעֶוַנ טֶה נּוא ןֶּכְׁשִמ סאָד טעֶוּבִג טֶה נּוא
 לֹודָנַה רָהְנַהְ) רטייוַו טְהיִצ םּורָד ןירָדָהְנַס
 רֶטְצְנעֶלְק רָד זיא תֶרּפ ְךייֵט רֶד (תֵרּפ רַהָנ
 ןיִא ןָאייֵטְׁש םאוָו ןֵכייֵמ ריִפ איִד ןּופ ְךיימ

 ָָרְׂשִי ץֶרֶאייֵּב טייַנ רֶע לייוַו ראָנ תיִׁשאֵרָּב
 ְךיַז טְּפעֶהַּב סאוָו רַד ןעֶד לֹודְג רֶע טְסייֵה
 בּוׁשָח ְּךֹוא רֶע טְרעֶו ןאַמ ןָביִׁשָח ןייֵא ּוצ
 טאָה הָׂשֹמ יִתָּבִר רֶפס ןיא ןְגאָז םיִמָכֲח יד

 הָרֹוּת יִד לייוַו (םיִרָבְרַה הָלֵאַ ןֵּבֹוהעֶג ןָא .-
 ֹויִא .גיִנאָה ריִא םָד ןֶהיֵּב ןייא יו ְךייֵלְנ יא

 ,ךֹוא ֹוזַא טייל טְכעֶטְׁש טְפיִנ ריִא נּוא םיִז
 סאוָו איִד ּוצ םייח םַס ןייֵא הָרְוּת איד זיִא
 סאוָו איָד ּוצ תֶוָמַה םַכ ןייֵא נּוא יִז ןְֶלאַה

 ) שודקה ה"לש
 רַפ עֶגיִלק ְׁשְנעֶמ ךייַא טְמעֶג (םיִׁשָנָא כָל ּובָה)

 וניִּבַר הָשֹמ זַא עֶטְנאַקעֶּב נּוא עֶגיִדְנעֶטְׁש

 טֶה לֵאָרְׂשִי רֶרְניק יד ןְּפאָרְטׁש ּו ןֶּבּוהעֶג ןָא טֶה
 תֹולֲעַמ עֶרֶעֶייזןָלייֵצרֶד ּוצ ןּבוהעֶג ןָא רֶעירּפ רֶע
 עֶגיִק ריִז ןֶנפעֶג ייֵזיַּב זא טְגאָזעֶג ייֵז םֶה גּוא

 נוא

 םירקי ימוקיל
 ןיִא ןעועֶג זיִא םָע גוא (הָנָׁש םיִעָּברַאְּב יִהֵי

 רֶרֲא ׁשֶרֹוח ןיא גאָט ןייֵא ראָי ןְטְְניִצְרעֶפ
 טאָה טאָג יו וזַא לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ טעֶרינ הָׁשֹמ םֶה
 ִּתַתָנ הֵאְר) ןיִרעֶר אייֵז ּוצ לאָז רע ןּמאָּבעֶג םיִא
 ןְּבעֶגעֶג ךיא רַפ ּבאָה ְךיִא טעֶנ (ץֶרָאָה תֶא םָכיֵנְּפל
 .יִרעייַא ּוצ ןְראווָׁשעֶג טֶה ה"ּב טאָג םָו דְנאַּל םֶר

 ןְּבעֶג סע לאָז רֶע בֹקֲַו קָחְְ םֶהָרְבַא ןיִרעֶטְֶע

 צבור תשרפ

 וַא םיִרָבָד רָפֵפ םעֶד ּוצ ןָהיִּב איִד טְכייֵלְגעֶג ׁשֵרְדָמ רעֶד

 , לֵגֵע סד טְכאַמעֶג ןְּבאָה נוא בֶרֹוח גְראַּב םֶד ןּופ -

 זו הניארו

 שטייט ויִא (םיִרָבַרַהְ) ןעֶד טיִנ איִז ןֵשְלאַה
 , רעֶד (םֶהיֵרֲחַא םֶעְרוְלּו םֶהָל תַתָלְנ ןְניִּב
 . לֵאָרְׂשִיְץרָא רֶנאַל םֶד םָד וָנּוא טְגאָז קּוסָּפ
  ןיִנעֶו סאו איֵד ּוצ ןּבעֶגג רעֶיֵרְפ ןְראָו זיִא
 ,ּוצ ףאָנ רעֶד נוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְנְנאַנעֶג םֹורַא

 ןיִנעֶז םָו יד ּוצ ְּךאָנ רַד גּוא .רַדָניק עֶרֶעייֵ
 .ְךאָנ רעֶד נּוא לָכָּב תּולְג ןּופ ןְגְנאַעֶג םֹורֵא
 , איר ןיִא לֵאָרׂשִי צ ןְּבעְֶנ ןיִרעוֶו סע טעֶו
 .הָשֹמ (םיִמֲעַּפ ףַלֶא םֶכָּכִ ַחיִׁשְמ ןּופ געֶט
 םִו הָכָרְּבַא ךיַא ּביִ ְךיִא לֵאָרְׂשִי וצ טְגאָז
 , לאָמ טְניִזֹוט ןייַז טְלאָז ריִא הֶבְצַק ןייַא טֶה
 ְךיַא לאָז טאָג רָּבֶא טְנעֶז ריִא איו ֹוזַא
 / ריִא סאָד טְנאָזעֶג טאָה רֶעאיוִו ֹוזַא ןְׁשְנעֶּב
 רעֶד ןּופ ּבֹוטְש יִד איוִו ליפ ֹוזַא ןייַז טְלאָז
 .םָכֲאַׂשַמּו םָכָחְרֶמ ידֵבל אָׂשֶא הָביֵאנ רֶרֶע
 .רָעייַזןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד טְנאָז הָשִמ (םֶכְביִרְ
 . הָׂשֹמ ןְהעֶוג ןְּבאָה ייֵז ןעֶו ְגאָרְט ּוצ רעֶוְׁש
 | טְגאָועֶג אייז ןְּבאָה ןְְנאַעֶג םֹורַא היִרְפ זיִא
 ,'רִע זיא םייֵה רעֶד ןיִא רַעַרקַא ןייַז זּומ רֶע
 , ריִא טְגאָזעֶג ייֵז ןְּבאָה ןְגְנאָגעֶג םֹורַא טעֶּפְׁש
 . רֶע סִמּוג ְךייַא ףֹוא טְכאַרְמ הָׁשמ טְנייֵמ
 ,ְךייַא ףֹוא םֶה נּוא טְכאַנ עֶצְנאַנא ןְסעֶוג זיִא
 , םּוצ לאָז ןיֵד תיֵּב בָא ןייֵא זייַּב טֶכאַרְטעֶג
 .רֶדָא ׁשֶרָדָמַה תיֵּב ןיִא ןייֵ ןייֵרַא ןֵמְׁשְרָמְניִה
 .ףֹוא םיִא רַפ ןְלאָז טייל איד יֵדְּכ ליִׁש ןיִא
  יִדָּכ ןייֵג סֹורַא ןְמְׁשָרֶע םּוצ לאָז נּוא ןייְֵׁש
 | לייֵטַא נּוא ןייַטְׁש ףֹוא םיִא ראַפ לאָז ןעֶמ

 .ַחיִרְּטַמ טיִנ לֶהָק םָד לאָז רֶע ןְגאָז םיִמָכֲח
 | בקעי להוא א

 ייק טיִג ְךאָנ ןיִנעֶז ריִמ לייוו רֶפּומ םעֶד טיִמ רייֵר ףאָרְטְׁש
 ןייז ריִמ ןיִלעוֶו אֹובָל ריִתְעָל רָּבֶא םיִרּומִנ םיקידצ
 .רָפּומ םעֶד טיִמ רייֵר ףאָרְטְׁש יִד ןֹוׁש ןיִלעוֶו םיִרּומְג םיִקיִדַצ

 ' || םֶה םֶד ָךֶרּוד ןעֶגעוֶו םיוכע יד ןּופ ראָנ ןעֶצְטּונ טְׁשיִג זָנּוא

 טְפיִג יִר טעֶו ֹוזא ןעֶרעֶרְנִנ א טפיִג יִד טְואָל ןָהיֵּב יֵד יז
 קל = -

 ; םָיֹוג איָר ןעֶצּונ רייֵר ףאָרְטִׁש איִד ןּופ

  םִיָמ רָאָּב רֶד יז ְהאָנ רֶדֵניֵק יִרָעייֵז ּוצ נּוא ייֵז ּוצ

 תּוכָז רעֶייִז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד לִייוו טְּבייַרְׁש םיִיַח

 ןְּוצעֶג קעֶווַא ראָנ ןְבאָה ייֵז איו ףֶּכיֵת ןְראָל רַפ

 .טאָנ ןיִנעֶקַא אייז ןֶּבאָה רֶמְרָע ליִפ ףיא ְךאָנ נּוא
 ןעֶועֶג הָבֹז טיִנ אייז ןְּכאָה םעֶר רֶביִא טְיִרְניִוֶג
 ,ראָנ לֵאָרְִׂי ץֶרֶא ןייֵק ןְמּק ּוצ תּוכְז רֶעיינ ןיִא

 ךוה
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 הניאצ
 לאָז רֶע טְרעֶייִג םיִא רפ ןייֵטְׁש ףוא ּוצ ןייז
 נּוא ׁשֶרְרָּמַה תיִּב ןיִא ןייֵ ןייַא ןמְׁשְרֶע םּוצ
 רֶנייק יֵדְּכ ןייֵג םֹורַא ןְטְׁשְרָמְניִה םּוצ לאָז
 הָוַצֲאְו) םיִא רַּפ ןייֵטְׁש ףֹוא ּוצ ןייַז טיִנ לאָז
 ּבאָה ְּךיִא נּוא (איֵהַה תַעָּב םֶכיֵטְפּוׁש תֶא
 רֶגיִזאָד רעֶד ןיִא םיִניָיַד ירעֶייַא ּוצ ןְמאָּבעֶג
 םוא ןיד םעֶד ןְלייֵא טיִנ ןְלאָז יז םֶד םייצ

 םיִא ראַפ לאָמ ליִפ זיִא רעֶד יִׁשְמאָח ןְנאַז
 ְךאָד רֶע לאָז ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןְמּוקעֶג
 תָמֲא ןְניקְפַּפ ּוצ ןיד םעֶד ןיִא ןְטְכאַרְט

 ןייד רעֶד שטייט זיא סָד (קָדְצ םֶּתְטַּפְׁשּוו !
 אל) הָקָדְצ טְסייֵה םֶד ןְכאַמ הֶרְׁשְּפַא לאָז
 טיִנ םָנייֵא טיִמ לאָז ןיִיַד רָד (םיִנָּב ּוריִּבַת
 עֶזיִּב ןרדנא םָד טיִמ נּוא דייר עֶמּוג ןְדָייר
 ןינעק טיִנ םעֶד ְךרֶוד טעוֶו רע ןעֶד דיר
 רֶד (ןּועָמְׁשִּת לֹודְגַּכ ןֹוטקּכנ ןיִנעמ טְבעֶר
 הָמּורְּפַא ןּופ טָּפְׁשִמ םֶד ןיִרעָה ּוצ לאָז ןַײד
 אל ןְדָליִג טרדניה ןּופ טֶּפְׁשִמַא איו ְּךייֵלְנ
 טיִנ ְּךיִז לאָז ןייד רעֶד (שיִא יִנְּפִמ ּורּונָת
 טייֵמְׁש סאוָו ׁשְנעֶמ םּוׁש ןייק רַּפ ןְטְכְראַפ -

 רעירפ טֶה הָׁשֹמ לייוַו נּוא ןיד םּוצ םיִא רַּפ
 ְךאָנ רָד נּוא טאָנ ּוצ זיִא טָּפְׁשִמ רָד טְנאַזעֶג
 טְלאָז ןָכאו עַּבְראַה עֶלַא טְגאָזעֶג רע.טאָה
 ְךייַלְנג ְךיִז טאָה נּוא רימ ּוצ ןְגְנעֶרְּב ריִא
 טְפאָרְטְׁשעֶג רֶע זיִא םּורָד טאָנ ּוצ טְכאַמעֶג

 שודקה ה"לש
 רעֶד יו ןֶׁשְנעֶמ עֶמְמיִרַּב נּוא עֶגיִרְנעֶטְׁש רַּפ נּוא
 ד םֶכָחָל ַחֵכוה ָךֶאְשִיןַפ ץֵל חַכֹּת לַא) טְנאָז קּוסָּפ

 ןְפאָרְמָׁשםָנייֵא טי ּודזַא זיאהָנּב יד ְּךבָהַאְי
 םיִא טְסְלאַז ּוד םיִלּוזלְז טיִמ ןָּבייַה ןָא טינ ּוטְסְלאָז
 סאו ץֶלַא רַפ סאוָו אֵמֹוחַא רַּפ וו העז ןְגאָז טיִג
 ןָא דְלאַּב טעו רֶע םּוראָו טֶסיִּב ּוד עֶׁשֶרַא ראַפ !

 ןוש טעוֶו נוא ןְבאָה וצ םָנייפ רֶביֵרְד ְךיִד ןֵּכײַה
 וד אֶּבַרְרַא ןיִרעֶה ןיִלעֶו טיִנ ראג רֶטְרעוֶו עֶנייַד
 אּוד רֶנייֵרְפ ןייַמ העְז ןָּבייֵה ןָא טְרעק ראפ טְזּומ|

 טְסאַּפ ריִד רַּפ נּוא םֶכָחַא ְךיִלְָנְניֵא ְךאָד טְסיִּב
 ְךאַזַא וזַא נּוא ֹוזַא ןאָמ טְסְלאָז ּוד םיִנ ראָג םאָד
 םֶכָח ןייַא רַּפ םיִא טְסֶכאַמ ּוד ןעֶוו םֶלאַמאַד נּוא
 ןיִרעֶה ּוצ ןוׁש םעוֶו נּוא ןְּבאָה ּביִל ְךיִד רֶע טעוֶו

 ןְעֶרְמעֶג ּוצ טאָה ריִא נא (םֶכְלּכ יֵלֵא ןּובְרקּתַה
 ףֹוא טְכאַמ י'שר .ןָמאַז ּוצ עֶלַא ריִמ ּוצ

 ןְמאַוּוצ עֶלַא טעֶטייֵרעֶּב סֶע ַא םֶכָלְּב טְראָו שָּכ
 יב רֶטייַו רֶבֶא לָמּוט ןייֵא איו גְנּונְְרָא ןייַ ןַא }
 רעד א

 םירבד תשרפ

 = יי"... יי, יי ל = . 

 זער הניארוו
 ןְסעֶג ראַּפ םיִניֵד ליִפ טאָה רֶע םֶד ןְראוָועֶג

 הֵלֲעקְרַאָה תֶא ּךִנְפל ּךיֶהלֶא יי ןַתָנ הֵאְרִ
 יד ּבאָה ְךיִא העְז הָשֹמ ּוצ טְנאָז טאָג (ׁשֵר
 זיִא לָמיֵה ןיִא סאוָו םיִנֲעַנְּכ איִד ןּופ םיִרָׂש
 ףֹוא ייֵג םּורָד לֵאָרְׂשִי רַפ ןְפְראָועֶג ּפאָרַא
 ּופָדְרִיַנ 'ונו יֵרֹומָאָה אֵצְיַע אייֵז ּבְרַא נּוא
 ְרֶׂשִי יד (םירֹובְדַה הָיִׂשעֵּתרֶׁשֲאַּכ םֶכְתֶא
 נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןְנְלאָפ טְלאוָועֶג טיִנ ןֶּבאָה
 יֵרֹומַא טיִמ ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ןְגְנאַנעג ןיִנעֶז
 וזַא לֵאָרְׂשִייִד ןְנאָלְׁשעֶג םירֹומָא יד ןְּבאָה
 איִז ןעוֶו ןעֶניִּב איו וזַא נּוא ןְסייֵּב ןעֶניִּב איו
 איִז טְריִנייִּפ דְלאַּב ֹוזַא טָפיִג םעֶד טזאל
 טייַטג ְךֹוא ןייֵלא ןיִנעֶז םירֹומָא יד ְךֹוא ֹוזַא
 טיִנְרֲהעֶג לֵאָרְשִ ןייא ןְּבאָה ייֵז זַא ןְרָועֶג
 ּוצ נּונעֶג זיִא סע הוה רֶהָּב תָבָׁש םָכָל בר
 נּוא טייג יֵניַס גראַּב םעֶד ייַּב ןְציִז ּוצ ךייַא
 ריִא נּוא ריִעֵׂש גראּב םעֶד םּורַא טְליִגְניִר
 ןְטְלאַה טיִנ הָמָהְלִמ ןייק םיִא טיִמ טְלאָז
 רֶע לייוַו וָשע ּוצ הָׁשּורְי ןייֵא זיִא ריִעֵׂש ןעֶד
 ׁשֵרְדמ רֶד רֶטאפ ןייֵזטְלאַהעֶג ְךיִלְרֶע טֶה
 םיִריִמְלַּת יִד הָרָדָכ רָד ןיא טְּכייַרְׁש הָּבַר
 יִּבַר ּוצ טגעֶרְפִנ ןְּבאָה רֶועיַלַא יִּבִר ןּופ
 ןּופ רֵכְׂש רָד זיִא םֹורָנ יוִו זָנּוא גאָז רֶועיְלַא
 רָמּומ נּוא רֶמאּפ ןייֵזְךיִלְרֶע טְלאַה םִו םָד
 ׁשְנעֶמַא סאו טְהעֶז טְנאַנעֶג יִיֵז ּוצ רֶע טאָה

 טאה
 םירקי יטוקיִל

 יֵרֲיִזּוצ ןָראווְׁשעֶג טֶה טאָנ םֶו הָעּובְׁש רֶד ְֶרֹוד
 ריִמ ןיִנעֶז ְךאָנ רעֶר (ּוניֵחַא הֵאֵמ רֹובֲענו) ןיִרָטֶלֶע
 טאָמְׁש רֶד ןּופ וָׂשֵע רֶרּורְּב רֶזְנּוא ןּופ ןְראָפעֶג רָּביִא
 ריִמ נּוא רָבְנ ןֹויָצֲע טאָמְׁש רעֶד ןּופ נּוא תַליִא

 גיד ןיפעברַביִא ןיִנעֶז נוא טרעֶקעֶג ְךיִז ןְּבאָה
 טְּבייַרְׁש ׁשֹודֵקַה םיִיַחַה רוא רעֶד בָאֹומ ןּופ רָּבְרִמ
 טֶפאַׁש רֶדורְּב סאָד קּוסָּפ רעֶר אָר טְּבייַרְׁש םּורָד

 ןעֶועֶג םִיקְמ ןָּבאָה לֵאָרְׂשִייִר זַא יו ּוצ וָׂשֵע ןּופ
 םיִמ ְךיִז ןֶּבאָה נּוא ןָעאֹּבעֶג ייֵז טאָה טאָנ יו ֹוזַא

 סאָר ןיִנעֶז ראָנ טְגיִרְקעֶג גוא טְצייֵרעֶג טיִנ םיִא
 ןייַא ְךאָנ טָּפאַׁש רֶריֵרְּב טיִמ ןְגְנאַנעֶג ְךֶרֹוד דְנאַל
 לֵאָרְׂשִי יד טיִמ ְךיִז ןְּבאָה ָׂשֵע יֵנְּב יִד לייַו טֵׁשְּכ
 םַּפוק רַּפ ייֵז ןְּבאָה נּוא ךיִלְרעֶריִרְּב ןעוֶועֶג גֵהֹונ
 םֶד רָּביִא ןְיּפְׁשייֵלְרעֶלַא טיִמ רָּפאַוו טיִמ טֹורְּב
 תֶא ּורְבִעָו ּועְס ּומּוק) .רָריִרְּב יִרְזְנּוא יִיָז רֶע טְפּור
 ְךאָפ נּוא טֶהיֵצ נּוא ףוא טייֵמְׁש (ןונְרַא הַחַנ
 ןְּבעֶגעֶג ּבאָה ְךיִא העְז .ןֹונָרַא ןופ ְךאָּב םעֶד רָּביִא
 םֶד ןופ ןוּבׁשִה ןּופ ךֶלָמ רֶר ןֹוחיִס דְנאַה ןייַל ןיִא

 רנאל ְּו
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 ןְסייֵהעֶג טאָה רֶע ןֹולקְׁשַא נוא ןאָמיִג טאָה
 עֶּוׁשְמ זיִא רַטּומ ןייַז סאָד הָנּתְנ ןֶּב הָמָד
 רַפ קראמ ןיא ןְגאָלְׁשעֶג םיִא טֶה נוא ןעֶוונ
 ראָנ טֶה נוא ןְגיוְׁשעֶג טֶה רע נוא טייל עֶלַא
 ןונעֶז לאָמַא רֶמּומ עֶּביִל ןיימ גיִניִג טְנאָזעֶג
 םיא ןופ ןְפֹוק ןְמּוקעֶג לאָרְׂשִי ןּופ םיִמָכֲח יִד
 טאַהְנטֶה רע ןעֶד ןֵׁשֹוח םּוצ בֹוט ןֵבֶא ןייֵא
 םיִא ּוצ ןְּבאָה אייֵז נּוא בֹוט ןֶבֶא ןייֵא ֹוזַא

 ןְרָליִג טְניוט ןְּבעֶג םיִא ןיִלעוֶו אייֵז טְגאָזעֶג
 םּוצ ןְמּוקעֶג הָמָד זיִא בֹוט ןָבָא םעֶד ראַפ

 ףֹוא ןְפאָלְׁשעֶג טֶה רָמאָּפ ןייַז נוא ןטסאק
 ףֹוא טְלאוָועֶג טיִנ םיִא רע טֶה ןְמְסאַק םעֶד

 טימ ןְגְנאַנעֶג קעוֶוַא םיִמָכֲח יד ןיִנעֶז ןיקעוֶו
 לי רֶע טְנייֵמעֶג לֵאְרׂשִי יד ןְּבאָה ֹוזַא טְׁשיִנ
 ריִמ טְקיִׁשעֶג םיִא ּוצ ייז ןֵּבאָה טְלעֶג רעֶּמ
 נו ּביִ ְּבֶג ָדֶליִגטְניוֹוט ןָהעֶצ ריֵד ןילעוֶו
 ףֹוא זיִא רָמאָפ רעֶד זַא נּוא בֹוט ןֵבָא םעֶד

 נּוא בֹוט ןָבָא םָד ןֶמּונעֶג הָמָד טֶה ןְנאַטְׁשעֶנ
 איד ןֶּבאָה לֵאָרְׂשִי ּוצ טְכאַרְּבעֶג םיִא טאָה

 טְניוֹוט ןְהעֶצ ןְּבעֶג טְלאָוועֶג םיִא לֵאָרְׁשִ
 ְךיִא םֶד םֹולָׁשְו סַח טְגאָנעֶג הָמָד טֶה ןֶדְליִ
 רֶטאפ ןייֵמ ּבאָה ְךיִא לייַוןְּבאָה הֶאָנַה לאָז
 ןּופ רֵכְׂש םעֶד לעוֶו ְךיִא ןְטְלאַהעֶג ְךיִלָרֲע
 רעמ לעוֶו ְךיִא ןְפֹוק רַּפ טיִנ םִאְו בָא דּוּכיִּכ
 ןּופ ּבאָה ְּךיִא איוִו ראָנ ןָמעֶנ טיִנ ְּךייֵא ןּופ
 טֶה טאָג נוא ןֶדֶליִג טְניִזומ יד טְרעֶנַּב ְךייַא

 | שודקה ה"לש
 יַׁשאָר יַלֵא ןּובְרְקִּתֹו) טייֵמְׁש הָרֹוּתַה תַלָּבַק רעֶד

 ןְפעֶרְט ּוצ םעֶנעֶי זַא ןָקיוֵו ּוצ (םֶכיֵנְקְִו םֶכיֵמְבִׁש
 רֶרַָא טיִמ ןְמעֶרְט ּצ םֶכיֵלְמְנעֶרָא ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא
 ןְּבאָה ןׁשְנעֶמ עֶרעֶגְנּי איר ןייַז ּוצ ףְראַדַּב םִעז יו
 ראָפ יז ןְּבאָה גוא יִרעֶטְלעֶי דֹוכָןְבעֶגעֶג ּפָא
 יז ןופ רֶדיוןְּבאָה יִרעֶטְלֶע יִר נּוא טְקׁשעֶג םֹוא
 גּוא םיִׁשאָר איִד רֶהעֶטְׁשְראַפ איִד ןְּביִלְקעֶג םֹוא
 .עֶנייֵא זיִא סאָד נוא טְקיִׁשעֶג םֹוא ראָפ ייֵז ןָּבאָה
 ַדֵמ איִד תודָמ עֶמֶסֶרֶעייֵט נּוא עֶמְסְכעֶה יד ןּופ

 ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רֶרעֶסעֶרְג רעֶד זַא ויִא םֶד הָוְנֶעָה
 ַּׁ רָּבִמ גּוא ןיִרעֶנעֶלְק םֶד ןיִגעק ןייֵלְק ןְמְלאַה
 ְׁשְנעֶמ ןְרעֶסעֶרְג םֶד ןְּבעֶג ָּא רֹובָּכ לאָז ןעֵמ זַא
 רֶע םִו ןָׁשְנעֶמ םעֶר טֶרָא ןייֵא ןָמעֶרְט ּוצ ּפָא נּוא
 נּוא ןָא ןְבּוא ןייְֵׁש לאָז רֶע זא ְךיִלְקָריו טְניִד רַפ
 תֶא רֵּבַכְמַה רֶנּובְמ ּוהָיַא) ןעֶגאָז םיִמָבֲח יֵרעֶזנּוא
 ּפָא טיִג םָוו רעֶר רעֶטְרֶהֲעָג רֶד זיִא רעֶו (תויִרְּבַה

 :ןָׁשְנעֶמ עֶלַא עֶרֶהֶע

 .טְואָלעֶג שיִ ְךיז רֶע טאָה ןְראוָועֶג ראוָעֶג

 .הָמּודַא הָרְפ ןייֵא ןְראוָועֶג ןְראָּבעֶג םיִא זיִא
 .טָפֹוק רַפ איז טֶה רֶע נא ידְרעֶׁשְט ןייַז ןיִא
 לאָז א ןְדֶליִנ טְניוט ןְהעֶצ ראַפ איו רעֶמ
 ןּופ רֵכְׂש םעֶד טְלאָצַּב טאָנ איו ןְהעֶז ןעֶמ
 .טְנאו לֵאיִלְמִנ ןֵּב ֹועְמִׁש יִּבַר םִאְו בָא דֹוּביִּכ
 ןֵמְלאַהעֶג ךיִלָרָע ֹוזַא טיִנ רֶנייֵק טאָה םִע
 םֶהווָׂשֵע רֵּבִא ךיא יוֵו ֹוזַא רָמּומ נוא רָטאָפ

 .הָמּימ נוא רֶטאפ ןְטְלאַהעֶגְךיִלְרערעֶמ ְךאָנ
 .טיִמ רַטּומ נוא רֶמאָּפ ןיימ ןיִדאַּב ְךיא ןעֶד

 יִטְסעֶּב יד שֶה וָׂשע רָּכֶא רֶדייֵלְק עֶנייֵׁש טיִמ
 װַא רֶטאפ ןייַ ןֵנידַּב ּוצ ןאָטיִג ןָא רֶדיילְק
 ןָא בֹקֲעַי ּוצ טֶה הֹקָבִר םָד ןְניִפעֶג ריִמ איו
 יע םִו וָׂשע ןּופ רֶרייֵלק עֶנייֵׁש איד ןאָטעֶג
 .הָמאָפ םָד ןייֵג טְגעֶלְפ רֶע זַא ןאטעֶג ןָא טֶה
 אש זיִא םֶד ןָעיִמ לאָז קָחְצִי יד ניר
 םָא רּוּכיִּכ םעֶד ןּופ נּוא ןְׁשְנעֶּב םיִא לאָז
 רֶשֵע ּוצ לאָז ןעֶמ  טְגאָזעֶג טאָנ טאָה ןיִנעוֶו
 יִּבַר יִמְלַׁשּורְי ןיִא טייֵטְׁש םִע ןאָמ טיִנ ראָנ
 שֶרְדֶמַה תיֵּב ןיִא טְניִרעֶלְג טאָה לאֵעָמָׁשִי
 .הָטּומ ןייַזטֶה םייַהַא ןְמּוקעֶגזיִא רֶע ןעוֶו נּוא
 .ףָסאֵוו םָדטאָה נּוא םיִפ איִד ןֶׁשאֵיַועֶג םיִא
 .םאֵד ויִא לאעמְׁשִי יִּבַר איוִו נּוא ןקְנירְמעֶג

 ןְגְנאַנעֶג רָטּומ יִד זיִא םיִפ איד ןָׁשאֵוַו רעֶמ
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 ךָא םיִא ּבייֵה דְנאַל ץְנאַג ןייַז ,טיִמ יֵרֹומָא דְנאַל
 , ןּופ זַא טְּבייַרְׁש םיִׁשֹודְק יִתְפִׂש רָד ןָּבייַרְט רַפ ּוצ

 .ןְמעֶג סורַא ׁשֶנעֶמ רֶכיְֵיִא ְךיִז ןאק קּוסַּפ םעֶד
 .נּוא הָּפ לּוביִנ ןייֵק ןְרעֶר םיִנ לאָז רֶע רֶחּומ ןייֵא
 יִַתְנוהֲאָר) עֶרֶה ֹוׁשָל ןייֵק נא םיִלֵמְ םיִָבָד ןייק
 .ןייד ןיִא ןְּבעֶגעֶג ּבאָה ְךיִא העְז (ןֹוחיִס תֶא ְךְרָיְּב
 ׁשְנעֶמ םייַב ויִא הָריחּב יִד רָמֹולְּכ ןֶסיִמׁש םֶד דֶנאַה
 .םֶטיִג לי רֶע סאו גניִצ ןייַז טימ ןָתיִמְׁש געָמ רֶע
 ןוּבְשִח רֵלָמ סי רָּבֶא טְסְלאָזראָנ םֶטְכעֶלׁש רָּבֶא
 .עֶלַא רֶּביִא רֶלָמ ןייא זיִא וו ְךֶלֶמ רֶד זַא (ירֹומֲאָה
 .ףוא ןֹובְשח ןְמעֶנ ּפָא ריה אייַּב טעוֶו םיִכָאְלַמ
 ,ור סאָו גאָז רֶכיֵלְמיִא ףוא נּוא טְראָוו ןָכיֵלְטיִא
 .ּבאָה (םיִכָאְלַמ חַלְׁשֶאְו) ןְגאָז רָּכֶא ןְרעֶר טְסעֶו
 .ּוצ תֹומַרְק רָּבְרִמ רעֶד ןּופ םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶג ךיִא
 .ַּבאָה נּוא םֹולָׁש טיִמ ןוּבְׁשָח ןּופ ְךֶלֶמ םעֶד ןֹוחיִס

 .ןייב ךריד ןְראָפ רָּביִא ְךיִמ זאָל טְגאָזעג וּזַא םיִא
 ֹוטְסעֶו ןיִסֶע געוֶו ןָכייַלגַא ןייֵג ריִמ לעֶוו ְךיִא דְנאַל
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 הניאצ !

 רַפ טְגאָלְקעג ְךיִז טֶה נוא ׁשֶרְדּמַה תיִּב ןיִא
 טיִנ איִז טְלאַה לאעמְׁשִי יִּבַר םֶד םיִנְּבַר יד
 נוא ןְראָוועג ןְקאָרְש רעֶד אייז ןיִנעֶז ְךיִלְרֶע
 םֹורָנ ןייַא זְנּוא זיִאסֶע לאעמְׁשִי יִּבַר ּוצ ןְגאָז
 ןְמְלאַה ְךיִלָרֲע טיִנ טְסְלאָז אּוד םָד ׁשּודיִח
 םַח טְנאַועֶג לאעֵמְׁשִי יִּבַר טאָה רָמּומ ןייַד

 ןיימ ןְמָלאַה ְךיִלְרֲע טיִנ לאָז ְךיִא םֹולָשָו
 ןופ רֶסאֵוַו סָד ןְקניִרְט ליוִו איִז ראָנ רָטּומ
 יִד ןְּבאָה טיִנ ליוִו ְךיִא נוא ןְׁשאַו םיִפ עֶנייַמ -

 ריִא זיִא סאָד ןעוֶו טְגאָועֶג םיִא ּוצ םיִנָּבַר
 רּוּביִּכ ְךֹוא זיא םֶד ןעֶד ןאָט סֶד ּוטְװמ ןְליוו

 (רֶבָדָּתרַמָח אל ְּךִע ךיִהֹלֶאְָייִּכ) םִאְו בָא
 טְסיִּב ּוד נּוא ןעוֶוְג ריִד טיִמ זיִא טאָנ ןעֶד
 ןייֵא ןעוֶו ןעֶד ךאז ןייק טְרָניִמעֶג ןְראָו טיִנ
 ןְטְׁשְרֶע םעֶד ןְשְנעֶמ ןייֵא ּוצ טְמּוק טְסאַנ
 רֶניִה פאק יִטְּפאָטְׁשִג ןיִסע,םיִא רע טיִג גאָט

 ןירְּבְלעֶק) םיִא רֶע טיִנ גאָט ןיִרָדְנַא םעֶד !
 םיִּבְרַא םיִא רֶע טיִגֹנאָט ןְטיִרד םָד ׁשייֵלְפ
 רֶגינייוו ְךאָנ םיִא רע טיִג גאָט ןיִטְרעֶּפ םֶד
 גיִצְרעֶפ לֵאָרְׂשִי יד טְוייֵּפׁשעֶג טֶה טאָנ רָּבֶא

 םעֶד ְּךייַלְנ גאָט עֶלַא רָּבִדִמ רעֶד ןיא ראָי

 גאָט ןְטָׁשְרֶע םעֶד איו ֹוזַא גאָט ןְמָׁשְרָטְנּוא
 טיִנ רעֶמ לֵאָרְׂשִי זיִא םִע טְנאַז אֵינּוחְנ יִּבַר
 ןדייר םֶד ראָנ רֶּבְדִמ רעד ןיִא ןְְנאַנעֶג ּפָא
 םיִּפָע טֶה רֶע דְלאַּב יוִו ןעֶד ליֹומ םעֶד טיִמ
 גוא ןְּבעֶגְג ןְראוָו סע זיִא ֹוזִא ןְּבאָה טְלאָונ
 ןּופ ןְראָוועֶג םיִא זיִא טְלאוג טאָה רֶע סאוָו
 ׁשייֵלְפ ןיִרְּבלעק טְלאָונ רע טאָה ןֶמ םעֶד
 ןיִרָּבְלעֶק ןּופ םַעַט ןייֵא טאַהעֶג ןֶמ רָד שֶה
 יִסֶע ׁשייֵלְפ ןְריֵניִה טְלאָוְנ רע טֶה ׁשייֵלְפ
 ןְריִניה ןּופ םַעַט ןייֵא טאַהעֶג ןֶמ רֶד טֶה ֹוזַא
 טאָג םֶד ןְהעֶמ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי זא :וא ׁשייֵלְּפ
 טְּבֹולעֶג טאָג ייֵז ןְּבאָה ץטּוג םידְלַא ייֵז טיִנ
 ןעוֶו (רֶסֶחֶא אל יעור ַײנ טְנאַועֶג ןְּבאָה נוא
 טְרָניִמעֶג טיִנ ְךיִא ןיִּב ֹוזַא ְךיִמ שְוייֵּפְׁש טאָנ -

 ּוד (בָאֹומ תֶא רֵצָּת לא .ְּךאַז םּוׁש ןייק
 טאָג ןעֶד בָאֹומ ןיִרעֶנאַלאַּב טיִג טְסְקאָז -
 םירקי יטוקיל :

 רָסאוַו נּוא ןיִסע ְךיִא ּעוֶו רֶלעֶג רַּפ ןָפֹוק רַּפ ריִמ
 ןעֶקְניִרְט ּוצ דְלעג רַפ ןְפֹוק רַפ ךוא ריִמ ּוטְסעוֶנ
 רֹוא רעֶד סיִפ עֶגייַמ טיִמ ןייֵג ְךֶרֹוד ראָנ ְךיִמ זאָל

 ְךאָנ םיִנ ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רער זַא טְּביַרְׁש הָרֹוּת
 ראָנ טאָה רע זַא תַעַׁשְּב גּוא תוֲאַּת עני ןְּבעֶג
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 חער הניארו םירבר תשרפ
 רָמְכעמ יי יד כׂש ןייַכיִלְטיִא טְלאָצַּב
 נוא רֶטאָפ רעֶייֵז יַּב ןיִנעֶליִג ןיִנעֶז טול ןּופ
 גוא רֶמאָפ ריז ןופ ריק ןְיִעֶגןְּבאָה
 ןוז יִא ןְּפּורעֶג טאָה רָּמְכאָמ יטְצְלֶע יָד
 ןופ ןְמּוקעֶנ זיִא רע ׁשְטייַט ויִא סאָד בָאֹומ
 םֹוא הָּפְרָח ריִא איז טאָה ֹוזַא רֶמאָפ ןייַמ
 ןָפּורעֶג ןּוז ריִא טֶה יִטְפְננּוי יד רֵּבֶא טְגאָזעֶג
 קְלאָפ ןיימ ןּופ זיא רעֶ;ׁשְטייַמ זיִא סֶד ןֹומַ
 טאָנ טֶה םּורָד טעֶריִג תֹועיִנְצַּב איִז טֶה ֹוזַא
 ןופ רַדְניִק איד לאָז ןעֶמ הָׁשִמ ּוצ טְנאָועֶג

 הָמָחָלִמ ןייק טיִמ ןיִקעֶרְׁש רעֶד םיִנ ןומע
 טְגאָועֶג טאָנ טֶה בָאֹומ ןּופ רָדְניִק יד רָּבִא
 ְטְלאַה טיִנ הָמָהְלִמ ןייק ייֵז טיִמ לאָז ןעֶמ
 ןיִקעֶרְׁש רֶד ייֵז געֶמ ןעֶמ רֵּבֶא יז ןיִנגֶרַה ּוצ
 טיִנ ייֵז טאָנ טאָה םּורָד נּוא הָמָחֶלִמ טיִמ
 ןְּבאָרְנַּב טעוו הָׁשֹמ לייַו ןיִנראַה ןְסייֵהעֶג
 טעוֶו םִע לייוַו ּךֹוא דְנאַל רעֶייִז ןיִא ןירעוֶו
 יֵמְעַנ נוא בָאֹומ ןּופ תּור ןְמּוק םֹורַא ייֵז ןּופ
 ןופ טעוֶו לֵאָרְׂשִי תּוכָלַמ סאָד םוָו ןֹומֵע ןּופ
 ייֵז רָּביִא ְךיִז טאָנ טאָה ךֹוא ןִמּוק טּורַא ייֵז
 ּוצ ןעֶווָנ זיִא הָנוָוַּכ רֶעִייַז לייוַו טְמיִראַּב רָד
 טֶאֹוּבַנ ייֵז ןּופ ןיִרעוֶו לאָז טְלעוֶו יִד םֶד ןֶטיִג
 רעֵד ןְראוָו ןיִנעֶז םֹודָמ ןּופ טייל עַלַא ןעֶד
 טְנייַמַג טול ןופ רֶמְכעֶמ ִד ןְּבאָה וזַא ןנאָלְׁש
 ְנאָלְׁש רַה ןְראוָו ויִא טְלעוֶו עֶצְנאַנ יד םָד
 ןיִנעֶלג ייז ןיִנעֶז םּורָד לּוּבַמ םָד יב יוִו ֹוזַא
 יֵד סאָד רַדְניִק ןְּבאָה ּוצ רֶטאָפ רֶעייז יב
 לַּכ תַחַּפנ ןיִרעוו טָאֹוּבִנ ייֵז ןּופ לאָז טְלעוֶו
 ןייַדולעוֶו ְּךיִא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז טאָנ (םִיָמָּׁשַה
 ןעֶד לָמיִה םעֶד ראָנ רָטנּא ןְּבעֶג טְכְראָפ
 ְטְלאַהְנ הָמָחֶלִמ טֶה הָׁשֹמ םָװ גאָט םָד ןיִא
 לָמיֵה ןיא ןייֵמׁש ןְביִלְּבעֶג ןּוז יִד זיִא גֹוע טיִמ
 געט ירָדְנַא יו ןעוֶוְג רְָנעֶל זיִא גאָמ 'רָר גּוא
 רֶדָיװ יד ןְהעֶזנ טְלעוֶו עֶצְנאַג יד שאָה ֹוזַא
 ּוז יִד ןייֵמְׁש טְכאַמעֶנטה רֶע סָד הֶׁשֹמ ןּופ
 ןיִא ןייֵטְׁש ןֶּביִלְּבעֶג ןּוז ייֵד ויִא ְּךֹוא ֹוזַא נּוא
 ןּב ןֹומיִדְקִנ ּוצ ְךֹוא נוא עֶׁשֹוהְי ןּופ געט יד

 ןוירוג
 ּוצ ְךיִז רֶע לאָז ןיִסֶע םּוצ טיִמעָּפַא גּוא קֶׁשֵח
 לָבּוא טְגאָז קּוסָּפ רעֶד איו וזַא הָוֲַּת יד ןָכעֶרְּב

 םיִמ גּוא טייֵקיִטְסילְג טיִמ זיִא ןיִסעע םֶד זַא ףּסְכַב
 איר ןיִכעֶרְּב וצ ּוטְסְלאָז (יֵנֵריְֵׁשּת) טליִמעֶר קֶׁשַח

 .יֵסָע םעֶד ןופ הְַָּמ
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 תֹויִנֲעַּת ןיִא טְנאָז אָרָמֶג איִד איוו ֹוזַא ןוירּונ
 בֹוט םוי ףוא ןְגנאַנעֶגלֵאָרְׂשִי ןיִנעֶז לאָמ ןייַא
 טיִנ רָסאֹוו ןייק ןֶּבאָה נּוא םייַלָׁשּורְי ןייק

 ןויַרּוג ןֶּב ןומיִדְקִנ זיִא ןקְנירְט ּוצ טאַהעֶג
 ןיִלְנ םיִא ייַּב טֶה נוא רַׂש ןייֵא ּוצ ןְגְנאַנעֶג
 טְלעֶטְׁשג םיִא טֶה נּוא רָסאַו ןְנירְּב ףֶלעוְצ
 טעוֶו רֶע ּבֹוא נּוא םיִא ןְלאָצַּב ּוצ טייַצ ןייֵא
 לאָז רָסאַוו ןייק ןְלאָצּב טינ טייַצ רעֶד ןיִא
 ןְהעֶצ עֶניִרְּב עָכיִלְטיִא ראַּפ ןְּבעֶג םיִא רֶע
 ןִמּוקעְג טייצ יד זיא סֶע זַא נּוא ןֶדְליִג טְגיִזֹוט
 לאָז רֶע ןֹומיִדְקִנ ּוצ טְקִיִׁשעֶג רַׂש רעֶד טֶה
 טְרָפְנעֶיג ןומידקנ טאָה טְלעֶג ןְלאַָּב םיִא
 רַׂש רֶד טֶה ןיִגעֶר ןייֵג טְנייַה ְּךאָנ ןעק םע
 ןייק זיִא ראָי ץנאג ןייא טְנאָז נּוא טעֶּפְׁשִנ

 טעֶו גאָמ ןְגיִטְנייַה נּוא ןְגְנאַגעֶג טיִנ ןיִגעֶר
 ןְראוָועֶגְּךעֶלייֵרְּפ זיִא רַׂש רֶד נוא ןיִגעֶר ןייֵג
 ויִא ןֹומיִקַנ נּוא ץֶחְרֶמ ןיִא ןְגְנאַגעֶג זיִא גּוא
 הָלִפְּת טאָה נּוא ׁשֶרְקְמַה תיֵּב ןיִא ןְגְנאַנעֶג
 נוא ןיִנעֶר רַסֹורְג ןייֵא ןֵמּוקעֶג זיִא ֹוַא ןאָטְנ
 רעֶמ רָּפאַַו טימ טֶליִפְג ןָא ןָירְּב עֶלַא טֶה
 םּוצ טְקיִׁשעֶג ןֹומיַדקִנ טאָה ֹוזִא רעֶיַרְּפ יו
 ריִד ּבאָה ְּךיִא רֶלעֶג םֹורַא רימ ּביִנ רַׂש
 יִד רַׂש רעֶד טְרָפְנַע ןְּבעֶגעֶג רָסאֵוו גיִרָּביִא
 רֵבֹוע ןֹוׁש ּוטְסאָה ןְנְנאַנ רַפ גְנאַל ןֹוׁש זיא ןוז
 ןאָטגהָלַפְּת רֶדיוו ןֹומיִדְקִנֶה ןֵמְז םָד ןעֶוג
 טְנייֵׁשעֶג טאָה ןּוז איד נּוא גאָט ןְראָועֶג זיִא
 רָד ּוצ טְנאָועֶג טֶה עֶׁשֹוהְי טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רַד
 יִז טְנאָז טייֵג ןּוז יד זַא ןעֶד ליִטְש גייוַוְׁש ןּוז
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא טאָנ ּוצ הָריִׁש
 (ַי םֵׁש לָלּוהְמ ֹואֹובְמ רע ׁשֶמָׁש חַרָזִמַמנ
 ןיִא ויִּב ןּז רֶד ןּופ ןָנייֵׁש ןְּבֹוה ןָא םעֶד ןּופ
 טֶה םּורָד טאָג ןְּבֹול ןּוז יד טּוט ןייֵנ רַפ םָד
 יִד טֶה ליטָׁש נייוַוְׁש טְגאַזעֶג ריִא ּוצ עֶׁשֹוהְי
 ןיילק ראָנ טְסיִּב ּוד טְנאָועֶג םיִא ּוצ ןּוז
 נּוא ןייֵטְׁש ריִמ ּוטְסייֵה יוֵו נּוא ריִמ ןינעקא
 ְךאוָוְמיִמ םיִאְְפאַשַּב ןְראוָוזיִּב ְךיִא רעֶמְּדאָנ
 גאָטייֵרְּפ םיא ןְפאַׁשַּב ןְראוָו טְסיִּב ּוד נּוא
 ְךיִא טְגאָועֶג עַשוהְי טאָה ריִמ ןּופ רָטעֶּפְׁש
 רֶטאָפ ןייַ ייַב ןיזַא יו ְךיילְג ןיִרֹוח ןֶּבַ ןיִּב
 רעֶד ּוליִפֲא ןעוֶו נוא טְכעֶנְקַא טְסיִּב יִד נּוא
 טְכעֶנְק םעֶד טיִמ רֶע טְפאַׁש ןייַלְק זיִא ןּו
 ְךיִז טאָה דֶלאַּב ֹוזַא םֹורְג ויִא רֶע יִׁשְטאָה
 הָמֵהְּבַה קַר לָמיִה ןְטיִמ ןיִא טְלעֶטְׁשִ ןּז יד

 . תֹומֵהְּב נוא רָדיילק גיִנינ ןְמּונעֶג ןָא לֵאָרָׂשִי

 לֶקְיִטְׁשַא ןָמּונעֶג הָׁשֹמ שה ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ףוא
 םֵׁש םעֶד ףֹורְר טְנאָועֶג טאָה נּוא דֶרֶע

 : .הניארו
  ןְּבאָה ןֹוחיִמ ןּופ הָמָחְלִמ רָד ייֵּב (ּונָל ּונֹוַּ

 םיר בד

  ּונֹוַּב טייֵמְׁש נוע ןּופ הָמָחְלִמ רָד ייַּב רָּבֶא
 - ןעֶוג הְָמ ןּבאָה רימ ׁשְטייֵט זיִא סאָד ּונָל
 .ןְנּוא םִע ןעֶד תֹומֵהְּב נּוא רֶדייֵלְק ןְמעֶנ ּוצ
 - גיא רֶלאָג ןְּבאָה ייֵז ראָנ ןְראוָועֶג םֶאְמִנ ןֹוׁש
 - טֶה טאָג ןעֶד (ווו הָׂשָקַה יִּכנ ןְמּנעֶג רֶּבְיִז
  הַע ןֹוחיס ןּופ ץְראַה סאָד טְכאַמעֶג טְראַה
 - יִרָּכ דִנאֵל ןייַ ךֶרֹוד ןייג ןְואָל טיִנ ְךיַד לאָז
 - ָנאַה ןייַד ְּךֶרֹוד ןְראָל רֵפ ןיִרעוֶו לאָז רֶע
 - .לאָמ ריִפ ייֵרָד וייַּב טוט עֶׁשֶר רָד ןעוֶו ןעֶד
 . טאָג טְכאַמ ֹוזַא טיִנ הָבּוׁשְּת ןייֵק טּוט נּוא
 .ןייק ךֹוא רַטייוַו לאָז רֶע ץְראַה ןייַז טְראַה
 - ןְראָל ראַפ לאָז רֶע יֵדָּכ ןאָט טיִנ הָבּוׁשְּת
 .הערַּפ ּוצ ןאָטעֶג םאָנטֶה ְּךֹוא ֹוזַא נּוא ןיִרעוֶו
 - ּוצ טְנאָזעֶג טאָה טאָנ (וגו יִלֵא ַײ רֶמאֹיֲע
  ןעֶד נֹוע ראַפ טיִנ ְּךיִד טְכְראַפ הָׂשֹמ ריִמ

 - ֶנעֶה ר ןִא ןְכעֶגעֶג גנאַל םיִא ןֹוׁש ּבאָה ְךיִא
 - םֶהָרְבַא ןּופ געט איד ןיא ְךאָנ לֵאָרְׂשִי ןּופ
 - קָחצִי יז ןייַז ןעוֶועֶג לַמ םֶה םֶהְרַבַא זַא ןעֶד
 - ןעֶועֶג ויִא הָרּעס עֶסֹורְנַא טְכאַמעֶג רֶע טֶה
  ןְּבאָה םירָׂש יִרָדְנִא נוא גֹוע הָדּועְס רֶה ףֹוא
 - םֶהָרְבַא טְגאָועֶג טְסאָה ּודנֹוע ּוצ טְנאָזעֶג ייֵז

  טֶהטאָנ יו העז ןְּבאָה טיִנ רֶדְניִק ןייקטעוֶו
 - ְּךיִא ןעוֶו טרעפְנעַג גוע םֶה ןְּבעֶנעֶג ּוזַא םיִא
 . ףֹורַא םיִא ףֹוא רֶגְניִפ םָייַלק ןיימ לעוֶו
 . טְנאָועֶגטאָג טֶה ןֵּבְראַטְׁש רֶע טעֶו ֹוזַא ןְנייל
  ןְהעֶז טְסעוֶ ּוד הַָבְמ םיִא טְסיִּב וד עֶׁשֶר ּוד
 .טְמאַז איו ליִפ ןייַז ןיִלעוֶו רֶדְניִק עֶנייז םֶד
 ..דֶנעֶה עֶרעייז ןיִא ןְלאַפ טְסעֶוּוד גּוא םִי ןיִא
 - עֵר ףוא ןְמּוקעֶג ןיִנֶז לֵאָרְׂשִי איד זַא נוא
 . איר טיִמ הָשֹמ ויִא דְנאַל רעֶייִז ןּופ ץיִנעֶרְנ
 .טאָטְש ר רַּפ איִרְפ ץְנאנ ןְגְנאַנעֶג לֵאָרְׂשִי
 ףוא שֶציִו גוע םֶד ןְהעֶועֶג ייֵז ןבאָה יִעָרָדָא
 ןֵכייֵרְנ םיפ איד נּוא ךוה ץְנאַנ רָאֹוט םעֶד
 - רעֶד ןְראָו הָׁשמ זיא דֶרֶע רעֶד ןיִא ויִּב
 טְכְראַפ טְגאָעֶג םיִא ּוצ טאָנ שאָה ןְקאָרְׁש
 ןָפיֵרעֶג סֹורַא שֶה גע נּוא םיִא רַּפ טיִנ ךיד
 ןָפְראוַו טְלאוָועֶג םיִא טֶה נוא גְראַּב ןֶסֹורְנַא

 הֹורַא םיִא ףֹּוא סֶע טאָה נּוא ׁשֶרֹופְמַה
 ןְטְלאַהעֶג ףֹוא נְראַּב רָד זיִא ֹוזַא ןפְראוָועֶג

 : ןראוועג
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 ירא ןְּבאָה םּורְד נוא פאק יי ףֹוא ןְראוָועֶג
 וצ ןעוֶועֶג יּואָר טְלאוָו םִע טְנאָועֶג םיִמָכֲח
 נא ןֹוחיִס ןּופ הָמָחָלִמ רעד ייַּב הָריִש ןְגאָז
 םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵג סורַא םעֶד ייַּב איו ֹוזַא גוע

 טער 'הניארו םירבד תשרפ

 ףֹורָד טָה נּוא ןְמּוקעֶג זיא ְּךֶלֶמַה דוָד ראָנ
 טייַמָש קּוסַּפ ןיִא איוִו ֹוזַא טְנאָזעֶג הָריִׁש

 ודֲמַח םָלֹועָל יִּכ ירֹומֲאָה ְךֶלֶמ ןֹוחיִסָל
 גֹודְהַח םֶלֹועְל ִּכ ןֶשֶבַה ְךֶלֶמ גֹעְלּ

 ,םירבד תרטפה
 ןופ הָאובְנ איִד זיִא סאָד (ץֹומֶא ןֵּב ּוהָיְעׁשִי ןווַח)

 ףֹוא טְגאַועֶג תֹואיִבָנ טאָה רֶע סאָו ּוהָיַעַׁשְי
 טאָה נּוא םִיַלָׁשּורְי ףֹוא נּוא הָדּוהְי דְנאַל םעֶד

 יז סאָר תֹוריֵבֲע;עֶרֶעייֵז ףוא טְפאָרְטׁשעֶג לֵאָרְׂשִי
 ןיִרעֶוֶו בּורָח טיִג לאָז םִיַלָׁשּורְי נּוא ןייַז םּורָּפ ןֶלאָו
 טְרעֶה (םִימָש ּועְמַׁש) טְגאעֶגוהיַעׁשִי טֶה וזַא נּוא
 רייַר עֶנייַמ רע ּוד םעֶנ ראַפ גּוא ןֶלֶמיִה ריִא ּוצ
 ןיִלעוֶו ייֵז ּבוא לֵאָרְׂשִי ןיִא תודע ןייַז טְלאָז ריא םָד
 טְנאַזעֶג ּוהָיְעַׁשָי םֶה ֹוזַא נּוא הֶרוּת יִד ןֶמְלאַה טיִג

 םאָוו ןָלָמיִה יַד טְהעֶז ןיִגעֶו סְטאָנ ןופ לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ןְּבאָה אייז בוא ְךיִא ןניִּב ּוצ ןֶפאַַּׁב ּבאָה ְךיִא -

 ןּוז איד ּבוא טסניד רֶעייֵז ןופ םֶרָדָנֲע ראַפ םיִּפֲע
 איד נוא ךייַא ןְמְכייֵל ּוצ רֶדָא ןְנייֵׁש ּוצ טְלעּפ רַּפ
 וצ ןייֵג סורַא ריִא ןיִא חַמׂשְמ ךאָנ ְךיִזזיִא ןּוז
 יא איו וזַא ןְליווןיימ ןאָמ ּוצ יֵדְכךייאןָניִרְּב

 ןּוז איִד (ותַּפּוחַמ אֵצֹוי ןֵתָחְּכ אּוהְו) טייֵטִׁש קּוסָּפ
 םֹורַא טייֵג סאו ןָתָח ןייֵא יוִװ ֹוזַא ַחֵמִׂשָמ ְךיִז זיִא -

 יא די ד ד 5 :

 איִז ּבֹוא דֶרֶע רעֶד ףֹוא טְהעֶז נּוא הָּפּוח ןייַז ןּופ

 ֶניֵא ןעוֶו ךייא ןָנירַּב ּוצ ןּופ טְרָרְנֶע ראַפ טאָה
 ןעֶד איִז טְכאַמ וזַא ץייוו רֶרָא ןְראק;ןייַז טְכאַמ
 ריִא טְלאָו אּונ טָאייַז רַפ ןעֶמ םוָו םֶד ןְסְקאוַו טיִנ

 רֶרָע נו לָמיִה ןופ ןינְרעל טְפְראַרעֶג ְךיִ לֵאְָׂשִ
 ןְטאָבעֶג יֵז טֶה טאָנ םו טְסְניִד הֶעייֵ ןאָמ ייֵז סו
 רייז רַפ ןֶּבאָה טיִנ רַבְש ןייק ןיִלעוו יי עֶׁשְטאָח
 ןְּבאָה טעוֶו ריִא סו לֵאָרְׂשִי יִא ןּכָׁש לֶּכִמ טְסְניִד
 טיִנ ּבוא גּוא טְסניִד סְמאָנ ןאָט טעוֶו ריִא זַא רַכְׂש

 יאְרַוְּב יִא טְרעֶהעֶג ןיִרעֶו טְפאָרְטְׁשעַג ריִא טעֶו
 הרוהי ילשמ

 ןעֶׁשְנעֶמ אייוַוצ לָׁשֶמ םיע (הֶרָס ּומיִסֹּת רֹוע ּוּכות הָמ לע
 יא ְראָפעֶג יא רעֶעיִא גע ןיִא טיננָלְבעֶג ןעֶפאָה

 ,דָניוְׁשעֶג ןעֶפאָלעֶג זיִא נוא רֶרעֶפ עֶטּוג טיִמ .עֶטְראַקַא
 גּוא ליִרְרעֶפ לֹופ ַא ףֹוא ןעֶראָפעֶג ויִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא

 רעֶר לייַו ןעוֶועֶג אֵנְקְמ רע,טאָה ְךיִלעֶּמאּפ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא -
 טְרעקְראַפ ראָג ווא תֶמאְּבּו .זיה יצ ןעֶמּק רעֶביִג טעוֶו רֶּבַת
 ןיִנאַלּב ּוצ טייַו ְךאָנ רֶע טאָה ְךיִלעֶמאַּפ טְראָפ סאוָו רעֶד
 רעֶד רעֶדָא געוֶו םּוצ קיִרוצ רֶע טְמּוק אָחְרִט עֶנייֵלְקַא טיִּמ
 ןׁש טאָה רע ןיִלייַמ לעיִפ טיִוְנאָלְּב ראַפ ןֹיׁש טאָה רָּבַח
 רֶנייֵא זַא ֹוזַא .רָׁשָיַה ךֶרָד םעֶד ּוצ ןעֶמיק ּוצ געוֶו ןעֶטייַװַא
 זיִא הָריִבֲע ןייֵא זיִא סאָר זַא טְסייוו נוא הָריֵבְע ןייֵא טּוהְט
 טְגיִרְניִז םאוָו רעֶד רעֶּבָא .ןאָט ּוצ הָבּוׁשְּת רעֶכְניִרְג םוָא
 רעֶד ָי,דֵבֹוע ַא טיִמְרעֶר ְךאָנ ויִא רע זַא ןייֵא ְךיז טעֶל גּוא

'* 

 ׁשְנעֶמַא ןעוֶו טְגאָז ֶאָנּב 'ר טְסֶניִד םֶמאָנ ןְטְלאַה
 ןָא םיִא ןֶּבייֵה נּוא םירֵע יד ןֵמּוק וייַּב סיִּפֲע טּומ
 רִי) טיימְׁש קּוסָפ ןיִא איו וזַא ןְגאלָׁש ּוצ רֶעיִרָפ
 ּוהָיְעַׁשְי טֶה ְךֹוא ֹוזַא (הָנוׁשאִרָּב וּב הֶיְהִּת םיִדְעָה
 ּוצ ְךייַא םעֶנ ְךיִא רֶרֶע נּוא לָמיֵה ריִא טְנאָזְעֶג
 אייֵז ריִא טְלאז ןֵגיִדְניִז ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןעוֶו תּודָע
 אומ ןיי ןְּבעֶג טו לאָז לָמיִה רָד ןָפֶרְטִׁש רעֶירָּפ
 ןְסקאַוו ןְכאַמ םיִנ לאָז רֶרֶע איד נּוא ןיִגעֶר נּוא

 הָיֵעׁשְי (ץֶרֶא יניזאהו,םִימׁש ּועְמִׁש) םֶכּורְפ ריִא
 רֶרֶע ּוד םעֶנ רַפ נּוא ןֵלְמיֵה ּוצ טְרטֶה טְנאָזעֶג טֶה
 טְמעֶנ רַּפ טְגאָזעֶג טֶה ּוניֵּבַר הָשמ נּוא דייֵר עֶנייַמ
 זיִא הָׁשֹמ לייַו רֶרֶע ּור רעֶה נּוא ןֶלְמיִה ריִא
 טְגאָזעֶג רע,טֶה םּורָד לָמיֵה םּוצ ןעוועֶג טְניִהאָנ
 דֶרָע רָד ןּופ גּוא רייַ עֶגייַמ ןָלְמיֵה ריִא טְמעֶג רַפ
 רעֶה טְגאָזעֶג רֶע טאָה םּורד ןעוֶועֶג םייוַו רֶע זיִא
 רָד ןופ םָנייֵא ּוצ טָאייַרְׁש ןעֶמ יוִו זזַא רֶרֶע ּוד ּוצ

 טיי זיִא היי רֵבֶא ןיִרעֶה ּוצ לאָז רֶע םֶד ןְטייַו
 טְרעֶה טְגאָזעֶג רֶע טֶה םּורָד לָמיֵה םֶד ןופ ןעוֶועג
 טְניִהאָנ רֶע זיִא רֶרֶע רעֶד ןּופ נּוא ןְלְמיִה ריִא ּוצ
 ,דרע ּוד םעֶנ ראַפ טְגאָזעֶג רֶע טאָה םּורָד ןעועֶג
 תּורָע ראַפ רֶרֶע נּוא לָמיִה ןָמּונעֶג רֶע טאָה םּורָד

 םעֶד ְפאָרמֶׁש שְנעֶמַא איו ְךיילְג זיִא םֶע ןעֶד
 בורק ןייַד לייַַו טְגאָז נּוא בֹורָק ןייַז ראַפ ןיִרָדְנַא
 ראַפ הֶאָרְהַה ןייֵא ריִד ךיא הוט םּורָד ייַּב רֶד זיִא
 וזַא .ןאָט טיִנ ןייֵמ טייֵקׁש יראַנ םֶד טְסְלאָז ּוד םיִא
 נוא לָמיִה ןּופ ןָּפאַׁשַּב ןָראוָו זיִא ׁשֶנעֶמ רעֶר ךוא
 ףּוג רעֶד נּוא לָמיִה םעֶד ןּופ זיִא הָמָׁשְנ איִ רֶרָע

 זיא :

 םטְכעֶלְׁש ןיימ סאָולייַ ןאָט טיִנ הָבּׁשְ ןייק.ןֹׁש ןעק
 תֹומיִלְׁש הָניק רע,ויִא טיִמְרעֶד זַא רעֶ} טְנייַמ טּוט רֶע
 עֶנעֶגייֵא יִר ףיא (יוגו ּוּבּות הָמ לַע) איִבָנ רעֶר טְגאָז סאָד

 טּוט (הָרָפ ּפיִסֹוּת דֹוענ ןעֶגאָלְׁשעֶג טְרעוֶו רֶהיֵא סאוָו ְךאַז

 סאָרויִא העָד רעֶייא ְךאָנ לייַַו עֶנעֶגיֵא סאָר רעֶטייוַו ריִא
 טאָה ריִא לו זיִא ׁשֶנֹוע רעֶד זַא טְגאָו רֶהיֵא יי ְךֶרֶד רעֶד
 תֹוקְוַחְתִה רֶהֹעָמ טיִמ ןייֵמ ריִא טוט רָּביִרְד גיִצְניוִו ןאָטעֶג

 רֶע טְמעֶנ טאָטְׁ ַא ןיִא ןעֶראָפ ּוצ ְךיִז טְלייַא רֶנייֵא יו ֹזַא
 טְפאָלְׁש גוא רֶרעֶפ יִד עֶיְצאַטְס רֶרעֶי ףוא טייַּב נוא טְסאַּפ
 ריי טְרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוק דְניִוְׁשעֶג לאָז רע יֵדְּכ ןייֵא טיִנ
 ןייַמ סאוָו זיִא טיִוְנאָלְכְראַפ רע זיִא געוֶו ןעֶטיִמ ןיִא ליוִו
 ןיפ ְךיִנ רעֶ,טְרעֶטייֵטְרעֶר רְניוְׁשעֶג ןעֶפֹול ּוצ ְךיִז טְלייֵא רֶע

 ; טְרָא םעֶד
 יכ
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 םעֶד דֶרֶע נוא לֶמיה ןיִנעֶז וזַא רֶרֶע רעֶד ןופ זיִא
 טְגאָזעֶג הֶיְעַׁשְי נּוא הָׁשֹמ טֶה םּורָר םיִבֹורק ׁשֶנעֶמ

 ריִא םיִבֹורְק עֶרייֵא רַפ הֶאְרָהַה ְךייַא ןְּבעֶג ריִמ
 םורר ןְּבָהייֵז זיִא טַשּפ ןייֵא אָ .ןייַ םּרָפ טְלאָז
 גיִּבייא ןְּבעֶל יִיו לייַו רֶרֶע גּוא לָמיִה ןְמּונעֶג תּורֵע
 ׁשֶנעֶמ רָה ךוא נּוא .ןֶּבְרַטְׁש ןינעק ןֶשְנעֶמ רֵּבֶא
 איֵר םיִא ןיִנעֶק ןְפֹולְטְנַא טיִנ דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶק
 ןָא ןְּביבש ֵלְמיִה יֵר גוא ןְגיִפעֶג טייַצ עָכַא תּורֵצ
 קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא טּוט ׁשֶנעֶמ רעֶד םִוו תֹוריִבֲע יִד
 עֶנייז ןְקעֶלְפְַא ןְלמיִה יִד (ונוע םִימָׁש ּולֵגְי) טייֵטְׁש
 תיריֵבֲע רַפ סאָו ןָא טגאָו דֶרָע איִד נּוא תֹוריֵבַע

 טייֵמְׁש קוסּפ ןיִא יו זַא ןאָמעֶג טאָה ׁשְנעֶמ רעֶר
 ןְגאָז ּוצ ףוא םייַטְׁש דֶרֶ יִד (ול הָמָמֹוקְתִמ ץֶרָאְו
 יִד ויִא ֵׁשַּפ ןייֵא ְךאָנ ,תֹוריֵבֲע עֶנייַז ׁשְנעֶמ םּוצ
 ףוא נּוא לָמיִה םעֶר ףוא ןְּבעֶעֶג ןֶראָו יִא הָרְוּת
 ְֵמיִה יד טְרָדָיְנעֶג ּפאָרַא טֶה טאָנ ןעֶד רֶרֶע רֶר
 ןְּבעֶגעֶג הָרֹוּת יִד טאָה נּוא .יַניֵס גְראַּב םעֶר ףֹוא
 טְכאַמעֶג תּורֲע רַּפ ייֵז הָיְעַׁשְי נּוא הָׁשֹמ טֶה םּורָד
 - ףאָנ .הָרֹוּת איִר ןייַז רַבֹוע טינ ןֶלאָז לֵאָרְׂשִי סאָד
 לד ד יד 5 בר =

 ןְּבעֶגעֶג טֶה ןֵבּואָר לָׁשָמַא זיִא םָע זיִא טֵׁשֶּפ ןייֵא
 זיִא נוא זוה ןיֵא ןֹועָמִׁש ּוצ ןֶמְלאַהַּב ןֹודקּפ ןייֵא
 םיִא טייל איִד ןָּבאָה ּבייַװ ןייַז טיִמ ןֹועָמִׁש רַּבַכְמ

 ןופ ּבייַו סאָר רֵּבַכְמ ּוטָסיִּב םּוראָו טְגעֶרְּפעֶג
 טיִנ םייַַו ְךיִא ןֵבּואְר ןּופ ןּוז רָד טְרעֶפְנֶע .ןֹועְמָׁש
 רָרָא ןֹועָמׁש אייַּב ּבֹוא ויִא ןודקּפ ןייֵמ ןְמעוֶו ייַב
 יִדְּכ דַּבַכְמ עֶרִייֵּב ייֵז ְךיִא ןיֵּב םּורְד ּבייַו ןייַז ייַב
 ןָמיֵה טֶכְעָר םיִא רע לאָז זיִא ןורקּפ ןייֵמ ןָמעווייֵּ
 ןְּבְראַמְׁש לעוֶו ךיֶא ּוהָיְעַׁשָי נואהשמ טְגאָז ךוא וזַא
 ףוא ןֵמּוק ןיֵהַא טעוֶו הָמְׁשִנ ןייַמ יוִו טיִנ סייוַו נּוא
 רֹובָּכ יז ןְּבאָה םּורָד רֶרֶע רֶד ףֹוא רָדָא לֶמיֵה םָד
 איז ןֶּבאָה נּוא רֶרֶע נּוא לָמיִה ּוצ ןאָמעֶג ןָא
 םעֶוו הָמָשָנ רֶעייֵז ןיֵה יוֵו יֵרָּכ תּודֲע רַפ טְכאַמעֶג
 וצ טְגאָזעֶג טֶּכ ואָג רָכֶא טיִהעֶג יי יִז לאָז ןָמּוק

 ילשמ
 לָשָמ ייפע (ונו םַכָריִמ תאֹזׁשקּב יִמיַנָּפ תֹואָרָל ּואֹובָת יּבנ

  םָפֹוק דְנייַרְפ עֶמּוג עֶנייֵנ ןּופ זַא ןְהעֶזיִג טאָה רַחֹוס ַא

 ןְרעֶרְנאַנַא ייַּב רֶלעַג ןָמּזְמ ראַפ הָרֹוחְס גיִדְנעֶטְׁש רעֶנייֵא
 יַב ראָג לאָז רָע זַא הָלֲּּחַתַא טְרעֶלְקעֶג רֶע טאָה רַהֹוס
 םיִמ טאָה ןּוא םייַהַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶגְנאַגיִג רָע זיִא ןעֶפיק םיִא
 םוְראַפ דְנייֵרְפ רעֶרעֶייַמ דייֵר עָמּוג טיִמ טְסיִמְׁשעֶג םֶהיֵא
 ןייַד יִמ זַא עֶטיִזוִו 8 ףוא ריִמ וצ לאָמְנייק טיִנ ּוטְסְמּוק

 טיִמ ןעֶויִג זיִא גוא ריִמ ייּב ןייַ גיִדְנעֶטְׁש טְגעֶלְפ רעֶטאָפ
 םעֶו רע זַא ןעוֶויִג זיִא הָנְוַּכ ןייַז טְפאַשְנייִרְפ טּוג ריִמ

 ּוצ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא אָליֵמְמ ןֹוׁש רֶע טעוֶו םיא ּוצ ןעֶמּוק ראָנ
 ראָג רעֶּבָא טאָה ׁשְנעֶמ רעד דְניירְפ ןעֶמּוג ַא יו ֹוזַא ןָייל
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוק יקַאט רֶע טְגעֶלְפ הָנּכןייזןְנאַטְׁשְראַפ טיִנ
 ,םיִלֵמְּב םיִרָבָד טיִמ הָעָׁש ראּפַא ְךי ןעֶמּרַפ גוא רַחֹוס
 םעֶד טאָה רעֶיְרְפ יוֵנ ןֶפֹיק רעֶטייוַו רֶע טְגעֶלְפ הָרֹוחָפ נּוא
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 .,תוכָּכ אֵמַּכ ר רֶטְנּא ןייַז טעוֶו הָמָׁשנ ןייַר הָׁשֹמ
 - הֹועיַנְצִּב ְךיִו טְלאַה םָו הָׁשִא ןייֵא ןְגאָז םיִמָכַח יִד
 - םיִקירְצ רֶדְניִק םֹורַא ריִא ןופ ןֵמּוק סֶע הָכֹוז יֵז זיִא
 ,תֹועיְֵצִּב ְךיִז םֶה איִז רֶמָּת ייּב ןָנִּפעֶג ריִמ ייִו ֹזַא
 ָלֵמה רֶָד ןָמּוקעֶג םורַא ריִא ןּפ זיִא ןְטְלאַהעֶג
 - תֹועיִנָצִּב רֶעייֵז זיִא רֶמָּת ןעֶר איִבָנַה ּוהָיְעַׁשְו נּוא
 לֵדְגםיִנְב) .ןֶמוִועֶג םיִנ םיִנָּפ ריִא טֶה יז ןעֶוועֶג
 ןָגוצְרַ לֵאָׂשִי יד ּבאָה ְךיִא טְגאָז טאָנ (יְִמַמֹורְ
 . רעֶד ןעֶמ איו ֹוזַא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ נּוא הָרֹוּת טיִמ
 .ןייַמ טיִמ טְכייֵה רעֶד אייֵז ּבאָה נּוא דְניִקַא טְהיֵצ
 . נוא טְואָל ראַפ הָרֹוּת ןייַמ ןָּבאָה אייֵז נּוא הֶניִבָׁש

 ,רש עַדָי) טְגיִעֶפְׁשעֶג רֶדָיַו ריִמ ןיא ןְּבאָה
 .טֶסייַו טי לָכֵׂש ןייק.טאָה סאוָו םֹקָא ןייֵא (והָנֹק
 ןייא נוא טְפֹוקעֶג םיִא טאָה סאוָו ןְראה ןייַז ְךאָד
 . איִד ְךאָד רֶע טְסייוַו גילק ֹוזַא טיִנ זיִא סאָו לֶנייֵא

 .נוא ןיסעז ריֵא ןיִא םיִא טיִג ראַה ןייַז םִִו עֶמיִראָק
 לֵאָרׂשי רֵּבִא עֶמיראק יי ּוצ לאָמ עָלַא טְמּוק רֶע
 . ןאָטעֶג םמּוג ליִפ אייֵז ּבאָה ְךיִא נּוא לָכֵׂש ןֶּבאָה

 . ןְגאָז םיִמָכֲח יִר .ןיִנעק רָר טיִנ ךימ ןְליו ייֵז נוא
 . ןעֶמ טאָה ןְגאָלְׁשעֶג תּוקְלמ םֶנייֵא טאָה ןעֶמ ןעוֶו
 , רָזיא ןייאא ןופ רֶדֲא סקָא ןייא ןופ ןְמיִרַא ןֵּונעֶג
  לָויֵאםֶר רָרָא סקָא רֶד ןְמּוק זאָל טְנאָז טאָנ ןעֶד
 / רֶעייֵזְךאָד ןיִנעק רֶד נּוא םיִנ לַכׂש ןייק ןּבאָה םִו
 = סאו לֵאְָׂשִי ןופ ןיִרעוֶו טְלאָצעֶג ןְזאָל נּוא ןְראַה
 , רעֶד .ראַה רֶעייֵז טיִנ ןיִנעֶק רעד נּוא לֶכִׂש ןּבאָה
 / םָפְראַר ריִא ןרּויּוצ טְגאָז טאָג טְּייְַׁש ׁשֶרְדָמ
 / זיִא סֶע .ןָעד ּוצ ְךיִמ תֹומָהְּב יד ןּופ ןיִנְרעֶל ְךייַא
 -  ןְּבאָה לֵאָרְשִי יִר ּוהָילַאייַּב הֶׂשַעְמ ןייא ןעוֶועֶג
  םֶרָָנּה ףֶניֵפ ןעוֶועֶג זיִא םֶע נוא טְניִרעֶג ןיצעֶג
 / טְּבּלק טְנאָועֶג ייֵז ּוצ ּוהָיָלֵא םֶה םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַפ
  בגּוא גְניִליווְצַ ןיִנעֶז סאָוו ןֶסקָא אייַוְצ םוא ךייַא

 - ןיִגעֶז נוא רֶלעפ ןיא טִסאַפעֶג ןְמאַזצ ְךיִזןּבאָה
 - אייז ףֹוא טְפְראַוו נוא ןְגוצעֶג ףֹוא ןְראָו ןָמאַזּוצ

 א לרוג : הרוהי
 -ראַפ ּבאָה ְךיִא ּוצ םֶהיִא ּוצ רֶע טְגאָז .ןעֶסאָרְדְראַפ רַחֹוס

 / יָמ ןָגנערְְּראַפ ריִמ ייַב ןּוא ריִמ ּוצ ןעֶמּוק טְסְלאָז טְגְנאַל
 - ריִמ טְסְלאָז טְנייֵמעֶג רֶקְיֲע םעֶד ּבאָה ְךיִא .טייְֵׁשיִראַנ
 - יַבטְנֹואוועֶג ןייַנ טְסעוֶו ּוד זַא הָרָוחְס ראַפ זייל ּוצ ןעֶּבעֶג
 ןעֶרעֶדְנאַנַא ייַּב ּוטְסְפיִק הָרֹוחָמ זַא דַנּוצַא .ּבּוטָש ןיִא ריִמ

 בוא עקנאפאפ ןייפ ןעֶטְניְמיִא ריִמ ּוצ ּוטְסַמּוק סאָו ףצ
 תֹואְרָל ּואֹובֲתיּב) איִבָנ רעֶד טְגאָז םָד אָּׂשַמְל ריִמ ףֹוא ןייַנ

 לֶגָר הָלֹוע ןְפייֵהעֶג ריֵד ּבאָהּךיִא יִקאַט זיִא תֶמֶא (וגו יֵנּפ
 - ןעֶועֶג ויִא הָנְוּכ ןייֵמ רָּבָא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיֵא ןעֶמיק ּוצ ןייַ
 הרָיּת רעֶצְרעֶה יִרעֶייַא ןיִא ןעֶמּוק ןייַרַא טעוֶו םעֶד ָךֶרֹוד
 / םיִׂשֲעַמַו תֹוצָמ הָרֹוחְמ ריִמ ייַב ןְפֹוק טעוֶו רֶהיִא םִיַמָׁש תֵאְדָיְ
 - ןעֶטעֶרְט טְלאָז ריִאּךייַא ןופ טְגְנאַלְרעֶפ רעוֶו רעֶּבָא םיִבֹוט

 43 * גטְסיומוא רַצח ייֵמ יִא



 גע יש עא 16

 הניאצ
 וצ רָרדְנַא רעֶד נּוא טאָג ּוצ ןייַז לאָז רָנייֵא לֵרֹונ
 ןייַז ביִרְקַמ ייֵז לאָז ןעֶמ גּוא לַעַּב טאָנ ּפָא םעֶד
 ּפָא םעֶר ּוצ ריִא גּוא טאָג ּוצ ןייַז ביִרְקַמ לעוֶו ְךיִא
 ןְגְנעֶרְּב טיִנ רֶעייַפ ןייק, לאָז ןעֶמ נּוא לַעַּב טאָג
 רָבְלעוֶו נּוא טאָג ןייַז ּוצ ןֶמעֶּב לאָז רָכיֵלְמיִא ראָנ
 םעֶד לָמיִה םעֶר ןּופ רֶעייַפ ןֶּבעֶג טעֶו סֶע טאָג
 ןָפְראוָועֶג לֵרוג אייז ןְּבאָה וזַא ןניד ןעֶמ לאָז טאָג
 לֶרֹונ רעֶד ןְלאַפעֶג זיִא םיִא ףוא םוָו סקָא רֶד נּוא
 טֶה ּוא ּוהָיַלָא ּוצ ןְפאָלעֶג דֶלאַּב רָע זיִא טאָג ֹוצ
 םָקָא רע ָד נוא ןייַז בירקמ םיא לאָז ןעֶמ טְלאָועֶג
 םאָה א"ע ּוצ לָרֹונ רעֶד ןְלאַפעֶג זיִא םיִא ףוא םָ

 םו"ע רעֶר יצ ןֵּבְרִקַא ןייַ ּצ ןייֵג טְלאוָועֶג טיִנ רֶע
 טְרְְנּוה ףֶניִפ עֶלַא טְלָמאֹועֶג ןייֵא ְךיִ ןְּבאָה
 ריר טְנעֶקעֶג םינ םיִא ןְּבאָה נוא םיִאיְִנ עָׁשְלאַּפ
 םעֶד ּוצ טְגאָועַג ּוהָיָלֲא טאָה רֶרֶע איִד ןופ םיִּפַא
 ןיִרעֶװ טְגיִלייֵהעֶג טעוֶו ריִד ְךַרוד ןעֶד ייֵנ םֶקָא
 סאָד ןְהעֶז טעוֶו טְלעוֶו יִר ראָג סאָד ןְמאָנ םֶמאָנ
 רֶעייַּפ ןֶּבעֶג ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייק טאָה טאָג ּפָא רֶעייֵל
 ּוחְקִי) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו וזַא לָמיִה םעֶד ןּופ
 סאָו סקָא םעֶר ןָמּונעֶג ןֵּבאָה אייֵנ (ונו רָּפַה תֶא
 ריִא טְנאָזעֶג טאָג ֶה םֶר ןְּבעֶגעג יז םֶה ּוהָילַא
 ףוא גּוא סֶקָא םעֶד ןּופ ןיִנְרעֶכ טְפְראַבעֶג ְךיַו טֶה
 ׁשְטייַמ זיִא סֶדּונֵמְכֲחְיםִיַמָּׁשַה ףֹועַמּו) טאָג טְגאָז
 איד ּופ ןינְרעֶל טְפְראַרעֶג יז ןָטְלאוָו לֵאְָׂשִי יד
 ּוהילֲא זַא.ןעֶר לָמיִה םעֶר רֶטְנּוא ןְהיֵלְפ םוִו לֶגייַפ
 ךֶלָמ בָאְחַא ראַפ רֶּבְרִמ רעֶד ןיִא ןְפאָלְטְנַא זיִא
 ןעֶבאָר ןְסייֵה םאָו לָנייפ איד םיִא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִ
 טֵפָׁשֹוהְי ןּופ זוה םֶדוּופ םורְּב ּואׁשייֵלְפ טְכאַרְּבעֶג
 םֶד ןופ טְכאַרְנעֶגםיִנןְּבאָה ייֵז נוא הֶדּהְיְךֶֶמ
 א'ע טניִרעֶג ןְמְראָד טֶָה ןעֶמ לייַו בָאְחַא ןופ זוה
 הֵאְנַה לאָז ּוהָיָלֵא סאָד טְלאָועֶג טיִנ אייז ןְּבאָה
 יִא םָע סאָר ךוא ןְניִפעֶג ריִמ נּוא א"ע ןּופ ןְּבאָה
 זיִא רֶע סָר ריִאָיןֶּב םָחנִּ יּבַרייַּב הֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג
 םאָה גיִרָּבְראַה ןייַא ףוא לזייֵא ןייַז םימ ןמּוקעֶג
 סע.טאָה ןָמְׁשְרעֶג ןיִסֶע ןְּבעֶגעֶג לָנייֵא סאָר עמ
 ןייק ןּופ רעֶד שאָה ןעֶמ לייַו ןיִסֶע טְלאוָועֶג םיִנ
 םֶקָא ןיֵא הָוְעַׁשיטְגאָז ר רייִׁשעֶג ּפָא םיַנ רֵׁשֲעַמ
 ןייז טְנעֶק רעֶר לָזייַא ןייֵא נּוא ראַה ןייַז טְנעֶק רֶד
 טְליוִו לֵאָרְׂשִי ריִא גוא ּתְרָׂשְעַמָג זיִא סָע םֶד ןיִסע
 ןיי טְסיוִו דְנאַל רֶעֶייַא םעֶוו םּורָר ןיִנעֶק טיִנ טאָג
 נּוא םֶָמיִג רֶעייַא ןיִסֶע ףֹוא ןיִעֶו עֶדְמעֶרְפ נּוא
 איו וזַא ןֶּבייַלְּב רָּביִא טעוֶו םִיַלָשּורְי טאָמְׁש איד

 גיִרייֵל טְּביַלְּב םָע סאָוו ןָטְראָג ןייַו ןיִא לעֶדייַּבַא !
 ןעֶמ זַא םֶד ְךאָנ סּורַא ןּופ רֶד טייֵג רַמֹוׁש רָד ןעֶו
 הוא טאָטְׁש יד טעֶ וזַא ןָבּורְט ןייונ יִד ּפָא טְסייַר
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 תיֵּב ןיִא טְמּוק ריִא ןעוֶו טאָג טְגאָז ןָּבייַלְב גירייַל
 תונּבְרַק עֶרֶעייַא טיִמ ןְהעֶנעֶג ןיִרעוֶו וצ ׁשֶרֶקַמַה
 ןיִ ןָמּיק טָלאָז ריִא םֶד ְךייַא ןּופ סֶע טְרעֶגַּב רעֶו
 טיִניֵא הָנְוַּב רֶיֵא ןעו ןאָט ּוצ הָלפְּת ףוה ןייֵמ
 תונָּבְרק ןופ רֶסעֶּב זיִא הָלֵפָּ ןְגָז םיִמָכֲח יִד טּוג
 ןעועֶג זיִא םִיַלָׁשּורְי טאָמְׁש איִד (טָּפְׁשִמ יִתאֵלְמ
 נּוא טֶרָדְנּוה ריִּפ טְגאָז םָחְנִּפ יִּבִר טָּפְׁשִמ טיִמ ליִפ
 גּוא םִיַלָשורְי ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ןָליִׁש גיִצְכַא נּוא ןייֵא
 בּורָח עֶלַא ייֵז רֶע טאָה ןְמּוקעֶג זיִא םּונַיְּפְסַא זַא

 ןיִא טאָה טייקיִטְכעֶרעֶג ּהָּב ןיִלְי קָדָע) טְבאַמעֶג
 טאָה םָע טְנאָז ןֹומיֵס 'ר טְגיִטְכעֶנעֶג רָּביִא ריִא

 םִַלָשוְי ןיֵא טְגיִטְכעֶנעֶג רֶּביִא טי ׁשְנעֶמ ןייק
 ןיֵא ןאָמעֶג טאָה רֶע ּבוא ןעֶר הָריִָע ןייֵא טיִמ
 ראַּפ ןּופ ריִמָּת ןֵּבְרַק רעֶד טאָה גאָט ייַּב הָריִבֲע

 ןאָמעֶג הָריֵבֲע ןייֵא רֶע טאָה ןעוֶועֶג רֵּפַכְמ טְכאַנ
 איִָפרָד ןיִא ןּופ ריִמָת ןֵּבְרָק רעֶד טֶה טְכאַנ יב
 טאָמׁש רעֶד ןיִא ןיִנעֶז דְנּוצַא רֵּבֶא ןעוֶועג רֵּפַבְמ
 ןייַד :נּוא ׁשְלאַפ זיִא רָּבֶליִו ןייַד םיִחְצֹור ליִּפ
 םיִנָײד יִד נוא רָסאֵוַוטיִמ טְׁשיִמ ּוצ זיִא קְנאַרְּטעֶג

 יי ןְליוו םותָי ןייק ןְניִקמִּפ ּצ ׁשְלאַּפ דַחׁש ןָמָֹנ
 ןיש ליִװ הָנְמְלַא איד גּוא ןְּבעֶג יִנ טָּפְׁשִמ ןייֵק
 טְנאָז יֵל 'ר .טָּפְׁשִמ ריִא טיִמייֵז רַפ ןָמּוק טיָנ ראָג

 ןַײב םּוצ טאָה הָׂשֲא ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא הֵׂשֲעמ ןייֵא
 יִרְדְנַא איִד גוא רֶטְנייַפםַנְרעֶּבליִז ןייֵא טְכאַרְּבעֶג
 טְכאַרְּבעֶג טֶה טאַהעֶג טָּפְׁשִמ םָד ריִא טיִמ טֶה םִִו

 לאָז םִע הָׁשֲא איר טְגאָז ילַ יִנְרליִג ןייֵא ןַײד םוצ
 טאָה רֶטְכייֵל רֶנְרְְיִו רֶד יו ּזַא ןיִד רֶד ןָמְכייֵל
 םעֶד ףוא טְקעֶרַּב טֶה רֶלאָג םֶד טְגאָעֶג יַד רָד
 לאָז רע ןײ םוצ ןְמּוקעֶג יָא םֹותָיןייֵ ןעוֶו רֶּכָליִ
 קאַה טְגאָועֶג ןָײַה רָר טֶה טָּפְשִ ןייֵא ןְּבעֶג םיִא
 לעוֶו געָמ ייוֵוְצ רֶחאֵוַו ריִמ גאָרְמ נּוא ץְלאָה ריִמ

 יי לייוַנ רֶד םותָי רֶד טֶה ןְּבעֶג טָּפְׁשִמ ריִד ךיִא
 טָּפְׁשִמ ןייֵא טאָה רֶע רֶריֵא ןְעֶגעֶג ףוא דְלעֶג
 םיִא טאָה ןְגְנאַנעֶג קעוווַא זיִא רֶע איוִו נּוא ןְמּוקַּב

 איו טְנעֶרְפעֶג םיִא יִז טֶה הָנמְלַא ןיֵא טְנעֶגעֶגּב
 ְךיִא טְגאָזעֶג םֹותָי ָד ָטֶה ןְְנאַג רֶה ריִד טיִמ זיִא
 ןיד ןייק ּבאָה נּוא ןָסעֶגעֶג ףוא רֶלעֶג ןייֵמ ּבאָה
 ןייא זיִא רֶע ןעוֶו טְגאָנעֶג הֶנמְלַא יד טאָה ןְמּקּב
 םאוָו ןְמּוקַּב טיִנ ןיֵד ןייק,ןעק גּוא ןֹוׁשראַּפ םְנאַמ
 םיִהַא איז טייג זַא ןאָמ הָנָמְלַא עָמיִרָא ְךיִא לאָז
 ןֹויִצ) ןייֵג טיִנ ןַײד םעֶד ּוצ ראָג ןֹוׁש ליוִו גּוא

 םוא ןיִרעֶו טעוֶו ןויִצ טאָטְׁש איִד (הָרְפִּת טְפׁשִמְּ
 לֵאְָׂשִי איִד נוא ןמְּפְׁשִמ ןילעוֶו איי ןעוֶו ְוייֵלעֶג
 הָקְרְצ רעֶד ְךרֶוד ריא ןיִא ןירעק ,םּא ְךיִז ןיִלעוֶ

  ןיצָר יִהיןֵּבןֵמָאןּבעֶג ןילעוֶוייֵ םוָנ

 בא
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 טְגאָועֶג טֶה ְּךֶלֶמה המלְש (יי לא ןְנְִתאְע
 ׁשְטייַט זיִא ונו ַײ הָוְלַמנ יִלְׁשִמְזיִא

 ןאַביִרָא םָד רָּכיִא ְךיז טְמיִראַּב רָד םוָו רָד
 טאָנ נּוא רֶלעֶנ טאָג טייַל רע יוִו ְּךייַלְנ זיִא
 רַפ רֶׁשֹוע רֶד ןעֶד ןְלאָצַּב רֶדָיוו םיִא טעֶט
 עֶנייַו ףוא רֶדָא תֹוריִׁשַע ןייז ףֹוא ְךיִז טְזאָל
 רָּבֶא טאָנ ףֹוא גיִנייוַו ראָנ נּוא רָּבאָה ביל

 ביִל ןייֵק טיִנ נּוא דְלעֶג ןייק.טאָה יִנֲע רעֶד |
 םּורד טְנייֵמעֶלַא ְּבאָה יִנֲע ןייֵא ןעֶד רֶּבאָה
 סאָד טאָנ ףוא ראָנ יִנֲע רעֶד ְּךיִז טְזאָל רַפ
 דֶנייֵרָּפ גיִגייוַו טֶה יִנע רֶד לייוַו המלש טְנאָז
 רעֶד םיִא רָּביִא ְּךיִו טּוט סֶע רעֶו םּורְד
 רעֶד ךיִז טאָה רע איו ְךייֵלְג זיא ןְמיִראַּב
 טאָג םיא טעווֶו ֹוזַא טאָנ רָּביִא טְמיִראַּב
 ןֶעֶלעֶז טייַל םיִא טעוֶו נּוא רַכְׂש ליִפ ןְלאָצְּב
 טייַל רֶע סאָד ויִא טאָנ ןּופ הָדֵמ איִד ןעֶד
 ןעוֶו ּוליִפֲא םיִא ןָניִד םוָו טייל איִד טְניִלעֶו
 אייז רֶע טיִנ טְכעֶר ץְנאַנ טיִנ םיִא ןעד ייֵז
 רעֶד ןייֵא זיִא רע ןעֶד טְסיִז םּוא תֹונָּתַמ
 .הָרְדָס יד ןָא ְךיזטְּביֵה םּורְד טאָג רָניִמְראַּב
 טאָנ םֶד ןָטעֶּבעֶג טֶה הָׁשֹמ םֶד ןְעְֵתֶאְו טיִמ
 ןיִקְנעֶׁש הָנָּתִמ עֶניִטְסְניִו םּוא ןייֵא םיא לאָז
 םיִׂשֲעַמ ןְּבאָה אייַ יִׁשְטאָח םיִקידַצ יד ןעֶד
 ןּבעֶג רֵכְׂש רַפ רֶד ייֵז לאָז טאָנ םֶד םיִבֹוּט
 טְסיִז םוא הָנֶּתַמןייֵא טאָנןופ ייֵז יִטעֶּב ְּךאָד
 טייֵקְמיִרְּפ רייז ןּופ ןיִטעֶּב טיִנ ןָליוו נּוא
 ןעֶועֶג זיִא הָׁשֹמ ןּופ הָלִפְּת איד נא ןיִנעֶ
 ץֶרֶא ןייק ןמּוק ןְואָל םיִא לאָז טאָנ סאָד
 רָע לייַװ טְנייֵמעֶג טאָה הָׁשֹמ ןעֶד לֵאָרְׂשִי
 נּוא ןֹוחיִס םיִכָלְמ ייַוצ יד ןָמּונעֶג ןייַא טֶה
 םָד הָעּובְׁש יִד ןָראָועֶג רָּתּומ ןֹוׁש זיִא גֹוע
 טאָה וזַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק לאָז רֶע
 יִאןְּבְראַטְׁש טְזיִמ ּוד ייַנ טְנאָועֶג טאָג םיִא
 בר הָשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָג טָה רֶּבֶדִמ רעֶד
 רָע ריד ןּופ רֶטלֹע זיִא ןֹוׁשאִרָה םָרָא (ָל
 טְכאַרְּבעֶג טְלעוֶו רעֶד ףֹוא טֹומ םעֶד טאָה
 טאָה ןֶּבְראַטְש זימ ׁשְנעֶמ רֶכיֵלְטיִא סאָד
 ןושאֹרָה םָדָא םָֹוע לָׁש ֹונֹוּבר טְנאָזעֶג הָשֹמ
 טְרעֶהְנעֶג טאָנ טֶה ןאָטעֶג הֶריבַע ןייֵא טֶה
 ּבְראַטְׁש טְקמענ ְךֹוא ְךאָר טאָה םֶהָרְבַא
 ְפְראוַו רֶעייֵפ ןיִא טְואָלעֶג ְךיִז טֶה רע סו
 יִא םֶתָרְבַא ןּופ הָׁשֹמ טְגאָז ןיִנעֶו םְטאָנ ןּופ
 טאָג טְגאָז עֶשֶר ןייֵא לאעֶמְׁשיְמּקעֶנ םֹורַא
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 - יִע סאָו ןֶּבְראַטְׁש טְזּומעֶג ְךֹוא טאָה קָחְצִי
 - ַחַּבְוַמ םעֶד ףֹוא טְקעֶרטְׁשעֶג וְלאֵה ןייַז טֶה
 - ריִמ ּוצ ןֶּבְרָק ןייַא ראַפ ןיִרעוֶו ּוצ טיִלֹוקעֶג
 - וָׂשֵע ןָמּוקעֶג םֹורַא זיִא םיִא ןּופ הָׂשֹמ טְגאָז
 - ףְלעֶוְצ טאַהעֶנ טֶה בֹקֲעַי טאָנ טְגאָז עֶׁשֶרֶה
  ןֵבְראַטְׁש טְזּומעֶנ טאָה נּוא םיקיֵדצ רֶדְניֵק
 ; םָד ףֹוא ןְגְנאַנעֶג טיִנ ויִא בֹקֲעַי הָׂשֹמ טְנאָז
 / ןעֶועֶג לַּבקִמ טיִנ טֶה נּואְּךיִא יו ֹוזַא לָמיִה
 / ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד הָשֹמ טְנאָז ְךֹוא הָרֹוּת יִד
 . ןאָטעֶנ תֹוריִבע ליִפ ןְּבאָה נּוא אֹוּבר םיִׁשָׁש
 . היִמ נּוא ןעוֶועֶג לַחֹומ אייֵז טְסאָה ּוד נּוא
 / םיִא ּוצ טאָנ טאָה ןייַז לַחֹומ טיִנ ּוטְסְליוִ
 /  יװ ןיִנעוֶו םיּברא ןּופ רעֶמ טּוט ןעֶמ טְנאָועֶג
 - ְּךיִמ ףאָרְטְׁש הָׁשֹמ טְגאָז ןיִנעוֶו דיִחָיַא רַפ
 / טיִנ ְךיִמ ּביִנ נּוא ףינ ןייַמ ןיִא םיִרּוסי טיִמ
 - 'זַא חומה ְךַאְלַמ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא
 . רָצְנאַנ רֶד ןיִא ּבֹול ןייַ ןְלייֵצ רֶדְךיִא לעוֶו
 / חּומָא אל) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיֵא יו ֹוזַא טְלעוֶו
 - ןֵּבְראַטְׁש טיִנ לעוֶו ְּךיִא זַא ,(ונו הָיְחֶא יִּכ
 - םיִׂשֲעַמ יִר ןְלייֵצ רעֶד ְךיִא לעֶו ןֶּבעֶל ראָנ
 / ףעַׁשַה הָו) טְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָנ טֶה טאָג ןּופ
 / ץְלַא סאָר רֶעֹוטַא זיִא טוט רעֶד (ונו ַײל
 / 'םֶה הָשֹמ יו נּוא ןייֵנ םיִא ןיִא ןעֶזיִמ םיִקיִדַצ
 / רע זיִא טיִנ טְפְלעֶה טעֶּבעֶנ ןייַז םֶד ןְהעֶועֶנ
 / רַפמּוטטנאָונּוא דְרֶע נּוא לֶָמיֵה ּוצ ןְגְנאַגעֶג
 הָרָע נוא לֶמיִה םיִא ןְּבאָה הֶלִפְּת ריִמ
 - ןאָמ הָלָפְּת ווא ראַפ ןעֶזיִמ ריִמ טְרעֶפְנֶעֶ
 - ֹווַא ןיִרעֶו ןְראָל רַפ ריִמ ןיִלעֶו ףֹוסָל ןעֶד
 יד (ונו ןֶׁשֶעָּכ םִיַמָׁשנ טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיֵא יו
 איר נוא ךֹורַא איו ֹוַא ןיינ ּוצ ןילעוֶו לָמיֵה
 ריילקַא יו וזַא ןיִרעוֶו טְלֹופ רַפ טעו דְרֶע
 / יָד ּוצ נּוא ןֶרעֶטׁש יִד ּוצ ןְגְנאַנעֶג הָׁשֹמ זיִא
 / ןֶמעֶּבעֶג ייֵז טאָה נּוא הָנָבְל רעֶד ּוצ נּוא ןּוז
 ריִמ טְרָפְנֶָנ יֵז ְּכאָה הָלֵפְּת ריִמ רַפ טּוט
 ןנְנאַעֶג רע זיִא ןאָט הָלפִּת ְךיִז ר ןְפְראַד
 טְנאָנעֶג ֹוזַאְךֹוא ייֵ ןֶּבאָה גְרעֶּב עֶכֹוה עֶלַא ּוצ
 רָע זיא ןאָט הָלִּפּת ונּוא ראַפ ןָּפְראַד ריִמ
 טְנאָזעֶג םיִא ּוצ םַי רֶד םֶה םִי םּוצ ןְמּוקעֶנ
 ןְטְלאַּפְׁשעֶגְּךיִמ טְסאָה ּוד ריר ויִא סו הָׂשֹמ
 יִמְכעֶר ןייר ייַּב לאָמעֶלַאויִא הָניִכְׁש יד גּוא
 יו נּוא ריִד זיִא סָח טְנייַה נּוא ןעוֶועֶג דְנאַה
  טְגאָועֶגטֶה םִי רֶד םָד טְרעֶה רָד טֶה הָׁשִמ
 רעֶד ןיִא ןאָטעֶג טאָה רֶע סאוָו רָרְניו עֶניינ

 רנעגוי
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 הניאצ

 ןֵטְסְכעֶה םָד ּוצ ןְפאֶלעֶג רֶע זיִא ֹוזַא דְנעֶגּי
 ןְגירְׁשעֶג נּוא טְנייוועֶג םיִא רַּפ טֶה נּואְּדֶאְלַּמ
 טאָה הָלִפְּת רימ רַפ אּוט טְנאָועֶג טאָה נּוא
 םֶד טְרעֶהיִנ ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג ְךֶאָלַמ רעֶד
 טאָה רֶלאּב ֹוזַא ןְפֶלעֶה טיִנ טעוֶו הָלִּפִּת יִד
 ְגיוֵו ּוצ נּוא ןעֶיירש ּוצ ןְּבֹוהעֶג ןָא הָׁשֹמ
 תֹועּובְׁש ייוֵוְצ ּבאָה ְךיִא טְנאָזעֶג טאָנ טאָה
 םֹולׁשְו םַח ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד רֶדָא ןְראווׁשעֶג
 ְָּראַטְׁש טְסְלאָז ּוד רָדָא ןיִרעֶו ןְראָל לַּפ
 ראַפ לֵאָרְׂשִי איִד ןילעוֶו ֹוזַא ןְּבעֶל ּוטְסְליוו
 םֹולָׁשְוסַחטְריַפְנעג הָׁשֹמ םֶה ןירעוֶו ןְראָל
 ראַפ ןְלאָז ְךיִא יוִו עֶכְלעֶזַא טְניִזֹומ נּוא ְּךיִא
 רַפ טיִנ לאָז לֵאָרְׂשִי ןייֵא נּוא ןיִרעוֶו ןְראָל
 ּוד טְגאָועֶג םיִא ּוצ טאָג טאָה ןיִרעוֶו ןְראָל
 ְךיִא תֶוְמַה ְּךֶאָלַמ םעֶד ראַפ אָרֹומ טְסאָה
 טְגאָז דְנאַה ןייַד ןיא ןְּבעֶג םיִא ריד לעוֶו
 ןֵרֹורְמ טיִנ דֵבָכֹוי רָמּומ ןיימ לאָז יוִו הָׁשמ
 לאָז נּוא ןְּבאָרְגַּב רָדְניק ייווְצ ןֹוׁש טֶה יֵז םֶד
 טְגאָזעֶג טאָג טֶה ןְּבאָרְגַּב ּךּוא ןְטירְד םעֶד
 םאָד טייַצ איִד ןְמּוקעֶג רֵּבא' ןֹוׁש זיִא סֶע
 לֵאָרְׂשִי רָּביִא ּךֵלֶמ ןייֵא ןייַז לאָז עֶׁשֹוהְי
 טְנאָועֶג הָׁשֹמ טאָה ןְּבְראַטְׁש ּוטְזיִמ םּורָד
 רָסעֶּב ךיא לעוֶו ןנירָד ְּךיז טְנעוֶו םע בֹוא
 לאָז עֶׁשֹוהְי נּוא עֶׁשֹוהְי ייַּב ןייַז דיִמָלַּת ןייֵא
 טְסֶליוִו ּוד ּבֹוא טְנאָועֶג טאָג טֶה בַר רֶד ןיִיַו
 ּוצ ןְגנאַגעֶג הָשִמ יא דֶלאַּב ֹוזַא טיִנ זיִא ֹוזֵא
 ְךיִז טאָה נּוא ןייַרַא טְלעֶצעֶג ןיִא עֶׁשֹוהְי
 טאָה ַעֶׁשֹוהְי נּוא ריִמ רעֶד ייַּב טְלעֶטְׁשעֶנ
 ןְהעֶועֶג טיִג טָה נּוא לֵאָרְׂשִיּוצ הָרֹוּת טְנאָזעֶנ
 ןייַא ְּךיִי טאָה הָׁשֹמ ןעֶד טייֵטְׁש הָׁשֹמ איוִו
 ְךיז טֶה גוא ןְהעֶז טיִג םיִא לאָז ןעֶמ ןָגֹּבעֶג
 םיִא לאָז ןעֶמ דְנאַה ןייַז טיִמ טְלעֶמְש ראַפ
 ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי לֶּכ נוא ןיִנעק רָד טיִנ
 טיִנ םיִא ןְּבאָה נּוא הָׁשֹמ ןּופ טְלעֶצעֶג ןיִא

 , םירקי יטוקיל

 גְראַּב ץיִּפְׁש םָד ףואףורַא ייֵנ (הָנְסִּפַה שאר הָלֲעְנ
 טייַז בֶרעַמ ןיא גּוא ןְגּוא עֶנייֵד ףוא ּבייֵה גּוא

 חֶרזִמ ןיִא גּוא טייַז םורָד ןיִא טייַז ןֹופָצ ןיִא גוש
 ןְוא עֶנייַד טיִמ ןָהעֶז רֶנאַל סאָד טְסְלאָז נּוא טיי
 ןֵררָי ןניזאָד םֶד ןְראַפ רָּביִא טיִנ טְסעוֶו ּוד םּוראָו
 הָלַגְמ םעֶד ןיִגֶו ןּופ ְּבירְׁש םיּיַח םִיַמ רָאּב יָד
 ןָמּוק טְפְראַדעֶג טיִנ ראָנ טאָה הָשֹמ זַא תֹקּומֲע

 ןעֶועֶג זיִא ןיילַא רֶע םּראָוו לֵאְָׂשִי ץֶֶא ןייֵק
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 ןְהעֶז רעֶד ןְּבאָה לֵאְרְׂשִי- איד יוִו נּוא ןְניַפעֶג
 עְׁשֹוהְי ייַּב טְלעֶצעֶג ןיִא טייֵטְׁש הָׁשֹמ סאָר
 ְַׁשֹוהְי ּוצ טְנאָזעֶג ייֵז ןֶּבאָה טְציִז עֶׁשֹוהְי נּוא
 הָשֹמ יִּבַר ןייַד נּוא טְציִז ּוּד סאָד זיִא סאוָו
 ןְהעֶז רעֶד טֶה עֶׁשֹוהְי יו דְלאַּב ֹוזַא טייֵטְׁש
 עֶנייַז ןֵסיִר ּוצ רֶע טאָה טייֵמְש הָׁשִמ סאָד
 ןייַמ טְנאַזעֶג נּוא טְנייוַועֶג טאָה נּוא רֶדייֵלְק
 לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא אָד ּוטְסּוט סוָו ראַה ןייַמ יִּבַר
 הָרֹוּת ָנּוא ןיִרעֶל הָׁשֹמ ּוצ טְנאַועֶנ ןְּבאָה

 ןְּבאָה טיִנ ראָמ ְךיִא טְרעֶפְנֶעֶג הָשמ טאָה
 ןְואָל םורא טיִנ ךיד ןיִלעוֶו ריִמ טְגאָועֶג ייֵז
 םעֶד ןּופ לֹוק תַּב ןייֵא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא
 ןופ הָרֹוּת טְניִרעֶל טְנאָועֶג טאָה נּוא לָמיֵה
 ןּופ הָרֹוּת טְניִרעֶלעֶנ אייֵז ןָּבאָה ֹוזַא עֶׁשֹוהְי
 ןייַז ןּופ טְצעֶועֶג ְּךיִז טאָה הָׁשמ נּוא עֶׁשֹוהְי
 רֹקְניִל ןייַז ןּופ רֶועֶלֶא נּוא דְנאַה יִטָכעֶר
 ראַפ הָרָוּת טְנאַועֶג טאָה עֶׁשֹוהְי נּוא דְנאַה
 םֹורַא ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד זַא נוא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 אייז ןיִנעֶז ׁשֶרְדֶמַה תיֵּ םעֶד ןּופ ןְגנאַנעֶג
 נוא זְנּוא ןיִרעֶק ןְנאָז נּוא הָׁשֹמ ּוצ ןְמּוקעֶג
 אָה טְנאָועֶג טאָה עֶׁשֹוהְי סוָו זֶנּוא דייֵׁשַּב
 רעֶד ןיא טיִנ ןייֵלַא ןאָק ְךיִא טְגאָועֶג הָשֹמ
 םָלֹוע לָׁש ֹונֹּבִר טְנאָועֶג הָׁשֹמ טאָה הָעָׁש
 ןְּבראַמְׁש ליוִו ְךיִא םָד טייֵצ יִד ןֹוׁש זיִא סֶע
 לָמיִה םֶד ןּופ הָׁשֹמ ּוצ טְגאָועֶג ןעֶמ טֶה ֹוזַא
 רֶע טאָה הָתימ ןייַד ּוצ הָעֶׁשַא ְּךאָנ ֹזיִא סֶע

 רֶדְנּוזַּבטֶבִׁש ןְכיִלטיא ןׁשְנעֶּב ּוצ ןֶּבֹוהעֶג ןָא
 זיִא טייצ איד םָד ןְהעֶועֶג רע טֶה ְּךאָנ רעֶד
 ןיִא טְׁשְנעֶּבעֶג לֵאָרׂשִי לָּכ רֶע טאָה ץרוק
 טְנאַועֶג הָׁשמּוצ ןעֶמ טאָה ְּךאָנ רעֶד םָנייֵא
 הָתיִמ ןייַד ּוצ הָעֶׁש עֶּבְלאַהַא ְךאָנ זיִא םִע
 איד ןּופ ןֵמעֶּב הָליִחְמ ןֶּבֹוהעֶג ןָא רֶע טאָה
 ליִפְךְייַא ּבאָה ְּךיִא טְנאָזעֶג טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי
 טיי ןינְרעֶל הָרָוּת טימ ןעוֶועֶג רעַצְמ לאָמ

 רימ

 הָשֹמ נּוא לֵאָרְׂשִי ץרא ןּוֿפ הָניִרְרמ עֶרָּסעֶרְג ןייֵא
 ץֶרֵא ןייק ןמיק ּוצ ןייַרַא טְסיִלְגעֶג רעֶמ טיִנ םֶה
 רע ןג ןיא ןייֵג םּורַא טְראָר לאָז רָע יֵדָּכ לֵאְִָׂ
 ףורַא ייֵג טְגאָועֶג טאָנ םיִא םֶה םעֶד רָּביִא .ןיירַא

 הֶניֵרְדַמ ןייַ זַא ןְהעֶז וטְּסעוֶו גְראַּב ץיִּפְׁש םָד ףוא
 הָּתַעְו) .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ הָניִרְדַמ רֶד ןּופ רֶכעָה זיִא
 ַא לֵאָרְׂשִי ריִא דֶנּוצַא (םיִקָחַה לֶא עַמְׁש לֵאָרְׂשִי
 נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןייק ןמּק ּוצ הָבּוז אי טְנעֶז ריִא
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 לֵחֹומ וְנּוא ייֵז ְךֹוא ןְנאָז ייֵז נּוא .לֵחֹומ ריִמ
 טְניִרעֶצ רעֶד לאָמ ליפ ךיִד ןְּבאָה ריִמ םוִו
 זיִא םִע הָׁשֹמ ּוצ טְנאַזעֶג ןעֶמ טֶה ְּךאָנ רעֶד
 טְגאָועֶג רע טֶה הָהיִמ ןייַד ּוצ עַגָר ןייֵא ְּךאָנ
 טְּבֹולעֶג (רֵעְו םֶלֹועְל םִיַקָו יח ֹומְׁש ְּךּורָּבנ
 טְּבייַלְּב נּוא טְּבעֶל רֶע םוִו ןְמאָנ סְמאָג זיִא
 ּוצ טְגאָועֶג טאָה הָׁשֹמ נוא ןייֵמְׁש גיִּבייֵא
 ארשיקרַא ןייקןמוק שעוֶו ריא ןעֶו לֵאָרׂשָ
 לֵאָרׂשִי יד ןְּבאָה ןקנעֶרעֶג ְךיִמ ריִא טְלאָז
 םָד ןְקְנעֶרעֶג טיִנ ְּךיִד ריִמ ןָלאָז יוִו טְגאָזעֶג
 רעֶד ןאַטעֶגתֹובֹומ ליִּפ ֹוזַא זָנּוא טְסאָה ּוד

 ְךאָנ זיִא םִע טְנאַועֶג הָׂשֹמ ּוצ ןעֶמ שֶה ְּךאָנ
 טְגייֵלעֶג רֶע טֶה הָתיִמ ןייַד ּוצ עַגֶר עַּבְלאַהַא
 'ּוצ טְגאַז נּוא ץְראַה ןייַז ףֹוא דְנעַה עֶנייַז

 דְרֶע רעֶד ןיא ןְּבאָרְגּב ןייַז ןילעוֶו הֶרָוּת יד
 ןְגְנאַנעֶג םֹוא הָמָׁשְנ איִד םיִא זיִא דְלאַּב ֹוזַא
 םיִא טֶה ְּךָאָלַמ ןייק טיִנ נּוא ׁשְנעֶמ ןייק נּוא
 זיִא רֶע נוא ןייֵלַא טאָנ לֹוכָיְבַּכ ראָנ ןֶּבאָרְנַּב
 גאָט םָּד ןיִא רָדֶא ןיִא גאָט ןֵּבִיז ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 רעֶד טאָג ןעֶד ןְראוָועֶג ןְראָּבעג זיִא רע םוָו
 ּוצ נאט ןּופ םיִקיִדַצ יד ןּופ ןְרְהאָי יִד טְליֵפ
 טאָה טאנ (ןַדריה תֵא רֹובֲעַה אל) גאָט
 ןְראָפ רֵּביִא טיִנ טְסעוֶו ּוד הָׂשֹמ ּוצ טְנאָועֶג

 ןעֶועֶג לֵּכַקְמ ןְּבאָה םאוָו דְנעֶה יד לֵאָרְׂשִ

 ןנחתאו תשרפ

 8 וי יג יי יי

 הניארו

 / םיִנ ןיִלעוֶו רֶנייֵּב עֶנייד ּוליִפֲא נוא ןֵדִרָי םד
 / טְגאָועֶג הָׁשֹמ טאָה ןֵרְרָי םעֶד ןְראָפ רֶּביִא
  ףֶמֹוי ןופ רֶנָרֶעךיא ןיִּב םָו םֶלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבר
 / ןייק רֶנייֵּב עֶייַז טְנאָרְמ ןעֶמ סאָד קיִדַצַה
 . ּוד טְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָג טאָה לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 טְיִּב ּוד זַא דְנאַל ןייד טנעקייל רַּפ טְסאָה
 . טְגאָועֶגרָטְכעֶמ עֶניי ּבאָה ֹרְתִי ּוצ ןְמּוקעֶג
 איִד ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ זְנּוא טאָה יִרְצִמ ןייֵא
 ןעֶמ איוִו טְרעֶהעֶג טְסאָה ּוד נּוא רָכיִמְסאַּפ
 נּוא ןְגיוְִׁשעֶג טְסאָה גּוא יִרְצִמ ְךיִד טְפּור
 ירְבִע ןייֵא טְסיִּב ּוד םָד טְנאַועֶג טיִנ טְסאָה
 ץֶרֶא ןייק ןְמּוק ּוצ הָכֹוז טיִנ ּוטְסיִּב םּורָד
 רַׂש םּוצ טְנאַועֶג טאָה ףֵסֹוי רֶּבֶא לֵאָרְׂשִי
 - םעֶד ןופ ּתעַבְננעֶג ןראוו ןיּב ךיא םיִקְׁשַמַה
 טיִנ ןְמאָנ ןייַז טאָה נּוא םייִרְבִע ןּופ דְנאַל
 םּורָד יִרְבִע ןייֵא זיא רֶע סֶד טְנעֶקייִל ראַפ
 ןיִא ןיִרעוֶו ּוצ ןְּבאַרְגַּב ןעוֶועֶג הָכֹוז רֶע טאָה
 הָׁשֹמ ּוצ טְנאָועֶג טֶה טאָנ נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 רָּבְדִמ רֶד ןיא ןירעֶוו ןְּבאָרְנַּב טְסעוֶו ּוד ןעוֶו
 רֶד ןיא ןְּבְראָטְׁשעֶג ןיִנעֶז םָו רֹוד םָד טעוֶו
 ץֶרֶא ןייק ןְמּוק ןיִנעוֶו תּוכָז ןייַד ןּופ רָּבְדִמ
 ראַפ טאָה ׁשְנעֶמַא לָׁשָמַא זיִא םִע לֵאָרְׂשִי
 .ָטָמְניפ ןיֵא ףֹוא עּבְטַמ יִנְרעֶּפיִק ןיֵא ןְראָל
 .לעוֶו ךיִא ןעוֶו טְכאַרְעֶג ְךיִז רֶע טֶה שְרָא

 יה םירקי יטוקיל
 טעֶּב טְּבַרְש םִייַח םִיַמ רַאְּב רֶד יו וזַא טיִנ ךיִא
 יד נּוא ץעֶועֶג יֵר ןיִרעֶה טְלאָז ריִא זַא ְךייַא ךיִא
 טְלאָז ריא ְךייַא ןיִרעֶל ְךיִא םאוָו טייֵקיִטְנעֶרעֶג
 טי  יורעה א ןרא ןא ןאָמ םַראָב
 טלאָו ןייַלַא ְךיִא ְךייֵלָנ אה ךּורְּב טאָנ ייַב ןייַ
 ְךייַא ּבאָה ְךיִא םּוראָוו ןעֶועֶג םִָיקְמ תֹוָצְמ איִד
 ְךייַא םיִמ ּבאָה ְךיִא םָו םָד טיִמ ּוצ רָד טְגְנעֶרְּבעג
 = ןי טא ןישמ םינ םָלאָז ריִא םֶניְרעֶכעֶג
 רער ןופ ןיִרעֶניִמ טיֵנ טְלאָז נּוא ךייא טיִּבעֶג ְךיִא
 םאָה םָאָנ סאו ןְמעֶנעֶג ןֵּבאָה ןְגֹוא עביי ךאז
 רעֶד סאָד רֹועְּפ לַעַּב הֶרָז הָדֹובֲע רָד ןיִא ןאָטעֶג
 רֹועּפ הֶרָז הָדֹובֲע רעֶד ּוצ טְניִדעֶג םֶה םִו ׁשֶנעַמ
 ריִא נּוא ריִד ןְׁשיוִוְצ ןּופ טְניִליִמ רַּפ טאָנ םיִא טֵה

 טְנייַה טְּבעֶל נוא טאָג רֶעייַא ןיִא טְפעֶהאַּב טְנעֶ
 ךייא ּבאָה ְךיִא טֶהעַ וָכָהָא יִּתְִִלהֵאָ) עַלַא
 טאָנ יו וזַא טייֵקַּטְבעֶרעֶג גוא ץעֶועֶג טְניִרעֶלעֶג
 םו רֶנאַל םעֶד ןיִא ֹוזַא ןאָמ ּוצ ןָמאָּנעַג ְךיֵמ םֶה
 ןֵמיֵה טְלאָז ריִא ּוא ןֵּבְרַא ּוצ טְראָד טָמּוק ריִא
 הָמָכָח רֶעייֵא זיִא םָר ןאָמ ייֵז טְלאָז גּוא תֹוָצַמ יִד
 ש = טעטש יי רע בעט רפ רעיא יי

 אייז ןילעוֶו ץעֶועֶג עֶגיִואָר איד ןיִרעֶה ןיִלעוֶו סאוָו
 ראַפ ןייֵא גּוא יִלק ןייֵא טְנעֶז ריִא ראָנ זַא ןעֶגאָז
 ךאָנ טאָה קְלאַפ םֶכיֵלעַיןְראָו קְלאָפ גיִנעֶמְׁש
 .םיִא ןָפור ריִמ ןעֶו זָנּוא יוִו טאָנ ןָמְנִהאָנ ןייַא ֹוזַא
 ןְּבאָה תֹומּוא איִד טְּבייַרׁש ןֶתָנּוי םּוגְרַּת רעֶד .ןָא
 םִע נּוא לָסְקַא רֶעייֵז ףֹוא ייֵזןָמעג סו רֶמעג ּפָא
 יעיצ הנה גן הע הםאְד יז ְךיִז טָכאַנ
 אייֵז ןּופ טייוו ראָג אייֵז ןיִנעֶז תָמַא םעֶד טיִמ נּוא
 רָזְנּוא רָּבֶא םיִנ ןיִרעֶה גּוא ּיִנ ןְהעֶז אייֵז םּוראָו
 םֹוא טְרעֶה נּוא ליִמָׁש רעֶבֹוה ןייֵא ףֹוא טְציִז טאָנ
 ןָפעֶּב ריִמ ןעוֶו טייֵצ רֶכיֵלְמיִא ןיֵא טעֶּבעֶג רֶונּוא
 טְגאָז םעֶר ףוא נּוא .ןָליוִו רֶזְנּוא טוט נּוא םיִא רַפ
 ןְמְכְראַפ ְךיִד טְסְלאָז (אָרָי םיִהֹלֶאָה תֶא) תֶלָהֹק
 יד ןייַז םִִיקְמ טְסְלאָז ןעָמ טְנייַמ םאָר טאָג ראַּפ
 עֶנייַז נּוא (רֹומָׁש ויָתֹוֲצַמ תֶאָע הָׂשֲעַה אל תֹוצַמ
 ר ןיי םיָיקַמ טְסְלאָז ןעמ טְנייֵמ םֶָר טיִה תֹוָצַמ
 תֹוָצַמ איִד םּוראוָו (םֶדָאָה לָּכ ּהָז יִּכ) הֶׂשֲע תֹוָצִמ

 םיִרָביִא איִד ןיגעקא ןיִנעֶז הָׂשֲעַת אל נא הֵׂשֲע
 :ׁשְנעֶמ םעֶר ןּופ ןיִרעֶרָא יִר גוא

 6 י 7 א א עי :

 6 אט א



 הניאצ

 ןניִפעֶג וצ ןְמְכייֵל רימ ןְלאָז ייֵז ןְגאָז טייל יד
 ֹזַא ןיִרעֶה ּוצ טיִנ ְךיִמ ייֵז ןיִלעוֶו עּבְטַּמ יד
 רֶלאָג ןייֵא טֶרָא םעֶד ףֹוא ׁשְנעֶמ רעֶד טֶה
 זיא ריִמ אייַּב טָאיירְׁש נוא ןְפְראָועֶג ןֶדָלּונ

 א ןרָלּונ .דֶלאָג ןייֵא ןְראָועֶג ןְראָל ראַּפ
 םיִא ןּבאָה נוא טייל יַד ןָמּוקעג ןיִנעֶז דֶלאַּב
 רֶלאָג םעֶד ןְניִפעֶג רַע טאָה ֹוזַא טְכייֵלעֶג
 םֶה ְּךֹוא ֹוזַא ַעַּבְמִמ יִנְרעֶּפיִק איד נּוא ןֶדלּוג
 ןּבאָרְנַּב טְסעוֶו ּוד ןעוו הָׁשמּוצ טְנאָועֶג טאָנ
 ןְמעֶנ טיִמ ּוטְסעוֶו ֹוזַא ץֶרֶאָל ץוח ןיִא ןירעוֶו
 ְטייֵצ יד ןיִא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק לֵאָרׂשִי לָּכ
 סאָד ןעוֶועֶנ הָכֹוז טֶה בֹקֲעַי נּוא יׁשְמ ןֹוּפ
 ץֶרֶא ןייק ןְצְנאַג ןיא ןְגאָרְטעֶג םיִא טֶה ןעֶמ
 ןעֶמ טֶה ףֵסֹוי נּוא ׁשייֵלְפ ןייַז טיִמ לֵאָרְׂשִי

 ׁשייֵלְפ סאָד רָּכֶא רָנייֵּב איד ןְגאָרְטעֶג ראָנ !
 ןייֵא נּוא ץֶרֶאָל ץּוח ןיִא טָלֹופ רַפ ןְראוָו זיִא
 איד םיִא ןֶּבאָה טֹוט ןייַז ְּךאָנ טייֵצ רֶגְנאַל !

 רֹומְׁשל) לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְגאָרְטעג לֵאָרְׂשִי
 נּוא הָרֹוּת יִד ןֶטיִה ּוצ (ּויְחִּת ןעַמָל תֹוׂשֲעַלְ
 טיִנ סאָד ּפָא ריֵמ ןיִנְרעֶל ןָנאד ןּופ ןאָט ּוצ
 ןאָמ ּוצ ראָנ רֶקִע רעֶד זיִא ןיִנְרעֶל סאָד
 זיִא םאָד נּוא רקיֵע רָד זיִא םיִבֹומ םיִׂשעַמ
 (ּופיִסֹות אל ןָׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןּבעֶל סאָד
 ןּופ תֹוצִמ איִד ףֹוא ןיִרעֶמ טיִנ טְלאָז ריִא

 ןיִליִפְּת ןיִא תֹויִׁשְרַּפ ףֶניִּפ ןְכאַמ ּוצ טאָנ
 םָד ייַּב םיִניֵמ ףֶניִּפ רָדָא תיִציִצ ףֶניפ רָדָא

 תֹוּכּוס גאָמ ןטָכַא םָד ןְפאָלְׁשּוצ רָדָא בָלּול
 ןעֶועֶג זיִא םָד שיִנ ןעֶמ ראָמ םָד הָּכּוס ןיִא !

 שודקה ה"לש
 ריִא םָו ריִא נּוא (םָכיֵהלֲא 'הַּב םיִקֵבְרַה םֶּתַאְו
 עֶלַא ריִא טְּבעֶל טאָג ּוצ ןְדְנּוּבעֶג ּוצ טייז '

 הָרוּת עֶצְנאַג יִד לֵלוּכ זיִא קּוסַּפ רֶד גאָט ןְגיִטְייַה
 עֶלַא נּוא תֹובּומ תֹודָמ עֶלַא םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ עֶלַא
 ייז עֶלַא ןְפְראַד אייז זַא ְׁשְנעֶמ םִעָד ןּופ תֹונָהְנַה |
 ןֵמאֵנ ןְגִלייה ןייַז ןופ נּוא טאָנ ּוצ רֶנּוּב ןייֵא טיִמ |

 זיִא רֶע זַא טייַצ רעֶד ןיִא ּוליִפֲא .נּוא ןיִגעוֶו

 וצ גיִטייַ ןיִנעֶז סאו םיִקְסִע יד ןיִא טְניִטְפעֶׁשאַּב
 םעֶד ןְמייַר ּפָא טיִנ רעֶ,לאז ןעֶּבעֶל ןייַ ןְטְלאַהְרֶע

 ןיִא קַסֹוע זיִא ׁשְגעֶמ רעֶד ןעוֶו טאג ּוצ דֶנּוּב ּוצ
 גוא קָסֵע סאָד הוט ְךיִא ןְטְכאַרְט רֶע לאָז לֶדְנאַּה
 רַפ ּוצ ןָפְלעֶה רימ טעוֶו רע;זַא טאָנ ּוצ ףאָה ְךיִא
 רֶנּוא ְךאָד זיִא .ךֵרָּנְהִי םָּׁשַה םּוראָו ןאָראַד ןָניִד

 ְךיִא לעוֶו ןָפְלעֶה ריִמ טעוֶו רֶע ּבוא גּוא רנַיַפְׁש |
 שימ יי

 בפר הניארו ןנחתאו תשרפ

 יב ןאָטעֶג ןְבאָה לֵאָׂשִי יד םִז הָרִבֲע יד
 ייֵז סאָד טְנייֵמעֶג ןֶּבאָה ייֵז רֹועְּפ א'ע רעֶד
 יי סאו סאָד טיִמ רעֶד א יד הָובְמ יע
 ּבייַל רֶטְנּוא סאָד ריִא ןיִנעקַא ףֹוא ןיִקעֶד
 ָכֶא ןיִא גּוא
 טייֵטעֶג טאָג ייֵז טֶה םּורד טימ רֶד יִז טְניִד
 ןְגיִד ּוצ ןעוֶועֶג טיִנ וַיַא הָנוְוַּכ רָעֶייִז יִׁשְטאָח
 ןייֵא ןאָט ייֵז טְנייֵמעֶג ןָּבאָה ייֵז טְרָעייַנ איז

 ראָמ ןעֶמ ראָנ זבְמ איז ןיעֶז יז םֶד הָוְצִמ
 טאָג ןעֶר טאָג ןופ הָוְצִמ יד ףֹוא ןיִרעֶמ שיִנ
 ןייא ןָא ןְבעֶנֶג ץְנאַנ נוא ליפ הֶרּתיִד טֶה
 רָד ףוא ןיִרעֶמ טיִג ןעֶמ ראַט םּורָד ןֹורָסִח

 רַדָא ןְטְסאַפ ּוצ ןאָט ּוצ רָדְנַא רֶּבִא הָרֹוּת
 תֹובּוׁשְּת יִרדנַא רָדָא ׁשייֵלְּפ ןייק ןיִסֶע וצ םיִנ
 טיִמ רֶה עֶרֶה רֶצִי םעֶד ןָכעֶרּב ּצ יצ יֵדְּכ
 זִי םיִקבְרַה םֶּתַאָע ןאָמ ןעֶמ עֶמ םאָד
 ירא טאָג יא ְטְפעֶהַּבךייַאטְלאָז ריִא גּוא
 ןְמפעֶהַּב ּוצ ְךיְִנעַמ זיִא איו ְנאָז םיִמָבֲח
 לאָז ןעֶמ טְנייֵמ קּוסָּפ רָד ראָנ טאָנ ןיִא ְךיִז
 דֶסָח טּוט רעֶייוִו טאָנ ןּופ םיִׂשעְמ איִד ןאָמ
 דָסָח ּךֹוא ןיִרָדְנַא םָד רֶנייֵא לאָז טייַל טיִמ
 ריִמָלּתַ ןיִא ְךיִזטפעֶהַּב םֶערעֶו רֶדֶא ןאָט
 טאָנןיִא ְךיז טְפעֶהּב רֶע יו ְךייֵלְנ יא םֶכָח
 רֶׁשֵַפ ןיִנעוֶו תּוכְז ןייַז ןּופ לּוציִנ טְרעוֶו נּוא
 ְךאָנ זיִא איו (וגו ויָלֵא םיִבֹורְק םיִהֹלֲא ֹול
 םִע ּוצ ןייַז לאָז טאָנ סאָד קָלאָפ ןייֵא ֹוזַא
 יְניִהאָנ זְנּוא ּוצ זיִא טאָנ רָזנּוא יוִו טְניִהאָנ
 יֵּבַר גּוא אָיָננֲח יִּבַר םיִא ּוצ ןָפּור ריִמ ןעוֶו

 עא
 בקעי להוא

 עֶרְנת אֹלְו םֶכְתֶא הָוְַמיִכנָא רֶׁשֲא רָבָרַה לַע ּופיִסֹות אלנ
 ְךיִא סאוָו תֹוצָמ יִד ףֹוא ןיִרעֶמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא (ּונָמִמ

 ,תֹוָצִמ יִד ןופ ןיִרעֶניִמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא גוא ןָא ְךיַא גאָז
 ןֶהּוו ןייַז םיִמ ןאָפעֶג ָךּודיִׁש ַא טאָה רָנייֵא לָׁשֶמ ַא זיא סֶע

 רע טאָה רעֶטְנאַקַעַּבַא םָנייֵנ ןעוֶועֶג זיִא ןָּתּוחֶמ רעֶד גוא

 םיִׁשּּבלמ ייֵרְד ןְהּוז םעד ןָכאַמ לאָז ֶע ןעוֶויִג בִיַחָהִמ ְךיִז
 ּוד זַא ףאָד םייִוו ְךיִא םיִא ּוצ ןָּתּוחְמ רעֶד טְנאָז .עָגיִדתַּבַׁש

 ייַוצ ראָנ ןְכאַמ ןייֵמ טיִנ טְסְנעֶקּוד ןאַמ רעֶנייֵמעֶגַא טְסיִּב
 ןעֶכאַמ טְסעוֶו נוא ןייַז ףיִסֹומ טְסעוֶו ּוד זַא נוא םיִׁשּוּבְלַמ
 ּוטְסעֶָו ַחכ ןייַד גּולְדעוֶו טינ זיִא סאָד סאָוו םיִׁשּוּכלַמ ייֵרָד
 תָרֹוחַס רעֶלוְלאָוַא ןופ םיִׁשּוּבְלַמ איִר ןעֶכאַמ ןעֶוְומ ְךאָד

 ןּופ רעּניִליִּב ןעֶטְפאקךאָנ ןיִלעוֶו םיִשּוּבְלַמ ייַבָד יִד סאוָו
 ןָא וָנּוא טאָה טאָג זיִא לַׁשָמִנ רעֶד .םיִׁשּוּבְלַמ עֶטּוג ייַוְצ
 רע,סאוָו תֹוצִמ יִד ףוא ןייַז ףיִסֹומ טיָנ ןיִלאָז רִיַמ טְגאָזעֶג
 ַחֹּכ רעֶוָנּוא גּולְרעיֶו טְסייַַו רָע םּוראָָו טְגאָזעֶג ןָא טאָה

 ןיא

 יי
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 וו קְלאָפַא ֹזַא ְּךאָנ אָד זיִא יו ןְגאָז עֶׁשֹוחְי
 םּוצ טייג רֶנייִא ןעוֶו ןעֶד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד
 לאָו רֶע םֶר רֶע טְנְראז ֹוזַא םיִנָיד רַפ ןיד
 עֶצראוַוְׁש ןיִא טייג נּוא ןֶריִל רַפ טיִנ ןיִד םָד
 רָּבָא ןְסקאוַו ראָה עֶנייֵז שְזאָל נּוא רֶדייֵלְק
 םַד הָנְּׁשַה שאר טמּוק סֶע ןעוֶו לֵאָרְׂשִי יִד
 לֵאָרִָׂי יַד ְּךיז ןאָט טְלעוֶו יד טּפְׁשִמ שאָנ
 יד פא ְּךִז ןיִרעֶש נוא רדיילק עֶסייו ןיִא ןָא
 לייוַו ְּךֶלייֵרְּפ ןיִנעֶז נּוא םטּונ ןיִסֶע נּוא ראָה
 ןייַז לֵהֹומ ייֵז טעוֶו טאָנ סאָד לאוו ןְסייוו ייֵז
 ּוצ טְניֵהאָנ זיִא טאָנ ןעֶד תֹוריִבע עֶרֶעייז
 ןייֵאְךאָנ גוא הָלֵפְּת רֶעייןיִרעֶה ּוצ לֵאָרְׂשִי
 . ןייֵא טֶה רֶנייֵא ןעוֶו זיִא רֶדֵס רֶד זיִא טֵׁשְּפ
 בֹורק ןיימ זיִא סאד רע טְגאָז בֹורק ןְכייֵר
 טְנאָז בֹורָק ןְמיִרָא ןייֵא טאָה רֶע ןעוֶו רֶּבֶא
 זיִא טאָנ רָּבֶא בֹורק ןייֵמ טיִנ זיִא סאָד רֶע
 נּוא םעֶרָא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד ֹוזַא טיִנ
 טְנאָזעֶג טאָה טאָנ נּוא םִיַרְצִמ ןיִא טעקאנ
 ןייַמ זיִא לֵאָרְׂשִי איֵד (לֵאָרְׂשִי יִרֹוכְּב יֵנְּבנ
 טאָטְׁש יד (רֶּבְדִמַּב רֵצָּב תֶאנ ,ןּוז רַטְצְלֶע
 ןייַא ןעוֶועֶג זיא רֵּבְדִמ רעֶד ןיִא סאוָו רֶצָּב
 טיִנְרַהעֶג טאָה רֶנייֵא ןעוֶו סאָד טְלקִמ ריִע
 ןְפאָלְטְנַא ןיִהַא רע זיִא גָנוָׁשְּב ׁשֶנעֶמ ןייֵא
 ןאָפ טְראָטעֶג טיִנ ןְטְראָד םיִא טֶה ןעֶמ נּוא
 ןָא אייַּב רעֶד טְניִהאָנ טאָה הָרֹוּת איד נּוא
 איד םאָד ןְוייוַו ּוצ הָרֹוּתַה תאֹו ןֶּביִרְׁשעֶג
 םֶד ןׁשְנעֶמ םּוצ טָלְקִמ ריע ןייֵא זיִא הֶרָוּת
 טְניִרעֶל רֶע ןעוֶו ןְׁשְנעֶמ םעֶד ליִצַמ זיִא איִז
 םֶד אָדָסִח בַר ייַּב ןְגיִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא איז
 ןאָמ טְנעקעֶג טיִג םיא טֶה תֶוְמַה ְּךַאְלַמ רָד

 שודקה ה"לש
 ןייַז ּוצ םֵנְרַפְמ הָוְצַמַא ןייז םיִיַקְמ טֶסֶניִד רַּפ טיִמ
 ןְלאָז ייֵז הב רֶדְניִק עֶנייַמ נוא ּבייוו ןימ גוא ְךיִמ

 ךוא נּוא ןֵניִד ּוצ טאָג קְראַמְׁש נּוא דָנּוועֶג ןייַז
 נּוא םיִרָהַח תֹוליִמְג הֹקָרְצ טיִמ רָד ןאָמ ְךיִא לעוֶו
 תַעַׁשְּבןֵּב ֹומְּב נּוא הֶרוּת ןיִגְרעֶל םוו איִד ןֶציִטְׁש
 ר ְךיִז רע לאָז ןְפאָלׁש רָדָא ןיִסֶע טייג ׁשְנעֶמ רֶר
 יִסֶע ליִח ְךיִא ןְמְכאַרְמ לאָז נּוא טאָג ןַא ןְגאַמ
 ניר ּוצ טאָג ןְּבאָה ַחֹּכ לאָז ְךיִא יֵדְּכ ןְפאָלְש רָדֶא
 םעֶד ףוא נּוא ןאָמ ּוצ תֹוֲצַמ ןייַז ּוצ הָרֹיּתַּב קֵסֹוע

 ןגנּגִטְפעַׁשּב עֶייַ עֶלַא ייַּבׁשְנעַמ רֶר לאָז טְרָא
 ץְנאַג ןייַז םעו אָצְמִנ טאג ּוצ ייֵז ןְריַפ ּוצ ּוצ ןָבּוז

 :טאָנ ּוצ ןֶדְנּוּבעֶג ּוצ ןֶּבעֶל

 א הניארו
 - ןּופטְרעֶהעֶנ ףֹוא טיִנ טאָה ליומ ןייַז לייוו
 ּוצ תֶוְמַה ְּךָאָלַמ רעד טֶה ֹוא ןיִנְרעֶל הָדֹוּת
 - אָרּפִח בַרְדיִוטֶה םיוּב ןיִנעֶמ ןייֵא ןְטְלאַּפְׁש
  ןְנְרעֶל ּוצ טְרעֶהעֶג ףֹוא שה נוא ןְקאָרְש רָד
  ׁשיֵר טייֵטעֶג תְֶמַה ְךֶאֶלַמ רעֶד םיִא טאָה
 .רֶד ןיִא טעֶו תֶוָמַה ךַאְלַמ רֶד טְגאָז ׁשיִקָל
 . האפ הֶרְצְּב ןייק ןְפֹולְטְנַא חיִׁשָמ ןּופ טייֵצ
 ןשְנעַמ ןופ ליִפ טֶה רֶע לייוו שֶלֶקִמ ריִע ןייֵא
 ןיִא ןייַז הוט ְךיִז טעוֶו רֶע רֶּכֶא טיִנְרַהעֶג
 ,םיִנ ויִא הָרָצָּב םֶד יִטְׁשְרֶע םָד ןְכאַז אייֵרְד
 זיִא יֵרעֶדְנַא םֶד רֶצָּב ראָנ טְלֵקִמ ריִע ןייֵק
 .םאוָו םעֶד ּוצ ראַנ טְמעֶנ טָלקִמ ריע ןייֵא

 .דיְִֵּב טיִנְרַהעֶג טֶה רע נּוא גָנֹוׁשְּב שיִנְרַה
 . ראָנ טְמעֶנ טָלְקִמ ריִע רֶד זיִא עֶטיִרָד םָד
 (ךיֶהלֲא יָייִכנֶא .ךֵאָלַמ ןייֵק טיִנׁשנעֶמַא ּוצ
 . ּךֵלָמַא יוִו ְּךייֵלְג ןיִנעֶז תֹורְּבְרַה תֶרֶׂשֲע איד
 . ןְניִרְד טְצעֶז נּוא דְנאַל ייֵנ ןייֵא טעֶוּב סאוָו
 . םימּויק ְּךֶלֶמ רעֶד טּבייַרְׁש ֹוזַא טייל ןייַרַא
 . ניא ְךֶלֶמ םוצ ןאָט ןְפְראַד קְלאָפ סאָד םִז
 . םיִמ רֶנייֵא ןְריִפ ְךז ןְלאָז קְלאָּפ סאָד איו
 , יד ןְּבעֶנעֶג טאָג טֶה םּורָד נּוא ןירְדְנַא םעֶד
 . ןייַא ףֹוא תֹוחּול ייוֵוְצ ףֹוא תֹורָּבִדַה תֶרֶׂשֵע
 . ןריפ ְּךיִז לאָז ןעֶמ יו ןּביִרְׁשעֶג רע טֶה ַחּול
  רֶע טֶה חול ןיִרְדְנַא םָד ףֹוא נּוא טאָנ טיִמ
  ןֵריִפ ְּךיִז לאָז ׁשֶנעֶמ ןייֵא ֹזַא אי ןְּביִרְׁשעֶג
 / ויִא רּוּביִד רֶּטֶׁשְרע רעֶד ןיִרָדְנַא םעֶד טיִמ
 . ןָסיוֵו ייֵז ׁשְטייֵט זיִא סאָד (ְךיֶהֹלָא ַי יִכֹנָאנ
 ְךיד ּבאָה ְּךיִא סאוָו טאָנ ןייַדןיֵּב ְּךיִא סאָד
 ןֵמָראָד טְסיִּב ּוד םִו םִיַרְצִמ ןּופ ןְגֹוצעֶג םֹוא

 ראַפ ְּךיִמ טְלאַה םּורָד טְכעֶגְק ןייַא ןעֶועֶג
 ןייא

 ןנחתאו

 טי =

 ר א

 בקעי להוא
 ןייז ףיִסֹומ ןיִלעֶוו ריִמ זַא נּוא תֹוָצְמ יד ןאָט ןיִלאַז ריִמ ויִא

 ןאָמ ּוצ ַחִֹּּ ןעֶּבאָה טי ריֵמ ןיִלעֶוַחֹּכ רעֶננּוא גּולְרעוֶו
 טְגאָו סאָד .תֹוָצַמ איִד ןּופ ןיִרעֶניִמ םֹולָׁשְו סֵח ריִמ ןיִלעוֶו
 (םֶכְתֶא הָוַצְמ יִכֶֹא רֶׁשֲא רָבדַה סַע ּופיִסֹוה אלנ קּוסַּפ רעֶד
 ךייַא גאָז ְךיִא סאָוְךאַז רעֶד ףֹא ןייַז ףיִסֹומ טיִנ טְלאָז ריִא
 ֵּכ) ןיִרעֶגְיִמ טיִנ םעֶד ְךאָנ טְלאָז ריִא (ּועָרְגִת אל יֵדָּכ ןָא
 / אָ ְךאָנ ויִא יוִו (ויָלֵא םיִבֹורְק םיִהֹלֲא ֹול רֶׁשֲא לֹודָנ יֹוגיִמ
 זיִא רֶּפ יו וזאטְנעֶהאָנםיִא ּוצ ןייַזלאָז טאָג זַא קְלאָפַא ֹוזַא
 טיינ ריֵמ ןעֶגעֶז טְגיִרְניִועֶג ןעֶּבאָה ריִמ .וָנּוא ּוצ טְנעֶהאָנ
 ףוא ייֵקְנייֵׁש סְטאָנ זיִא ןיִגעוֶוְטְסעֶד ןופ ראָנ טאָג ןּופ
 ריִמ זַא ןעוֶועֶג טְלאָָו סַע טייקמּוג ַא ראַפ סאָָו ראָנ זָנּוא

 לָשְמ ןייֵא זיִא םָע .טאָג וצ ןעֶנְהעֶגִּצ ןייַז הָב ןעֶלאז
 רעֶר זיא לאָמְנייַא ְךֶלֶמ םעֶב יב בּוׁשָחַא ןעֶועֶג זיִא רֶנייֵא

 שנעמ

. 
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 הניאצ
 טְסעוֶו ּוד ןְנאָז טְסעֶוֶו ּוד ּבֹוא נוא ראַה ןייֵא
 טְסעֶו ּוד ראָנ לאַה ןייַא ראַפ ןְטְלאַה ְּךיִמ
 טְנאָועֶג זיִא םּורד ןְמעֶנ ריִד ּוצ ראַה;ןייַא ְךאָנ

 ךֶל הֶיְהִי אל)/ רֹוּביד רָרָדְנַא רעֶד ןְראָועֶג
 טאָנןיִרָדְנַא ןייק שְסְלאָז ּוד (םיִרָחֲא םיִהלֲא
 טְנאזְךאָנ ְרָד נוא ןייֵלַא ְךיִמ ראָנ ןֶּבאָה טיִנ
 ְךיִמ טעֶו ריִא ןעוֶו קְלאָפ םּוצ ְּךֶלֶמ רעֶד
 ךימ ריִא טְלאָז ראה ןייֵא ראַפ ןָמעֶנ ףֹוא
 ָּביִרְׁשעֶג טאָג טאָה םּורָד ןְטְלאַה ְךיִלָרֲע
 ַי םֵׁש תֶא אָׂשִת אל) רּוּביִד ןעֶמיִרְד םעֶד
 יַב ןיִרעווָׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד (אָוָשַל ךיֶהֹלֶא
 טְרעֶוָׁש ריִא ןעוֶו ןעֶד ׁשְלאַפ ּוצ ןְמאָנ םֶמאָנ
 רַפ םיִא ריִא טְלאַה ׁשְלאַפ ןָמאָנ סְטאָנ ייֵּב
 'םּוצ ְּךֶלֶמ רעֶד טְנאָז ְּךאָנ רעֶד נּוא טְׁשיִג
 בֶה ְךיִא םֶד ןֹורְּכז ןייֵא ְךייַא טְכאַמ קְלאָּפ
 טיִנ טְלאָז ריִא סֶד דְנאַל םֶד ןְּבעֶגעֶג ךייַא
 טְהּור :ּוא ְּךיִמ ןְטְלאַה ְּךיִלְרע ּוצ ןְסעֶג רּפ
 ְךיִא סאָו ףֹורָד ְּךֶלייֵרְּפ טייַז נוא גאט ןייֵא
 טאָג טֶה םּורָד ןְּבעֶגעֶג רֶנאַל םֶד ְךייַא ּבאָה
 םוי תֶא רֹומָׁשנ רֹוּביִד ןְטְרעֶפ םעֶד טְנאָזעֶג
 ּוצ תֵּבַׁש גאָט םעֶד טיִה (ושְדֹקְל תֶּבֹׁשַה
 ְךיִא סאָד ןְקְנעֶדעֶג טְסְלאָז נוא םיִא ןָגיִלייַה
 ּבאָה נּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְנוצעֶנ םֹוא ְךיִד ּבאָה
 טְגאָז ְּךאָנ רֶד נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןְּבעֶגעֶג ריד
 םִו ןְׁשְנעֶמ טְנעֶו ריִא קֶלאָפ םּוצ ְּךֶלֶמ רָד
 רֶעייֵא ְךאָנ טעֶו רעוֶו נוא ןּבְראַטְׁש טעו ריִא

 סאָד ןּבעֶגעֶג ְּךייַא ּבאָה ְךיִא םֶד ןְסיוִו טוט |
 לאָז ןּוזַא סאָד ְּךייַא ְךיִא טיִּביִנ םּורְד רֶנאַל
 ןְטְלאַה לאָז נוא רָמאּפ ןייז ןְטְלאַה ךיִלְרע
 טְלאָז ריִא נּוא ןְנאָז םיִא טעוֶו רֶטאָפ רָד סו
 םֶד ךייַא ּבאָה ְּךיִא סד ןעֶגאָז רֶדְניֵק יִרֲייַא
 טְנאָזעֶג טאָנ טֶה ְךֹוא םּורְד נּוא ןְּבעֶנעֶג דְנאַל
 תֶאְו ךיִבָא תֶא דֵּבַּכ) רוּביד ןֶטְפְניִּפ םעֶד
 רֶטּומ נּוא רֶטאפ ןייד ְךיִלְרֲע טְלאַה (ְךֶמֶא
 ּבאָה ְךיִא םֶד ריד ןְגאָז ייֵז םוָו ּוצ רעֶה נּוא
 םִיַרְצִמ ןּופ ְךייַאּבאָה נּוא ןְפאַׁשַּב טְלעוֶו יד
 ןעֶועעֶג ןיִנעֶז םירֹוּביִד ףֶניִפ איד ןְנֹוצעֶג םֹוא

 בקעי להוא
 םֶהיֵא ּוצ ףֶלֶמ רעֶד ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶראָועֶג קְנאַרְק ׁשְנעֶמ

 םיִא ּוצ ןְרעֶה יִד ןּופ רֶנייֵא רעֶטייוַו טְגאָנ ןייַז הָלֹוח רקֹבִמ -
 ריִד ּוצ טייֵג ְךֶלֶמ רֶד זַא הָכֹז טְסיִּב ּוד זַא ריִד ויִא לאו
 ךיִא ןעוֶוָג טְלאוָו רֶפעֶּב הָטֹוׁש ,רַׂש םּוצ רֶע םֶגאָז םייַהַא

 טיִנ ְךֶלֶמ םעֶד וצ ןֶמיִ ןיִנעקש לאָז גוא רֶנּזעֶג יינ לאָנ
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 ְךיִז לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶד ֹוזַא איו ַחּול ןייֵא ףֹוא
 חּול ןיִרָדְנַא םעֶד ףֹוא נּוא טאָנ טיִמ ןֶריִפ
 ןְריִפ ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמַא ֹוזַא יו ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 טְגאָזעֶג רֶע טֶה ןֶטְׁשְרֶע םּוצ רָבֵח ןייַז טיִמ
 זיִא םאָד רֶבֹח ןייַד ןְניִנְראַה שיִנ טְסְלאָז ּוד
 ּור טְנאַועֶג רֶע טאָה ְךאָג רעֶד (חָצְרַת אל)
 ןעֶד ּבייַו םֶרָבַח ןייד ןֶריִר ןָא טיִנ טְסְלאָז
 הד ויִא םֶד ףּונ יז יוִו ןייכְנ זיִא ּבייוו סֶד

 ׁשְטייֵמ זיא םֶד (ףָאְנת אל) רּוּכיִד רָרָדְנַא
 םֶרֵבַח ןייַד טיִמ ןייַז הָנַזְמ טיִנ טְסְלאָז ּוד
 טְסעוֶו ּוד ןְניימ ןיִלעוֶו טְסעֶו ּוד נּוא ּבייוַו
 ןיינ ןיִא רֵּבִא ףינ ןייַז ןיִא ןאָט טיִנ רָבַח ןייַד
 טאָנ טאָה םּורְד ןאָט םיא ּוטְסְנעֶמ דְלעֶג
 ּוד (בֹונְנַה אל) רֹוּביד ןְמיִרְד םעֶד טְגאָועֶג
 רָבֵח ןייַד ייַּב דְלעֶג ןייק .ןֵעַבְנִנ טיִנ טְסְלאָז
 ראָט ְּךיִא ןְנייֵמ ןיִלעוֶו טְסעוֶו ּוד ּבֹוא נּוא
 ןְדאָׁש םיִא געֶמ ךיא רַּבֶא ןְמעֶנ טיִנ דלעֶג ןיינ
 טאָנטֶה םּורָד ןְנאָז תּודע עֶׁשְלאַפ טיִמ ןאָמ
 ְךַעַרְּב הֵנעַת אל ריּוּביִד ןְטְרעֶּפ םעֶד טְגאָזעֶג
 ןייק- רַבֵח ןייַד ןיִא טְסְלאָז ּוד (רקָׁש דע
 טְסעוֶו ּוד ּביא נוא ןְנאַז טיִנ תּודֵע ׁשְלאַּפ

 ןייר יִטְסְראָמ לֹומ ןייַד טימ ןְנייֵמ ןיִלעוֶו
 רעֶד טימ רֶּבֶא ןאָט טיִנ ןְדאָׁש ןייק רָבֵח
 ּוד סאָד ןאָט ןָדאָׁש םיא ּוטְסְנעֶמ הָכָׁשֲחַמ
 טְנאָז םּורד ןְּבעֶג עֶרָה ןִיַע ןייַא םיִא טְסְלאָז
 ּוד (דֹומְחַת אל) רּוּבד ןֶטפְניִּפ םעֶד טאָנ
 ֹוזַא רָבַח ןייַד ןּופ םיִּפעְטְפיִלְג טיִנ טְסְלאָנ
 סקָא יג רֶדֲֵא זוה ןייַז רֶָדָא ּבייַװ ןייז איוִו

 ןטסילג םעֶד ךרֹוד ןעֶד לָייא ןייז רֶדֶא
 עֶרֶה ןיע ןייֵא טיִמ ןאָט ןְדאָׁש םיא ּוטְסְנעק
 יִתֹוא הֶאְריְל םֶהָל הָז םֶכֶבָל הָיָהְוןֵּתַי יִמנ
 ץְראַה סֶד ןְּבעֶגעֶג טְלאָָו רעוֶו (םיִמָיַה לֶּכ
 ְךיִז ןְטְכְראַפ ּוצ ןייַ ֹוזַא לאָז לֵאָרְׂשִי ןופ
 ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ טייֵצ עֶלַא ריִמ ראַפ
 דְנעֶה איד ןיא טאנ ייצ זיִא נְניִדְלַא סֶד ּפָא
 םעֶד ייַּפ זיִא םָד טאָנ רפ ןֶטְכְראַפ ּוצ ראָנ
 רָדָא ןייַנ טיִנ ןעק) רֶע דְנעֶה איד ןיִא ׁשְנעֶמ

 זייב

 סָד .ריִמ יצ ןֶמּוק לאָז ְךֶלֶמ רֶד נוא ןייַז קְנארְק לאָז ְךיִא
 טאָג זַא קְלאָפ ןייֵא ֹוזַא אָד ְךאָנ זיִא איוִו קּוסָּפ רָד טְגאָז
 זַא ןעוֶוָג רֶסעֶּב טְלאוָו סֶע ראָנ טְניִהאָנ םיִא ּוצ ןייַז לאָז

 טְניִהאָנ ןייַז ןיִנעק ןְלאָז ריִמ וַא ןאָט הָבּׁשְּת ןְלאָז ריִמ
 * טאָג וצ
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 רעֶה (דֶחֶא י ּוניֵהלֲאַי לֵאָרְׂשִי עַמְׁשנ זייַּב
 ןייֵא זיִא טאָנ רָזְנּוא טאָנ סאָד לֵאָרְׂשִי ּוצ
 וניֵהלא ַײנ תֹומְש יירד טְנאָז קּוטַּפ רד טאָג
 ןעוֶועֶג זיִא טאָנסֶד טְזייו יי רֶטֶׁשָרָע רֶד (י
 ןְפאַׁשַּב ויִא טָלעוֶו איד רָרייֵא טאָג ןייֵא
 זיִא טאָנ םאָד טְוייוו ּוניֵהֹלֲא נּוא ןְראוָועֶג
 ַי רעֶרְדְנַא רעֶד נּוא טאָנ ןייֵא ְּךֹוא דְנּוצַא
 איד זַא םאָנ ןייַא ןייַז טעוֶו טאָנ סאָד טְנייוו
 טְראוָו סאָד נּוא ןירעוֶו בּורֲח טעוֶו טְלעוֶו
 עֶלַא ןיִא טאָנ ןייֵא זיִא טאָג םָד טְייוֵו דָחֶא

 ןְּבאָה ץֶראַה ןיי לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד וא ןְמייֵצ
 דָחֶא טְגאָז רֶע ןעוֶו הָנְוַּכ ןייַז נוא ייַּב רעֶד
 ליֹומ ןייז ןִזאָל טיִנ לאָז נּוא טייֵטַּב דָחֶא םִו
 קּוסָּפ רעֶד טגאָז םָד הָבָׁשֲחַמ רעֶד ןָא ןייֵג
 טאָה הָׁשמ טְסְנאָז ּוד סאוָו ּוצ רעֶה עַמְׁש
 נְראַּב םָּד ףֹוא םֶה ריִא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָזעֶג
 ןאָמ ןיִלעוֶו ריִמ זעַמְׁשַנְו הֵׂשֲעענ טְנאָועֶג יֵניֵס
 םָד טאָה ריִא זַא נּוא ןיִרעֶה ןיִלעוֶו ריִמ נּוא
 ףֹוא ןעוֶועֶג רֵבֹוע ריִא טאָה טְכאַמעֶג לֶנַע
 טאָה טאָג םוָו ןאָמעֶג טיִנ טֶה ריִא (הֶׂשֵטנ
 טְראוָו םָד יִׁשְאָה םָמְלאַה םּורָד ןְטאָּבעֶג
 (לֵאָרְׂשִי עַמְׁשִנ נאָמ עֶלַא ןְגאָז ּוצ (עַמְׁשנע
 ןעוֶועֶג ׁשֵרקְמ םֶה ְּךֶלֶמ ןייֵא לָׁשָמַא זיִא םִע
 איז טָה תֹובֹוט םיִנְבַא ייוֵוְצ טיִמ הָׁשא ןייַא
 טיִה ריִא ּוצְּךֶלַמ רָה טְנאָז ןְראָל רַּפ םָנייֵא
 ְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נוא ןיִרָדְנַא םָד טְכעֶר ןֹוׁש
 בֹקֲעַי ןּופ (לֵאָרְׂשִיעמׁשנ ןְגאָזּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז
 טאָה ןֵּבְראַטְׁש טְלאָזעֶג טֶה רֶע זַא ןעֶד ןָא
 יאָרומ ּבאָה ְךיִא רֶדְניֵק עֶנייַז ּוצ טְגאָזעֶג רֶע
 ֵמעֶג ןָא ריִא טעֶו ןֵּבְראַטְׁש לעוֶו ְךיִא זַא
 טיִמ עֶלַא רֶדְניִק יד ןְּבאָה טאָג ןיִרְדְנַא ןייַא
 וניֵהלֲא ַי לֵאָרְׂשִי עַמְׁשִנ טְרעֶפְנֶֶג רֶדְנאַנַא
 םָד לֵאָרְׂשִי רָטאָפ רֶוְנּוא ּוצ רעה (דָחֶא ַײ
 ןייא זיִא רעֶד דְנּוצַא ןְמְלאַה ריִמ סוָנ טאָנ
 טאָה ןְטייַּב ראַפ טיִנ םיִא ןיִלעֶוֶו ריִמ טאָג
 טְנאָועֶג טאָה נּוא טְּבֹולעֶג טאָנ ףֹורָד בקֲעַי
 (דָעְו םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובָּכ םֵׁש ְּךּורָּבנ
 ןּופ דֹובַּכ רעֶד נּוא ןְמאָנ ןייַז זיִא טְּבֹולעֶג
 עֶלַא ריִמ ןְנאָז םּורד ניִּבייֵא ףֹוא הָכּולְמ ןייַז
 דֹובָּכ םֵׁש ְךּורְּבנ נּוא (לֵאָרְׂשִי עַמְׁשִנ נאָמ
 זיִא םֵׁשִּפ ןייֵא .ְּךאָנ (דָעְו םֶלֹועָל ֹותּוכְלַמ
 רֶע טֶה לָמיִה ןָפֹוא ןְגְנאַנעֶג ףורַא זיִא הָשּמ
 םֵׁש ָךּורָּבנ ןְגאָז םיִכָאְּלַמ איִד יוֵו טְרעֶהעֶג

 ונחתאו תשרפ

 / טֶּבּול ּבייו ןייַז נוא ןְנאַמ עֶלַא ןׁשיוִוְצ ּבייו

 | :  הנאו
 / זיִא רע וַא נוא (דֵעְו םָלֹועָל ֹותּוכְלַמ -יּבְּכ
 . ףֹוא לֵאָרְׂשִי ּוצ רֶע טאָה ןְמּוקעֶג ּפאָרַא

 / ֹובְּכ םֵׁש ְךּרְּכִנ ןְנאָז ןְלאָז אייֵז טְניִרעֶלעֶג
 - ןעֶמ ןְסייֵהעֶג טֶה נּוא (דֵטְו םֶלֹועָל ֹותּוכְלַמ
 - ןְקאְו םיִכְאְלַמ אידיִדְּכ ליִטִׁש ןְנאָז םִע לאָז
 .  טְנאָו ןעֶמ סאוָו זנּוא ןיִא ןייַז אֵנֹקִמ טיִנ ְךיִז
 /  ּהיִמ ןְנאָז רּוּפָּכ םֹוי םיִא רֵּבֶא ּבֹול רֶעייֵ
 / ( ֹוהֹכְלַמ דֹובָּכ םֵׁש ְךּורָּבנ ְּךייֵה רעֶד ןיִא
 /  ףיִמ ןיִנעֶז רּוּפַּכ םֹוי םיִא לייוו (דָעְו םֶלֹועָל

 / . יו רַּפ ריִמ ןֵּבאָה םּורָד םיִכָאְלַמ ּוצ ְךייֵלְנ
 / ּסאָנ ןֶּבֹול לֵאָרְׂשִי איִד נוא טיִנ אָרָוֹמ ןייק
 -  רָמיִרְפןייֵא לָׁשֶמַא זיִא םעייוטְּבול טאָנ נּוא
 . ןייז רֶע םָּבֹול ֹוזַא ּבייו םיִרָּפַא טאָה ןאמ

 טייקְמירּפ ןייַז טיִמ רֵּבייוַו עֶלַא ןׁשיוִוְצ םיִא

 - ןייא ויִא רֶע םָד טאָג לֵאָרְׂשִי ןֶּבֹול ְּךֹוא ֹוזֲא
  םיִכָאְלַמ יד רפ צְרְׂשִי טָּבול טאָג נּוא טאָג
 . טאָנ (יִתָנֹי איִה תַחַאְ) טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיא יו
 איד נוא הָמּוא ןייֵא זיִא .לֵאָרְׂשִי איִד טְנאָז
 םאָג ןייֵא זיִא טאָנ (דֶחֶא יי ןְנאָז לֵאָרְׂשִי
 ןְּבאָהּביִל טְסְלאָז ּוד (ךיָהֹלֲא יי תֵא ָּתְבַהָאל
 - איֵד טאָה נוא רֶנייִא זיִא רֶע לייוַו טאָנ ןייַד
 . ןופ שאָנ טְניֵד םָו רעֶד נּוא ןְפאַׁשַּב טְלעוֶו
  טעֶו טאָג אָרֹומ םֶה רֶע סאָד אָרֹומ ןיִנעוֶו
 ראָנ טְכעֶר טיִנ טְניִד רעֶד ןָפאָרְטְׁש םיִא
 ןעֶמ נּוא טְפאַׁש ּביל רַפ ןָניִד טאָג לאָז ןעֶמ
 ְךְלייֵרְפ לאָז ןעֶמ נּוא תֹוָצִמ עֶנייֵז ןֵטְלאַה לאָז
 ךֶבָבָל לֶכְּבנ הָוְצִמ ןייֵא טוט ןעֶמ ןעוֶו ןייַ
 טיִמ ןֶּבאָה ּביִל טאָנטְסְלאָזּוד (ֶּׁשֶפַנ לֶכָבּ
 ןְראָו זיִא ץְראַה םֶד לייַו ןצְראַה ןְצְנאַנ ןייַד
 .בייַל םֶרָמּומ רעֶד ןיא ןְפאַׁשַּב ןֵמָׁשְרִע םּוצ
 םֶד טְּבְראַטְׁש טְּבְראַטְש ׁשְנעֶמ רָד זַא גּוא

 -ָדיִלְג עֶלַא ְּךאָנ ןְטָׁשְרָטְניִא םּוצ ץְֶראַה
 ןְבאָה ּביֵל טאָג טְפְלאָז ּוד רֶע טְגאָז םּורָד
 טְרעוֶו ץְראַה סאָד סאוָו ןָא לאָמ םעֶד ןּופ
 (ְךְדאָמ לָכְבּע טֶּבְראַטְׁש םִע ויִּכ ןָפאַשַּב
 רֶלעֶג ןייַד טיִמ ןְּבאָה ּביִל טאָג טְסְלאָז ּוד
 ןינעקא ןי ּביִל טיִנ ריר לאָז רֶלעֶג ןייד םִד

 םאָד ןְניִפעֶג ריִמ איוִו ֹוזַא טאנ ןּופ הָוְצִמַא
 ראַּפ גֹורְתֶא ןייֵא טְפוקעֶג טֶה לֵאיִלְמנ ןֶּבַ
 ןּופ הָוְצִמ איד ןְמְלאַה ּוצ יֵדְּכ ןְדֶליִג דְניֹוט
 ןייא טאָה ׁשְנעֶמַא ןעוֶו טְנאַז אָריֵז 'ר טאָנ
 םִע גוא ןְדָלּונ ןְצְפיִפ ראפ ןְפֹוק ּוצ גֹורְתֶא

 לתתונירגת
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 ְנעֶׁש ןייֵא ךיז טְפעֶרְט טי יב ןָפוק ּוצ גֹורְמֶא תעָרְנע
 םעֶד רֶסעֶּב רֶע ףְראַד ןֶרְלּוג גיצְנאוַוצ רּפ
 רע ןְרָלּונ א רפ ןְפֹוק גֹורְתֶא םֶנָייֵׁש
 קּוסָּפ ןיִא איִ וזַא ןאָמ ןייֵׁש הָוְצִמ יִד לאָז
 טאָג ןייַמ זיִא םאֶד (ּוהֵוְנַאְו יַלֵא הָמ טייֵטְׁש

 תֹוָצִמ עֶניִׁש טימ ןְנייֵׁשּב םיִא לעוֶו ְּךיִא נוא
 זיִא (ְךְדאָמ לָכְבּנ ןְגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נו
 ייֵס ןֶּבֹול מייַצ עֶלַא טאָג טְפְלאָז ּוד ׁשְטייֵט
 ץלִא טְסְלאָז לָּביִא רָדָא לאוו ריִד טייֵנ סֶע
 לָכְּבנ ןְנאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא ןֶּבֹול טאָנ
 טאָה רע םאָו םֶהָרְבַא ןינעקא זיא בָבֶל
 נּוא ןצראה ןְצנאַנ ןייַז טיִמ טאַהעֶנ ּביֵל םאָנ
 ןְּבאָה ּביִל ןְלאָז טייל ליפ םֶד טְכאַמעֶג טֶה
 סאו קָחְצִי ןינעקא זיִא (ּדֶׁשֶפַנ לָכְבּוו טאָני
 טאָג ּוצ טרעֶפְנעֶג רֶּביִא הָמָׁשְנ ןייַז טֶה רע
 םָד ףֹוא ןְטְכעֶׁש ןְואָל טְלאָועֶג ְךיִז טֶה נוא
 (ּךְדאְמ לָבְבּנ טאָנצ ןֵּבְרָק ןייַא רַפ ַחֵּבְזִמ
 ְּבעֶנעֶג רַׂשֲעַמ טֶה רֶע םו בֹקֵעַי ןיִנעקַא זיִא
 רׁשֲאפ רֶדְניֵק עֶנייַו ןּופ נּוא רֶלעֶג ןייַז ןּופ
 טְּביִלעֶג ןייַז ןְלאָז תֹוצִמ יד (םֹויַהְּךוצְמ יִכֹנָא
 טְשרע ריִד ּבאָה ְךיִא יו ְךייֵלְגןֵגֹוא עֶנייַד ןיִא
 איו ֹוזַא טיִנ תֹוצמ ןאָמ ּוצ ןְמאָּבעֶג טְנייַה
 סאָד םָו טְנאוועֶג ןְנירְד זיִא ןעֶמ םָו ְךאַזַא
 , טְסֶנייֵל ּוד זַא נּוא טְּביִלעֶג טיִנ ןֹוש זיִא
 ֿוד יו יז ךיילנ ריד ייַּב לאָז עַמְׁש תַאיֵרק

 טֶה רֶע סו ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ףיִרְּבַא טְסְנייַל
 זיִא סאָד סאָוו ןֶּביִרְׁשעֶג ריד טְנייֵה טשרע
 םֶכיִלְטיֵא ּוצ ְּךיִד טְסְרעֶהּודנּואּביל ריִד ייַּב
 ןְכיִלְטיִא ּוצ ןיִרעֶה ּוצְּדידּוטְסְלאָזֹוזַאטְראוָו

 ןייד (םָּב ָּתְרַּבִרְק עַמְש תַאיֵרְק ןיֵא טְראוָו
 ןיִא טיִנ הָרָוּת רַד ןיא ןייַז לאָז ןדייר רקָיע
 ןֵדייֵר הָרֹוּת יד טְסְלאָז נּוא םיִלָטַּב םיִרָבָד
 ןְטְכאַרְט טְסְלאָז טיִנ ְּךֹוה ליֹומ ןייַד טימ
 ׁשֶרָדְנַא טרעוֶו הָרֹוּת איִד ןעֶד ןַצְראַה ןיִא
 טעֶר רע ןְרייִס ןָׁשְנעֶמ םעֶד ייַּב םִיוקְמ טיִג
 רקיע רעֶד זיא הָלֵפְּת רֵּבֶא ליֹומ ןייַז טיִמ
 הָנֹמְׁש ןֶעייֵרְׁש ְךֹוה טינ לאָז עֶמ ןְצְראַה ןיִא
 ןיִליִפְּת לאָז ןעֶמ (ּףיִרָי לע תֹואְלנ הָרָׂשֲע
 םעֶד ןּופ רֶכעַה דנאה רֹקְניִל רֶד ףֹוא ןנייל
 לאָז םִע ׁשייֵלָפ ןְּבאָרְג םעֶד ףוא ןְנּבְניִלֲע
 ןיִּב תֹופְמֹוטל ּויָהְע ןְצְראַה םֶד ןיגעקא ןייז

 ןגייל ּוטְסְלאָז שאר לָׁש ןיִליִפְּת יד (ךיִניש
 (ָךֶהיֵּב תֹוּוזמ לַע םֶּתְבַתְכּנ ַחֹומ םעֶד ףֹוא
= 

 יג
 : ׂ 0 א א :

 א עי אטא

 פר הניארו ןנחתאו תׁשרפ

 טְסְלאָז גיא תֹוְּמ ןְּבייְַׁש ןָא טְשְלאָז וד
 רעֶד ףֹוא לֶדְיִטְׁש יִיַּב םעֶד ףֹוא ןְּבעֶג אייֵז
 ויוה ןיִא ןיִיג ןייַרַא ןייַד ןּופ טייַז רַטְכעֶר
 ןייַרַא רֶקרַּפ טעֶרמ ׁשְנעֶמ רעֶד ןעֶד ןיירא
 ןעֶמ נּוא ןייַרַא זֹוה ןיִא םיִפ ןְטְכעֶר ןייַז טיִמ
 ףֹוא גיִנייוַו ןְפֹוא יַדַׁש םֵׁש םֶד ןֶּבייַרְׁש לאָז
 טייֵג םִע ןעווו ןְנאָז א"וע יִד לייַו הָוְמ רעֶד
 םּורָד תֹולְנַמ יֵד ְּךֶרֹוד זיִא םָד לאוו ׁשְנעֶמַא
 וצ יֵדַׁש םֵׁש םעֶד ןְּבייַרְׁש ןְסייֵהעֶג טאָג שֶה
 וזַא יוִו תֹולָזַמ יד ןירעק ןעק טאָג םֶד ןָייו
 םֹונינֹוטְנַאְךֶלֶמ רָד אָז םיִמָכָח יִד ליִװ רֶע
 נּוא בֹוט ןָבָא ןייא יִּבַר ּוצ טְקִיִׁשעֶג טאָה

 ןֵקיֵׁש םֶרָסעֶּב םיִּפענ רימ יִּבַר זאָל טְגאָז
 ְךֶלֶמ רֶד טֶה הָוּוזְמַא טְקִיִׁשעֶג םיִא יִּבַר טֶה
 ןָבָא ןייֵא טקְיִׁשעֶג םיִא ּבאָה ְּךיִא טְנאָנעֶג
 ןְלאָצַּב טיִנ םיִא ןאק ׁשְנעֶמ ןייק סאוָו בֹוט
 יִז ןעק ןעֶמ םוָו הָזּוזְמַא ריִמ טְקִיִׁש הִע נּוא
 םיִא ּוצ יִּבַר טאָה ןָׁשאֶרְנ ייוֵוָצ ראַפ ןְּפֹוק
 ְךאַז ןייַא טקִיַׁשעֶג ריִמ טְסאָה ּוד טְנאָזעֶג
 רָּבֶא ןָלאָצַּב דֶלעֶג ליפ טימ םֶד ןעֶק ןעֶמ םוָו
 טֶה סֶע םִֶוְךאַז ןייַא טְקִישעֶג ריד ּבאָה ְךיִא
 ןעֶד טְרעוֶו זיִא םָד ליפ יוִו טיִנ רּועיִׁש ןייֵק
 ןְצאַׁש טיִנ ןעֶמ ןעק; הָרֹוּת רָד ןּופ דייַר יִד
 נּוא טלעוֶו רָד ןּופ תֹובֹוט םיִנָבֲא עֶלַא טיִמ
 טְקִיִׁשעֶג ריִמ טְסאָה ּוד סאוָו ְךאַז איד ְּךֹוא
 םו ְּךאַז איד רָּבֶא םיִבָנג ירַפ ןֶטיִה ןעֶמ וּומ
 ןייר טימ ןָטיִה היד םעוֶו םָד ריִד קיִׁש ְךיִא

 טְנאָז קּוסַּפ רעֶד איו ֹוזַא דָניִועֶג זֹוה ץְנאַג
 איֵה ָתֹוציִקַהַו ְךיֶלֲע רֹומְׁשִּת ְךְּבְכָׁשְּבִנ
 ןְפאָלְׁש נּוא ןְגיִל טְסעוֶו ּוד ןעוֶו (ְּדֶחיֵׂשְּת
 טְסעֶו ּוד זַא נּוא ןֶמיִה הָרֹוּת איֵד ְּךיִד טעוֶו
 ריִד ראֿפו הָרֹוּת איִד םעֶו ןָכאוַו ףֹוא ךיד
 טאָה טאָנ (בּוט לָּכ םיִאֵלְמ םיִּתָבּול ןְדייֵר
 ןניִפעֶג ןיִלעוֶו םאֶר טְגאָועֶג ּוצ לֵאָרְׂשִי וצ
 ןְּבאָה תֹומּוא יִד םו לֵאָרְׂשִיְקרָא ןיִא רֶוייה
 סאָד ּוליַפֲא ןֶמיִנ םעֶלַא טיִמ ליִפ טְנאוועֶג
 ּוצ ןעוֶועֶג רֶּתּומ זיִא םיִריֵזֲח ןּופ ׁשייֵלְּפ
 רָזייַה איד ןיא ןְניפעֶג ןְּבאָה ייֵז ןעוֶו לֵאָדְׂשִי
 טאָה הָרֹוּת איִד סאוו ןְכאַז יִרָדְנַא ְּךֹוא נּוא
 ריִּתַמ ץְלַא טאָג סד טֶה ןיִסֶע ּוצ ןְמאָּב רַפ
 הָמָחְלִמ ןֶּבאָה ייֵז םוָו ראָי ןֶּביִו יד ןיֵא ןעוֶועֶג
 אע ןופ ראָנ לֵאְרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןְטְלאַהעֶג
 ןְּבאָה הֶאָנַו ןייק טְראָטעֶג טיִנ אייז ןֶּבאָה
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 ָביִרְׁשעֶג ׁשּוריִפְּב םיּבִמַר רֶד טֶה ֹוזַא נא
 רשי יד ןעוֶועֶג רּתּומ לאָמ טְסְנעֶד זיא סע
 ןעוֶו ריִזֲח נּוא תֹופיִרְפ נּוא תֹוליבְנ ןיִסע ּוצ
 טאַהעֶג טיִנטֶה נּוא ןעוֶועֶג גיִרְגְנּוה זיִא רֶנייִא
 ויִא תֹוקְׁשַמ עֶרעֶייז ְךֹוא נּוא ןיִסֶע ּוצ סאוָו
 תֶא הַּכְׁשִּת ןֵּפ ֶל רֶמְׁשַהנ-ןעוֶועֶג רּתּומ
 טְניִראָועֶג ייֵז (ְךיניֵע ּואָר רֶׁשֲא םיִרָבְדַה
 ןָנוא עֶנייַד סאוָו ןְכאַז יֵד ןְסעֶג ראַפ ּוצ טיִנ
 םע}עוֶו זְנוא טְנירעֶל הָרֹוּת יד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה
 ןְסעֶג רפ טיִנ רֶע לאָז לאוו ןְׁשְנעֶמ ןייא טייֵג
 םיִרָא זיִא רֶע םֶד ןְגְנאַנעֶג לָּביִא םיִא סע יוֵו
 טְסעֶֶו ּוד וַא קּוסָּפ רעֶד שְנאָז םּורָד ןעוֶועֶג
 ןְסעֶג ראַפ טינ ּוטְסְלאָז סְטּוג סירָלא ןְּבאָה
 נּוא םִיַרְצִמ ןיִא ןְגְנאַנעֶג ריִד ויִא םִע איוִו
 םֶטיִנֹסֶר ריֵד טֶה טאָג םֶד ןקְנעֶרעֶג טְסְלאָז
 טְסְליוִו ּוד ןעוֶו (עֵבָׁשִּת ֹומְׁשִבּונ ןֶּבעֶגעֶג
 אייַּב ראָנ ןיִרעֶוְׁש ּוטְסְלאָז ָטְלאַה הָוְצִמַא
 ִּבַר טאָנ ןירָהְנַא ןייק ייַּב טיִנ ןְמאָנ םֶטאָנ
 ןינעקא ןירעווְש געֶמ ׁשֶנעֶמ ןייֵא טְנאָז הָיִׁשאי
 נְאָפ טיִנ םיִא טעוֶו רעד עֶרָה רַצַ םעֶד
 טאָה רע םֶהְרְבַא ייַּב ןְנְפעֶג ריִמ איו ֹוזַא
 ףֹוא ּבאָה ְךיִא (ַיי לֶא ידָייִתֹומיִרָה טְגאָזעֶג
 ןְראווָׁשעֶג ּבאָה נוא טאָגּוצ דְנאַה ןייַמ ןָּבֹוהעֶג

 ווַא נוא םֶדָמעֶרְפ ןייק; ןְמעֶג טיִנ לאָז ְךיִא
 ייַּב םיִא ּוצ זיִא תור זַא זַעֹוּב ייַּב רימ ןְניִפעֶנ

 (יי יח טְגאָועֶג רֶע טֶה ןְמּוקעֶג טעָּב ןִא טְכאַנ
 ןָא טיִג יז לאָז ְךיִא םֶד טאָ ייַּב רעֶוְׁש ְךיִא
 עֶלַא ןאָמ ֹוַא נּוא ריִא אייַּב ןָניֵל ּוצ ןְריִר
 טרעק;רַפ ןאָט םיִעָׁשְר איֵד רֶּכֶא םיִקְיְדְצ
 יו ןייַז עֶרֶה רֶצָי םֶד ןְלאָזייֵז ןיִרעווְׁש יי
 ַײ תֶא ּוסֵנָת אל) טְראוָו ןֶטְלאַה נּוא ןאָט

 ןייֵא טאָנ ןֶביֵרְפ טיִנ טְלאָז ריִא (םֶכיֵהלֶא
 נא ןניִד טאָג לעוֶו ךיא ןְגאָז טיִנ לאָז ׁשנעֶמ
 םֶד ןְּבעֶג לֶזִמ ריִמ עו רע בֹוא ןְהעז לעוֶו
 ןניד שאָג ףְראַד ןעֶמ ראָנ טיִנ ןעֶמ אָט
 ריַד טיִג רֶע ייֵפ ןְצְראַה ןֶעֶנאַנ םעֶד טיִמ
 םיִמעָה לֶּכִמ םֶכְּבּורַמ אל) טיִנ רֶדָא לֶזַמ
 ןּופ רעֶמ טְנעֶו ריִא לייַו טיִנ (םֶכָּב יי קׁשָח
 ןעֶד ךייַא ןיִא טְרעֶנְּב טאָג טֶה רֵקְלעֶפ עַלַא
 ְךאד וא רֹקְלעפ עֶלַא ןּפ רֶניניוַו טְנעֶז ריִא
 קְלאָפ ןייַ ּוצ ְךייַא ןיא טְרעֶנּב טאָנ טאָה
 איד ןגָיד םיא טְלאָו ריא טְכעֶר ויִא םּורְד

 הניארו ןנחתאו תשרפ
 ריִאלייוַו לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָז טאָנ ןְגאָז םיִמָכֲה
 םּורְר רֶקְלעֶּפ עֶלַא ןופ גיִרְדיִנ ךייַא טְלאַה
 קלאפ ןיימ ןייז וצ ןייֵא ןיִא ְךיִא רעֶגַּב

 טְלאָצּב טאָג (ויָנָּפ לֶא ויָאְנֹוׁשְל םִלֹׁשִמּע
 םיִא ןֶריֵל רַב ּוצ רַכְׂש ןייַז דְלאַּב עֶׁשֶר םֶד
 לייֵמַא נוא םיִא ןְלאָצַּב ןּופ טיָנ טְמֹוז נוא
 ןייַלַא עֶׁשֶר םעֶד טְלאצַּב טאָנ ןָנאָז םיִמָכֲח
 רעֶד ןעוֶו נוא רֶרְניֵעֶנייַ ּוצ םיִנ רַכׂש ןייַז
 טאָנ םיִא טְלאָצַּב םֶמיִנ םיִּפִע טּוט עֶׁשֶר
 - ןייק לאָז 'רֵע יֵדָּכ טְלעוֶו רעֶד ףֹוא רֶלאַּב
 - לֶׁשֶמַא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףוא ןְּבאָה טיִנ םֶטיִנ
 םיִוָנ טעוֶו רֶע קנאַרק רֶעייֵז זיא רֶנייִא
 נּוא ןיִסע םיִא טיִנ אָפֹור רֶד טְגאָז ןֶּבְראַמְש
 ְךאָד טעֶו רע ןעֶד ליו רֶע סאוָו ןקְנירְט
 ְךאָד טעוֶו עֶׁשֶד רַדטאָנ טְנאָז ֹזַא ןּבְראַטְׁש
 םּורְד יָּבאָה תֹורָצ םֶלֹוע םיִנעָנ ףֹוא סיִזָנ
 ראַפ םֶלעֶוֶו רעֶד ףֹוא ןֹול ןייַז םיִא רֶע טיִג
 איד ןעֶד ןאָטעֶג טאָה רֶע סאוָו סֶטיִנ םעֶד
 דְלאַּב םיִא ְּךיִז טעוֶו איִז ץֶרֹוק זיִא טְלעוֶו
 ןְואָל םֹוא םֶטיג ןייַז ְךיִז טעוֶו ֹוזַא ןְאָל סוא
 תֹוריִכֵעעֶנייַז רַפ ןְפאָרְטְׁש םיִא לעוֶו ְךיִא נּוא
 ֹווַא גיִּבייֵא זיִא איֵז סאוָו טְלעוֶו ריִנעָי ףֹוא
 םֶ רֶּבֶא ןיִרעוֶועֶג גְנאַל ףאָרְמְׁש ןייַז טעוֶו
 טְלעֶו רעֶד ףֹוא ןְפאָרְטְׁש ְּךיִא לעוֶו קיִדֵצ
 ןאָמעֶג טֶה רֶע סוָו תֹוריִב;גיִנייוַו עֶנייז רַפ
 ןְזאָל סֹוא רֶלאַּב ףאָרְמְׁש יד ְּךיִז עו ֹוזַא
 םיִא ְךיִא לעֶוו תֹוָצַמ עֶנייַז רַפ רֵכְׂש םָד גּוא
 גיִּבייֵא זיא איז סאוָו טְלעוֶו ריִנעָי ףֹוא ןָּבעֶג
 ראָנ טְרעֶו טְלעוֶו רעֶד ףוא ְךֹוא נּוא
 , טְלעֶוֶו ריִנעֶו ףֹוא רֶּבֶא ףט רֶד טְפאָרְמְׁשעֶג
 הָמָׁשְנ רֶד טיִמ ףונ רַד טְפאָרְטְׁשעֶג טְרעוֶו
 ףוא ןְּכאָה תֹורָצ יִסֹורְג עֶׁשֶר רַד טעֶו ֹוזַא
 ןבייז יירד ןּופ ןְגאָז םיִמָכֲה יִד טְלעוֶו ריִנעָי
 ףוא ןייֵג לאוו עֶׁשֶר םעֶד טאָג טְואָל ןיִעוֶו
 הָבּוׁשָּת לאָז רָע יֵרְּכ זיִא םֶנייֵא טְלעוֶו רעֶד
 לאָמַא טאָה רע לייַו ויִא יִרָדָנַא סאָד ןאָט
 טעו סֶע לייוַו זיאעמירד םֶד ןאָמעֶג הָוְצַמַא
 םורד קידצ ןייא ןיז ןייא ןְמּוק םֹורַא םיִא ןּופ
 רֶלאַּב טיִנ םיִא טייֵט גוא טאָנ םיִא טְראוַו
 ְךיִא סוָו םֶתֹוׂשֹעַל םֹויַה ףוצמ יִבֹנֶא רֶׁשֲנ
 םִיִמָכֲה יד ןאָמ ּוצ טְנייַה ןְטאָּבעֶג ריִד ּבאָה
 ןאָט ּוצ ןְּבעֶעֶג ןְראָו זיִא שְלעֶו איד ןְגאָז

 תוצמ



 הניאצ

 וצ ןְּבעֶגעֶג ןְראוָו זיִא טְלעוֶו עֶנעֶי נוא תֹוצמ !
 ןְטְראָדןעֶמ ןעק תֹוצמ ןייקרֶּבֶא רֹכְׂש ןְמעֶנ |
 רעלייוו ןְהעֶז ׁשְנעֶמ רֶד לאָז םּורָד ןאָט טיִנ |
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 הפר הניארו ןנחתאו תשרפ

 ףֹוא לאָז רֶע יֵדְּכ תֹוָצִמ ןאָט ּוצ טְּבעֶל
 :רֵכְׂש ןְמעֶג טְלעוֶו ריִנעֶי

 ,ןנחתאו תרטפה
 וצ הָיְעַׁשְי טְנאָז (םֶכיֵהֹלֲא רַמאֹי יִמַע ּומְחַנ ּומְחַנ) |

 םיִאיִבָנ יִד ּוצ ןְגאָז טּומ טאָנ רעֶייַא לֵאָרְׂשִי } 
 בֵל לַע ּװְּבַר) לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ םֵחַנְמ טייַז
 נּוא םִיִלָשּורי ןּופ ץֶראַה םעֶד ףוא דייַר (םִיַלָׁשּורְי
 טְליִפ רֶד ןֶראָוו זיִא סֶע םֶר תֹואיֵבָנ ריִא ּוצ טְגאָז
 ראַפ ןעֶנעֶז רֶניִז עֶרָיִא ןעֶר תיּולָג ןּופ טייֵצ ריִא
 ייַצ ןְראוָועֶג ןְגָלְׁשעֶג זיִא יִזנוא ןְראָמעֶג ןְּבעֶג
 עֶריא ראַפ לאָמ ןייִא זיִא רֶניִז ריִא ליֵּפ איו לאָמ

 ןֵהָמְלֶעעֶריִא ןופ רֶיִ איִד רַּפ לאָמ ןייא גּוא רֶיִ
 הָאּבְנ ןופ לוק ןייֵ (יֶרָּונֵפ רּכְַמַּב אֵרֹוק לוק)
 םוא םָמור טְגאָז נּוא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןָפּור טּוט

 לא לֵאָרׂשי עֶנעֶביִרְמ ראַפ איִד ֵדְּכ געֶו םֶמאֶנ
 הָליִהְמ) םִַלָשּוְי ןייק תּולְג םעֶר ןּופ ןייֵג ןעֶנעֶק |
 ּוצ געוֶו םִנעֶטעֶרמעֶג םֹוא ןייֵא טְּכאַמ (ּוניֵהְלאָּל |

 לפׁשִי ָעְבִנו רה לָכְו אָׂשָנְי איֵג לָּכ)קֶלאָפ סְטאָג
 רָביִלְטיִא נוא ןיִרעֶו ןָּבוה רֶר טעֶוְו לאָמ רֶכיֵלְטיִא
 טיִנ ןָלאָז טייל יריִדָּבןיִּרעו טֶרָרינעֶג טעוֶו גְראַּב
 נּוא (יי רֹובְּכ הָלגנְ יי רֶעייֵ ןיִ ןיִרעֶ דיִמ
 עֶלַא נוא .ןיִרעוֶו טְקעֶלְפְנַא טעוֶו רּובָּכ םֶטאָנ
 עֶלַא יִר טאָה ליומ םמאָנ םֶד ןְהעז ןילעֶו ןׁשְנעֶמ
 ְראָועֶג םִיקָמ ןעֶגעֶז אייֵז לייוַו טעֶרעֶג תֹואיבְנ
 טאָנ ןופ לֹוק ןייַא (אָרְק רֵמֹוא לוק) הָיְַׁשָי טְגאָז
 ָךיִא ּבאָה תֹואיִבְג ֿגאָז נּוא ףּור ריִמ ּוצ טְנאָז

 טְרָפְנָעןְגאָז ךיִא לאז הָאּובְנ ןייֵא רַּפ םֶו טְגאָזעֶג
 זאָג איוִו ךיילְג ןעֶגעֶז ְׁשְנעֶמ עֶלַא גאָז לוק םֶד
 הָלּורְג רֶעייֵזזיִא תֹומּוא יִד ןּופ םיִעָׁשָר עֶלַא רֶמולְּכ

 איו ְךייַלג ןעֶועֶג ןעֶגעֶזגואנ ןְראוָועֶג טְרעֶק ראַפ
 הָדֹוהי ילשמ

 ןְנאַמ אייוַוְצ לָׁשָמ םיע .םֶכיֵהֹלֶא רמאי יִמַע ּומְחַנ ּומְחַע
 תֹוקֲחַד תָמָחַמ רֶנייֵא םִיַה תֹוניִדְמִל קעוֶוַא ןיִנעֶז

 יִגְנאַלַא .ּבייַו טְכעֶלְׁשַא תָמַחמ רֶנייֵא נוא הָמְָּפ ןָבּז
 יִרֲעייֵז ןּופ הָעיִדְי ןייק טאַהְג טינ רֶּבייוַו יד ןֶּבאָה טייֵצ

 ּבֹוא םיִרֲחַוס ייַּב טְגעֶרְפִנ ְךאָנ ְךיִז ןְּבאָה יי גוא ןְנאַמ

 טֶה נא רָחֹמ ןייֵא ןְמּוקְג זיִא לאָמַא .הָעידיַ ןְּבאָה ייֵ
 ןְגאַמ עֶרייֵּב ןְהעֶזְג טֶה רֶע זַא הָריׂשְּבַא עֶרייֵּב טְגאָזְג ןָא
 ףיִרָּב טֶה נּוא הָּפ לֶא הֵּפ טעֶריִג ייֵז טיִמ טֶה גּוא יִרֲעִייז

 , אייז לאָז ר םיא ןְמעֶּג רֶּבייַו יד ןְּבאָה .רּבייוו עֶרייּב ּוצ
 - ףיא רע טֶדְפנֲע ןְקיוק רד ְךיז יז ןיִלעוֶו ףיִרְּב יד ןְּבעֶג
 ְךיִא לעֶוו טְמּוק איִרָּפ ןְגְראָמ ןֶכּוז ּוצ טייג ןייק טיִנ ּבאָה

 ןֶגְנאַגְג קעוֶוַא רֶלאַּב עֶנייֵא ויִא ףיִרְּב יד ןָּבעֶג ְךייַא
 לאָז רֶע ןעוֶויִג ריִצְפִמ קְראַטְׁש םיִא טֶה ירֲהָנַא יד ְךֶלייֵרְפ

 ןוִא סו רַּפ רַחֹופ רֶד טְגאָו יףיִרְּב םעד ןְּבעֶע דְלאַּב ריִא |

 איו ְךיֵלְג ןעוֶועֶגזיִא רָסָח רֶעייֵז ראָנ נא ואָרְנ
 םָוּי רָסֵח רֶד ןעֶד דֶלעֶפ םעֶד ןּופ גְנּוצאָרפֶׁש ןייֵא
 םּוראו דָניִז ליִפ ראָנ זיִא ןאָמעֶג ןֶּבאָה א"ע איִד
 ןְּבעֶנעַג ןְּבאָה גּוא םָנייֵא יַּב טְלעֶזנעֶג ןּבאָה יי
 ןוי סי ר וה הי ריד רבא מא סערחקדצ
 וזַא גיִּבייֵא טְּבעֶל רֶע םּוראָו ניִּבייֵא ףוא םּויִק

 וצ םְנאָז רֶע סי ןייז םַײקִמ הָחָמִּבַה ןייַז רֶע ןעק
 ףוא (ןויִצו תָרָׂשַבְמ ְךֶל יִלֲע ַּהֹובָנ רַה לַע) םּורָ
 ןֹויִצ טְסְגאָז ּוד סאוָו ּודְו ףוא ייֵג גְראַּב ןָכֹוה !ייַא
 ןְגאָז סאָו םיִאיִבְנ יִר ןעֶמ טְנייֵמ םָד הָרושְּב ןייֵא
 תֶרָׂשַבְמ ףֵלֹוק ַחֹכָּב יִמיִרָה) תֹורּוׂשָּב ןֹויִצ ּוצ

 תֶרֶׂשַבְמ יִד לוק ןייַר ַחֹּכ טיִמ ףוא ּייֵה (םִלָשורְ
 ןְגאָז סו םיִאיִבנ איִד ןעֶמ טְנייֵמ סֶר םִילָׁשּורְי ןּופ
 ּוצ גאָז (הָרּוהְי יֵרָעְל יִרָמֶא) םִיַלָשּורְי ּוצ תורּוׂשְּב
 ןָא טָכּוק טאָנ רעייֵא םאָד הָדּוהְי ןּופ טעֶמָׁש איִד
 חֶרָׂשַבְמ רֶע טְנאָז םּורָד נּוא ךייַא ןְייִל ּוצ םוא
 רֵׂשַבְמ יֵלְגַר רע טְגאָז רֶמייַו נּוא הֶבקָנ ןֹוׁשָל ןייֵא
 יי םּורפ לע לֵאָרְשִיזַא ןֶייוצ רָכָזןׁשָל ןיֵא
 וו וזַא טייַצ רעֶד ראַפ ןָמּוק ְךעֶג הָלּואָנ יִד םעוֶו
 טיִנ ןיִלעוֶו לֵאְָׂשי יד ןעוֶו נוא ְךעֶג זיִא רָבָז ןייֵא
 איו וזַא ןָמֹוז ראַפ הָלּואְג איר ְךיִז טעֶו ןייַז םּורָּפ
 הנֵה) טְלייֵאעֶג גּוא ְךעֶג טיִנ זיִא סאָוו הֶבֵָנ ןייֵא
 טעוֶו ראה רֶר טאָג ןּונ (אֹובְי קָָחְּב םיִהֹלָאיָנרֲא
 ר ןּופ ןיִרעוֶו טְלאָעעֶג ּוצ םייִקְראַמְׁש םיִמ ןְמּוק
 םיִא ּוצ ןְגיִטְלעוֶועֶג טעוֶו םּורָא ןייַז נּוא תֹומּוא
 נא ןייק ןּופ ףֶליֵה ןייק ןְּבאָה טיִנ ףדאַד רֶע ןעֶד
 ןָּבעֶג טעוֶו רֶע םִ רֵכְׂש ןיי ןּונ (וִּא ורְְׂש הֵנֵה

 וצ

 טְסיֵּב ּוד נּוא ְֶלייֵרְפ ןְגנאַגְג קעוֶוַא רֶלאַּב הָּתרִבַחןייַ
 ןֶסיוִו אייז יִז טרָפִנֲע .ןעָור טיִנ ְךיִמ טְזאָל נּוא ריִצְפַמ ְךיִמ
 עֶסֶהֶדיִגיִנֲא זיִא יִז ריִא ּוצ ריִמ ןּופ קּוליִח רָפֹורְנַא זיִא םֶע

 דיִא רָּביִא תֶקְנלֲחַמ עֶריִא רָּביִא קעוֶוַא ראָנ זיִא ןאַמ ריִא
 טיִנ ריִא ּוצ רע טעוֶו רֶמאָּמ טְגְראָזג יז טֶה טיקיטְכעֶלְׁש
 ןייא ןֶּבייַלְּב טעוֶויִז טְליִמְׁשִג טינ ְךאָנ זיִא םֵעַּכ ןיי ןְמיִק
 ריִא טְזאָל רע; זַא טְרעֶהְג טֶה יִז זַא דֶנּוצַא .הָיַח הָנְמְלַא
 אז הָמָחְנַא ריִא ייַּב ןוׁש זיִא ףיִרְּבַא ריִא טְקִיִׁש גּוא ןָסיִרְג

 רעֶוְשַא ּבאָה ְךיִא רֶּבֶא .ףיִרְּב םעֶד ןְנעייִל טיִג ןׁש ףְראַד
 ּוצ תיישה טֶה רָמאָמ ראָנ ףאָה נוא הָסְנְרַּפ ןּופ טיִמיִג

 םיּפָע ריִמ םעוֶו רֶע גוא הָמְנרּפ ןייִא ןאמ ןייֵמ םֵקיַׁשְנ
 שיִג הֵעָז ְךיִא ןֵמְ לב ןְטְפיֵרְפ ְךיִמ ְךיִא ןעֶק ֹזַא יו קיש
 לעֶטְׁשַא ןוׂש טֶה רֶעוצ טְסייוו רעוֶו טייטש םיִרְּב ןיא םָו
 גּוא ףיִרְּב םעֶד ןְגֶיֵל ּוצ ןֹׁש ְךיִא טְסיִלְג רֶּבִרְד הְָנְַּ

 עא
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 רעֶד נּוא םיִא טיִמ טייֵרְּבעֶג ןָא זיִא םיקידצ יד ּוצ
 ןְּבעֶג ּוצ זיִא םיִא ףֹוא סאָו טעֶּבְרַא רָד ןּופ רַכָׂש
 רַפ זיִא טְניִרעֶג םיִא ןָּבאָה 'ייז לייוו םיקידצ יִד ּוצ
 ְךֶטְסאַּפ ןייֵא איוִו זַ (הָעְרי וההֵע הָעֹורָּכ) םיִא
 רֶע טּומ םּורָא ןייַז טיִמ עֶדְרעֶׁש ט ןייַ ןַסאַּפ טּומ
 ןייז ןיא ייֵז טְנאָרְט נּוא א איד ןְלְמאַז ןייא
 ְךֶלעֶמאַּפ רֶע טוט ףאָׁש ע עֶניִרְנעֶגייז איֵר נּוא םֹוׁש

 ןיִלעווו ייֵז זַא ןֶריִפ לֵאָׁשִי איִד טאָנ טעוֶו ֹוזַא ןְרָיִפ -
 (םִימ ֹולֲעְׁשָּב רֵדָמ יִמ) .תּולָג םָד ןּופ ןָרעֶק םּוא ְךיִז
 רַפ רָסאֵוַו םָד טיִרמ ןיי טיִמ ןְטְסאָמעֶג טֶה רעו
 רע טֶה מיה יִד נּוא ןאַטעֶג םָד טאָה טאָג ראָו
 טיִמ ןָמְסאַמעֶג טֶה נּוא ןאַּפְש ןזיֵא טיִמ ןָטְסאָמ עֶג
 טֶה רֶע 1 רֶרָע רֶד ןּופ ּבֹומְׁש םֶד ׁשיִלָׁש ןייֵא
 שיִלְׁש ןייֵא טְלייֵטעֶג םיִקָלֲח ייְֵד ףוא טְלעוֶו יִד
 גּוא םָי ׁשיִלָׁש ןיֵא נּוא רָּבְרַמ שיִלָׁש ןייֵא גוא בֹוׁשָי
 ךיה יִד נּוא גאָו ןייַא טיִמ גְרעֶּב יד ןְגאוועֶג טֶה
 רֶע רֶמּולַּ לאָש נאוַו ןייֵא טיִמ נאו ג רע טאָה
 רע טֶה רֶרעֶווׁשזיִא םִע נְראַּב רָכְלעֶו ןְהעֶזעֶג טֶה
 ןייֵא גּוא רֶרֶע עֶרעֶמְראַה ףוא טְלעֶטְׁשעֶג םיִא
 דֶרָע עֶבייוֵו ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג רֶע טֶה גְראַּב ןְגְנירג
 ןֵָׁש לִָמ ןא ןאָמ ּוצ ץֶלַא םֶד תַלּוכְיטֶה טאָנ זַא נּוא
 תֹוחָמְבַה עֶניי ןייז םִײקִמ ּוצ תָלֹוכְי טאָה רֶע םֶד
 תּור םעֶד טייֵרְגעֶג ןָא טֶה רעֶו (ַּור תֶא ןֵּבַּת יִמ)
 ראו רַפ (ַי) םיִאיִבָנ יִד ןופ לֹומ םאָד ןיִא ׁשֶדֹוקַה
 ןֵּולְג ןְניִרְד םיִא לאָז ןעֶמ יּואָר זיִא םּורָד םאָג
 םֶד ׁשְנעֶמ םּוצ הָצֵע ןייז נוא (ינעיִדוי ֹותְצַע ַע ׁשיִאוָע

 עיִרומׁשֶדֹוקַה ַחּור ןייז טאָנ טּומ םיִא קיצ רֶד זיִא
 טּוט תומוא יד ןיפ ןָמעוֶו טיִמ (ץֵעֹונ יֵמ תֶאְ) ןייַ
 איד םיִמ ְךיִז טאָרַּב רֶע איו ֹוַא ןְמאָרַּב טאָג יז
 טאָה טאָנ סאָד ןופעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ָאיִבְנ
 טְלאוָועֶג טאָה רָע זַא םֵהָרְבַא טיִמ ןְטאָראַּב היִז
 (טֵפ ְׁשמ חַרֹואָּב והֵדְמִלְיַו ןּוהְיִביַו םֹודָס ןיִרעֶקרַּביִא
 רַפ טְכאַמעֶג טאָג טֶה א"וע איר ןּופ ןְמעוֶו רֶרֶא

 הדוהי ילשמ
 טֶה רָמאָט ראָנ ויִא הָנֲאַד עֶצְנאַג רַזְנּוא ןֵדּוי זָנּוא זַא
 טעוֶו נּוא םֵעַּכ ןיִא זְנּוא ףֹוא זיִא גוא טְנייַפ זָנּוא ת'ישה
 .איִבָנ רֶד טְגאָז רָּבירְד ןירעק םּוא טיִנ זָנּוא ּוצ ןֹוׁש ְךיִז
 זַא הָמָחְנַא זְנּוא ייַּב ןֹוש זיא ןיילא פַד (ימע ּומֲחַנ ּומֲחַננ

 זַא ריֵמ ןְהעֶז ןָמָמייֵרְט זנּוא ןְלאָז םיִאיִבְנ יִר טְסייַה ה"בקה
 קיִרּוצ יאְרַווּב טעוֶו רֶע גּוא תיישה ייַּב בּוָׁח ןיִנעֶז ריֵמ
 חַתּונ םעֶד ןיִרעֶה טיִנ !וש ןְפְראַד ריֵמ נּוא א ּוצ ןָמּוק

 ; הָמֶהְנַה
 רָנייֵא לשמ פי (ָהיֶתאֹטַח לכָב םִיַלָפְּכ וו דַיֵמ הָחְקִל יִּבנ

 יאר ןָא יז טאָה רייזי טאהְג טאָה
 .ׁשיִטַא ןופ ןְלאַפְג ּפאָרַא זיא רָרֵדְנַא רֶד נּוא עֶמֶׁש ְטעֶרקַא
 ןיִא .ןְגאָלְׁשִג עֶרייֵּב רֶע טֶה ןְראָָוג ראוָוג זיִא רֶמאָפ רָד
 הָמָרֲח טֶה נּוא טְקְנעֶדַּב רֶטאָפ רעֶד ְךיִז טֶה םּורַא טייֵצַא

 ןנחתאו תרטפה

 א" איִר ןּופ דניִז רעֶר ףוא ןיי רֵפַכמ ּוצ תולוע

 2  -הניארו

 םעֶר ןיא ןייג ּוצ טְניִרעֶלעֶג םיִא טאָה גוא ןייֵמְׁש
 לַבֵׂש טְניִרעֶלעֶג םיִא טאָה נּוא םָּפְׁשִמ ןּופ געוֶו
 / ראַפ ןּופ עוו םעֶד ןעוֶועֶג עַיַדֹומ םיִא טאָה נּוא

 םֶהָרְבַא ּוצֹו ןאָמעֶג טֶה רֶע איו ֹוזַא טייֵקָיְִנעֶטְׁש
  רעֶד טאָג לאָז רֶע לֶבׂש ןְּבעֶגעֶג םיִא טאָה רֶע זַא

  רעֶר ןיִא ןייֵָׁ רַפ לאָז נוא ןיילא ךיז ןופ ןיִנעק
 ןֵה) הָמָכְח טְלעוֶוְקעֶג ןְּבאָה ןְָיָנ עֶנייַז נּוא הָרוּת
 טְכַאָג טאָג ייַב יִנעֶז א"ע יד ןּונ (ילְדַמ רַמָּכ םִוג
 ןּופ רֶד םָח רִיַמָע םעֶד ןּופ ןְּפאָרְט רֶרֶמיּב רָד יִװ
 ייֵז נּוא (ּובֵׁשֲחַנ םינזאמ קַחַׁשִכּו) ריִמֲע רעֶד טֶלֹופ
 / איר ןופ גְנּוּבייַר פָא םאָּד איו ּוזַא טְבַאעֶג ןעֶנעֶז
 ןּופ ןְּביִרעֶג ּפָא טְרעוֶו סאָו ןְלאָׁש נאו עֶנְרָּפיִק
 ןעֶנעֶז א"ע איד (סּוטִי קֵדַּכ םיִיַא ןֵה) לָמיִׁש םעֶד
 טְרעוו סאוָו ּבֹוטְׁש רעד יו וזַא טאָג ראַפ טְכַאעֶג
 ןעֶנעֶז אייֵו ןעֶד טְניוֵו םעֶד ְךֶרֹוד ןְגאָרְמעֶג קעווַא
 ףֹוא אייֵז ןּופ לאָז רֶע זַא טאָנ אייַּב בּוׁשָח טיִנ
 ןייז ןייז הָלֵַמ אייֵז ז לאָז רֶע סאוָו םיִאיִבָנ ןיִלעֶמְׁש
 ןיִא ןֹנָּבלו) לֵאָלְׂשִייֵאיִבְנ וצ טּומ רֶע יו וזַא רוס
 גע רָב ּוצ גּונעֶג טיִנ זיִא רֶלאַו רעד נּוא (רֵעָּב יַד
 איד נּוא (הָלוע יִד ןיֵא ֹותְיַחְ ַחָּבְוִמ םְמאָנ ףוא
 גנעַרְּב ףוא ּוצ גּונעֶג טיִנ זיִא דלעֶּפ םֶד ןּופ תֹויַח

 טְשיִנ וו ןעֶנעֶז תֹומּוא עֶלַא (רְגִנ ןיֵאְּב םִיֹגַה לֵּב)
 רֶגינייַו ךאָנ (ול ּובְׁשחְג ּוהֹתוָּפֶאַמ) םיִא ןעֶגעֶקַא
 איַּב טְכַאעֶג איו ןעֶנעֶז טיקירייק גוא טְׁשיִנ ןּופ
 גּוא טאָג ןָבייַלְג א"וע ריִא טּוט ןָמעוו ּוצ נּוא םיִא
 םיא ּוצ ַטְכיִר ןָא ריִא טּוט תּומָד ןייֵא ראַפ סאוָו
 הָבאָלְמ לַעַּב רַר טּוט רֶליַּב יד (שֶרֶח ְךסֶנ לֶסֶּפַה)
 טּוט ְךאָנ דֶר נּוא רַּפיֵק ןופ רָרָא ןְייֵא ןופ ןָסיִג םֹוא
 ןקעָדַּב ְךעֶלּב עֶנעֶרְלאַג טיִמ ריִמָׁש דָלאָג ְךָר םיִא
 ץֶלאָה ןופ דֶליּב ןייֵא ןְבאַמ ליוו ןעֶמ ןעוֶו נּוא
 ; ּזיִא סאוָו רעֶר (הָמּורְתןֵּּסְמַה) ֹוזַא ןעֶמ טוט
 ןיֵא ןעֶק סאָו ץְלאָה ןָּבולְק ּוצ םוא .טְניִרעֶלעֶג

 םויק

 טְנייֵא .תֹונָּתַמ ןְּבעֶגְג גּוא ןְטעֶּבַג רָּביִא ייֵז רֶע טֶה טאַהְג
 רֶלאָמ ייווְצ ןיִרָדְנַא םעֶד נּוא רֶלאָט ןייֵא ןְּבעֶגִג רע טאָה
 רֵרּורְּב םעֶד טֶה ןעֶמ סאוָו רַפ ןָפאָרְד רַפ ןְטׁש רע םעֶד טָה
 םעֶד ץוח רָדּורְּב ןייַד רֶמאָפ רָד טְגאָז א ייווְצ ןְּבעֶגְג
 ְךאָנ םיִא ְךיִא ּבאָה ןְלאַפ ןּופ םיִרּוסִי טאַהְג טֶה רֶע סו
 טְסאָה ּוד רֵּבֶא רֶלאֵמ ייווְצ םיִא ְךיִא ּביִג רֵּביִרְד ךְגאָלְשִג
 ריִד טמּוק סאוָו רַפ עֶמְׂשְטעֶרְק ןיִא םיִגּונַעּת ןאָטַג ןָא ריָד
 ייְֵצ ליִּפאָט (ּומֲחַג ּומֲחַנְו קּוסָּפ רָד טְגאָז םֶד .רֶלאָט ייֵוצ
 לייַװ םִיַלְפַּכ יי דַומ הָחְקִ יֵּכו סייוַו ויִא םַעַט רֶד תֹומָּתִנ
 םאוָו םיִרּוסִי יד ץיח ׁשֶגֹוע ךֶרדְּב םירוסיטאַהג ןּבאָה יי
 ןעוֶוג זיִא אייז סאוָו ןייֵלַא םיִאָטֲה איד ןּופ טאַהְג ןּבאָה ייֵז

 ײי טְמיק רֶּגיִרְר ריֵמ ןיִגעקא טְגיִדיזג ןְּבאָה ייֵז םָו רֶטיֵּב
 {תֹוכֲחְנ ייַוְצ
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 אֹל ץ) ןיִרעוֶו טּלֹוּפ רַּפ טיִנ לאָז סֶע ןְּבאָה םויִק
 ראַפ ְךעֶג טיִג טְרעֶו סו ץֶלאָה ןיײַא (הַחְבִי בקְָי
 לַעַּב ןְגילק ןייֵא נּוא ןְלייֵו רֶד םֹוא רֶע טּוט טְלֹוֿפ
 ןופ ןְמיירְּב ןָא םִיִא לאָז רֶע ןֵכז רָע טוט הָכאָלְמ
 ְךיז לאָז סֶע סאו רֶליֵּב קְראַטְׁש ןייֵא ץְלאָה םעֶד
 םֶה ריִא רָּבֶא א"וע ריִא טּוט ֹוזַא ןֶׁשְטיִלְג םוא טיִנ

 עֶמְׁשִת אֹלֲה ועְרֲה אֹלֲה)ןאָמ ּוצ טְרעֶקעֶג טיִנ םֶר
 ְךאָד טאָה ריִא נוא לאוו ְךאָר טֶסייוַו ריִא ןעֶד

 םֶתֹניִבֲה אֹלֲה) ךייא ּוצ טְגאָזעֶג ןְראָָו גנאַל ןּופ
 ְךאָר טייֵמְׁש ראַפ ריִא ראָו ראַפ (ץֶרַאָה תֹודְמֹומו

 רעֶר ןּופ ןמְניִרְג ּפָא איִד טְכאַמעֶג טאָה םִע רעֶו
 טְלאוו םּורָד טְכאַמעֶג טאָג ְךאָד טאָה םאָד דֶרֶעו
 בֵׁשויַה) רֶליִּב ןייק טיִנ ןָניִר םיִא טֶּפְראַדעֶג ריִא}
 לֵקְהיִצ םֶד ףֹוא טְציִז םָו טאָג רֶדֶׂץֶרָאָה גּוח לַע |
 טְכַאעֶג םיִא רַּפ ןעֶנעֶז רֶציִז עֶריִא נּוא דֶרָע רֶד ןּופ/
 טאָג רעֶד (םִיַמָׁש קֹודַּכ הָמֹונַה) ןְקָירְשייַה יו וזַא|
 ּוא טוה ןייֵא יו לֶמיִה יַד ןָגֹוצעֶג סֹוא טאָה סאָוְו

 צז לאָז ןעֶמ טְלעֶצעֶג ןייֵא יו טיירְפְש רַפ יִז טֶה |
 ןניִד ּוצ טְרעֶקעֶג ריִא טְלאוָו טאָג םעֶר ייֵז רָטְנּוא/
 טאָר יִד טיִנ סאָו טאָג רעֶד (ָיָאָל םיִנָּור ןֵתֹונַה/
 םֶה רֶרָע רעד ןּופ םיִטָפֹוׁש יִד נּוא טְׁשיִנ ּוצ ןְראַה}

 ייֵז (ּועָּמִנ לַּב ףַא) טייֵקְעֶל יו וזַא טְכאַמעֶג רָע
 ראָג ןעֶגעֶזייֵז יו יי ןְסיִרעֶג םוא ןְראָָו ןעֶנעֶז
 רֶעייֵז איו ְךייֵלְנ גּוא ןְראוָועֶג אי טיִנ ראָג| ןעֶנעֶז ייֵז איוִו ךיילג נּוא ןְראָועֶג טְצְנאַלְפעֶג טיִג

 םֵגְ) םיִא ןּופ ןְסקאוַו דֶריוִו ןעֶנעֶק לאָז רֶע דֶרֶע ֶרןיִא ןְראָועֶג טְלְצְראוָעֶג םיִנ רֹאָנ זיִא לֶצְראָו
 ןאָמֶַג יי יא ראָנ םֶה רֶע נוא (ּוׁשְביו םֶהֶּבףֵׁשנ

 טְראַד ראַפ ןְראָו יי ןעֶנעֶז וזַא רו יי ייֵז ןיִא |
 ןְגאָרְמעֶג קעוֶוַא אייז טאָה דְניוו םָרֹוטְׁש ןייֵא גּוא
 ןְכאַז איד טוט סאוָו טאָג םעֶד יֹורְמֶׁש ןייֵא יוִו וזַא |

 יִמ לֶאְו) רֶרְליִּב םיִנ ןֶגיִר טְרעֶקעֶג ריִא טְלאוָו
 א"וע ריִא טָליוֵו ןְמעֶוֶו ּוצ גּוא (הָוְׁשֶאְו יִנּויְמַדְה

 (שֹודק רַמאֹ) ןייַ ְייַלְג לאָז ךיִא נוא ןְכייַלְג ךימ
 (םֶכיֵניֵע םורָמ ּואְׂש) טאָג רֶגיִלייַה רעֶד טְנאָז זַא
 רעוֶו טְהעֶז ןָגֹוא עֶרֶעייִא לָמְיַה םּוצ ףוא טֶּב יֵה
 ןָא ןיִרעֶו סו תֹלָיַ עֶלַא איד ןְאַׁשַּב טאָה םָע
 איָצֹומֲה) רעֶד ויִא רֶעֶו נּוא לָמיִה ןיִא ןְהעֶועֶג
 לאָצ רֶד טיִמ גאַמ עֶלַא טוט םָו (םֶאַבְצ רַּפְִמְּב
 ןכיִלְיִא ּוצ לַמיֵה םעֶד ןּופ תֹולָיַח איִד ןֶהיִצ םּוא
 םֶד םוָו רַּפ ןְמאָנ ןייֵא טימ ןָפּור רֶע טּוט רֶדָנּוזַּב
 אל ׁשיִא ַחֹּכ ץיִמַאְו םיִנֹוא בֹורָמ) טאָג ץְלַא טּוט

 סו תֹוָצְמ יִד סָד זנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד ןְנאָז םיִמָמֲח יד (ןיעְמְׁשִּת בֹקַע הָיְהל

 ךאָד ויִא סֶע גוא ןָׁשְנעֶמ עֶרעֶז נּוא ןּופ טְרעֶהעֶג

 ופר הניאוו
 נּוא טֶה רֶע סוָו טָפאַרְק ליפ יִד ןיִגעוֶו ןּופ (רֶרֶעָנ
 איִר ןופ רֶנייֵק שְרעֶו ַחּכ טיִמ טְקְראַטְשעֶג זיִא
 ןייַז טיִמ ןְפּור טיִנ לאָז רֶע טְרעֶגיִמעֶג טינ תֹולָיַח

 טְּבייַׁש ִרְבַס רעֶד םִֶוןְּבירׁש ןיִלעֶו ריִמ .ןְמאָנ
 " איד ןיִלעֶו וזַא (אָׂשָנִי איֵג לַּכ) םיִקּוסַּפ איִד ףֹוא
 עֶרעֶזנּוא רַפ יז ןָמָֹׁש ריִמ טאָג וצ ןְגאָז לֵאְָׂשִי
 תּורֵע ןְנאָז יֵז סאוָו רֶרָע נּוא לָמיֵה זיִא םֶר תודָע
 ןָנּוא ןופ ןְמעֶפְׁש אייִז נּוא  תֹוריִבֲע עֶרעֶזְנּוא ףוא

 דיל ראַפ ןְבאַמ אייֵ לע ְךיִא ןְרְפְנֲע טאָנ טעֶו
 ִיַמָׁש אֵרוּביִננה יִּכ) ייֵטָׁש קוסָפ ןיִא איו ּוזַא
 ןְמיִה יג ןְפאַׁשּב לע יא (הֶׁשַדח ץרָאְוםיִׁשָדֲח
 רֶטייו לֵאָרְשִי איד ןיִלעוֶוֹוזַא דֶרָע ָעייֵנ ןיֵא גּוא
 רעֶד ףוא אָד ְךאָנ זיִא ןָמאָנ רזָנוא טאָג ּוצ ןְגאָז
 טאָנ טעֶו ןאָטעֶג תֹוריִבַע ןְּבאָה ריִמ סאָר טְלעוֶו

 זַא ןְראָפ רָּביא ןְכאַמ ןְמאָנ ןייַד לעֶוו ךיא ןֶרְפִנע
 רַע ׁשֶדֶח םֵׁש ףֶל אֵרָקְ) טייַמְׁש קּוסָּפ ןיא איו
 איד ןיֵלעֶו ןָמאָנ םעייֵנ ןייֵא טיִמ ןָפּור ְךיִד טעוֶו
 םוִו א"וע איִר ןּופ ןְמאָנ רֶד טאָג ּוצ ןְנאָז לֵאָרְׂשִי

 טֶלֶעַו רעֶר ףוא אָד ְךאָנ ויִא טְניִרעֶג ןֶכאָה ריִמ
 ןריל רַפ ןָכאַמ איי לעֶו ךיִא ןְרעֶפְנֶע טאָג טעֶו
 (םיִלֲעַּבַה תֹומֵׁש יִּתַרְכַהְו) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא

 רֶמעֶג ּפָא יִר ןופ ןְמענ יִד ןְריינְׁש ראַפ לעֶו ךיִא
 יב ּוצ טְגעֶרְפעֶג טֶה רֶנייֵא טְגאָז אָרָמְגיִד .לַעַּ
 ןיִא יו ֹוזַא ןֵהֹּכ ןייא ְךאָד זיִא טאָג רֶעייֵא ּוהֹוּבַא
 ריִמ טְלאָז ריִא (הָמּורְּת יִל ּוחְקִיְ) טייֵטְׁש קּוסָפ
 או הָׂשֹמ ןְּבאָרְנַּב טאָה רֶע זַא גוא הָמּורְּת ןָּבעֶג

 ןנחתאו

= : 

 םיִא ייַּב טייֵמׁש םִע ןעֶר תֶליֵבֹוטעג ְךיִז רֶע טאָה
 רער ןּופ ןְרָפאוַו עָלַא סאָד (םִיָמולֲעַׁשְב ַדָמ יִמ)
 טְרָפְנֲעַג ּוהוּבַא יִּבַר טֶה .טיִרְמ יד ראָג זיִא טְלעוֶו
 ןיִא איו וזַא רֶעייַפ ןיִא ןעוֶועֶג לֵבֹוט ְךיִז טֶה רֶע
 ןָמּוק טעֶו טאָנ (אֹובָיׁשֲאָּב יי הֵנֲה) טייֵטְש קּוסָּפ
 אָמּוחְנַּת רעֶד (ודְגְנ ןִיַאָּכ םִיֹוגַה לָּכ) רֶעייַפ ןיִא
 הֹעְרַּפ קְלאָפ סֹורְגַא איוִו העָז נּוא םּוק ּטְּבייַרְׁש
 ְךאָנ ןֶגאָי ּוצ ְךאָנ םִיַרְצִמ ןּופ ןְגוצעֶג םוא טאָה
 ןקאָרְׁש רעֶד רֶעייֵז לֵאְִָׂי יִד יז ןְבאָה לֵָרְׂשִי
 וזַא ןיִגעֶק ןייֵטְׁשּב ןעק רעוֶו טְגאָועֶג ןָּבאָה נּוא
 טיִנ ְךייַא טראפ טְגאָזעֶג טאָג טֶה קְלאָפ םורָגַא
 רֶלאַּב ייֵז לעווו ְךיִא רֶרעֶפ ןייֵא יו ךיילְג ןעֶנעֶז ייֵז
 (העְרַּפ םּוס אָביִּכ) טייֵמְׁש קּוסּפ ןיִא יו זַא ֶריֵל רַפ
 זַא נּוא הֹעְרַּפ ןּופ דְרעֶפ סאָד ןְמּוּפעֶג זיִא סֶע זַא
 קְלאַפ םֶר ןעֶו ןְגָזהָריׁש לֵאָרְׂשִי יִד ןיִלעוֶו ףוא
 טְגיִלייַהעֶג טעוֶו ןיִרעוֶו ןָרול רפ ןיִלעֶו גונָמּו חג ןּופ

 :תֹומּוא עֶלַא רַּפ טאָנ ןּופ ןֶמאג רָד ןיִרעוו

 .בקע תשרפ
 ןיִא טייג ןעֶמ סאָד סיִּפ איד טיִמ טוט ןעֶמ
 רֶקַבְמ רֶדֶא הָׁשְרְדַא ּוצ רֶדָא ןייַרַא לּוׁש

 הלימ
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 וצ רֶדָא תֶמַא ןייַ הָולְמ רֶדָא ןייַ הָלֹוח
 ןעֶמ טאָה תֹוָעמ איד ראפ ןייַז לַבָא םֵחַנִמ
 סאוָו תָּבַׁש םיִא ּוליֵּפֲא נּוא .רַכְׂש ןְסֹורְנַא
 רֶּכֶא ןאָט טיִנ טיִרְט ןֶסֹורְנ ןייק ראָט ןעֶמי

 םִע רעוֶו נוא ןפול ןעֶמ געֶמ ןייַרַא לּוׁש ןיא
 טוט ןייַז ְךאָנ ייֵז ןעּוהמ תֹוצמ יד טיִנ טְלאַה
 טייַמְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא םיִא ףֹוא ןנאָלק
 עֶנייַמ ןּופ תֹוריֵבַע איד יִנַּבּוסִי יִבֹקַע ןֹועָנ
 םִע רעוֶו נּוא ןְלְנְניִר םּורַא דיִמ טּומ טיִרָמ
 רֶע רֶרֶא טיִרָט עֶנייַז טיִמ הָוֲאָנ ְּךאָנ טאָה
 טְּפאָרְמְׁשעֶג טרעוֶו רָד הָרָיַבע ןייֵא ּוצ טְפֹול
 ר ןּופ רָמְכאָמ רֶד ייַּב ןְניִפעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא

 טאַהעֶג הָוֲאַנ טֶה איִז לייוו ןֹויִדַרְּת ןֵּב אָניִנֲח
 טְפאָרְטְׁשעֶג איִז זיִא ֹוזַא טיִרְמ ריִא טיִמ
 ןיִא דְלאַועֶג טימ איז םֶה ןעֶמ םֶד ןְראוָועֶג
 ןילַא איז נּוא ןְמּונעֶג זֹוה ןְסאָלעֶנ םֹוַא ןייַא
 ְךיִא םו טְניִדְניורַפְּךיִא ּבאָה םָד טְגָאָעֶג טֶה
 - טאנ ןעֶד טִיִרָמ עֶנייֵמ טיִמ הָוֲאַנ טאַהעֶג ּבאָה
 םֶד טייַל יד ןּופ טיִרָט יד ףֹוא קַדָקַדְמ זיִא

 זַא (ןּעְמְׁשִת בע הִיָהְ קּוסָּפ רעֶד טְגאָז
 טּומ ןעֶמ םוָו תֹוצִמ איד ןְטְלאַה טעוֶו ריִא
 ךיַא טעֶו ֹוזַא םיִפ םעֶד ןּופ טירְמ יִד טיִמ

 טאָה רֶע םוָו ץֶלַא נּוא דְנאַל םֶ ןְּבעֶנ טאָג ;
 רעֶד ויִא טֵׁשְּפַא ְּךאָנ נוא טְגאָועֶג ּוצ ְּךייֵא
 טְלאָצַּב ףֹוס םּוצ טְרעֶוֶו תֹוָצַמ יִד ןּופ רַכֶׂש
 עֶׁשְר םָנּופ רַכְׂש רָד רָּבֶא טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא
 תֹוָצִמ לָסיִּב גיִנייַוןייַז ףֹוא טאָה רָע סאוָו
 טְגאַז םֶד טְלעוֶו רָד ףֹוא טאָנ םיִא טְלאּצַּב
 ריִא ןעֶו ןיעְמְׁשִּת בע הָיָהְו קּוסָּפ רעֶד
 ףֹוּק םּוצ טאָנ ְךייַא טעוו ןאָט תֹוָצִמ טעוֶו
 ויִאבקע ןעֶד טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא רַּכְׂש ןְלאָצַּב
 .ףֹוס רָד זיִא טיִדָמ יד יו ֹוזַא ףֹוס ׁשְטייֵמ
 קּוסָּפ רָד זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ נּוא ףּוג םעֶד ןּופ
 ׁשְנעֶמַא םוָו תֹוָצַמ יִד ּוליִפֲא םָד זנּוא טְזייוו

= 

 טאָה הָׁשֹמ (הָלֵאָה םיִטָּפְׁשִנַה תֶא ןיעֶמְׁשִּת בקע הָיָהְק
 ניר עֶגיִזאָר איִד ןיִרעֶה ּוצ טעֶֶו ריִא זַא טְגאָזג

 נּוא (םָתֹוא םֶתיִשֲעַ) ןְטיִה אייז טעוֶו ריא נּוא (םֶּתְרַמְׁשּוו
 רָסָחַה תֶאְו תירְּבַה תֶא ףֶל יי רַטָשְו ןאָט ייֵז טעֶו ריִא
 טייֵהְרְכִו םָד ןְטיִה טאָג ריד טעוֶו (ְךיֶתובֲאַל עְַּׁשִנ רֶשֲא
 זיִא ןֶרָטלֶע עֶנייר ּוצ ןְראֹוְׁשִג טֶה רֶע םֶו דָסֶח םעֶד טיִמ
  ןְפְראַד טאָג ןיפ מיד ןאָט ןִלעָו ייִד זַא הָׁשקְךאָד
 ךיז ןיִלעֶוו ייֵז םּוראָָו תֹובָא תּוכְז ןייק  טיִנ ןוׁש ְךיִז ייֵז

 ןֶיִה טעוֶנ ריִא זַא קוסָּפ רעֶר טְגאָז םִו .תֹיבְ רֶצייֵ ןְּבאָה
- 

 בקע תשרפ

 עֶטְסְּבְראַה רעֶד ןופ נּוא הָוְצִמ עְֶניִרנַא

 בקעי .להוא .

 - הניארו

 םִו ְךאזַא איו וזַא גְניִרְג ראַפ אייז טְלאַה
 איו טעֶרְט ןעֶמ נוא טְׁשיִנ ראַפ טְלאַה ןעֶמ
 ְךאָד רֶע לאָז ןיִנעוו טְסעֶד ןּופ סיִּפ יִד טיִמ
 איד ןינעוֶו טיִנ לאָזִמ נּוא ןְטְלאַה תֹוָצִמ יִד
 לעֶו הָוְצִמ עֶסֹורְנַא זיִא םָד ןעֶנאָז ּוצ תֹוְצִמ
 ןצִמ עֶנייֵלקַא זיִא סאָד נוא ןאָט איִז ְךיִא
 ןיִא טְנאָז אָהַא יִּבַר ןאָמ טיִנ איִז ְךיִא לי
 ןְמּונעֶג טאָה ְּךֶלֶמַא לָׁשמַא אָמּוחְנַּת ׁשֶרֶדֶמ
 .שיִמ ןֵמְראָנַא ןְצְנאַלְפ םיִא ןְלאָז ייֵז םיִלָעּפ
 .הֵכָׂש רָד םוו טיִנ טְנאָז נּוא רֶמייֵּב ייֵלְרָלַא
 .רֵכְׂש םָד ןְגאָז ייֵו לאָז רֶע ןעוֶו ןעֶד ןייַז טעוֶו
 ןְמעֶּבְרַא טְלאוָועֶג ׁשְנעֶמ רָכיֵלְטיִא טְלאוָו
 ןְטּונַא לאָז וּתִע יֵדְּכ רֶמייֵּב עֶמּונ איד אייֵּב
 .טְלאוָועֶג םיִנ רָנייֵק טְלאוָו םִע נוא ןְמעֶנ רַכְׂש
 .טְלאָָווזַא רֶמייֵּב עַטְכעֶלְׁש יד יב ןְמעֶּברַא
 ַא ןְראָועֶג טְּכאַּמעֶג טְּכעֶר טיִנ ןְטְראָג רָד
 / יד ןופ רַכָׂש םעֶד טְנאַועֶג טִיַנ טאָג טֶה ְּךֹוא

 .ןְבֹולְק סֹוא טיִנ לאָז ׁשֵנעֶמ רָד ידְּכ תֹוָצִמ
 .ראַּפ םאוָו ראָג ןאָט לאָז רע הָוְצִמ עֶכְלעוֶו
 ; רֶע לאָז דֶנעֶה יַד ּוצ םיִא טְמּוק סֶע הָוְצִמַא

 . טאָה טאָג טְגאָז יִאָחֹויןֵּב ןֹעְמִׁש יִּבַר ןאָמ
  ןופ תֹוָצִמ ייוֵוְצ ןּופ רַבְׂש םעֶד טְלעֶטְׁשעֶג

 .טְסעֶנַא וצ טְמּוק רַנייֵא ןעוֶו זיִא םָד הָוְצִמ
 . רע ומ ןֵמעַנ אייֵז ןּופ ליוִו נּוא לְנייֵפ ןּופ
 . ְךאָג רד ּוא רמ יד ןְקִיִש קעוֶוַא רעֶירְפ

  טְגאָזעֶג טֶה טאָג נּוא רַדָניִק יד ןְמעֶג רֶע לאָז
 .רכׂש ןייַז טעוו ןאָט ֹוזַא טעו ׁשְנעַמ רָד ןעוֶו
 - עֶטְסְּבְראַה יד נוא ןְּבעֶל גְנאַל טעו רֶע םֶדְיי
 . רָטאָפ ןְטְלאַהְּדיִלְרֶע לאָז ןעֶמ םָדּויִא הָוְצִמ
 / טְגאָועֶגייֵּב רָד ּךֹוא טֶה טאָנ נּוא רַטּומ נּוא

 שֶה ווַא ןָּכעֶל גְנאַל ןעֶמ טעֶו םד ְּךֶרֹוד םֶד
 רעֶד וצ הָוְצִמ עַגנירֶג איד ןָכיֵלְנעֶג טאָג
 ןיכָׂש ְךייֵלְג יז ףוא ןְּבֶ ּוצ הָוְצִמ עַּבְראַה

 גוא :

 ריִמ ראָנ .תֹובָא תּוכְז יִד ןָטיִה ְךייַא ְךיִא לעוֶו תֹוָצְמ יִד
 זיִא רָנייֵא לָׁשֶמַא טיִמ ןייֵטְׁש ראפ ּוצ ןְּבעֶג סאָר ןיִלעוֶו

 ןעֶרגיַא יי ןְשיוִוְצ ניא ןְׁשְנעֶמ עֶביִלָטֶע ןָשיוְֵצ ןְנאַטְׁשִג
 רֶמעָּפְׁש רעֶד טאָה רֶּביַרְב סיוִואַטקַא רֶטעֶּפְׁש ןייֵא רֶניֵא
 - טאָה סיִצילְּפ יד ןיִא לאָמ ןייֵא פאק ןיִא ןאָטִג ץעֶזַא םיִא
 עֶגיְִּביִא איר ןְּכאָה ןָגיֵרְה טְלאוָוְג ץַל םעֶד טיִמ ְךיז רָע
 טְסְהעֶז ּוד טְגאָזג םיִא ּוצ ןְּבאָה ייֵז טְזאָל רֶד טיִנ ןֶשֶנעֶמ

 םֵרָפִּב יא טיִ יז טְגיִרְק ןעֶמ זַא רֶנעֶׁש ויִא םֶע זַא ְךאָד
 / זַא רָּניִא ְךיִז ּוד טְסְפ-אַד רֶּבייַרְט סיוָואָטק ןייַא זיִא רֶע

 א
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 תשרפ הניאצ

 רּוּכיִּכ ןּופ םֹורָג זיִא רַכְׂש רעֶד יוִו זזַא נוא

 טְלאַה ןעֶמ ןעוֶו םֹורְנ ׁשֶנֹוע רֶד זיִא ּוזַא בָא |
 ןיִא איו ֹוזַא רֶטּומ נוא רָמאָפ ְךיִלְרֶע טיִנ
 ְךיִלְרָע שעֶנ טְלאַה סאוָו רעֶד טייָטְׁש קּוסָּפ

 םֹוא ןְּבאָר יִד םיִא ןיִלעוֶו רָמּומ נּוא רָמאָפ !
 ייז ןיִלעוֶו םֶרעֶלְרָא איד גוא ןָגֹוא איִד ןְקיִּפ
 הֶרֵמ טְלאָצַּב טאָג ןעֶד ןיִסע ףֹוא ׁשייֵלְפ
 גיִמיִראַּב רֶד םּוא זיִא ּבאָר רָד הָדְמ דֵננּכ
 ןְראָּבעֶג ןיִרעֶו אייֵז לייוו רֶדְניִּ עֶנייַז ףוא
 ןְזאָל ּוזַא ץְראַוְׁש ןעֶנעֶז ןְּבאָר יִד נּוא סיי
 טיִנ אייז ןְיַּפְׁש נוא ןייֵטְׁש רָדְניִק איִד אייז

 טְרעוֶו הָאֹוצ רעֶייִז ןּופ סאָד טאָנ טְכאַמ
 אייז יב ָגיִלְפ ןיִסֶע אייֵז ניא ןְגילְפ ןְראָּבעֶג !

 ץראוַוְש ייֵז ןיִרעוֶו ְּךאָנ רֶד נּוא סֹורָג ןיִרעוֶו
 םּוא זיִא רֶע םו ּבאָר םָד טאָנ טְקִיַׁש םּורְד
 ןקיִּפ םֹוא ּוצ רֶדְניִק עֶנייַז ףֹוא גיִמיִראַּב רָד
 גיִמְראַּב רָד םּוא זיִא םוָו םעֶד ןּופ ןָנֹוא יד
 ׁשייֵלָפ ןייַז נוא רָמּומ נּוא רֶמאַּפ ןייַז ףֹוא

 ןייֵא רֶדָיוַו טיש טאָנ נּוא ףֹוא טיִנ ייֵז ןיִסע !
 עֶנייז ףֹוא גימראַּב רעֶד זיִא רֶע םוָו רָלְדָא
 םעֶד ןּופ ׁשייֵלְּפ סאָד ןיִסֶע ףֹוא ּוצ רַדְניֵק
 רֵדְניִק עֶנייַז טְנאָרְט רָלֶדֶא רֶד ןעֶד ןָׁשְנעֶמ
 ןעֶמ ְךיִז טְכְראַפ רע לייו לֶגיִלְפ איִד ףֹוא
 רֶע טְנאָז םּורָד לייַפ ןייֵא טיִמ ןֶסיִש טעוֶו
 טיִנ ריִמ ןיִא ןייֵג ןייַרַא לייַפ יִד רֶסעֶּב זאָל

 ןייַז ּוצ טְמּוק רֶע ןעוֶו נּוא רֶדְניק עֶנייֵמ ןיִא
 לאָז רֶע לֶניַלְּפ יַד טיִמ רע טְּפאַלְק טְסעֶנ
 רעֶד טיִנ לאָז רֶע םאָד גְניִציִלְּפ ןִמּוק טיִנ
 יד (ּךיִהלֶא יִי רַמְׁשִע רֶדְניִק עֶייז קעֶרְׁש

 ּוצ טְנאָועֶג ּוצ טאָה טאָנ סאו תֹובֹוט עֶלַא .!
 יד ןּופ ץֶלַא ויִא םֶד טְלעֶו רעֶד ףֹוא ןְּבעֶג
 ְְִָׂיּוצ טְׁשנעֶּבעֶנ טֶה םעֶלַּב םָו תֹוכְרִּב !

 ןְּבאָה ןרָמְֲע יִרוא םאוָו תֹוכְרְּביִד רֶּבֶא
 איד בֹקֲעַיַו קָחצִי םֶהָרְבַא טְׁשְנעֶּבעֶג זנּוא
 ףֹוא ןיִרעוֶו םִיּוקְמ ףֹוס םּוצ ןיִלעוֶו תֹוכָרְּב

 םיִא טיִמ טאָה סאוָו רֶנייֵא ןָמּוקג זיִא םעֶד ְףאָנ רֶטְכעֶלג
 נּוא ןאָטְג פאַל ןייֵא םיִא טֶה נּוא דֹוס ןייֵא ןָדעֶר טפְראַדְג |

 טֶה ןייֵג םיִא טיִמ לאָז רע; דְנאַה רֶד טיִמ ןאָטְג ְךאַמַא טֶה
 רֶטְכעֶלְג ןייֵא ְךֹוא םיִא טיִמ טְכאַמ ְךֶע טְנייֵמְג ׁשְנעֶט רָד
 טְכאַמְג גיִריִסיוִו טיִנ ראָג ְךיִז רֶע טֶה רָגיִדיִרְפ רָד יוִו ֹוזַא

 ור םיִא ּוצ דֹופ ןייֵא ןֶסיִמְׁש ליוִו סאוָו רֶגיִזאָד רעֶד טְגאָז

 בקעי להוא | |
 טֶה גּוא טְגְלאָפָג ייֵז רֶע טֶה ןָגיִרק ּוצ טיִנ טייֵקׁשיִראַנ ןייֵא

 ןייֵא טְכאַמ רֶע טְבאַרְּטִגְךיִו טאָה רָע טְגיִרְקִ שיִנְיָז

 זפד הגיארו בקע

 (רַמָׁשְו קּוסָּפ רֶד טְנאָז סאָד טְלעוֶו רֶנעֶי
 טעֶו טאָנ סאָד ןְטְראוַו ׁשְמייֵט זיִא סאָד
  ריִסְֵטְלעוֶו רֶעֶיףֹוא רֵכְׂש םֶד ןְטְלאַהַב
 ּפָא ריִד ןּופ םעוֶו טאָנ (יָלֹוח לָּכ ףֶמֶמ ַָײ
 קּוסְּפ רעֶד טְנאָז בַר טייֵקְנאַרְק עֶלַא ןאָט
 ןְנאַגעֶג זיִא םַר ןעֶד עַרָה ןיע ןייֵא טְנייֵמ
 ןייֵא טְנאָזעֶג טֶה נּוא תֹורְבקַה תיֵּב םָד ףֹוא
 טֶרָדְנּוה ןּופ םָד ןְראוָועֶג ראוָועֶג ר זיִא םָׁש
 ןֶרָדְנַא ןייֵא טימ רֶנייֵא טְּבְראַטְׁש ןֵׁשְנעֶמ
 ןייִא ךֶרֹוד עֶלא ןֵּבְראַטְׁש רֶטייוַו נוא םֹומ
 נּוא טְניִרעֶל סאָד (הָוְצִמַה לָּכו עֶרָה ןִיַע
 ןאָט הָוְצִמ ןייֵא ןָא טְּבייֵה ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעוֶו
 ניִפעֶג ריִמ ןעֶד ןאָט ןְצְנאַנ ןיִא איז רֶע לאָז
 םֶה נּוא ןאָמעֶג הָוְצִמַא םֶה ּוניֵּבַר הָׂשֹמ םָד
 ןּופ טְכאַרְּבעֶנ ףֹוא ףֵסֹוי ןּופ רֶנייֵּב איד
 נא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק אייז ןְריִפ ּוצ םִיַרְצִמ
 נּוא טְואָלעֶג סֹוא טיִנ הָוְצִמ יִד טֶה רע לייוו
 ץֶרֶא ןייק טְכאַרְּבעֶג טיִנ רֶנייֵּב איִד טאָה
 רָנייֵּב איִד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד נּוא לֵאָרְׂשִי

 יִד טֶה םּורָד לֵאָרָׂשִי ץֶרֶא ןייק.טְכאַרְּבעֶ
 רְׂשִי יד ףוא הָוְצִמ יד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת
 לֵאָרִָׂי יֵנְּב ּולֲעֲה רַׁשֲא ףסֹוי תֹומְצַע תֶאְל
 ַצרָשִי יד יו ְּךייַלָנ (םֶכָׁשִּב ּורְבִק םִיַרְצִממ
 הָׁשֹמ טיִנ ןאָטעֶג ןייַלַא ראָנ הָוְצִמ יִד ןְּבאָה
 טְוייו קיסָּפ רֶד סֶמַה תֶא ּךֶלֵכֲאּיַו ךְכעֶריע
 נּוא טְכאַמעֶג גילק ןֶדּוי טֶה ןֶמ רֶד םֶד וְנּוא
 ןֵמּוקַּב לָכֵׂש ןֶרָטֹול ןייֵא םיִא ְּךֶרֹוד ןְּבאָה יי
 ניִרָגְּוה ְּךיִד טֶה טאָג קּוסַּפ רֶד טְנאָז םּורָד
 סאָד ןֶעייַד ראַפ טְפְלאָז ּוד סאָד טְכאַמעֶג
 רָד נּוא דֶרָע רֶד ןּופ זיִא םו ןיִסע עַטְסאָרְּפ
 ןּופ ןיִסֶע ּוצ ןִמ ןְּבעֶגעֶג ריִד רֶע טאָה ְּךאָנ
 לָכֵׂש ריִא טאָה םעֶד ְּךֶרֹוד סֶד לֶמיֵה םעֶד
 הָניִכְׁש רעֶד ןיִא ְּךיִז ןְטְפעֶהאַּב וצ ןֶמּוקַּב
 ארְׂשִי ופ רָדייֵלק יד (הָתָלָב אל ּףֶתֶלִמִׂש
 יֵד לֵאָרְׂשִי ףֹוא טָלֹוּפ רַּפ ןְראוָו טיִנ ןיִנעֶז

 עצנאג :

 ןייא ןְכאַמ יצ ןְּבעֶג ץעֶזַא ריד ןְמּוקגןיֵּב ךיִא טְסְנייֵ
 ְךאָנ ריִמ טְפְלאָז ןָפיר ךיד ןָמּוקְג ןיִּב ךיִא ןייֵג רֶטְכעֶלְג
 טאָג טְגאָז סאָד .ןָסיִמְׁש וצ םיִּפָע ריִר-טיִמ ףְראַד ְךיִא יג
 גּוא ןָפאָרְטְׁש סאָד טיִנ ְךיִא ןיימ ְךייֵא ףאָרָטְׁש ְךיִא סאוָו
 ןְפאָרְטִׁש םעֶד טיִמ ןייֵמ ְךיִא ראָנ טיִנ ׁשרעֶדנַא סיִּפע
 טְלאָז גוא ןיִרעֶה ּוצ ְךיִמ טְלאָז ריִא (ןּועְמְׁשִּת גֶקֶע הֶיְהְו

 !ןייג ְךאָנ ריֵמ
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 ןעֶועֶג ןעֶנעֶז אייז סאָו ראָי גיִצְרעֶפ עֶצְנאַנ
 .םֹורָג ןייַא ןעוֶועֶג זיִא םָד נּוא רֶּבֶדִמ רֶד ןיִא
 נּוא ראָי גיצרעפ רמה ןייֵא ןיא ןייֵנ ּוצ םַנ
 ןייֵא ןיִא גאָט םיםיירר טיינ ןעמ זַא טָנייַה

 םָה טאָג ראָנ תֹורָצ ליִפ ןעֶמ .דייַל דְמעָה
 נּוא דִָיוִו ןְמּוג ןייֵא ןעֶיַיוְו אייז ףֹוא טְזאָלעֶג
 ןייק נוא ייֵנ רדיילק איִד טְכאַמעֶנ טָה רע
 רֶועֶילַא יּבר ןְמּוקעֶג טיִנ ייֵז ןיִא זיִא סייַוְׁש
 טֶה םו טיִמ ןֹועְמִׁש יִּבר ןּופ טְגעֶרְּפעֶג טֶה
 רָּביִוִמ רעֶד ןיא דייֵלְקעֶג לֵאָרְׂשִי איִד טאָנ
 עְנעֶדייַז טיִמ טְגאָזעֶג םיִא ןֹועְמִׁש יר טאָה

 דייֵלְקעֶג אְרָׂשיּוצ םיִכָאְלמ יד ןְּבאָה רדיילְק
 ריילק סאָד טאָה ןָא טייֵהְרעֶנייַלק ןּופ גּוא
 םייַוְׁש ןייק נּוא ןְסקאוַועֶג דְניִק םעֶד טימ
 רעֶד ייַּב ןעֶד טְקעֶמְׁשעֶג טיִנ אייז ייַּב טאָה

 ָּבאָה םו רֶטייַרק עֶטּג ןְסקאַועֶג שֶה רַאָּב
 ןְרָדְַא יא זיִּב טְלעוֶו קָע ןייַא ןּופ טְקעֶמְׁשעֶג
 טְרָכייֵרעֶג ְךיִז ְּבאָה אָרְׂשִייד ּואטְלעֶו קַע
 ןץיק אייֵז ייֵּב םאָה םּורָד רָמייֵרְק איִד טימ

 .קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא טְקעֶמְׁשעֶג טיִנ םייַוְׁש
 עֶנייֵׁש אייַּב (יִנְציִּבְרִי אָׁשָד תֹואְנַּבנ טייֵטׁש
 ןיִא נוא ןַעּור טְכאַמעֶג ְךיִמ רֶע טֶה רֶטייֵרְק
 חיִרְּכ ְךִיַתֹומְלַׂש חיִרָק טייֵטְׁש םיִרָיִשַה ריֵׁש
 טְקעֶמְׁש רֶדייֵלְק ענייד ןּופ ַחיִר רֶד ;ןֹונְבָל
 עֶנייֵד (הֹקַצְּב אל ְףֶלֶנַרְק םיִמָׂשְּב עָמּגיִװ
 ןּופ לייֵטַא ןָראָוֶגןְלאוָוְׁשעֶג טי ןעֶנעֶז םיִּפ
 יד טְנייֵמעֶג זיִא םאָד ןְנאַז םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא

 קב

 רעֶד ןיִא ןְגאָרְטעֶג ןורֶא םעֶד ןְּבאָה םִיָל

 תשרפ

 שורקה ת"לש
 .אֹל 'וגו הָלְאָהו םִיֹוגַה םיִּבַר ךֶבֶבָלְּב רַמאֹה יִּכ)

 | ( -יימ רד םֶפעֶמ וד ןעֶט םֶהמ אְריֵת
 טְסְלאָו ּוד ןייַג ליפ ןיִנעֶו קלעפ עָזיד ןְצְראַה ןייַד
 םאָד ׁשֵרָּפְמ ויִא י"שר ןְמְנְראַפ טיִנ ייֵז ראַּפ ְךיִד
 טְסייֵה םֶד רֶמאָמ ןֹׁשָלְּב קּוסָפ םעֶד ןיִא יִּכ טְראָָו
 זַא ְךאָד ןיִגעֶז רֶקָלעַפ יֵר ןָטְכאַרְמ ּוטְסעוו רֶמאַמ
 וזַא ןְמעֶנ ןייַא ןיִנעק;אייֵז ךיִא לעֶו ֹוזַא איו ליִפ
 . ןּופ ׁשּוריֵּפ סאָד זַא רָּבִא טְנייַׁש זָנּוא "שר טְכאַמ
 הָנְוַּב יִר נּוא ןעוֶו ּבוא ֹושּוׁשְפַּכ זיִא יִּכ טְראו םֶד
 ףוא ןיימְׁש ראַ טְסעֶֶו ּוד ּביֹוא זיִא קּוסָּפ ןּופ
 יִר זַא תָמֲאָה לע ןייַז הָרֹומ טְּסעֶו ּוד נּוא ראָלק
 דְנאַטְׁש םיִא טיִנ טָּסיִּב ּוד נּוא ליִפ ןיִנעֶז רקָלעַפ
 סְטאָג טיִמ ראָנ עַבָּמַה ְֶרֶרָב ןייַזּוצ ַחֵנְמ אייז
 ְטְכראַפ ןְפְראַר טיִנ ְךיִד ּוטְסעוֶו סְלאָמאַד עָפֶליִה
 וצ ןייַא אייז ןפָלעֶה ריִר טעֶוו טאָג ןעֶר אייז ראַפ

 ליפ יצ ןיִסֶעטיִנ ףְראַד ׁשֶנעֶמ רֶר זַא רֶטְרעֶ יִד

 : הניארו בקע

 עֶרעֶייז נוא ְּךיִש ןָא םיִפְראָּב רָּבְרִמ
 ַטַא גּוא ןְראוָועֶג ןְלאוָוְׁשעֶג +טיִנ ןעֶנעֶז

 . םיִּפְראָּב ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי לָּכ ןְגאָז םיִמָכֲח
 . חֶד ןְראוָועֶג טְלֹופ רַּפ זיִא םִע ןעֶד ןְגְנאַנעֶג
 עֶרֶייז זיִא ְּךאָד נוא ְּךיִש עֶרעֶייִז ןּופ ןיִמעֶר
 ךיהלַא יי יִכנ ןְלאוְָשעֶג ןְראוָו טיִנ םיִּפ
 הָמֹולְּכ ןְפאָרְמְׁש ךיד טּוט טאָנ ןעֶד (ָּדְרסיְּמ
 נּוא טְגינייֵּפעֶג ְךיִד טאָה טאָנ םוָו םעֶד טיִמ
 וא לאָמַא טיִמ טֹורָּב ןֶּבעֶנעֶג טיִנ ריִד טֶה
  טעוֶו סע ןְפאָה טוומעֶג גאָט עֶלַא טְסאָה ּוד
 טֶה טיִמ רָד לֶמיִה םעֶד ןופ ןִמ ןְלאַפ ריד
 ןֹוחְטִּבַא ץְלַא טְסְלאָו ּוד טְנייוַועֶג טאָג ְךיִד
 ןגירק יִסַא יִּבִרְו יִמַא יִּבַר טאָנ ףֹוא ןֶּבאָה
 / טֶה םוו רעֶדְּךייַלְג שיִנ זיִא םִע טְגאָז רֶנייֵא
 קאָמ ןייֵא ןיִא ףְראַד רֶע סאו טֹורְּב ןייו
 טיִנ םֶה םָו רָד ןעֶד טיִנ טֶה סע רעווֶו רֶדֶא

 .ןיִרעוֶו טאַז ְּךעֶג טיִנ ןעק) רֶה לאָמ ןייֵא ןיִא
 .ֵד ְךייַלְג טיִנ זיִא םִע טְנאָז רֵדָדִנַא רָד נּוא
 -םִו ןְדָניִלְּב ןייֵא ּוצ טֶסֶע רע םוו טְהעֶז םִנ
 רָרְניִלְּב ןייֵא ןעֶד טֶסֶע רֶע םאוָו טיִנ טְהעֶז
 רעֶו טְנאָז יִיַּבַא ןיִרעוֶו טאַז ְּךעֶג טיִנ ןעק
 .רַע לאָז ןיִסע ּוצ הָדּועְס ןייֵא ראָנטאָה םַע
 ,םעוֶו ֹוזַא טְכאַנ ייַּב טיִנ גאָט ייַּב ןיִסֶע איִז
 ,תּונּכְסַמְּב אל רֶׁשֲא ץֶרֶאנ ןיִרעֶו טאַז רֶע
 ,ןייֵא ֹוזַא זיִא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא (םֶחָל ּהָּב לֵכאּת
 ,ןָּבאָה טֹורְּב גּונעֶג ןנירד טְסעֶו ּוד םָו דְנאַל
 , סאָד ריִמ טְזיוַו קּופָּפ רֶד ןְגאָז םיִמָכֲח יִד
  ןייֵא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןופ ןֶׁשְנעֶמ איד

 0  ןרמל

  וד זַא ןָמְכאַד ךאָד ְךיִז עוו ריִד ןעוֶורֶּבֶ ןְמעֶג
 , בוא ןייז רַבֹוג ייֵז ןְנאַק ּוטְסעוֶו ַחֹּכ ןייַד טיִמ ןייֵלַא

 , ראָרְג טעוו ןֶּבאָה טיִנ ףֶליֵה םֶמאֶג טְסְפְראַד ּוד
 ןוּכאָנ אָרומ יז רפ ןפראד ּוטְּסעוו ןייַז טְרעֶק רפ
 / זַא אֵרֹוּבַה תַדֹובֲע ןיִא לּודָנ לֵלָּכַא ּזיִא סאָר נּוא

 /ַחיְִצַמזיִא גּוא טוט ׁשְנעֶמןייֵא םָו ְךאַז רֶרעֶי יַּב
  ףאז עַסֹורְג ןייֵא יַּב ןֵה ְךאַז עֶנייַלק ןייֵא אייַּב ןֵה
 ןְּבעֶג קעוַא הָידֹהְו חַבָׁש ןייֵא ׁשְנעֶמ רעֶר ףְראַד
 . עֶפְליֵה סעֶטאָג טי ןעוֶו זַא ןייֵמְׁש רַּפ נּוא טאָג ּוצ

 - ףֶריִפ סיֹוא טיִנ אַז עַטְסְנעֶלְק איִד ּוליִפֲא רֶע ןאק
 - ןיײֵא (םֶתָל ּהָּב לֵבאֹּת תּנּכְסַמְּב אל רֶׁשֲא ץֶרֶא

  ןְטְראָר ּוטְסעֶוטייֵקְמיִרָא ןיִא טיִנ םוָו ְנאַל
 - ןיִא וָמֵרְמ זְנּוא זיִא הָׁשֹורְקַה הָרָוּת יִד םֹורְבןיִסֲע

 | ןְּבאָה ףראב רֶע ליִּפ איו ראָנ ְךיוּבַא ןְלּופ ּוצ ןָא :
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 ירְדְנַא ןופ ןְׁשְנעֶמ יִד יו רעֶמ לָכׂש ןְרָטֹול
 זִא לֵאָרׂשִי ץֶרָא ןּופ .ריִוַא רֶד ןעֶד רֶדְנעַל
 ןנאוו םוָו טייל איִד ניֵלק טְכאַמ נּוא רָמֹול
 גּונעג טסעוֶו ּוד קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םֶָד ןְגיַרְד
 סו הָרֹוּת איִד ןעֶמ טְנייֵמ םֶד ןְּבאָה טֹורְּב
 ןעֶמ יו ֹוזַא ןעֶד טֹורְּב ּוצ ןֵכעֶלְנעֶג זיִא איז

 טיִנ ןעֶמ ןעק;.ווַא טֹורְּב ןָא ןְּבעֶל טיִנ ןאקג
 הָרְוּת יִד טְּבֹולְּךאָנ רָד הָרוּת רָד ןָא ןְּבעֶל
 ןוייֵא גּונעֶג ירד טְסעוֶו ּוד םֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 גיִטייַנ םִד ףְראַד ןעֶמ םו ןֶּבאָה רֶּפיֵק גּוא
 רֵּבְליִז ּוא רֶלאָג רַּבֲא םיִלָּכ עָלַא ּוצ ןְּבאָה
 יד טְּבֹול םּורָד גיִטייַנ ֹוזַא טיִנ ןעֶמ ףְראַד
 ְָּכַרְבּונ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא טיִנ טיִמ רעֶד הָרֹוּת
 סאָר טאָנ ןֶּבֹול טְסֵלאָז ּוד (ְךיֶהֹלֶא ַײ תֶא
 ןּופ הָאְנַה םיִּפִע טְפאָה ּוד ןעוֶו ןעֶמ טְנייֵמ
 ּוטְכְלאָז ןקָנירְט רַדָא ןיִסעטיִמ טְלעוֶו רֶד
 הָכָרְּב רעֶד טיִמ נּוא ןְכאַמהָכְרְּבַא רֶעיִרְּפ
 ןְּבעֶגעֶג וייַּפְׁש םָד טֶה טאָנ םֶד ןעֶמ טְוייוו
 רָּבִא םיִא רֶע טְּבֹול םּורָד םֶד ןְׁשְנעֶמ םּוצ
 זיִאהכְרצַא ןָא טקנירמ רֶרֶא טְּפעֶ םע רעֶו
 רֶגנּוה טְנְנערְּב נּוא טאָג טֶליֵונ רַע יח ְּךייֵלְנ
 תֶא ָּתְחַכָׁשְוְךֵכְבִל םָרֹע טְלעו רֶד ףֹוא
 ןעֶֶו סאָר זְנּוא טְזייַו קּוסָּפ רעֶד (ּךיֶהֹלֲא ַײ

 םֶטיִנ םָדֶלַא טאָה נוא ְּךייַר זיִא ׁשְנעֶמ רָד :
 הָוֲאגטֶה רענוא ןֵּבֹוה רַה ץֶראַה ןייַז טְרעוֶו
 ןיִּב ְךיִא טְנאָז נּוא אָנ ןיִא טְסעֶג ראַפ נּוא
 לָזמ ןייֵמ נוא ןְראוָועֶגךייר לָכׂש ןייֵ ְּךרֹוד
 יי תֶא ָתְרַכְו טְכאַמעֶג סאָד טֶה לֶמיֵה ןיִא
 טאָנ ןייַד םאָד ןְקְנעֶרעֶג טְסְלאָז ּוד ךיֶהֹלֲא
 רֶדָא הָמָכָח ןייַד טינ ןְּבעֶגעֶג םאָד ריד טֶה
 סע וא (םוי םִיִעְּבְרַא ץקמ יִהָי) .לֶזַמ ןייד
 ְךיִא ּבאָה געָמ ניִצְרעֶפ ףֹס ןיִא ןעוֶועֶג זיִא
 ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ תֹוחּול איד ןעוֶועֶג לֵּבִקְמ

 שורקה ה"לש
 םֶד (ןובֲעַר רָבָׁש) טְפייֵה סֶע יו וזַא ןָּבעֶל ּוצ םּוא

 טְנאָז הָרֹוּת איִד ,רעֶמ םיִנ רָּבֶא ןָכאָרְּב ּוצ רֶגְנּוה .
 ליִפ םיִנ ךוא רָּבֶא יִסֶ ּוטְסעוֶו טײקמירָא ןיֵא יִני

 ןיִא ךוא ריִמ ןָנִפעֶג הָרָע יד נּוא סאָמ יִד רֶּביִא
 ר םִו סֶד טְסייַה םֶד ָּתְעִׂשותְלַכָאְו רֶטְרעו איד
 ןעֶמ יו וַא ןייַז טאַז טיִמ רָד ּוטְּסעֶו ןיִסעז טְסעוו
 טיִמ ןייַז טאז טְסעוֶו ּוד העָז דְניק ןייֵא ּוצ טְנאָז
 רעֶמ טְסְלאָז ּוד טְסייֵה סָד ןיִסֶע טְסעוֶנ ּוד םו םָד

 / - ;ןְגְנאַל רַּפ טיִג
 התעו-

 א א =

 יי שי" : א

 חפר הניארו בקע תשרפ

 לֵאָרְׂשִי יִד םאוָו נאָמ םעֶד ןיִא םֶד ּפָא ריִמ
 נאָמ םעֶד תֹוחּול איד ןעוֶועֶנ לֵּבַקְמ ןְּבאָה
 דְלאַּב יוִו נּוא טְכאַמעֶג לֶנֶע סאָד ייֵז ןְּבאָה
 לֶנַע סאָד ןְּבאָה אייֵז ןְהעֶז רעֶד טאָה הָׁשֹמ
 ןעֶד תֹוחּול יד ןְכאַרְּב ּוצ רֶע טֶה טְכאַמעֶג
 תֹוחּול יֵד רֶמעֶּב זיִא םִע טְגאָועֶג טאָה רע
 איִר טאָנ שעוֶו ֹזַא ןיִרעֶו ןְכאָרְּב ּוצ ןְלאָז
 איי םו ףֹורְד ןְפאַדְמָׁש רייז טי לֵאָרְׂשִי
 טיִנ ןְּבאָה ייֵז לייַװ טְכאַמעֶג לֶגע םָד ןְּבאָה
 הָריִבֲע איִד זיִא תֹוחול ןייק נוא :הְרֹוּת ןייק
 ןְהעֶז רעֶד טאָה הָׁשמ זַא נּוא סֹורָג ֹוזַא טיִג
 תֹוחּול איִד טיִמ ןֶפָלְטְנַא רֶע זיִא לֶנֵע םאָד
 נּוא ןָפאָלעֶג ְּךאָנ םיִא ןיִנעֶז םיִנְקְז איֵד נּוא
 תֹוחּול איד ןְסייַר ּוצ סוא ןֶּבֹוהעֶג ןָא ןֶּבאָה
 ןעוֶועֶג רַקְראַטְׁש זיִא הָשמ רָּבֶא הָׁשֹמ ןּופ
 עֶניי ןיִא ןיִנעֶז תֹוחּול יִד נוא םיִנקְז עַלַא ןּופ
 םאֶר ןְהעֶועֶג טאָה הָשמ :ּוא ןֶּביִלְּבעֶג דְנעֶה
 ןנֹולְפעֶג ףֹורַא זיִא תֹוחּול יִד ןּופ בַתְּכ םָד
 רעוֶוְׁש רעייֵז תֹוחול יד ןיִנעֶז ֹוזַא לֶמיִה םּוצ
 טיִנ ייֵז טֶה רֶע נּוא רֶנעֶה עֶנייַז ףֹוא ןְראוָועֶג
 ייֵז טאָה טייֵקְרעוֶוְׁש ראַפ ןֶטְלאַה טְנאַקעֶג
 רֶנעֶה עֶנייַו ןופ ןְלאַפ ּפאָרַא טְזאָלעֶג הָׂשט
 ףי טאַה טאָנ נא ןְראוָועֶג ןָכאָרְּב ּוצ ןיִנעֶז נּוא

 ד

 - סאי; רֹובָּכַה אֵסְּכ םעֶד רֶטְנּוא ןְיוִועֶג םיִא

 יא ייוֵוְצ ןְקאַה םוא ןְטְראָד ןופ לאָז רֶע
 ףֹוא טעֶוו רֶע נּוא תֹובֹומ םיִנָבא ןּופ תֹוחּול
 הַא תֹרְּברַה תֶרֶׂשע יד ביר ןָא יי
 טְניִרעֶצעֶגטאָנטֶהְןֹרֲהַא יא גוא יי הֵנֵאְתַה
 רַדְניק ריִפ עֶנייז ןְמייֵט טְלאוָועֶג םיִא טֶה נּוא
 הָׁשֹמ ראָנ לֶנע םאָד טְכאַמעֶג טֶה רע לייַו
 סע םֶד ןָפְלאָהעֶג סֶד ׁטֶה ןאָטעֶג הָלפּת שֶה
 ניא ןְּבְראָטְׁשעֶג רָדְניֵק אייווְצ ראָנ ןיִעֶז
 וט עֶועֶג זיִא ןֹרָתַא ןופ הָנְַּכ איִד יִׁשְטאָה

 םא0 / בכעילהוא
 ,טאָג ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז ּוד (אָרְיִּת ףיֶהֹלַא 'ה תֶאנ

 םעֶד ןופ אָמק אָבָּכ אר רעב יא רוה יין טְנאו
 ןייֵא ראַמ ןעֶּבאָה אָרט ףְראַה ןעֶמ וַא ןְגְנּורְרעֶג זיִא קּוסִּפ
 זיִא טאָג ראַפ ןְּבאָה אָרֹומ ּףְראַד ןעֶמ יו ֹוזַא םֶכָח דיִמְלַּת
 קּוסַּפ םעֶד ןּופ אָביקֲע יִּבַר ְךיִז טְגְניִרְד ֹוזַא יו הָׁשְקףאָד
 ןעֶמ ראָג םֶכָח ריִמָלַּתַא ראַפ ןעֶּבאָה אָרימ ּףְראַּד ןעֶמ זַא
 טְפְראַדָג טאָה רֶרְנילְּבַא לֶׁשָמַא ְְרֹד ןייֵטׁשְראַפ סאָד ןאָק
 סַּפַא ןֶמּונעֶג ְךיִז רֶע טאָה שֹורּב ןְמעֶּב ןייַרַא געוֶו ןיִא ןייֵג
 תֵרָׁשְמ ןייַז טיִמ ןְגְנאַגעֶגְקעֶוַא זיִא גּוא גְנּוריִגעֶר רעֶד ייַּב

 ועָמ ןייֵג טיִג ןייֵלַא ןעק רֶדָניִלְּב ַא םּוראוָו םיָא טְריִפ סאוָו
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 עַנַה ןייא ןְליטְׁש טְלאָועֶג טֶה רֶע ראָנ טאָג
 ןעוֶועֶג םֶד זיא ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ לֵאָרְׂשִי יִד
 נּוא טאָנ פָא ןייֵא ןְכאַמ ּוצ םֵּׁשַה לּוליֵח ןייֵא
 ןעֶד לֵאָרְׂשִי לָּכ ןגיְִניִז טְכאַמעֶג טאָה הֶש
 ןייֵא ףוא ּוליִפֲא קיִדַצ םעֶד טְפאָרְמְׁש טאָנ
 הָרֹוּת איִד (ןֹרֲהַא תַמ םֶׁשִנ הרָיִכע עֶניילק
 םָד ייַּב ןֹרֲהַא ןּופ הָתיִמ יִד טְלעֶטְׁשעֶג טֶה
 זיִא םַע סאָד ןָייוו ּוצ תֹוחּול יד ןֶכעֶרְּב ּוצ
 םיִקיְדַצ ןּופ הָתיִמ יִד םאֵנ ייֵּב ּביִל םיִנ ֹוזַא
 םָד טאָנ ּוצ ןעוֶועֶג ּביל טיִנ ויִא םִע יוִו ֹוזַא
 ליִדְבִה אּוהֵה תעַּב תֹוחּוליִד ןּופ ןְכעֶרְּב ּוצ

 ןְּבאָה םִיוָל וֵד לייַו נּוא (יִוֵלַה טָבֵׁש תֶא ַײ !
 ּפָא טאָנ ייֵז טָה םּורָד לֶגע םֶָד טְניִדעֶג טיִג
 ןְגאָרְמ ּוצ ןָכאַז עֶגיִלייֵה עֶּלַא ּוצ דייֵׁשעֶג
 ןיִא ןניִד ּוצ נּוא תֹוחול איִד טיִמ ןֹורָא םעֶד

 ְךֶהֲֹא יי הֶמ לֵאָרְׂשִי הָּתַַוו ׁשֶרֶקִמַה תיִּב
 ָנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד (ונו ְּדמֲעַמ לֵאֹוש
 ׁשְנעֶמ םעֶד ןייַז לֵחֹומ ןיִרעֶג זיִא טאָג סאָד
 תֹוריִבֲע עֶנְייַז ףֹוא ןאָט הָבּוׁשְּת לאָז רֶע ראָנ
 טְניִדעֶג טֶה ריִא יֵׁשְטאָח קּוסָּפ רָד טְגאָז םָד
 הָבּוׁשְּת טעֶו ריִא ןעוֶו ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ א'ע
 ֹזַא טאָג ראַפ ןְטְכְראַפ ְךיִז טעוֶו נוא ןאָמ
 תֹוריִבַע עףעֶייַא ןייַז לֵחֹומ טאָנ ְךייַא טעוֶו
 ןיִא זיִא ץֶלַא םֶָד קּוסּפ רֶד ונּוא טְוייַוְךֹוא

 שודקה ה"לש
 םא יִּכ ךֶמעַמ לֵאוׁש ְךיָהֹלֲא יי הָמ לֵאָרְׂשִי הָּתַעְ)

 סאו לֵאָרְׂשִי ןּונ נּוא וכו ַי "תֶא הָאְרִיָל
 םיִא רַפ טְסֶלאָז ּוד טיִנ רעֶמ ריִד ןּופ טאָג טְרְראַפ

 ור נא ןיִנעוֶו עֶניינ ןיִא ןייֵג טאָ ּוד ןֶטְבְראַפ
 הֵבֲהַא ןופ טְׁשְּפ םעֶר נּוא ןֵּבאָה ּביִל םיִא טְסְלאָז
 ןּופ הָוְצִמ יִד ילב-ה םֵחנָמ 'ר טְּבייַרְׁש הֵאְרִי נּוא

 נוא ןְרעֶמיִצ לאָז ׁשְנעֶמ רָד ןיִראַד טייִטָׁשַּב האי
 ןקעוֶו רֶר נּוא ןֶרָמיִצ ןְכאַמ רֶע לאז םיִרָביֵא עֶלַא
 ןְגאַזםיִמָבַח ירָזְנּוא תֹוָצַמּו הֵרָוּת יִד ןייז ּוצ םייִקְמ
 ןני טאָג טְסְלאָז ּוד (הֵבֲהַאֵמ דֹובֲע הָארְימ דֹובע)
 .עֶּביִל םֹוא ןֶניִר טאָג טְסְלאָז ּוד נּוא טֶכְרּופ םוא

 הרואכל
 ימוקיל

 ךדנ- 5 נּוא (הָרֵמֹומ ןקָעַי יב תֹוראַּבִמ ּועְסָנ לֵאָרְִׂי יִנְבּו

 יֵנְּב תורֵאָּב ןופ ןגְוצעג ןְּבאָה לֵאְרִׂ נְ יד
 נא ןּבְראַטְשעֶג ֹרֲהַא זיִא ראָד הָרֵּומ ןייק ןְקעֶי
 ןֶתָנוי םיּנרַּת רעד ןְראוָועֶג ןֶּבאָרְגַּב טְראָד זיִא
 טרעיינןְבְראָטְׁשעֶג טי ןֹרֲהַא יִא טְראָר טְּביירׁש
 טרעֶה רעֶריטֶה קֵלְמִע יו ראָנ רֶהֶה רה םעֶד ףוא

 ֶו

 הניארו בקע תשרפ
 . ףיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד ראָנ דְנאַה סְמאָנ
 ייד ןיִא טאָג ייַּב טיִנ זיִא טאָג רַפ ןְסְכְראַפ
 / םּורָד רֶנאַה רָד ןיִא ןָׁשנעֶמ ייַּב ראָנ דְנעֶה
 / םּרָּפ ןְטְכאַרְטַּב ןייֵלַא שֶנעֶמ רָה ְךי לאָז
 . נּוא םאָנ ראַפ ְךיִז ןְטְכַראַפ ּוצ :ּוא ןייַז ּוצ
 . יִד הָוְצִמ עֶטְסעֶרְג יד זיִא ןְּבעֶג ּוצ הֹקָדְצ
 . ןעֶמ םוִו ׁשֶנעֶמ ןייֵא לֶׁשֶמ ןיֵא ןְגאָז םיִמָכֲה
 ךלֶמ ןייֵא רַפ שָּפְׁשִמ םיצ ןְמּעֶג םיִא שֶה
 . דְנייֵרְפ עֶטּוג ייֵרְד טאַהעֶג טֶה ׁשְנעֶמ רֶד גוא
 . זַא נוא ןָפְלעֶה לאָמ עָלַא םיִא ןְגעֶלְפ סאוָו
 רֶע ויִא שטָּפְׁשִמ םּוצ ןְמּונעֶג םיִא טאָה ןעֶמ

 / רֶעםיִא טעֶּב נוא דְנייַרְפ ןְטְסעֶּב וצ ןָמּוקעֶג
 ; רַע טאָה ְּךַלֶמ םעֶד רַּפ ןייֵנ םיִא טימ לאָז

  ּוליִפֲא ןייֵג טיִנ ריִד טיִמ לעוֶוְךיִא טְרעֶפְנעֶג
 ניי ֶרְָנַא םוצ ןְמּקעֶג רֶעזיִאטיִרְט ןיֵא
 / ןייֵג ריד טיִמ לעוֶו ְךיִא טְרעֶפְנֶעֶג רֶע טאָה
 / רעוא ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ רִיַט רעֶד ןיִא זיִּ
 / טרָפְנֶעֶג רע טֶה דְניירפ ןְטיִרָד םּוצ ןְמּוקעֶג
 ו ןייַרַא ּבּומְׁש ןיִא ןיינ יריד טיִמ לעוֶו ְךיִא

 . ןְהייֵר טיִנ ריִד רַּפ לעוֶו ְךיִא ראָנ ְּךֶלֶמ םּוצ

 - ןייֵא ןיִא טְנאַמ רעֶד ׁשְנעֶמ רעֶד ְּךיִו טאָה
 טיִנ לאָמ ןייק םיִא ןּופ טֶה רעז םוָו דָניַרְפ
 נּוא ןְמּוקעֶג םיִא ּוצ רֶע זָיִא ןְטְלאַהעֶג ליפ
 ְךַלֶמ םעֶד ראַפ ריִמ טיִמ ייֵג םיִא ּוצ טְנאָז

 ה
 בקעי להוא

 - רָּביִא םיִא ןעֶמ טָּה געֶו ןיִא ןעֶועֶג רֶע זיִא ןֶריִפ םיִא ומ
 טאָה סאַּפ םעֶר ןוָייַו ןְסייֵהעֶג םיִא טאָה ןעֶמ נּוא ןֵמּונעֶג

 םֶד םיִא ןעמ טְגאָז סאַּפ םעֶר רֶּביִא טְנייֵל ןעֶמ ןיַועֶג רֶע
 רעֶד טְרעֶפְטְנֶע סאַּפ תֶרֶׁשְמ ןייַד זיִא ּואְו סאַּפ ןייַר זיִא
 | ףֹוא סאַּפ םעֶד ןעֶמּונעֶג ּבאָה ְךיִא ריִמ טְּבייֵלְג רַעֲהָניִלְּ
 ,  ןָהעֶה ךֹוא לאָז ְךיִא ְךֹוה לאָמַא ְךאָנ ראָנ טְנייל עֶרייֵּב זָנּוא
 ףֹוא ןעֶראוָועג ןּביִרְׁשעֶג זיִא טאַּפ רער זַא ןְהעֶז ריִא שעוֶו
 סאַּפ םעֶד ןְּבאָה נּוא טְגְלאַפעֶג םיִא יי ןְּבאָה עֶדייֵּב זָנּוא

 טי ןְּביִׁשעֶג ןעֶועֶג זיִא םִעי יא טְניילעֶג לאָמ ןייֵא ְךאָנ
 * ףעֶד נּוא רעֶד ןופ טייג רעֶדְנלְּב רעֶד נּוא רעֶד ןֹוׁשָל ןייֵא

 תֵרָׁשְמ ןייַמ זַא טְהעֶז דֶנּוצַא רֶדָניִלְּב רעֶד טְרעֶּפְטְנעיָטאָטְׁש
 טייֵטְׁש סעֶיזַא םּוראוָו סאַּפ םעֶד ןיִא ןֶּביִרְׁשעֶג ךֹוא טייֵטְׁש

 ןעבירשעג
 םירקי

 יִד ןּופ ְךיִז טֶה םָע נּוא ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיא ןרָהַא סָר
 ןיִנעֶז םאָו רֹוכָּכַה יֵנֵנֲע איִד ןאָטעֶג ּפָא לֵאָרְׂשִי
 הֵמָחְלִמ ייֵז םיִמ רֶע טֶה ןרֲהַא ןּופ תּוכְז ןיִא ןעוֶועֶג
 ןעוֶועֶג גנֲע רעֶיז אייֵז זיִא םִע לייוו נּוא ןְמְלאַהעֶג

 ןירעקםּוא טְלאָועֶג ְךיִז ייֵז ןְּבאָה הָמָחְלִמ רֶד ןיִא
 גנּוהיִצ םֶקעֶז גוצעֶג קירּוצ ןְּבאָה גּוא םִיְַצִמ ןייֵק
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 תשרפ הניאצ
 ּוד יִשְטאָח טְנאָועֶג םיִא ּוצ דְנייֵרְפ רֶד טָה !

 ְךאָד ןְטְלאַהעֶג טְשיִנ רַּפ ריִמָּת ְךיִמ טְסאָה
 נּוא ְךֶלֶמ םעֶד רַפ ןייֵג ריד טיִמ ְּךיִא לעוֶו !
 לעוֶו נוא ְךֶלֶמ םעֶד ייֵּב ןְרייֵר ריד רַפ לעוֶו !

 זיִא ֹוזַא נוא טֹוט םעֶד ןופ ןייַז ליִצַמ ְּךיִד
 ְךֹוא וזַא ןְפְלאָהעֶג םיִא טאָה רֶע סֶד ןעוֶועֶג !
 רֶטְסעֶּב יי א ְּבראַטְׁש ליווׁשְנעֶמ רֶד ןעוֶו !

 ּביִל ןֶמְסעֶּב םּוצ םיִא טֶה רע סאוָו דְנייַרְּפ
 טיִנ םיִא טיִמ טייג סאָד דְלעֶג םֶד זיִא םאֶד !

 זיִא דֶניֵיַרְפ רָרָדְנַא רעֶד טירְמ ןייֵא ּוליִפֲא
 ןעייג ייֵז רֶדְניֵק נוא ּבייַַו נּוא םיִבֹורק עֶנייֵז |

 םיִכיֵרְכַּת יִר נּוא רֶבק.םָד ןיֵא זיִּב םיִא טיִמ
 םיא טיִמ ןעֶייִג יד דְנייֵרְּפ רֶטיִרָד רֶד ןיִנעֶז
 םיִא רַפ טיִג ןדָייר ייֵז רָּכֶא ְּךֶלֶמ םעֶד רֵּפ
 דְנייַרְּפ רֶד רָּבֶא ןְפְלעֶה טיִנ םיא ןיִנעֶק גּוא
 ןְטְלאַהעֶג ליפ טיִנ ןּופ רָד שֶהׁשֶנעֶמ רָד םִו
 יִד םיִבֹוט םיִׂשעָמ נּוא הֹקָדְצ יִד זיִא סאָד
 נוא טָּפְׁשִמ םּוצ טאָנ ראַפ םיִא טיִמ ןעיינ
 ןיִא יו ֹוזַא םֶנְהיִג םעֶד ןּופ ליִצַמ םיִא ןיִנעֶז
 הֵקָדְצ יִד (תֶוְמִמ ליִצַּת הָקָדִצנ טייֵטְׁש קּוסָּפ
 סע ןְנאָו םיִמָכֲָח יִד טֹוט םד ןּופ ליִצַמ זיִא
 לָמְרַּכ ןופ לֶבָנ רֶׁשֹוע רֶסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא

 שודקה ה"לש
 נּוא טֶכְרּופ ןייֵמְׁש רַפ ּוצ רעֶווׁש םֶר זיִא הָדּואְכִל |

 עֶמְצעֶועֶגְנעֶגעֶג נּוא עֶנעֶרְיִׁשרַפ ייווְצ ןיִנעֶז עָּביִל
 טיִנ ןעֶמ ןעק ךיִז טְכְראַפ ןעֶמ ּםוָו םעֶד רַפ תודֵמ |
 ןְגיימ םיִמָכֲח יֵרָזנּוא זַא ּויִא תַמָא רעֶד ראָנ ןֶּביִכ !
 רָמאֵמ אֵּבַה שמה וי = ןיי ויי

 ןְּבאָה ריִמ נּוא ןיר טיש רב טא ריב ןבה
 יִו םיִטָרְּפ עֶריִא טיִמ הָוְצִמ יד ןעוֶועֶג םִיקּמ םיִנ !
 ׁשֶנֲעָמַא זַא לאָמַא טְפעֶרְמ סֶע גּוא ןייַזּוצ ףְראַד סַע |

 ףורָר טְריִצְלאָטְׁש נּוא הָוְצַמ עֶנייֵלְקַא לאָמַא טּוט
 טְלאוָו סֶע נּוא ןְמּונעַג ןָא טיִנ ראָג הֶוְצִמ יִר זיִא |
 ןאָמעֶג םיִנ ראָנ איז טְלאוָו רע זַא ןעוֶועֶג רֶּבייֵלְג !

 ףְראַר טאָג ּוצ עֶּביִל םֹורְג ןּופ זַא זיִא רקָיע רֶר נּוא

 טפר הניארו בקע
 טְלאוָועֶג טיִנ לאָמ ןייק; יִנֲע ןייק טאָה נּוא
 הָנּוׁשְמ הָחיִמַא םיִא ףֹוא טאָג טאָה ןעֶייִל
 םעֶר ןּופ ּפָא ןְונְרעֶל םיִמָכֲח איד טְקיׁשעֶג
 רֶד םֶד שְּךֶמֲעַמ לֵאוׁש ְּךיֶהלֲא יי הָמִנ קּוסָּפ
 ןְכאַמ תֹוכָרְּב טְרָדְנּוה גאָט עֶלַא לאָז ׁשְנעֶמ
 טרָדְנּוה גאָט עֶלַא טאָה ּךֶלָמַה דִוָד ןעֶד
 נאָט עֶלַא זיִא .םִע לייוַו טְכאַמעֶג תֹוכָרְּב
 לֵאָרְׂשִי ןופ ןְּבְראָטְׁשעֶג ןָׁשְנעֶמ טְרָדְנּוה
 ּוליִּפֲא טיִנ טיִפְנַח טאָנ (םיִנָּפ אָׂשִי אל רֶׁשֲאַג
 ןייֵא ףֹוא רֶע טְפאָרְטְׁש קיִדַצ ןְטְסעֶרְג םעֶד
 .טְמעֶנ נוא טוט רע .סאוָו הָריִבְע עֶטְצְנעֶלק
 רעֶד סו תֹוָצִמ טְניִזֹוט איִד רֵחֹוׁש ןייק טיִג
 .רֶע םָֹו הָריִּבַע ןייֵא ןיגעק ןאָטעֶג טֶה קיִדצ

 ףֹוא םיִא טְפאָרְטְׁש רע טרעֶינ ןאָטעֶג טֶה
 איִד ףֹוא רַכְׂש םיִא טיִנ נּוא הָריִבֲע רעֶד
 םֹותָיַא ןּופ טָּפְׁשִמ םעֶד טּוט רֶע נּוא תֹוָצֵמ
 ָךֹוה זיִא טאָג יִׁשְמאָח הָנָמְלַא ןייֵא ןּופ נּוא
 ריִא (םֶכְבַבְל לֶכְּב ֹודְכעֶלּו) בּוׁשָח נּוא
 ןֶצְראַה ןְצְנאַנ רעייַא טיִמ ןניד טאָג טְלאָז
 רעֶר ןייַו לאָז םֶד הָלֵפְּת יד ןעֶמ טְנייֵּמ סֶד
 טְסְלאָז ּוד טאָג ּוצ תֹובְׁשֲחַמ עֶטּוג טימ רקָיע
 תֹועָר תֹוריָנ לֶמֹבִמ ויִא הָלֵפְּת םאֶד ןְסיוו

 א בקעי להוא
 ןייא ןעֶר ןעֶקיאָנ טייג רעֶרְניִלְּב רעֶד נּוא רעֶד ןעּביִרְׁשעֶג
 לאָז רע. ׁשֶנֶעמ ַא ןעֶּבאָה ְךיִז זומ רעֶג ןייֵג ןייֵלַא רעֶדְניִלְּ
 טְסיִמׁשעֶג ןּבאָה ריִמ םאוָו ןינע רעֶד זיִא סאָרןעֶריִפ םיִא
 אָרֹומ טְסְלאָז (אָריִּת ְךיֶהֹלֲא 'ה תֶאו טְגאָזעֶג טֶה קּוסָּפ רֶד

 איוִו ְךיִז זיִא ׁשְנעֶמ רעֶטְסאָרְּפ רעֶד ראָנ טאָג ראַפ ןְּבאָה
 אָרֹומ גוא טאָג ןעֶניִד ּוצ ֹוזַא יו טיִנ טְסייוַו רֶע רֶדְניִלְּב ןייֵא
 ּוצ ןעֶמּוק ׁשֶנעֶב רעֶטְסאָרַּפ רעֶד ְךיִז זומ םיִא ראַפ ןעֶּבאָה

 טאָג ןְניִד ּוצ ּוזַא יוִו ןְנְרעֶל םיִא לאָז רֶע םֶכָח ריִמָלֵּת םעֶד
 םעֶד ןיפ ןעֶגְנּורְדעֶג זיִא םּורָד םיִא ראַפ ןעֶּבאָה אָרֹומ גּוא
 ְךֹוא םֶכָח ריִמְּלַּת םעֶד ראַפ ןְּבאָה אָרֹומ לאָז ןעֶמ זַא קּוסָּפ
 זּומ ְךאַז רעד ןיִא דֶניֵלְּב זיִא ׁשְנעֶמ רעֶטְסאָרְּפ רעֶד םּוראוָו

 גוא ןָרָהיִפ םֶהיֵא לאָז רעיםֶכָח דיִמלַּת םעֶר ןעֶּבאָה ְךיִז רֶע
 ג טאָג ראַפ ןָּבאָה ֹוצ ארָומ ֹוזַא יו ןייועםֶהיִא לאז

 םירקי ימוקיל *
 ןְּבאָה גוא .ןְפאָלעֶג ךאָנ ייֵז ְךאָנ יִֵל יֵנְּב יִד ןיִנעֶז !
 לֵאָרְשי יֵנְּב יִר נּוא תֹוחָּפְׁשִמ טְכַאטיִגְרַהעֶג ייֵז ןּופ |

 נּוא תֹוחָּפְׁשִמ ריִפ יֵול יֵנְּב יִר ןופ טיִנְרַהעֶג ןֶּבאָה
 ֶּבוהעֶג ןָא ייֵז ןֶּבאָה טְרעֶקִיִג םוא קיִרּוצ ְךיִז ןְּבאָה
 זְנּוא טאָה רעוֶו רָרָדנַא רֶד ּוצ הָנֲחַמ ןייֵא ןְגאָז ּוצ
 ןיִרעוֶו טרְניִמעֶג זנּוא ןופ לאָז םע;םֶד ןעוועֶג םִרֹוג

 ןיֲהַא ּוצ םיִנ ןְּבאָה ריִמ לייוַו תֹוחָפְׁשִּמ ףֶלעְֶצ
 זיִא רֶרָס רעֶד איוִו דֵּפְסֶה םעֶד טְכאַמעֶג דיִסָחַה

 ול

 ןרָהַא ּוצ טְכאַמעֶג הָרָמֹומ ןיִא טְראָד אי ןֶּבאָה
 טְנייוַועֶג נּוא טְגאָלְקעג ןְּבאָה גוא רֵּפְסֶה ןייֵא

 טְראָר ניא ןּבְראָמׁשעֶג ,טְראָד טְלאוָו רֶע ְךיילְנ
 יא ןרֲהַא ןופ ןוז רֶד רֶנֶָלֶא גּוא ןְראָועג ןָּבארְגּ
 הָיָהְ) .טֶרָא םֶרָטאֶפ ןייַנ ףוא ןֵהּכ ןְראוָועֶג טְראָד
 ןייַז םעוֶו סע נּוא (יַתֹוָצְמ לֶא ּועְמְׁשִּת ַעֹומָׁש םִא
 טיִּבִגְךיִא םִו תֹצִמ עֶנייַמ ןיִרעֶה ּוצ טעוֶו ריִא זַא
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 םָד ףוא טְוייוַו למִיִה ןיִא לָזִמ סֶד יֵׁשְטאָה
 ןְּבאָה טיִנ רֶדְניֵק ןייק טעוֶו רע םֶד ןְשְנעֶמ
 ןְכאַמ רֶּביִא הָלּפְּת ְךֶרֹוד לּזִמ םָד רֶע ןאק
 טאָה רע סֶד קָחציייּב ןְיִפעֶג רימ יז ֹוזַא
 רֶדְניֵק הקברּבייוו ןייַז טֶה וזַא ןאָמעֶג הָלִפְּת
 םֹוא ֹוזַא טיִנ טאָה לֶזַמ ריֵא יִׁשְמאָה ןְניוַועֶג

 רֶדֵסְמ הֶלּפְּת יִד ןְּבאָה םיִמָכָח יד ןעֶד ןְיועֶג
 ירד טְראוָו נירְביִא ןייק ןְּבאָה נּוא ןעוֶועֶג
 הָלָפְּת ליִטָׁש לאָז ןעֶמ נוא טְלעֶטְׁשעֶג טיִנ
 םֶה יִז םֶד הָנֵח ייֵּב ןְניפעֶג רימ יו ֹוזַא ןאָט
 אז ןאָטעֶג הָלִפְּת ליטִׁש ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיִא
 טֶה ֹוזַא ןֶצְפעֶל עֶריִא טימ טְריִרעֶג ראָנ טֶה
 נּוא רֹוּכִׁש זיִא איִז טְנייֵמעֶנ לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶר
 יֵרֹוּכָׁש יִד אָד ּוטְסּוטסוו טְגאָזעֶג ריִא ּוצ טֶה

 ןייק טְסיִּב ּוד טְרעֶפְנעֶג םיִא יִז טאָה הָׁשִא
 טאָה ֹוזַא הָלֵפְּת ּוט ְךיִא טיִנ איִבָנ רָמֶכעֶר
 טְשְנעֶּבעֶגןייַזטְסְלאָזּוד טְגאזעֶג לֹודְְֲהּכ רֶד
 טֶה טאָנ ןעֶד ןיזַא ןְגיוועֶג ראָי םָד טְסעוֶו ּור
 ָא ןעֶמ לאָז ןְנאַד ןופ ןְמּונֶג ןָא הָלָפָּת ןייַד
 הָלִפְּת רעֶד ןיא ןֶעייֵרְׁש טיִנ לאָזיִמ ןיִנְרעֶל
 פָא ְךיז יִאְדַוְּב ןְפְראַד רֶּבייוו איִד טֵרָפִּּו
 טיִמ לֵטַבְמ ןיִנעֶז אייֵז ןעֶייִרְׁש ּוצ טיִנ ןֶמיֵה
 טיִג ןאק רֶרעֶדְנַא רעֶד סאָד ייֵרְׁשעֶג רעֶייז
 הָריִבֲע ןייֵא ְּךאָנ נוא ןאָט הָלִּפְּת טְכעֶר
 סאָד ןְעייֵרְׁש רֲעייז ְךֶרֹוד רֶּבייַו איד ןְּבאָה
 עֶיִּב ןְּבאָה גּוא לֹוק רֶעייז ןיִרעֶה ןְנאַמ יד
 לאָז ְׁשְנעֶמ רעֶד נּוא םעֶד ךרֹוד תֹובָׁשֲחַמ
 ןייֵא ְךיִז לאָז רע ןאָט הָלִפְּת אָרֹומ טיִמ
 ְךַלָמ ןיא רפ ןיימְׁש לאָז רֶעןעוֶו ןְמעֶג לָׁשֶמ
 אָרֹומ טיִמ נּוא ׁשיִנְרָטיִצ טיִמ רֶע טְלאוָו ֹוזַא

 ראַפ טייֵטְׁש רֶע ןעוֶו ןֵּכָׁש לָּכִמ ןְנאַטְׁשעֶג
 אּוהָדּורְּב שֹודֹקַה םיִכָלְמַה יִכָלַמ ְּךֶלֶמ םָד
 ןּופ ףֹוא טייֵטְׁש ׁשְנעֶמ רעֶד דְלאַּב יוִו נּוא
 טֶה רֶע סאוָו ןָּבול טאָג רֶע לאָז ףאָלָׁש ןייַז

 טְכאַנייּב ןעֶד טְרעֶקעֶג םּוא הָמָׁשְנ ןיֵיַו םיִא
 ףורַאהָמָׁשנןייַז טייֵגטְפאָלְׁש ׁשְנעֶמ רָד זַא

 שורקה ה"לש -
 טְנְראָזאַּב נּוא ןָּבאָה אָרֹומ גיִדְנעֶמְׁש ׁשֵנעֶמ רעֶד

 תֹוצָמ איִד ןעוֶועֶג םִיקמ טיִנ רֶע טאָה רֶמאָט ןייז

 רֶמאָמ נּוא ןייַזּוצ ףְראַד סֶע יוִו ןאָמעֶג םֶה רֶע םִו

 עֶכְלעֶַא ןְואָלעֶג קעוַא נא ןְהעֶז רַּפ ראָג רֶע טֶה
 ָךְרֹודאַד נּוא ןייַז םַײקמ טְנאָקעֶג טֶה רֶע םָװ תֹוָצָמ

 :הָבֲהַא טיִמ הֶאְרִי ןגינייֵא רפ ןעֶמ ןעקע

  םקע תשרפ

  ןיימ טיִנ ְךיִז לאָז רֶע ןייַז טְניראוועג לאָז

  ןייַד נוא ואָרָג ןייַד ןְסקאוַו ןְכאַמ לעֶו טאָנ
 - םֶד ןְגָ ןְׁשְנעֶמ עַׁשיִראנ יד יו טיִנ הֶאובָּת
 ןֵּבעֶג לעֶו ְךיִא טיִּתַתְנְוּע טאַנ טְגאָז םּורְד

 הניארו
 טָּפאַח ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו נּוא לָמיִה ןיִא
 םיִא ּוצ רָדיוִו הָמָׁשְנ יִד ְּךיִז טְרעֶק ףוא
 רָד ןיא ףֹוא ְּךו טְּפאַח שנעמ רֶד ןעֶו
 הָמָׁשְנ ןייַנ סאָד ןְסיוִו רֶע לאָז ְךֶייֵרְפ
 .חִע וא :ּוא םאָנ ראַפ טְכאַנ יִד ןעוֶועֶג ןייַר
 . םיִא םוִו טיִנטְסייוִו נּוא גיִרֹורְמ ףוא טייֵטְׁש
 זיִא הָמָׁשְנ ןייַז סאָד ןםִיוִו רֶע לאָז ֹוזַא זיִא
 וו ּוא טְכאַנ יִד טאָג רַּפ ןעוֶועֶג ןייֵר שיִנ
 .לייַטַא ריִמ ןיִלעוֶו הָלִפְּת ןּופ ןְטְלאַה רימ
 .ׁשנעֶמ רעֶד סאָד הָלִּפְּת ןּופ ןְּבייֵרְׁש םיִניֵד
 .לאָמ עֶלַא טיִנְךיִז לאָז רע םאָד ןָסיוִו לאָז
 .תֵרָׂשֲע הָנֹומְׁש ןָא טְּבייַה רע זַא ראָנ ןְקיּב
 ּוצ נּוא םיִדֹומ ּוצ נּוא םֶהָרְבַא ןִנָמ ּוצ נּוא
 / חִע וַא נּוא תֹודֹוהְל הָאָנ ְףֶלּו ךנִׁש בֹוטַה
  םָד טיִמ רֶע לאָז הֵרְׂשֲע הָנֹומָׁש םֹוא טייֵנ
 - איירד לאָז נוא ןייֵג םֹוא רעירפ םיּפ ןקְניֵל
 - חע לאָז ְּךאָנ רעֶד נּוא ןייַנ רָטְנּורַא טיִרְמ
 = ןייז ןינעקא לאָמ ןייַא לאָמ איירד ןְקיִּ ְךיִ
 - יֵטְכעֶר ןייַז ןינעקא לאָמ ןייַא נּוא דָנאַה עקָניִל
  חַע נוא ןינעקא ךיילְג לאָמ ןייֵא נּוא דְנאַה

 - םכְצְרַא רַמְמ יִּתְַנו .טייְֵׁש אָד יו ןְקיִּ
 . ןיינ ןיא ןיִנעֶר םעֶד ןְּבעֶג עו ךיִא (וּתעְּב
 - נוא ליפ וצ טיִנ םיִא ףְראַדְּב ןעֶמ ןעוֶו טייֵצ
 .ךְשֹוריִתְו נה ּהּפַסָאְמ גינייַו וצ שיִנ
 / ןייד ןְלְמאַו ןייֵא טְסעֶו ּוד נּוא ׂ(ְךַרֶהְציִו
 - איד לייא םֹוּב ןייַד ּוא ןייוַו ןייַד נּוא ןְראָקג
 - ר טְגאָועֶג טאָה טאָג יֵׁשְטאָח ןְגאָז םיִמָכֲח
 ,ּוטְסְלאַז ןיִנְרעֶל הָרֹוּת טְכאַנ נּוא נאָמ טְסְלאָז

 - הֶרוּת טונ זיִא םִע ןעֶד ךֹוא ןֵלְדִנאַה ְּךאָד
 = נּוא (ּףֵָׂשָּב בׂשֹע ִּתַתָנוו הָרֹוחְס טיִמ

 ו

 / תולזמ יד ְךֶרֹוד טְסקאוַו הָאּובְּת נא זאָרְנ

 ָֿ . םֵׂשֲע רֶעִיִרְפ טייֵמְׁש םע נּוא ואָרָג סאָד
 : ד םירקי יטוקיל 7 רשב

 ; ןְצְנאַג רעיא טיִמ ןעֶניִר םיִא טְלאָז נּוא טאָג
 םעֶד רַפ ןֶּבעֶג ְךייַא ְךיִא לעוֶו ּבייֵל נּוא ץְראַה
 - ןייַא טְּסעוֶו ּוד נּוא טייַצ רעֶד ןיִא ןיִגעֶר רעייַא
  ןֶמְרִּבְייֵא עֶנייד גיא יי ןייַד ןְראָק ןייד ןְלְמאַ
 . עֶנייַר ּוצ רֶלעּפ ןיֵא ואָרְג םָדןְּבעֶג לעֶו ךיִא נּוא
 / טאז טְסעוֶו נּוא ןיִסע טְסעוֶו ּוד נּוא תֹומֵהְּב

 2 יי

 כא: שמא

 ראג וי



 0 ריר לא יא (טשטס יי יי( יי ארוח

 הניאצ

 ןִאֹואָרְנשָד ןְּבעֶג לעוֶו ךִא ּךְּתְמִהְבלּדְרָׂשְּ
 ְךאָנ רעֶד נּוא תֹומהְּב עֶנייַד ּוצ דְלעֶפ ייד
 ןייוו ּוצ ןיִסע טְסְלאָז ּוד (ֶּתְלַכָאְוו טייֵטְׁש
 נּוא ןיסע הָמָהְּב רָד ןְּבעֶג רעֶירְפ לאָז ןעֶמ
 םֶכָל ורְמָׁשִהְ ןיִסֶע ןייֵלַא ןעֶמ לאָז ְךאָנ רֶד
 רעייַא םֶדטְניִראַועֶג טייַז (םֶכָבַבְל הָּתְפִיןּפ
 ןָייֵּבּוצ ןירעוֶו טעֶרעֶג רֶּביִא טיִנ לאָז ץֶראַה
 ְךייַר זִא ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןעוֶו ןְגאָז םיִמָכֲח איד
 םּורָד ּךֹוה נּוא גיִדְרַפאָה ץֶראַה ןיִיַז זיִא ֹוזַא
 ְךֹוא םּורָד :ּוא ּזייֵּב טוט רֶע סאָד טְמּוק
 ְךייַא ףֹוא טאָנ טעֶו (וגו םֶכָּב יי ףַא הָרָחְו

 ןייֵג טינ ןינעֶר ןייק. טעוֶו םִע נוא ןיִנְרעֶצ
 טיִמ ְךֶועילַא יִּבַר ןְגירק תיִנעַּפ ְּתְכֶּסִמ ןיִא
 ןיִנעֶד איד טְנאָז רֶועֶילַא יִּבַר עֶׁשֹוהְי יִּבַר
 ןְקְלאוָו יִד סאָד םיּוניִקֹוא םַי םעֶד ןּופ ןָמּוּק

 טאב 6 = (נו ץֶרָאָה ןמ

 .טֶה נּוא דְרֶע רֶד ןּופ ףֹוא טייג ןקָלאוָו ןייֵא
 טְגאָז עֶׁשֹוהְי ר נוא דְרֶע יד טְקְניִרְמעֶג ןָא
 םֶד ףֹוא םוָו רָסאֵוַו םֶד ןּוֿפ ןָמּוק ןיִגעֶר יד
 רָד נּוא תיִׁשאֵרְּב יֵמָי תֶׁשִׁש ןּופ זיִא לֶמיֵה
 תֶמָא ןְגאָז םיִנָּבַר עֶדייֵּב איִד ְגאָזיֵיַחְב
 רָד םּונָיקֹוא םִי םעֶד ןּופ ןיִנעֶר טייג לאָמַא

 נּוא םָׁשָנ טְסייֵה םִי םֶד ןּופ טייג םוָו ןיִנעֶר
 םעֶד ןּופ רָסאוַו םָד ןּופ טייג םוָו ןיִגעֶר רָד
 טְמּוק םו ןיִגעֶר רֶד רֶטָמ טְפייֵה רֶד לָמיִה
 יו ֹוזַא ןְגאָרְט דֶרֶע יֵד טְכאַמ םִי םעֶד ןּופ
 ןְדמעֶרפ ןייֵא ןופ ןְנאָרְט טְרעוֶו הֶנְמלַא ןייֵא

 צר הניארו בקע תשרפ
 ןופ םּונ ץְנאַנ טיִנ הָכְרְּב יִד זיִא םּורד ןאַמ
 רַד רָּבֶא םִי םָד ןּופ טְמּוק םו ןיִנעֶר םעֶד
 םעֶד ןּופ רָסאַוַו םעֶד ןּופ טְמּוק סאוָו ןיִגעֶר

 ןְגאָרְמ טְרעוֶו הָׁשִא ןייַא יו ְךיילְג זיִא לָמיִה
 ןיִנעֶר םעֶד ןּופ הָכָרְּב יד נּוא ןאַמ ריִא ןּופ
 ַײ חַּתְפִיְנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יוִו ֹוזַא טּוג זיִא
 טאָנ (םִיַמָּׁשַה תֶא בֹוטַה ֹורָצֹוא תֶא ףָל
 םעֶד ןּופ רֶצֹוא ןֵשּוג ןייַז ןניִפֶע ריִד טעוֶו
 (םֶכְבַבָל לעהָלֵאיִרָבד תֶא םֶּתְמַשְו) לָמיֵה
 ןיִא ןיִנעֶו לֵאָרְִׂי יִׁשְטאָה ןְנאָז םיִמָכֲח איִד
 תֹוצַמ טיִמ טְגָכייֵצעֶגְייַזְּךאָד ייֵז ןְלאָז תּולָג
 נּוא תיִציִצ טיִמ נּוא הָוּוזִמ טיִמ נוא ןיִליִפְּת
 ריִא נּוא (םֶכיֵנְּב תֶא םָתֹוא םָּתְדַמַלְו) הֶליִמ
 םָר ןעֶו רֶדְניֵק עֶרעֶייֵא ןיִנְרעֶל ןְכאַמ טְלאָז
 רֶמאָפ רעֶד לאָז ןְרעֶר ּוצ ןָא טְּבייֵה דְניֵק
 ּונָל הָוִצ הָרֹּת ןְנאָז ּוצ ןיִנְרעֶל דְניֵק סאָד
 םֶהָל תַתָלנ לֵאָרְׂשִי עַמְׁש נּוא הָׁשָרֹומ הָׁשֹמ
 טְניִרעֶל קּוסָּפ רֶד (ץֶרָאָה לַע םִיַמָּׁשַה יִמיִּכ
 ןְּבעגעֶג ןְראוָו זיִא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא סאָד זְנּוא
 רעֶד איוִו נְנאַל ֹוזִא לֵאָרָׂשִי ּוצ גיִּבייֵא ףֹוא
 יַׁשְמאָה נּוא טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןייז םעוֶו לָמיִה
 רֶדיוו ְךיִ יי ןיִלעוֶו ְּךאָד תֹלָג ןיִא ןיִנעֶז ייֵז
 רֹומָׁש םִאיִּכנ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןירעק םיִא
 תֹוָצִמ םְטאָנ ןֶטיִה טעו ריִא ןעוֶו (ןּורְמְׁשִּת
 וזַאו דְנייַפ עֶרעֶייַא ןופ ןְטיִה טאָנ ךייַא טעוֶו
 םַא הָיָה טְנאָז קּוסָּפ רֶד יו ׁשיִנָכייַלְג ןיֵא
 שעוֶו ריִא ןעוֶו טְנייֵמעֶג זיִא (ועְמְׁשִּת עַומָׁש
 אַנ ׁשעוֶו תֹוָצִמ יד ןּופ טאָּבעֶג איד ןיִרעָה
 ׁשיִא בֵציִתְי אל) הָלִפַּת רעֶייַא ןיִרעֶה ּוצ

 םכינפב

 םירקי יטוקיל

 רָּביִא ץֶראַה רעה ראה היא שי ריב
 םעֶו נּוא ןיִרעֶק ּפָא םעוֶו ריִא נּוא ןיִרעוֶו םעֶרעֶנ
 אייז ּוצ ְךיַא םעֶו נּוא רֶמעֶג ּפָא עֶדְמעֶרְפ ןעֶגיִד
 טעוֶו נוא ךייַא ףֹא ןיִרעֶייִּב טאָנ ְךיִז עוו ןקיִּ
 יגעֶר ןייק ןְּבעֶגטיִנ ןָלאָז ןֵלְמיִה יד ןְטְלאַה ףוא
 יו וזַא טְכּורַפ ריִא ןְּבעֶג טיִנ טעוֶו רֶרָע איֵד נּוא
 טעֶו ריִא ּוליֵפֲא טְּביַרְׁש ׁשֹודְקַה םיָּיַחַה רּוא רעֶד
 ןּופ רֶסאַו ןעֶהיִצ טעוֶו נּוא רֶרְלעּפ עֶרעייֵאןֶעיִז
 ןְּבעֶג טיִנ ךוא יִז טעֶֶו ְךעֶּב יֵר ןּופ גוא ןְלאַַוק יד
 ְךעֶג טעֶֶו ריִא נּוא (הָרָהְמ םֶּתְדבָאַו) טְכּורּפ ריִא
 רֶמולְּכ דְנאַל ןְגיִזאָד םעֶר ןּופ ןיִרעֶו ןְרול רַפ

 עֶגיִריִרפ יִר ןופ הֶאּובָּתליִפ ןְּבאָה טעוֶ ריִאּוליפֲא
 איָו ראָנ ןעֶעיִג רַפ טי הֶאּבָּת יד ריִא םעֶנ ןְראָו

 ראַפ רָּנא ןיִרעוֶו טְלֹופ ראפ ןיִרעוו ןְרול רַּפ טעוֶו
 ַעּובָׂש אָּבְלַּב ןופ תֹורָצֹוא יִד יו ֹוזַא ןיִרעֶוֶו טְנעֶרְּב

 ןּבְרוח תַעַׁשְּב טְנעֶרְּב ראַפ ןְּבאָה םיִעָׂשָר יִד סאָו
 טעוֶו ריִא זַא (ןּורְמְׁשִת רֹומָׁש םֶאיִּכ) ׁשֶרְקַמַה תיֵּב

 ןאָמ ּוצ ְךייַא טיִּבעֶג ְךיִא םָע תֹצַמ יִד ןָפיִה רֶּבֶא
 ןיִגעוֶו עֶנייז ןיא ןייג ּוצ ה"ּכ טאָנ ןְּבאָה ּוצ ּביִל ייֵז
 ראַפ ןּופ רֶע טעוֶו םיִא ןיִא ְךיִז ןְטְפעֶהַּב ּוצ נּוא
 םיִרעֶמיִא נּוא רֶקָלעֶפ עֶגיִזאָד יד ןֵּבייַרְמ רֵּפ ךייַא
 ןייַז טעוֶו סאָד םיַפ עֶרעֶייִא ןיִלעֶמְׁש טעוֶו ריִא יוֵו
 םיִנ ךייַא ןיגעקא ְךיִז םעֶו רֶנייֵק גּוא םֶרָעייַא
 רֶעייֵא טעוו אָרֹומ רֶעייַא נּוא רַחַּפ רעֶייַא ןיִלעֶטְׁש
 םֶה רע} יו וזַא. דְנאַל ןֶצְנאַג םעֶד ףוא ןְּבעֶג טאָג

 :טְגאָזעג וצ ְךיַא
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 ךייא ןינעקא ְךיִז םעוֶו ׁשְנעֶמ ןייק (םֶכיֵנפַּב
 ַײ ןֵּתִי םֶכֵאַרֹומּו םֶכָדְחַּפ ןיִלעֶמְׁש טיִנ
 טוייוַו קּוסּפ רָד זֶרָאָה לָּכ יֵנְּפ לַע םֶכיֵהֹלֶא
 ףֹוא ן ואָל רַפ ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד םֶד זנּוא
 רעֶד ןעֶד טאָג ראפ ןְטְכְראַפ ךיז נא טאָג
 מרעוו רעֶד טאָנ ןיִא ְךיִז טְרָיִכעֶז רַּפ סאוָו
 קֹוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא תֹורָצ עֶלַא ןּופ פּוציִנ
 רַפ םאוָו רָד (בֶנׂשִי יַּב חְמֹוּבַהְ) טייֵמָׁש
 טקְראַטְׁשעֶגטְרעוֶו רַד טאָנ ןיִאְךיִז טְריִכעֶ
 טְניִבֲא טייֵגנּוא תֹוצְמ יִד טְלאַה םָ רָד גּוא
 וזַא גנאַל טְּבעֶל רעֶד לּוׁש ןיִא ןְגְראָמ נּוא
 שב ןייֵא ּונְֵמַלְי רפס ןיא ןְניִפעֶג ריִמ יו
 ועֶג טלַא רעֶייִז זיא יִז סו הָׁשֵא ןייֵא טיִמ
 טאָ וא אָּתְמֲַ ִּ יִמוי'ר רפ ןְמּקעֶג זיִא

 ,בקע תרטפה
 טְכאַרְמ ןֹויִצ טאָמְׁש איד (י יִנֵבְזַע ןויִצ רֶמאֹּתַו

 ְךיִמ טאָה נּוא טְואָל רַפ ְךיִמ טאָה טאָג
 הָׁשִא חְַּׁשִַּה) וזַא טיִנ ויִא סֶע רָּבֶא ןָסעֶג ראַפ
 רֶניֵק גָנּי ריִא הָשָא ןייֵא ןעֶד טְסעֶג ראַּפ (הָלּוע
 רָּביִא ךיז ןְמעֶראַּב רעֶר ּוצ ןּופ (הָנּמִּ ןֶּב םֵחַרַמ
 ןעק סאָר ְךוּב ריִא ןּופ םורַא טייג םוָו דניֵק םעֶר
 םעֶג רַפ ווא ןָסעֶג רַפ םָד לאָז איִז ןייַז טיִנ ְךאָד
 לאָמַא ּליִפא ןעוֶו נּוא טיִנ ךוא ְךיִד טאָג ְךיִא
 ראַפ טאָנ יא רֶּבִא ןְפעֶג רַּפ אי ןָכאַ יד ןיִרעוֶו
 קְנעֶרעֶג ְךיִא (ךיִתֹוק ַח םִיַּפַּכ לַע ןֵה) טיִנ ְךיִר סעֶג
 ףֹוא טְציִרקעֶג םוא ְךיִד ּבאָה ְךיִא איוִו ְךילְג ךֶר
 שֶרְקִמַה תיֵּב םֶר ןּופ ןָרֶעומ עֶנייַד נּוא רֶנעֶה עֶנייֵמ
 ּוצ ןְנאַמ רֶד ךימ לאָז ךיִא ריִמ ןיִגעֶק ריִמָּת ןיִעֶז
 ןליֵא רֶרְניֵק עֶנייד ןְזאָל (ךינָב ּורֲחַמ) ייֵז ןֶעוּב
 סאוָו יד ןייג םֹורַא ריִד ןּופ ןִלעֶו ןאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת
 טיִנ רעֶמ ְךיד ןיִלעוֶו יז טְכאַמעֶג בּורָח ְךיִד ןּבאָה
 םֶר העְז ןְגוא עֶנייֵר ףוא ּבייֵה (יאְׂש) ןְכאַמ בּורָח
 גוא טְלָמאַזעֶג ןייֵא ןְראָו ןינעֶז רָדְניֵק עֶייַר עֶלַא
 ְךיִא רעֶוְׁש ('ה םּואָנ יִנֲא יַח) ריִד ּוצ ןְמּוקעג ןיִנעֶז
 עֶלַא טיִמ סאָר טאָג טְגאָז וזַא ּבעֶל ְךיִא איו ּוזַא
 טיִמ איו זַא ןְרייֵלָק ןָא ךיד ּוטְסעוֶו רֶדְניִק עָנייד
 ןיִא ןֵּפיִנָק ןָא רֶרְניֵק איד טְסעווו וד נּוא גֶניִריִצַא

 הדוהי ילשמ
 טְגעֶרְפ ׁשֶרֶדֵמ רעֶר יִנָחָכְׁש יָנֹדֲאַו יי ינְבְִע ןֹויִצ רֶמאֹּתַע

 טְגאָז יִָחְָׁש ינביִע סאָמ ייווָצ טייֵטְׁש סאָו ראַפ
 רכוז ּתְׁשֶא .סַע הָׁשֲא אֵׂשֹונ םֶרָאְו לֶׁשָמַא ׁשֶרֶרֶמ רעֶד
 - טֵׁשָּפ רעֶד ויִא (יִנָּתחַּכׁשּו ִנָּתְבַוֲע הָּתִאְו הָנֹוׁשאִרָה הֶׂשֲעַמ

 ביי ןייַז טיִמ ןעֶטְג יז לי רעיא ןעֶו הע רֶמאָלּוזַא
 - ןּופ רעי טאָה לאָמַא .תֹונֹורְסֶח נּוא תֹולֲעַמ טאָה איִז סאוָג

 תשרפ

 יע שא. עט ער

  תעאוו בקע

 : א ןיִסע טיִנ ןעק ְךיִא טְלַא רֶעיזןיִּב ְךיִא
 : היִמ ןֹוׁש זיִא םע ןְפאָלְׁש טיִנ נּוא ןְקְניִרְט טיִנ
 ןְבְראַטְׁש ןירעֶג טְלאוָו ְךיִא ןְּבעֶל םֶד סּואיִמ
 .ןיֵא רַפ סאוָו טְגאָזעֶג ריִא ּוצ יסֹוי 'ר טאָה
 ענייר עֶלַא ןאָמ ּוצ טְנאוועֶג ּוטְסיִּב הָוְצִמ
 ןְטְשרע םוצ ןיִּב ְךיִא הָׁשא איד טְנאָז עֶמ
 : טֶה ןְנְראָמ נּוא טְניִבָא ןגנאַנעֶג לּוׁש ןיִא
 ןיַא טיִנ געט ייד ייֵנ טְגאָועֶג ריִא ּוצ יִסֹוי
 ןיִא ֹוזַא ןאָמעֶג ֹוזא הֶׁשִא יִד שֶה ןייַרַא לּוש
 ,נוא ןְראוָועֶג קנאַרק גאט ןְטיִרָד םעֶד ןיא יִז
 .ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש טאָה םאָר ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 גאָט עֶלַא טייג םִֶו ןְׁשְנעֶמ םֶר לאוו טְגאָועֶג
 ןְבעֶל גנאל ןְניִפעֶג רעשעוֶו וזאןייַרַא לּושןיא

  יִּכ) הָלַּכַא אייּב .גָניִריִצ ןָא טּפיִנְק ןעֶמ איו ריִד
 .גּוא תֹובְרֹוח ענייד ןעֶד (ךיוממּושְ ְךיַתֹובְרֹוח
 ,טעוֶו דְנאַל טֶריִפ ּוצ ןייַד נּוא רֶמרֶע עֶטְסיוו עֶייַד
 ירד ןציז ּוצ רֶזיַה ףורד ןֶעוּב ּוצ ןייז גֶנֶע טְנייַה
 .ןייד ןיִא ןציִז ןִמּוק ןיִלעוֶו סאָו רֶציִזליִּפ ןיִגעוו
 .טרָמייוו רעֶד ןילעוֶו רֶּבראַר רַפ עֶנייַד נּוא דֹנאַל
 ןְגאָז ְךאָנ ןיִלעוֶו אייֵז (ּורְמאֹי רֹוע) ריר ןּופ ןיִרעֶוָו

 . ןעֶועֶג טְסיִּב ּור סאָוו רֶדניִק יִד ןְרֶעֹוא עֶנייַד ןיִא
 ּוצ טֶרָא סאָד גָנֶע ריֵמ ויִא סֶע יִיז ןופ ןְפְראוָו רַפ
 ןייזּוצ ןְגאָז םעוֶו רֶנייֵא קָלאָפ ליִפ ןיִגעֶו ןופ ןְיז
 ךיִד קיִר גוא ןיִגעוֶו טעֶנייַמ ןיפ ןְהעֶנעֶג רָבֵח
 .ןְצעֶז ךיִמ לעוֶו ְךיִא נּוא טְרָא רֶדְנאַנַא ףֹוא קעוֶוַא
  ןְטְכאַרמ ריִדּוטסעוֶו ּדְַבְלַּבתְרַמָאְו)טֶרָא ןייַדףוא
 איר ןְגֹוצעֶג ףוא ריֵמ טאָה רעֶו ץְראַה ןייַד ןיִא
 ןְפְראוָו ראַפ ןעוֶועֶג ְךאָד ןיִּב ךיִא רֶדניֵק עֶגיִזאָר
 וזַא (רַמָא הֹּכ)ןייַלַא ןעוועֶג ןיִּב ְךיִא נּוא אייז ןופ
 איד ּוצ ןּבייַה ףֹוא לעווו ְךיִא ראַה רעֶד טאָג טְנאַז
 ןְּבייה ףֹוא ְךיִא לו ייֵז ּוצ נא דְנאַה ןייֵמ רֶקְלעֶפ
  ןויִצ ןייק ןְגְעֶרְּב ְלאָז יֵז ןֶמיִסַא רַפ לֶרְנעֶפ ןייַמ
 . עֶנייַד ןגנערּב ןיִלעוֶו ייֵז נּוא לֵאָרְׂשִי עֶנְּביִרְט רַפ יד
 ? עֶנייַד נּוא רֶרייֵלְק עֶרֶעייֵ ןּופ ןיִקע יד ןיִא רֶרְניק
 ּוצ ןיִרעוֶו ןְנאַרְמעֶג לא יר.ףוא ןיִלעוֶו רֶטְכעֶמ
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 /םִעַּב יִא םֶהיִא יז טְגְנעֶרְּב לאָמַא גּוא ןְטייֵ עֶטּוג רֶהיֵא
 / ןֶמעֶנ ּוצ טיִנ נוא ןעֶטָג יִז לאָז רֶע םָּכְסּומ זיִא נּוא םיִרּוסיִו

  םֶרָאָה תוִיָה בֹוט אֹל) טייֵמְׁש סע; יִּבְצאֶח עֶרעֶדְנַא ןייק

 / טיִָנ רעֶּבָא זיִא סעֶי ןייֵלַא ןייַז ּוצ טּוג 'טיִנ זיִא סע; (ֹודֵבָּל

  ןעק ׁשֶנעֶמ רעֶריּבייַו טְכעֶלְׁשַא ןעֶּבאָה ּוצ רֶרייֵא טְכעֶלְש

 / הָנּותֲח טאָה רעֶ;זַא.רעֶּבָא בייַ טְשְרעןייַןָא ןעֶסעֶגְראַפ
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 תרטפה הניאצ יא
 םאָר יו טְליִמעֶר ןילעוו ןׁשְנעֶמ עֶלַא נּוא ריִד
 זיִא רֶנייֵל םוא ןייַר נּוא רָפְלעֶה ןייַד ןיִּב טאָנ ְךיִא
 זַא (י רַמָא הֹּכ) בֹקֲעַי ןופ טאָנ רֶקְראַטְׁש רעֶד
 רֶעייַא ּבאָה ְךיִא סו  םֶג רעֶד ויִא יו טאָג טְגאָז

 טקיַׁשעֶג קעוֶוַא םיִא טימ לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּב יַד רֶמּומ
 ּבאָה ְךיִא םו רֶעייְִּטְנַא עֶניימ ןּופ זיִא רעוֶו נּוא
 ראַפ ְךיַא ּבאָה ךיא סאָד ןְגיִלעֶג דָלעֶג םיִא אייַב
 ראַפ ראָנ טְנעֶז ריִא בֹוח ןייַז ראַפ םיִא ּוצ טפוק

 רָּביִא נּוא תוריֵבֲע עֶרֶעייַא רָּביִא ןְראוָועֶג טָּפְו

 רֶעייַא םֶקיִׁשעֶג קעווַא ןְראוָו זיִא דָניִז עֶרֶעייֵא
 טעוו ןאָט הָבּוׁשְּת טעֶוו ריִא זַא נּוא ריִמ ןּופ רָמּומ
 עורַמ) גְנּווייַל םֹוא רֶעייַא ןּופ דֶלעֶג םֶד ןייַז םאָד

 ןְֵרעֶגעֶג ּוצ ןָמּוקעֶג טאָג ְךיִא ןיִּב םּוראו (יִתאָּב
 ּוצ טיִנ ְךיִז טרעֶק ׁשֶנעֶמ ןייֵק נּוא ריִּמ ּוצ ְךייַא
 ּוצ טְלאָז ריִא ןָפּורעֶג ּבאָה ְךיִא הָנּוׁשָּת טיִמ ריֵמ
 ויִא טיִנ ראָג ריִמ טְרעֶפְנֶע רֶנייֵק נוא ןְמּוק ריִמ

 ןָייִל םוא ּוצ ןּפ רֶנאַה ןייַמ טְצְריקעג ןְראָו ןעֶר
 וצ ליַּצַמ םיִנ חּכ ןייק ןעֶר ְךיִא ּבאָה רָדָא ְךייֵא
 ייֵרְׁשעֶג ןימ טיִמ (םִי ביִרֲחַא יִתָרֲעַגְּב ןַה) ְךייֵא ןייז|

 ּבאָה נּוא םִי םעֶר ןְקיַרְמ טְּבאַמעֶג ְךיִא ּבאָה|
 גּוא רֶבְדַמ יִר איו ֹזַא ןֶכייֵמ יִד ןְקיִרְט טְבאַמעֶגְ
 םָע לייַוׁשיִפ עֶרְייֵ ןְרָועג ןֵקנִמְׁש ר זיִא םָע
 ּבַראָמְש עג ןיִנֶג ייֵנ נּוא ןעוועֶג םיִנ רֶסאוַו ןייק ויִא|
 ןֵלַמיִה יִד ןדיילק ןָא ּוט ְךיִא (שיּבְלַא) טְׁשְראָד רַפ
 ןופ ןיִרעֶו טְלאָצעֶג םוק ךיִא זַא טייקְצְראַוְׁש טיִמ
 רֶרייֵלְק עֶרֶעייֵ ןָא ךיִא ּוט קאז ןייַא נּוא הוא ןיײא |

 ָיְצְַׁ טְנאָז (םיִרּומַל ןֹוָׁל יֵ ןֵתָנ םיִהלֶא יִנֹדֲא
 יא ןוׁשָל ןייר יי ןְּבעֶגעֶג ריִמ טֶה ראַה רֶד טאָנ
 לאז ְךיִא םאָר יי ןיְִרעל םיִמרעֶד ןיִנעֶלאָ
 םֶּמאָנ ןיִרעֶה ּוצ טְסיֵלָג םאוָו םעֶד ּוצ ןָסיוִו ןְּכאַמ
 טאָג ..דייֵר סְמאָנ ןְסיוו ןְכאַמ םיִא ְךיִא לאָז דייֵר |

 תֹואיִבָנ ןייֵג ּוצ ןְגְראָמ יִרְּפ עֶלַא ְךיִמ טְקעוֶו רעֶר
 ׁשֶרֹוקַה ַחּור טיִמ ןֶרָעֹוא ענִיימ טְקעוֶו רֶד נּוא ןְגאָז
 טייֵקיִמְראַפ טְכעֶר יב בוא תמב םעו ןרעוֶו =
 ןיימ (יוג) םֶרָנְרעֶל ִר ןּופ זיִא רֶדפ רעֶד איו וזַא !

 ןיימ נּוא רֶגעֶלְׁש אֵיֵר ּוצ ןְּבעֶגעֶג ְךיִא ּבאָה ןְער
 ן

 ילשמ
 סְלאָמאַד תֹונֹרְסֶח טיִמ ראָג זיִא איִז סאוָו ּבייַוַא טיִמ |

 סאו טְגאָו נוא ּבייוַו עֶטְׁשְרֶע סאָד יַאָרַוְּב רֶע טְרעֶיֹודעֶּב
 טיִמ לאָז יִז עֶטְשֶרע יד קיִרּוצ ריִמ טְפּור ןאָטעֶג ְךיִא ּבאָה
 ןעוֶועֶג ןְנעֶז ריִמ תַעַׁשְּב ויִא ֹוזַא .ריִרָפ יו וזַא ןעֶנֹואוָו ריִמ
 -ייֵצ עַטּוג זְנּוא ןופ טאַהעֶג תיישה טאָה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיֵא
 ןופ ןעֶּביִרְטעֶג םֹורַא זְנּוא טאָה רֶע ויִּב עֶטְּכעֶלְׁש נּוא ןעֶמ

 זיִא סאָר תּולָג ןיִא ריִמ ןְנעֶז ןָא סְלאָמאַד ןופ לֵאָרׂשִי ץֶרֶא

 הָמּוא עֶרעֶרְנאַנַא ןעֶמעֶג ןעֶבּורְפ לאָז ת"ישה ןעֶוו רעֶּבָא !
 ןיא ןוא לּוׁש ןיִא ןייַג ייֵל טיִמ לאָז נּוא טייצ עֶניילק ַא ףֹוא
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 - הָמּוא עֶרעֶדְנאַנַא ןעֶמעֶנ ּוצ םָּכְסּומ טיִנ זיִא ת'ישה לייוַו !
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 אצר הניארו בקע

 סאָו רֶקילְפ סוא יִר ןְּנעֶגעֶג ךיִא ּבאָה ןְקאַּב ןיק
 ְךיִא ּבאָה םיִנָּפ ןייַמ .ןָמייֵר סוא דראַּב ןיימ ןֶליוִו
 טיָנ ְךיִמ ּבאָה ְךיִא נּוא דְנאַש ןּופ ןְגראַּב רַפ טיִנ
 ראו ןְכאפיד רב טו וו = ןונר= ןהיפ רפ
 סאָר (יֵל רֶנֲעַי הָוהְי יָנדֲאַ) ןעוֶועֶג ַחּוטָּב ןיִּב ְךיִא
 םוא ןיִלעוֶו ייֵז זַא ןְפָלעֶה רִיִמ טעוֶו ראַה רֶד טאָג
 טְמעֶׁש ראַפ טיִנ ךיִא ןיִּב םּורָר ריִמ ףֹוא ןייֵמְׁש
 םיִנֵּפ ןייַמ ןאָטעֶג ךיִא ּבאָה םּורָר נּוא ןְראָועֶג
 ךיִא זַא םיִיַו ְךיִא גּוא ןייֵטש ןֵקְראַמְׁש ןייא יו ּוזַא
 זיִא טאָג ןייַמ (בורק) ןיִרעוֶו טְמעֶׁש רַּפ טיִנ לעוֶו
 םִע רעוֶו םּורָד ְךיִמ ןְכאַמ טְכעֶרעֶג ּוצ טְניִהאָנ
 רָרְנאַנַא טיִמ ְךיִז רֶמאָל ןְגיִרַק ריִמ טיִמ ְךיִז ליִו
 ןְבאָה ריִמ טיִמ טָּפְׁשִמַא ליוִו סֶע רו נּוא ןְלעֶמְׁש
 (יל רֶנֵעַי הָוהְי יָנֹדֲא ןֵה) רימ ּוצ ןְנְהעֶגעֶג רע לאָז
 טעוֶו רעֶוו םּורָד ןְפֶלֹעָה ריִמ טעוו ראַה רעֶד טאָג
 ןיִלעֶו םוָו עֶלַא יִר ןָכאַמ טְכעֶרעֶג םּוא ןיִנעֶק ְךיִמ
 וזַא טלופ ראַפ ןיִרעוו ןיִלעוֶו רֹיֵמ ףוא ןייֵמְׁש ףוא
 רָד רֶריילְק ףוא טְסֶע םו םֶראָו רֶד רייֵלְק ןייִא יו
 ְךיַא ןֶׁשיוִוְצ זיא רעוֶו (ימ) ןיִסַע ףוא ךוא ייֵז םעוֶו
 ןיִא ּוצ טְרעֶה רֶע סאוָו טאָג רַפ ְךיִז טְכְראַפ סאו
 רֶע םָו איִבָנ רעֶד זיִא םֶר טְכעֶגְק םֶָמאָג ןּופ לוק
 טיִניִא זיִא םע נּוא רֶטֶסְניִפ רָד ןיא ןְגְנאַנעֶג זיִא
 עא טא ךופ ןט קעיר יא סאו געב
 םטי יאן- יו רך ובן יז יד
 ןיִא ןְנְהעֶל ןָא ךיִז לאָו כוא םיִא ּוצ ןֵמּוק טעֶו
 ןייַ ליִצַמ םיִא טעוֶו טאָג זַא גְנּוזייַל םוא םָטאָנ
 ריִא סאָו עֶלַא ריִא רָּבֶא (םֶכְלּוּכ ןֵה) הֶרָצ רָד ןּופ
 ריִא טּוט םיִאיֵבָנ איִד ןּופ לוק סאָד ּוצ טיַג טְרעֶה
 עי יי די = יה ןטנישרא א =
 םעֶר ןּופ ןְקְניִפ איד ְךייַא ףוא טְקְראַטְׁש ריִא נּוא
 נּוא רֶעייַפ רֶעייַא ןּופ טְכעֶל סאָד ןיִא טייֵג רֶעייַפ
 ךיי י ק .ןט פה יטָפק;ּפאידװא
 ןיִרעֶֶו טְּפאָרְפְׁשעֶג ריִא םעוֶו ְךאָנ םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵא
 ריִא םאָד ךייַא ּוצ ןייַז סאָד טעוֶו דְנאַה ןיימ ןּופ
 טיִמ ןְּבְראַטְׁש טְלאָז ריִא ןיִרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג םעֶו
 ׂשֶרַצ יפרור ילַא ּועְמׁש) הָיְִׁשָי טְגאָז .טייֵקְרָעֹורְט

 ר :
 טא הרוהי

 רעֶפעֶּב ןְנעֶז ריִמ זַא ןְהעֶזעֶג תיישה יֵאְרַוְּב טְלאָָו דימהב
 ָנּוא טְלאו גּוא תּולָג ןּופ טְוייֵלעֶגְסיוא זְנּוא טְלאָו נוא
 ןייק וַא דְנּוצַא ראָנ ('וכו יִתָיַער יִתֹוחֲא יִל יִמְתִּפו טְגאָזעֶג
 ראַפ ְנוא ןָא רע,טאָה רעֶּביִרעֶד טיִנ רעיטְמעֶג עֶרעֶרְגַא
 (יוכו הָשא אֵׂשֹונ םָדָאו ׁשֶרְדֶמ רעֶד טְנאָז סאָד ןעֶּפעֶג
 ּבייוַו ַא ְךאָנ ןעֶמְהעֶג לאָז רע; רעֶנייֵטְׁש רעֶד ויִא ׁשְנעֶמַא

 ּבייַועֶטְׁשְרֶע סאָד ןעֶקְנעֶרעֶג לאָז רָע ןייַ ןעק;םעֶד ךרֹד
 ְֶַא ןייקׁשְנעֶמ ןייק ׁשיִנ טאָג טְסיִּבּוד עישּבר רעֶָּא
 תילָג ןיֵא טְזאָלעֶגְקעוֶוַא ּוטְמאָה ְךיִמ גּוא טי ּוטְסְמעֶנ בייַ

 !ןעֶפעֶגְרעֶפ ריִמ ןָא ּוד טְפאָה רעֶביִכעֶד



 / יג יי א ר יט א יו , = 0 ר
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 גּוא טייֵקיטְכעֶרעֶג ְךאָנ ןְגאָוםוָז יד ְךיִמ ּוצ טְרעֶה
 ּוצ טקּוק .טאָג ןּופ רייֵר איד ןיִרעֶה ּוצ ןיִרעֶגַּב

 טֶה סו הֶרָׂש ּוצ נּוא רֶטאָפ רֶמְלֲע רעֶייַא םֶהָרְבַא
 ענְּב רנאַל ןיִא רֶנייַא ןעוֶועֶג זיא רֶע ןְגיועֶג ךייַא
 טְרּוּבעֶג ןייַז ןופ ןְּביִרְמ רַפ םיִא ּבאָה טאָג ְךיִא םֶָר
 םיִא ּבאָה נּוא טְכאַמעֶג ּבּוׁשָח םיִא ּבאָה נּוא

 ךוא ְךייַא ְךיִא לעוֶו זַא טְרעֶמעֶג ניא טְׁשְנעֶּכעֶג
 ןייֵא ךוא םֶנעֶז ריִא ןעֶר ןֶרְהעָמ נּוא ןְכאַמ םורָג
 טאָה טאָנ ןעֶד (ןויִצ יי םַחִנ יִּכ) קְלאָפ גיִצְניֵא
 עֶלַא טְסייֵרְטעֶג טֶה רֶע ןויִצ טאָטְׁש יַד טְסייֵרְעֶג
 יִװ ֹוזַא רָּבְדִמ ריִא ןאָמעֶג טֶה נוא תֹובְרֹוח עֶריִא

 רֶעיִרְפ ןיִנעֶז םו רַמְרֶע עֶטְסיוִו עֶריִא נוא ןָרֵע רֶר
 ןָמְראָג םְמאָג יִו טְכאַמעֶג רֶע שֶה ןעוֶועֶג טְצעֶזַּב
 ןייֵא ריִא ןיִא ןְיִפעֶג ןיִרעוֶו טעוֶו הָחְמֶׂש נּוא רייֵרָפ

 תשרפ
 (הֶלֶלְקּו הָכָרְּב םֹויַה םכינפלןתֹוניִכנָא האָר

 ןייֵא ְךייא ראַפ ןְּבעֶג הּוט ְךיִא העָז = |
 טאָה ּךֶלֵּמַה הֹמלָׁש הָלָלְק ןייֵא נא הֶכָרְּב
 ׁשְנעֶמ רֶד ןעוֶו זיִא טְכעֶלְׁש רעֶייֵז וו טְגאָזעֶג
 טְמּוק רֶע ןעֶד לֵצָע ןייֵא נּוא רעֶלֹופ ןייֵא זיִא

 ןייֵא זיִא םו רעֶד ןְדאָש ליפ ּוצ םעֶד ְּךְרֹוד

 טְכעֶרְּב ןְקְלאַּב ןייֵא ןעוֶו זוה ןייַ ןיִא לֶצֲע
 רְלאַּב טיִנ םיִא טְכעֶר רַפ רֶע נּוא ןייֵא הוא

 .ןְלאַפ ןייא םייַַו גיִצְנייִא זוד סאָד טעוֶו וזַא
 סאָד ףּג ןייַז ןיִא לע ןייֵא זיִא רֶע ןעוֶו גּוא
 רעֶד ןיִא וייַפְׁש ןייק ןָא טיִנ ְךיִז טייֵרְג רֶע
 רָד רֶע זּומ ֹוזַא ליוִוְלאוָו זיִא סֶע ןעוֶו טייֵצ

 םירקי ימוקיל
 העָז (הָלְלַקּוהָכרְּב םויַה םֶכיֵנְפִל ןֵתֹונ יִכנָא הֶאְר)

 רעֶד טיִמ הָבָרְּב יִד ְךייַא רַּפ טְנייַה ּביִנ ְךיִא

 הָׁשֹמ סאָדָטְּנייַרְׁש ׁשֹוהקַה םייַחַה רוא רָד הָּלֶלִק
 יִנא) יז ןאָק רֶכיֵלְטיִא העָז (האָר) טְגאָזעֶג טֶה
 = ןי ויין יט ףיסכהיִדיו זַא ְךיִא יט א
 איד .ּוניֵּבַר הֵׁשֹמ יו ןייַנ ןאק ׁשְנעֶמ רָכילְטיִא םֶד
 ריִא זַא יאֵנָּת םָד ףוא ףִֵּיֵּת ךייַא ְךיִא ּביִג הָכְרְּב
 ְךיִא סאָו ה"ּב טאָנ ןּופ תוָצַמ יִר ןיִרעַה ּוצ םעֶו
 עוו ריִא זַא הָלְלְק איר גּואי .טְנייַה ךיַא טיִּבעֶג
 ןיִרעֶקּפָא טעֶוו גּוא תֹוָצַמ טְמאָג ּוצ ןיִרעֶה ּוצ טיִנ
 םַעונ רעֶד ְךייַא טיִּבעֶג ְךיִא םאוָו געוֶו םעֶד ןופ
 ׁשְנעֶמַא ּוצ לֶׁשָמ ןייֵא זיִא סאָר טְּבייַרְׁש ְךֶלֶמיִלֲא
 םמקנארק ןייא סי יז יא םאָה יה רע הֶח
 עַגָר עֶלַא טַעַמַּכ גוא לאָמ עָלַא ְךיִ ּוצ קֶע טְרעֶה
 איר הָליֵלָח יִנ םיִא ןיִא ְךיִז טְקעֶו רָר סֶע ּבוא

 טייהקנארק

 בקע תרשפה

 הָׁשְרַּפ רֶד ןופ לאָז ןעמ לייַמ עֶכיִלְטֶע ףֹוא ןיִלייֵמּצ יג יִז ;

 קה
 וי

 הניארו
 ןןיִרעוֶו םעֶֶו גְנאַזעֶג ןופ לוקַא גוא ּבול ןּופ לוק

 יִּבַר טְנאָ אָרָמִג יד .ןֹויִצ טאָמְׁש רעד ןיִ ןְיִפעֶג
 ,טְניִפעֶג נוא ליש ןיֵא טְמּוק טאָנ ןעוו טְנאָז ןֶָחוי
 טְנאָז נּוא וָּורְּב רֶעטְרעוו ןְׁשְנעֶמ ןְהעֶצ ןייק שיִנ
 ןֵמּוקעֶג ְךיִא ןיִּב םּוראוָו (ׁשיִא ןיֵאְו יִתאָּב עּודַמ)

 .בֵר רַּ ןיִבָא 'ר .אָד םיִנ ׁשֶנעֶמ ןייק זיִא םָע גוא
 יא שמא עו אָכֵן גאז אָ
 זיִא נּוא ןייַרַא לּוׁש ןיִא גאָט עֶלַא ןייֵג ּוצ טְנאֹוועֶג

 .(האָרְי םָכָב יִמ) טאָג טְגאָז ןְמּוקעג טיִנ גאָט ןייֵא
  ןיִא ןייֵג גאָט עֶלַא טְנעֶלְּפ םָו קיִרֵצ רעֶד זיִא יו
  ןייַז םיִא לאָז ןאָמו הָוְצִמַא ןְגְנאַגעֶג רֶע זיִא לּוׁש
 לאו ןיִגעוֶו טעֶנייַז ןופ ןְגְנאַגעֶג רֶע ויִא גיִטְכעֶל
 .ראַפ טְפְראַרעֶג יז טֶה רֶע ןעֶד רֶמְסְניִפןייַו םיִא

 :ׁשֶנעֶמ ןְרעֶג טְפְלעֶה סו טאָג ףוא ןְואָלו

 האר
  ןוש רע ןעק ןְטייֵצ ּוצ נוא ןְלאָצ לְּפאָט ְךאָנ
 , רָגְנּוה רַפ ןְּבְראַשָׁש וּומ נּוא ןְניִפעֶג טיִנ ראָג

 ,הָמָׁשְנ ןייַז ןיא לֶצֲע ןייֵא ויִא רֶע ןעוֶו נוא
 , םָנִהיִג ןיִא רֶע טְמּוק ֹוזַא טיִנ תֹוָצִמ ןייק טוט
 , דֶלעֶפ ןייַא ּוצ ןְֶכיִלְנעֶג זיִא הָמָׁשְנ איִד נּוא

 .זיִא סאוָו ֶלעֶפ ןייֵא ןעֶמ טְעפעֶג ןְטייֵצ ּוצ
 / רֶלאַּב טְסקאוַו סִע נּוא ןירעקא ּוצ רֶגְניִרְנ
 . םָודָלעָפַא ןעֶמ טְנִפעֶנ ןְטייֵצ ּוצ נּוא ףֹורָד
 / טיִנ טְסקאוַו סֶע נּוא ןירעקַא ּוצ רעוֶוְׁש זיִא

 , ןעֶמ טרעקא ןיִנעוֶו טְסעֶד ןופ ףֹורָד רַלאַּב
 . ףֹורְד לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ןאק ןעֶמ טייוַו איוִו סע
  ןֶׁשְנעֶמ ייֵּב ךֹוא ויא ֹוזַא ןְסְקאוו הָאּובָּת ןָכאַמ

 | 5/  בקעי להוא
  םאָה הָׁשֹמ (הָלָלְקּו הָכָרְּב םֹויַה םֶכיֵנְפִל ןֵתֹונ יִכֹנָא הא

 | טֶנייַה ְךייַא ראַפ ּביִג ְךיִא העָז ןעֶדָיי יִד ּוצ טְגאָועֶג

 עֶצְנאַג ִר זַא טְגאָז ׁשֶרְדַמ רעֶד תֹולָלְק יִד טיִמ תֹוכָרְּב יִד
 / תֹולָלְק גיִצְנייַנ נּוא טֶבַא יֵד סאָוְו הָחְנֹוּת רעֶד ןּופ הָׁשָרַּפ

 , ראָט ןעֶמ ןׁשְנעֶמ ןייֵא ּוצ ןעגייל ןעֶמ לאָז ןָּביִרׁשעֶג ןעֶגעֶז
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 . ןעֶׁשְנעֶמ עַכילְטֶע ראַפ ןעֶגייַל ּוצ תֹוׁשרַּפ עֶכיִלְטֶע ןעֶכאַמ
 . ןיִא ןעֶנייֵל יִז ףְראַד ןעמ ראָנ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ְךאָנ םעֶנייֵא
 . טאָג ׁשֶרְדֶמ רעֶד טְגאָז ְךאָנ נוא ׁשְנעֶמ ןייֵא ּוצ ןעֶצְנאַג
 | ךייא ְךיִא ּבאָה תֹולָלְק יִד טיִמ תֹוכָרְּב יִד טְגאָזעֶג טאָה

 , דגּורְרעֶג ויִא ֹוזַא יו ןייֵטְׁשְרעֶפ ריִמ ןָפְראַד דָנּוצַא ןעֶגעוֶו
 / חָעָר רֶעייֵא ןּופ טיִנ זיִא תֹולָלְק יד זַא קּוסָּפ םעֶד ןּופ ןעֶג

 ןעוֶועֶג זיִא םֶע לָׁשָמַא יִמ ןייֵׁשְרעֶּפ ּוצ ְךַזיִד יִא ןעֶגעוֶו
 . דיִחָי ןָּב רער ויִא ריִחָי ןֶּב ַא טאַהעֶג טאָה גוא רֶׁשֹוע ןייֵא
 / רֶע וַא טְגאָז נּוא אֵפֹור רעד ןמּוקעג זיִא ןעֶראוָועֶג קְנאַרק

 / םעֶד רעֶטאַפ רעד טְלייֵצְרעֶר ןְניִקיימּוצ ףוא ןעֶמעֶג ףְראַד
 אפור

 עיר
 יז יי יי טיש



 הניאצ

 רייז סאָד ןׁשְנעֶמ לייֵטַא ְךיִז טְניִפעֶג םִע !
 טיִנ טְמעֶנ נוא נאָמ לאוו ליִפ טְסּולְנ הָמָׁשְנ

 ןיִנְרעֶלטיִנהָרְוּת ןייק ליוִו נוא ףאָרְמְׁש ןייק !
 טעוֶו ׁשְנעֶמ רֶד ןעוֶו ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ רָּכֶא !

 ןיִנרעֶל ּוצ ןְנייועֶג ְּךיִז טעוֶו גוא ןָטייֵ ְּךיִ
 ןייַז םּורָּפ םעוֶו גוא ןיִנעק רֶע טעוֶו הֶרָוּת
 הָרֹוּת ןיִא טיִנ ְּךיִז טְנייוֵועֶג סאוָו רעֶד רֵּבֶא
 טיִנ טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא ןֹוׁש ןעק תֹוָצמ ןיִא נּוא
 ׁשְנעֶמ רעֶד נוא תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת ןייק ןאָמ
 רָדָא םּונ ןייַז ּוצ דְנאַה רֶד ןיִא ךיז ייַּב טֶה
 ןתֹונ יכנָא הֵאְרְ) הָׁשָרַּפ יד טְנאָז םּורָד וייַּב
 ּביִג ְּךיִא העז (הָלָלְקּו הֶכָרְּב םֹויַה םֶכיֵנְִּל
 געוו ןְייִּב םעֶד נּוא געוו ןָטּונ םעֶד ריִד רַּפ
 ּוד געוֶו ןייֵא ראַפ סאוָו ןיִא ןייֵג טְסְנעק ּוד
 ןייג טְסְלאָז ּוד ריִדָו גאָז ְּךיִא רֵּבִא טְסְליוו
 טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא עו ןֵמּונ ןיִא

 םירקי יטוקיל |
 נּוא לאָמ עֶלַא ׁשְנעֶמ רֶד ףְראַד ֹוזַא .טייֵהְקְנאַרְק
 רעּבוא ןְּבעֶג ְניִטְכַא גּוא ְךיִז ּוצ ןיִרעֶה עֶר עֶלַא |
 נוא ןיִנְרעֶל ןייַז טיִמ ה"ּב טאָנ ןיִגעקא אֵצֹוי זיִא !
 ןיִא ְךיִז טְקעוֶו רֶד סֶע ּבוא ןאָמ תֹוָצִמ גּוא ןְניוִואַד !

 הֶבׁשֲחַמ עֶטְכעְׁש ןייֵא םיִּפָע הָכיֵלֲח טיִנ םיִא
 וניֵּבַר הָׁשֹמ ייֵז םֶה םָד נּוא הָלּועְּפעֶטְכעֶלְׁשַא רָּבֶא
 ןייֵא זיִא םֶד (עֶמְׁשִּת רֶׁשֲא הָבָרְּבִה הֶא) טְנאָזעֶּג
 רֶע ּבוא יז ּוצ טְרעֶה רֶע זַא ׁשְנעֶמ םּוצ הָנָרְּב
 .טינסיִפֲע טְלעַפ רע בוא נּוא געוֶו םְמאָג ןיִא טייג
 ּוצ טְרעֶה רע זַא ׁשְנעֶמ םּוצ זיִא הָלָלְק ןייַא נּוא
 גּוא ְךיִּבעֶנ ׁשָפָנ ןייַז טְגיִסעֶל ְךאַנ רַפ גּוא טיִנ ְךיִז
 רעֶד ןיא טְלאַה רע איוִו םּוא טיִנ ראָנ ְךיִז טְקּוק
 ןָאיֵרְפ ךיד טְסְלאָז גוא (ּךֶַחָּבָּתְחַמְׂשִנ :טְלעֶו
 םיִמּורְק לַחַנ רעֶד איו ּוזַא גאָמ רעֶייפ םעֶד טיִמ

 ןיִנעֶו טאָג ןּופ ןייַז לאָז הָחְמַׂש איֵר טֶּבייַרְׁ
 הֶאַָה ייד ןופ ןֶעייְּפ טיִנ ךיד טְסְלאָז רֶמֹולְּ
 ןָסייֵהעֶג ריִד טאָה ה"ב טאָג לייוו טרֶעייֵנ ןיִגעוֶו

 טְכעֶגְק ןייַד .רָמְכאָמ ןייד נּוא ןּז ןייד טימ ןעייַרְפ
 רעֶד רַג רעֶד נּוא יִול רֶד נּוא ,דיֹומ טֶּסְניִד ןייַד ּוא

 .טעֶמְׁש עֶנייַר ןיִא ןיִנעֶג סאָו הָנָמְלַא איִד םּותָי
 ןְהעֶזעֶג םיִרָכְ עֶנייַר ןְלאָז ראָי ןיִא לאָמ אייַרְד
 רֶע איוִו טֶרָא םעֶד ףוא אּוה ְךּורָּב םאָנ רַפ ןיִרעוֶו
 םיִא ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיִא רֶמֹלְּכ ןעֶלייוַו רֶד םוא טעוֶו
 טיִנ טְסְלאָז ּוד נּוא .תֹוּכּוס נּוא ,תֹועובְׁש .חַסָּפ
 עֶניִרייֵל טיִמ. טאָנ ןּופ םיִנָּפ סאָר ןְהעֶז ּוצ ןָמּוּק
 גוא ןיִגעֶמְראַפ ןייַז טיול ׁשֶנעֶמ רָכיִלְטיִא .דְנעֶה
 תֹונָּבְרִק ןיִגְנעֶרְּב לאָזטְׁשְנעֶּבעֶג םיִא טֶהטאָנ טול

 ,:הָנינֲח ןּופ גּוא םיִמָלְׁש ןּופ

 בצר הניארו האר תשרפ

 ןְטּונ ןיִא ןייֵג טְסְלאָז ּוד (םיִיַחַּב ָתְרַחְבע
 ןָלייוַו רָד סֹוא םעֶד ְךֶרֹוד ּוטְסעוֶו ֹוזַא געוֶו
 םֶד ןֶּבעֶגעֶג טְלאוָו טאָנ ןעוֶו ןעֶד ןְּבעֶל םֶד
 ׁשֶנעֶמ רָד טְלאוָו ןייַז םּורָּפ זּומ ׁשְנעֶמ רֶד
 רע לייוַו טאַהעֶנ טיִנ ראַפ רעֶד רַכְׂש ןייק
 רֶע ןעוֶו ְךֹוא נּוא םּורָפ ןייַז ּוצ טייֵנעֶג זיִא
 הָריִכֲעןייק רֶע טְלאָו יי טְכעֶלְׁש ןָחמ לאָו
 ּוצ רעֶד טיינעֶג זיִא רֶע לייוַו טאַהעֶג טיִנ
 ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןְּבעֶגעֶג ּפָא טאָנ טאָה םּורָד
 זא נוא זייַּב רָדָא טּונ ןייַז ּוצ דְנעֶה איִד ןיִא
 רע טאָה םּורָּפ ןְליוֵו ןְטּג ןייַז טיִמ זיִא רֶע
 ןְליוִו ןייַז טיִמ טּוט רֶע ןעוֶו רַדֶא רֵכָׂש
 לֶא םִא יִּכ) טאָנ םיִא טְפאָרְמְׁש תֹוריִבע
 טְגאָז טאָג (םֶכיֵהֹלֶא יי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָמַה
 ןיִא ראָנ ןְגנעֶרְּב טיִנ ןֵּבְרִק ןייק טְראָט ריִא
 ןְלייוֵו רעֶד םֹוא טעוֶו טאָג סאוָו טָרָא םעֶד
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 רֶניֵק ליִרייֵא ןייַא זיִא רֶע זַא רָגיִק םעֶד ןּופ עבָט יִד אֵפֹור
 ןעֶמענ ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו רֶע עַבָט רעֶר ייַּב ףאלְׁש זיִא גוא
 ּוד רעֶטאַפ םעֶד ּוצ אֵפֹור רעֶד טְרעֶפְטִנֶע רעֶצְכיִטייַרְק יִד
 ןיִּב ְךיִא זַא טְבּורְּפעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא זַא ןעֶסיוִו טְסֶלאָז

 ןופ ראָנ עַבָט ןייַז אייֵטְׁשְראַפ ;גוא ןעֶמיקעֶג ןיירַא ראָנ
 הָאּופָר ןייזןּו ןּוהְט גיִטייַג ףְראַד ןעֶמ סאָו ןְגעוֶוְטְסעֶד
 לאָמ ןְהעֶצ ןעֶניִייִמ ףְראַד רֶע ןּוהְט ריֵמ ןעֶפְראַד ןיִגעוֶו
 יִד ׁשְטאָה טְפְלאָז ּוד הָבֹוט יִד ריֵמ ּוהְט רֶטאָפ רעֶד טְגאָז

 ְךיִא אֵפֹור רעֶד טְגאָז ןְבאַמ רעֶניִצניוִו לעֶסיִּבַא רֶצְבעֶטייַרְק
 ַא עַּבָמ יי ןעֶקְרעֶר ְךיִא זַא טְגאָזעֶג ןֹׁש ךאָד ריֵד ּבאָה
 - ףיִא לעוֶו םַּתְסַה ןִמ תֹואּופָר ןייק ןייז לֵּבִקִמ טיִג ןעק רֶע
 ןעֶגוּבַא ריִמ ּביִג ְךעֶג ראָנ ןְּבעֶג יג םֶניֵרְּביִא ןייק םֶהיֵא
 .יֵרָק עָלַא יִד ןעֶּביירׁשִפֹוא ְךיִא לעוֶו רעֶרעֶּפא טיִמ ריִּפאַּפ
 אֵפֹור רעֶד טאָה ןָניִקייִמ םעֶד ּוצ ףְראַד ןעֶמ סאוָו רָצְכעֶט
 םֶד ןָּביִרְׁשעֶּב טאָה גּוא ריִּפאַּפ םעֶד טיִמ רֶדעֶפ יִד ןֶמּונעֶג

 סאוָו רֶצְכעֶטייֵק יניִמ עֶכְלעֶזַא ּבאָרא וי ןֵבוא ןופ ריִּפאַּפ
 טאָה ןָהעֶזְרעֶד סאָד טֶה רֶטאָפ רעֶד זַא רּיעיִׁשַא ןֶהָא זיִא
 ראַפ ןענעק ןּוז ןיימ טעוֶו טְגאָז גּוא אֵפֹור םעַד ןָטעֶּביִג רֶע

 ריִמ ּביילְג אֵפֹור רעֶר טְרעֶפְנֶע רֶצְכעֶטייַרק ליִפ ֹוזַא ןְמעֶג
 ץֶלַא רֶע טעֶו ןעֶּבייֵרְש לעוָו ךיִא רעֶצְכעֶטייַק ןיימ סאוָו
 רעֶטאַפ רעֶד רּוציִקְּב גייוַוְׁש גּוא ץיִז ראָנ ןעֶמעֶג רעֶגיִנעוֶו
 ןיִא ריִּפאַּפ םעֶד טיִמ תֵרָּׁשִמ םעֶד טְקִׁשעֶג טאָה ְךיִּבעָג
 יֵלְרעֶלַא רֶצְכטייַרְק יִד ןגנעֶרּב לאָז רֶע ןיירא קייטּפַא רעֶד
 רעֶד םיִרּוסְי עֶסֹורְג טאַהעֶג ְךיִּבֹעָנ טאָה רֶטאַפ רעד םיִניֵמ

 אֵפֹור רעֶד ןעֶבאַמ רעֶמעֶּב טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רע ראָנ ןּופ
 טאָה גוא תרָׁשִמ םעֶר ייַב רֶעְכעֶטייַרק יִד ןֵמּונעג ּוצ טאָה
 רעד סאָו ליִטעֶּב םעֶד יב ליִׂשיִטַא ןעֶלעֶטְׁש ןְסייֵהעֶג ְךיִ
 יד ןעֶרייַנְׁשּוצ ּוצ ןֵּבֹיהעֶגְנָא טאָה נּוא ףֹיֹרָד טְניִל דיִחָי ןֵּב
 רֶד זַא גוא ליִשיִט םעֶד ףֹוא ןעֶּפאַלקיצ יִז נּוא רֶצְכעֶמייַרְק
 "ייַרְק איֵד ןופ ַחיֵר ןעֶרעֶטיִּב םעֶד טְקעֶמְׁשְרעֶד טאָה גנּי
 טאָה נוא טייֵקְרעֶטיִּב סאָר ןעֶגְנאַגְרעֶפ םֶהיֵא ויִא רֶצְכעֶט

 ןבויהעגנא
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 טיִנ טאָנ טאָה ןיִנעוֶו ןֶכאַז אייֵרָד ןּופ נּוא
 רעֶד ןייז טעוֶו טֶרָא סאָד זַא דְלאַּב טְנאועֶג
 תֹומּוא יד ןעוֶו ןעֶד םיִלָׁשּורְי ןיִא הָירֹומַה רַה
 טיִמ ְּךיז אייֵז ןְמְלאוָו טרָא סאָד ןסיוִו ןְלאָז
 םִע לייוַו טְרָא םעֶד רַפ ןְגאָלְׁשעֶג רֶדְנאַנַא
 ירָדְנַא םֶר טייֵטעֶגְּיִז ןְטְלאוָו ּוא גיִלייֵה זיִא
 טְסיוִו טָרָא סאָד ןְטְלאוָו תֹומּוא איד זיִא
 יֵד סאָר טְסּואוועֶג ןְטְלאוָו ייֵז ןעוֶו טְכאַמעֶג
 תֹונָּבְרִק ןייַז בירקמ ןֵטְראָד ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי
 ןָמְלאוָו לֵאָרְׂשִי איד ןעוֶו זיִא עֶמיִרְד סאָד
 טְגיִרְקעֶג ְךיִ ייֵז ןְטְלאוָו טְרָא םָד טְפּואוועֶג
 םֶר טְלאוָועֶג טְלאוָו רֶכיֵלְסיֵא רָדְנאַנַא טיִמ
 ְךיז ןְּבאָה אייֵז איו ֹזַא ןְּבאָה טרָא גיִלייַה
 םּורָד הָנּוהְּכ רעֶד ראַפ חַרֹק ייַּב טְניִרְקעֶג
 איו טָסּואוועֶג םיִנ לֵאָרְׂשִי יִד ּוליִפֲא ןּבאָה
 תֹונָּבְרק ןייַז ביִרקַמ ּוצ ןייַז טעוֶו טְרָא םָד
 ּוהּוּבַא יִּבַר(ְךֶלּובְג תֶא ףיֶהֹלַא ַי ביִחְרָי יִּכו
 ּודטְניִראָועֶג ייֵז ןּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םִע טְגאָז
 םיִא ןְּבעֶג ּוצ יוֵל םעֶד ןִואָל רַפ טיִנ טְפְלאָנ
 טאָנ ריִד שעוֶו ֹוזַא ףְראַד רֶע םִו נוא ןיִסע
 ְךייַרְךיִד שעוֶו נוא לּובְנ ןייַד ןיִרעֶטייֵרְּב רֶד
 (ול ביִחרָי םֶדָא ןֵּתִמ) קּוסַּפ רֶד טְנאָז ןֶכאַמ
 טאָנ סאָד טְכאַמ ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןּופ ּבאָנ איִד
 ןעֶועֶג זיִא סע לּובְג ןייַז םיִא טְרעֶטייֵרְּבְרַפ

 שודקה ה"לש
 ךיִז םעֶו ריִא נּוא (םֶכיֵהלֶא יי יֵנְפִל םְָּחַמָׂשּו

 (ז קּוסָפ) ןְבֹוא נּוא טאָג ראַפ ןֶעִייֵרְפ
 ריִא נּוא (םָכיֵהֹלֶא 'ה יִנָפִל םָׁש םָּתֶלַכֲאַו) טייֵמְׁש

 טֶּבייְַׁש רַהוז רעֶר םאָנ ראַפ ןָמְראָד ןיִסֶע טעוֶו
 ריִמ ןְּבאָה ןעֶועֶג זיִא ׁשֶרֶקמַה תיֵּב םאָד תַעַׁשְּ
 |ו * ךל"-פ יא ןופַע וצ ןינ םַײקמ טְנאַקעֶג
 טיִנ הָוְצִמ איֵד ריִמ ןיִנעֶק טְנייַה רָּבֶא טאָג ראַפ
 ן = ןיניםער הוא רַאנ ןייז םַײקכ שרע נא
 טיִמ איִצֹומֲה הָבָרְּבַא ןְכאַמ ריִמ נּוא ׁשיִט םּוצ ןייֵג
 ןפראַד דְלאַּב נּוא שיט םּוצ הָניִכְׁש יִד טםּוק הָנוַכ
 ׁשיִט רעֶד גּוא הֶרוּת יִרְבָד ןְרָייר ּוצ ןְּבייֵה ןָא ריִמ
 .ףוא טְרעֶוו סאָוו ַחֵּבְזִמא ןּופ הָלֲעַמ רֶר ּוצ טְמּוק
 חַּבְזִמ םעֶדג ייַּב טייֵטְׁש סֶע יו ןָחָלֶׁש ןָפּורעֶג ןָא
 ןוש ןעֶק ףורד נּוא (ה יִנְפִל רֶׁשֲא ןֶתְלְׁשַה הֶע
 נּוא (ךיֶלֲא 'ה יִנְפל םׁש ָלַכָאו ןירעו טְגאָזעֶג
 טֶה ׁשֶנעֶמ רעֶר זַא נּוא טאָנ רַּפ ןיִסע טְסְלאָז ּוד
 איד ךרֹוד נּוא תֹוכְרְּב איִד ףרוד ןעוֶועֶג הֵבֹוז ןוש
 טאָנ ראַפ ןייֵמְׁש לאָז ׁשיִמ ןייַז זַא הָרֹוּת יֵרָבִר
 עָמיִרָא 5 ןָלאָנ ׁשיִט ןייַז יב זַא ןְהעֶנ רֶע ףראד

 טיי

 - !םניארו
 עֶׁשֹהְייִּבַר נּוא רֶועַילֶא ִּבַר סָד הֶׂשֲעְמ ןייֵא
  ןָשְנעֶמ ןיֵא וצ ןְמּיקעג ןיִנֶז אָביִקֲע יִּבַר נּוא
 / םירָאזיא נּוא ןעוֶועֶג םּורָּפ רֶעֶייִז זיִא רע סו

 . םיִנָּבַר איֵד ןְהעֶועֶג טֶה רֶע זַא נּוא ןְראועֶג
 / טיִמ טיִנ ייֵז טאָה רֶע נּוא זֹוה ןייַז ןיִא ןָמּוק
 / גנירורְמ רעֶייז רֶע זיא ןייז דֵּבַבְמ ּוצ םיִּפֲע
 . םאְו טְגעֶרְפעֶנ ּכייַו ןייַז םיִא טאָה ןְראוָועֶג
 . .ְךיִא לאָז איוִו רֶע טְגאָז ניִרֹורְמ ֹוזַא ּוטְסיִּב
 . טיִמ טיִנ ּבאָה ְךיִא סאָד ןייַז ניִרֹורְט טיִנ
 / םאָד טְנאָז ןייַז ּוצ דֵּבַכְמ םיִנָּבַר איד סיִפעֶ;
  ןֶּביִלְּבעֶג רֶּביא ְךאָנ זנּוא זיִא םִע םיִא ּוצ ּבייַַו
 / ייֵז נּוא רֶלעַפ ּבֶלאַה ןייֵא ףֹוק רַפ דְלעֶפַא
 . ּבְלאַהַאטְפֹוק רַפ רע טֶה םיִנּבַר יִר דֵּבַכְמ
 . נא ןיסע ןְּבעֶנעֶג םיִנָּבַר יד טאָה נּוא דְלעֶפ
 איי ןְּבאָה ןְסעֶנעג ּפֶא ןֶּבאָה ייֵז ַא ןקְנירט
  לפּכ ןְּבעֶג ּפִא ריִד לאָז טאָג טְשְנעֶּבעֶג םיִא
 / ןְגְנאַנעֶג םייַהַא ןיִנעֶז םיִנָּבַר איִד נּוא םִיַלְפַּכ
 / ןיִא ןירעקַא ןְגנאַנעֶג ויִא ׁשְנעֶמ רעֶד גוא
 - טָניִפֲעֶג דֶרֹע איד ךיִז שאָה רֶלעֶפ ןְּבְלאַה
 ןיִא זיִא םֶקָא ןייֵא גוא ןֶסקָא עֶנייַ רֶטְנא
 ְךיִז טֶה נּוא ןְלאַפעֶנ ןייַרַא םּוּפַא טיִמ ּבּורְג
 / םעֶד טְלאָועֶג רע טאָה םּופ יד ןָכאָרְּב ּוצ
 / ןייַא ןְזיוועֶג טאָנ םיִא טֶה ןֶהיִצ סֹורַא סקָא
 . יָךאָל םעֶד ןיא רֶּבָליִז נּוא דָלאָנ ןּופ רֶצֹוא

 / טה

 האר

 בקעי להוא
 רעֶד נּוא לאָמ ייוֵוְצ גּוא לאָמְנייַא ןיִנעֶקְייִמ ּוצ ןעֶּביהעֶגְנָא
 גּוא רַצְכעֶטייַרק יִד ןֵּביִרעֶג גּוא טְּפאַלְקעֶג ְךאָנ טאָה אֵפֹור

 רעֶפ רֶהעָּמ ְךאָנ םֶהיֵא זיִא רעֶצְכעֶטייַרק יֵד ןופ ַחיִר רעֶד
 ןיי ְךאָג טאָה גָנּי רעֶד גוא ןייַַא זאָנ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַג
 ןעֶמ אֵמֹור רער טְגאָו םעֶד ְךאָנ לאָמ ןְהעֶצ ויִּב טיִקיֵמעֶג
 -קעוַא ייֵד לאָז ןעֶמ גּוא רעֶצְכעֶטייַרק יִר ןעֶמעֶג ּוצ לאָז
 ְךיִא זַא העָו רֵנּוצַא רעֶטאָפ םעֶד ֹוצ טְגאָז נּוא ןעֶלעֶטְׁש

 ךִא ןעווו םוראָוו טְגאָזעֶג ּבאָה ךיִא יו ֹוזַא ןּוהְטעֶג ּבאָה
 טְלאוָו רֶצְכעֶטיירק ןעֶּבעֶגְייַא ןיז ייד ןעֶלעוֶו ןעוֶועֶג לאָז
 ןיפ ןעֶוועֶג גּונעֶג טְלאוָו סֶע ליפ וזַא טְפְראַרעֶנ טיִנ ְךיִמ

 -עָג ןעוֶועֶג ןֹׁש רַע טְלאוָו יָלעפעֶל ןיילקא ןעֶגעוֶו םֶנייַ
 רֶע זַא עַבּמ ילְרייֵא ןיי ןְנאְְַׁרעֶפ ּבאָה ְךיִא ראָנ טיָקיֵמ
 ְךיִא ּבאָה םּורָד רעֶצְכעֶטייְַ יד ןעֶמעֶג ןעֶנעֶק טיִנ טעוֶו
 רעֶר ֵדְּכ ןעֶּפאַלְק ןּא רְֶכעֶמיירְק ליפ ֹוַא ןעֶמעֶג טְוּומעֶג
 ןעוֶו עֶכיִלְמעֶג סאָר ויִא סאָר .הָאּופְר ןייַנ ןיִקְריוו לאָז חיֵר
 םוָו קְנעֶרְק יד םֹלָשְו סַח ןעקַָׁש וָנּוא ףֹוא ןיִלעוֶו לאָז ְטאָג
 ןּוהְט הָבּוׁשֶּת לאָז ןעֶמ תֹולָלְק איִד ןיִא ןעֶּביִרׁשעֶג ןייֵטְׁש
 "ָנּוא ןּופ גּונעֶג ייוֵוְצ רעֶרָא הָלָלְקַא ןעוֶועֶגיַאְרִַוְּב טְלאוָו

 הע ==

 . וַא ןעֶּבייַרְׁש שְפְראַרעֶג רֶע טאָה סאָו ְךאָנ ןעֶגעוֶו טְרעֶז
 טְפאַׁשְּביִל םעֶד תַמֲחַמ ראָג ניִצְנייַג נוא טְכַא תֹולָלְק ליִפ

 וַא ןעוֶועֶג רַעַׁשְמ ְךיִז רֶע טאָה ּבעיִל ונּוא טאָה טאָג סאוָו

 רימי



 תש'רפ ףניאצ

 ןְמּונעֶג םֹורַא רֶּכָליִז נּוא דְלאָנ סאָד רֶע טֶה
 םיִנָּבַר יד נּוא ןְראוָועֶג ְּךייֵר רעֶייִז זיִא נוא
 ייֵז ןְּבאָה םיִא ּוצ ןְמּוקעֶג לאָמַא רֶדָיו ןיִנעֶז
 רֶע טאָה ריִד סָע טייֵנ איוִו טְגעֶרְפעֶג םיִא
 ןְראוָועֶג םִיּוקִמ זיִא הָכָרְּב רעיא טְנאָועֶג

 דֹוכָּכ םיִא ןֶּבאָה םיִנָּבַר איִד נּוא/ ריִמ ןיֵא |
 לָׁשֶמַא זיִא םֶע3טְּבייַרְׁשייַחְּברֶד ןְּבעֶנעֶ ּפָא
 .ןְדָלטַא ריִמ ייֵל רֶבֵח ןייַז ּוצ טְנאָז ׁשֶנעֶמַא
 טְנאָז טיִנ ךיד ןעק ךיא רֶבֵח רעֶד טְרָפְנֶע
 רע טיִג ֹוזַא לאָמַא ְךיִמ ביִרּפ ׁשְנעֶמ רעַד
 םיִא טְלאָצַּב רע; וא גּוא ןְדָלּונ ןייֵא םיִא
 ּוד ליִּפ יוֵו ריִד םעֶג רָבַה רעֶד טְנאָז דְלאַּב
 וַא ןֶרָלּנ גיִסייַרְד רֶדָא ניִצְנאַוְצ שְסֶליוִו
 טְכאַמ נּוא ןָׁשְנעֶמ םעֶד טאָנ טְביִרְּפ ְּךֹוא !

 םיִא טְלאָצ נּוא טְראוָו רֶע טְלאַה ְּךייַר םיִא
 נּוא ןיִסֶע ןאַמיִרָא םעֶד טיִג רע סאָד דְלאַּב

 ְּבעֶגעֶג םיִא טֶה טענ םָו םעֶד ןּופ ןקְניִרְמ !
 טְנאָז מאָג ןעֶדםִיְַּפַּכ לָּפַּכ טאָנ םיִא טיִג ֹוזַא
 רֶע יֵדְּכ דֶלעֶג ןֶׁשְנעֶמ םעֶד םּורד ּביגְךיִא
 רֶׁשֹוע רעֶד ןעֶד ןאַמ םיִרָא םעֶד ןְּבעֶג לאָז
 לאָז רֶע םָד הָקָדֶצ יַאּבנ ןייַא יו ְךיילָג זיִא
 םיִא טאָה טאָג סאוָו םיִיָנֲע ּוצ ןְלייֵט םּורַא

 יִא דָלעֶג םֶד ןָטְכאַרְמ ְּךיִז לאָז נא ןְּבענעֶג
 ןְמייֵל ּוצ םָד טֶה נּוא רֶּביִרְד ראַה רֶד טאָנ
 ְךיִז רֶע לאָז םּורָד נּוא ןְּבעֶגעֶג עַגֶר ןייֵא ףֹוא
 ןיִא איו ֹוזַא תֹוריִׁשֲע ןייַז טימ ןְמיִראַּב טיִנ
 (ורְׁשעּב ריִׁשֲע לֵלַהְתִי לַא) טייֵטְׁש קֹומָּפ
 ןייַז טיִמ ץֶמיִראַּב טיִנ ְךיִ לאָז רֶׁשֹוע ןייֵא

 ְךֶלּובג תֶא ְּךיָהלא ָ; ביִחְרִי יִּכנ .תֹוריִׁשַע
 טְניִרעֶל הֶרֹוּת איִד (רֶׂשֶּב הָלְכֹוא ָּתְרַמָאְ

 שורקה ה"לשו
 טְסע רֶע סאו ןָמאז ּוצ םיא טיִמ ןיִסֶע נּוא טייל

 איו ץֶרֶא ףרד טיט ןו ףראד ן == יא
 גיְניִלייֵא טיִנ לאָז נּוא ןְראַה ןייז רַּפ טְציִז טְכעֶנְקַא
 לאָז ןיִסָע ןָׁשיוִוְצ נּוא .הָמָהְּבַא איו ןיִסֶעןיִ ןיי
 הָרֹוּת יִרְבָד ראָנ ןשיּבשִינ םיִלָמַּב םי-ו ן"ק רש
 רֶע זַא נּוא הָרְועס רעֶר ּוצ טְרעֶהעֶג םע;םוָו רָדָא
 טיִמ ןייַז חֵמַׂשָמ ְךיִז רע ףראד יהָרּועָּפ יִד טְניִדְנֶע
 סוּכ םעֶר ףוא הָבָרְּב יֵד נּוא הָכָרָּב לָׁש סֹוּכ םעֶד
 טיִמ טיִנ גּוא טייֵקְכיִלייֵרְפ טיִמ ןֶּכאַמ רֶע לאָז
 םִו םֶד טיִמ ןֶריִרְפ ּוצ זיִא רע זַא ןְייוַו ּוצ רֶעורְמ
 םָּקְמ ןעק טְליִמעֶד נּוא ןְּבעֶגעֶג םיִא טאָה טאָנ

 :(םָכיֵהלֶא 'ה יֵנְפַל םֶּהְחַמְׂשּ) ןיִרעוֶו

 נצר הניארו האר

 ּוצ ׁשייֵלְפ ןְטְסיִלְנ טיִנ לאָוׁשְנעֶמַא םֶד וְנּוא
 רֶע נּוא לאוו םיִא טייֵנ םִע ןעוֶו ראָנ ןיִסֶע
 ןעֶו טְגאָז הָיְרוע ןֶּב רֶועֶלָא יִּבַר ְּךייַר זיִא
 ןיִסֶע רֶע לאָז ןֶרְלּוג ןייֵא טאָה ׁשֶנעֶמ ןייֵא
 עֶלַא ןיִסֶע רֶע לאָז טְרָדְנּוה רֶע טֶה תֹוקָרָי
 ןיִסערע;לאָו תֶּבַׁש דֹובְִּל רֶּכֶא ׁשייֵלְפ גאָט
 טיִנ ראָנ טְנאָמ ראַפ רֶע עֶׁשְטאָח ׁשייֵלְּפ
 ןייַז טְניִראָועֶג לאָז ׁשֶנעֶמ ןייֵא טְגאָזיִּבַ
 רֹוד רֶזְנּוא ןְנָחֹוי 'ר טְגאָז ׁשייֵלְפ ןיִסֶע ּוצ טיִנ
 ןייֵא ראָנ טאָה רֶנייֵא ןעוֶו םּורָד ףאַלְׁש זיִא
 ּוצ ןָפֹוק ׁשייֵלְפ םיִא ראַפ רֶע לאָז ןָדְלּונ
 ְךאָנ זיִא רֹוד רָזְנּוא טְנאָז ןֵמָחַנ בַר ּוא ןיִסֶע
 רֶלעֶג ןעָייל ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז םּורְד רֶפאֵלְׁש

 קְראַטְׁש לאָז רֶע יְֵּכ ׁשייֵלְפ ןיִסֶע לאָז נּוא
 לּוכָא יִּתָלִבְל קַח קר) טְסֶנד סְטאָנ ןיא ןייז
 ןיִסֶעּוצ טינ ןְקָראַטְׁש ְּךיִדטְפְלאָז ּוד (םֶדֵה
 ּךִרֲחַאְךינְַלּוךֶל בֵטיי ןַַמְלִנ טּולְּב ןייק
 עֶנייַד ּוצ נּוא ןאָמ םֶמּונ ריִד לאָז טאָנ יֵדָּכ
 ןעוֶו ּפָא ןְנאַד ןּופ ןיִגרעֶל םיִמָבֲח יד רֶדְניֵק
 ןעֶמ ןעוֶו טְגאָועֶג ּוצ רַכְׂש ןייֵא טאָה טאָנ
 ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו ןיִסע טיִנ טּולְּב ןייק טעוֶו
 לָּכִמ םּואימ זיא סעלייוו טינ ּוצ רַד טְסיִלְג
 תּונו ןּופ ּפָא ְךיִז טיִה ׁשֹנעֶמ ןייֵא ןעוֶו ןֵּכָׁש
 רעֶד טְסילְג ׁשְנעֶמ רָד םוָו הָליוג ןּופ רֶחָא
 ןָמּוג ןייֵא ןְּבעֶג יִאָדֵוְּב טאָנ םיִא טעוֶו ּוצ
 הָכיֵא דֹמאֵל םֶהיֵהֹלאֵל ׁשֹורְדִּת ןָפּו) ְרֵכְׂש
 סאָר זְנּוא טְנִרעֶל הֶרָוַּת יד (םִיֹונַד ּודְבַעַי
 טאָנ ןיִלעוֶו רימ ןְנאָז טיִנ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי איִד
 רֶעייז ןְנֶיִד תֹומּוא איִד סאוָו םעֶד טימ ןניד
 עַטְׁשְרֶע איד ןעֶד טיִנ ןעֶמ ראָט סאָד אע

 תומוא
 בקעי להוא

 הָלְל ןיֵא ּליִפַא ןייַז ּוצ לִֵּקְמ ַּכ ןייֵק טיִנ ןעֶּכאָה ריִמ
 ַש ירָּכ רֶרֵסְּכ תֹולָלק לעיִפ ֹוזִא טְלעֶטְׁשיִג טאָג טאָה םּורְד

 רֶע טעוֶו הָחְכֹּת איִד ןעֶנעייֵל םֶהיֵא טעוֶו ןעֶמ סאוָו רעֶד
 תֹולְלְקיִד םיִא ןעֶלעוֶו תֹולָלק ליִפ ֹוזַא ראַפ ןְמּוקעֶּב אָרֹומ
 טיִג טעוֶו םאַג נּוא ןּוהְט הָבּוׁשיִּת הָּכיֵּת טעוֶו רֶע זַא ןקָריוִו

 ןֶייֵטְׁש סֶע םאוָו ֹוּכמ יר ןיִׁשְנעֶמ יִר ףֹוא ןעֶקׁש ןעֶפְראַד
 תֹולָלק איר ןיִלעֶו ןעֶניילןיִרעֶה םעֶר ןּופ ראָנ ןעֶּבירְׁשעֶג
 ׁשֵרְדַמ רעֶד טאָה סאָד ןּוהְט הֶבּׁשְּת טעוֶו ןעֶמ ןעֶקָהיוִו
 ןיֵא ּוצ הָתְכֹּת רֶד ןּופ הָָׁרַּפ יִר ןעֶנייַל לאָז ןעמ טְגאָועֶג
 יד ןיינ טעוֶו רֶרְֵּכ תֹולָלְקעֶלַא ןיִרעֶה לאָז ןעֶמ יֵרְּכ ׁשְנעֶמ
 חָשְרַּפ יִר לאָו ןעֶמ ןעוֶו רָכא םֹורָג הָחָכֹוּת רעֶד ןּופ אָרֹומ

 עֶכיְֵטֶע ּצ ןעֶנייֵל לאָז ןעֶמ לייֵהְס עֶכיֵלְטֶע ףֹוא ןְלייֵמּוצ
 נַא ןעוֶועֶג טיִנ הָחָכֹוּת רעֶד ןּופ אָרֹמ איד טְלאוָו ןֶׁשְנעֶמ

 םורג
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 םאוָו ץֶלַא א'ע רָד ּוצ ןְמּונעֶנ ןְּבאָה תֹומּוא
 טייטש קּוסָּפ ןיִא איוִו זזַא דְנייַפ טאָה טאָנ
 םיִעָׁשְר איִד ונו ויָנֵעְּב יָלֵא קיִלָחָה יִּכנ
 ןְליוו נּוא דְנייַּפ טאָה טאָג סאוָו ץְלַא ןאָט
 קּוסָּפ רֶד טְנאָז סאָד ןיִנְרעֶצ רֶד טאָנ ץְלַא
 ןינעקא ןאָט רֶגְרֶע טיִנ ןינעק  תֹומּוא איִד
 טייֵטְׁש םִע ןָׁשְנעֶמַא ןְגעֶרְּב רַפ ּוצ יוִו טאָנ
 רעֶד (הָתְרְכנ םיעָׁשְר תיִרְחַאע םיִלָהָת ןיִא
 רַפ ןיִרעֶו ייֵז סאָד זיִא םיִעָשְר יִד ןּופ ףוס
 תַעּוׁשְתּע אייַּב רעֶד טייֵטְׁש םִע נּוא ןֶמיִנְׁש
 זיִא םיקידצ ןּופ ףֶליֵה יִד נּוא (ַימ םיִקיִדְצ
 יד ןקְנעֶרעֶנ ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז םּורד טאָנ ןופ
 לאָז נּוא ןאָמעֶג םיִא טֶה טאָנ סאָו תֹובֹוט
 ןייַז םּורְפ לאָז נוא ןאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת ןְמְכאַרְמ
 ןֶשיוִוְצ טעוֶו סֶע זַא (איבָנּדְּבְרקְּב םִוקָי יִּכנ
 נאָז טעוֶו נּוא איִבָנ ןייֵא ןייַמְׁש ףֹוא ריד
 טעֶרֶג טאָג טיִמ טֶה נוא איבָנ ןייֵא זיִא רֶע
 רָדָא לָמיִה ןָפֹוא ןְכייֵצַא ןָייוֵו ריִד טעוֶו נּוא
 ןּופ ןְָדייֵר ּפָא ְּךיִד טעֶו נּוא דֶרֶע רעֶד ףֹוא
 ןייא רָדָא לֶמִנ ןייֵא ןָעד ּוצ טפניד םֶסאָנ
 יֵשְמאָח ןָגְלאַפ טיִנ םיִא ּוטְסְלאָז אזע יִרָרְגַא
 רע ןעֶד ןְזיוועֶג רָדְניוו עֶפֹורְג ריד טאָה רֶע
 םִע רעֶו רָּבֶא ףּוׁשיִּכ טיִמ ןאָטעֶג םֶד טֶה
 נוא תָמָא איִבָנ ןייֵא רפ ןְמּונעֶג ןָא גְנאַה זיִא
 ןעֶמ ןֶּבאָה ליוִו טאָג סאָד הָעָׁש יִפָל טְנאֶנ
 םיִא ןעֶמ געֶמ הָוְצמִא ףֹוא ןיז רֵבֹוע לאָז
 רֶמאָמ טיִנ אָרֹומ ןייק ּבאָה ְךיִא נוא ןְנְלאָפ
 רימ ןעד ןְראוָועֶג טְכעֶלְׁש טְנייַה רֶע זִא
 הקוַח ןייַז ףֹוא ןְשנעֶמ ןבילטיא ןיִלעֶמְׁש
 תָמָא איִבָנא ןעוֶועֶג רֶעיִרְּפ זיִא רע איו ֹוזַא
 ןניִפעֶנ ריִמ יו ֹוזַא ְךֹוא דנּוצַא רע זיִא ֹוזַא
 ןייֵא ןעוֶועֶג ביִרְקַמ טֶה רֶע סאָד ּודְיְלַא ייַּב
 רַפ טֶה טאָג יִשְטאָה םִיַלָשּוריִל ץיח ןֵּבְרה
 םִיַלָשּורְי ןיִא ראָנ תֹונָּברק ןגְנעֶרְּב ּוצ ןֶסאָּב
 לייוַו טְגְלאָפעֶג ּודָיַלַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יֵד נּוא
 ויִא טאָנ סאָד ןוָייוו ּוצ ןעוֶועֶג זיִא הָנווַּבןייַ
 ריִמ ןְניִפעֶג ְךֹוא טיִנ זיִא א'ע יד נוא טאָנַא

 בקעי להוא
 טאָג רעֶטייוַו טְגאָז ׁשֵרְדָמ רעֶד סאוָו טְכעֶר ןּוׁש זיִא םורְנ
 סאוָו תֹולָלְק יִד טיִמ תֹוכְרְּב יִר ןעֶדּי יִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶגעוֶו הֶעָר רֶעייַא ןּופ טיִנ ויִא ןעֶּבעֶנעֶג ךייַא ּבאָה ְךיִא
 ןעֶלעוֶו לאָז ךיִא ןעוֶו םּוראָוו ןעֶנעוֶו הָבּוט רֶעייַא ןּופ ראָנ

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש סֶע סאוָו תֹוּכַמ איִד ןעֶקָיִׁש ְךייַא ףוא
 :1 ְפְלאוָו ייֵוְצ רעֶרָא הָּכִ ןייֵא גּונעֶג טאַהעֶג ריִמ ןְטְלאוָו

 הניארו אר
  וחיִרְי טאָטְש יד ןִמּונעֶנ ןייֵא טֶה עֶׁשֹוהְי םֶד
  לֵלֲחְמ ןּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ נוא תֶּבַׁש םיִא
 .עֶׁשֹוהְי ּוצ ןְּבאָה אייז נוא ןעֶועֶג תֶּבַׁש
 ,יִפְל ןאָטעֶג סד טֶה עׁשוהְי לייוַו טְגְלאָפעֶג
 ,םֹולָׁשְו סַח ןעוֶועֶג טיִנ זיִא הָנוַּכ ייַז נּוא הָעָׁש
  לֵאָרְׂשִי יד ְּבאָה םּורָד ןייַ ּוצ תֶּבַׁש לֵלֲחְמ
  ןיִא ןְנופעֶג ןֶּבאָה ייֵז סאוָו טְכאַמעֶנ ׁשֶרְקָה
 . טְלאָועֶג טיִנ הֶאָנַד ןייק ןְּבאָה נוא ֹוחיִרְי
 . תָּבַׁש םיִא זיא יִז לייוַו טאָטְׁש רָד ןּופ ןְּבאָה
 .זַא ץְלַא יא סאָד נא ןְראוָועֶג ןְמּועֶנ ןייֵא
 - ןאָמ ןְסייֵהעֶג ֹזַא טֶה טאָנ טְנאָז איִכָנ רעֶד
 . טיִהעֶנ ריא טְלאָז רֶטייוַו נּוא לאָמ סָד ראָנ
  ןֶּבייַלְנ םיִא ןעֶמ געָמ ֹווַא ןאָמ ּוצ טיִנ ןייַז
 ניא לָמיִה םעֶנופ טְמּוק לֹוק תַּבַא ןעוֶו נּוא

  ןעֶמ לאָז ןאָמ טיִנ הָוִצִמ יד לאָז ןעֶמ טְנאָנ
 ןניִפעֶג ריִמ יו וזַא ןְנְלאָפ טיִנ ייֵרְׁשעֶנ םֶד
 . םעֶנפ ןְמּוקעֶג זיִא לוק ןייַא אָרָמְנ רעֶד ןיִא
 יִח וזַא ויִא הָכָלֲה יר טְגאָזעֶג טֶה נּוא לָמיִה
 .שֶמ טְגאָועֶג עֶשֹוהי יִּבִר טאָה רֶועֶלֶא יִּבר
 וָנּוא טֶה טאָנ ןעֶד לֹוק תַּב ןייק טיִנ טְרעֶה
 טְגאָועֶג לאָמ ןייֵא טֶה נוא ןְבעֶנעֶג הֶרוּת יד
 .איִו ווא בור םעֶד ְךאָנ ןייֵנ ְךאָנ לאָז ןעֶמ
  ןְבייֵלְּב הָכָלֲה יד לאָז ֹזַא ןְגאָז םיִמָכֲח ןייֵמ
 , ליפ ןָמּוק טעוֶו סע;טְנאָז איִבָנ ןיא ןעֶו נּוא
 . ןייַז טיִנ טעֶה סע נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא וייַּב
 . ןָטְלאַהטיִנ םיִא ריִא טְלאָז טְנאָז רע יו ֹוזַא
 . טְרעֶהעֶג טֶה רֶעןעֶד איִבָנ ןָשְלאַפ ןייק רַפ
 . טאָנ ראָנ ןָמּוק זייַּב טעוֶו סֶע סאָד טאָנ ןּופ

 ,ְךיִטעֶמְראַּב רָדנּוא רֶניִמְראַּב רָד ןייַא זיִא
 , טְנעֶרְּב נוא הָרּושְּת ןאָט ןָׁשְנעֶמ איד ןעוֶו
 1 הָנֹוי אייַּב ןְגיִפעֶג ריִמ יוִו ווַא טיִנ וייַּב םָד

 . הְָניִנ טאָמְׁש יִד טְנאֶועֶג שֶה רֶע םֶד איִבָנַה
 ניִצְרעֶפ ְךאָנ ןיִרעוֶו טְרעֶקעֶג רֵּביִא טעֶו
  זיִא ןאָטעֶג הָבּוׁשְּת ןְבאָה ייֵז לייו רָּבֶא געֶט
  יִּכ) ןְראוָועֶג טְרעֶקעֶג רַּביִא טיִנ טאָטְׁש יד
 || ךיד טעוֶו םִע ןעוֶו (ךֶמֶא ןֵּב ְךיִחָא ּךתיִסְי
 || םֶדְּכְלאַה רֶמּומ ןופ רָדּורְּב ןייַד ןָרעֶר ןָא

 || הָבֹוט רעֶזְנּוא טְנייַמ טאָג ראָנ םיִרּוסְי גּונעֶג טאַהעֶנ ריִמ

 | ׁשֶמ ירְּכ תֹולָלק לע וַא טְלעֶטְׁשעֶג םּרְר ְךיז רֶע טאָה
 / עוו ןעֶמ וַא ןְניוַו תיללק יד ןיִלעוֶו ןיִקעֶרְשְרעֶד ּךיִז לאָז
 || םֶגאָזעֶג םאָה אֵמֹור רעֶר איוִו טקְנוּפ ןּוהְמ הֶכּוׁשְּת ףָּכיֵּת
 | ײעֶטיִּב ליִפ וַא ןָמּונעֶג עֶגְסיִמיִא טאָה רֶע רֶטאָק םעֶד ּוצ

 || יהָאיפְךיִד ןקָָיו לאָזייֵ ּופ םיִב רעֶד ירְג רֶצְכעֶטייְַ
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 ןנְלאָּפ טיִנ םיִאּוטְסְלאָזאע ןֶניד טְסְלאז ּוד
 ןּופ רֵדּורְּב ןייַד ּוליִּפֲא םֶד טְוייוַו קּוסּפ רֶד
 טיָנ ריִד טיִמ טעוֶו רֶע סאוָו ּבְלאַה רָטּומ

 ֶּכִמ ןְנְלאפ טיִג ְךאָד םיִא ּוטְסְלאָז ןָניִׁשְרַי
 רע םוָו ּבְלאַה רַטאפ ןּופ רֵדּורְּבןייַד ןֵּכֶש
 ּוטְכְלאָו הֶׁשּורְי רֶד ןיִגעוו ןּופ טְנייַפ ְּךיִד שֶה
 (גוְּתְַרָי אל רֶׁשֲא ןְגְלאָפ שי יִאְדְַּב םיִא
 ּוד סאוָו א'ע ןָניד ּוצ רָבֵח ןייַז ןָא טעֶר רֶה
 נּוא טְנעקעֶג טינ איז ןְּבאָה רֶמאָּפ ןייַד טיִמ
 ןיִא ןֶּבייֵלְג סאוָו יִד סאָד טְפּואוװעֶג זיִא סֶע

 ןייֵא םיִקָלֲח ייֵוְצ ףֹוא טְלייֵטעֶג ןיִנעֶז טאָנ
 טאָנ ןיִא טְּבייֵלְג ׁשנעֶמ רעֶד םָד ויִא קָלח
 סאָד טְנאָועֶג ריִפ םיִא טאָה רֶטאַפ ןייַז יוֵו
 ראָנ טּונ זיִא ןֶּבייֵלְג םֶד טאָג ןייַא זיִא טאָנ

 זיִא םע ןְּבייֵלְנטְכעֶר ץנאג ןייק.טיִנ זיִא םָע
 רָדְנאַנַא טימ ןָצייֵג עֶדְניִלְּב ליִפ לָׁשָמ ןייֵא
 געוִו ןְטְכעֶר םעֶד ןיִא ְךיִז ןעֶטְלאַה אייז נוא

 ןעוֶו רֵּבֶא אייֵז טריּפ רֶגיִדְעֶהעֶז רָד לייַו
 נוא רנְיימְׁש רָּביִא אייז ןלאפ ןייֵלַא ןיינ ייֵז |

 מֶה רֶע םוו טְּבייֵלְג םוָו רָה ְּךֹוא ֹוזִא רָּביִרְנ

 ןְּבאָה אייֵז סאוָו ןיִרְמְלֶע עֶנייֵז ןופ טְרעֶהעֶג
 ןָאְּביילְג נוא ּונֵּבַר הָׂשמ ויִּב ןעֶועֶג לֵּבַקְמ
 ןְרעֶר ּפָא דְלאַּב םיִא ןעֶמ ןעק ֹוזַא הָמָכָח
 ןיִרעוֶו וזַא ןייַלַא ןייֵג םָֹו עֶדְניִלְּב יד יוִו ֹוזַא
 רֶּבֶא ןְלאַפ נוא טְלָכֹורְטְׁשעֶג רֶלאַּב איי
 ןעֶמ ןעק םעֶד לֵכֵׂש טימ טְּבייֵלְג םע; רעוֶו
 ןכיִלְטיִא ןעק רֶע ןעֶד ןְרעֶר ּפֶא רֶלאַּב טיִנ
 ְךִ ׁשְנעֶמ רֶכיֵלְמיִא לאָז םּורָד ןיִרָפְנע ּפָא
 ָּבאָה ןיִרְטְלִע עֶניַסוֶו ףֹרָד ןְזאָל רֵּפ שיִנ
 רֶע ראָנ טאָנ ןייֵא זיִא טאָנ םָד טְגאַועֶג םיִא
 טיִמ ןֶסיוֵו ּוצ ןיִנְרעֶל לָכֵׂש טיִמ ְךֹוא לאָז
 נאָז םיִמָכֲח יד טאָנ ןייַא זיִא טאָג םָּד לֵכֵׂש
 טְסְלאָז ּוד יֵדְּכ הָרֹוּת ןיִנְרעֶל טְסְלאָז ּוד
 סאָד םֶרֹוקיִפֲא ןייא ּוצ ןיִרָפְנֶע ֹוצ םִו ןָסיוו
 הָּתַא ָּתְעַרָי אל .רָׁשֲאו קּוסָּפ רעֶד טְגאָז
 ןייַד טיִמ טיִנ איִז טְסנעֶק ּוד םָו (ךיֶתֹוכֲאַו
 עֶנייַד ןּופ טְרעֶהעֶג טיִנ איִז טֶסאָה נּוא לָכֵׂש
 ןנְלאָפ טיִנ םיִא ּוטְסְלאָז םּורְד ןיִרָּטְלֶע
 נּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד וֶּתְרקָחְו ָּתְׁשַרָדְוו
 ןעֶמ ןיִנעֶרְפ רָּביִא טְכעֶר םיִדע יִד לאָז ןעֶמו
 ְךֶרֹוד ןֶׁשְנעֶמ ןיײַא ןיִנגראַה דֶלאַּב טיִנ לאָז
 יִד םֹוא טּוג רֶעיִרְפ טְגעֶרפ ןעֶמ ויִּב םיִדֲע
 לֵבֹוי נּוא הָמיִמְׁש ןייַא רַּפ סאָוו ןיִא םיִדֵע

 ײצר הניארו האר תשרפ

 ראָי ןייַא רַפ םוָו נּוא טיִגְרַהעֶג םיִא רֶע טֶה
 ןייֵא רַפ םוָו נּוא ןעוֶועֶג זיִא סָד הָטיִמְׁש ןיִא
 ׁשֶרֹוח ןיִא גאָט ליִפ יוִו נּוא ראָי ןיִא ׁשֶדֹוח
 ןיִא גּוא גאָמ םעֶד ףֹוא תֹועָׁש ליִפ איוִו נּוא

 רֶדייֵלְק עֶרעֶסאָו ןיִא נּוא טרָא ןייֵא רעֶסוז
 ,עַצְראוַוְׁש ןיִא רָדָא עֶסייוו ןיִא ןְְנאַנעֶג רֶעיַא
 טאָנ ּוצ רֶדְניִה טְנעֶז ריִא (ונו םֶּתַא םיִנָּבנ
 ְךיַא טְלאָז ריִא (ּודְדֹונְתִת אלנ טאָנ רעֶייַא
 תֹומּוא איִד ןעֶד תֶמ ןייַא רָּביִא ןְצאַרְק טיִנ

 ָסייֵר סֹוא נּוא ןְצאַרק ְךיִ ןֵמייֵצ רפ ןְגעֶלְפ
 טְנייֵמעֶג ןְּבאָה ייֵ ןעֶד תַמ ןייַא רָּביִא ראָה יִד
 ׁשְנעֶמַא ןעוֶו נּוא רָקָיֵע רֶד זיא טְלעוֶו יִד םֶד
 ויִא רֶע טְגאָועֶג אייז ןְּבאָה ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא
 רֶעייֵז טְגאָלקעֶג ייֵז ןְּבאָה םּורָד ןְקאַפ ראַפ
 ריִא הָרֹוּת איִד טְגאָז םּורָד תֶמ ןייֵא רָּבִיִא
 טיִנ ְךייַא טְלאָז ריִא טאָנ ּוצ רָדְניִה טְנעֶז
 אָּבַה םֶָלֹוע רֶד ראָג ןעֶד תָמַא רָּביִא ןָצאַרק
 םעֶד זיִא םּורְד ְךייַא ּוצ טייֵרְּבעֶג ןָא זיִא
 טֶמּוק ֹוזַא טְּבְראַטְׁש רָע ןעוו רֶפעֶּב ןָׁשְנעֶמ
 (ונו יִדְנ לֵׁשַבָת אל) ןְּבעֶל ןָגיִּבייֵא םּוצ רֶע
 ְךֶליִמ טיִמ ׁשייַפ ןיק ןְכאָק טיִנ טְסֶלאָז ּוד
 לאָזיִמ הָרֹוּת רעֶד ןיֵא טייֵמְש לאָמ אייֵרְד
 סנייא ְךֶליִמ םיִמ ׁשייֵלָפ ןייק ןְכאָק טיִנ

 ׁשייֵלְפ ןייֵק ןְכאק  טיִנ ראָט ןעֶמ םֶד טְוייוו
 ןיִסע טיִנ םע,ליוִו ןעֶמ יֵׁשְטאָח ְךֶליֵמ טיִמ
 סאָד רֶהְוִנ טיִנ טְלעוֶו איִד זיִא ןנירְד נּוא
 ׁשייֵלְפ ןייק ןיִסֶע טיִנ ראָט ןעֶמ זיִא יִרָדנַא
 ןייק ראָט ןעֶמ זיִא עֶטיִרָד סאָד ְּךֶליִמ טיִמ
 עוו ךָליִמ טימ ׁשייִלְפ ּופ ןֶּבאָה טיִנ הֶאּנַ
 וליִפֲא םֶד טְכאַקעֶגןְראוָו םֶנייֵא ןיִא זיִא םִע
 רֵׂשֵעַג .ןְּבעֶגטיִנ סאָד רֶע ראָט דנּוה ןיַיז רַפ
 ןְדייֵׁש ּפָא לאָמ ןייֵא טְסְלאָז ּוד (רֵׂשֲעְּת
 לאָמ ןייַא ְּךאָנ טְסֶלאָז נּוא יִוֵל םּוצ רׂשֲעַמ
 םִיַלָׁשּורְי ןייֵק םיִא ןֶריִפּוצ רַׂשֲעמ ןְדייֵׁש ּפָא
 םִגאָז ןָנֶחוי יִּבַר ןָּטְראָד םיִא ןיִסֶע ּוצ נּוא
 נוא ןיִרעוֶו ְּךייֵר טְסְלאָז ּוד ידְּכ רֶׂשֲעַמ ּפיִנ
 םיִמ רָּכֶא ןָביִרְּפ טיִנמאָנ ראָט ןעֶמ יֵׁשְמאָח
 וזַא ןְביִרְּפ טאָנ ןעֶמ געֶמ הָקָדְצ נּוא רַׂשעְמ
 (תאֹוְּב אָנ ינּונָחְבּנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו
 טיִמ נּוא הֹקָדְצ טיִמ ְּךיִמ טְביִרְּפ טְנאָז טאָנ
 ןּכעֶג טיִנ ךייַא לעוֶו ְךיִא בוא ןְּבעֶג רַׂשֲעַמ
 ןעוֶו רֶרֵס רעֶד ויִא םִע ליפ ֹוזַא לאָמ ןְהעֶצ
 ןירעקא ּוצ דֶלעֶפ ןייֵא,ןֶרָדְנַא םָד טיִג רֶנייֵא

 נוא
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 רעֶד םיִא רע טיִג ֹוזא ןְרָייִנְׁש נוא ןעייז נּוא

 קָלֵח טרעפ ןייֵא רֶרֶא קָּלֵח טירָה ןייֵא רַפ
 נוא יֹוט טיִנ נוא ןיִנעֶד םעֶד טיִנ טאָנ רָּבֶא
 ןייֵא זיִא סאָד רׂשעְמ ראָנ רעֶמ טיִנ טְמעֶנ
 ייַב הֵׂשעַמ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םִע קֶלֵח טְנְהעֶצ
 רֶלעֶפ ןייַז ןּופ ראָי עֶלַא טֶה רע סֶד םִנייֵא

 זיִא םִע ןעֶד ןְּבעֶגעֶג רַׁשֹעמ םאִמ טֶרָדְנּוה
 םֶה ןְסקאוועֶג ןָראק םאָמ טְניִוט ראָי עֶלַא
 לאָז רֶע סאָד טְואָלעֶג הֶאְוְצ ןּוז םעֶד רֶע
 טֶה ראָי יִטְׁשְרע סאָד ןְּבעֶג רֵׂשֲעַמ טְכעֶר
 רעֶד ןְּבעֶנעֶג רֶׁשֲעַמ סאָמ טֶרָדְנּוה ןּוז רעֶד
 ןייֵא וזַא ְךיִא לאָז יוִו טְגאָזעֶג רע טאָה ְךאָנ
 ראָי יִרָדְנַא םאד רע טה ןְּבעֶג רֶׂשֲעַמ ךאַס
 ְךאָנ רֶד םֶה ֹוזַא ןְּבעֶגעֶג םאֶמ גיִצְנייַנ ראָנ

 .  תניאֹרו האר תשרפ
 , היִא שעוֶו ןייוו ןייַד נוא ןְראָק ןייַד ןְפּורעֶג
 .םִע טעוֶו ֹוזִא ןְּבעֶג טיִג רַׂשֲעמ ןייק רֶּבֶא
 ֹוזַא ןייַו ןייַמ נּוא ןְראָק ןיימ ןּפּורעֶג ןיִרעוֶו
 .גוא (וגו יִנְָד יִּתַחַקָלֶט טייֵטְׁש קּוסִּפ ןיִא יוִו

  ןייוו ןייַמ נוא ןְראָק ןייֵמ ןְמעֶג ּפָא לע ְךיִא
  ןעוֶו ּּךְבְבַל תֶא ץִמַאָת אל ייֵצ ןייַ ןיִא
 םיִא טיִמ ּוטְסְלאָז יִנֲע םעֶד םיִּפִע טֶכיֵנ ּוד
 ַעייֵרְׁש ןָא טיִנ טְסְלאָז נּוא דייֵר עט ןְדייֵר

 (הָרעֶנעַמׁש אֹלׁשָרְוֹורֶׁשַעשיַא ׁשָּתַנ רָפֹוּכנ
 םעֶד ףֹוא גְנּוייַל םֹוא ןייֵא זיִא תֹוריִׁשַע םָד
 םיִנ םיִא ןופ טרעֶה יֵנֲע רָד ןעוֶו ראָנ ׁשְנעֶמ
 עַטּוג טימ םיִא טיִג רֶע םֶרָעייֵג ייֵרְׁשעֶג ןייק

 רֶׁשֹוע ןייֵא יוִו ןְהעֶועֶג טאָה יַאָנִי יִּבַר דייֵר

 | טְגאָועֶג ְּךֶלֶמַה המלְׁש םֶה םֶד נּוא םיִא ןיִא

  םאֵנ רֶד ףוא ןְּבעֶנעֶג רָלעֶג יִנֲע ןייֵא ּוצ טֶה
 - טְנאָועֶג םיִא ּוצ יַאָנַי יִּבַר טֶה טייַל עֶלַא רַּפ

 - טיִנםיִאטְסְלאָז ּוד ןעוֶועֶג רֶסעֶּב טְלאוָו םִע
 - ניא ןְּבעֶג םיִא טְמְלאָז ּוד ייֵא ןְּבעֶג ןעֶועֶג
 - ןְנאָז םיִמָכֲח איד ןייַז ׁשיִיַבְמ םיִא טְסְלאָז
 יו ְךיילְנ זיִא םיִנ הקָדְצ ןייק טיִנ סֶע רעוֶו

 - ױֹומַה רֹורְצ רעֶד טְּבייַרְׁש איע טְניִד רע
 - ןעֶד אע טניר רע איו ְךייַלג רֶע ויִא םּורְד

 עֶטיִרְד םֶד ןְסְקאוַועֶג פאָמ שְרָדְּוה ןיינ ראָג
 טֶה ןְּבעֶנעֶג סאָמ גיִצְכַא ראָנ רע טֶה ראָי
 ץְלַא ןְסְקאַועֶג סאָמ טְרָדְנּה טְכָא ְּךאָנ רָד
 ןְּבעֶגעֶג רֶגיִנייוַו סאמ ןְהעֶצ טיִמ טֶה רֶע סו
 רֶגיִנייוֵו סאָמ טְרָדְנּוה טיִמ רָלעֶפ ןיִא זיִא
 טיִנ רעֶמ זיא רֶלעֶפ ןיִא ויִּב ןְסקאוַועֶג
 ןעֶמ ליִפ איוִו סאָמ טְרָדְנּוה ראָנ ןְפְקאַועֶג
 ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ןְּבעֶג רֵׂשֲעַמ ןּופ רעֶד טְנעֶלְפ
 רֶדייֵלְק עֶניֵׁש ןיִא ןאָטעֶג ןָא םיבֹורק עֶניי
 ,ַחֵמַׂשְמ ךייַא טְנעֶו ריִא טְנאָועֶגייֵז ּוצ רֶע ׁשֶה
 םֹולָׁשְו םַח טְגָעג יי ןְּבאָה הָרָצ ןייֵמ ףוא
 ריד טיִמ ְךיִז ןָעייֵרְפ ּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ריִמ
 רֶעירְּפ ןעֶד ןְראוָועֶג ןהּכ ןייֵא טְסיִּב ּוד סָד
 רֶלעֶפ ןיִא תִיַּבַה לַעַּב ןייֵא ןעוֶועֶנ ּוטְסיִּב
 רָנּוצַא נּוא ןְּבעֶנעֶג רֵׂשֲעמ טאָנ ּוצ טְסאָה גוא
 רֵׂשֲעַמ טְסְמעֶנ נוא ןֵהּכַא ןְראוָועֶג ּוד שְסיִּב
 תִיַּבַה לעַּב רָד זיִא טאָג נּוא דְלעֶפ םעֶד ןּופ
 נּוא םאָמ טְרָדְנּוה ןייֵג ןְמּונעֶג ּוצ טאָה רֶע
 טְנאָז םּורָד סאָמ טְרָדְנּוה ןְּבטְנעֶג ריד טֶה
 ןינעק טְסְלאָז ּוד יִרְּכ רַׂשֲעַמ ּביִג הָרֹוּת יִד
 ךייב טְסְלאָז ּוד נוא ןְּבעֶג רֶׂשֲעַמ רֶטייוו
 הָרְׂשַה אֵצֹיַהךעְרז תַאּובְּת לָּכ תַאנ ןֶּביַלְ
 ריִא טעוֶו ןְגאָז םיִמָכֲח איד הָנָׁש הָנָׁש
 םֶד נוא ןֶעייז ריִא טעו ןּבעֶג רַׂשֲעַמ טְכעֶר
 ריִא טעוֶו ְךייֵא ּוצ ןייַזטעוֶו ןְּטְקאוַו טעוֶו םוָו
 ֹוזַא ןְּבעֶג הָקָדְצ נּוא רֶׂשֲעַמ טְכעֶר טיִנ רָּבֶא
 ןסְקאַו טעוֶו םו סֶד ןְמעֶנ קעֶוַא ןעֶמ טעוֶו
 לֵאָרְׂשִיּוצטְנאָז טאָנְׁשוריִתְודננר רׂשֲעמ
 ןיִרעוֶו םע;טעֶו ןְּבעֶג רָׂשֲעַמ טְכעֶר ריִא טעֶו

 רע לייוו זיִא טיִנ הֹקָדְצ ןייֵק טיִנ סאָו רָד
 הָמָכָח ןייַמ טיִמ טיִמעֶג ְךיִמ ּבאָה ְךיִא טְנאָז
 - טְליִמאַועֶג ןייַא ריִמּבאָה נּוא טְכאַנ גּוא אָט
 קעוֶוַא ןּופ רעֶד ְךיִא לאָז איוִו נּוא תֹוריִׁשֲע
 - םיִא טֶה טאָנ םֶָד טיִנ טְּבֹולְנ רֶע נּוא ןְּבעֶג
 ְךייֵלְג רע זיִא םּורָד ןְּבעֶגעֶג תֹוריִׁשֲע סאָד
 ְךֹוא טאָנ ןיִא טְניקייַל גוא א'ע טְניִד רע יוִו
 ןְקְראַטְׁש טיִנ טְסְלאָז ּוד קּוסָּפ רעֶד טְנייַמ
 ְּבעֶג יִנֲע םָד טְסְלאָז ּוד טְרֶעייֵנ ץֶראַה ןייַד
 םיִאטיִנ רֶלעֶג ןייֵק טְסאָה ּוד ןעֶוו דייֵר עֶטּוג
 אלט רֶלעֶג טְפאָה ּוד ןעוֶו רֵּכֶא ןְּבעֶג ּוצ
 ןֵסיִלְׁש ּוצ טיִנ ּוטְסְלאָז ְךְדָי תֶא ץוּפקמ
 סע גוא דָלעֶג םיא ןְּבעֶג ּוצ ןּופ דְנאַה ןייַד
 רֶסעֶּב ןָליוִו אייֵז סאוָו םיִינַע לייֵטַא אָד ויִא
 הקָרְצ ןייק; ןְליוו ניא ןּבְראַטְׁש רֶגנּוה ראַפ
 טַבֵעֲהְו רֶמייוֵו טייֵטְׁש םּורד ןְמעֶנ טיִנ
 גוא דֶלעֶג ןֶעִייַל םיִא טְסְלאָז ּוד טֹנְמיִבעַּת
 ּוד ּבֹוא נוא ןְנאָמ טיִנ םיִא ּוטְסְלאָז ְךאָנ רָד
 תַנׁש עֵבָּׁשַה תַנְׁש הָבְרִקָק ןְגאָז ןילעוֶו טְסעוו
 עֶטעֶּביִז םָד רֶלאַּב טְגְהעֶגעֶג םִע (הָמִמְׁשַה
 ןירעקַא טיִנ ראָט ןעֶמ םו הָמיִמָׁש ןּופ ראָי
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 ןְבאָה גינייוו ןייֵלַא לעו ךיִא נּוא ןְטייֵז נוא }
 יִנע םעֶד ְּךאָנ ְּךיִא לאָז ֹוזַא יו נּוא ןיִסֶע ּוצ
 ןעק טאָנ ןעֶד ןְנאָז טיִנ ּוטְסְלאָז סאָד ןְּבעֶג
 הֶיָהֶע ליפ ֹוזַא לאָמ ןְהעֶצ ןייַז אֵלמְמ ריִד
 ןְּבעֶג טיִנ יִנֲע םעֶד טְסעוֶו וד ןעוֶו (אָטַח ְּךֶּב

 טְסְלאַה ּוד םו םָד טיִמ ןְגיְדְניִז ְּךאָנ ּוטְסעוֶו !

 הק ןייק ּוטְסְליוו םעֶד ךרֶוד ןעֶד הָמִיִמְׁש !
 םיִא ּוטְסְלאָז ןּבעֶג (ול ןִֵּּת ןֹותְת ןְּבעֶג טיִנ
 טְלעֶטְׁשעֶג הֶרֹוּת איִד טאָה םּורָד נּוא ןְּבעֶג
 טְסְלאָז ּוד ןָייוַו ּוצ לאָמ אייוֵוְצ ןֵּתִּת ןֹותָנ

 רֶמעֶּב ויִא סֶע ןעֶד ןְּבעֶג הקָדְצ לאָמ ליִפ -
 ןעֶמ ייֵא ןֶׁשאֶרְג ּוצ לאָמ טֶרָדְנּוה ןֶּבעֶג ּוצ
 ןעֶד לאָמַא טיִמ ןָׁשאֶרָג טֶרָדְנּו ןְּבעֶג לאו
 רֶע טעוֶו ֹוזַא ןֶּבעֶג לאָמ ליפ טעוֶו רע ןעוֶו
 (הָוה רֶבָדַד לב יִּכנ ןְּבעֶג ּוצ ןייַז טְנייוַועֶג
 ףֹוא םּורַא טייג לַגְלִנ ןייֵא ׁשְטייֵט זיִא םֶד

 יִא ןְגְראָמ ְךייַר רעד זיִא טְעיִה טְלעו רָד
 טְניִראוָועֶג רֶׁשֹוע רֶד לאָז םּורד ְּךייֵר רעֶד
 טיִנ םיִא לאָז טאָג ידָּכ יִנֲע םָד ןְּבעֶנ ּוצ ןייַז
 ןירעוֶו רֶע שעוֶו ֹוזַא לֵגְלַג םעֶד ןירעק רֶּביִא
 רֶׁשֹוע ןייֵא ןירעוֶו טעוֶו יִנֲע רָד נּוא יִנֲע ןייֵא
 טְלאַפ רע ייא ןְפְלעֶה יִנֲע םָד לאָז ןעֶמ גּוא
 יִכְו טייטש קּוסּפ ןיִא איוִו ֹוזא ּפאָרַא ראָנ
 םָד (ֹּפ ָתְקוַחהְוְךֶמִע ֹודָיהטֶמּו ְךיִחָא ומי
 ןיִרעוֶו םירָא טעוֶו דֵדּורְּב ןייַד עוֶוׁשְטייֵט זיִא
 טְלאַפ רַע יֵא ןָפֶלעֶה דְלאַּב םיִא ּוטְסְלאָו
 רעוְׁש ןוש זיִא .ְּךאָנ רעֶד ןעֶד פאָרַא ראָנ
 קּוסָּפ רֶד טְנאָז םָד נּוא ןֶפלעֶה ּוצ ףֹוא םיִא
 טְנייֵמעֶגויִא םֶד (ןויבאְךֶּב הְָהִי אליִּכ םָפֶאַ
 םָפֲא טְראוָו םֶד ןֹויבַא ןייֵ ְּךאָנ זיא רע ײֵא
 טיִנ ְךאָנ ויִא רֶע רֶמֹולְּכ טיִנ ׁשְטייֵט זיִא

 יַּבלאָז םעןְפְלעֶה םיא ּוטְסְלאָז ןֹויְבִא ןייק
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 הל ֵתָנ רׁשֲא ְךיִהלֶא 'ה תְַּרַבּבֹודְי תַנְּתַמּכ ׁשיִא)
 רֶנאַה ןייַז ןּופ ּבאָנ איִד יוִו וזַא ׁשנעֶמ רֶרעֶי

 יִד ןְּבעֶגעֶג ריִד טאָה טאָנ סאָָו הָכָרְּב יִד יִו וזַא
 עֶרייֵּב ןָעייֵמְׁש (ה תְַּרִבְּכ ורָי תַנְַמּכ) רֶטְרעֶו
 זּימ ןעֶמ יו וזַא טעֶמייֵרעֶּב סאָו ׁשּומְׁשַה ףָּכ טיַמ
 איִד ויִא תַנְּתַמָּכ ףָּכ רעֶר טיִמ וַא ןיִרעֶלְקִרע ְךיִ
 ןְרעֶר ןייֵא טיִנ יִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד ּוַמַרְמ הָרֹוּת
 רֶלעֶג ןייַז טיִמ תֹוָצַמ טּוט נּוא הָקָרְצ טיִג רֶע ןעוֶו
 טיִג רֶע זַא ןְסיוו ףְראַד רֶע באָנ ןייַז זיִא סאָד זַא
 ןְבעֶגעֶג םיִא טֶה טאָג סוָו סעֶד ןּופ ראָנ סְנייַו טיִנ
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 םיִא טְסְלאָז וד סד ןֹויְבֶא ןייק ןייַז טיִנ ריִד
 תֹורְלֹוּת רעֶד טְּבייַרָׁש ֹוַא ןְלאַפ ראָנ ןְואָל
 גּונעֶג םיִא טְסְלאָז ּוד (ֹורֹוסֲחַמ יִד) קָחְצִי
 םיא טְסיִּב ּוד רָּכִא ּפא טייג םיִא םו ןְּבעֶג
 (ול רַסְחָי רֶׁשֲא ןְכאַמ ּוצ ְּךייֵר ביּוחְמ טיִג
 טְסיִּב ּוד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד טְלעֶפ םיִא סאוָו
 ףְראַד רֶעּבֹואְןנניִד וצ דְרעֶפ ןייֵא בִיּוחְמ םיִא
 רֶע ּבֹוא ןְּבעֶג ּבייוַו ןייֵא םיִא טְסְלאָז נּוא
 טְסיִּב ּוד (חַּתַכִּת ַחֹותְּפִנ טיִנ ּבייוַו ןייק טֶה
 רעֶד רַּפ הָקָדְצ יִנֲע םעֶד ןְגְעֶרְּב ּוצ בִיּוחְמ
 ריִד ּוצ ליוִו יִנֲע רעֶד ןעוֶו זוה ןייַז ןּופ ריִמ
 לאָז יִנֲע רעֶד ןְהעֶז לאָז ןעֶמ :ּוא ןְמּוק שיִנ
 טְנאַז אָרְמִנ יד יוִוֹוזַא ןירעוֶו טְמעֶׁש רַּפ טיִנ
 דֵלעֶג ןְָניִּבְנַא טְגעֶלפ אָּבִאִּבַר תֹוּבּותּכ ןיִא
 ְךיִז רָטְנּוא סאָד טאָה נּוא לָכיִט ןייֵא ןיִא

 יע רָד יו ןָהעֶז טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ןְפְראוָועֶג
 טְמעֶׁש ראַפ טיִנ לאָז יִנֲע רעֶד סאָד טְמענ
 ןיִא יִנֲע ןייֵא טאַהעֶג טֶה אָבְקְוע רַמ ןיִרעוֶו
 גיִטייַרְּפ עָלַא םיִא טְגעַלְּפ רֶע םָד םאג ןייַז
 םיִא רֶע טאָה לאָמ ןייַא ןֵרָליִג ריִּפ ןְקיִש
 קירּוְצ ןְמּוקעֶג יִזויַאּבייוַו ןייַז ךְרּוד טקִיׁשעֶג
 ןייֵא זיִא יִנֲע רעֶד טְנאָז נּוא אָבְקּוע דַמ ּוצ
 טְכאַמ רע; נּוא רֶׁשֹוע ןייֵא זיִא רֶע ןעֶד יאַמַר
 ְךיִא ןעֶד הָקָדְצ ןְמעֶנ ּוצ יִנֲע ןייֵא ראַפ ְךיִז
 טְנעֶרְּפעֶג םיִא טֶה ןעֶמ סָד טְרעֶהעֶג ּבאָה
 םיִלּכ עֶנרְּבִיִו ןיִא ןיסע ּוטְסָליוִו סאָו ןיִא
 ריִמ טְגאָז רֶועֶילַא יִּבַר עֶגֶדֶליִנ ןיִא רֶדֶא
 ְךיִז ןְכאַמ םאוָו םיִאָמר איד ןְקְנאַד ןֶּפְראַד
 אָד זיא םִע םד ןָסייוֵו ריִמ לייוַו ןעֶד םיִרָא
 םוָו טיִנ הָרָיִבע ןייק ריִמ ןְּבאָה ֹוזַא םיִאָמְר
 םיִא ןֶּביִג ריִמ נּוא יִנֲע ןייֵא טְמּוק ןְטייֵצ ּוצ
 ןייַא רע,זיא רֶמאָמ ןְנאָז ןנאק ריִמ לייוַו טיִנ

 יאמר
 שודקה

 לֹּכַה ךֶמֶמ יִּכ) טְגאַזעֶג טאָה ךֶלֶמה דודי איו וזַא
 ןופ נּוא םעֶלַא טמוק ריד ןּופ ןעֶד (ךֶל ּונֵתָנ יו
 ןְּבעֶגעֶג רֶנאַה ןייַד טיִמ זָנּוא טְסאָה ּוד סוִו םעֶר
 (ודָי תַנְּכַמְּכ) טייֵמְׁש רָּביִרְר נּוא ריִד ריִמ ןֶּבעֶג
 ּבאָנ יִד טְסיֵה סָר דְנאַה ןייז ןּופ .ּבאָג יִד יִו ױזַא
 רָּבֶא ּבאָג ןייַז יוִו ֹוזַא ראָנ זיִא טיִג ׁשְנעֶמ רֶה סוָז

 טְוייַו(תַּכְרִבְּ) ןּופ ףָּכ רעֶד נּוא עֶנייֵז תָמָאָּב םיִנ
 רֶע ׁשְנעֶמ םעֶד ןֶמיִה רַפ ּוצ ְהֶּפֵה םעֶד ףוא רֶרֵיוו
 הָכָרָּב יִר זַא ןָנייֵמ טיִנ לאָו גּוא ןֶטְכאַרְמ טיִנ לאָז
 - ראָנ םִע טְמּוק ׁשְנעֶמ םעֶד ַעיֵּפְׁשַמ זיִא טאָג םו

 ןופ :
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 ָװ ןְהעֶז ׁשְנעֶמ ןייֵא לאָז ְּךאָד רָּבֶא יאֵמַר
 יִנֵע ןְטְכעֶר םָד ןֶּטְכאַרְט לאָז נּוא טוט רֶע
 ּוצ טְגאָזעֶג טאָה איִיֲח יִּבר הָקָדְצ ןְּבעֶנ ּוצ
 ריִמ רֶד ףֹוא טְמּוק יִנֲע ןייֵא ןעוו ּבייוַו ןיינ
 עֶנייֵרּבואיִרְּכ ןֶּבעֶגטֹורְּב דְלאַּב םיִאטְסְלאָז
 ןיִלעוֶו נּוא ןייַז םיִינַע םֹולָׁשּו סַח ןיִלעוֶו רֶדְניֵה
 דְלאַּב ְךֹוא ייֵז ןעֶמ טעוֶו ןֶריִמ יִד ףֹוא ןָמּוק
 ּומְסְלעֶׁש םּוראָוו טְנאָועֶג ּבייַו ןייַז טֶה ןֶּבעֶג
 זיִא םִע טְגאָועֶג אָיַח 'ר טאָה רֶדְניִק עֶנייַד
 רעָד זיִא טְנייַה טְלעוֶו רעֶד ףוא לֵגְלַנ ןייֵא
 ןְגאָז םיִמָכֲח יִד םיִרָא רֶד זיִא ןְגְראָמ םיִרָא
 ךרוד סָד הֹקָהצ ןּופ הָוְצִמ יד זיא םֹורְג יו
 רע זיִא יִנֲע ןייֵא טיִג רע סאוָו הָמּורְּפ ןייֵא
 טייֵמְׁש םִע יוִו ֹוזַא הָניִבׁש יֵד ןְהעֶז ּוצ הָכֹוז
 הוט הָקָדְצ ְּךֶרֹוד ְּּךינָּפ הָזֲחֶא קֵדַּב יִנֲאנ
 הקהצ ןעֶמ לאָז םורד הָנכְׁש ןייַד ןְהעֶז ְּךיִא
 ְךְרֹדיִּכןְגיוואַדְךיִזטלעֶטְׁש ןעמ ייֵא ןְּבעֶנ
 ןְהעֶועֶג ןירעוֶו הָלִפְּת ןייַז טעוֶו הֹקָדְצ רעֶד
 ןְמעֶג ןָא הֶלֵפְּת ןייַז טעוֶו טאָנ :ּוא טאָג רַפ
 טְניִראוָועֶג יִיַז (ביִבָאָה ׁשֶדֹוה תֶא רֹומָׁשִנ
 ןִא ןֵננערְּב ּוצ ןָסיֵנ ׁשֶדֹוח םעֶד ןְטְלָאַה ּוצ
 טְואָלעֶג ריִד טֶה טאָג לייַוַו רָמֹוע םעֶד םיִא
 טאָה טאָנ נּוא ץייוו נּוא ןְראק ןייַד .ןְסקאַו
 םִיַרצמ ןּופ ןְגְוצעֶג םוא ׁשֵדֹוח םעֶד ןיא ְּךיִד
 תַבָדִנ תַסַמ ְּךיֶהֹלֲא יַײל תֹוֹובָׁש :ַח ָתיִׂשֲעַע
 טְסְלאָז גוא ןייַז ְךלייִרְפ טְסְֶלאָז ּוד (ּךֶדָי
 ןייד איו וזַא ןְכאַמ ְּךֵייֵרְפ ְךֹוא יִנֲע םעֶד
 ייַּב הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד זיִא ןיִנעֶמ ראַפ
 ְךֵלייֵרְפ לאָז עמ ןְּבִרְׁשעֶג ןָא רעֶמ תֹועּובְׁש
 רעד יִדְּכ םיִבֹוט םיִמָי עֶלַא אייַּב איו ןייז
 גוא גאָט ןֵּביִז זיִא חַמָּפ ןְגאָז טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ
 ויִא תֹועּובְׁש רֵּבֶא גאָט ןֶּביִז ְךֹוא זיִא תֹוּכּוס
 םיִא טיִנ ןעֶמ ףְראַד םורד גאָט ןייֵא ראָּנ
 רעֶד טְנאָז םּורָד ןייַז ְּךַלייֵרְּפ ֹוזַא תֹועּובְׁש

 ַחֿנ תֶׁשֶרַּפ ןיִא איז טְניִפעֶג ןעֶּמ ,הָרֵעְוס הָינֲע זיִא האר תֶרטְּפַה
 שודקה ה"לש

 רעֶר ןיינ ליוִו רֶע ןֶמעוֶו טיִג רֶע ןייֵלַא טאָנ ןּופ
 ןנּוא טיִנ טאָג םִו הֶכָרְּב יִד זַא ןְסיוִו ףראַד ׁשְנעֶמ

= = 

 עֶכיִרָא ּוצ רֶנאַה ןייד םֶמְניִפעז יד ןעֶמ םֶמיִיָה םָד
 ןיִא וזַא נּוא דְנאַה ןייַז ןְניִפֶע ריד טאָג טעֶו טייל

 האר תשרפ

 .ְךְלייֵרְפ ְּךֹוא תֹועּובְׁש םיִא טְסְלאָז ּוד קֹוסָּפ
 / עא םייַנע יד ןעיירפ רעֶד שְהְלאָז נא ןיי
 .עֶניֵמ ןעֶייֵרְפ רֶד טְפעוֶו ּוד ןעוֶו טְגאָז טאָג
 / יג םעֶד נוא יִוֵל םעֶד זיִא סאָד םיִינֲע ריִפ
 , ךיִא לעוֶו ֹוזַא הָנְמְלַא יד נּוא םֹותָי םעֶד נּוא

  רָטְכאָט ןייַד ןיז ןייַד ְריִפ עֶנייַד ןְעייֵרְפ רֶד
 ּוד ּנחְּב ְְחַמְׂשִו טְסְניִד ןייד טְכעֶגק ןייַד
 .ןּופ בֹוט םֹוי ןייַד ןיִא ןְעייֵרְפ ְּךיִד טְסְלאָז
 . טיִנ לאָז ןעֶמ ּפָא םיִמָכֲח איד ןיִגְרעֶל ןְנאַד
 / טיִנ לאו ןעֶמ בֹומ םֹוי םיִא ןְּבאָה הָנּותֲה
 | ןיא הָנּותֲח רעד ןּופ הֶחְמִׂש איד ןְׁשיִמ רַפ
  טֶה הָרֹוּת איד נּוא בֹוט םוי ןּופ הָחְמִׂש רָד
 { תֹוּכּוס נוא תֹועּובְׁש ייַּב הָחְמִׂש ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא
 { ניא תֹועּובְׁש םיִא לייוו חַסָּפ אייַּב טיִנ נּוא
 | ּוַאהָאּובְּת לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא אָד זיִא תֹוּכוס
 - אייז ןעק ןעֶמ נּוא םיִיַנ יד ןְויַּפְׁש ןעֶמ ןעק
 - ָעייֵג איֵד זיִא חַסָּפ םיִא רֵּבֶא ןָכאַמ ְּךֶלייֵרְּפ
 הָאּובְּת עֶטְלַא יֵד נּוא ניִמְראַפטיִנְּךאָנ הָאּובְּת
 טיִנ טייֵטְׁש םּורד ןְסעֶגעֶג ףֹוא ןֹוׁש ןעֶמ טֶה
 איד הָכָרְּב ןייֵק נּוא הָחְמִׂש ןייֵק חַסָּפ ייַּב
 .ןְלאָז ןְנאַמ יד םיִחָסִּפ יֵבְרִע ןיא טְגאָז אָרָמְנ
 | טיִמ רֶּבייוַו יִד נוא ןְקנירְט טיִמ ןֶייִרְפ ְּךיִ
 | ןּופ הֶחְמִׂש רקיע רַד זיִא םֶד רֵדָייַלק עֶנייֵׁש
 / טייַטְׁש תֹוּכּוס ייַּב ןקְניִרְמּוצ טיִנ רָּבייוַו יִד
 לאָז ׁשֶנעֶמ רַד טְזייַו םָד זחַמָׂש דַא ָתיִיָהָע
 / םַח לאָז נּוא ןֵּכאַמ ְּךֶלייֵרְפ ראָנ טיִנ ְּךיִז
 תֹוּכּוס םיִא.טֵרָּפבּו טאָנ ןיִא ןָסעֶנ רַּפ םֹולָׁשְו
 נּוא הָאּובּת ןייַז טְלָמאַועֶג ןייַא טֶה רֶע םוִו
 (ַחֵמֶׂש ְּךַא קּוסָּפ רֶד טְגאָז םּורָד ןייוו ןייַ
 טְסְלאָז ּוד רֶמֹולְּכ ןְרָיֵניִמ ׁשְטייַט זיִא ְךַא
 טְסְלאָז נּוא תֹוּכּוס םיִא הָחְמִׂש ןייד ןֶריִניִמ
 ּודְבִי) טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיִא יו ֹוזַא ןֶּבֹול טאָנ
 גיז ָהְמִׂשְּב טאָנ טָניִד (הָחְמִׂשְּב ָװ תֶא

 {ׁשיִנְרְמיִצ טימ ְךייַא טיירפ

-- 

 ריגאאקאוז = יז

 רק קרוי

 ראק זאא

 טעמוהמאוה עוזר

 ׁשְנעֶמ רֶרףְראַד תודּוסִי עֶרייֵּב יֵר (ןֵּתִּת ןֹותָנ) ךֹוא
 / תֹוָצַמ טּומ רֶע זַא ןָגֹוא יַד ראַפ ןּבאָה לאָמ עֶלַא

 הָכָרְּב יִד ףוא ןְפאָה רֶע ןעק םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא
 / נּוא הָבָרָּב ןייַז םיִא טיִג טאָג ןעֶוו נּוא טאָנ ןוֿפ
 טיִנ רֶע טיִג טייל עֶמיִרָא ןּופ רעֶד הָנֵהְמ זיִא רע
 ּוצ ןֶּבעֶגעֶג םיִא טֶה טאָג םוִו םעֶד ןּופ ראָנ םֶנייֵ

 :ןָפְראַד םוָו יִר רַפ ןייַז לאָז סֶע ןְטְלאַהָּב
 +}ג *
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 טאָה ְּךַלָּמַה הֹמֹלְׁש (םיִרָטֹוׁשָו םיִטְפֹוׁש
 ְֵרד ָהיֶכְרר ילָׁשַמ ןיִא טְגאָעֶג

 םֹולָׁש ןֶכאַמ הָרֹוּת רָד ןּופ ןיִגעוֶו יִד (םעונ {
 טיִמ ןָּפאַשַּב ןֶראוָו ְּךֹוא זיִא טְלעוֶו איד נּוא
 ןּופ ןְפאַׁשַּבלַמיִה םעֶד טֶה טאָנ ןעֶד םֹולָׁש

 סאָד םיוִועֶג זיִא סֶד נוא רֶסאֵוַו נּוא רֶעייַּפ ||
 ןייַז טיִנ םָנייֵא ןיִא ןינעק} רָמאֵוו נּוא רעֶייִפ }
 טְכאַמעֶג םֹולָׁש ייֵז ןָׁשיווְצ טאָה טאָנ ראָנ !

 םֹולָׁש הָׂשֹוע) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא

 ְלְמיִה עֶנייֵזןיא םֹולָׁש טְכאַמ טאָנייָמֹורָמִּב
 איו ֹוזַא םֹולָׁש זיִא טאָנ ןּופ ןְמאָנ רעֶד נּוא
 נּוא (םֹולָׁש ַײ ֹול אָרקָיַק טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 טאָנ גיד יז לייַװ םֹולָׁש ןֶסייַה לֵאָרְׂשִי יִד
 זיִא ֹוזַא ןעוֶועֶג לַּבִקְמ הָרֹוּת איד ןֵּבאָה נּוא
 הָמָׁשְנ רֶעיִַז ּוצֹו נּוא ףּונ רֶעייֵז ּוצ םֹולָׁש
 םיִא טיִג הָרֹוּת טְניִרעֶל ׁשְנעֶמ רָד ןעוֶו ןעֶד
 ןיִא איוִו ֹוזַא ףּונ ןייַז ראָג ןיִא .דְנּועֶג טאָנ
 ראָג ּוצ (אָּפְרִמ ֹורָׂשְּב לָכָלּוו טייֵמְׁש קּוסָּפ
 איד נּוא גְנּולייַהַא הָרְוּת איִד זיִא ּבייֵל ןייז
 ְךֶרֹוד טֶרָא טְכעֶר ריִא ןיִא טְמּוק הָמָׁשְנ
 קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת רעֶד
 (ׁשֶפָנ תַביִׁשְמ הָמיִמְּת יי תֹרֵוּתת טייֵטְׁש

 שודקה ה"לש
 רֶטְכיִר (ךֶרָעְׁש לֶכְבףֶל ּתִּת םיִרָטוׁשְו םיִמָפּש)

 ןיִא ןְלעֶמְׁש ףוא ּוטְסְלאָז רֶהעֶז ףוא גּוא
 ןָא ןיִרעוֶו הֶרָיְצְי רֵּפַס ןיִא .ןיִרָעוט עֶנייַד עָלַא
 ןייַרַא ןֵמּוק סֶע עָכְלעוֶו ךֶרֹוד םיִרָבֵא איד ןָפּורעֶג
 רער ןּופ ןָכאַז עֶלַא ןּופ עֶקִירְדְניא יר ןָׁשְנעֶמ ןיִא
 הָעְבִׁש) טְגאָז רֶע נּוא ןיִרָעֹומ (םיִרָעֶׁש) טְלעוֶו

 רעֶד ןיא ְךיִז ןְניִּפעֶג ןיִרעוט ןָּביִו (ׁשֶפָנְּב םיִרָעֶׁש
 איד גּוא לֹומ םאָד ןיִרָעֹוא ייֵוְצ ןָגוא ייֵוְצ עֶלעֶג |

 ריִמ ןיִנעֶק רֶסּומ זָמָר ְךֶרֶֶּב ּוא רֶכעֶל ּואָנ ייָצ
 זָנּוא טְגאָז קּוסָּפ רעֶד זַא ןַפוא םעֶד ףֹוא ןְגאָז

 טְסְלאָזּור (ְיֶרָעׁשלֶכְּב ֶל ָתִּ םיִרְטֹׁשְו םיטפְוש)
 עֶנייַר עֶלַא אייַּב ןיִלעֶמְׁש רֶהעֶג ףוא נֹוא רֶטְכיֵר
 ףוא ןְּבעֶג גנּוטְכַא טְסְלאָז ּוד טְסייֵה סאָד ןיִרָעֹומ
 םיִרָבֲֵא עֶנייַד ןּופ סורַא נּוא ןייַרַא טייֵג םָו םעֶלַא

 ןעֶמ םֶווןְהעֶז טיִנ לאָז ןְוא יד ןיִרֶעומ ןָפייֵה םוָנ
 ןעֶמ סאו ןיִרעֶה טינ ןָלאָז ןיִרָעוא איִד טיִנ ףְראַד
 ןעֶמ םִַו ְרייִר שיִג לאָז לֹומ םָר ןיִרעֶה טיִנ ףְראַד
 ּוד טיֵנ ראָמ ןעֶמ סו ןיִסעֶ טיִנ לאָז םֶע טיִנ ףְראַד

 ןְהיִצ ןייֵא נּוא ןְמְלאהְו ןייֵא םִעַּכ םעֶר טְסְלאָו
 ץּוח נּוא רֶכעֶל זאָנ איִר ְךֶרֹוד סורַא טייג רָּכְלעו

 יִא ןיִנעֶזםֶו טְניִכעֶר הָריצְו רֶּפִמ רֶר סו ןּביִזיֵד
 םאק

 וצר הניארו םיטפוש תשרפ
 איד ןירעק םּוא טְכאַמ טאָנ ןּופ הָרֹוּת איד
 הרָׂשע הָנֹומְׁש יד נּוא טרָא ריא ןיִא הָמְׁשִנ
 תֹונּבְרָק יד נּוא םֹולָׁש טיִמ םֹוא ְךיִז טְזאָל
 נּוא םִיִמָלְׁשִלְו םֹולָׁש טיִמ סֹוא ְּךיז זאָל
 ןיִנעקא הָמָחְלַמ ןייַא ןיִא ןְנְנאַנעֶגיִא ןעֶמ ןעוֶו
 ייֵז ּבֹוא םֹולָׁש ןְּבֹוהעֶג ןָא ןעֶמ טֶה א"ע יד
 אייֵז ןעֶמ טאָה ןְכאַמ םֹולָׁש טְלאוָועֶג ןֶּבאָה
 ןיִא םיִכָאָלַמ יד ייַּב ּוליִּפֲא נּוא ןאָמעֶג טיִנ
 אייז ןְׁשיוִוְצ .ןְכאַמ םֹולָׁש טאָנ טּוט לָמיֵה
 דַחַפָו לֵׁשְמַה) טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא איו ֹוזַא
 טְסייֵה לֵׁשְמַה (ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע ֹומע

 ְךֶאָלַמ רֶטְסְכעָה רעֶד זיִא רע לייַו לֵאָכיֵמ
 םיִכָאְלַמ עֶלַא רעֶּביִא טְגיִטְלעוֶועֶג סאוָו
 דַחַּפ נּוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא הָלָפְּת טּוט רֶע נּוא-

 ןְשיוֵוְצ םֹולָׁש טְכאַמ טאָנ נּוא לֵאיִרְּבַנ זיִא
 ְּבאָה םֹולָש ןְפְראַד םיִתֵמ יד ּוליִפָא נוא ייֵז
 לֶא אֹובָּת הָּתַאְו) טייֵטְׁש קּוסַּפ ןיִא יוֵו ֹוזַא
 נוא ןְּבְרַאמְׁש טְסעוֶו ּוד (םֹולָׁשְּב ךיִתֹוכֲא
 םּורְד םֹולָשְּב ןְרָמלֲע עֶייַד וצ ןָמּוק טְסעוֶו
 .םיִרָטּוׁשְו םיִטָפֹוׁש טְנאַועֶגהָרֹוּת איֵד טאָה
 ָךֶרֹורו איו ֹוזַא ןעֶדו םיִנָיַד ןְצעֶז לאָז ןעֶמ
 ָךֶרֹוד ְּךֹוא ֹוזַא םּויקַא טְלעֶוו יִד טֶה םֹולָׁש

 !טפשמ
 םירקי יוקיל

 םיִנָיַד (ףיֶרִָׁש לֶכְּכ ֶל ִֵּּת םיִרְמושָו םיִטְפוש)
 עֶלַא ןיִא ןיִצעֶז ּוטְסְלאָז םיִׁשָמַׁש טיִמ

 .םיִטָּבְׁש עֶנייַד ּוצ ריד טיג טאָג םִו ןיִרָעֹוט עַגייֵד

 טְכעֶרעֶג ןייֵא קְלאָפ םאָר ןֶמְָּׁשִמןָלאָז אייֵז נוא
 ׁשְנעֶמ רֶר סאָר טְּבייַרְׁש םימּודק לַחַנ רֶד .טָּפְׁשִמ

 ןירעוט ןְהעֶז ןּופ ןיִרָעומ .ןיִרָעוט עביִלְטֶע טאָה
 ןְרעֶר ןּופ ןירָעֹוט .ןיִקעֶמְׁ ןיפ ןיִרָעֹוט .ןיִרעֶה ןּופ
 ׁשְנעֶמ רער ףֶראַד .ןיִרֹוט יֵרעֶדְנַא ליִפ ְךאָנ נּוא
 לאָז רֶע ןיִרָעומ עֶנייַז עַלַא ףוא םיִטְפֹׁש ןיִצעֶנ
 נּוא ,טיִנ ףְראַד ןעֶמ איוִו ןקּוק טִיָנ ןָגֹוא איִד טיִמ
 טיִנ נּוא טיִנ ףְראַד ןעֶמ סאָו ןיִרעֶה טיִנ לאָז
 הָּת יִפ לַע םוָו םֶכילעֶַא ןיִרעֶר טיִג נו ןיִקעֶמְׁש
 טְבייַרְׁש ׁשֹורֹקַה םיּיַחַה רֹוא רַד נּוא ,טִיַנ ןעֶמ ראָט

 םיִנָיַר איִד ןיִצעֶז םִָו יִּתַּב יֵלֲעַּב עֶגיִואָר איִד זַא
 םָר טְצעֶועֶג ּבאָה ְךיִא זַא ןְרעֶר ןייֵא טיִנ ְךיִז ןָלאָז
 ְרֶעייַג ןְגיִטְלעוֶועֶג טיִנ ריִמ רָּביִא רֶע טעוֶו ןָיַד
 ר לאז רֶע ריִר ּוצ ןְצעֶגייֵז טְסֶלאָז ר (ל ןִֵּּת)
 טאָה סאו ןְרעֶדְנַא םעֶד יוִו טיִג ֹוזַא ןֶמִּפְׁשִמ ךוא
 טיִנ טְסְלאָז ּוד .ןײד ןייק ראַפ טְכאַמעֶג טיִנ םיִא
 ןיִפנַח טיִנ םֶנייקו טְסְלאָז טּפְׁשִמ םֶד ןְגיַג קעוַא
 . ודָרַּת קָדְצ קֶדְצ) חוש ןייק ןְמעֶג טיִנטְְלאָז נּוא

 טסלאז
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 ןעוֶו ןעֶד םויק ןייַא טְלעוֶו איִד טאָה טָּפְׁשִמ
 טְלאוָוו ֹוזַא ןייַז טיִנ שַּפְׁשִמ ןייֵק לאָז סֶע

 טְלאוָו רע רֶרָא טְלעֶזנַּב ןֵרָדְנַא םעֶד רֶנייֵא
 ןיִא ןְטייצ עֶטְלַא ראַפ נּוא טיִנְראַהעֶג םיִא
 ןֶטֶּפְׁשִמ טְפְראַרעֶג טֶה ןעֶמ ןעוֶו לֵאָרְשִיְלִרָא
 נּוא אייֵרָד ןְסעֶועֶג ןיִנעֶז הָחיִמ ףֹוא םָנייֵא
 יֵרְדָהְנַמ ןָסייֵהעֶג ןְּבאָה יד םיִנָׁיַד גיִצְנאַַוְצ
 טאָטְׁש רָכיִלְטיִא ןיִא ןעוֶועֶג זיִא םוָו הָנֵטְק
 ניִצְּביִז נּוא ןייֵא ןְסעֶזעֶג זיִא םיַלָׁשּורְי ןיִא נּוא

 הָלֹורְג יִרָדָהְנַס ןְסייֵהעֶג ןְּבאָה איד םיִניָיַד
 איִׂשָנ ןָסייֵהעֶג טֶה ייֵז ןּופ רֶמְסעֶּב רֶד נּוא
 וזיִא םִע נוא ןְסעֶועֶג ןטְׁשְרֶע םּוצ זיִא רע
 ןעֶד ןְטָּפְׁשִמ ּוצ טְכעֶר הֶוְצִמ עֶסֹורְג ןייֵא
 זיִא דְרֶע רעֶד ףֹוא טְכעֶר שָּפְׁשִמ ןעֶמ ןעוֶו

 שורקה ה"לש
 ְךאָנ ןְשְנעֶמ ןּופ ףּוג ןיִא ןְרְנאַה ראַפ ןיִנעֶז פאק
 רעֶר עָכְלעוֶו ןיִרָעוט עֶטְׁשְרעֶמְנּוא אייַוְצ יֵרעֶרְנַא
 נּוא ןְּבעֶג הָחָנְׁשַה ליפ רֶעייִז אייֵז ףוא זּומ ׁשְנעֶמ
 םורַא טיִנ לּוקְלקןייק יי ןופ הָליֵלֲח לאָז םֶע ןֶטיִה
 ןייא ןעק,רע; םָ ׁשְנעַמ רעֶר זיא לֵלּב רָד .ןֵמּוק
 ןייַרַא טיִנ ייֵז ןיִא לאָז סע ןיִרֶעומ עֶגייֵז עֶלַא ןֶמיֵה

 םטְכעֶלְׁש ןייק ןֵמּוק םורַא טינ לאָז ייֵז ןיפ גוא ןָמּוק
 טעוֶו נּוא ןְוייַּב םעֶלַא ןּופ ןיִרעוֶו טיִהעֶג רֶע םעוֶו

 :הָרֲהַטְו הָׁשּודקַּב ןייַז ריִמָּת
 טיִנ טְסְלאָז (דַחֹוׁש חֹקָת אֹלְו 'וגוטֵּפְׁשִמ הָּמֵה אל)

 ןק ןי פמ יא םֶכְעַר םאָד ןֶנייַּב ראפ
 טיי יו טְרעֶלקְרֶע ןְּבאָה םיִמָכֲת יד .גְנוכעֶטְׁשִע
 טיִמ ראָנ טינ זַא רַחֹוׁש ןּופ רּוסָא רעֶד טייֵג םָע
 ראָנ ןייַ רַחַׁשְמ ןעֶמ ןעק ץֶפַחַא טימ רֶדָא דלעֶג
 טייקילעֶפעֶג עֶנייֵלְקַא טיִמ ךוא רייֵר טיִמ ּוליִפֲא
 זיִא םָד נּוא ןָפוק ּפַא םִנייֵא ןעֶמ ןעק גְנּוניִדאַּבש
 ץֶלַא םאָר זיִא טָּפְׁשִמ ןֵׁשֹוח ןיִא ייִו וזַא רּוסָא ךוא
 ןַײד רֶד טֶפֹוׁש רֶר ְךיִז ףְראַד טייוַו יוִו נּוא רָאֹובְמ
 איד ּוליִפֲא טְמעֶנ רע ןעֶוֶו םּוראָוו ןּופ רעֶד ןֶמיִה
 איד יליפֲא לָּבַקְמ זיִא רֶע רֶרָא הָנִָּמ עַטְסְנעֶלַק
 רע; גּוא םיִיר יֵלֲעַּב איִד ןּופ הֶאָנַה עֶטְסְנעֶלַק
 טיִנ ןאָמ ּוצ הָבּוטַא םיִא טיִנ ראָג ּוליֵפֲא טְכאַרְט
 ןְנוצעג ּוצ םיִא ּוצֹןקְנאַרעֶג עֶנייֵז ןיִרעֶוו גיִדְנעַליִו
 םיִרָּפְס יִד .ןְניִפעֶג ּוצ תּוכזַא םיִא רַפ ןיׁש טְכּוז נּוא
 טְנייֵב ןעָמ זַא (הָטֵת) זיִא (רַחׂש) ןּופ זָמָר רֶד ןְגאָז
 םורַא טְמּוק (דַתֹׂש) טְראוָו םעֶד ןּופ תויָתֹוא איִד

 ְךאָנ תייִר טיי ןיִׁש יד ְךאָנ ןעֶד (הָּמִת) טְראוָו םֶד
 זיִא םֶר ה יִר טייֵג ר יִד ְךאָנ נּוא מ יד טייֵג ח יד
 רֶלאַּב טְמּוק דַחֹׁש ראָנ טְמעֶנ ןעֶמ רֶלאַּב יו זַמֵרָמ

 :(םָּפְׂשִמ הָּמֵת) ּוצ
 םוש

 : הניארו םיטפוש תשרפ
 טְפאָרְמְׁש טאָג םֶד לָמיַה יִא ןיד ןייקאָד טיִנ
 | ןֶׁשְנעֶמ םֶד רֵּביִא ְךיז טְמיִראַּב רֶד נוא טיִנ
  ןאָטעֶ טֶּפשִמ ןייַא םיִא ןיִא טאָה ןעֶמ לייַו
 . םיִנ טָּפְׁשִמ ןעֶמ ןעוֶו רֵּבִא דֶרֹע רעֶד ףֹוא
 . םָּפְׁשִמ אָד ויִא ֹוזַא רֶרֹע רעֶד ףֹוא טְכעֶר
  טֵּפְׁשִמ ןייֵא שוט ןייֵלַא טאָג םֶד לָמיִה ןיִא
  טְסְלאָווד 6טָּפְׁשִמ הָמַתאֹל) ןְׁשְנעֶמ םָד ןיִא
  ןְגיינ נּוא ןיִנעֶפְנַח סו םיִנָיד ןְמעֶג ףֹוא טיִנ
 - עֶלַא ןְסיוו לאָז רע נוא טָּפְׁשִמ םעֶד קעווַא

 . ןעֶד ןייַז טיִנ ץֶרֶאָה םע ןייק לאָז רֶע םיִניִד
  ץֶרֶאָה םע ןייֵא ןָיַדַא ףוא טְמעֶג סאוָו רעֶד
 - טְפְׁשִמעֶג ׁשְלאַפ טֶהןייֵלַא רע יו ְךיילְג זיא
 - אל) ןֶביִרְׁשעֶג ןָא ייַּב רָד שֶה הֶרְוּת יִד גּוא
 - ןְצְנאַלּפ טיִנ טְסָלאָז וד (הָרֶׁשֲא ְךָל עַטִה

 : {'7  םירקי יטוקל
 - םעע.ַא רֶמולְּכ טיִקיִטְנעֶרעֶג ןיִגאָי ףאָנ טְסְלאָ
  יִגְפּומ םיִדָמול עֶסּרְגייַוְצ טאָמׁש ןיִא אָר ןינעֶז
  םיִדָמּל ייֵוצ יִרָרְנַא ְךאָנ אָד ןיִנעֶז םַע גוא הָרֹוּת
 /  עֶבְלעֶוַא טִנ יִנעֶז ראָנ םיִנָײר ןיינ ךוא ןיִנאק םָו
 | ואןְגאָו טינ טְסְלאָז ייֵוצ עָמָׁשְרֶע איד יוִו םיִדָמֹול
  גּוא הֹלֵאׁש ןיִא ןֵגיִקְסאַּפ ןינאָק יווְצ יִרֵרנַא איד
 / לאָז סאָ ּוצ ייֵוָצ עָמְׁשֶרֶע איר יו הֶרָיּת ןיִד ןייֵא
 . רָּביִא םיִרָמּול ייֵוְצ עָטְׁשְרֶע איד ןייַז חירְמִמ ךיִא
 / רעֶמ ְךאָנ ןְגאָי ְךאָג טְסְלאָז קּוסָּפ רֶר טְגאָז םעֶד
 םו םיִניָיר יד ןֵּז ךאָנ טְסְלאָז נּוא טייקִיטְכעֶרעֶג
 הּכרַקְּב אֵצָמִ ִּכ הָרֹתיִנלְפּומ ירעֶפעֶרְג ןיִנעֶז
 םאו םאָטׁש ןייַר ןיִא ןעֶניִפעֶג ְךיִז םעוֶו םִע ןעוֶנ
 םוִו הָׁשֵא ןיײֵא רָּבֶא ןאַמ ןייֵא ריֵד םיִג םאָנ ןייַד
 םעֶו נּוא םאָג רַּפ טֶכעֶלׁש ויֵא םֶו םֶר ןאָט טעוֶו
 גּוא ןייֵג טעוֶו גּוא טייֵהְרעֶביִז ןייַז ףֹוא ןְראָפ רָּביִא
 טְגאָזעֶג ריִר ויִא סֶע גּוא הֶרָז הָדֹובֲע ןֶגיִד טעוֶו
 םּונ ּוטְסְלאָז הָרְז הרָובֲע טְניִר רֶע סאָד ןְראָועֶג
 טְסעוֶו ּוד זַא נּוא תּורָע טיִמ ְךאַז יר ןָטְׁשְראָפ ְךאָנ
 ןֶהיִצ םֹוא ּוטְסְלאָז תָמָא זיִא ְךאַז יד זַא ןְהעֶז ֹורַא
 םֶסָלאָו נּוא תשא ע יד יר רָּבֶא ןאַמ ןְגיואָנ םֶד
 ןֵבְראַטׁש ןְלאָז ייֵז גוא רֶנייֵמְׁש טיִמ ןְניִמְׁש רפ יי
 עֶטְשְרֶע יִר טיִמ אייֵז ןְלאָז תּודֲע יִר ןּופ רֶנעֶה יִד
 רעֶר קְלאָּפ עֶצְנאַנ םֶר נוא ןיִָנייֵטְׁש רַּפ רֶנייֵמְׁש
 ןֶשְנעֶמ עָטְכעֶלְׁש יר ןָמֹור םוא טְסְלאָז ּוד נּוא ְךאָנ
 םּוראוָו טְּבייַרְׁש ׁשֹורֵקַה ְךיִׁשָלֲא רֶר ריִד ןְׁשיוִוְצ ןופ

 רֶּביִא ןָמיִראַּב רֶר ןיִלעוֶו ְׁשְנעֶמ יז ןיִלעוֶו רׁשְפֶא
 וַא ןיִלעוֶו נּוא הֶרֶז הָרֹובֲע טְניִדעֶג טֶה סו םעֶד
 רֶמעּב ןיִָּנראַה ןְגיִזאָד םָד ריִמ ןָפְראַד םוָנ ּוצ ןְנאָז
 הָבּוׁשְה רֶע טעֶו רַׁששֶא ןְּבעֶל ןְואָל םיִא רֶמאֶל
 עקאט ךאָד טְגְנאַל ראַּפ אוה ְךּורָּב טאָנ נּוא ןאָמ
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 ָנּוא טְניִרעֶל סד איע רֶד ּוצ םֹוּב ןְרניִל ןייק /
 םּורָפ טיִנ םוִו ןיֵיַדַא ףֹוא טְמעֶנ רֶנייֵא ןעוֶו !

 נּוא א'ע טְניִרעֶג טֶה רע איו ְךייֵלְג זיִא .זיִא /
 םֹוּב ןְֶניִל ןייאּוצ ןַײד םָד רֶע טְכייַלְג םּורָד |/

 ְךֹוה זיִא םֹוּכ ןְדְניִל ןייֵא יוִו וזַא םֶד יו ּוצ
 טיִנ תֹוריֵּפ ןייק טְגאָרְט רֶע רֵּבֶא ןייֵׁש נּוא
 גּוא ןייֵׁש ןיִנעֶז אייֵז םיִניָיַד לייֵטַא ןיִנעֶז ֹוזַא
 יֵז ןיִנעֶז ץְראַה ןיא ָּבֶא םּורָפ ְּךיִז ןיִקעֶטְׁש
 טְסְלאָז ּוד קּוסָּפ רָד טְגאָז םּורָד נּוא ׁשְלאַּפ
 ַחּבְזִמ םעֶד ייַּב םֹוּב ְדְניִל ןייק ןְצְנאַלְפ טיִנ
 אלנ ַחָּבְוִמ םעֶד ייַּב ןְציִז םיִנָיַד איד לייוו
 םִנייֵא ּוצ ןְגאָז טיִנ לאָז ןיָיַד רֶד (םיִנֵּפ ריִּכַת
 רֶע לאָז ןְרעֶדנַא םעֶד נּוא ןְצעֶז ְךיִז לאָז רע
 ןירעוֶו טְמעֶׁש רַּפ טעוֶו רע ןעֶד ןייֵטְׁש ןְזאָל
 ּור נּוא ןיִנֲעַמ טְכעֶר ןינעק טיִנ טעוֶו נוא
 טְכעֶר ּוליִפֲא ןְמעֶנ טיִנ דַחֹוׁש ןייק טְסְלאָז
 זיִא דַחֹוׁש טְמענ ןעֶמ ןעֶו ןעֶד ןֶטִּפְׁשִמ ּוצ
 ןעֶד ןיִנעקְפאַּפ ׁשֶלאַּפ זּומ ןעֶמ ְּךיִלְנעַמ טיִנ
 טאָה סאוָו םעֶד ְךאָנ ְּךאָנ טְנייַנ ץֶראַה סָד
 טְסְלאָז ּוד(ףודְרַּתקָדְצ קָדָצע ןְּבעֶגעֶג רַחֹוש
 ןְדייֵר ןייַד טיִמ טייֵקיִטְכעֶרעֶג סֶד ןְגאָי ְךאָנ
 ןְדייֵר ׁשרדְנַא טיִנ ליֹומ ןייד טימ טְסְלאָז וד
 להּוטְׁש רֶד ייַּב ןְצְראַה ןיִא טְסאָה ּוד איו

 םירקי יטוקיל

 ָּביִא ןאָט הָבּׁשְּת לאָז עֶׁשֶר רעֶד ראָנ רע טיִנ
 ןייֵק םיִא ףוא טְלאָז ריִא קּוסָּפ רעֶר טְנאָז םעֶר
 רָמְֹּכ(ּךּבְרקמ עֶרֶה ָּתְרעבּו ןְּבאָה טיִנ תֹונָמֲחַר
 םיִא טעוֶו ריִא םוָו טייֵקמיִראַּב רֶה םּוא םעֶד טיִמ
 לַלְּב םֶד רָּביִא ןייַטסַחַרְמ ךיַא ריִא טעֶו ןיִנָגְראַה
 ףֹוא דִניוִו ןייִא טאָה רֶנְייִא איו ֹוזַא ןֶדָוי עֶלַא ןּופ
 זיִא רֶניוו רעֶד נּוא םיַפ ןייַז ףוא רָּבֶא דְנאַה ןייַז
 טעוֶו דָנאַרָּב יִד רֶלאַּב יוִו נּוא ןְראוָועֶג גיִדְנאַרְּב

 ׁשְנעֶמ רעֶד זומ ץְראַה םעֶד זיּב ןָטיירְפְׁשרַּפ ְךיִז
 סאָר ׁשְנעֶמ םֶר וצ הָאּופְ יד זיִא ןְּבְראַטְׁש רֶכעֶז
 םיפ ןייז רֶבֶא רֶנאַה ןייז ןְרייֵנְׁש ּפֶא םיִא לאָז ןעֶמ
 םַנייֵא םעֶד ןּופ טייֵקְמיִראַּב רֶד םּוא םעֶד טיִמ נּוא

 ףוג ןֶצְנאַג םעֶד רֶּביִא םֶחֵרְמ יז ןעֶמ זיִא רֶבֵא
 יז ְניִפעֶג סֶע זַא ןייַז הָליֵלֲח ךוא אָד ןאק וַא
 הָכֵלֲח רַע ןאָק ׁשְנעֶמ רֶכְלעֶזא לֵאָרׂשִי יד ןְׁשיוְִצ
 יִד טאָה םעֶד רָּביִא לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ ליִּפ ןֶריִפ ראַפ

 ןֶמ יֵרְּכ תֹונָמֲחַר ןָא ןיִגגרַ ןָפייֵהעֶג םיִא הָרְוּת
 ןיִרעַה ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי עֶלַא ןייַז ליִּצַמ םָד טיִמ לאָז
 פָא ןְטְכְראָפ ךיז יי יִלעוֶו ןיִגנראַה ןיינ ןְהעֶנ נא

 טאָ גילה םעֶד פעט וי
 , יו

 זצר הניארו םיטפוש תשרפ

 ןֵלְּפאַטְׁש קעז ןעוֶועֶג זיִאָדְלְמַה הֹמֹלְש ןּופ
 ןנְנאַנעֶג ףֹורַא ריִא ףֹוא זיִא המלְש זַא נּוא
 לָּפאַטְׁש ןְטְׁשְרע םָד ףֹוא ןְמּוקעֶג זיִא רֶע זַא
 הָמֵת אלנ ןְגיִרְׁשעֶג םֹוא םיִא רַפ ןעֶמ טאָה

 ןעֶמ טֶה לָּפאַטְׁש ןָרעֶדְנַא םָד ייּב שָּפְׁשִמ
 םעֶד אייַּב (םיִנָּפ ריִּכַת אלנ ןְגיִרְׁשעֶג םֹוא
 אל) ןְנייׁשעֶג םֹוא ןעֶמ טֶה לְּפאַטְׁש ןְטיִרְד
 טֶה לָּפאַטְׁש ןְטְרעֶפ םעֶד ייַּב (רֵחֹוׁש חקת
 (הָרָׁשַא ףֶל עַטִת אל ןגירְׁשעֶג םֹוא ןעֶמ
 םֹוא ןעֶמ טאָה לֵּפאַטְׁש ןֶטְפיִּפ םעֶד אייַּב
 םעֶד אייַּב (הָבֵצַמ ְּךֵל םיִקָת אלל ןְגירְׁשעֶג
 .ןְגיִרְׁשעֶג םוא ןעֶמ טאָה לֵּפאַטְׁש ןְטְסקעֶז
 ןייַז ביִרקַמ טיִנ טְסְלאָז ּוד (רֹוׁש חַּבְוִת אל)

 (ְךֶּבְרקִמ עֶרֶהָּתְרעֶבּו) םּומ ןייֵא טיִמ הָמֵהְּבַא
 ןְׁשיוִוְצ ןּופ זייָּב סאָד ןָמֹור םֹוא טְסְלאָז ּוד
 םֹוא טְמֹור ןעֶמ יוִו ֹוזַא ןְמֹור םֹוא נּוא ריִד
 אייַּב איוִו ֹוזַא (ָּתְרעבּו) טייֵמְׁש םּורָד ץֵמָח

 רָכילְטיִא ןיא ןָבּז ְךאָנ לאָז עֶמ ןְייַוּוצ קמח
 תֹוריִכֲע ןייק טּוט ןעֶמ ּבֹוא ןְהעֶז ּוצ טאָטְׁש
 רֶעַבָמ ּוצ יץִמָח ְּךאָנ טְכּוז ןעֶמ איוִו ֹוזַא םיִנ
 איו ְּךייַלְג (ְּךּבְרִקִמ) טייֵטְׁש םּורָד נּוא ןייַ
 םיִבֹורְק עֶנייד ןּופ (ךיִבֹורְקִמִנ טייֵטְׁש סע
 ּומְסְלאָו םיִבֹורק עֶנייַד ּוליִפֲא םֶד ןָייַװ ּוצ

 / םינ
 בקעי להוא

 זַא ןֵרּוי איִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג (ץֶרָאָה לֶא ּואֹוכָת יִּפנ

 ןייֵ ןְלעֶו טעוֶו גּוא ֵאָרְשִי ץֶרָא ןייק ןִמּק טעוֶו רֶהיֵא
 ראָג ְךֶּלָכ ןייֵא ןעֶבאַמ ריִא טְגעֶמ ךייַא רָביִא ןְכאַמ ךֵלָמ
 ןְרְמעַרְּפ ןייק טיִנ רעֶּבֶא רוי איִד ןּופ רעֶריִרּב עֶרֶעייֵא ןיפ
 זייק ןְּבאָה טיִנ לאָז ָךֶלֶמ רעד (ויָחֲאַמ ֹובְבִל םיר יִּתְלִבָל
 ןירעקְּפָא שיִג לאָז גוא ןֶרוי יד רֶרירְּב עֶנייז ןְגעקַא תילְרַג
 לָשָמ ןייִא ויִא םַע םֹקָניל טיִנ נּוא טְכעֶר טיִנ תוּצַמ יִד ןּופ
 רֶׁשֹוע רעֶד נּוא רֶׁשֹוע ןייֵא ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא ןאַמיִרָא ןייֵא

 טיִנ םֶהיֵא טאָה גוא ןָקְניִרְט גוא ןיִסֶע ןְּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה
 -קעוֶוַא זיִא רֶע זַא געוֶו םעֶד ףוא הֶבָדָנ םׁש ןייק ןְּבעֶגעֶג
 לאָז חַרֹוא םיִנָכַמַא זַא גָהְנִמ רעֶד זיִא םֶע ׁשְטאָה ןְגְנאַגעֶג
 ןופ ראָנ געוֶו םעֶד ףֹוא הָבָדְנֲא חַרֹוא םעֶד ןעֶּבעֶג אָי

 םעֶר ףֹוא ןְגאָלְקעֶּב טיִג ךיִ חַרֹוא רעֶד ףְראַד ןְגעֶוְטְסעֶד
 םּוראָוו ןעוֶויִג הָבֹוט לֵּבִקָמ טיִנ םֶהיִא ןּופ טֶה רֶע זַא רֶׁשֹוע

 בָא סיִא ייֵב ןקניִרְטעֶג גוא ןְסעֶגיִגםיִנפ לָּכ לַע טאָה רָע
 ןעוֶועֶג זיִא ןאַמיִרָא םעֶד אייֵּב חַרֹוא םעֶד אייַּב זַא
 םעֶר דֹובַּכְל ןּוהְטעֶג טאָה רע; נּוא תיִנֲעַּתַא .גאָט םעֶד
 טְבאַמיִג ְךיִז טֶה נּוא ןְסעֶזעֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא רֶע תִיַּבַה סַעַּב

 טאָה תִיַּבַה לַעַּב רעֶד גוא טְקָניִרְט גּוא טֶסֶע רֶע יוִו ְךיֵלְג

 רעֶר ןוׁש טֶה געוֶו םעֶד ףֹוא הָבָדָנ ןייק ןָּבעֶגעֶג טיִנ םֶהיֵא
 איד לייַו תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ףֹוא ןעֶגאָלְקעֶּב ּוצ ְךיִז ןאַמיִרַא

 ןּוהְטעֶג טֶה רֶע ראָנ גיִרְביִא ןעוֶועֶג םֶהיֵא ייַּב זיִא הָדֹועְס
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 הניאצ 4

 סיִפע אייז ןיא טְסֶהעֶז וד ןעוֶו ןיִנְפְנַח טיִנ
 ןמְׁשְראָפ םֹואטְפְלאָזּוד (בֵטיִהָּתְׁשַרְדק זייֵּב
 ייֵז טְסְלאָז ּוד תָמָא ןְנאָז ייֵז ּבֹוא םידע איד
 ּומְסְלאָז דע ןייֵא ְךֶרֹוד נּוא ןְּבֹולְנ דְלאַּב טיִנ
 ןְּבאָה םיִרֵע איד נּוא ןאָמ טיִנ שָּפְׁשִמ ןייֵק
 רַּפ ּוצ ׁשֶנעֶמ םעֶד ןְּבֹוהעֶג ןָא ןְטְׁשְרע םּוצ
 נּוא ןְראוָועֶג הָתיִמ ביִיַח זיִא רֶע ןעוֶו ןְנייֵטְׁש
 טְנייֵמְׁש רַּפ םיִא לֵאָרְׂשִי לָּכןְבאָה ְּךאָנ רֶד
 טְגְנעֶרְּב ןעֶמ איוִו ןְהעֶז לאָז רֶכיֵלְטיִא יִדָּכ
 ייֵז ןיִלעוֶו ֹוזַא תֹוריִבע טּומ סאוָו םעֶד םּוא
 לֶא ָתאֶבּוז תֹוריִבֲע ןאָט ּוצ ןָטְכְראַפ ְךיִ
 רֶדָא טָּפְשִמ ןייֵא טֶה רֶנייֵא ןעֶו (םיִנֲהֹּכַ
 ןָמּוק רע לאָז ןיִנעֶרְפ ּוצ רָּתיהְו רּוסיִא ןייֵא
 ןיד םעֶד ןְגאָז םיא אייֵז ןיִלעוֶו םיִנֲהּכ יִד ּוצ
 (םֵהָה םיִמָיַּב הֶיְהִי רֶׁשֲא טפֹוׁשַה לֶא ֹואנ
 עֶנייַד ןיִא ןייַז טעוֶו םאוָו טֵפֹוׁש םּוצ רֶדֶא
 םעֶד ּוצ ןייֵג ןעֶד ְךיִא לעוו הָׁשֶק זיִא געֶט
 ןיִנְרעֶל םּורָד געֶט עֶנייַמ ןיִא טיִנ םוָו טֵפֹוׁש
 טְזייוַו קּוסָּפ רָד סָד ּפָא ןּופ רָד םיִמָכַה יִד
 רֹוד ןייַד ןּופ טַפֹוׁש םעֶד טְפְלאָז ּוד ריִמ
 ֹזַא טיִנ זיא רעֶד יִׁשְטאָח ןְטְלאַה בּוׁשָח
 ןעוֶועֶג זיִא רעירפ םוָז טָפֹוׁש רֶד יוִו בּוׁשָח
 םושנ ןְּבעֶנ ּפָא דֹובָּכ ְּךאָד םיִא ּוטְסְלאָז
 ןְכאַמ ריִד טְסְלאָז ּוד (ּךֵלָמ ְּךיָלָע םיִׂשָּת
 ְךיִלְרְרע טְוּומעֶג ןעֶמ טֶהְּדְלִמ םָד ְּךֶלֶמ ןייֵא
 .ףוא ןְטייֵר טְראָטעֶג טיִנ טאָה ןעֶמ ןְטָלאַה
 ףוא ןָציִז טְראָמעֶג טיִנ טֶה ןעָּמ דְרעֶּפ ןייַו
 ןאָט ןָא טְראָטעֶג טיִנ טאָה ןעֶמ לּוטְׁש ןייַ

 ׁשורקה ה"לש

 ןייא ריר ףוא טְסְלאָז יד (ְֵלֵמ ּףיָלָע םיִׂשָּת םוׂש)
 ףוא ןְסִייהְעֶג זָנוא טֶה הֵרְוּת יד ןֶכאַמ גיִנעֶק

 נא ףֹוא ןייַז לאָז אָרֹמ ןיייֵדְּכ גיִנעֶַא ןֵמעֶג
 טאָנ איו ןייַז םּורָפ גּוא טוג ְךיַלְרע ןְלאָז ריִמ זַא
 ןָא הָרֹוּת יד רֶלאַּב טֶה רֶּניִרְד נּוא ןְטאָּבעֶג טֶה
 לאָז רֶע נּוא ןְריפ ךיִז לאָז גיִנעֶק רעֶד יו טְגאַזעֶג
 תֹצָמ עֶלַא נּוא ןָטְכְראַפ ּוצ טאָג ןיִנְרעֶל ןיִנעק
 הָלָׁשְמָמ רֶד ןּופ נּוא ןייַז ּוצ םִָיֵקְמ הָרֹוּת רָד ןּופ
 ןיִא רֶמּומַא ןָמעֶג םורַא ריִמ ןיִנעק גיִנעקא ןּופ

 תשרפ

 -ףוא ןְּבאָה ןעֶק ׁשְנעֶמַא סאוָותֹונַמְּתַה םָרַא רֶעֶי
 םַגרַּ רֶרעֶי גיִהְנַמ רֶרעֶי זַא הָלֵהְקַא רֶָדָא רוּבִצַא
 רעֶמ טימ-ןְרְהיִפ ּוצ ףוא ְךיִז ןייַז קַרקְרְמ ףְראַד
 שְנעַמ עֶכיְִנְעוועֶג עֶלַא יו ָרָהַמ נוא הָׂשּורק
 ןיִגעוו סְטאָג ןיא ןְריִפ םֶלֹוע םָד ןיִנעק לאָז רֶע יֵדְּכ

 טיִנ טאָה רָנייק נּוא טְנעֶרְּב רַפ םיִלָּכ נּוא;

 4 הניארו
 / םיִלַּכ נוא ריילק עֶנייַז עֶלַא נוא ן'רק ןייַ
 ,טאָה רֶע נוא ןֶציִנ טְראָטעֶג םיִנ ןעֶמ טאָה
 . ןוא דֹובָּכ ןייַז ףוא ןייַז לַחֹומ טְנעקעֶג טיִנ
 .הָדייֵלְק עֶנייזןעֶמ טֶה ןֵּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע וא

 םיטפיש

 ,לאָנ ןְטְסְניִד נּוא טכעֶנק עֶנייַז ןְמעֶנ טְראָטעֶג
 בייַ ןייז וא לֵאָרְׂשִי ּופ ְךֶלֶמ רעֶרְדנא ןייֵא
 ּוקיֵפֲא ןעוו נּוא ןְמענ ּוצ ןעוֶועֶג רּוסָא זיִא
 !רֵע טאָה ְּךֵלֶמ םוצ ןֵמּקעַג זיִא איִכָנ ןייֵא
 ראָנ ְּךֶלֶמ םּוצ ְךיִ ןקָיּב נוא ןייֵמְׁש טְומעֶג
 .ןקּכ םעֶד רַפ ןייֵטְׁש טְוּומעֶג טֶה ְךֶלֶמ רעֶד
 איד ןיִא ןיִנעֶרְפ טְלאוָועֶג טאָה רֶע זַא פֹודָנ
 .(וּ ְּךיֶהֹלֲא ַײ רַחְבִי רֶׁשֲאְ) םיִמּוּתִו םירוא
 תֹורָרָׂש עֶלַא סאָד זְנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רֶד
 יו ֹוזַא ַחֹּכ ןייַז ןיִא נוא טאָנ ןּופ זיִא טְפאַש
 , (הָרּוכְנַהְו הָלּודְַ יי ְךֶלֶנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 , תֹורְרְׂש םָד זיִא טאָג ריד ּוצ שְטייַט ּויִא סֶד
 קוסָּפ םעֶד ףֹוא טְנאַז אָרָמִנ יד נּוא טְּפאַׁש
 .םאְו טָּפאַׁש תֹורָרְׂש יֵמְצְנעֶלְק איד ּוליִפֲא
 / הָּבְרִיאֹל) טאָנ ןּופ ץְלַא זיִא טֶה ׁשְנעֶמ רֶד
 .טיִנ .ְךיִז לאָז לֵאָרְׂשִי ְּךֶלֶמ רעֶד (םיִסּוס
 , נוא רֵּבְליִז נּוא דְלאָג נּוא דְרעֶפ ליפ ןְטְלאַה
 .ןאָט טיִנ לֵאָרְׂשִי ְּךֶלֶמ רעֶד לאָז סֶד רֶּבייוַ
 .ןֶּבאָה הָרוּת רַּפְסַא ְךיִז ייַּב טְוּומעֶג טֶה רֶע
 .ְךיִזןְסְכְראַפ ּוצ טייצ עֶלַא ריִא ןיִא ןְנייֵל ּוצ
 , טיִנ לאָז רֶע טְנאָז קּוסָּפ רעֶד נּוא טאָנ רַפ
 ,םיִנ לאָז רֶע יֵדָּכ דְרעֶפ ליִפ ןֵלְמאַז ןייַא
 איד ןעֶד םִיַרְצִמ ןייק.קָלאָּפ םֶד ןירעֶקְמּוא

 למה בקעי להוא
 ןייז ןְרעֶטְׂשְראַפ טיִנםֶהיֶא לאָז רֶע תיַבַה לַעַּב םעֶד רֹוָּכְל
  ןייא יו וזַא ןעוֶועֶג םֶהיִא אייַּב הָדּועָפ יִד ְךאָד זיִא הָחָמִׂש
 .ןְסעֶזעֶג זיִא נּוא ןיִסֶע טְראָטעֶג טיִנ טאָה רֶע םּוראוָו אָּׂשַמ

 טְפְראַרעֶג תִיַּבַה לַעַּב רעֶר יַאָרִַוַא םיִא טֶה ׁשיִט םעֶד ייַּב
 - םעֶל טיִמ ויִא עֶכיִלְמעֶג סאָר .הָבָרְגַא טיִמ ןעֶקְנאַרעֶּב ּוצ
 .גּוא תיולְרַג ןייק ןייַז טיִנ םֶהיֵא ייַּב טעוֶו הָכּולְמ יִד זַא ּךֶלֵמ

  רֶע רעֶריִרְּב עֶייַ ןיִגעֶקַא הָוֲאַג טיִמ ןָמְלאַה טיִנ ְךיִז םעוֶו
 ./ רֶׁשּיַה ךֶרֶרֶב ייגןְלאָז איי ֶטפׁשִמ יי לאָז רֶעןָייֵמ טעֶו
 - טאָה רֶע לייַו רַכָׂש ןעֶלְהאָצעֶּב טאָג ןֹוׁש םיִא הְראַד ֹוזַא
 / "עו סְמאָג ןּופ ראָנ טְנייַמ רָע הָבּולְמ רעֶד ןיפ הֵאָּנַה טיִנ
 / םעֶדייֵּב ןָפעֶגיִג טיִנ טאָה ןאַמיִרָא רעֶד איוִו טְקְנּפ ןיִגעוֶו
 - רֹובָּכ תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ןּופ ןעֶסעֶזיִג זיִא רֶע ראָנ רֶׁשֹוע
 - טָחְאַמ ֹובָבְל םּור יִּתְלַבְל) קּוסָּפ רעֶד טְגאָז סאָד ןיִגעוֶו

 /  רֵרְּב עָנייז ןיגעקַא הָוֲאג טימ ןָטְלאַה םיִנ ךיז טעוֶו רֶע זַא
 4 לאָז רֶע ןיִגעוַו סְמאָג ןיפ ראָנ טְנייֵמ רֶע זַא ןָכיִסַא זיִא רעֶד

 -  ויִאוהָומַהִמ רוס יִּתלְּבִלְ געוֶו סְטאָגןיִאייְדיִרדמוְרי יד
 ןוׁש

 א



 הניאצ װ

 איד גוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְמּוק דְרעֶפ עֶטְסעֶּב
 יז יִדְּכ םיַרְצִמ ןייק ןייֵג טיִנ ןְלאָו לֵאָרְׂשִי :

 עֶזיִּב טְרעייז ןיִנְרעֶל רֶדינ טיִג ךיִז ןְלאָז
 ןְטאָּבעֶג ראָנ זיִא הָוְצִמ איִד רָּבֶא םיִׁשֲעַמ !

 תֹורֹוד עֶגיִטְנייַה רָּבֶא טייַצ רָנעֶי ןיִא ןעֶועֶג
 ןיִנעֶז סע ןעֶד םִייַרְצִמ ןיא ןנאוו ןעֶמ געַמ
 איִד ּבֹוא נוא םִיַרְצִמ ןיֵא תֹוליהק עֶסֹורְג
 יִּבייַא ףֹוא ןְטאָּב ראפ ןְּבאָה לאָז הֶרֹוּת
 ןיִא ןְגאוו ּוצ טְרעוְג םיִמָּכֲה עֶרְנְנּא ןֶּטְקאָו
 לאָז ןעֶמ ןְּבֶעֶג םֶדח ןְטְלאוָו וא םִיַרשִמ
 זיִא םִע םאֶד ןייַז וּומ םִיַרְצִמ ןיִא ןנאו טינ|
 רֶנעֶי ןיִא ראָנ ןעוֶועֶג ןְטאָּב ראַּפ טיִנ רעֶמו
 טְראָטעֶג טיִנ ְּךֶלֶמ רעֶד טֶה ּךֹוא נּוא טייצ|
 ןְלאָז איי ֵדְּכ ןָצְכַא ראָנ ןֶּבאָה רֶּבייוַו ליִּפ
 םֶדָא ןעֶד ןוֶייִּב ּוצ ןְדָייֵר רֶּביִא טיִנ םיִא
 טֶה איִז נּוא טאַהעֶג ּבייוַו ןייא טֶה ןֹוׁשאֵדָה
 ןעוֶו ןֵּכָׁש לָּבִמ ןֶיִּב ּוצ טערעֶג רֵּביִא םיִא
 םיִא אייז ןילעוֶו ןְּבאָה רָּבייוַו ליפ שעֶה רע
 טיִנ טאָה רֶע נּוא ןְייֵּפ ּוצ ןְדייר ןָא יִאָדוַוְּב
 טיִנֹלאָז רֶג יֵדְּכ ןְּבאָה דָלעֶנ ליפ טְראָטעֶג
 נּוא םיִסֵמ טיִמ לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןְֵכאַמ רעוֶוְׁש

 ןייֵמ איו רֶעייַפ ּוצ ןְכעֶלְנעֶג זיִא תֹוריִׁשעו
 טגעֶרְּב רעֶמ ֹוזַא ףֹורָד טְנייַל ןעֶמ ץֵלאָה
 רֶע רֶלעֶג רעמ םֶווׁשְנעֶמ רָד זיִאְּךֹוא ֹוזַא ,םִע |
 נּוא דָלעֶג ְּךאָנ ְּךאָנ רע; טְסיִלְג רעֶמ טאָה

 ןיִא טְפאָרְטְׁשעֶג ןְראוָו זיא ְּךֶלֶמַה הֹמלְׁש
 טְליִמאַועֶג ןייֵא טֶה רַע ןֵכאַו ייֵרָד עֶלַא יר

 זיִא רֶע ראָנ תָֹצִמ ִד ןֹופ סא טיִנ טְרעֶק רֶע יז ְךייְֵג ןֹׁש
 :רֵבָׂש ןֶּבעֶג םיִא לאָז טאָג זַאיּואָר ֶע זיִא תֹוצִמ ןיִא קַמֹוע

 טאָג טיִמ ץֶנאַג ןייַז טְסְלאָז (ךיִקלַא 'ה םִע הָיֲהִת םיִמָּת
 רעֶגיִג ריִמָּת ןוז ןייַנ טאָה רֶטאפ ַא לָׁשֶמַא זיִא םָע

 רֶד נוא רֶרייֵלְק עֶנייֵׁש טיִמ נּוא ןעֶזיֵּפְׁש עֶמּוג ןיִסָע ּוצ ןעָּב /

 רֶטאָפ רעֶד טאָה .רָטאָפ םעֶד ןְגְלאָפ טְלאוָויִג טיִנ טאָה ןּוז|
 -עֶג םֶהיֵא טאָה נּוא םיִגּונֲעַּת עֶלַא יַד ןָמּונעגּוצ םֶהיֵא ןּופי

 ייֵלָק עֶגייֵמעֶג טיִמ רייֵלְעֶג גוא שֹורְּב ןעֶקַרְט ןיִֶע ְּבעֶג
 ןֶא םֶהיִא טּוהְמ רֶמאֶפ רעֶר זַא ןָהעֶניִג ןּז רעֶד טאָה רעֶּד
 רעֶטאָפ רֶר טְגאָז רֶטאָפ םעֶד טְגְלאָפיִג ןֹוׁש רֶע טֶה םיִרּוסִּ

 ןיימ טיִמ הָעֵר ןיידןייז ְךיֵלְג טיִנ לאָז םאָוְראֿפ םֶהיֵא ּוצ
 ְךיִא ּבאָה ְךיִד גיִנייַּפ גּוא ְךיִד ףאָרְטְׁש ָךיִא זַא םּוראָו ןְליוֵו

 וטְכיִּב גע ןָמּג ןיִא ןייֵג ּוצ יַד ןיִרעֶל ְךיִא סאָו תַּתַנ
 עֶטּוג ריִד ּביִג ְךיִא זַא נּוא םיִרּוסְי איִד ןּופ רַעֵצ ןיִא רעֶּבָא

 יִּב תַחַנ ּוטְפאָה רייַלְקעג ֶדייֵלְק עֶנייׁש ןּוא ןיִסֶע ּוצ ּיְַׁש
 ןְכיילְג םורָד טיגְךיִמ טְסְגְלאָפ ּוד לי רַעַצ ןיִא רֶכָא ךיִא

 םיטפוש תשרפ

  סאָד ןעֶד ןְכאַמ תֹורָצֹוא ןיִלעוֶו ְךיִז טעוֶו

 בקעי להוא

 חצר הניארו

 טֶה נּוא ןְלאַמְׁש רֶניומ גיצְרעֶּפ דְרעֶפ ליפ
 ייֵרְד נוא רֶּבייַו עֶמְכעֶר טְרָדִנּ ןְּביִ ןְמּנעֶג
 טְליִמאַנעֶנןייַא טֶה נּוא רֶּבייוַו סּפייק טְרָדְנּוה
 טֶה נּוא רֶנייֵמְׁש יו ֹוַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְלעֶג
 טאָה נּוא הָמְכָח ןייַז ףֹוא טְזאָל ראַפ ְךיִז
 רֶע טאָה םּורָד הָרָוּת רעֶד ןיִנעֶקַא ןאָטעֶג
 בייוו יד םָד ייד עֶלַא יד טימ םֶגיְדְניִזעֶג

 רֶלעֶג םָד ְּךֵרֹוד ןֶגיִדְניִו טְכאַמעֶג םיִא ןֶּבאָה
 ְךֹיה ְּךיִז רֶע טאָה רֶרעֶפ איד ְּךֶרֹוד נּוא
 ְךֶלֶמ םֶד ןּופ ןּוז רד ויָנָבּו אּוה) ןְמְלאַהעֶג
 םיִא ףְראַד ןעֶמ גוא הָבּולְמ יִד ןיִנָׁשְרִי לאָז
 ןְראָו זיִא רֶע לייַַו לייֵא טיָמ ןֶּבְלאַז ּוצ טיִנ
 נוא ניִלייַה ןֹוׁש רֶע זיִא .ְּךֶלְמַא ןופ ןְראָּבעֶג
 לייַא טיִמ טְּבְלאַזעֶג הֹמלָׁש טֶה ןעֶמ יִׁשְטאָה
 ןּז רָד לייַװ ןיִנעֶו גיִרְק ןּופ ןעוֶועֶג זיִא םָד
 תיִנַח ןֶּב הָיֵֹודֲא ןְסייֵהעֶג טאָה םָו רִוָד ןּופ
 םֶרָטאפ ןייַ ְךאָנ ןייזְךֶלִמ ןייַאטְלאוָועֶג טֶה
 תמלְׁש לאָז ןעֶמ ןְסייֵהעֶג רִוָד טֶה םּורָד טֹוט
 םיִנֲהּכִל הֶיְהִי אלכ .ְּךֶלֶמ ןייֵא ראַפ ןֵּבְלאַז
 סאָד טְנאָז קּוסְּפ רעֶד (הָלֲחַנְו קָלֵח םִילה
 נוא דְלאָג ליִפ טיִנ ראָט ְּךֶלֶמ רעֶד יוֵז ֹוזַא
 טיִנ םיִנהּכ איָד ןְלאָז ךֹוא ֹזַא ןֶּבאָה רָּבליִז
 ְךיז ןְלאָז אייֵז ראָג תֹוריִׁשֲע ליפ ןייק ןּבאָה
 רֶעייֵז ןאָמ ןְלאָז נּוא טאָנ ףֹוא ןְזאָל ראַפ
 אייַז ןיִלעוֶו ֹוזַא ׁשְדקִמַה תיִּב ןיִא הָדֹוֿבַע
 ןיִרעֶנַּב טיִנ לאָז רעגוא ןיסע ּוצ גּונעֶג ןֶּבאָה
 ןייז לֵטַבְמ םיִא טעוֶו םִע ןעֶד תֹוריִׁשע ןייק
 םיִמָכָח ִרימְלַּתיד ְךֹוא :ּוא טְסְניִד ְטאָנ ןּופ

 םאוו

 "ּװַא םאָד זיִא ֹוזַא ,ךייל ג עֶרָייַּב סיוא טיִנ לאָמְנייק ךיז רימ

 זיִא דֹובָּכ נּוא רֶׁשֹיֵע ׁשֶנעֶמ םעֶד ַעיִפְׁשַמ זיִא טאָג זַא עַנעֶג

 סְטאָג טְרָניִמעֶג םֶהיֵא יי יִא הְָלַׁשְבּו תַחנּב ׁשֶנעֶמ רעֶד
 ןייַ ּוצ רעֶהיִג סֶע איוַו ֹוזַא טאָג ןעֶניִד טיִנ ליוִו רֶע טְסְניִד
 טיִמ ׁשָנעֶמ םעֶד טָּפאָרְטֶׁש טאָג זַא גּוא רַעַצ ןיִא טאָג זיִא

 טְגאָו םאָר טְסֶניִר םֶטאָג ןֹוׁש רֶע טָניִד םיִרּוסְי נּוא תּולַד
 ץְנאַג ןייַז טְסְלאָז ּוד (ףיקלָא 'ד םִע הָיְהִּת םיִמָּתו קּוסָּפ רעֶד
 סְפאָג טיִמ הָעֵד ןייַד ְךייֵלְג ןיינ טְסְלאָז ּוד טאָג ןייֵד טיִמ

 ןְּבאָה טְסעֶו ּוד תַחַנ טיִמ ןייַ עֶרייֵּב ְךֶהיֵא טעוֶו וזַא ןעֶליִו
 טעוֶו טאָג נוא תֹוריִׁשֲע ןעֶּבעֶג ריִד טעֶוֶו טאָג סאָוָו תַחַנ
 רֶׁשֲאַּכ ול תֹוׂשֲעַל ןעֶניִד םֶהיִא טְסעֶֶו ּוד סאוָו תַחַנ ןֶּבאָה
 ןעֶגאָז תּודֵע ןעֶלעוֶו ןֶׁשְנעֶמ ייוַוְּב זַא ((יִחָאְל תֹוׂשֲעַל םַמָז
 ןְגאָז ייֵז ּוניָיַהְד הָהיִמ םֶהיֵא טְמּוק סֶע זַא ׁשֶנעֶמ ןייֵא ףֹוא

 סֶע גוא ׁשֶנעֶמ ַא טְגְרַהעֶג טאָה רֶע זַא ןְהעֶויג ןעֶּבאָה ייֵז
 ְךיייֵ ןעֶבאָה ןעּגיִל ןְגאָז תּורֲע יִר זַא ןיִרעוֶו ןְנופעֶג טעֶֹו
 רֶד זיִא ןְנעֶגְראַה טְסיִוְמּוא ׁשְנעֶמ םעֶד לאָז ןעֶמ טְלאוָועֶג

 ןיד

00. 
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 ןייק ךֹוא ןְלאָז רֹוד ןְכיִלְטיִא ןיִא ןיִנעֶז םאוָו
 הָרֹוּת ןיִנְרעֶל ּוצ ראָנ ןיִרעֶגַּב טיִנ תֹוריִׁשע
 םיִנֲהּכ יד איו וזַא תֹולֵאַׁש ןְניִקְסִּפ ּוצ נוא
 םִיּוחְמ ןעֶמ זיִא םּורְד נּוא טיקסּפעג ןְּבאָה
 ןְלאָז יֵז םיִמָכֲח ִָיִמְלַּת יד ןְמלאַה םֹוא ּוצ
 יִד ןעֶמ טֶה םּורְד נוא ןיִנְרעֶל הֶרְוּת ןינעק
 נוא עֹורְז יד ןְּבעֶגעֶג ןְכאַז ייֵרְד איד םיִנהֹּכ
 רָכיִלְטיִא ןּופ ןְנאָמ םעֶד נוא ןְקאַּב ןיֵק איד
 רעֶד דְנאַה ןייַז טיִמ טֶה םֶחְנִּפ לייַו הָמָהְּב
 הָמקְנַא טֶה נּוא תונו רֵּביִא איִׂשָנ םֶד ןְגאָלְׁש
 איר ןעֶמ טיִג םורד ןיִנעוֶו םֶמאָג ןופ ןאָטעֶג
 לייוו נוא תֹומֵהְּב איד ןּופ תֹועֹורְז יד םיִנהֹּכ
 סאוָו לֹומ ןייַז טיִמ ןאָטעֶג הָלּפְּת טֶה סֶחְנַּפ
 לאָו הָפִמ יד םֶד ןְקאַּב ןיק יד ןיִנעֶז ןנירד
 יד ןעֶמ טיִג םּורְד לֵאָרְׂשִי ןופ ןירעֶה ףוא
 נּוא תֹומְהּב איד ןּופ ןקאּב ןיק איד םיִנֲהּכ
 רָד טימ איִׂשָנ םעֶד ןְכאַטְׁשעֶג טֶה רעלייוַו
 ןעֶמ טיִנ םּורְד םיִרעֶדעֶג עֶרעִייז ןיִא הָנֹוז
 6 תֹומֵהְּב איד ןיפ ןְנאָמ םעֶד םיִנֵהּכ יִד
 ּוצ ןיִגְרעֶל טיִנ ראָט ןעֶמ (תוׂשעל דֵמָלִת
 ְסיוִו לאָז ןעֶמ ןיִנְרעֶל ּוצ רָּבֶאְ ףּוׁשיִכ ןאָמ
 ןּבאָה ןיִרָרָהְנַפ איד ןעֶד ןעֶמ געֶמ ףּוׁשיִּכ
 ןינעק ןְלאָז אייז יִדְּכ ףּוׁשיִּכ ןיִנעק;טְוּומעֶג
 ליטא ןייַז ןיִלעוֶו רֶמאָמ ןעֶד ןְטְּפְׁשִמ טְכעֶר
 נוא ףוׁשיּכ ןיִנעֶק ןיִלעוֶו סאוָו לֵאָרׂשִי ןּופ
 ראַּפ ְךיִז ןיִלעוֶו נוא וייַּב ליִפ ןאָמ ןיִלעוֶו
 לאָזיִמ ףּושיִּכ טיִמ ןְכאַמ ןיִלעוֶוייֵז םֶד ןְזאָל

 להוא
 ףאָרְטְׁש עֶנעֶגיֵא יִר ןּוהְמ ּוצ תּודע איֵד טְמיק סע זַא ןיִד
 ונָיַהְד ןּוהְט ׁשְנעֶמ םעֶד לאָז ןעֶמ טְלאוָויג ןְּבאָה ייֵז סאוָו
 ייֵז נּוא הָתיִמ םֶהיֵא טְמּוק סֶע זַא טְגאָזיִג תּודֲע ןְּבאָה ייֵז
 םיִרָאְׁשִנַהְוו ןְנעֶגְרַה ייֵז ןעֶמ ףָראַד טְגאָזיִג תּודִע ןְגיִל ןְּבאָה
 נוא (הֶּוַה עֶרָה רָבֶרַּכ רע תֹוׂשֲעל ּופיִסֹוי אֹלָו ּואְָָ ּועְמָׁשִ
 איד ןְנעֶגְרַה שעוֶו ןעֶמ זא ןיִרעֶה ןעֶלאז ןעֶדּיי עֶגיִרְּביִא יִד

 - ןיִלעֶו אייֵז גוא ןיִטְכְראַפ ְךיִ ייֵז ןיִלעֶָו ֹוזַא תּודָע עֶׁשְלאַפ !
 ׁשֶרְדֶמ רעֶד יִטְכעֶלְׁשי איִד יוִו ֹוזַא ְךאָנ ןּוחְט ץְטְכעֶלׁש ןייק
 לֶמיִה םעֶד ןּופ ׁשֶנעֶמ םעֶד טָּפְׁשִמ ןעֶמ זַא טְנאָז
 רעֶד ףוא ןיטפְׁשִמ רֶהעָמ טיִג ןֹוׁש םֶהיֵא ןעֶמ ףראד

 טְלעוֶו רעֶד ףוא ׁשְנעֶמ םעֶד טְׁשִמ ןעֶמ זַא נּואְו טְלעוֶו
 זיִא סאָד נּוא לֶמיִה םעֶד ףֹוא טיִנ ןֹוׁש םֶהיֵא ןעֶמ טַּפְׁשִמ
 יו ריִגְרַא זיִא לֶמיִה םעֶד ףֹוא םאוָו טָּפְׁשִמ רעֶד זַא סְֵכַא
 רֶרֶע רֶד ףֹוא םֶהיִא טזׁשִמ ןיִד תיֵּב סאָד סאָוָו טָּפְׁשִמ רעֶד
 ןיִא לָמיִה םעֶד ןּופ ןיִד רעֶד ןייֵטְׁשְראַפ ריֵמ ןָּפְראַד דְנּוצַא
 ןייז לקַיַמ םעֶר ףֹוא ןעֶמ לאָז סאוָוְראַפ תָמָא יַאְדִונְּב ְךיִז

 טְמיק רעוו םֶנֵהיֵג ןיִא טְלעוו רֶנעֶי ףֹוא עֶׁשָר םעֶר טָּפְׁשִמ-

 ר * - הניארו םיטפוש
 . דָא רֶפאֵוו ןיִא ןְקְנעֶרְמ רעֶד ןינעק טיִנ ייֵז
 .םְוּומעֶג ןיִרְדָהְנַפ יד ןְּבאָה םּורָד ןיִנעֶרְּב רַפ
 .נגְראַה ןינעק ןְלאָז אייז יֵדְּכ ףוׁשיּכ ןיִנעקע
 / ונְּב ריִכֲעַמ) ףּוׁשיִּכ טוט סאוָו םעֶד ּוליִפֲא
 .ןְטאָּב רַפ וָנּוא טֶה הֶדוּת איד (שֶאָּב ֹוּתבּ
 .ןיִנעֶלְפ תומּוא לייט ןַײד א'ע ןניִד ּוצ ןּופ
 .ןיִא ןיִנעֶרְּב ראַפ רֶמְכעַט נּוא ןיז עֶרעֶייז
 .אייֵוְצ ןְּבאָה אייֵז נא א'ע רעֶייִז ּוצ רֶעייַפ
 .ןְּבאָה נוא טְנייֵלעֶג ןְטייז ייֵוְצ ףֹוא ןְריִקאַלְפ
 ךרוד רֶעייַּפ םעֶד ךרֹוד דְניק טְׁשְרֶע רעֶייז
  טְנעֶרְּב רַּפ ןְראוָו זיִא דְניִק = ויִּב טרָיִפעֶג
 .ןיִלעֶו םע} ְּךֶרֹוד םֶד טְנייֵמעֶג טֶה רֶע נּוא
 .שִ רֶע סאו ןְּבעֶל רֶדְניֵק עֶייַז עֶלַא םיִא
 .הָמאָּפ רֶד זֶחֶא ְּךֶלֶמ רָד נוא ןְּבאָה רֶמייו
 םעֶד ְךֶרֹוד רֶדְניֵק עֶנייַ ְךֹוא טֶה הָיקְִח ןּופ
 םּורְד ןיִנעֶרְּב רַּפ ּוצ טְריִפעֶג ךרוד רעֶייפ
 ו .טֶריִמׁשעֶג םיִא הָיִקְוִח ןּופ רָמּומ איִד טאָה
 . ְטֶסייֵה סאוָו הָיַח רעֶד ןּופ שּולְּב םעֶד טיִמ
 | .טימ ְךיז טְריִמְׁש םַע רעֶו םֶד אָיְרַדנמְלַס
 - ןייק םיִא ןעק אירְדְנמְלַס םָד ןופ טּולְּב םָד
 האָט ןעֶמ (םיִמָסָק םַמֹוק ןאָט טיִנ רעייַפ
 .ןייֵא ןְמעֶג לאָז ןעֶמ ףּוׁשיִּכ ןייק ןאָט טיִנ
 . ןְפעֶרְט לאָז ןעֶמ גוא רֶנאַה רֶד ןיִא ןיִקעֶמְׁש
 .רֶע סאוָו טְרָא םעֶד ןיִא ןייֵג לאָז רֶע ּבֹוא
  ןייק ראָמ ןטִמ עמ יִנ רֶדָא טְרעֶנַּב
 .נאָט םעֶד ןיִא ןְנאָז לאָזיִמ ןאָמ טיִנ ףּוׁשיּכ
 .רעֶד ןיא גוא געוו ןיִא ןייֵנ ּוצ םֹורַא טוט זיִא

 / העש
 בקעי
 נ ַא ויִא סֶע טְלעוֶו רֶד ףֹוא ן יִמָּפְׁשִמ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא

 ר ןיִא ןְראוָויִג טְכאַמיג ויִא םָע ץאלאַּפ א ַא טֶה רֶנייֵא
 לעיפ טְרעוֶו איִד טאָה גוא תֹוריִד ליפ טיִמ ויִא גוא ןיִראָנ
 ןייֵא ףוא ןְטיִּבְראַפ ץאַלאַּפ םעֶד טאָה שֶנעֶמ רָד נּוא דְלעֶג
 .םאָד ּוטְסּוהְט סאוָוְראַּפ ןְׁשָנעֶמ םֶהיֵא ןְנעֶרַפ יביִמְׁש ןיילק
 6 .רעֶד ןּופ םֹורַא טייִטְׁש ץאַּלאַּפ ןייַמ ׁשְנעֶמ רעֶד טְרעֶפְנֶע
 | "טִׁש סאָד רַּבֶא ׁשְנעֶמ ןייק טיִנ טְראָד טְהעֶז ןעֶמ טאָטְש

 : ליִביִטְׁ ןיִא ןעֶבאַמ ריִמ ךיִא לעיֶו סאַג רעָד ןיִא ויִא םו

 - היִמ יב יי  ןְלעוו ןעֶראָפ ְּךֶרֹוד ןְלעוו םיִרֲחֹוס הָסנְרַּפ ןײֵא

 ןעֶּמ זַא טָּפְׁשִמ םעֶר טיִמ יִכיִלְמעֶג סאָר זיִא סָד ןייֵטׁשָנייַא

פאָרְטְׁש .ןעֶמ סו ׁשֶנֹוע ןיִרעֶטיִּב םעֶר ;ְהעֶז לאָז ןעֶמ טְראָד
 טְ

 טָּפִש ַמ םַעָד רָּבֶא רֶמּומַא ןָמעֶנ םיִא ןּופ ְךיִז לאָז ז ןעֶמ םעֶד

 ןלעוֶו רעֶביִלְיִא טְהעֶז טְלעוֶו רעֶד ףוא ןיִר תיֵּב םעֶד ןּופ

 איי ןלעֶו עֶׁשָר םעֶד טיִמ םּוהְמ ןעֶמ סאוָו ןְהעֶז ןֶשְנעֶמ

 : ץטרעֶלְש ןייק ןּוהְט טיִנ יש
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 ןאָט וצ ןְּבייַה ןָא הָכאָלְמ ןייֵא שּוג ויִא הָעָׁש
 םֹורַא םיִא זיִא טֹורְּב םֶר טְגאָז רע (שֲחַנְמִנ
 יָד םעֶד ףֹוא טזייוַו דְנאַה רעֶד ןּופ ןְלאַפעֶג
 ףֹואטייוו געוו ןיִא ןְפאָלעֶג רֶּביִא זיִא ׁשְריִה
 טיִמ ןייַא טְלעֶמאַו רֶע (רָבָח רַבֹוחְו םעֶד
 ליפ רָדָא רֶדְנאַנַא וצ ןְנְאַלְׁש ליִפ ףשיִּכ
 טְגְנעֶרְּב םָו רעֶד נּוא (בֹוא לֵאֹוׁשְונ םיִדָׁש
 םיִא טימ שעֶר נוא רֶבק ןייַז ןּופ תֶמַא ףֹוא
 גּוא ןייַז טעוֶו סאָו םיִא טְנאָז תֶָמ רעֶד גּוא
 ןגְנעֶרּב ףוא טיִנ תַמ ןייק ןעֶמ ןעק תֶּבַש םּוא
 ףֹוא רֶע טייג תֶמַא ףֹואטְגְנעֶרְּב ןעֶמ זַא נּוא
 טְנאָז אָרָמְנ איִד סיפ יִר ףֹוא טיִנ רֶנעֶה יִד
 תֹומְׁשָנ יִד טְגאָז ריִא טְנעֶרְּפעֶנ טאָה יִתֹוּכַא
 רֹובְּכַה אֵסָּכ םָד רָשנּוא ייֵנעֶז םיִקיִדַצ יִד ןּופ
 טאָה איו טיִנ ףּוׁשיִּכ ןייק טמוק ןיֵהַא םוָו
 איִבָנַה לֵאּומְׁש טְכאַרְּבעֶג ףֹוא הּפָׁשְכַמַא
 םיִא ןעֶמ טאָה ןעוֶועֶג קיִדצַא סיוִועֶג זיִא רֶע

 זיִא םיִׁשָדֲח ףְלעֶוְצ עֶטְׁשִרֶע יד טְרעֶפְנַעֶג
 לאָמ עֶלַא הֶמָׁשָנ יִד טייג ֹוזַא ץְנאַנ ףונ רֶד
 טְנעֶקעֶג םיִא יִז טֶה םּורָד ףּוגםּוצ רָבק ןיִא
 םיִׁשָרֲח ףלעוֶוְצ ְּךאָנ רֵּבִא ןְגנעֶרְּב ףֹוא
 אֵסְּכ םעֶד רֶטֶנא ןָבֹוא הָמְׁשְנ יִד טְּבייֵלְּב
 ףּנ ןיִא ידיו טיִנ ןֹוׁש טְמּוק נּוא דֹובָּכַה
 סאו הָיַחַא ןָדְנאַה ראַפ זיא םִע (יִנֹועְדִיוע
 עֶרְהיֵא טיִמ טְנעֶלּפ ןעֶמ נּוא עּודָי טְסייֵה
 (םיִתָמַה לֶא ׁשֵרֹודְו) ןָכאַמ ּוצ ףּוׁשיִּכ רֶנייֵב
 תיֵּב םעֶד ףֹוא ְּךיִז טְגייַל סו רֶד זיִא סאָד
 ךיז טְגיִנייֵּפ נּוא םיִתָמ יִד ןֶׁשיוֵוְצ תֹורְבִקַה
 תיֵּב םעֶד ףֹוא טְפאָלְׁש נּוא םיָתיִנעַּת טיִמ
 ףֹוא לאָז םִע יִדָּכ טְכעֶנ עֶצְנאַנ תֹורְבִקַה
 אָביֵקֲעְיִּבַר זַא נּוא הֶאְמּוטַהַחּורַא ןַעּור םיִא
 טְנייֵועֶג רֶע טֶה קּוסָּפ םעֶד ּוצ ןְמיקעֶג זיִא
 ףֹוא ְךיִז טְנייֵל רַנייֵא ןעוֶו טְנאַועֶגּוטאָה גּוא
 ַחּורַא םיִא ףֹוא טֶהּור תֹורָבְקַה תיֵּב םעֶד
 נוא} טְניִנייֵפעֶג ְךיִז טאָה רֶע לייוַו הָאְמּוטַה
 ׁשְנעֶמַא ןעוֶוןֵָּׁשלָּבִמ עוֶועֶגאּמַּטִמ ְךיִז טֶה
 ְךיִז טְלאַה נּוא םיִתיִנעַּת טיִמ ְךיִז טְגיִנייֵּפ
 ףוא ׁשֶרֹוקַה ַחּורַא םיוִועֶג ףְראַד הֶרָהָטְּב
 לאָז םִע הָכֹוז טיִנ ןיִנעֶוו ריִמ נּוא ןְמּוק םיִא
 ריִמ לייַו ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד ןֶעּור זנּוא ףֹוא
 טְסְלאָז ּוד נו הָיְהִּת םיִמָּתו ץלַא ןְגידניִז
 ְךאָנ ןייֵג ְךאָנ טיִנ טְסְלאָז טאָג טיִמ ץנאַג ןייַ
 טעוֶו רֶע טאָנ ףֹוא ךיד זאָל רַּפ ראָנ ףּוׁשיִּכ
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 ץְראַה ןייַד טיִמ ץְנאַג ייֵז נּוא ןְפְלעֶה ריד
 ןְדייֵר ׁשֶרָדְנַא טיִנ לֹומ םָד טיִמ טְסְלאָז ּוד
 ןְּבעֶג ריִד טעוֶו טאָנ נּוא זיִא ןְצְראַה ןיִא יוִו
 נאָז תֶמָא ץֶלַא ריד ןיִלעַו אייֵז םֶד םיִאיִבְנ
 םּורָד ןָגיִל טְפֶא ןְגאָז םיִפְׁשַכְמ איִד רֶּבֶא
 יד ןֶּביִרְׁשעֶג ןָא ףּושיִּכ ייַּב הָרָוּת יִד טאָה
 (ְךָל לידְבַּת םיִרֵע ׁשֹלָׁשנ םיאיִבָנ ןּופ םיִניִד
 לאָז םִע טעֶטָׁש ייֵרְד ןְרייֵׁש ּפֶא טְסְלאָז ּוד
 טיִנְרַהעֶג טֶה סוָו ַחֵצֹור רֶד ןֶּפֹולְטִנַא ןיִהַא
 טְניִרעֶל קּוסָּפ רָד נּוא ןיִרעֶג םּוא ןָׁשְנעֶמַא
 טְכאַמ סאוָו רעֶד רָנְרֶע ויִא סֶע סאָד ווא
 ןיִננרַה םיִא לאָז רֶעיוִו רעֶמ רֶּבֵח זיי ןְידנִ
 זַא נוא (ךְלּובְנ תֶא ְּךיָהלֶא ַי ביִחְרַי םאְוו
 יד ןיִא לּובְנ ןייַד ןיִרְטייֵרְּב ראַפ טעוֶו טאָנ

 ןְכאַמ טעֶטְׁשְּךאָנּוטְסְלאָו חיִׁשָמ ןופ ןְטייֵצ
 יד ןיִלעוֶו לאָמָפְנעֶד ןעֶד טְלקִמ יֵרְע ראַפ
 ןיא ןְניִפעֶג ריִמ איו וזַא ןייַז רעֶמ לֵאָרְׂשִי
 עֶרעֶזְנּא ְךאָנ ןעוֶו םָד הֵׂשעְמַא אָרָמְנ רעֶד
 טאָה לֵארְׂשִי ץֵרֶא ןיִא ןיִועוֶועֶג ןיִנעֶז תֹובָא
 טֶה תָּבַׁש םיא דְרעֶּפַא ףֹוא ןָטיִרעֶג רָנייֵא
 ןעֶמ גיא ןיִד תיֵּפ םּוצ טְכאַרְּבעֶג םיא ןעֶמ
 רעֶד ףֹוא יֵׁשְטאָח טְנייֵטְׁש ראַּפ םיִא טאָה

 לייו ראָנ טיִנ הָליִקְס ןייק טְמּוק הָריִבע
 רֶד ןיִא ןְבצְרְּבעֶג םוא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז טייַל יִד
 יִד יֵדָּכ טיִנְראַהעֶג םיִא ןעֶמ טֶה םּורָד ְּךאַז
 יִד ןאָט וצ ןְּבאָה אָרֹמ ןֹוׁש ןְלאָז עֶניִּביִא
 זיִא רָנייֵא סאָד הֵׂשֲעַמַא ְךאָנ גּוא הָריִבַע
 ןְגייַפַא רַמְנּוא בייוו ןיז ייַב גאָמ ייַב ןיִנעֶלעֶג

 תֹוקְלַמ םיִא ןעֶמ טֶה טייַל עֶלַא ראַפ םֹוּב

 ןייק ראַפ רעֶד טְמּוק סע יִׁשְטאָח ןְגאָלְׁשעֶג
 אָרֹומ ןְלאָז טייל איד יֵדְּכ ראָנ טיִנ תֹוקְלַמ
 זיִא טׁשִּפַא ְּךאָנ נּוא ןאָט ּוצ סאָד ןֶּבאָה
 ןְמֹור םֹוא טְסְלאָז ּוד (יקְנַה םֵד ָּתְרעַבּוע

 םֶד טְסעוֶו וד ןעוֶו זיִא םָד טּולְּב עֶנייֵר םֶד
 וֲע טעוֶו ֹוזַא ןֵּבעֶג ָּפְׁשַמ ןְטָכעֶרַא ַחֵצֹור
 טעוֶו נּוא הָרָיִבע ןייַז ףֹוא ןְּבאָה הָרָּפַּכ ןייא

 וד ןעוֶו רֶּבֶא טלעוֶו רֶנעֶג ףוא ןייֵר ןְמּוק
 טיִנ רע טעֶֶו ֹווַא ןיִנְנְראַה טיִנ םיִא טְסעוֶו
 טעֶו ןעֶמ נּוא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףוא ןָמּוק ןייֵר
 רֶגֶרֲע םיִא שעוֶו ֹוזַא ןְפאָרְמְׁש ןְטְראָד םיִא
 לאָז ןעֶמ ְיִנְרעֶל ּפֶא ןעֶמ לאָז ןְנאַד ןופ ןייַ
 ּוצ ןּופ םיִעָׁשְר ףֹוא ןֵּבאָה טיִנ תֹונָמֲחַר ןייק

 ויִא ןעֶמ םאֶו םעֶד ךרוד ןעֶד ייֵז ןְּפאָרְטְׁש
 יז
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 רָד ףֹוא ייֵז טְפאָרְטְׁש ןעֶמ נּוא ׁשיָיַבְמ ייֵז
 ףוא ןייַר ןִמּוק נוא הֶרּפַּכַא ייֵז ןְּבאָה טְלעוֶו
 הֵׂשֲעַמַא ןָנִּפעֶג .ריִמ איו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶנעֶי
 טְכאַרְּבעֶג םיִא ּוצ טֶה ןעֶמ סָד םֶרֶמֹע בר ייּב
 ייֵז טאָה ייֵז ןְייִל םוא ּוצ רֶּבייוַו עֶנעֶגְנַאַפְג
 טְזאָלעֶג ייֵז טֶה נּוא םוָייַלעֶג סֹוא םָרְמַע בַר
 ּוצ םֶה נּוא לָּביִטְׁש רָּבייֵא ןייֵא ןיִא ְךיז ייַּב

 ןָטְנִה ןּופ םָרְמֹע בר טֶה רֶטייֵל יד ןֵמּונעֶג
 םייִקְָנייֵׁש ריִא טימ טכייל הָׂשִא ןייֵא ןְהעֶז רָד

 רֶע טֶה עֶרֶה רֶצָי רעֶד ןָמּוקעֶג ןָא םיִא זיִא
 ןְּבאָה ןְשְנעֶמ ןְהעֶצ סאוָו רֶטייֵל איד ןָמּונעֶג
 איִד טאָה רֶע נּוא ןנארמ טְנעקעֶג טיִנ איִז
 ןְְנאַגעֶג ףורַא זיִא נּוא טְלעֶטְׁשעֶג ּוצ רֶטייֵל
 ְּבֹוהעֶג ןָא טאָה נּוא רֶמייֵל עֶּבְלאַה ןיִא זיִּב
 םָרְמֹע ברייַּבטְנעֶרַּב רֶעייַפ ןייֵא ןעֶייִרְׁש ּוצ
 רעייפ םֶד ןְׁשעֶל ּוצ םיִנֵכָׁש יַד ןְמּוקעֶג ןיִנעז
 נּוא ןְמּוקעֶג ְּךֹוא ןיִנעֶז םיִדָיִמְלַּת עֶנייַז נּוא
 וָנּוא טְסאָה ּוד יִּבר טְנאַועֶג םיִא ּוצ ןְּבאָה
 בַר טֶה ןאָטעֶג ןָא הָּפְרֲחַא נּוא טְמעֶׁש רַּפ
 טָלאָז ריא רֶסעֶּב זיִא סֶע טְרעֶפְנעֶג םֶרָמִע

 ןעֶד טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןְמעֶׁש רֶניימ ְּךייֵא
 הָרָפַּכ ןייֵא ְךיִא ּבאָה ןְמעֶׁש רַּפ םעֶד ְךֶרֹוד
 ןְראווָשַּב טאָה רֶע נּוא תֹוריִכֲע עניימ ףֹוא
 ןייֵג םורַא םיִא ןּופ לאָז רֶע עֶרָה רֶצֵי םעֶד
 עֶגירעֶייִפ ןייֵא יו ֹזַא ןְנְנאַנעֶג םֹורַא רע זיִא
 ּוד העָז טְנאָועֶג םיִא ּוצ םרְמֹע בר םֶה לייז
 ׁשייֵלְפ נּוא םּולְּב ןיִּב ךיא נּוא רֶעייפ טְסיִּב
 רעד ןופ ןְמּוקעֶנ אייַּב ְךיִד ּבאָה ְךיִא נּוא
 לאָז ןעֶמ סאָד ןיִנְרעֶל ּפא ןעֶמ ןעק הֵׂשֵעַמ
 ןאָמ אייַז ןעוֶו םיִצָרֲאָה יִמֹע איד ןְמעַׁש .רַּפ
 ףוא הֶרָּמַּכ ןייֵא ןְּבאַה ןְלאָז יֵז יִדְּכ תֹוריִבע
 רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָה יִנָׁשֹו ּודְמעְו טְלעוֶו רעֶנעֶי
 ןעֶו טְוייוו קּוסְּפ רעֶד יי יִנְפִל בירֲה םֶהָל
 ןייַמְׁש רֶע לאָז םיִנַָּד רַפ טייֵטְׁש ׁשְנעֶמַא
 טאָנ ראַפ טייֵטְׁש רע יו ְךייֵלְנ אָרֹומ טיִמ
 ְךוא טאָנ זיִא טְכעֶר טָּפְׁשִמ ןעֶמ ןעוֶו ןעֶד
 בֶרֵקְּב) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יוִו ֹוזַא ייַּב רעֶר
 ויִא םאָנ ׁשְטייֵמ זיִא םאָד (םֹוּפְׁשִי םיִהֹלָא
 אל) םיִניַד יד ןֶׁשיוִוְצ טָּפְׁשִמ םעֶד ייַּב ְךֹוא
 ןקיר רַפ טיִנ טְסְלאָז ּוד (ףער לּובְנ גיִסַת
 םּורְד נּוא דרע םרָבַחֹו ןייַד ןּופ לּובְנ םעֶד
 ךיז ןגיִרק םיִנכְׁש איד סאָד גיִרק ליפ ןְמּוק
 זּומ ןעֶמ נוא ןיִנעוֶו ץאַלְּפ ןּופ טייֵצ עֶלַא

 3 הניארו םימפוש תשדפ
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 - ןְביִרְׁשעֶג לּובְג גיסַמ ייַּב טְניִהאַנ הָרֹוּת יִד
 - .לאָו ןעֶמ םֶד םיִניָיַד נּוא תודע ןּופ ןיִד םעֶד
  ןְּבאָה ייֵז סאָו םעֶד טיִמ ןְמֶּפְׁשִמ תּורֵע יִד

 - ּויִא םִע ןעוֶו ןייַז ביָיַחָמ רָבֵח רעִייז טְלאָועֶג
 - תֹורֵע ׁשְלאַפ ןֵּבאָה אייֵז סאָד ןניִפעֶג ןְראוָו
 - ןייֵא טְלאוָועֶג ןְּבאָה אייז ּבֹוא נּוא טְנאָועֶג

 - ןְנאָז תודע רייז טיִמ ןְגְעֶרְּב םּוא ןֶׁשְנעֶמ
 - ןעֶמ םֶה ֹוזַא םֶרָניַל ןְניִפעֶנ ןְראָו יִנעֶז גּוא
 .ןָּבאָה ייֵז ןעוֶו ּוניִיַהְד ןְגְנעֶרְּבְמּוא ןאָטעֶג ייֵז
 .טֶה רַע םֶד טְנאֶזעֶג תּורֵע ןׁשְנעֶמ ןייֵא ףֹוא
 . תֹוריֵבעג יִרָדְנַא רָדָא ןעֶועֶג תֶּבַׁש לֵלַחְמ
 - גוא ףֹורָד הָתיִמ בָיַח זיִא ןעֶמ סאוָו ןאָמעֶנ
 : ייֵז ןעֶמ טאָה םֶרָנְגיֵל ןְניִפעֶג ןְראָו ןיִנעֶז ייֵז
 - טייֵטָׁש קּוסַּפ ןיִא איוִו ֹוזַא ןְמייֵמ ןאָמעֶנ
 / (יִחָאָל תֹוׂשֲעַל םַמָז רֶׁשֲאַּכ ֹול םֶתיִׂשֲעַע
 . ןֵּבאָה ייֵז איוִו וזַא ןאָט תּודע יַד טְלאָז ריִא
 - טֶה ןעֶמ זַא רֵּבִא ןאָט רָבֵח רעֶייִז טְלאועֶג
 - גּוא תּודֵע רֶעִייזְךרֹוד טיִגְרַהעֶנ ןָׁשְנעֶמ םעֶד

 . ןְראָועֶג טְניִקייֵלעֶג ּפָא אייז ןיִנעֶז ְּךאָנ רעֶד
 - ןאָטעֶג טיִנ ייֵװ ןעֶמ טֶה תּורֵע יֵרָדְנַא ְּךֶרֹוד
 - טיִנְראַהעֶג ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןֹוׁש טאָה ןעֶמ לייַו
 ּו ןְלאָז ייֵז םיִניָיַדואיד ּוצ טיִנ טְּקיִׁש טאָנ ןעֶד

 - יז ןעֶו נוא ןיִגנְראַה ןָשְנעֶמ ןייֵא טְסְנּז םּוא
 - םיָיַח םיוִועֶג רֶע זיִא טיִגְראַהעֶג םיִא ןּבאָה
 -  ןעֶד הָריִבזיִרְרְנַא ןייֵא ּךְרֹוד ןעוֶועֶג הָתיִמ
 - ןיִרֵדָהְנַמ יֵדּףוא ןעוֶועֶג זיִאׁשֶדֹוקַה ַחּור רֶד
 - םּוא טיִנ טְסְנּוז םּוא ןָׁשְנעֶמ ןייֵק ןְּבאָה אייֵז
 . טיִנ תּורֵע איִד ןעֶמ טאָה םּורָד טְכאַרְּבעֶג
 . טאָה םּודָד ןְגאָז םיִמְכֲח לייֵמַא נּוא ןאָטעֶג
 . ׁשְנעֶמ רָד ןעוֶו טיִנְראַהעֶג טיִנ תּודְע יד ןעֶמ
 - רעֶוןְנאַז ןעק ןעֶמ לייוַו שיִנְרַהעֶג ןְראָו זיִא
 - ןְגאָו םיִרֵע עֶטְׁשְרֶמְנּוא איד סאָד ריִמ טְגאָז
 -  תָמָא םיִרֵע עֶטֶׁשֶרֶע איִד ןְנאָז רֶמאָט תַמָא
 -- ְּךיִא ּבייֵלְגְךאָנ טְּבעֶל ׁשְנעֶמ רעֶד זַא רַּבֶא
 - ןיֶנעֶו ייֵז לייוו םידע עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יד רֶסעֶּב
 - םירעעֶטְׁשְרֶע יד נּוא ןָׁשְנעֶמ םָד טי ייֵרְד
 גוא ייַחָּב רעֶד טְּבייַרְׁש ֹוזַא ייֵוְצ ראָנ ןיִנעֶז

 םיִרע יד ןעֶמ טֶה םּורָד ןְנאָז םיִמָכֲח לייַטַא
 שְנעֶמ םעֶד טאָה ןעֶמ ןעוֶו שיִנְרַעג שיִנ
 טְסּואוועֶג זיִא סאָד לייוו טיִנְרַהעֶנ ייֵז ְּךְרֹוד
 ןייֵא ויִא ןיד תיִּב םעֶד ןּופ הָתיִמ איִד סאָד
 הֶריִבֲע עֶסֹורְגןייא ןּבאֶהֹותּודֶע יִד נּוא הָרּפַּכ

 ְּ ואמטנ
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 ןיִנעו ןופ ְּךיִז טקעֶרְׁש נּוא ץְראַה ְּךייַוַא םֶה  ןייֵא ןעֶמ טֶה תּודע רייז ְךרֶוד םֶד ןאָמעֶג
 ןירעקמוא ְּךֹוא ְּךיִז לאָז רעֶד תֹוריִבע עֶנייֵז טאָה םּורָד טיִנְראַהעֶג ןֶׁשְנעֶמ ןָעדְלּוׁש םּוא
 םאָד ןייֵג ּוצ ןְכאַמ םיִנ לאָז רע םֶד םייַהַא ןייק ןְלאָז איי ֵדְּכ טיִנְראַהעֶג טיִנ אייֵז ןעֶמ

 ץְראַה ןייז איוִו וזַא קֶלאָפ סעֶד ןּופ ץְראַה ְךאָנ טאָה ןעֶמ ןעוֶו רָּכֶא ןְּבאָה טיִנ הָרָּפַּכ |
 ןּופ ןָמּוק םּוא שיִנ ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד סָד נוא  םיִנְרַהעֶנ טינ ןֶׁשְנעֶמ םָד תודע רֶעייֵז ְךְרֹוד

 דֶרָוּת יִד טֶה םּורָד נּוא ןיִנעוֶו תֹוריִבע עֶנייֵז םֹורָנ רעֶייֵז טיִנ ְךאָנ הָריִבע רעֶייז זיִא ֹוזַא |
 ןיִעֶו ןּופ ןייֵג םייַהַא לאָז ןעֶמ ןֶּבירְׁשעֶג ןָא ןְלאָז יֵ יֵדְּכ טיִגְרהעֶג יי ןעֶמ טאָה םורד |
 יֵדְּכ ןְּטְראָגְנייַוַא רָדָא ּבייַוַא רֶדֶא זֹודַא טְלאָועֶג ןְּבאָה ייֵו םוָו ףֹורָד ןְּבאָה הָרָּפַּכַא |

 םייֵהַא ןייֵג ּוצ ןְמעֶׁש טיִנ ְּךיִז לאָז ׁשֶנעֶמ רֶד ֹוזַא תודע רעייֵז ְךָרֹוד יִנְגְראַה ׁשְנעֶמַא
 ייֵמ טעוֶו ןעֶמ ןעֶד תֹוריבַע עֶנייַז ןיִנעוֶו ןּופ  לֵאָרְׂשִי עַמָׁשֹנ .הֹומַה רֹורְצ רעֶד טְּבייֵרְׁש
 ןייַא רָדָא זֹוהַא ןיִנעוֶו ןּופ םייֵהַא טייֵג רֶע טְנייֵהטְנְהעֶנעֶג ריִא לֵאָרְׂשִי ריִא טְרעֶה (ונו

 םיטפוש תשרפ

 םּורְדרְנייַפ עֶרֶעייַא טיִמ ןֶטְלֹאַה הָמָחְלִמ ּוצ
 םֶה נּוא זֹוה ייַנֲא טעֶוּבעֶג ףֹוא טֶה סע רעוֶו

 ןירעקמוא ְךיִז רֶע לאָז טנאוועֶג טיִנ ןִנירְד
 יא ןֵּבְראַטְׁש רֶע טעֶו רֶמאָמ ןעֶד םייֵהַא

 רעֶמ לאָז ןעֶמ רֶּבֶא ןְמְראָנ ןייַוַא רדָא ּבייַו
 ֹוזַא תֹוריֵבַע ןיִנעוֶו ןּופ ראָנו ןייֵג טייֵהַא טיִנ

 רָביֵלְטיִא לייַו טְמעֶׁשָנׁשְנעֶמ רֶדְּדִז טְלאוָו
 ןאָטעֶג תֹוריִכַע טֶה רֶע סָד טְסּואוועֶג טְלאוָו

 טיִנ םָניֵק לאָז ןעֶמ ןֶסֹוא זיִא הָרֹוּת יִד נּוא טעֶֶו ׁשְנעֶמ רעֶרָדְנַא ןייַא נּוא הָמָחָלִמ רד
 ויִא םֹולָׁש םָד ןְהעֶז לאָז ןעֶמ נּוא ןייַז ׁשייַבְמ * ּבייַו ייֵנַא טָה סע רעוֶו נוא ןֶעיינַּב זוה םאָד
 זיִא הָמָחְלִמַא ּוליִפֲא ןעֶוו ןעֶד הָוצִמ עָסֹורְנַא טְנאוועֶג טיִנ ריִא טיִמ .ְּךאָנ טֶה נּוא ןְמּונעֶג
 ןְמְׁשִרֲע םּוצ ןעֶמ טֶה תֹומּוא יד ףֹוא ןעוֶועֶג סֶע רעוֶו ְךֹוא נּוא םייֵהַא ןיִרעֶקְמּוא ְּךיִז לאָז
 ייֵרְד טֶה עֶׁשֹוהְי נּוא םֹולָׁש ּוצ טיִמעֶג ןָא ייֵז - טֶה נּוא טְצְנאַלְפעֶג ןְֶראָנ ןייוַו םעֶייִנַא טֶה
 מאָה רֶע ייַא תֹומּוא יֵד ּוצ טְקיִׁשעֶג ףיִרָּב רעֶד תֹוריֵּפ ןייק ןְסעֶנעֶנ טיִנ םיִא ןּופ ְּךאָנ
 םִע רעוֶו נּוא םייֵהַא ןיִרעֶקְמּוא ְּךֹוא ְּךיִז לאָז !

 שורקה ה"לש
 טְניִכעֶר הָרוּת יֵד (ׁשֶדָח תיּב הָנְּברֶׁשֲא ׁשיִאָה יֵמ)

 ןיִגעוֶו טְרֶעייִז ןּופ סאוָוו ןְדְנעֶמְׁשֶמּוא ייֵרָד אָד

 ןעוו הָמָחְלִמ רעד ןּופ ןירעק םּוא ְךיִז ןעּמ ףְראַד
 םעֶייַנַּב טינ םִע טֶה נּוא זֹוהַא טָעֹוּבעֶג םֶה רָנייֵא
 עֶנייַז טֶה נוא ןְמְראָנ ןיײַא טְצְנאַלְּפעֶג םֶה רע ןעוו
 םֶה רֶנייֵא ןעוֶו טְוייֵלעֶג סֹוא םיַנ טְכֹורְפ עָמֶׁשְרָע
 הָנּותֲח טיִנ ריִא טיִמ טאָה נּוא ּבייַוַא ְּתְסנְק רַפ
 ןיינ זֵמֵרָמ .ןינעק ןלנעכשטוא אייר אר םאהעב
 אַּבַה םָלֹוע ןּופנ ןְמייֵצ ייֵרְד איִד ףואו רֶסּומ ךֶרְֶּב
 טייַצ עֶטְׁשֶרֶע יד ןעייְַד ןיא טְלייֵטעֶג טְרעֶֶו םֶ
 תֹומָי טְסייֵה טייצ יִרָדְנַא איִד אָּבַה םֶלֹוע טְסייֵה
 םיִתֵמֲה תייַָּת טְסייֵה טייַצ עֶמיִרְד איִד ַיִׁשְמַה
 זיױה ןייִא תיַבןיִרעוֶוןָפּרעֶג ןָא ןאָק ֶּבַה םֶלוע
 גְנּהּור ּפָא רֶכיֵלְקְרִיו ןייֵא ןייז טעוֶו םֶלאָּמאַה לו
 ןְבאָה טעוֶו קיִהצ רעֶרעֶי נוא םיִקיֵדצ עֶּלַא ראַפ
 ,רובְַּוייַז ְךאָנ ְךיִז רַפ גְנּונאווַא גוא זה רָדָנּוּבַא
 וצ הֶציִלְ ְֶרֶּב ןָכייֵלְג ןעֶמ ןעק ַחיִׁשָמַה תֹומָי
 ראַפ רֶרָיוָו םְלאָּמאַד ְךיִז טעוֶו טאָג לי הָנּוּתֲחַא
 גנודְניִּב רַפ איד נוא לֵאָרְשִי ֶסֶנְּב טיִמ ןְגיניֵא
 גנּוטאַרייַה רַפ הָצילְמ ְֶרָרְב םיִאיִבְנ ִד ןָא ָפּר
 שיׂשָי הֶלֵּב לע ןָתָח ׂשֹׂשְמַּכ) טייֵטְׁש סֶע איוִו וזַא
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 רַטְׁשְרעֶג רעֶד ןְמְלאַהעֶג הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ
 ףירב

 ןייז שיִמ ְךיִז טייֵרְּפ ןֶתֶח רעֶד איו (ךִיהלַא ְךילָע
 תיַחִּת .ןעֶייִרְפ ריִד טיִמ טאָנ ְךיִז טעוֶו ֹוזַא הֶלַּכ
 ןייַו ןייֵא םָרּב ןיִרעוֶ ְפּורעֶג ָא רֶריו ןעק םיִתּמַה
 ןְבייֵה ןָא ְךיִז טעוֶו ןָא סְלאָמאַד ןּופ לייוו ןְטְראָנ
 ןפּור טייַצ עֶזיִד נּוא: תֹומָׁשָנ יד רַפ טייקַיְּבייֵא יִד

 עָכלעוֶוןופ הָמָחֶלִמ יד ֶמּוׁשְמַ יי םיִמָכֲח ירא
 = = ףוא וָמְרַא לָשְמְֵָדּבןיינ ןעק} אָד עֶר הָריּת יִד

 ןגימְכעַפ הדֹוִּמְלאַהשְנעֶמ רַד םָ הָמָחְלִמ יד
 טְגאָז הֶרְּת יִד נּוא עֶרֶה רֶצָי רעֶד זיִא םֶר גיִנעֶק
 הָכֹוז טיִנ טֶה םִו ׁשְנעֶמ רעֶד זַא זָמָר ְךֶרֶדְּב זְנּוא
 םָלוע ןּופ תֹוגָרדַמ אייֵרְד איִד ּוצ ןְמּוק ּוצ ןעוֶועֶג
 גוא תֹצַמ טיִמ ןעוֶועֶג ןיִכַמ טיִנ ְךִנ טֶה רֶע אָּבַה
 (אָּבַה םֶלוע) זוה ןייַז ןֶעייֵנאַּב ּוצ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ
 תִיתַּת) ןטְראָג ןייוו ןייַז ןּופ טְכּורְפ יד ןְיִל ּוצ נּוא
 תומ)) ּבייוו ןייז טיִמ ְךיִז ןְמאַרייַה רַּפ ּוצ (םיִתָמַה

 ןְטְלאַה וצ הָמָחְלִמְייֵטְַּׁב טיִנְךאָנ ןאָק (חיִשָמַה
 םּוא ְךיִז נּוא ןייֵג זומ רֶע גּוא עֶרֶה רֶצָי םעֶד טיִמ
 ליִפ ְךאָנ זּומ רֶע טְסייַה סאָד (בּוׁשָיו ךֵי) ןיִרעק
 טְלעֶפ םיִא סאו ןייַז ּוצ אֵלַמְמ םּוא ןאָמ הָּנּׁשְּת
 שי =: ךֶרְֶכּו ייֵמְׁשַּב ּוצ עֶדָה רֶע.םֶד םיִמ הָּמָהִָּמ יִד

 בֵׁשָת קו ןיִא ּצ רעֶד ןְמיִַא רימ ןּבאָה וָמָר
 שונא



 הניאצ 00
 לאָז םֹולָׁש ליוִו םַע רעוֶו ןעוֶועֶג זיִא ףיִרְּב
 הָמּוא איד ןְמּוקעֶנ םיִא ּוצ זיִא ֹוזַא ןָמּוק
 טְכאַמעֶג םֹולָׁש םיאטימ ןְּבאָה נּוא םיִנֹועְבִנ
 ְּביִרְׁשעֶג רֶע טאָה ףירָּב ןְרעֶדְנַא םעֶד גּוא
 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא םעֶד ןּופ םֹורַא ליוו םו רעֶד
 הָמּוא יד םֹורַא זיִא ֹוזַא ןייֵג סֹורַא געַמ רד
 ףיִרְּב עֶטיִרְד רֶד לֵארְׂשִי ץֶרֶא ןּופ יִׁשְנרג
 הָמָחְלִמ זנּוא טימ ליוִו סע רעוֶו ןעוֶועֶג זיִא

 רעֶד ּוצ ןְמייֵרְּב ןָא ְּךיִז לאָז רעֶד ןְמָלאַה
 ןייֵא טְליִמאַועֶג ןייא יז ןְּבאָה ֹוזַא הָמָחלִמ
 ןְּבאָה נּוא תֹומּוא יִד ןּופ םיִכָלְמ גיִסייֵרְד נּוא
 םֶדֶאָה יִּכו עֶׁשֹוהְי טימ ןְטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 טיִנ טְסְלאָז ּוד טְגאָז הָרֹוּת יד (הָדָׂשִה ץע;
 םיִא ףֹוא טְפקאוַו סאוָו םיֹוּבַא ןְקאַה ּפָא
 טֵרָפְבּו ןיִסע םיִא ןּופ טסננאקּוד ןעֶד תֹוריֵּפ
 הָמָחָלִמ ּוצ טאַמְׁש ןייֵא רַּפ טְסְמּוק ּוד ןעוֶו
 טיִנָרַהעֶג בלאק סאָד טאָה ןעֶמ נוא ּבלאק * רעֶד ראַפ רֶמייֵּב ןעֶייִמְׁש סע :ּוא ןְטְלאַה
 ןקאה ּפָא טיִנ יַאְדוְּב אייז ּוטְסְלאָז טאָטְׁש
 איֵד נּוא ןיִסע ןינעק ייֵז ןּופ טְסֶלאָז ּוד יֵדְּכ
 גייַַוְצ ןייק םיִא ןּופ ןקאַה ּפָא טיִנ טְסְראָט
 ּוצ םיֹוּב םעֶד קּוסָּפ רֶד טְכייֵלְג םּורָד נּוא
 ְךיז ןיִא טֶה ׁשנעֶמ רֶד יו ֹוזִא ןעֶד ןָׁשְנעֶמַא
 ַחֹּכ םֹוּב רֶד ְּךֹוא טאָה ֹוזִא ןְסקאוַו ּוצ ַחֹּכַא
 רַדְניֵק טֶה ׁשְנעֶמ רַד יו ֹוזַא נּוא ןְסקאוַו ּוצ
 ןְנאָז םיִמָכֲח יִד תֹוריִּפ םֹוּב רעֶד טאָה ֹוזֵא
 ףֹוא טְסְקאוַו םוָו םֹוּבַא ּפָא טְקאַה ןעֶמ ןעוו
 ןעֶמ נּוא םֹוּב רעֶד טייֵרְׁש אָד תֹוריֵּפ םיִא

 שורקה ה"לש
 ןיִנעֶז אָּבִד ןופ תֹוביִּת יִׁשאֵר איד (אָּכַ דע ׁשֹונֲא
 ריִמ ןְנאָק גְנּונייֵמ םֶד ןיִא נּוא הָׂשֶא" םֶרָּכ' הָרָיְר"

 : הָשָרַפ ִרָרְנַא יד ןיא זַמָרא ןְניִפעֶג
 ּוצ טְסעוֶו ּוד ןעוֶו (םָחְלִהְל ריִע לֶא בֵרְקִת יִּכ)

 םיִמ ןְמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ טאָטְׁשַא צ ןָמעֶרְט
 ְׁשְנעֶמ ןופ ףּוג םעָר ןעֶמ טְנייַמ טאָטְׁש יִד .ריִא
 (הָנֵּמַק ריִע) תֶלָהֹק ןיִא הֶּציִלְמ ךרָרְּב טְפייֵה םו
 ׁשֶרְרַמ םֵׁשָב ְגְנעֶרְּב י"שר איו טאָמׁש עֶנייֵלְקַא
 טְסְליוִו ּוד ןעוֶו טְגאָז הָרֹוּת יד (ו"ט 'ט תלהק)הָרְגֲא

 סאָרףּוג םעֶד טיִמ ןָמְלאַה ּוצ הָמָחְלַמ ןְטעֶרְט ּוצ
 ןיִא ריִד ייַּב טְנאֹוו םוָו עֶרֶה רֶצָי ּםעֶד טיִמ טְסייֵה

 ריר ןפּורריא ּוטְסְלאָז םולָשְל ָהילֵא ָתאָרְק) ףונ
 ןייד ןֵיִנייר ּוצ ןְהעֶז טְסְלאָז ּוד ןעֶמ טְנייֵמ םאָר
 הָמָשָניִֵרְּכתֹוֲאַּת נּוא ץּומָׁש עֶלַא ןופ רֶּפְרעֶק
 - זיִא םֶר סאו םיִא ןיִא הָמילְׁשַא ןְּבאָה ןיִנעֶק לאז
 ייריסָלּפ)ןָגָזםיִמָכֲ ִרְנּוא יו ןֶיֵרְפ רֶראַע רָב
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 עק

 - או םיטפוש תשרפ
 העֶד וצ טְלעוֶו קע ןייא ןּופ לֹוק ןייַז טרעֶה
 יִּכ ןְּבירְׁשעֶג ןָא טֶה הָרֹוּת יִד נּוא רֶרעֶדְנַא
 הָמְדֲאָּב לָלָח אֵצְמַייִּ ןְּבעֶג הָמָחְלִמַל אֵצָת
 םֶה ףוא ׁשֶנעֶמ ןֵמֹוטַא ןְניִפעֶג טְסעוֶו ּוד ןעו
 ןעֶמ נוא טיִנָראַהעֶנ םיִא טאָה ןעֶמ סו געוֶו

 טא א 1 שי שא יא

 ּוצ טיִנָרַהעֶג םיִא טֶה סֶע רעוֶו טיִנ טְסייוֵו
 הָאְנִׂש לֵאָרְׂשִי ןייֵא טֶה ןְטייֵצ ּוצ םֶד ןְזיוו
 .םיִא ןיא ךיִז םֶה נּוא רֶבֵח ןייַז ףֹוא טאַהעֶג
 .ןגנאַגעֶגְיִנֶז יז ןְדייֵט ןייַז םקונ טְנעֶקעֶג טיִג
 = טאָה ֹוזַא תֹומּוא איד ףֹוא הָמָחְלִמ ןיִא
 ןנייֵמ לאָז ןעֶמ טיִנרַהעֶג לאָמ טְסְנעֶד םיִא
 טאָה םּורָד טיִגְרַהעֶג םיִא ןּבאָה תֹומּוא יד

 -שאָטְׁש רֶד ןּופ םיִנֹקָז יד ןְסייֵהעֶג הֶרֹוּת יִד
 .האועֶג טְכעֶר ןְלאָז נוא ןייֵג ףונ ּוצ ְּךיז ןְלאָז
 אנש ןייֵא טאַהעֶג טיִנ טֶה רע ּבֹוא ןיִרעוֶו
 ןייֵא ןְמּונעֶג ןְּבאָה םיִנקַו יִד נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ

 . טְריִקַאעֶגטיִנ טֶה ןעֶמ םוָו טֶרָא ןייֵא וזַא ףֹוא
 'טיִנ גיִּבייֵא טְרָא םעֶד ףוא טאָה ןעֶמ נּוא

 . ןקנעֶרעֶג לאו ןעֶמ יֵדְּכ ןירעקַא טְראָטעֶג
 .רָמאָט ןְהעֶׁשעֶג ןֵטְראָד זיִא הָחְיִצְר ןייֵא םֶד
 ֹויִא ַחֵצֹור רֶד רעֶו ןיִרעוֶו ראוָועֶג ןעֶמ טעוֶו
 - ףֶמעָל רֵּפַּכ) טְנאָועֶג ןְּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד נּוא
 - קְלאָפ ןייר ּוצ ןְּבעֶג רַּפ טְסְלאָז ּוד (לֵאָרְׂשִי
 ,םעֶד ןיִא ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד ןעוֶו נּוא לֵאָרְׂשִי
 .ןְגְנאַנעֶג בלאק סָד זיִא ֹוזַא ןעוֶועֶג םּורְּפ רֹוד
 ;טאָה ןעֶמ נּוא ַחֵצֹור םעֶד ןּופ זֹוה םעֶד ןיִא

 : ךרוד

  םיַמְכָח ֵריִמְלַּת יִד (םֶלֹועָּב םֹולָׁש םיִּכְרַמ םיִמָנֲח
 .אייֵז ןיִרעֶמ רַפ םיבוט םיִׂשַעַמּו הֶרֹוּת רֶעייֵז ְךֶרֹוד

 (ֶמִע םיִלְׁשַת אל םִאְ) טְלעוֶו רעֶד ןיא ןֶריִרפ
 .ןייד ןיִא ןְרירְפ ןייק עַבֶּטַה ךרְֶּב רֶּבֶא ּטְסְנעֶק
  ןְכאַמ ןייַר טְכייַל טיִג םיִא טְסְנעֶקןְְנעֶרְּב טיִנ ףונ
 - ּוטְסְלאָז (הילָע ָּהרִצו ןגיֵּב ייֵא עֶרֶה רֶצָי םָד גּוא
  ןָּביַה ןָא ּוטְסְלאָו טְסייֵה םֶדֹי ןְריגעֶלַּב טאָטְׁש יִד
  טיִמ םיִתיִנֲעַּת ןּוא םיִפּונֲס טיִמ ןְגיִנייַּפ ּוצ ףּונ ןויד

  טְכאַמ סִע עֶכָלעוֶו ןיְֵרעֶל ּזַא הֶדְמֶחַה עֶקְראַטְׁש
  טֶסייַה םֶו רַפ ןְגאָ םיִמָבַח יד יוִו ףּג םעֶד ְךַאְַׁש
 - םֶדְךאַוְׁש טְכאַמ יִז לייוו ְךאַוְׁש הָיַׁשּוּת הָרֹוּת יִד

  ןָבאַמ סאָו ןָלְטיִמ יִָרְנַא ְךאָנ טימ נוא ןְׁשְנעֶמ
  םאָטְׁש יִדּוטְסעוֶוסְלאָמאַר נּוא ןֶׁשְנעֶמ םֶד ְךאַוְׁש

: 

 -  עֶרָה רֶצֵיםעֶּד נּוא ןָמעֶג ןייֵא ףּוג ןייַר טְסייֵה סֶָד
 = = - - - +ןֶכֶרְבּצ ןְצְנאַג ןיִא



 ו
: 

 הניאצ ֹו

 ויִא ַחֵצֹור רעֶד רעוֶו טְסּואוועֶג םעֶד ְּךֶרֹוד
 רֹוד סָד זַא רָּבֶא טיִגְרהעֶג םיִא טֶה ןעֶמ נּוא !
 טיִנ בלאק סאָד זיִא ןעוֶועֶג םּורּפ טיִנ זיִא !
 ןיִא טייֵטעֶג בלאק םד ןעֶמ טֶה ֹוזא ןְנְנאַנעֶג |
 ןנאַנעֶג םֹורַא זיִא םֶראָוַא נּוא לאָט םעֶד |

 ױ

 תשרפ

 םעֶד ןיִא ןְפאָלעֶג זיִא נוא ּבלאק םעֶד ןּופ

 טיִגְרַהעֶג םיִא טאָה נוא ַחֲצֹור םעֶד ןּופ זֹוה

 ייַב ןאָט וצ ןָּטיֵה ׁשְנעֶמ רֶד ְּךיִו לאָז םּורָד !
 יא ןְטְלאַהַּב טיִנ טאָנ רַּפ ְּךיִז ןעק ןעֶמ ןעֶד
 טאָה ַחֵצֹור רֶד לייוַו נּוא טְלטוִו רֶעְנאַנ רָד
 ךיז ןיִא טֶה רֶע סאוָו טיִגְרַהעֶג ןָׁשְנעֶמ םעֶד
 רֶע םו ויִא םֶנייֵא תֹוחֹוּכ נּוא תֹומָׁשְנ ייֵרְד
 נּוא ןיִסע ּוצ הָמֵהְּבַא ןופ ַחֹּכִא ְּךיִז ןיִא טֶה
 רֶע טֶה יִרָדָנַא סֶד ןְכאַז יִרָדְנַא ןֶטְסיִלְנ ּוצ
 ֹוזַאטְסְקאוַו רע םֶד םֹוּבַא ןּופ ַחֹּכַא ְּךיִז ןיִא

 לָכִׂש ְךיִז ןיִא רֶע טֶה עטירד םֶד םֹוּבַא יו
 גֵרֹוהַא טאָה ןעֶמ ןעוֶו םּורָד םיִכָאְלַמ איו

 טֶה ןעֶמ ןאָטעֶג ןֶכאַו ייֵרד ןעֶמ טֶה ןנַּפעֶג
 םִו ַחֹּכ םֶד ןיִנעֶקַא זיִא םָד ןְמּונעֶג ּבְלאקַא
 ןעֶמ נּוא הָבֵהְּבִא ןופ ְּךיִז ןיִא טֶה ׁשְנעֶמ רָד
 טרָא ןייֵא ֹוזַא ףֹוא טייֵמעֶג ּבְלאַק םֶד טֶה
 זיִא סאָד ןְסקאוַועֶג טיִנ ףֹורְד זיִא סֶע סאוָו
 ןְׁשְנעֶמ םֶד טֶה רֶע םוָו ַחְצֹור םעֶד ןיִגעֶקַא
 ןְסקאוַו טיִנ רעֶמ ןֹוׁש ןאק; רע סאָד טייֵטעֶג
 ליפ ּבלאַק םעֶד רֶּביִא ןְּבאָה םיִנֲהּכ יד נּוא
 ךְמַעָל רֵּפַּכ) הֶלָפְּת רֶעייֵז ןיִא טעֶרעֶג ריי
 ןינעקַא זיִא סאָר וכְּפְׁש אל ּונידָי לֵאָרָׂשִי
 ְךֶרֹוד סאוָו זיִא ןָׁשְנעֶמ ןיִא סאוָו הָמָׁשָנ רֶָד
 יִװ לָכֵׂש טֶה נּוא ןְדייֵר ׁשְנעֶמ רֶד ןעק ריִא
 טְוּומעֶג םיִנֵקְו איד ןְּבאָה םּורָד םיִכָאְלַמ יִד
 םעֶר ןְניִפעֶג ןְלאָז אייֵז טאָנ ּוצ ןאָט הָלפְּת
 הָלפְּת רֶעייֵז ןיא טְגאָוֶג ְּבאָה ייֵז ּוא ַחֵצֹור
 ריִמ נּוא ןְהעֶועֶג טיִנ ןְׁשְנעֶמ םֶד ןְּבאָה ריִמ
 םעֶד ףוא ןְּבעֶג טיִנ טֹורְּב ןייק שיִא ןְלאָו
 םאָד ןְטייֵלַּב טיִנ םיִא ןְלאָז ריִמ נּוא געוֶו
 חַרֹוא ןייק לאָז ןעֶמ הָרֹוּת יד זְנּוא טְנירעֶל
 טיִג ןעֶמ ויִּב זֹוה םעֶד ןּופ ןְואָל םֹורַא טיִנ
 וזַא ןְטייֵלַּב םיִא לאָז ןעֶמ נּוא טֹורְּב םיִא
 געוֶו ןְגיִואָד םעֶד שיִהַּב ןייַז חַרֹוא רָד שעוֶו
 מעל רֵּפַּכנ טְגאָועֶג ןְּבאָה םיִנָהַּכ איִד גּוא
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 אש הניארו םיטפוש

 םֶדֹלֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ּוצ ּביִנ רַפ (לֵאָרְׂשִי
 איד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד (ָתיִדָּפ רֶׁשֲ ןְּבעֶל
 רעֶד ְּךֶרֹוד טְוייֵלעֶג םֹוא ןיִרעוֶו םאוָו םיִתָמ
 ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןופ ייֵז רַּפ טיִג ןעֶמ םִו הָקָדְצ
 } ראַפ ןְּבעֶג הָקָדְצ לאָז ןעֶמ םָד ּפָא ריִמ
 תֹומָׁשְנ ריֵּכְוַמ ןעֶמ ּויִא םּורְד נּוא םיִתֵמ
 יד ראפ הקָדְצ טיִג ןעֶמ נּוא בֹוט םֹוי םיִא
 ןּבאָה הָרפַּכַא םֶדְּדְרֹודיוְלאֶז ייֵז יֵדְּכ םיִתֵמ
 נּוא רֶמאַּפ ףֹוא שידק טְנאָז ןעֶמ זַא ְךֹוא נּוא
 םֶנָהיִנ םעֶד ןּוּפ םֹוא אייֵז ןעֶמ טְוייֵל רָמּומ
 סע הֶלַּכ ָתְכָסַמ ןיִא טְגאָז אָרָמְנ יִד יוִו וזַא
 טאָה אֶביֵקע;יִּבַר םאָד ֹהָׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיא
 עֶסֹורְגַא ןְגאָרְטעֶג טֶה םוׁשְנעֶמַא טְניִגעֶגאַּב
 םיִא אָביִקֲע יִּבַר טֶה ְּךיִז ףֹוא ץְלאָה אָּׂשַמ
 רעוֶוְׁש ּוזַאַו ּוטְסעֶּבְרַא םּוראוָו טְגעֶרְפעֶג
 .רעֶד ףוא ּבאָה ְּךיִא ׁשְנעֶמ רעֶד טרעֶפְנֶע
 וּומ רֵנּוצַא גּוא ןאָטעֶג תֹוריִבֲע ליִּפ טְלעוֶו
 ןנעֶרְּב רַּפ ּוצ ןְגאָרְמ ץְלאָה גאָט עֶלַא ְךיִא
 יַכַאְלמ יד םּוראוָו טיֵנ ְּךיִמ םֹוז םּורָד ְּךיִמ
 עֶנירֶייַּפ טיִמ ןְגאָלְׁש ְךיִמ ןילעוֶו הָלְּבֲה
 אָביִקֲע יִּבַר םיִא טְגעֶרְפ ראַפ רעֶד רֵּטיִר
 טאָה טלעוֶו רֶד ףֹוא טְואְלעֶג ןּוזַא ּומְסִאָה
 תֶרֵּבּועְמ ויִא ּבייו ןייַמ טְגאָועֶג ׁשְנעֶמ רעֶד
 אָביִקֲעַיִּבַר זיא ןְּבְראָטְׁשעֶג ןיִּב ךיִא זַא ןעוֶועֶג
 ְךאָנ טֶה נּוא ןייַרא טאָטְׁש ןייַז ןיִא ןְגְנאַנעֶג
 ןְּבאָה רָדְניִק נּוא ּבייַו ןייַז ףוא טְגעֶרְפעֶג
 ּומְסְנעֶרְּפ םּוראָו טְנאַועֶג םיִא ּוצ טייל יִד
 ןעוֶועֶג ויִא רֶע רָדְניֵק נּוא ּבייוַו ןייַז ףֹוא
 הֶלַּכ ןייֵא ייַּב ןיגעֶלעֶג זיִא רע עׁשְר רֶסֹורְגַא
 ּוצ ׁשֶדּוקְמ ןעוֶועֶג זיא יִז סו רּּפִּכ םֹוי םיִא
 ןייו ןיִא ןְגְנאַנעֶג אָּביִקֲע יִּבַר זיִא ןאַמ ןייֵא
 טאָה ּבייוַו ןייַז ויִּב טְראוַועֶג טאָה נוא זֹוה
 ןוז ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םאֶד נּוא דְניקַא ןְניוִועֶג
 נוא ןְמּונעֶג ןּוז םעֶד טאָה אָביִקֲע יִּבַר נּוא
 טְניִרעֶלעֶג םיִא טֶה נוא ןעוֶועֶג לֵדַנְמ םיִא טֶה
 רעד ְךיִז טאָה ֹוזַא ּוכְרָּב נּוא שידק ןְנאָז ּוצ
 טֶה נּוא אָביִקֲע יִּבַר ּוצ ןוָיוואּב רֶדָיוִו ׁשְנעֶמ
 טְוייֵלעֶג סֹוא םיִא טֶה רֶע םוָו טְקְנאַדעֶג םיִא
 ןייַז םאוָו שירק םעֶד טיִמ םֶנָהיִג םעֶד ןּופ

 :טְנאָועֶג שֶה ןט



 תרטפה/

 רֶעייַא ןיִּב טאָג ךיִא (םֶכְמָחַנְמ אּוה יִכֹנָא יִבֹנָא)
 תֹוקיֵרְצ עֶסֹורְנ ןייֵא טְסיֵּב ּוד רָמְסייֵרְמ

 אָרֹומ ּומְסְלאָז םּוראוָו נּוא תֹויַכָז טיִמ ליֵּפ גּוא
 נוא ןְבְראַטְׁש וּומ רע; םאֶוו ןֶׁשְנעֶמ ןייֵא רֵפ ןְּבאָה
 וא (ךֵשֹוע ַײ חַּכְׁשִּתַו) זאָרְג ןייֵא איו טְכַאעֶג זיִא

 ןְפאַׁשַּב ְךיִד םֶה סוָו טאָנ םֶד ןָמעֶג רַפ טְסאָה ּוד
 ְךיִר טְסאָה נּוא דֶרֶע נּוא לָמיִה ןָפאַׁשַּב טאָה נּוא
 םעֶד אָרומ טְסאָה ּוד גּוא םיִא ףוא טְזאָל רַּפ טיִנ
 גּיא רֶגְניִוְצַּב ןייד ןּופ ןָראָצ םעֶר רַפ נאָמ ןָצְנאַג
 לאָז רע סאָר ןייַז ןאָק ןגְראָמ .ןְראָצ ןייַז זיִא םאָו
 טְשיִג ראָג זיא ׁשְנעֶמ רעֶד םֶָר העְז נּוא ןּבְראַטְׁש
 (ַָהָּפִהָל הָעֹוצ ִהֵמ) םיִא רַפ אָרֹומ טְסאָה ּוד םִָו
 לאָז רֶע ֵרְּב ןְּבאָה וצ האי ןייז ןֶלייֵא זּוס רֶע
 טֹורְּב ןייַז סאָד ןְהעֶז רָריוִו זּומ נּוא ןֶּבְראַמְׁש טיִנ

 ןְּבְראַטְׁשטיִנ לאָז רָע דּבןיִרעוֶו טרְניִמעֶג םינ לאָז
 טֶה סאוָו טאָג ןייַד ןיֵּב ְךיִא נּוא (ךיֶהֹלֲא יי יִכנָאְו)
 ןְדָניֵא עֶגייַו יִׁשְמאָח םִי םַד ןָּפְמיִרָש ןייֵא טְכאַמעֶג

 תולָיַח עֶלַא רָּביִא ראַהרָד טאָגטְמיִרֹוטְׁשעֶג ןּבאָה !
 ראַפ םיִנ ְךיִז ריִא םְלאָז םּוראָו נּוא ןָמאָנ ןייַז זיִא

 באָה ְךיִא נּוא (ְךיִפְּב יֵרָבְר םיִׂשָאְ) םאָנ ףוא ןְואָל
 נּוא לומ ןייַר ןיִא תֹואיִבְנ ןּופ רייֵר עֶנייַמ ןאָטעֶג
 ּוצ ךיר ךיא ּבאָה דֶנאַה ןייֵמ ןּופ ןְטאָׁש םעֶד טיִמ
 ךיַא ףוא זיִא םָ ְךייַא ןָטְלאַה רעֶד ּוצ טְקעֶרעֶג
 םֶר ןּופ ןיִרעֶטְׁש יִד יו וזַא ןייַז טְלאָז ריִא טְגאָזעֶג

 ילשמ
 .(קיִצמַה תַמֲח הָיַאְו וכו תּוסָי ׁשֹונֲאַמ יִאְריִּתַו ּתַא יִמנ

 םַעַּבראַפ ןוז יי ןְּביִרְִג סֹורַא טאָה ְךֶלֶמַא לָׁשָמ ריע
 ויִא רע זיִּב םֹורָּב ןָכּוז םייוַו ץְנאַג קעוֶוַא זיִא רֶע נוא

 טְנאַק רֶד רע,טָה ןאַמ ספְראָדַא יִרְפַּבׁשיִא ןייֵא ּוצ ןָמּוקָג
 תֹונָמֲחַר רֶע טאָה ןֹוׁשְראַּפ רָנְייִׁשַא נוא םֶכָחַא זיִא רע זַא
 הֵרָׂשְמַא רַפ ְךיִז ּוצ ןָמּונָג םיִא טאָה נוא םיִא ףיא טאַהָג

 ןאַמ סְפְראָר רָד סייַה ןייַ ןּופ ןָפעֶג רַּפ ראָנ ןֹוׁש טֶה רֶע נּוא

 טֶה םיִא ייַב ראָנ ןוזןייַז יב טְגיִדָג רֶע שֶה ןֵבְראָמְָׁגזיִא
 םיִנָבְלַבּו רֶמֹוחְּב טיִּבְרַאָג טֶה נּוא טְבעֶלְׁש רֶעֶייִז טאַהְג רָע

 ןֶבעֶגְג טיִנ ךיא ןיִסעןייַז םיִא טאָה רעוא רעֶוׁש רֶעי
 ,טֹוט םֶ ןָמעֶּבָג ךיִנ ףֹוא טֶה נּוא רֶׁשיִּב רעֶייזןעוֶוְג םיִא זיִא
 איו ןְכּוז תֹוניִדְמ יִר ןיִא ןְראָפְג סֹורַא ְךֶלֶמ רֶד זיִא לאָמַא
 רָד יוִו .ןּז ןְייִנ ףיא טְרעֶורְטִנ רעֶייִז טאָה רע; זיא ןּוז ןייַז

 םֹוא ןְסייַהְג רעֶי טאָה ןייַרַא טאָטְׁשַא ןיִא ןָמּקָג זיִא ְךֶלֶמ
 רֶד יִא ןְּבעֶג פָא ןמיק לאָז הָׁשִקַּבַא טאָה םִע רעוֶו ןָפּור
 טֶה רָע גוא .ןֹודֶא ןייַנ ףוא הָׁשֹקַבַא טיִמ ןָמּוקִג ךֹוא תַרָׁשִמ
 ןְטעֶּבָג טֶה גוא טְנייַוָג טָה נּוא רֶפאָפ ןייַז טְגעק רֶד טיִנ
 ןֹודָא ןייַז נוא םיִא ףֹוא ןְמיִראַּב רֶד ְךיִז לאָז רֶע ְךֶלֶמ םָד
 טיִג גוא רעוֶוְׁש רעֶייז םיא ייַּב טיִּבְרַא רֶע רָוכֶא ןייֵא זיִא
 ןיִפע,טאהָג רע,טֶה רֶטאֶמ ןיי יב םיִגךֹוא ןיסע;.ןייק םיִא
 איוִו .טיִנ ראָג ְךיִא ּבאָה םיִא ייַּב נוא הָחּונְמ לֶסיֵּבַא נּוא

 רע יוִו טְנעֶק ,רֶד םיִא רע טֶה ןְהעֶז רֶד םיִא טֶה רֶטאָפ רָד
 ףוא ןְלאַפְג ףירַא רעזיא דייר.ערטיב ענייז טרעֶהג טאָה

 טיִס טְנייוַוְג טאָה גוא ןֶׁשיֵק ןְמּונָג םיִא טֶה נוא זְלאַה ןיב

 םיטפוש

 ןןָנאָז וצ נוא דֶרֶע רעֶר ןופ ּבֹומְׁש רֶד יוֵו ּוא לָמיִה
 טְגאָו קְלאָּ ןןייַמ םֶסיֵּב ּור ןֹויִצ ןיִא ןְנאוו םוָ יִד ּוצ

 - בר ְךיִד קעוֶו רעֶד (יֵרָרֹועָהַה יִרְרֹועְתָה) הָיְעַׁשְי
 - ֹוקָניִרְמעֶג טְסאָה ּוד םוָו ףוא ייֵמְׁש נּוא םִיַלָשּורְי
 ּור ןְראָצ םיִרָג ןייַז ןּופ םוּכ םעֶד דְנאַה סְמאָג ןּופ
 גּונעֶג טְסאָה ּוד רֶמֹולְּכ ןָגֹוועֶג םוא םֹוּכ םֶר טְסאָה
 סֶע (הָרָלְי םיִנָּב לָּבִמ ּהָל לֵהַנְמ ןיֵא) טאַהעֶג תֹורְצ
  ַרְניִק עֶלַא ןוֿפ ריִא ּוצ רעֶרְהיִפ ןייק;אֵד טיָנ זיִא

 | ןָא יו םיִנ רֶנייֵק טאָה םָע נּוא ןְנִיוִועֶג םָה יִז סאָו
 . איו סאוָו רַדְניק עֶלַא ןּופ דְנאַה ריִא ןיִא ןְמעֶנ ּוצ
 . תֹורָצ עֶנייַד (ךיתוארוק הָנַה םִיַּתְׁש) ןְגוצ רֶד טֶה
  יִנעֶוםֶד נוא ןְגאָלְקַּב ךיד ןעק רעוֶו לֶפאָט ןיִנעֶ
 . ׁשיִנְכעֶרְּב סָר נּוא גְנּוּבֹור םָד תֹורֵצ עֶלְּפאַמ איִד
 ןייֵא רֶסאוָו טיִמ דְרעֶוְׁש איִד נּוא רֶגְנּוה רעֶד נּוא

 לאָז ךיִא! ןְטְפייֵרְט םִיַלָשּורי ךיד ְךיִא ןעק;הָמּוא
 - ֹפָלּוע ךיַנָּב)טאַהעֶג וזַא ךוא םֶה הָמּוא יִר ןְגאָז
 - ןיִנעֶז גּוא ןָראָועֶג ּתֶׁשָלַח ראַפ ןיִגעֶו רֶרְניֵק עֶנייֵר
 - רֶרָליוו רעֶד יו וַא ןָסאַנ עַלַא ןיִא רֶקְפָה ןְגעֶלעֶג
 . אייז נּוא ץעֶנ רעֶד ןיִא זיִא רֶע זַא רֶקָּפָה זיִא סֶקָא
 . טאָג ןופ איירְׁשעֶג נּוא ןְראָצ םעֶד טיִמ ליִפ ןיִנעֶז
 - תֹייַנֲערוּפ ןייֵא ןעוֶוְג לֵּבקְמ ןֹׁש טְסאָה ּוד לייוַו נּוא
 - רעֶה (יֵנֲע תאז אָנ יִעֵמִׁשו םּורָד רֶניִז עֶנייַד ףֹוא
 . רֹוּכיִש טְסיִּב ּוד םִיַלָשּורי .םאָמְׁש עָמיִרָא אּוָד ּוצ
 - . ףִיַנֹודֲא רַמָא הֹּכ) ןייוו ןּופ םיִנ נּוא תורְצ ןיִנעוֶו ןופ

 ו א ?הרוהי
 - זַא איו דיק ּביִל ןייֵמ םיִא ּוצ טְגאָז נוא ץראַה רֶטיִּבַא

 /  טְסיִּבּור ניקַא םֶכָלַמַא טְסיֵּב ּוד רעוֶו ןְסעֶג רַּפ ּוטְסאָה

 - ןְגעֶקְטְנא טקּנבִג ךיִ ןְּבאָה םיִרָׂש עָלַא םוָנ ץְנירְּפ רֶד ְךאָר
 / איִד ריִמ אייֵּב ןעוֶוְג טְסיִּב ןעוֶו דֹובָּכ ןייַד טייֵהָנֹוׁש ןייַד
 - ןְלאַפְג ּפאָרַא דָנּוצַא ּוטְסיִּב וזַא יוִו ריִד ףֹוא טראוו הָכּולְמ

 . טיִג טְסְגנאַכ רַפ ּוד ןָסעֶג ראַפ ץֶלַא טְסאָה גּוא ְךיִלְקעַרְׁש
 ,םעֶד אייּב ןייַז ןַח אֵׂשֹוג טְסְלאָז ראַנ הָׁשֹקַּב ןייַד ןיא ןְייִמ
 יד ןְרגְנירִג ראַפ נוא ןיִסעןֶּבעֶג ריד לאָז רע ןאַמ טְפְראָד
 . ףוא ויִא תיישה ראָנ וָיֵל םיִנָּב ןיִנעֶז רימ לֵׁשָמִנַה .טיִּבְרַא

  ןיִא ןֶּיִרְעֶג סֹורַא זָנּוא טאָה גוא ןְראוָוע םַעַּ ןיִא וָנּוא
 . םּוחָי רָזָנּוא ןְסעֶג ראַפ ראָג ןֹוׁש ריִמ ןֶּבאָה דֵנּוצַא תּולָג
 םיִרּוסיִו תֹורָצ זְנּוא ןאָט םיעשר יד זַא נּוא ןיִנעֶז רימ רעוֶו
  םעֶד ןְרְגְניִרְג ראַפ זְנּוא לאָז ןעֶמ זַא טאָג ּוצ ריִמ ןעֶייַרְׁש
 ןָפעֶג ראַפ ראָג ןְּבאָה ריִמ הָמָנְּפ ןְּבאָה ןְלאָז ריִמ תֹולָג
 . ְףיִמ םֶרָרָניוַו סע איִבָנ רָד טְגאָז סָד קּוסִּפ ןיִא טייֵטְׁש סוָו

 / רעוֶו ךֶרֶע ןייַד ןְסעֶג ראַפ טְסְלאָז ןֵכִַָּה ייוו יֹא (ּתַא יִמ
 / ןְּבאָה אֵרָומ טְסְלאָז ּוד (תּומי ׁשֹונֲאַמ יִאְרְיִּתַו .טֶמיִּב ּוד

 - טְסאָה נא (ַׂשע יי חַּכְִּׁהַו .ׁשְנעֶמ ָכילְבְראַטְׁ ןייֵא רַּפ
 . םֹויַה לָּכ ריִמָה רַחּפִּתַ ,ןָפאַׁשּב ךיד טֶה טאָג זַא ןְסעֶג רַפ
 , לאָורע אֵנֹׂש םָד ראַפ ְּךאָנ ךיד ּוטְסְקעֶרְש גידְנעֶטְׁש (וגו

 / ןְשעֶּג וצ שיִנךוד וטְסניִבעֶראַּב םאוָו ראַפ ןקירד טי ךיִד
 . טְסְלאָזּוד וַא ןָמעֶג םייַהַא ךיד לאָז רֶע רֶטאפ ןייַד ת"ישה

 / /  +ףליה עֶצְּביֵא ןייא טיִמ ןיִרעֶו ןָפְלאָהעֶג !
 2 טל

 צ 4 צ+



 הנ'אצ

 טעוֶו רע םָד ראַה ןייַד טאָנ טְגאָזעֶג טאָה ֹוזַא שי

 ךיִא נּוא לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַז ןופ גירק םָד ןְגיִרְק ְךיִז
 םוּכ םעֶד דָנאַה ןייַד ןּופ ןְמּונעֶג ּוצ .ּבאָה טאָנ

 רעֶמ ּוטְסעוֶו ןֶראָצ ןייַמ ןופ ןוָייֵה איִד הָלֵעְרַּמַה
 טיִנ תֹורָצ ןייק רעֶמ םָסעֶוו ּוד רֶמּולְּכ ןְקְנירְמ טיִנ
 םעֶד לעוֶו ְךיִא נּוא (ךיגומ דַיּב היִּתְמַׁש) ןֶּבאָה

 ןֶּבאָה םָו א"וע איד ןּופ רְנאַה רעֶד ןיִא ןאָט םוּב -
 ןייד וצ טְנאַזעֶג ןְּבאָה םאוָו ןייַנ וצ טכאמעמ יה

 רֵּביִא ריִד רָּביִא ןיִלעוו ריִמ נוא ןייֵא ְךיִד גייַּב ּבייל

 יִד איו וזַא ןקיר ןייד ןאָמעֶג טְסאָה ּוד גּוא ןֶראָפ
 םיִא רבא םֶראַפ ןעֶמ םונ קראמ }וי רו=
 יֵרּוע) תֹורָצ יִרָעייֵז ןעוֶועֶג לֵבֹוס טְפאָה ּוד רָמולְּכ

 ְךיִד רייֵלְק נּוא ְךיִר קעוֶו רעֶד (ךּע יֵׁשְבַל ִרּוע
 עֶנייַד ןָא אּוט ןֹויִצ םאָמְׁש ּוד טייֵקַראַטְׁש ןייַד ןָא
 ןעֶר םִיַלָשורְי טאטְׁש עֶגיִלייַה אוד רֶרייֵלְק עֶנייׁש
 יִרֲענְהַה) ריד ןיִא ןָמּוק טיִנ רעֶמ ןיִלעוֶו תֹומּוא יִד

 ןּופ ּפָא ְךיִר לֵקאָש (םִיַלָשּורְייִבְׁש יִמּוק רָפֲעַמ
 טְסאָה נּוא ןְפעֶנעֶג ןָגיִרְדנ טְסיִּב ּוד סאָו ׁשַא ןייַד
 ןייֵא ףֹוא ְךיִד ץעֶז נּוא ףֹוא ייֵמְׁש נּוא טְרעֶורְמעֶג
 ןופ ןֶמיִר דֶנּוּב איִר ףוא דֶניִּב םִיַלָשּורְי אּוד ליִטְׁש
 הֹכ יֵּב) ןויִצ טאָמְׁש עֶניִגְנאַפעֶג אּור וָלאָה ןייֵד
 טְנעֶז ריִא טְגֵאָזעֶג םאָנ םאָה וזַא ןעֶד (י רַמָא
 עֶרֶעייֵא רָּביִא; ראָנ טֶפֹוק ראַּפ ןְראָו טסְנּוזְמּוא
 טְוייֵלעֶג םֹוא רֶלעֶג ןַא ריִא טעֶוֶו ֹוזַא תֹוריַבֲע

 (םיִהֹלֲא יי רַמָא הֹכ יִּב) ּהָבּוׁשְּת ךֶרֹוד ראָנ ןיִרעוו
 םִיַרְצִמ יִד ראַה רעֶד טאָג טְנאַזעֶג טאָה ֹוזַא ןעֶר
 טיִמ טיִּבְרַאעֶג ןְּבאָה ייֵז םוַו גיִדָלּוׁש ֹוזַא טיִנ ןיִנעֶז
 םִיַרְצִמ ןייק ןֵמְׁשְרעםּוצ טְרָרינעֶג ןְּבאָה ייֵז לֵאָרׂשִי
 טְוייַפְׁשעֶג ייֵ ןְּבאָה םִיַרְצִמ יִד נּוא ןְטְראָד ןְנאֹוו ּוצ
 לֵאָרְׂשִי איִד טָּבּורעֶג טְסָנּווְמּוא טאָה רּוׁשַא רָּבֶא
 ּבאָה סאוָו דֶנּוצַא נּוא (ַי םּואְנ הֹפ יִל הַמ הָּתַעו)

 ןיימ סאָר לֵאָרְשִי רָדְניֵק עֶנייֵמ ןָמּז ּוצ אָד ךיִא
 עֶניֵז נוא טְסָנּוזְמּוא ןְְנאַפעֶג ןְראוָו זיִא קָלאָפ
 ַחֹּכ רֶעייֵז טיִמ םֶר ןמיִראַּב ְךיִ ןאָמ רֶגיִטְלעוֶועֶג
 ןְצְנאַנ ןייַא נּוא לֵאָרְׂשִי איִד ןָמּוקעג ייּב ייֵז ןְּבאָה
 יִמַע עַרֵי ןֵבָל) טְניִרעֶצ ר ןְמאָנ ןייַמ טְרעוֶו גאָט
 וייל ֹוא לֵאָרְׂשַי קָלאָפ ןייַמ ְךיִא לעוֶו םּורָד (יֵמְׁש

 טְגאָז ְךֶלֶמַה המלְׁש (הָמָחלִּמַל אֵצַחויִּכע
 ךינעֶו יִל ְךְּבִל יִנְּב הָנְּתת יֵלְׁשִמ ןיִא = |
 ןייַד ּביִנ ׁשְטייֵט זיִא סאָד (הָנָרֹוצִּת יִּכָרָד

 םֹורַא טְסעֶו ּוד זַא (ךיֶביֹוא לַע הָמָחְלמַל אֵּצַת יִּכ)
 טאָג נּוא רֶנייפ ןייַר טיִמ ןְטְלאַה הָמְחלִמ ןיינ

 .רְנאַה ןייַ ןיִא ןְרעֶפנעעַּביִא רֶנייַפןייַב ריֵד טעפ

 בש הניארו םיטפוש תרטפה
 (אּוהַה םייַב ןֵכָל) ןְמאָנ ןיימ ןָסיוִו ןְלאָז אייֵז סאָד
 אייז ןיִלעוֶו הָלּואְנ רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ןיִא םּורָד

 חיֵמְבַמ נּוא טעֶרעֶג טֶה םָז רֶד ןיִּב ְךיִא םָד ןְסיִו
 ןעֶועֶג םִַיקְמ ּבאָה נּוא הָלּואְג רעֶד ףוא ןעוֶועֶג
 (רֵׂשַבְמ יֵלגַר םיִרָתָה לַע ּוֲאְנ הַמ) הֶחָטְּנַה ןייֵמ
 םיִפ יד גְרעַּב יִד ףֹוא זיִא טייֵקְנייֵׁש ןייֵא רַפ סאוָו

 נּוא םֶמּוג ןיִרעָה ןָכאַמ טעֶוֶו םִָו רָׂשַבְמ םעֶד ןּופ

 ליק) טְגיִנעֶקעֶגְצמאה טאָ ןייַד ןויִצ ּוצ ןְגאָז טעֶו
 םְרעֶהעֶז עֶנייַר ןּופ לוק םָד (ּונֵנֵרְי וָרְחַי וגו ְִַפֹוצ
 רֵשַבָמ רֶר ּביוא ןְהעֶז ּוצ ןְרָעומ יִדףֹואְזֶעייֵמְׁש םו
 נּוא ןגנִז רֶדְנאַנַא טיִמ עָלַא ןיִלעוֶו יד ןָא טְמּוק
 םמאָנ ןְהעֶנ יי ןיִלעֶו ְיִלְרפניֵׁשַּב ןעֶד טאָג ןָבול
 ןייק הָניִבְׁש ןייַז ןיִרעק םּוא םעֶֶו רע זַא תֹורּוכְנ
 (םִיַלָׁשּוריִנ תֹובָרָח וָרְחַי ּונְנַרְוּוחְצִּפ) םִיַלָׁשורְי
 ריִא רֵדְנאַנַא םיִמ טֶגניִז נוא ליֹומ רֶעֶיַא םֵפָע
 טְסייֵרְטעֶג טָאה טאָג ןעֶד םִיַלָשּורְי ןּופ תֹובָרֹוח
 טאָמְׁש יד טְניַלעֶג םוַא טֶה גּא לֵאְָׂשי קָלאָפ ןייַ
 טאָה טאָנ (שָרק ַעֹורְז תֶא יי ףֵׂשָח) םִיַלָשּורְי

 יֵר ןּופ ןֵגֹוא יד רַּפ דָנאַה עֶניִלייֵה ןייַז טְקעֶלְפְנ
 בי

 דֶרֵע קָע ןיִא ןֶציִז סאוָו רֹקָלעֶפ עֶלַא גּוא רקְלעַפ
 םעוֶו רֶע םָו טאָג רֶננּואןּופ ףֶליִה יִר ןְהעֶז ןיִלעֶו
 ּורּיס ּורּוס) הָיְעַׁשְי טְגאָז סאָד ןָפֶלעֶה לֵאָרְׂשִי איר
 ןּופ םֹורַא םייֵג נּוא ּפָא ךייַא טְרעֶק (םָׁשָמ ּואָצ
 םְִל נּוא םיִנֲהֹּכ ריא ןְגינייֵר ךייַא טוט גּוא טְראָד
 ןָׁשִמ םֶד ןופ םיִלֵּכ סְטאָג ןְנָרְטעֶג טֶה ריִא סו
 טיִנ ןעֶר (ּואֵצַּה ןוזָפִהְב אל יִּכ) רָּבְרִמ רעֶד ןיִא
 טעֶו טאָנ םּוראוָו ןייֵג םֹורַא ריִא םעֶוו גיִדְניִלייֵא

 ןייַז םעֶוו רָלְמאַז ןייֵא רֶעייַא נוא ךייַא ראַפו ןייֵג

 ךייא רֶמְנּוא ןייֵג טעוֶו רעֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רָר
 םּורד ְךאַנ ךייַא ןְגאַי סאוָו איִד ןופ ְךייַא ןָמיֵה ּוצ

 : = יי ד = ןֶפ

 אָרָמֶג יֵד ןייֵג םורַא גיְִניִלייֵא ןְפְראַדטינ ריִא טעוו
 ןופ ןְייּפְׁש סאָד רעֶווְׁש זיִא םע} םיִחָסֶּפ ןיִא טְגאָז
 ןיִא יוִו ּוזַא ןָמְלאַּפְׁש ּוצ םִי םעֶד יו ֹוזַא ןֶׁשְנעֶמַא

 רעֶד נּוא (ֹומָחַל רַסְחֶי אֹלְו) טייֵטְׁש הָרֹוטָּפַה רעֶר

 ןָפְסיִרְׁשעֶג ןייא טֶה טאָנ (םִיַה עַגֹור) טייֵטְׁש ְךאָנ
 !םַי םעֶד ןְמְלאַפְשעֶג נּוא

 .אצה תשרפ
 ןְמיִה ןְלאָז ןנוא ענייד נוא רימ ּוצ ץְראַה
 רָד סָד וָנּוא טְניִרעֶּל קּוסָּפ רָה ןיִנעוו עֶנייֵמ
 נּוא רֶדיֵלְג עֶלַא טיִמ ןנד.טאָג לאָז ׁשֶנעֶמ

 םד םירקי יטוקיל

 ןְלעוֶו טְסעוֶו אּוד זַא ּטּבייַרְׁש םֹולָׁש תַּבֲהַא רעֶד
 רֶצֵי עֶר זיִא סאָר דֶנייַפןייַר טיִמ ןָמְלאַה הָמָחְלַמ
 םעֶר ןּופ דְנייֵּפ רֶטְסעֶרְג רעֶד זיִא רֶע םּוראָמ עֶרֶה

 ׁשנעמ
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 ץְראַה סֶד נּוא ןָגֹוא יִד סָד טְסּואוועֶג זיִא סָד

 יד ןעֶד תֹוריִבע עָלא ּוצ ןָׁשְנעֶמ םֶד ןְגְעֶרְּב
 ןעוֶו נּוא טְסיִלְג ץראה סאָד נּוא ןעֶהעז ןְניֹוא ;

 טאָנ טיִמ ץְנאַג זיִא ץְראַה סאָד נּוא ןֶגֹוא יִד

 טָפָניִד םְטאָנ ןיִא םּורָפ ׁשֶנעֶמ רָד זיִא ֹוזַא
 אלע עַמָׁש תֵאיֵרָק ןיא ריִמ ןְנאַז םּורָד נוא
 ְךאָנ טיִנ טלאז ריא (םֶכָבִבְל יֵרֲחא ּורּותָת

 גוא עֶרעֶיַא ְּךאָנ נּוא ץְראַה רעֶייא ְּךָנ ןייֵג
 ןריפ רֵפ ייֵז נּוא ְּךאָנ ייֵז;ְךאָנ טייֵג ריִא סונ
 םּורָד נּוא טְריִפ רַּפ הָנֹוז ןייֵא יו ֹוזַא ְךייַא
 טייג םוָו רעֶד ןעֶד םֶהיֵרֲחַא םיִנֹוז רֶע טְנאָז

 טייֵג רֶע איז ְּךייֵלְנ זיִא ןְגֹוא עֶנייֵזְךאָנ ְךאָנ
 טְגאָועֶ ְךֶלָמַה הֹמלָׁש טֶה סֶדהָנֹוַאַדאָג ךאָנ
 (הָיַרְכָנ הָרָצ רֵאָבּו הָנֹוז הֹקִּימֲע הָחּוׁש יִּכנ
 זיִא הָנֹוז ןייא ןּופ זֹוה םָד ןיִא טייַנ סאוָו רָד

 ןפיִמ ןייֵא ןיא ןייַרַא טְלאַפ רֶע איו ְךייֵלְנ
 זיִא איז נוא ןְדְניוִו לּוּפ ְּךיִז טְכאַמ נּוא ּביִרְנ

 טְלעֶוַק םאָו עֶניִרְּב ןייֵא ּוצ ןָכעֶלְנעֶג
 רעֶמ רָסאֵוַו סֹורַא טְמעֶנ ןעֶמ רעֶמ סאוָו

 רָצָי ןייַז רֶע ןעקךֹוא ֹוזִא רֶפא ןָא טְלעֶוְק
 טיִמ ןְדָייִר םעֶד ןּופ ןעֶד ןֵליִטְׁש טיִנ עֶרָה
 ןיא ןְהעֶז ּוצ רֶעְו טמוק הָׁשֵא עֶדְמעֶרְפ ןייֵא
 רֶע טְמֹוק ריִא ןיא טְהעֶז רֶע ןעוֶו נּואז ריִא

 נּוא ריִא ףֹוא תֹובְׁשַחַמ עֶזייֵּב טֶה רֶע סאָד

 1 םירקי יטוקיל
 יי ריִד ייַּב לאָז םָע וַא רֶקְיִע רעֶד ויִא ׁשְנעֶמ / "אַפ םעוו הֵנּומֲא ןייַד טיי יוִו נא ןיִלעוֶו טְסעווו

 םֶהיֵא טֶסעֶוו ּוד זַא דְנאַה רעֶד ףֹוא יו ּוזַא רעֶכיִז

 .ןייז ךייַמ טיִנ ריִד לאָז םִע נּוא ןעֶמעֶנְגיֲא רעֶכיִז
 םֶהיֵא טיִמ ְךיִא ןאָק וזַא ּואָו ןעֶגאָז ּוצ ץְראַה ןייַד
 ןיִּב ךיִא נּוא ְךָאָלַמ ַא ְךאָד זיִא רֶע ןעֶריִפ הָמָחְלִמ

 = ֿ 5: 5: 6 עקב =

 ןייז רֵבֹוג ןיִנאָק םֶהיִא ְךיִא לעֶו וזַא ּואְו ׁשְנעֶמַא
 םיִא ְךיִא לע לאָמַא ןְנאָז טיִנ ּוטְסְלאָז ךוא נּוא
 .ןייַז רֵבֹונ ְךיִמ רֶע טעוֶו לאָמַא נּוא ןייַז רַבֹוג

 ראָנ טְסעוֶו וד ןעוו זַא ןְּביֵלְג טְסְלאָז ּוד טְרֶעייַנ
 .ןייַא זיִא רֶע יִׁשֵטאָח ןָמעֶנ ןייֵא םיִא ּוטְסעֶוו ןיִלעוו
 נּוא ןְקְראַטְׁש ריד ןיִא ַחּכ ןייַד ְךיִז טעוֶו ךָאָלַמ
 הָנּומַא יִד סאָוו נּוא ןייַז רַבֹוג יֵאָרְַָּב םיִא טְסעוו
 ריִבעֶג םיִא ּוטְסעוֶו ןייַז רֹקָהְאַמְׁש ריִד אייַּב טעוֶו
 אֵּצַה יִּכ) קּוסָּפ רעֶר אָד טְגאָז םֶד נּוא ןְמענ ןייֵא
 ןייֵג םֹורַא טְסעוֶו ּוד זַא (ְךיֶבָוא לַע הָמָחְלִמַל

 רֶצָי רעֶד זיִא סָר דְנייַפ ןייַד טיִמ ןָטְלאַה הָמָחְלַמ
 ּוצ ןיִרעֶלְק ןיִלעוֶו ּוטְסעוֶו (ְךיֶהלֲא ַיֹונָתנ עֶרָה
 ּוטְסְלאָז ריִד ּוצ ןיִרעֶפְנֶע רֵּביִא םיִא טעוֶו טאָנ
 וד וזַא יו דְנעֶה עֶנייַד ןיֵא זיִא סאָר ּךיִָיְּב) ןָסיִ

 + עב 8 / א א

 אצת תשרפ

 / ףעו תֵּבַׁש ןיִא טְנאָז אָרָמִנ איִד נוא ןָא איֵז

 / תֹוָו איו ְךייֵלְנ זיִא הָׁשַא ןייַא ןּופ לֹוק ןייֵא

 עי + י

 2 .הניארו
 טריִר רֶע םֶד רֶע טְמּוק תֹובׁשֲחַמ עֶייֵּב ןּופ

 / ןופ רֵגיִפ םעֶנייַלְק םעֶד ףוא טְהעֶז םִע
 הֶריִבֲע עֶסֹורְנַא טאָה רֶד הָׁשֹא רֶרְמעִרְּפַא
 .םיּפ ןָולְּבַא טְהעֶז םִע רעוֶו טְגָז אָרְסֶח בַר
 / טיִמ זיִא רֶע איו ְּךייֵלְנ זיִא הָׁשִא ןייֵא ןּופ
 טְרעֶהְ םִע רעוֶו טְנאָז לֵאּמְׁש הָוְמ ריִא

 / ןופ ראָה יִד טְהעַז סע רעוֶו טְגאָז תֶׁשֵׁש בַר
 טֶה םּורָד נּוא תינְז יו ְּךייֵלְנ זיִא הָׁשא ןייֵא
 / תֶׁשַא הָיִבִׁשַּב ָתיִאְרע ןֵּביִרְׁשעֶג ןָא הָרֹוּת יִד
 .טֶסעוו ּוד ןעוֶו שְטייַט ויִא סאָד (רַאּת תַפָי
 / טְסעֶו ּוד סאָו שיִניְִנֶפעֶג םעֶד ןיִא ןְהעֶז
 - ןּוא הָׁשַא עֶנייֵׁש ןייֵא תֹומּוא איד ןּופ ןְגְנאַפ
 , הָרֹוּת איִד טאָה ֹוַא ןְמעֶנ ןיִלעוֶו איִז טְסעוֶו
 / איו ןֶמעֶנ ּוצ ןְלייֵא טיִנְו טְסְלאָז ּוד ןְטאָּבעֶג
 / לייװ נּוא,ו'ה ןייַד ןיִא ןגְנעֶרְּב איִז טְוּומ ּוד
 / אז טעו ןעֶמ ןעוֶו טְסּואוועֶג טאָה הֶרָוּת יִד
 היא ייַּב רֶע טעוֶו םיִא ּוצ ןְכאַמ ריִּתַמ טיִנ
 .היִּתַמ םיִא הָרֹוּת יִד טֶה םּורָד רּוסיִאָּב ןְגיֵל
 ןיִא ןִגיִל לאָמ ןייַא ריִא ייַּב לאָז רע ןעוֶועֶג
 ןְגנעֶרְּב יז רֶע לאָז ְךאָנ רָד נּוא הָמָחֶלִמ רָד
 / ראָה עֶריִא ןְלאָג ּפָא לאָז נּוא זֹוה ןייַז ןיִא
 לאו נּוא ליִנעֶג עֶריִא ןְסקאַַו ןְואָל לאָז נּוא

 = םוא

 ׁשִנ טְסֶלאז (ןויְֲאְויִנֲעריִכָׂש קֹׂשֲעַת אֹל) .ןְגאָרְט
 |  םאָו ןאַמיִרָא ןייֵאןּופ םֶמֶלָהאָצעֶג סאָר ןיֵּבּור
 | / םעֶד ןיִא םיִא טְסְלאָז טְרעֶייִג ריד אייַּב טייֵבְרַא
 / . טְצעֶו ןּוז יד רֶרייֵא ְךאָנ ןְלְהאָצאַּב גאָט םעֶנעֶגייֵא
 םעֶד ןּופ נּוא ןאַמיִרָא ןייֵא וּיִא רֶע םּוראָו ְךיִז

 ץְנאנןייז ןייֵא ךיז רֶע טְלעֶטְׁש ןיִגעוֶו טְסְלְהאָצעֶג
 - יי ןֶעייֵרְׁש טיִנ ןיִגעוו ְנייַד ןּופ לאָז רֶע נו ׁשֶפָנ
 תי;םיִנָּפ רעֶד .רָניִז ןייֵא ןייַז ריד ןיִא טעוו טאָג
 ּוריְִׂש ייֵלְרֶע ירד ןְְנאַה רַפ ןיִנעֶ םָע טְּבייַׁש
 ֶשֹוע ןייֵא יַּב טיּבְרַא ןאַמיִרָא ןייֵא םוִו זיא םֶנייֵא
 ַּברַא ןייֵא רַפ סאוָו זוה ןייַז ןיִא רֵּבֶארֶלעֶפ ןיִא
 - םעֶר ןופ נוא הָסְנְרַּפ ןייַז זיִא סאָר גּוא זיא םֶע
 | ?ף"יװצ םָּד .רָדֵניִק יֵדּפיִמ ּבייַו ןייַז רֶע טְרעֶנְרֶע
 - תֹולֲאַׁש ןניִקְסִּפ סאוָו םיִנָּיד גּוא םיִנָּבַר איד ןיִנעֶז
 ו .טְגאָנעֶג ןָא טֶה הֶרּת יד יוִו וזַא תורוּת יִניִד נּוא
 .ןיִא םיִרְמּוׁש גּוא םיִטָפוׁש ןיִצעֶז לאָז ןעֶמ זַא

 א ןָבעַג ּוצ בֶיּוחְמ זיִא לָהָק נוא טאָמְׁש רָכיֵלְמיִא
 - רֶעייֵז תֹאָרֹוה יַרומ נוא םיִנָּבַר נּואז םיִנָיַר איִד

 - = טלאהעג -  |
 יי עט 2

 אל ירא :
 ,י יי רע 7
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 לאָז איִז נּוא רֶדייֵלְק עֶנייֵׁש עֶריִא ןאָט םֹוא ||
 נּוא רֶמאָפ ריִא ףֹוא ׁשֶדֹוח ןֶצְנאַנ ןייֵא ןְנייוֵו

 ְךאָנ נּוא טיִנְראַהעֶג ןְראוָו ןיִנעֶז סאוָו רטּומ ||
 געֶט גיִסייֵרד ןְמְראוַו זּומ רֶע זיִא טֵׁשִּפ ןייֵא !

 םיִא טעוֶו לייַוַו רעֶד יֵדְּכ ריִא אייַּב ןָגיִל ּוצ
 םיִא טעוֶו איז נּוא ןייֵג ּפָא עֶרֶה רֶעֵי רעֶד
 נּוא ןְרעורְמ טוט איִז לייַוַו ןיִרעוֶו םּואיֵמ
 ןְסְקאוו טְואָל נּוא ראָה איד ּפָא ְךיִז טְרעֶׁש
 ֹוזַא רֶדייֵלְק עֶמּואיִמ ןָא טּוט נּוא ליִנעֶג איד
 רֶע טעוֶו רֶמאָט ןיִרעוֶו םּואיִמ םיִא יִז טעוֶו
 רע זיִא טֵׁשִּפ ןייֵא ְּךאָנ נּוא ןקָיַש קעוַא יז
 ראַפ לאָז איִו יֵדְּכ געֶמ ניִסייַרָד ןְטְראוו זּומ

 א"ע ןְּבאָה סאוָו רַטּומ נּוא רָטאָּפ ריִא ןְסעֶג !
 ןינעקרד טאָנ ןְראוַו םעֶד לאָז נּוא טְניִדעֶג |

 טיִנ תֹועיִנָצִּב זֹוה ןיא ןְציִז יִז לאָז םּורְד נּוא ||
 נּוא תּוַעְּב ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ןְטייֵצ ראַפ איו ֹוזַא |
 ןעֶמ נוא ןיִרָדְנַא םעֶד ןיִא זֹוה ןייֵא ןּופ ןֶפֹול |

 הָׁשָא ןייא יוֵו וזַא ןיִרעֶׁש ּפָא ראָה עֶדיַא לאָז
 עֶריִא איז ףְראַד ןייַז לֵבֹוט ְּךיִז ףְראַד סאוָו !
 איו ןעוֶו רֵּבִא ןהעֶזאַּב נּוא ןימעק ּוצ ראָה }

 ָכאַמ ןייֵר ּוצ ןְטיִה ּפֶא טְכעֶר שיִנ ְךיז ןעק
 אָז םּורָד ףְראַדַּב ןעֶמ יוִו ֹוזַא ראָה עֶריַא
 לאָז איִו נּוא ןירעֶׁש ּפָא ראָה עֶריִא ְךיִז איז
 ייֵז רֶטְנּוא לאָז םִעו ליִגעֶג עֶריִא ןְטָכעֶר רַּפ

 םירקי יטוקיל

 נאו ןּופ ןְּבאָה ןְלאָז עֶסאַק םֶלֲהקןּופ טְלאַהעֶג !
 עֶטיִרְד םֶד רֶרְניק נּוא רֶּבייַו ירעֶיזןייז ּוצ םַנְרַפְמ |
 ןיִא ךיז ןיִנעֶז סו םיקידצ איד םיִׁשּורְּפ איד ןיִנעֶג |
 טיִנ ראָג ןְּבאָה נּוא טְלעוֶו רעֶר ןּופ ׁשֵרוּפ ןְצְנאַג !

 גּוא ןיִנְרעֶל א  רשינהסנרפ ןיק טי ןיפ
 הָבָׁשֲחַמ עֶצְנאַג רעֶייז נוא טכאנ נּוא גאָט ןְניוִואַד

 נּוא .ןֹויְלֵעָה םִי יםער ּוצ טֶּפיִנְקעֶג ןָא ראָנ ויִא |
 ץֶרֶאּביִכנָא רֶג) טְּגאָזעג ךֶלֶמַה דוד טֶה םעֶר ףֹוא |
 ןייַמ םּוראָו טְלעוֶו רעֶד ףוא רַג ןייֵא ראָנ ןיִּב ְךיִא |
 נּוא .לָמיִה םעֶד ףוא ראָנ זיִא הֶבָׁשֲחַמ עֶצְנאַנ |

 רֶעייֵז ןיִא טויַּפְׁשעֶג טְרעוֶו טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד לייַ !
 טְלעוֶו עֶצְנאַג יַד טְגאָז אָרָמְנ איִד איו וזַא תּוכָז !
 אָסֹור ןֶּב אָניֲִחיִּבַר ןּופ תּוכְז ןיִא טְויֵפְׁשעֶג טְרעוֶו !
 טיִמ ןְטְלאַה ּוצ םּוא ייֵז בוחמ לֶהֹק זיִא םָד רָּביִא |

 קעֶוַא ןֶפְראַד טיִ ןְלאָז איי יֵדְּכ ֶדְניִקגּוא ּבייַװ !
 ןיִגעֶו הָסָנְפ ןּופ ןְגיוואַר גּוא ןיִנְרעֶט םאֶד ןְגייל
 רָכְׂשֶׂשִי יוִו ֶּתַמּו אָׂשַמ ןייֵא וזַא זיִא םָד נּוא ןָבּוז ּוצ

 רעֶר טְגאָז סאָד נּוא טְכאַמעֶג ןְּבאָה ןּולּובְז טיִמ !

 םעֶר ןופ סְטְלְהאָצעֶג םֶד ןיּבור טיִנ טְסְלאז קּוסָּפ
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 נש הניארו !
 לאָז הָליִבְמ ריִא יֵדְּכ ןייַז טיִנ םייִל ןייק

 רֶרייֵלְק עֶריִא ןַעּוט ּפָא לאָז נּוא ןייַז טְכעֶר
 איִז טּוט ְךיִז ְּתְלָבֹוט סוָו הָׁשִא ןייַא יו ֹוזַא

 איי ןיִא ןְגנאַנֶג זיִא איִז םֶו רֶרייֵלְק יד ּפָא
 טֶה הָרְוּת יִד נּוא הָדָנ ןייַא ןעוֶועֶג זיִא יִז זַא

 ןאָמ ץֶלַא םאֶדְו טְסעֶו ּוד יִׁשְטאָח טְנאָעֶג
 ּור ןעוֶו ןייֵג םֹוא טּונ טיִנ ריִד טעֶוו ְּךאָד
 טְסעוֶו ּוד סו דְניֵק םָד ןעֶד ןְמעֶנ איִז טְסעוֶו
 הָרֹומּו רֵרֹוס ןֶּבַא ןייַז טעוֶו ןְּבאָה ריִא ןּופ
 הָיְהִייִּכ) ןאָמ זייַּב םעֶרְלַא טעוֶו רֶע סאָד
 טעו ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעוֶו (הָרֹומּו רֵרֹוס ןֵּב ׁשיִאְל
 רֶע סאָד הָרְומּו רֵרֹוס ןייַא ןּוז ןייֵא ןְּבאָה
 נּוא ׁשייַלַפ טְפּוק נּוא רֶמאָפ ןייַז ייַּב טעֶבְנִנ
 ןייַו םיִא ןְלאָו טפֹוז נּוא טְסעֶרְפ גּוא ןייוַו
 נּוא ןיד תיֵּב םּוצ ןְגְנעֶרְּב רַטּומ נּוא רֶמאָּפ
 לָּכ נּוא ןְנייֵמְׁש רַפ םיִא לאָז ןיִד תיֵּב סאָד
 ְטְכְראַפ ְךיִז ןְלאָז נּוא ןיִרעֶה ןְלאָז לֵאָרְׂשִי
 ןעֶמ ןְגיִרְׁשעֶג םֹואטֶה ןעָמ ןעֶד ןאָט ּוצ וייֵּב
 אלנ הָרְומּו רֵרֹוס ןֶּב ןייֵא טְנייֵמְׁש רַפ טֶה

 ןננעֶה טסעוֶו ּד ןעוֶו (ץעֶה לע ֹותָלְבִנ ןיִלֶת
 טיִנְראַהעֶג ןְּבאָה ןיִרָדָהְנַס איד םאוָו םעֶד
 ניִטְכעֶג רֶּביִא ןְואָל טיִנ םיִא ּוד טְסְלאָז
 רובְּכ ןייקשיִנ ויִא םִע ןעֶד הָיּולְּת רֶד ףֹוא
 סאוָו םָד ןְגְנאָהעֶג טֶה ןעֶמ ןעוֶו ןעֶד טאָג רַפ

 טאה

 יִנעֶז סא רֶרּורְּב ןייַד ןּופ (ףיִחֲאַמ) םעֶגיִגְנּודעֶג
 ןָא ןיִרעוֶו ייֵז סוָו תֹואָרְוה יַרומ .םיִנָּבַר .םיִנייַר יד
 ןופ רָּבֲא (ףרנִמ וא) רֶדּורְּב אָרְמִג רֶד ןיא ןְפּרעֶג
 רעֶד ףוא ןיִנעֶז סו םיִׁשּורְּפ יד ןיִנעֶז םֶר רַג ןייַד
 רעֶד ןָא טְּבייֵה ְךאָנ רֶד .םיִרָג יוִו וזַא ראָנ טְלעוֶו
 ןאַמירָא םָר (ֹורְכְׂש ןֵהת ּומייִּב) ןייַז ּוצ ׁשֶרּופְמ קּוסָּפ
 םיִא ּוטְסְלאָז גאָמ םעֶר ףוא ריד ייַּב טייֵּבְרַא סו
 רֶע םּוראוָו טְסְלְהאָצעֶג ןייַ ןְבעֶג ּפָא גאָט עֶלַא
 בָר םעֶר רֶּבֶא ןַָר םעֶר נוא .ןאַמיִרָא ןייֵא זיִא
 אּוה ויָלֵאְו םּוראָו טְלאַהעֶג ןייַזןְּבעֶג ּפֶא.ּוטְְלאָ
 ץְנאַג ןייַ ןייַא ְךיִז טְלעֶטְׁש רע (ּוׁשְפַנ הֶא אֵׂשונ
 ניק הָלֲאַׁש רֶדייב רָּבֶא הָרּת ןיד םֶד ייַב ׁשֶפָ
 אָנֵּת ןייֵא םאָראָרְמִג רעֶר ןיא ןְניִפעֶג ריִמ ייִו וזַא
 הָרּת ןיר ןייֵא ןְגְנאַנעֶג זיִא רע;ןעוֶו טְגאָועֶג טֶה
 וצ טיִגְראַהעֶג ןָליו ןייַמ טיִמ איג ךיִא ןְניִקְסַּפ
 טּוג םיִנָיַר איד יז ןְפְראַד תֶמָאָּב םּוראָו ןיִרעוֶו

 ןיִרעֶו טְליִבּורְְׁשעֶג יִנ הָליִָח ןְלאָז ןקְוק םוא
 םעֶר נּוא הֶרוּת ןיִד ןייֵא ייַּב ּוצ הָלֲאַׁש ןייֵא ייַּב ּוצ

 ניו ןְבעֶגּוצ פא ןְהעֶז ּוטְסְלאָז םֶכָח ריִמָלַּמ
 םוראוו

 ים. יי יי
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 םיא לאָז ןעֶמ ןעוֶו נוא ןְטְלאָׁשעֶג טאָג טאָה
 טֶה רָד טְגאָועֶג טייַל יד ןְטְלאוָו ןְגנעֶה ןְואָל
 רֹובָּכ ןייק טיִנ םֶד זיִא ֹזַא ןְטְלאָשעֶג טאָנ
 טאָה םּורָד זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ וא טאָג ראַפ

 רֶד לייוו ְגנעֶה ןְואָל טְראָטעֶג טיִנ םיא ןעֶמ
 םֶראָפ םֶמאָג ןיא ןְפאַׁשַּב ןְראוָו זיא ׁשֵנעֶמ
 םֶראָפ ןייַז טאָג רּפ דֹוכָּכ ןייֵק טיִג זיִא םּורָד

 םִו רֶדיִרְּב ייֵוְצ לֶׁשְמַא ויִא םִע ןְְנעֶה לאָז
 טאָה ןעֶמ טאַהעֶג הָרָוצ עֶכייֵלְג ןייֵא ןְּבאָה
 רֶנייֵא ןְרעֶדְנַא םָד רַפ םֶנייֵא טְנעֶק רַד שיִנ
 רֶרעֶדְנַא רעֶד נוא רֶׁשֹוע ןייֵא ןְראוָועֶג זיִא
 לג םעֶד שאָה ןעֶמ נוא ןֶלְנא ןְראוָועֶג זיִא

 םֶה ןְנְנאַנעֶגְךֶרֹור זיִא סע רעוֶו נּוא ןְגְנאָהעֶג -

 טֶה רע לייוַו טְגְנעֶה רֶׁשֹוע רֶד טְגאָזעֶג רע
 רֶׁשֹוע רָד טאָה ֹוזַא םאַהעֶג םיִנָּפ ןייֵא ֹוזַא
 םֶביִׁשְּת בֵׁשָהנ ןְמעֶנ ּפאָרַא ןְסייֵהעֶג םיִא
 .ראַפ סיִּפִע טֶה 'רָבַח ןייַד ןעוֶו נּוא (ְךיִחֲאָל
 םֶד ּוטְסְלאָז ןְניִפעֶג םָד טְסאָה ּוד נּוא ןָדֹול
 ביוחמ ויִא רֶנייִא ןעֶד רֶבָח ןייַדּוצ ןיִרעֶקְמּוא
 איד גְיְרְלַא טיִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןְפְלעֶה ּוצ

 ְךיַז לאָז ׁשְנעֶמ רָד ןְמאָּבעֶג טאָנ טֶה הָוְצַמ
 דָקָח טיִמ רֶבֵח ןייַז ּוצ םַטּוג ןאָמ ּוצ ןְנייוֵועֶג
 ןעֶמ סאוָו הָוְצִמ רעֶד ְּךֶרֹוד נּוא הֹקָדְצ נּוא
 ןָרֹול רַּפ טאָה רָבֵח רעֶד סאוָו םיִא טרעק

 םירקי ימוקיל

 טיִנ טעוו רָע זַא ('ה לֵא ְּךיָלָע אָרְקִי אֹלְו) םּוראַו

 בייַ ןייז טיִמ ְךיז ןייַז ּוצ םֶנְַפְמ ןְנאוַו ןּפ ןָּבאה
 טאג ּוצ ןעֶפּור טונ ריִד ףֹוא רֶע טעוֶו רֶדָניִק נּוא

 ןָניוואַד נּוא ןיִגְרעֶל ןיִנאק טיִנ םעוֶו רֶע רָמֹולָּב .
 רֶׁשֲא תֵא רוכז) ,ןיִגעוֶו טעֶנייַר ןּופ טאָנ ןיִמעֶּב נּוא

 קֵלָמַע םאוָו ןקְנעֶרעֶג טְסְלאָז ּוד (קֵלָמִע הל הֶׂשע
 םורַא טְסיִּב וד ןעוו געו םָד ףוא ןאָמעֶג ריֵד טֶה
 ןַא טְּביירְׁש םיִמּודְק לַחַנ יה םִיַרָצִמ ןופ ןְגְנאַגעֶג

 רָד זַא קּוסָּפ רֶד טְְיימ קֵלָמֵע ןּופ ןְקְנעֶרעֶג םאֶד
 יימְש רַפ לאָז נוא ןְקְנעֶרעֶגדיִמָּת ראָנ לאָנ ׁשֶנעֶמ
 טי קַלָמַע ןּופ רַׂש םֶד ןּופ טְמּוק םוָו עֶרָה רֶצָי רָד םֵָז

 לאָז רע נּוא םיִא רָּביִא ןָרעֶר ןייַז םיִמ םיִא טּוט

 . רָד וַא זיִא רַקע רָד נּוא ןְטיִה םיִא רַּפ רֶעייז יז
 ה"ּב טאָג ןּופ םֵׁש רֶדֹוַא ןְנאַמ רָד ךיִז לאָז ׁשְנעֶמ
 היּב טאָג ןּופ לּוטְׁש יִד גּוא.ץנאַג םיִנ לֹוכָיִּב זיִא
 ןיִרעֶו טְקעֶמעֶג ּפָא םעוֶו םַע ויַּב ץְנאַג םיַנ זיִא
 ְךָה רֶצֵי םעֶד ןּופ נּוא קלָמַעַו ןּופ ׁשיִניִכעֶרעֶג םָד
 גּוא םיִׂשֲעַמ יִרעֶזְנּוא ןּופ ּפָא ראָנ טְגְנעֶה םֶָד נּוא

 ;הָבּוׁשָּת רֶזְנּוא ןּופ

 .רעירפ ןנֶז איי איו ףינ םעֶד ןיִא תֹומָשְנ
 .ייֵא (הָׁשֲא לַע רָּבָנ יִלְכ הֶיְהִי אלנ ןעוֶועֶג !

 . ןְהעֶו טיִנ אָמ ליִּבְנאַמ ןייֵא םֶד ּפָא םיִמָכֲח .

 נוא ןעָּבעֶג ּוצ קיִרּוצ זְנּוא הָדְיַבֲא רְנּוא טייֵרְּבעֶג

 ראי טיעם מל 7
 יי עט 4

 0 הער 8
 גיריִבעֶל עֶמֹוט יִדטאָנשעֶו תּכְ םָדְֶרֹוד
 טיט טאָנ ןעֶד ַיִׁשָמ ןופ געֶט יִד ןיא ןְכאַמ

 .ןאַמ ןייַא ןּופ דייֵלְקַא ןאָמ ןָא טיִנ לאָז הֶׁשֶא
 .הָנוְמ טעוֶו נוא ןְגאַמ ןְְשיוִוְצ ןייֵג טעוֶו יִז ןעֶד
 .הַדייֵלְק יִד ןאָט ןָא טיָנ לאָז ןאַמ ןייֵא נּוא ןייז
 .האַפ טיִנ ְךיִז לאָז רע יֵדְּכ הָׁשֵא ןייֵא ןופ
 . איד ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןופ .ֶּבייוַו ןֶׁשיוִוְצ ןֶׁשיִמ

 זיא רֶע ןעוֶו דאָנ יי ןופ לֶיּפׁש יי ןיִא
 ןִהעְו רֶע געֶמ םיִנָּפ ןייַז ףֹוא טְריִמְׁשעֶג ןייֵא
 .ןָׁשיוו ּפָא ְּךיִז לאָז רֶע ּוזַא איוִו לֶניִּפְׁשַא ןיִא
  הֶרעֶווְׁש ןייק ןּוחט ןָא טיִנ ראָמ הָׁשָא ןייֵא נוא

 ,נוא ןְמּונעֶג ןקאָלְפ ןייֵא לַעְי טאָה םּורָד נּוא
 . ןְמּונעֶג טיִנ טֶהְו נוא אָרְפיִס טיִגְראַהעֶג טֶה

 , חַלַׁשְּת חַלַׁשנ ,דְנאַה רעד ןיא דְרעווְׁש ןייק
 . ןּופטְסעֶנ ןייֵא ּוצ טֶסֶמּוק ּוד ןעוֶו (םִאָה תֶא

 ּוטְסְלאָז ןָמעֶנ לֶנייֵפ יִד טְסְליווּוד נּוא לְנייֵפ
 ..ְךאָנ רעֶד נּוא ןקָיַׁש קעוַא רֶעירּפ רַטּומ יד
 לאָז רָמּומ יד יֵדְּכ רָדְניֵה יד ןְמעֶנ ּוטְסְלאָז
 ,טְסְלאָז נוא רָדְניִק יד ןּופ רעַצ םֶד ןְהעֶז שיִנ
 . האָנ רֶדָניֵה איד טיִמ רָמּומ איִד ןְמעֶנ שיִנ

 אז
 | יל שורקה ה"לש

 .ןּופְרעֶד טיִנ ְךיִד טסנעק ּוד (םָלַעֶתַהְל לַבּוה אֹל)
 רֶר ןּופ טְּניירְׁשיְֵַַּּה םֵחְַמ יִּבַר .ןעֶהיִצְטְנֶע

 רָלעֶגַא ראָנ טאָה סאו הֶרֵבָא תַנְׁשַה ןופ הָוצִמ
 ריִמ ןעוֶו ןעֶרְולְראַפ ראָנ טֶה רֶנייֵא סאוָו ףעֶדְמעַּב
 - ןעֶגְנעֶרְּב קיִרּוצ םֶהיֵא ןעֶמ זּומ ןְנּופעֶג גּוא ןעֶהעֶז
 .בָיוחְמ ןעֶנעֶז ריִמ טי וו ןייֵמְׁש ראַפ ריִמ ןְגעֶק
 .חָמָׁשְנ ןיִיַו סאוָו הָריִבָא ןייֵא ןעֶּבעֶג ּוצ קיִרּוצ םיִא
 ָניִרְד םיִבֵרְע ןעֶנעֶז עֶלַא ריִמ סאָו ןָרֹולְראַּפ טאָה
 . .ליו רָע ןָמעוו ןּופ ןְנאָמ ןעֶק לובָיְבַּכ ת"ישה נּוא
 . ןָא זיִא טֶלעֶו רָצְנאַג רער ןּופ רֵּפעֶׁשעֶּב רעֶד גּוא

 ֹוּמרְמ (םֵביִשְּת בֵׁשָה) ןֹוׁשָל םֶה טייטׁש רֶּניִרָר ְֹוא

 . ֹוצ הָבּוׁשִּת ּוצ רֵבֲח רעֶזְנּוא ראַפ געוֶוַא ןְנּופעֶג ּוצ
 ,ךיד טְסְנעֶק ּור ּוא (םּלַעְתִהְל לכּות אלו ןעֶגְנעֶרְּב
 ךיא ןייֵלַא טְסיִּב ּוד ליִַו ןייַז םיִמְׁשַמ טיִנ ןּופְרעֶר
 לאָז רֶע ןעֶהיִמעֶּב יז ּוטְְלַאְ ןעֶגְִר בֵרֶע ןיי

 | ;ןּוהָט הָבּוׁשְּת
 . ןעֶמּק םיִּנ לאָז םֶע (הֶׁשֶא לע רֵבָנ ילְכ הֶיְהִי אל
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 רֶטייֵו לאָז איז יֵדְּכ ןְבעֶל ןְזאָל איִז טְסְלאָז
 רעֶד טאָנ טעוֶו ראַפ רעֶד נוא ןְּבאָה לֶגייֵפ

 רימ ןינרעֶל ןנאד ןופ ןְּבעֶל ןייד ןיִרְגעֶל |
 ןְשְנעֶמְזייֵא ףֹוא ןְּבאָה תֹונְמֲחַרלאָז ןעֶמ ּפָא
 ּבאָה תֹונָמֲהַר ןְסייֵהעֶג טאָה טאָג ןעוֶו ןעֶד
 ףְראַד ןעֶמ סאָד ןֵּכׁש לֶּכִמ לֶגייֵּפ איד ףֹוא
 איד נוא ןָׁשֶעֶמ ןייֵא ףוא ןְּבאָה תֹונָמֲחַר
 ןָא רֵכָׂש םעֶד הָוְצִמ רעֶד אייַּכ טאָה הֶרֹוּת
 יִׁשְטאָח ןֶּכעֶל גְנאַל טְסעוֶו ּוד םָד ןֶּביִרְשעֶג
 ָכִמ הָוְצִמ עֶסֹורְנ ןייק רעייז טיָנ זיִא סֶע

 טעוֶו הָוְצִמ עֶסֹורְגַא טוט ןעֶמ ןעוֶו ןֵּכָׁש
 ָסֹורְנַא נוא ןְּבעֶל גנאל ןְּבעֶג טאָג יִאְדִוְּב
 םִיקָמ זיִא סאוָורעֶד ןְגאָז םיִמָכֲח יד רֵכְׂש
 יד ןופ רָטּמ יד ןְקיׁש קעוֶַא ּוצ הָוְצִמ יִד
 ןיִא איו ֹוזַא רֶדְניק ןְּבאָה טעוֶו רעֶד לֶנייֵפ
 תֶאְו םֵאָה תֶא חַלַׁשְּת חַלַׁש טייַטְׁש קּוסָּפ
 יד ןקיִׁש קעוֶוַא טְסְלאָז ּוד (ְּךֶל חקת םיִנָבה
 ןְמעֶנּוטְסעוֶו ןּוז יד נּוא רֶדְנְוק יד ןּופ רַטּומ

 נוא ןּז ןְּבאָה ּוטְסעֶֶו םָד ְּךֶרֹוד רָמֹולְּכ ריד |
 רֶע טֶה םיחרוא דּבכמ זיא רֶנֶייִא ןעוֶו ְּךֹוא
 שה יז םֶד הֶרָׂש ייַב ןְגיִפעֶג רימ יו ֹוַא ןוז
 טאָה איז לייוַו םיִכָאְלַמ איד ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ
 אייַז ןְּבאָה םּורָד םיִחָרֹוא ןיִנעֶז יִיַו טְנייֵמעֶג
 יד נּוא ןּוז ןייֵא ןְּבאָה םעֶו איִז טְנאָזעֶג ריִא
 שֶה עֶׁשיִלָא ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ ְךֹוא טֶה תיִמַנּוׁש
 ָתיִׂשֲע) ןּזַא ןְּבאָה טְפעֶוּוד טְנאָזעֶג ריִא רֶע
 ּוצ קיִנאַנַאו ןְכאַמ טְסְלאָז ּוד דגל הקעמ
 ןְלאַפ ּפאָרַא טיִנ לאָז ןעֶמ יֵרְּכ ְךאד ןייַד
 ןייֵק ןאָט טיִג טְסְלאָז ּוד נּוא .ְּךאַד ןייַד ןּופ

 ת"לש
 םָחַנְמ 'ר יױרְּפַא ףוא ןאַמַא ןּופ גנּורייֵלק איֵר |

 וצ זיא ָוצִמ רעֶד ןּופ םעַט רעֶד טְּביירְׁש יֵלְַּבה
 רֶרייֵלְק יִד םּוראָו ףּואָנ ןּֿפ ׁשְנעֶמ םעֶר ןֶטיִהְראַפ |

 ךאָנ ןעֶנעֶז סאָוו ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְכעֶלְׁש ןעֶקעוֶורִע !
 יִא ןְּפעֶג ריִמ ןעֶנעֶק ךוא .הֶריַבֲע יד ייוִו רעֶגְרֶע |
 אֵרֹוּבַה תַרֹובֲע ןיִא הֶנָהּנַה יִד ּוצ זָמֶרַא הָוְצִמ רעֶד |
 ןְמּוק ףורַא ןְזאָל טיִנ ְךיִז ףוא לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד זַא |

 יורְּפ ןייַא ּופ טײקליופ סאָר נּוא טייֵקְכאַוְׁש איָד |
 גּוא ןעֶנְרעֶל ןּפ ןעֶטְלאַהְפָא םֶהיָא ןעֶק סע סאָו

 : םיִבֹוט םיִשָעַמ ןּופ

 קינאנַא ןְכאַמטְסְלאז ּוד נוא (הֶגנְל הָרֲַמ
 ָמְרַא ןעֶנּפעֶג ןעֶּפאָה ריִמ .ְךאד ןייַר ּוצ

 ןופ ןעֶטיִה ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמַא יו רעֶטְרעֶו איד ןיִא !
 נּוא הֶוֲאַנ ףוא זַמֹור זיִא נוא וה ויָא ְךאַד ַא הָוֲאַנ

 תיִׂשעו) |
 יי = יש"? |

 אצה הש-ֿפ
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 רש הניארו

 קויִנ םיִנ לאָז רָנייֵק סֶד זֹוה ןייַד ןיִא טּולְּב
 ןייק טיִנ ןעֶמ ראָט ְךֹוא וה ןיִא ןיִרעוֶו
 ךיז ייַּכ דֶניה ןוָיַבַא רָדָא רֶטייל עֶטְכעֶלְׁש
 קּוינ טיִנ לאָז רָנייֵק יֵדְּכ ןֶטְלאַה זֹוה ןיִא
 םעֶד ןּופ טעֶוו סאָו רָד יִׁשְטאָה נּוא ןיִרעוֶו
 ןיִרעוֶו טיִנְראַהעֶג עו נוא ןְלאַפ ּפאָרַא ְּךאַד
 טיִנ טייֵט טאָנ ןעֶד הָתיִמ יִאְדוַוְּב טְמּוק םָד
 לאָז ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ טְסְנּומּוא ןָׁשְנעֶמ ןייק
 טְפאָרְטְׁש טאָנ ןעֶד ןַמּוק טיִנ רידְּךֶרֹוד םֶד
 ּוטְסְלאָז םּורְד עֶׁשֶר ןייֵא ךרֹוד עֶׁשֶר ןייֵא
 זוה ןייַד ןיִא קַויָה ןייֵא ןֶכאַמ ּוצ ןָמיִה ְּךיִד
 אלנ ןיִרעוֶו טייֵטעֶג םעֶד ְךֶרֹוד ןאָק ןעֶמ םָו
 טיִנ טְפְלאָז (ויָדֲחַי רֹומַחבּו רֹוׁשְּב ׁשֹורֲחַת
 לֶוייִַא ןייֵא טיִמ נוא סקָא ןייֵא טיִמ ןירעקא

 ַחֹּכ םֹורָג טאָה םֶקֶא רעֶד ןעֶד רֶדְנאַַא ייֵּב
 וַאו ַחֹּכ ליִפ ֹוזַא טיִנ טאָה לָוייֵא סאָד נּוא

 רֵד ניא ןְּביילְב ןָטְניִה ץְלַא לָוייֵא םֶד שעוֶו
 ךייֵלְנ ןייֵנ לאָז םִע ןְגאָלְׁש םָע טעֶו ראַה
 רַעַצ לֶזייֵא סאָד שעוֶו ֹוזַא סקָא םעֶד טיִמ
 ןעֶמ סאָר ּפֶא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ ןְּבאָה
 ןֵכֶש לֶּכִנ ןייַו רַעַצְמ טיִנ הָמֵהְּב ןייֵק ראָט
 ןייו רעַצְמ טיִנ יִאָרוַוְב ןעֶמ ראָט ןשְנעֶמַא
 רַפ הָרֹוּת יֵד טֶה םּורְד זיִא טֵׁשַּפ ןייֵא ְךאָנ
 ןייֵא ;וא םקָא ןייֵא טיִמ ןיִרעֶקַא ּוצ ןְמאָּב
 טיִמ ןיִלעֶו ייֵז ןעוֶו ןעֶד רֶדְנאַנַא טיִמ לֶוייֵא
 רָרְנאַנַא טיִמ אייֵז ןיִלעוֶו ןירעקא רֶדְנאַנַא
 ןְטְפעֶהאַּב ְךיִז ןילעוֶו גוא ןייַז טְנאוועֶג רעִייז
 ראַפ הָרֹוּת יִד טאָה םֶד נּוא רֶדְנאַנַא טיִמ
 ןְטְפעֶהאַּב טיִנ ְךיִז לאָז ןיִמ ןייֵא םאָד ןְטאָּב

 טימ
 שורקה

 ןעֶכאַמ ןעֶלאָז ריִמ זַא ןיִרעֶה זְנּוא טְזאָל הֶרָוּת יִד
 וכי יִּכ) הָוֲאַג רעֶגְנּוא םּורַא םיֹוצ ַא רעֶרָא גְנאַגַא

 רֶמנּורַא ןָפְראַד םינ ןעֶלאז ריִמ יֵרְּכ (ּונָמִמ לֵפִֹנַה
 יו םייֵקְכֹוה רָזְנּוא ןּופ ןֶצְריִטְׁש פאָרַא נּוא ןעֶלאַּפ

 טייְִצְלאָטְׁשיִר (ןואָנ רב יֵנְפִל) טְגאָז קּוסָּפ רעֶד
 גּוא (ְךֶתיֵבְּב םיִמָד םיִׂשָת אֹלְו) ,ץֶרּוטְׁש םּוצ טְריִפ
 זיוה ןייַד ןיִא גְנּוסיִנְראַּפ טּולְּב ןייֵק טְסְלאָז אּוד
 ראַפ ּוצ רוסָא זיִא םֶע זַא וָמָרַא זיִא סאָד ןָגְנעְֶּ
 ןייַא ןיִא ייֵז ּוצ לוׁשְכָמ ַא ןייַז נּוא ןעָׁשְנעֶמ ןעֶריִפ
 טְגְנעֶה םיִּבַר איֵמֲחַמ ויִא סאו רעֶד ןיִראָו הָריָבֲע

 םעֶר ראַפ םיִׁשָנֹוע יִד נּוא םֶהיֵא ףוא אָמַח רֶעייֵז

 ףָע טְקייֵה סאָר גוא ּפאק ןייַז ףוא טְלאַפ אָטַח
 + זיוה ןייַ ןיִא טּולְּב דְמעֶרְּפ טְגְנעֶרְּב
 ג:'צג
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 ׁשיְִפעֶׁשַּב םֶכיֵלְטיִא טְרעֶייַ ןיִרָדְנַא םָד טיִמ
 הָרֹוּת יד טאָה םורד נּוא רָדְנּוזאַּב ןייַז לאָז
 טֵנְמֲעַׁש ׁשֵּבְלִת אלל ןֶּביְִׁשעֶג ןָא ייַּב רעֶד
 ןייַא וַגְמֲעַׁש ןייק ןריילק ןָא טיִנ טְסֶלאָז ּוד
 טְסְלאָז נּוא םקאַלפ טימ לאוָו ןּופ דיל
 ץייוַו דְלעַפ ןייַד ןיִא םיִאְלּכ ןייק ןעֶייז טיִנ

 ןעֶמ ץֶלַא ויִא םֶד ןְטְראָנ ןייוַו ןיִא ןְראק גּוא
 ןֵרָדְנַא םָד טיִמ ןימ ןייֵא ןֵׁשיִמ רַּפ טיִנ לאָז
 טיִנ ְּךיִז לאָז הֶׁשֵא ןייֵא סאָד ןֵּכָׁש .לָּכִמ נּוא;

 םֶָד סאוָו ןאַמ ןְדְמעֶרְּפ ןייֵא טיִמ ןֶׁשיִמ רַפ
 הָרֹוּת יִד טֶה םּורָר םִיַאָלַּכ עֶטְסעֶרְנ יִד זיִא
 הָוְצִמ איִד הָאּופָר ןייֵא טְלעֶטְׁשעֶג ייַּב רָד
 יד יוִו ֹוזַא תּונָז ןּופ טיִהאַּב סאָד תיִציִצ ןּופ
 רעֶייזטֶה רָעיִא הָׂשעְמ ןייֵא טְגְנעֶרְּב אָרָמִנ
 טְרעֶהעֶג טֶה נּוא תיִציִצ תֹוצַמ ןּופ ןְטְלאַהעֶנ
 יִז סוָו םַי םעֶד רֵּביִא הָנֹוז ןייֵא אָד זיִא םִע
 רַכָׂש ריִא ראַפ ןְדָלּוג טרדננה ריִּפ טְמעֶנ

 ןְרָלּוג טְרְדָנּוה ריִּפ טְקִיַׁשעֶג ריִא רֶע טאָה
 זַא נּוא טייֵצ רֶד ּוצ ןְטייֵרְג ןָא ְּךיִז לאָז איִז
 טעֶּבעֶג ףֹוא יִז טֶה ריִא ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רע
 סְנייֵא נוא עֶנִרעֶּבְליִו ןְטעֶּב םקעֶו ןְטעֶּב ןְּביִ
 זיִא טעֶּב סבילטיא ןְשיווְצ וא םִנעֶרְלאָגןייַא
 םעֶד ייַּב נּוא רֶטייֵל עֶנְרעֶּבְליִז ןייֵא ןעוֶועֶג
 עֶנעֶרְלאָנ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא טעֶּב םֶנעֶרְלאָנ
 טעקאנ ןאָמעֶג םֹוא ְּךיִז טֶה איז נּוא רָטייֵל
 םעֶד ףֹוא ןְבֹוא ץְנאַג טְצעֶועֶג ְּךיִז טאָה נּוא
 םוא ךֹוא ְּךיִז טאָה רֶע נּוא טעֶּב םִנעֶדְלאָנ
 ןינעקא טְצעֶועֶג ְךיִז טֶה נוא טעקאנ ןאָטעֶג
 ןְּבאָה :ּוא תיִציִצ עֶנייַז ןְמּוקעג ןיִנעֶו ריִא
 םאָרַא רֶע זיא םיִנָּפ ןייַז ףוא ןְנאָלְׁשעֶג םיִא
 דֶרֶע רֶד ףוא טְצעֶועֶג ְּךיִז טֶה נּוא ןְגְנאַנעֶג
 ְךיִז טאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג ּפאָרַא ְךֹוא איִז זיא
 ָםיִא ּוצ טְגאָז נּוא דְרֶע רעֶד ףֹוא טְצעֶזעֶג

 טְסעֶֶו ּוד ויִּב ןְואָל ּפָא שיִנ ְךיִד לע ְךיִא
 שאָה ןְניִפעֶג ריִמ ןיִא ּוטְסאָה סו ןְגאָז ריִמ
 ןייק געט עֶניימ ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג ריִא רֶע
 ראַנ ריִד ןּופ ןְהעֶועֶג טיִנ ןָׁשְנעֶמ ןיִרעֶנעֶׁש
 זיִא סאָד ןְטאָּבעֶג טאָג זָנּוא טֶה הָוְצִמ ןייֵא
 ןָא אייַּב רעֶד טאָה רֶע גּוא תיִציִצ תֹוצַמ

 ְךיִא (םֶכיֵהֹלֶא יי יִנֲא) לאָמ יז ןְּביִרְשעֶג
 ןייַז עֶׁשְר םעֶד טְלאָצַּב םוָו טאָנ רעֶיַא ןיִּב
 ףֹוא םיִקיִדַצ איד טְלאָצַּב נא רַכְׂש ןְוייב
 ףוא ןיִנעֶז דְְוצַא נוא םיִׂשֲעַמ עֶטּוג עֶרֶעייֵז

 אצת תשרפ

 ןֵּביִו איִד נוא ןְמּונעג ְּךיִז טיִמ איז טֶה קָלֲח

 - נוא עֶרֶה רֶצֵי םעֶד ןייַז לֶטֵבְמ ּוצ ּבייַוַא

 'הניארו
 יו ֹוזַא תיִציִצ ריִּפ איִד ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ריִמ
 טאָה ןְנאָז תּודֲע ריִמ ףֹוא ןיִלעֶוֶו נּוא תּודָע
 קעוֶוַא טיִנ ךיד לעוֶו ְךיִא ןְראווָׁשעֶג הָנוו יִד

 ןייד ןְּבייֵרְׁש ןָא ריִמ טְפעוֶו וד ויֵּב ןְואָל
 ןייַד ןּופ ןְמאַנ םָד נּוא טאָטְש ןיייַד נּוא ןֶמאָנ

 ִּבַ ןייַד ןופ ןְמאָנ םעֶד נוא ׁשֶרֶדֶמַה תיֵּב
 רֶע טאָה הָרָוַּת םיִא ייַּב טְסֶניִרעֶל ּוד םאוָו

 ְבעֶגעֶג ריִא טֶה נוא ןֵּביִרְשעֶג ןָא ץֶלַא םָד
 'ּוצ טאָה הָנֹוז יִד גוא ןגְנאַנעֶג קעוֶוַא זיִא נּוא

 ןיֵא םיִקָלֲח אייֵרְד ףֹוא רֶלעֶג ריִא טְלייֵמ
 קָלֲח ןייֵא נוא םיִינעּצ ןְּבעֶנעֶג יז טֶה קָלֵח
 ןייא נוא ראה טאָטְׁש םּוצ ןְּבעֶגעֶג איִז טאָה

 ןיִא טאָטְׁש רע ָד ןיא ןֵמּוקעג ויִא נוא ןְמעֶּב
 םיא ּוצ טְגאָז נּוא אָיַח 'ר ןופ ׁשָרְדֶמַה תיֵּב
 ןייַמ איָיַח יִּבַר טְגאָז רינְמ ְךיִמ אייַז יִּבַר
 םֶנייֵא ּוצ טסול ןייֵא ּומְסאָה רֶמאָט רֶטְכאָט
 ךיד ּוטְסיִּב םּורָד נוא םיִדִימְלַּת עֶנייַמ ןּופ
 טְפיִרְׁשעֶג סֶָד ןְמּונעֶג םֹורַא יִז טאָה ריַנְמ
 /  ריא ּוצ אייח יִּבַרּוטאָה ןָיוִועֶג םיִא טֶה נּוא
  ראַפ ןְניִזאָד םעֶד ריִד םעֶנ נּוא ייֵנ טְנאַועֶג
 סֹוא םיִא טאָה יִז סאוָו ןֵמעֶּב יִד נּוא ןאַמַא
 טעֶּבעֶג רָדָיוו םיא איז טֶה רּוסיִאְּב טעֶּבעֶג

 םֹורָנ איו ןיִנְרעֶל ןעֶמ ןעק ןופ רֶד רֵּתיִהְּב
 רֶכָׁש ןְּבעֶג אייֵז תיִציִצ ןּופ זיִא רַכָׂש רעֶד
 נּוא טְלעוֶו ריִנעָי ףֹוא נוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא
 ייַּב תיִציֵצ טְלעֶמְׁשעֶג הָרָוּת יִד טאָה םּורָד
 הֶׂשֵעַּת םיִליֵדְג ונְמִעַׁש ׁשֵּבְלִת אלנ םִיַאְלַּכ
 ףֹוא הָאּופְר ןייא זיִא תיִציֵצ לייוו (ֿךֶל
 תּונְז ּוצ זיִא הָאּופר ןייֵא ְךאָנ נּוא םִיַאָלַּכ
 ןמעֶנ ּבייַו ןייֵא דְנעֶגי רֶד ןיֵא לאָזיִמ סאָד
 אָט ּפָא םיִא ןּופ עֶרֶה רֶצָי רֶדְךיִז טעו ֹוזַא
 טְנאָז אָדְכִח בַר טְנאָז אָרָמְנ איִד איוִו ֹוזַא
 םיִרֵבֲח עֶנייֵמ ןּופ רֶסעֶּב ךיא ןיִּב םּורָד
 . ןֶמייֵצ ייַּב ןְמּונעֶג בייװ ןייא ּבאָה ְךיִא לייוַו

 ְךיִז טאָה ןְמּונעֶג ּבייַװַא ּבאָה ְךיִא דְלאַּב יוִו
 םּורָד ןאָמעֶג ּפָא ריִמ ןּופ עֶרֶה רָצָי רעֶד

 םִיַאְלַּכ ייַּב תיִציִצטְלעֶטְׁשעֶג הֶרֹוּת יִד טֶה
 טְכַא וצ ןייַז םִיקמ ׁשְנעֶמ רֶד ןאק םֶד לייַו
 ןייַז לֵּטַבְמ עֶרֶה רֶצֵי םעֶד ןאק נוא ראָי
 תיִציִצ ייַּב טְלעֶמְׁשעֶג הָרָוּת יד טֶה םּורְד
 ןְמעֶג לאָז ׁשְנעֶמ ןייֵא םֶרזהָׂשַאׁשיִא חֹקָייִּכ)

 םורדי



 תשרפ הניאצ

 ןְטְלאַה ְּךיִלְרֵע ּכייוַו ןייֵא ןעֶמ לאָז םֹורָד
 נּואעֶרָה רָצֵי םעֶד ןּופ םיִא טיִהאַּב איִז ןעֶד
 איצוהק ןָּביִרְׁשעֶג ןָא הֶרֹוּת יד טאָה םּורָד

 ןְהיֵצ םֹוא טעוֶו רָניֵא ןעוֶו (עֶר םֵׁש ָהיֶלֲע
 ןייק טאָהאיִז סאָד ּבייַוו ןייַז ףֹוא עַד םָׁשֵא
 טְנעֶניִל ויִאְו סֶע נּוא שאַהעֶג טִיִנ םיִלּותְּב

 םיִלָקְׁש טֶרָדנּוה רַמאָפ ריִא ּצ ןְּכעֶג רֶע לאָז -
 ןיִד תיֵּב םעֶד ראַפ ְךֶלייֵל סאָד טאָהיִמ נּוא
 אייַז רָּבייַו ןָמּונעֶג טֶה ןעֶמ גוא טֶכאַרָּבעֶג
 ןניפעֶג ןְראוָו זיִא סע ןעוֶו רֵּבֶא ןֶהעֶז ןְלאָו
 ןְטייֵט איֵז ןעֶמ לאָז ןעֶועֶג הָנְַמ טֶה יִז םֶד
 הֶׁשא ןייֵא ןעוֶועֶג סֵנאַמ טֶה ׁשְנעֶמַא ןעוֶו נּוא
 ןאַמ ריִא ּוצ רָּתּומ זיִא נוא רּוטַּפ יִז זיִא ֹוזַא
 ןעוֶועֶג הָנמ ןָליוו ריִא טימ םֶה יִז ןעו רֵּבֶא
 תֶרָּבּועְמ זיִא יז ןעוֶווליִפַאטייֵטעֶג יִז ןעֶמ טֶה
 דְניֵה סָד טֶה איֵז זיִּב טְראַוועֶג טיִנ ןעֶמ טֶה
 םעֶד טיִמ טייֵטעֶג איִז טֶה ןעֶמ ראָנ טאַהעֶג
 טֶה ןְגְנאַנעֶג דֶניֵק ּוצ זיִא יִז ןעוו רֵּבֶא דְניִק
 טאַהעֶג רְניִק םָד טֶה איז יב טְראוַועֶג ןעֶמ
 (שֵפָנ ֹוחָצְרּו ּוהֲעַר לעׁשיִאםּוקָי רֶׁשֲאַּכ יִּכנ
 ְךייַלְנ ויִאׁשיִא תֶׁשֲא ןייֵא םנאַמ זיִא רֶנייֵא ןעוֶו

 ןיִנְרעֶל ןנאד ןופ ןֶׁשְנעֶמ ןייֵא טינרה רע יו
 םיִטְסיִל ןייַא וַא לאו ֹוזַא םָדֹּפָא םיִמָכֲח יִד
 זַא נּוא םעֶנעֶי טיימ לֵאָרְׂשִי ןייֵא ּוצ טְנאָז
 ְךיִז רֶסעֶּב רֶעלאָז ןְמייֵט ְּךיִד ןעֶמ טעֶו טיִנ
 ןְטייֵט טיִנ ןיִרעֶרְנַא ןייק לאָז נּוא ןְטייֵמ ןְואָל
 ןייֵא .ּוצ טְנאָז םיִטְסיֵל ןייֵא זַא ְּךֹוא ֹוזַא
 לעוֶו טיִנ ןעוֶו שיִא תֶׁשֵא ןייַא ייַּב גיִל ַאְרְׂשִי
 נוא ןְמייֵט ןואָל ְּךיִז רֶע לאָז ןְטייֵמ ְּךיִד ְּךיִא
 ּוליִפָא נּוא ןְגיִל םיָנ ׁשיִא תֶׁשֲא ןייק ייַּב לאָז

 בקעי להוא
 בָאֹומּפנוא ןומע טְנאָזעֶג ןָאוטִה טאָג (וגו ינֹוטַע אֹובָי אלג

 ּונייַהְר טאָג ןּופ גָנּולְמאַז ןייַא ןיִא ןִמּוק טיִנ לאָז
 ראָט בָאֹימ קְלאָפ םֶר ןּופ רֶדֶא ןימע קְלאָפ םָד ןּופ רָנייֵא
 אל רֶׁשֲא רַבָד לֹע) ּבייוו ןייֵא רפ תיִלֵאְרְׂשִי ןייֵא ןְמעֶנ טיִנ
 טיִנ ךייא ְּבאָה אייֵז לייוַו (םִימִבּו םָחָּלַּב םָכְֶא ּומְדַק
 זַא געוֶו םעֶד ףיא רֶסאַוו טיִמ נּוא םֹורָּב טיִמ טְרעֶרעֶפעֶג

 לע רֵָׂש רֶׁשֲאַו םִירְצִמ ןּופ ןְגְנאַגעֶג םֹורַא טְנעֶז ריִא
 ְךיִר לאָזםֶעָלְּב ריד ףֹוא ןְגנּורעֶג טָה רֶע לייוַו (םָעָלְּב תֶא
 טאָג גוא (םעֶלִּב לֶא עַומְׁשִל ְךיֶהֲֹא 'ה הָבָא אֹלָוו ןְטְלעֶׁש
 תֶא וגו ָךֹופֵהּיַו םעֶלִּב וצ ןיִרעֶה ּוצ טְלאוָועֶג טיִנ טאָה
 ןּופ הֶלְלָק יִד טְרעֶק ראַפ טאָה טאָג גּוא (הָבָרבִל הָלֶלְקַה

 יַצ ןעוֶועֶג זיִא סֶע לֶשָמַא יִא סָע הֶכָרְּב ןייֵ ּוצ םֶעלַּ
 ןאַמיִרָא ןייַא רֶנייֵאזנּוא רֶׁשֹוע ןייא ןעוֶועֶג זיִא רָנייֵא רָדיִרְּב

 תֹוריִׁשע ןייַז רֶׁשֹוע םעֶד ןעֶנעג רַפ טיִנ טֶה רָמיִרָא רֶד נּוא

 הש הניאוו אצת

 :יִא םִע םיִמָבֲח יִרעֶנוא ןְנאָז הָנְמְלַא ןייֵא
 טסיל םֹורְנ טאָה רֶנייֵא הֶׂשֲעַמ ןייֵא ןעֶועֶג
 רַּפ ויִא נוא הָנְמָלַא ןייֵא ייַּב ןָניָל ּוצ טאַהעֶנ
 ץְראַה םֶד ןעֶד ןְראוָועֶגקְנאַרְק טְסּול םֹורְנ
 םיִאָפֹור איִד ןְּבאָה טְגעֶרְּבעֶג םיִא ןיִא טֶה
 ןניִל טיִנ ריִא אייַּב שעוֶו רֶע ןעוֶו טְגאָזעֶג
 יִד טְגעֶרְפעֶנ ןעֶמ טאָה ןָּבְראַטְׁש רע טעוֶו
 רֶע יִדְּכ ןִֵל ריִא ייֵּב עֶמ רע ּבֹוא םיִמָכֲח
 טְנאָזעֶג םיִמָכֲח יד ןֶּבאָה ןֶּבייֵפְּב ןֶּכעֶל לאָז
 טיִנ ריֵא אייַּב לאָז נּוא ןֶּבְראַטְׁש רֶע זאָל
 םיִא ראַפ ןייֵמְׁש טיִנ לאָז איִז ְךֹוא נּוא ןְגיִל
 געֵמ רע בוא טנעֶרְפעֶג ייֵז ןעֶמ טֶה טעקאַנ
 רֶמאָּט רָנאַוַו ןייֵא ְךֶרֹוד ןְרעֶר ריִא טיִמ
 םיִמָכֲח איִד ןְּבאָה ןֵּבעֶל ןֵּבייֵלְּב רֶע טעֶו
 ןְכאַמ זּומ ןעֶמ ןָראָוו טְׁשיִנ ראָט ןעֶמ טְגאָועֶג
 לאָז סֶע ְךֹוא נּוא הָריִבע רֶד ּוצ םיֹוצ ןייֵא
 ןיִאְל הָחָּפְׁשִמ ריא ּוצ הָּפְרָח ןייק ןייַז טיִנ
 הָלּותְּב ןייֵא םנאמ זיִא סע רעוֶו (הָל עַיַׁשֹומ
 ןֵפְלעֶּה ריִא לאָז סע;רעוֶו אָד טיִנ ויִא סֶע נּוא

 ריִא ףְראַדיִמ םֶד ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ
 רַוָמַמ אבָי אל) ןעק ןעֶמ סאוָו טיִמ ןְפְלעֶה
 םָד ןיֵא ןָמּוק טיִנ לאָז רֵזְמַמ ןייֵא (ֶיי לַהְקִּב
 זי לַהְקִּב יבָאֹומּו יִנֹומֲע אֹבָי אלג ַי לַהְק
 רָדָא ןֹומַע ןּופ רֶָכָז ןייא ןְמעֶנ טיִנ לאָז םִע
 םעו רע יֵׁשְטאָח לֵאָרְׂשִי תַּב ןייֵא בָאֹומ ןּופ
 טְכאַרְּבעֶג טיִנ ןְבאָה יי לייוו ןייז רַײנמ ְּךיִ

 רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי יִד רָסאֵוַו נּוא טֹורְּב ןייק;
 ןנּודעֶג טאָה בָאומ לייוַו ְּךֹוא נּוא רָּבְדִמ
 לֵאָרְׂשִיַא רֵּבָא ןֵטְלעֶׁש ְּךיִד לאָז רע םעָלַּב
 . רָמְכעֶמ איד ןּופ ּבייוַוַא ןְמעֶנ טְגעֶמעֶג טָה

 ןופ
 ןייז ןֶּבעֶגעֶג םיִא טאָה רֶׁשֹוע רעֶד רָדּורְּב רעֶד יִׁשְטאָח
 ןיִגעוַו טְסעֶד ןּופ טָּפְראַדעֶג טאָה רֶע סאוָו ׁשיִנעֶפְרעֶדאַּב

 טאַהְג רֶע טֶה הֶאְנָק תַמֲחַמזַא ןעוֶועֶג אֵנְקַמ םיִא רע טֶה
 טיִמ ּביִָׁש איִד ןיִנערְּב רַפ םיִא לאָז רֶע ןְקְנאַרעֶג יִד ןיִא
 ראוָועֶג ןּופ רֶד זיִא רֶׁשֹוע רָד ראָנ ןיִגעֶמ רַפ ןֶצְנאַג םעֶד
 ףאַפ טיִנ זיִא סֶע זַא זיֹוה םָד טיִהעֶג ּפָא טֶה נוא ןְראוָועֶג

 ָׁשּוּב תַמֲחַמ זיִא רֶורְב רעָמיִרָא רֶר נוא ןְראוָועֶג טְנעֶרְּ
 ָךיִי טאָה רָמיִרא ר גּוא טייַצַא טְרעֶודֶג ןיׁש טֶה ןְפאָלְטְנַא
 םעֶר ּוצ ףיְִּב ןייֵא טְקְִׁשעֶג רֶע טאָה טְנאָלְפֶג א רֶשיִ
 טאָה רֶׁשֹיֹע רֶד גוא ןָמּוק םייֵהַא ליוִו רֶע זַא רֶדְורְּב ןְכָייֵר
 ןְהעֶועֶג טֶה רֶמיִרֲא רֶד טְרעֶפְנֶעֶג טיִנ ראָג םעֶד ףֹוא םיִא

 םייִהַא ןייֵלַא רע ויִא טיִנ םיִאְרעֶפְנֶערֶרּורְּב רֶכייַ רֶד זַא
 טאָה גּוא ןאַמיִרָא םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג רֶׁשֹוע רַד טֶה ןָמּוקעָג

 ליִנ רָע לעֶׁשןייז ףיא ןֶמּוק שיִג לאָז רֶע טְגאָזעֶג םיִא
 םיא 9



 הניאצ 10
 לייוו ןעוֶועֶג ריִינְמ ְּךיַז םָה יִז זַא םָאֹומ ןּופ
 ןְגאָרְּט לאָז יִז רֶדֵס רֶד טיִנ זיִא הָׁשא ןייַא
 םֹודָא ןּופ רָדָא ירצמַא נוא רֶסאו נוא טֹורָּב
 ְךיִד ּוטְסְנעֶמ ןייז רינְמ ְךיִז טעוֶו רע ןעוֶו
 תֹורֹוד אייֵרָד ְּךאָנ ןייַז ןֵּתַהְתִמ םיִא 0

 לֵאָרְׂשִי ןינעקַא ןְגְנא עג 4 םֹודָא יֵׁשְטא
 איִד נוא רֵּבְרִמ רעֶד ןיֵא דְרעוֶוׁש ןייֵא 6
 ארׂשִי ופ רֶדניִיִדןְפְראוָועֶג ְּבאָה םִירצִמ
 ריִּתַמ טאָנ טֶה ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ רָמאֹו ןיִא
 ַײז לייַו ייֵז טיִמ ןייֵ ְּךי ןּתְִתִמ ּוצ ןעֶועֶג
 רֵּבִא לֵאָרְׂשִי יד ןגידְניז טְכאַמעֶג טיִנ ןֵּבאָה
 לֵאָרְׂשִי יִד טְכאַמעֶג ןֶּבאָה בָאֹומ נוא ןֹומַע
 ְּתְריִסַאעֶג טאָג טֶה םּורָד תּונָז טימ ןגיְִיז
 ןֵתַחְתֹמ טיִנ ייֵז טימ ְךיִז לאָז ןעֶמ גיִּבייֵא ףֹוא
 ןניִדְניִז טְכאַמ םָו רָד רֶגְרֶע זיִא םִע ןעֶד ןייַ
 ןעֶד םיִא טיִנָרַה םאוָו רֶד יוִו רעמ ןְׁשְנעֶמַא
 ןופ םיא ראָנ טְגנעַרְּב םיִא טיִנְראַה םִו רֶד
 נּוא טְלעוֶו רעֶנעֶי ןּופ טיִנ רָּבֶא טְלעוֶו רעֶד
 םיא טְגנעֶרְּב ןידְניִז םיִא טְכאַמ סאוָו רעֶד
 טְלעוֶו רעֶנעֶי ןּופ נּוא טְלעו רעֶד ןּופ םּוא
 ךיד טְסְלאָז ּוד (עֶר רָבָד לָּכִמ ָּתְרַמְׁשִנְמ
 ןִנְרעֶל ןנאד ןופ נוא זייֵב ןְרייר ּוצ ןּופ ןְטיה
 נּוא ןייַז הָנזְמ טיִנ לאָז ןעֶמ ּפָא םיִמָבֲה איִד
 טְוייוו סאָד נּואנ ןדייר עֶרָה ןֹוׂשָל ןייק טיִנ
 םעֶד ןְכאַמ ןעֶמ ןעק תּונז טיִמ ראָנ טיִנ םֶד
 ןעק ןְדָייִר טיִמ ּוליִפֲא יי עיני רָבַח
 םּוא ּוצ ןְניִדְניִז ןֵכאַמ רָבֵה םעֶד ְּךֹוא ןעַמ
 סו רַד ןעֶד ןְטְלעוֶו עֶדייֵב מ םיִא ןננעֶרְּב
 טְפאָדְמְׁשעֶג ָךֹוא טְרעוֶועעֶרְה ןֹוׁשָל ּוצ טְרעֶה
 טוט ןְׁשְנעֶמ ייד טְנאָז אָרְמִנ איד איו ֹוזַא
 עֶרָה ןוׁשָּל טעֶר םוו רֶד ןיגנְראַה ערָה ןֹוׁשָל
 עֶרָה ןֹוׁשָל םיִא ףֹוא רעֶר ןעֶמ םִו רֶד נוא
 וו רעֶד נוא עַרה ןֹוׁשָל טְרעֶה םוִו רָה גּוא
 עֶדייֵּב ןופ ןֵרֹול רַפ טרעוֶו עֶרָה ןֹוׁשָל טְרעֶה
 אייֵרְד ןּופ טְנאָז אָרמִנ איד איו וזַא ןְמְלעוֶו

 סהוא
 טְקִׁשעֶג טאָה רֶמיִרָא רֶד ןֵגֹוא עֶנייַז ראַפ ןְהעז שיִנ םיִא
 רָד נוא םיִא ּוצ ןֶמּוק ןיִגעֶמ לאָז רֶע רָדּורְּב םָד ּצ ןָׁשְנעֶמ
 טֶה רָדּורְּב ןייַמ טְנאָז ועָג טָה רע טְלאוָועֶג טיִנ טֶה רֶׁשֹוע

 ןָצְנאַג ןייַמ טימ ז יֹוה ןייֵמ נּוא ןיִנעֶרְּב ראַפ טְלאוָועַג ְךיִמ

 טאָג ראָנ רע יוִו ֹוזַא ןאַמיִרָא ן ויִא ןיִרעוֶו לאָז ָךיִא גגע ָבֹרַפ

 טאָה ןעוֶועֶג ליִצַמ ְךיִמ טאָה נוא ןאָמעֶג םַנ ןייֵא ריִמ טֶה

 רֶד לב זי לֵׁשמִּ ֶד .םיִא טיִנ ניי ןאָטעֶג טאָג ריִמ
 ןְמְלעֶׁש ןייֵג לאָז רֶע םֶעָלִב ןְגְנּודעֶג טאָה בָאֹמ ןּופ ּךֶלֶמ

 ױ | הניארו אצת תשרפ
 - טְפאָרְמְׁשעֶנ ןֵׁשְנעֶמ יד ןירעוֶו ןיִנעוֶו תֹוריִבַע
 ןופ טָלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא
 ןֹוׁשָל ּוא תּונָז נוא הָחיִצְר נּוא א"ע ןיִנעוֶו
 טְרעֶו רֶע סאָד יידד עֶלַא ןינעקא זיא עֶרֶה
 נוא ןְמְלעֶו עֶרִייּב ןּופ ןֶרֹול ראַפ רֶּביִרְד
 הָיְהִּת דֵתָיָו) טְגאָועֶג קּוסַּפ רעֶד טָה םּורָד
 רעד ןיִא םיִמָכַח יד ןָׁשְמייֵט סאָד וו ּףֶל
 ןִא רֶגָנִפ ןייַד ןאָט ןייַא טְסְלאָז ּוד אֶרָמִנ
 ןיִרעֶה טיִנ לאָז רַע ןְפאַמְׁש ראַפ ּוצ רעוא
 זיִא טֵשִּפ טּוׁשָּפ רעֶד נּוא עֶרָה ןֹוׁשָל ןייק
 םָנרעֶזיִא ןייֵא טְסְלאָזּודונוְּךָל הָיְהִּת דֵתָיְע
 סאָד דרעוֶוְׁש ןייַד ףוא ןְגעֶה ףֹוא ןְקאָלְפ
 ןָא .ּוד טְסְלאָוו ןְּבאָה ְּךֶרֹוצ טְסעוֶו יד ןעוֶו
 אָז ןעֶמ ְּךֶרֹוצ ןייַד ןקעַד ּוצ ּוצ דֶרע ןְּבאָרְג
 הֶנֲחַמ ןייַד נּוא ןְהעֶז טיִנ ַחיִר ןְסּואיִמ ןייק
 איד טֵרָּפִּב נוא גיִלייֵה נוא ןייַר ןייַז לאָז
 ַרִָׂי יִד םּורַא ןעוֶועג ןיִנעֶז ןקְלאָו עֶניִלייֵה

 ןְּבאָה ְּךרֹוצ יי טְמעֶנ ןעֶמ טֶה םּורְד נּוא |
 ןייק זיא ןְטראָד םאוְו הָנֲחמ רעֶד רַטְנּוא

 ראָנ זיִא ןְקָלאוָו רָד ןעֶד ןעוֶועֶג טיִנ ןקְלאוָו
 םֹורָד ןיִא חַרְזִמ ןיִא ןעוֶועֶג ןְטייֵז אייֵרְד ןיִא
 זַא טְפֶראַדעֶג ייֵז ןְּבאָה סאָד נּוא ןֹופְצ ןיִא
 רָּבֶא ןָמ ןיִסע ּוצ טְרעֶהעֶג ףֹוא ןְּבאָה אייז
 טיִנ סאָד ייֵז ןְּבאָה ןמ ןְסעֶנעֶג ןְּבאָה ייֵז זַא
 ןיִא ןגנאג ּוצ זיִא ןִמ רעֶד ןעֶד טְפְראַדעֶג
 םוא ןייֵק םיִא ןופ ןְּבאָה אייֵז רַריֵלְג עֶרעייֵז
 וייַּפְׁש יִרָדְנַא יִד וליִפֲא גוא טאהעֶגטינ גְנאַג

 רעֶד טֶה ןֶמ םעֶד ייַּב ןְסעֶעֶג ןְּבאָה ייֵז
 ןייק טאָה גְנאַנ םֹוא רֶעֶייִז סָד טְכאַמעֶג ןֶמ
 ןָּבאָה אייז זַא נוא טאַהע ָנ טיִנ ַחיֵר ןָסּואיִמ

 םוא רֶעיִיַז טאָה ןֶמ ןיִסע ּוצ טְרעֶהעֶג ףֹוא
 ןְּבאָה טְומעֶג ןְּבאָה ייֵז נּוא ןְקְניִטְׁשעֶג גְנאַנ
 רייז ןְקעֶד ּוצ ּוצ ןְקאָלְפ םנְרעֶזיֵא ןייֵא
 טְסְלאָז ּוד (הָנֹוז ןנֶתֶא איִכָת אל) גְנאַג םֹוא

 םאְו הָנֶּתַמ איִד זֹוה םֶטאָג ןיִא ןְגְנעֶרְּב טיִנ

 ןעמ בא
 עֶלַא ְמְלעֶׁש ןייַז טיִמ טְלאוָועֶג טאָה םֶעְלִּב נּוא ןֵרָוו איִד
 טאָה ןִרָוי יד ןאָטעֶג סַג ןייֵא טֶה טאָנ ראָנ ןָסייֵר םֹוא ןָדּוי
 טְגאָז םֶר בָאֹומ ּוצ טיִנ ןֶדּו יִר ּוצ סג ןייֵא ןאָטעֶגְךאָדרֶע
 טאָה טאָנ (הָָרְבִ הָלְלְַה תֶא ָךֶל 'ה ְָךֹופַהִיו קּוסָּפ רעָד
 םּורָד בָאֹומ ּוצ טיִנ הָכָרְּב ןייַא ּוצ הָלָלְק יד טרעק רַפ ריִד
 ּוטְסְלאָנ םָלֹועָל ְךיֶמְי לָּכ םֶתָבֹוטו םִמולׁש ׁשֹורדִת אל

 הָבֹוט רֶעיי ְטְׁשְראָפ טיִג לאָמ ןייק



 הניאצ

 נוא םּואימ זיִא סע ןעֶד הָנֹוזַא ּוצ טיִנ ןעֶמ
 (ְךיִׁשַת אל) טְלעֶטְׁשעֶגייֵּב רָד טֶה הֶרֹוּת יִד

 ןקיוו וצ ןָמעֶג טיִנ תיִּביִר ןייֵק טְסְלאָז ּוד
 יי ןְלְמאַז םוָו לֵאָרְׂשִי ליִפ אָד זיִא םִע םֶד
 תֹוָצִמ רַפ רֶד ןְפוק נּוא תיִּביר ְךֶרּוד דְלעֶנ
 רֶע איו ְךיִיַלְנ זיִא םָד ןייַז הָרֹוּת הָלֹוע ּוצ
 ןיִא הָנֹוזַא ןּופ הָנֶּתַמ איִד טְכאַרְּבעֶג טאָה
 טְנאָועֶג איִבָנ רֶד טֶה ףֹוַרְד נּוא זֹוה םְמאָנ
 ּוצ ןיִרעֶמ טיִנ טָלאָז ריִא (ונו ּוּפיִסֹות אל)
 טּבייֵרְׁש רֶעירְּפ נא תֹונָּתַמעָׁשְלאַּפ ןְנעֶרְּב
 תיִּביִר ןייק ןְמעֶנ טיִנ לאָז ןעֶמ זַא הֶרָוּת יד
 סאו רָד טְפאָרְטְׁשעֶג עֶדייֵּב ןיִרעוֶו ייֵז ןעֶד
 ּוד בֹוא ּוא תיִּביִר טְמעֶנ סאָו רָד נּוא טיִנ

 תיּביִר ןייק לעֶז ְךיִ ןעווו ןָגאָז ןיילַא טְסעֶו
 ְךיִמְךיִא לעוו םוָו טימ ןְמעֶג רֶדָא ןְּבעֶג טיִנ
 ןָא ייַּב רֶד הָרֹוּת ר טאָה םּורָד ןיִרעֶנ יד

 טעוֶו טאָג ןעֶד נו ףֶכָרָבְויִּכִי ןְּבירׁשעֶג
 ּוד סוָו םיִׂשֲעַמ עֶנייַד עֶלַא ןיא ןֶׁשְנעֶּב ְךיִד
 טֶה הָרֹוּת יִד רֶנעֶה עֶנייַד טיִמ ןאָמ טְסעוֶו
 טְסְלאָז וד 6ַַׂרְּבהַָּׂתיִּכנ ןְּירְׁשעֶג ןָא
 טְלעֶטְׁשעג ייַּב רעֶד טֶה נוא ןעֶייַליִנֲע םעֶד
 רָד זְנּוא טְוייוַו סָד (תעַרְצִה עַגְנִּב רֶמָׁשַהְו
 טְרעוֶו רעֶד ןעֶייַל טיִנ רָבַח ןיִיַז ליוִו םאוָו
 ׁשֶרְדָמ רֶד יו ֹזַא תַעַרְצ טיִמ טְפאָרְטְשעֶג
 םֶד טְגאָז ריִאֵמ 'ר הָרָדָס רֶד ןיִא טְּביֵרְׁש
 םו ֹוא זייַבַא ןיִגעוֶו ןּופ ראנג טְמּוק תַעַרָצ

 .ליוִו ןעֶמ יא ןְּבעֶג טיִנ הקָרְצ ןייק ליוו ןעֶמ
 טְגאָו קָחצִי 'ר ןאָמ טיִנ םיִדָסֲח תֹוליִמָג ןייֵק -

 ןיִרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ טמוק תֹיֵּבַד לעַּבא ןעוֶו
 זֹזַא טיִנ ּבאָה ְּךיִא טְנאָז רֶע נּוא קאַהַא ןעֶייל

 רע זּומ ֹוזַא זֹוה ןייַז יא תערְצ טאָנ טקיִׁש |
 רָד ףֹוא זֹוה םעֶד ןּופ םיִלָּכ עֶלַא ןָמֹור סֹוא
 רַפ טאָה רֶע םוִו ןֶּפיִז נּוא ןקאַה עֶלַא םאנ
 רֶע םֶד הָּפְרָח ןייז ןעֶמ טְהעֶז ֹוזַא טְנעֶקְייל
 ןָיוִועֶג הָרֹוּת יַד טֶה ְּךֹוא םָד גֹוא וייֵּבַא טֶה
 טְרעוֶו רַד רָבֵח ןייַז טיִג טעייל םָו רֶד סֶד

 טגאז ייֵל יִּבַר תֵעַרְצ טיִמ טְּפאָרְטְׁשעֶנ
 ייֵז רֶּבייוַו לייֵמַא ןְּבאָה תֹודִמ עֶזיִּב רעיִפ

 יב ָניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא רֶוְלעָה עֶטייַו ןְּבאָה |
 םֶד ןָסעֶנעֶג תעַרַה ץֵע םעֶד ןופ םֶה יִז הָזח
 ןיִרעֶה תֹודֹוסעְלַא ןְליוֵו רֵּבייוַו יד זיִא ירָדְנַא '

 וזַא זיִא ְךאַז רייז םיִנ םוָו ּוליִפֲא ןְסיוִו נּוא

 תַעמֹוׁש הֶרָׂשְו הָרָׂש יב ןָגיִפעֶג ריִמ איו!

. 

 וש הניארו אצת תשרפ
 עֶטיִרְד םָד ןיִרעֶה טְלאוָועֶג ץֶלַא טֶה הֶרָׂש
 ןניִפעֶג ריִמ איוַו ֹוזַא אֵנֹקְמ ןְטייל ןיִנעֶז אייֵז
 ריִא ןעוֶועֶג אֵנֹקְמ טאָה איִז סאָד לֵחָר אייַּב
 טאַהעֶג רֶרְניִק טאָה יִז םֶו הֶאֵל רֶטְפעוֶוְׁש
 נּוא לֹופ ןיִנעֶז ייֵז ויִא יִמְרעֶּפ םֶד םיִנ יִז נּוא
 םֶר הֶרָׂש ייַּב ןֵנִפעֶג ריִמ יו וזַא ְךיִלעֶמאַּפ
 ירֲהַמ ןְגירֶׁשעֶג ןָא ריִא ףֹוא טאָה םֶהָרְבַא
 לֶמעֶו םעֶנ נּוא ְךעֶג אייֵג (חַמק םיִאָפ ׁשֹּלְׁש
 יד נּוא ןְגְנאַנעֶג ְךיִלעַמאַּפ זיא איז ןעֶד לעֶמ
 יז ןְּבאָה תֹודֵמ עֶיִּב ייוְצ ְּךאָנ ןְגאָז םיִנּבַר
 רָדָיוו רָד םוָו ְּךאַזַא ןייַז לֵבֹוס םיִנ ןיִנעק ייֵז
 ןיִפעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא דְלאַּב ןיִנְרעֶצ נּוא ייֵז זיִא
 ןְראוָועֶג ְנֹורְּב דָלאַּב זיא איִז םֶד הֶרָׂש ייַּב
 יִרָדְנַא םֶָד נּוא רֶגָה ןיִגעוו ןּופ םֶהָרְבַא ףוא
 םִירמ ייַּב ןְנִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא ליפ ןיִדעֶר ייֵז
 עֶׁשֹוהְי 'ר טעֶרעֶג ליִּפ טֶה יז (םִיַרִמ רֵּבַדְּתַל
 ןְפאַׁשַּב הֶׁשא יִד טְלאוָועַנטֶה טאָנ זַא טְנאָז
 רֶע דיִלְנַא רֶסאֶוו ןּופ טְכאַרְמעֶג רֶע טאָה
 טיִיַטְׁש קּוסַּפ ןיִא איו ֹוזַא ןְפאַׁשַּב איֵז לאָז
 ּוצ ןְנאַטְׁש ראַפ טאָה רֶע (םיהלָא יי ןֵבִיַ

 טְנאָזעֶג טֶה שאָנ ןעֶד ּפיִר רֶד ןּופ יִז ןָפאַשַּב
 םָדָא ןּופ נֹוא םעֶד ןּופ ןְפאַׁשַּב יִז ְּךיִא לאָז
 ןְמְסיִלְגּוצ ןֶּבאָה גֹוא םייַװַא יִז טעֶו ןֹוׁשאִרָה
 ְפאַׁשַּב ןְראוָו טיִנ זיִא יִז יִׁשְאֶח ןעֶד ץֶלַא
 גֹוא טייַו ןייא איז טאָה ְךאָד גֹוא םעֶד ןּופ
 םעֶד ןּופ ןיִסֶע ּוצ טְסיִלְנעֶג טֶה נּוא טאַהעֶג
 לֹומ םֶד ןּופ ןְפאַׁשַּב יִז ְךיִא לאָז תַעַדַה ץֵע
 ןְפאַׁשַּב יז ְךיִא לאָז ןְרעֶר ןיִלעֶו ץֶלַא יִז טעוֶו
 ְךיִאלאָז ןניִבְנאַג ןיִלעֶו יִז טעוֶו דְנעֶה יִד ןּוֿפ
 ןייז ןיִלעוֶו יִז טעֶו םיפ םעֶד ןּופ ןְפאַׁשַּב יִז
 טאָנ טאָה םּורָד זֹוה ּוצ זוה ןּופ ןְריִפֹולַא
 םוָו ריִלְנַא ןופ ןְפאַשּב יִז לע ְךיִא טְגאָזעֶג
 ןּופ ּפיִר איד זיִאו סאָד ןְנְראָּב ראַפ זיִא סע
 טיִנ טאָה ץֶלַא סאָר רָּבֶא ןֹוׁשאִרָה םֶדָא
 הֶרָׂש ייַּב נּוא הִוַח ייַּב נוא סאָד ןְפֶלאָהעֶג
 עֶריִא טימ לַחַר ייֵּב נּוא ןְרעֶוַא עֶרְיִא טיִמ
 ריִא ןּופ רֶדֶליֵּב איִד טיִבְנאַנעֶג טֶה יִז דְנעֶה
 הֶאל ייַּב ןעוֶועֶג זיא ןְפֹול סאָד ןֶבָל רֶמאָפ
 איו (הֶאָל אֵצֵּתַו טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא
 תיִקיִרַצ יִד נּוא זֹוה ריִא ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא
 ריִא ףֹוא עֶרָה ןֹוׁשָל טעֶרעֶנ טאָה םִיַהַמ
 רייֵׁשעֶג ּפָא ְּךיִז טֶה רָע סאָד הָשמ רָדּורְּב

 ׁשְנעֶמ רָכיִלְטיִא רעֶהעֶג םּורָד ּבייַו ןייַ ןּופ
 גוא

 6 .00 יי "יע עטייה



 הניאצ 12

 ּוצ ןּופ ןייַז טְניִראוָועֶג הָׁשַא עֶכיִלְטיִא נּוא
 רֶּבייוַו יִד ןְּבאָה ְּךֹוא נּוא עֶרָה ןֹוׁשָל ןְדעֶר
 רָּביִא דְלאַּב ןיִנעק אייֵז סאָד תֹועיֵד עֶגְניִרְג

 רָּביִא טְרעֶורְמ יז ןעוֶו ּוליִּפֲא ןיִרעוֶו טעֶרעֶג
 ןישיריק ןיא טּביירש תופסוּת יוֵו ֹוזַא תֶמַא
 טְנייוַועֶג רֶעייֵז טֶה הָׁשִא ןייֵא סאָד הֵׂשֲעַמַא

 ןאַמ ריִא רָּביִא תֹורָבְקַה תיֵּב םעֶד ףֹוא
 תֹורָבְקַה תיֵּב םֶד ייַּב נּוא ןֵּבְראַמְׁשעֶג זיִא םוִו
 ףֹורָד זיִא בֶנֹנַא םאוָו הָולְּתַא ןעֶועֶג זיִא
 םאָד טיִהעֶנ םיִא טֶה ׁשְנעֶמַא נּוא ןְגְנאַהעֶג

 הָיּולּת רֶד ןּפ ןְריינְׁ ּפֶא טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ
 רעֶד םֶה ֹוזַא טְצעֶועֶג רָמֹוׁשַא טֶה ןעֶמ ןעֶד
 םעֶד ףוא ןְנייוו הָׁשִא איד טְרעֶהעֶנ רֵמֹוׁש
 נּוא ןְמּוקעֶג ריא ּוצ רֶע זיא תֹורָבְקַה תיֵּב
 תֹורָבְקַה תיֵּב םָד ףֹוא טעֶרעֶג .רָּביִא יִז טָה
 ןַדעָר רֶּביִא טְואָלעֶג דְלאַּב ְּךיִז טֶה יִז נּוא
 ןעֶמ טֶה םעֶד ןיֵא ןֶליוִו יו ןאָטעֶג שֶה נּוא
 טאָה ןָמיְִׁשעֶג ּפָא הָיולְּת רָד ןּופ בג םעֶד
 ְךיִא לעוֶו םאוָו ןְגירְׁשעֶג רעייִז רמֹוׁש רעֶד
 ּבאָה ְךיִא םֶד ןְטייֵט ְךיִמ טעוֶו ןעֶמ ןיִרעֶפְנֶע
 ְרייֵנְׁש ּפֶא הָלְּת רֶד ןּופ םנג םָד טואְלעֶג
 רָּביִא טְמיִראַּב רָד הָׁשִא איד ְּךֹוא ְּךיִז טֶה
 ְךיִא טְגאָועֶג םיִא ּוצ טאָה נּוא רֵמֹוׁש םעֶד
 ןייַמּו םורַא םעֶנ ןְּבעֶנ הָּצֵע ןייַא רִיַר לעוו
 רָד ףֹוא םיִא גְנעֶה נוא רָבֹק םעֶד ןּופ ןאַמ
 רֶד טֶה בִנְנ םעֶד ןּופ טְרָא םָד ףֹוא הָיולִּת
 ףֹוא ןאַמ ריִא טאָה נּוא ןאָטעֶג ֹוזַא רַמֹוׁש
 ןעֶמ ןעק ןנאד ןופ ןְגאַהעֶג ףֹוא הָיּלְּת רָד
 תֹועיֵד עֶגנִרְג ןְבאָה רֶּבייַו לייֵטַא םָד ןְהעֶז
 ףֹוא ןְנאָז ֹוזַא לאָז ןעֶמ םַד םֹולָׁשְו םַה רֶּבֶא
 יד ְּךיִו טוט ןיִנעוֶו עֶרָה ןֹוׁשָל ןּופ לייוַו עֶלַא

 טְנאָזׁשְרדִמ רֶד נוא לֵאָרְׂשִי ןּופ ּפָא הָניְִׁש
 זיִא רעֶד עֶרָה ןֹוׁשָל טעֶר סו רעֶד ֹוזַאְךֹוא
 םּורְד סֶד םיִליֵלֲא תַרֹובֲע טְניִד רע יו ְךייַלָנ

 םּורָד לֵאָרְׂשִי ןּופ הֶניִכְׁש איד ּפָא ְךיִז טּומ
 רֶׁשֲא תֶא רֹוכָע ןְּבירְׁשעֶג ןָא הָרָּת יַד ֶה
 טֶהטאָנ םוָו קְנעֶרעֶג (םִיְרמְלְךיֶהֹלֲאְייהָשָע
 טעֶרעֶנ טאָה יִז לייוַו סאָד םִיָרִמ ּוצ ןאָטעֶג

 ה"לש
 טְסְלאָו (םִיַרמִל ךיהלֲא 'ה הֶׂשֶע רׁשֲא תַא רו

 םִיְרִמ רעֶד טאָה טאָנ םאָו ןְנאַמ רעֶר ְךיִד
 ןּופ הֶׂשֲעַמ איֵד ןָא גְנּונאַמ רעֶד איִד נּוא ןאָמעֶג

 דיי וצ עֶרֶה ןֹׁשָל ןייק טאָּב רַפ ןייֵא זיִא םיְָמ

 אצת תשרפ

 יי שש שי

 הניארו

 אייַּב רעֶד טאָה הָרָוּת איִד נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ 7
 ןעייֵל טְסְלאָז ּוד (ּךֵַרְּב הֶׁשַתיּכנ ןְּביִרְׁשעֶג
 טעֶרעֶג טְסאָה ּוד ןעו ןוָייוַו ּוצ רָבֵח ןייַד
 ןאָמעֶג ּפָא ְךיִז טֶה הָניכְׁש יֵד נּוא עֶרֶה ןֹוׁשָל
 ְךִז טעֶו ֹוזִא הָקָדְצ ןְּבעֶג ּוטְסְלאָז ריִד ןּופ
 יוִו ֹוזַא ןירעק םוא רָדָיוִו ריִד וצ הָניִכָׁש יר

 יֵבָא יִּבַר יִתָּבַר ׁשֶרֶדֶמ ןיִא ןְניִפעֶג ריִמ
 ..ףֹוא רֶׁשֹוע םעֶד ייַּב טייֵטְׁש יִנָש רֶד טְגאָז
 רָמְכעֶר רָד ייַּב טייֵמְׁש םאָנ נּוא ריִמ רֶד
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו וזַא יִנָע םֶד ןּופ דְנאַה

 א

 - אייֵּב טייֵמְׁש טאָנ (ןֹויָבֶא ןיִמיִל דֹומֲעַי יִּכנ
 טְלאָצַּב נּוא ןֹויְבֶא םָד ןּופ טייַז רַמְכעֶר רֶד

 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םּורָד רַכְׂש ןייַ ןָכיֵלְשיִא
 .הָקָרְצ ןייֵדךְרֹוד רֶמּולְּכ (הָקָרְצ הָיְהִּת לו
 רֵכְׂש קֹוׁשַעַת אלכ ןייַנ ריִד רַפ טאָנ טעוֶו
 רַכָׂש םָד ןֶטְלאַה ןייַא טיִנ טְסְלאָז ּוד יִנֶע
 . טיִּבְרַאעֶג ריִד ייַּב טאָה סאָָו יִנֲע םעֶד ןּופ
 יֵדְּכ טְכאַנ טְרעֶו םִע ייֵא םיִא לאָצַּב נּוא
 ןָּבאָה ּוטְסעֶו ֹוזַא טאָנּוצ ןָפּור טיִנ לאָז רֶע
 ּוד (הָנָמְלַא דֶנָּב לֹוּבֲהַת אל) הֶרָיַבֲע ןייַא

 הָנָמְלַא ןייַא ןּופ ןֹוּכְׁשַמ ןייקןְמעֶגטיִנ טְסְלאָז
 ןיִא ריִא ּוצ ןייֵג ןייַרַא טיִנ טְסְלאָז ּוד סאָד
 ריִד לאָז איִז ראָנ ןֹוּכְׁשַמ ןייֵא ןְמעֶנ ּוצ זֹוה

 ריִד זיִא איִז ןעוֶו ןֹוּכְׁשִמ ןייֵא ןְגאָרְמ םֹורַא
 (ונו הֶרְׂשַּב רָמֹוע ְּתְחַבָׁשְוו גיִדְלּוש דְלעֶג

 ןיא ןראק דָנּוּב ןייַא ןְסעֶג רַּפ טְסאָה ּוד ןעוֶו
 ןמעֶנ ּוצ ןיִרעֶק םּואטיִנ ְךיִדּוטְסְראָמ דֶלעֶּפ
 טעוֶו טאג נוא יִנֲע םּוצ ןְּבייַלְּב לאָז סֶע םיִא
 איד ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ ןְׁשְנעֶּב ראַפ רַד ְּךיִד

 ןייֵא טרִיל רַּפ רֶׁשֹוע ןייֵא ןעוֶו ּפָא םיִמָכֲה
 טְניִפעֶג יֵנָע ןייֵא נּוא לטייֵּב ןייַז ןּופ ןׁשאֶרְג
 יו ְךייַלְנ תּוכְז ןייַא רֶׁשֹוע רַד טֶה ֹוזַא םיִא
 רע יֵׁשְטאָה ןְּבעֶנעֶג םיִא הָנוַּכְּב טאָה רֶע
 איו ֹוזַא טאַהעֶג טיִנ הָנְוַּב ןייק ףֹורְד טֶה
 ןיִא ןְראָק ןְסעֶג ראַּפ םעֶד אייֵּב ןְנִפעֶג ריִמ
 יי יִׁשְמאָה סֶע טְמעֶג יִנֲע רעֶד גוא דְלעֶּפ
 םיִא יִג ְּךאָד ןעוֶועֶג טיִנ ּוצ רעֶד זיִא הָנוַּ
 סא שורקה

 םעֶד טיִמ הָרָהְזַא איִר הָרֹוּת איֵר םֶה הָנְוַּכָּב נּוא
 ַא ןֶייוַו ּוצ טְלעֶמְׁשעֶג גְנּונאַמ רעֶר הֶרביְ ןֹׁשָל
 ןעֶמ נּוא ןְטייֵצ עֶלַא ןיִא לַח זְנּוא ףוא זיִא םאָר

 ,?ןָפעֶג ראַּפ םעֶד ןיִא קיִלְּב ןָגוא ןייק ףְראַר
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 רֵאַפָת אל) רַכָׂש ןָסֹורְג ןייֵא רפ רָד טאָנ
 עֶטְסעֶּב יִד ןֶסייֵרּפָא טיִנ טְסְלאָז ּוד (ְךיֶרֲחַא

 וד טְרעֶי ןְטְראָ יי ןייַד ןופ ןְּבּורְמ ןייק |
 יא ְךֹוא טייל עֶמיִרָא וצ ןְאָל אייז טְסְלאָו
 עוֶו ןעֶמ טְנייֵמ םֶד ןְמיִראַּב ׁשְטייֵמ רַאפִּת

 יי ְךיִד ּומְסְלאָו יִנֲע םעֶד סיִּפֲע טְסֶּביִנ ּוד ן

 טְנאָז קּוסָּפ רעֶד יוִו ֹוזַא ץֶמיִראַּב טיִנ טיִמ
 םָד וו ׁשיִאְו ֹודְסַח ׁשיִא אָרְקִי םָדֶא בר)
 םאָד טייַל ליִּפ אָד ןיִנעֶז סַע ׁשְמייֵט ויִא
 רע םוָו הֹקָדְצ ןייַז םֹוא טעֶיירְׁש רָכיֵלְטיִא
 ןייֵא וזַא ןעֶמ טְניִפעֶג יוֵו רֵּבִא ןְּבעֶגעֶג טאָה
 טָעייֵרְׁש נּוא דֹוסּב הָקָָדְצ טיִג רעםָד ןֶׁשְנעֶמ
 ןְגאָלׁש לאָז ןעֶמ ףּונָּכַי םיעָּבְרַא) םֹוא טיִנ
 רֵבֹוע זיִא וו םֶָד םֶנייֵא ןָא תֹוקָלַמ גיִצְרעֶפ
 םיִא טֶה ןעֶמ נּוא טאָנ ןּופ טאָּבעֶג ןייֵא ףֹוא
 נּוא לייַז ןייֵא ּוצ ןְדְנּוּכעֶג ּוצ דְנעָה עֶנייִז טיִמ
 ןייזויּב ּבייל ןייַזטקעֶדעֶג ףֹוא םיִא םֶה ןעֶמ
 ןעֶמיִר ןייא ןמונעג טה שמש רָד נּוא ץראה
 טֶה נּוא לֶזייֵא ןייֵא ןּופ רָדָא םקָא ןייַא ןּופ
 סאָד םיִא ןְזיו וצ ןְגאָלְׁשעֶג טיִמ רֶד םיִא
 .לָוייֵא ןייַא רָדָא סֶקָא ןייֵא ןּופ רַנְרֶע זיִא רע
 (וגו ּוהֵנֹוק רֹוׁש עַדָי) טייֵטְׁש אייֵז ייַּב ןעֶד

 לְוייֵא ןייֵא נוא רָפֹוק יז טְסייוֵו סקָא ןייֵא :

 רעֶד רֶּבֶא ןְראַה ןייַז ןּופ עֶמְראַק יֵד טְסייוֵו
 טאָה םּורְד נּוא ןינעק טינ טאָנ ליוַו עֶׁשֶר
 לייוַו תֹוקָלַמ גיִצְרעֶפ ןְגאָלָׁשעֶג םיִא ןעֶמ
 םֶרָטימ רָד ןיא ןְפאַׁשַּב ןְרוָו זיִא שֶנעֶמ רֶד

 רֵבֹוע טאָה רֶע נּוא גאָט יִצְרעֶפ ןיִא ּבייל |
 ןָראוָו זיִא איִז סאָו הָרֹוּת רעֶד ףֹוא ןעוֶועֶג
 ןֹוׁשאִרָה םֶרָא נוא גאָט גיִצְרעֶפ ןיא ןְּבעֶעֶג
 טְפאָרְטְׁשעֶג תֹולָלַק גיִצְרעֶּפ טיִמ ָךֹוא זיִא
 גְנאַלְׁש יִדנוא ןְהעֶצ הָוַח נּוא ןְהעֶצ רֶע ןְראוָועֶג
 רָּביִא ךֹוא ֹוזַא נּוא ןְהעֶצ דְרעז יד נּוא ןְהעֶצ
 אָרְט לֵאָרׂשִי נעם יד
 ןּופ נּוא ראָי ניִצְרעֶפ רֶּבְדִמ רָד ןיִא ןייַז ּוצ
 רֶנייֵא ןעוֶו ּפָא םיִמָכָח יד ןיִנְרעֶל הָׁשֶרַּפ רֶר
 רֶע ויִא ּבייוַו ןייַז רֶדֶא רֵבַח ןייַז טְנאָלְׁש
 איד ןָא טְמעֶנ רֶע ןעוֶו ואל ןייֵא ףֹוא רֵבֹוע
 ףֹוא הָרָּפַּכ ןייֵא םאָד ויִא ּביִל רַפ תֹוקָלַמ

 איד ּךיֶניֵעָל ַץִחא הָלְקְנע תֹוריִבַע עֶנייַז
 תֹוקָלַמ םיִא טאָה ןעֶמ ןעוֶו ןְגאָז םיִמָכֲח
 ּוד נּוא רָרּורְּב ןייַד ןֹוש רֶע זיִא ןְגאָלְׁשעֶג
 ןָפְראוַו ףֹוא ּוצ ןייַז ׁשיִיבִמ טיִנ םיִא טְסְלאָנ
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 ןָא םיִא רֶע טָפּור םּורְד נּוא הֶרָיַבַע יִד םיִא

 גיִסייֵרְד נא ןיינ לאָצ רֶד ןיִא טֶה םֶד ּףיִחָא
 ניִסייֵרְדנּא ןיינ ןְטיִלעֶג טֶה רָע ןעֶו ןְיוו ּוצ
 יִּכ) .רֶעירָפ יו ֹוזַא רָדְורַּב ןייַד ןֹוׁש רֶע זיִא

 ןֶציז ןילעוֶו רָדיִרְּב ןעוֶו (דְחַי םיִחַא ּובְׁשֵי
 רֶדְניק ןָא ןֵּבְראַטְׁש שעֶו רֶנייֵא נּוא םָנייֵא ןיִא
 ְּביִמ ּכייוו ןייַז רֵדּורְּב רֶרעֶדְנַא רעֶד לאָז
 לאָז םִע יִדְּכ ּבייַַו ןייֵא רַּפ איִז ןְמעֶנ ּוצ ןייַ

 רעֶד ןָסעֶג רַפ נוא טקעֶמעֶנ ּפֶא ןיִרעוֶו טיִנ
 טְּבְראַטְׁש סע רעוֶו ןעֶד רֶרֹורָּב ןייַ ןּופ ןְמאָנ
 יִד נוא ןְסעֶג רּפ ןְמאָנ ןייַז טְרעוֶו רֶדָניק ןָא
 םֵּבימ יִז לאָז רֵדּורְּב רַטְצְלעֶ רַד זיִא הָוִצַמ
 הָוְצִמ יִד זיִא ֹוזַא נא ןְּבעֶג הֶציֵלֲח רָדָא ןייַז
 יִד רפ ךיִז טְלעֶטְׁש רֶדְורְּב רֶד הָציִלֲח ןּופ
 ןהיִצּפאָרַא םיִא ףְראַד הָמָבָייֵד נּוא םינַײד
 .ףְראַד נּוא םיִּפ ןְטְכעֶר םעֶד ןּופ ְּךיִׁש ןייַ
 ץֶכֲיֵפְׁשַא ֹוזַא ןְעייֵפׁש םֹוא םֶבָי םעֶד רַּפ
 נּוא ןְהעֶז ןינעק םִע ןְלאָז םיִניָיַד עַלַא סאוָו
 - הָמָׁשְנ יִד לייַוַו םּוּבִי ןּופ םַעַט רָד זיִא ְּךֹוא

 לאָמ ייֵרְד ןְטייֵצ ּוצ טְרעוֶו ןֶׁשְנעֶמ םֶד ןּופ
 קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא טְלעֶו רעֶד ףֹוא ןֶרֹוּבעֶג
 טאָג (ונו לֶא לַעָפִי הָלֵא לָּכ ןֵהנ טייֵטְׁש
 ןְפאַׁשַּב לאָמ ייד ייֵוְצ ןֵׁשְנעֶמ םעֶד טּומ
 ּוצ םֶנְהיֵנ םֶד ןּופ ןירעוֶו לּוציִנ לאָז רֶע יִדָּכ

 טְכיֵל םעֶד ןיא ןְטְכייֵל ּוצ ןְרע ןֵג ןיא ןְמּוק
 טֶּבייַרׁש ְךֹוא ֹוזַא יא ןְּבעֶל ןגִּביֵא םעֶד ןּופ
 ןייַא ןְטייֵצ ּוצ זיִא םּורָד סאָד ריִהָּבַה רעֶד
 ןיִא זיִא הָמָׁשְנ ןייַ פייוַו לֵּביִא רֶעייֵז קיִדַצ

 דייל םּורד עֶׁשֶר ןייֵא ןעוֶועֶג ליונְלִנ םעֶנעי
 איז יִדְּכ קיִדַצ םעֶד ייַּב םיִרּוסְי דְנּוצַא איִז

 וצ ןְטְכייַל לאָז נוא ןיִרעֶוו טְרעֶטייֵלעֶג לאָז
 טְצְנאַלְפ רֶנייֵא לָׁשָמ ןייַא זיִא סע אָּבִה םֶלֹוע
 ֹוזַא טְרָא םעֶד ןיִא טיִנ טאָרְג רֶע נּוא םֹוּבַא
 ּוצ טָרָא םעֶד ןּופ םֹוא םיִא רֶע טְסייַר

 וזַא !טְרָא רעֶדְנַא ןייֵא ףֹוא םיא ןְצְנאַלְפ
 טאָג טְכאַמ טְכעֶלְׁש זיא ׁשֶנעֶמ רֶד ןעוֶו ְךֹוא
 נוא ףונ ןיִרָדְנא ןייֵא ןיא ןְפאַׁשַּב הָמָׁשִנ יד
 אייֵרְד ןופ טְּבייֵרְׁש אָריווְדְרּוק הָׁשֹמ יִּבַר
 לאָמ ליפ ׁשֶנעַמ רעֶד טְרעוֶו ןיִנעֶו ןְכאַז
 יִנ טֶה ׁשְנעֶמ רעֶד ןעווו זיִא םִנייֵא ןְפאַׁשַּב
 תֹוָצִמ ןְצייֵרד נּוא טְרָדָנּוה סְקעֶו עֶלַא ןאָטעֶג
 רָע ויִּב ןֶּפאֵׁשַּב לאָמ ליִּפ רֶע טְרעֶו ֹוזַא

 ןג ןיא ןִמּק ייֵ ְךֶרֹוד לאָז רֶע עֶלַא ייֵז טוט
 ורע
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 ןעק; רעוֶו ןיִנעֶרְּפ ליוו ןעֶמ ּבֹוא נּוא ןָרֵע
 ןְצייֵרְד גּוא - טְרָדָנּוד סקעֶז עֶלַא ןְטְלאַה
 רעֶד ןַהֹּכ ןייק שיִנ זיא םוָו רעֶד ןעֶד תֹוצַמ
 םיִנֲהֹּכ סאוָו תֹוָצִמ איִד ןְטְלאַה טיִנ ןעק
 אָד זיִא םִע ויִא ץּוריִּת רעֶד ןְטְלאַה ןְּפְראַד
 הָוְצִמ רֶד ּוצ ְּךייֵלְנ ןיִנעֶו סו תֹוָצִמ לייֵטַא
 ויִא ייֵז טּומ ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו םֶד םיִנֲהּכ ןּופ
 םיִנֲהּכ ןּופ תֹוָצֵמ איִד שּוט רֶע איו ְּךייַלְג
 ןופ ףּונ ןייֵא ןיִא םיִא טְפאַׁשַּב טאָג רֶדָא
 הָוְצִמ איִד ןייַז םייַקְמ רע ןעק וזַא ןֵהֹּכ ןייַא
 טְפאַשּב טאנ זיִא יִרָדְנַא םָד םיִנֲהֹּכ יד ןּופ
 יד יִרְּכ ןְׁשְנעֶמ םעֶד לאָמ ייֵרָד רֶדָא ייוֵוְצ
 וזַא ןייַז גיִהְנַמ טְכעֶר טייַל איִד לאָז הָמְׁשִנ
 ְפאַׁשַּב ןְראוָו ויִא לָבָה ןּופ הֶמָׁשְנ איד איו
 ןְטְלאַהעֶג הָביִׁשְי ןייֵא טֶה רע םֶד םָׁש ןיִא
 ןופ ןְמייֵצ יִד נוא םֶהָרְכַא ןּופ ןְטייֵצ יד ןיִא
 ןָמּוקעֶג הָמָׁשְנ איד זיִא ְּךאָנ רעֶד נּוא בֹקֲעַי
 הָרוּת טְכאַמעֶג טאָה רַע סאָד הָׁשֹמ ןיִא
 ןייַז ןעוֶועֶג זיִא םּורָד לֵאָרְׂשִי ּוצ ןיִנְרעֶל
 יד ייֵרְד עֶלַא ףֹוא טְזייוַו סאָד הָׁשֹמ ןְמאָנ
 ויִא א'ה יִד םֵׁש זיא ן'יש יִד הָׁשֹמ ויִא םימ
 ׁשְנעֶמ רַדיטְרעוֶו םּורְדֹזיִא עֶטיִרְד םָד לָבָה
 טְרעֶטייַלעֶג לאָז רֶע יֵדְּכ ןָפאַׁשַּב רֶדיוו
 ןאק םִנהיִג םֶד ןעֶד תֹוריִבַע עֶגייַ ןּופ ןיִרעוֶו
 ןייק טֶה ןעֶמ זַא ןְכאַמ ןייֵר נּוא .רָמֹול טיִנ
 ְפאַׁשַּב םיִא טאָג זּומ םּורָד ןְטְלאַהעֶג הָוְצִמ
 טאָג ןעֶד הָוְצִמ יִד ןייַז םיִיִקְמ לאָז רע יֵדְּכ
 ןָכאַמ ןייב היי ליוִו נוא טייל טימ דָסָה טומ

 עֶׁשֶרַא ןּופ הָמָׁשְנ ןייֵא טמוק ןְטייֵצ ּוצ נּוא
 זיִא סאָד הָיַח ןייֵא ןיִא רָדָא הָמֵהְּב ןייַא ןיִא
 הָׁשּודְקִּב ןְמְלאַהעֶגטיִנְּדִז טֶה עֶׁשֶר רָד לייַו
 הָמֵהְּב ןייֵא ןיִא טאָג םיִא טָּפאַשַּב םּורָד

 יד טאָה טיִמ רעֶד סאָד הָיַח ןייֵא ןיִא רֶדֶא
 איִד טְרעֶו ןְטייֵצ ּוצ נּוא רעֶצ סֹורָג הָמָׁשְנ
 רעיִרְפ זיִא יז םוו הֶכֹקַג ןייא ןְראָּבעֶג הָמָׁשְנ
 ןייֵא ןיִא טְמּוק איִז רָדֶא רָכָו ןייֵא ןעוֶנעֶג
 ןיִא טמּוק הָמָהְּב יִד םֶד הָכוז יִז ויִא הָמָהְּב
 טיִלֹוק רֶע :ּוא לֵאָרְׂשִי ןייֵא ןּופ דְנאַה רעֶד

 טא( :ַחֹנ תַשְרַפ ןיִא איִז טְניִפעֶג ןעֶמ ,הָרָקעיִנָר זיִא אֵצַה יִּכ תֶרְֹּפַה
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 / .אבת תשרפ
 . ׁשֹוריִתו עֶבֶׂש ְּךְמְסַא ּאְלְמִיְו ּךֶתֶאּובְּת לָּכ
 . זָנֹּוא טאָה קּוסָּפ םעֶד ןיא (ּוצֹורְפִי ְּךֶבֹקִי

 המלש |

 ןיִא טְנאָז ְךֶלֶמַה הֹמלָׁש (אֹבָח יִּכ הָיָה
 . תיִׁשאֵרְמּו ְךֶֹוהָמ יי תֶא רֵּבַּבִ יִלְׁשִמ

 אצת תשרפ
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 | הניארו

 ׁשיִלְּפ ריִא טָסֶע ןעֶמ נּוא הָכָרְּבַא טיִמ איִז
 יד מאָה ֹוזַא בֹומ םֹוי םיִא רָדָא תַּבִׁש םיִא

 || םעֶד ְּךְרֹוד ןעֶק איִז סאָד הָיִכְ ןייֵא המָׁשְנ
 || ןָא הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד ןיִרעֶו טְכעֶר רַפ

 ןייַו םֵּבַיְמ לאָז רָדּורְּב רעֶד סאָד ןֶּביִרְׁשעֶג
 ,הָמָׁשְנ ןייַז טעֶוו רֶמאָּט ּבייוַו םֶרָדְורְּב יי
 אייז ןופ סאוָו דְניֵק םעד ןיִא ןיִרעוֶו ןְפאַׁשַּ
 ןֵׁשְנעֶמ םעֶד סאָד ויִא ֹוזַא ןְמּוק םֹורַא טעוֶו

 ְרוד ןְפאַׁשַּב טְרעוֶו רע םֶד הֶאְנַה עָסֹורְנַא
 ייֵװְצ ןעוֶו יִׁשּוכְמִּב הָקיוחָהְוו רֶדּורְב יי
 נוא ןְנאָלְׁש רֶדְנאַנַא טיִמ ְךיז ןילעוֶו ֶׁשְנֶמ
 ןָפְלעֶה ּוצ ןָמּוק טעו םעֶנייֵא ןופ ּבייַו ןייֵא
 || ןִמעֶנ ןָא ןדמערפ םעֶד טעוֶו נוא ןאַמ ריִא
 |  ריִא לאָז ןעֶמ יּיאָר איֵז זיִא דְנאַׁש ןייז אייַּב
 || ןְרְמערְּפ ןייֵא טֶה יִז לייוַו דְנעַה יַד ןְקאַה ּפָא
 . טמעֶנ ןעֶמ ראָנ ןֵמּנעַג ןָא דְנאַׁש רעֶד אייֵּב
 , טְרעוֶו זיִא דְנאַה איִד סאו ריִא ןּופ דְלעֶג
 , אלנ ןאַמ ריִא ןּפְלעֶה טְלאוָועֶג שֶה יִז לייַו
 .(הָנֵטְקּו הָלֹודְג ןֶכֶאְו ןֵבָא ְךֶפיֵכְּב ףֶל הָיְהְי
 |/ יַוְצ לֶטייֵּב ןייַד ןיא ןְּבאָה טיִנ טְסְלאָז ּוד
 , ןֶסֹורְנ םֶָד טיִמ ּוטְסעֶו ןָפֹוק טְכיוִועֶג ייֵלְרֶע
  םָנייֵלְק םעֶד טיִמ ןָפֹוק ראַפ נּוא טְכיוועֶג
 / םִע וַא נוא ןאָט טיִנ ּומְסְראָמ סָד טְכיוִועֶנ

 || ןְשיווְצ ןייז טְכיוֵועֶג עֶׁשְלאַּפ םֹולָׁשְוַח טעוֶו

 / יַד ןיִקעֶמ ּפֶא טְפְלאָז ּוד ןְסייֵהעֶג טאָנ טֶה
 | ןירעֶװ טעֶו םִע ןעוֶו ןעֶד קלָמע ןּופ ןְמאָנ
 || םעֶו ווא קֶלָמֲע ןּופ ןְמאָנ רֶד טקעֶמעֶג ּפָא
 || ןְמאָנ ןייַז נּוא טאָג ןּופ דֹובֵּכַה אְֵּכ רעֶד

 , יַי) טייַטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא ןייַז ץְנאַנ
 |  :!אָסַּכ טָּפְׁשִמַל ןָנֹוּכ בֵׁשִי םָלועְל

 א
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 תשרפ '"הניאצ

 לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶד סאָד ןָזועֶג ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש
 דֵּבַבְמ טאָנ לאָז נּוא טאָנ ןיא ןְרָיַכעז רַפ ְּךיִז
 נוא טְגאָמ ראַפ נּוא ןאק רֶע סאוָו טיִמ ןייַז
 טאָנ םֶר ןְסיוִו לאָז נּוא ןְּבעֶג ןיִסע םיִיַנַע לאָז !

 טיִנ לאָז נּוא םיִיַלְפַּכ לֶפַּכ ןְלאָצַּב םיִא טעוֶו
 ןְּבעֶג םיִּפִע יִנֲע םָד לעוֶו ְךיִא ןעוֶו ןָטְכאַרְט

 לאָז רֶע ראָנ רֶלעֶג ןיימ ןופ ןייַנ ּפָא טעוֶו |
 דְלעֶג ןייַז טעוֶו ֹוזַא טאָנ ףֹוא ןְואָל רַּפ ְּךיִ

 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא ןיִרעוֶו רעֶמ ְּךאָנ
 טייל לייֵטַא ןיִנעֶו סע (דֹוע ףֵמֹונְורַּפִמּׁשיִנ
 ְךֶרֹוד נּוא םיִיַנַע ּוצ רֶלעֶג רייז ןְּבעֶג ייֵז םוָו
 יד ןְגאָז ןְלאָז נוא רעֶמ ְךאָנ אייז ןְּבאָה םעֶד
 ןייַד ןּופ ןייַז רֵּבַכְמ טאָנ טְסְלאָז ּוד םיִקּוסְּפ
 נוא ןְכאַמ ךייב ךיד טאָג טעוֶו ֹוזַא םָמּונ
 נוא ןייַו .ןייַד נּוא הָאּובְּת ןייַד ןיִרעֶמ טעוֶו
 ןָא ְּךיִלְדייֵׁשְּב רַׂשֲעַמ אייַּב ריִמ ןֵנִּפעֶג ֹוזַא
 אָנ ִנּונֲהְבּו טְגאָזעֶג טֶה טאָג םֶד ןְּביִרְׁשעֶג
 נּוא רֵׂשֲעַמ טיִג נּוא .ְּךיִמ טֶביִרְּפ (תאֹוִּב
 ןְכאַמ ְּךייַר טיִנ ךייַא לעוֶו ְּךיִא ּבֹוא הָקָדְצ
 טיִנ טאָנ ןעֶמ ראָמ תֹוצַמ עֶלַא ייַּב יִׁשְטאָח
 ְךיִא יֵדְּכ ןאָט הָוְצִמ איִד לעוֶו ךיא ןְביִרְּפ
 טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא ןְּבאָה לֶזִמ לאָז
 ןְביִרְּפ טיִנ טאָנ טְלאָז ריִא יי תֶא ּוסֵנת אל)
 ביִנ ְךיִא ןְנאָז ןעמ געֶמ רׂשעמ איי רֵּבֶא

 ןיִרעוֶו ְךייַר לאָז ְךיִא יִדְּכ הֹקָדְצ נוא רַׂשעִמ - !
 קיסַּפ םעֶד ןּופ ּפֶא ןיִנְרעֶל םיִמָכֲח איִד נּוא
 דֵּבַכְמ טאָג טְסְלאָז ּוד (ךנֹוהְמ יי תֶא דַּבַּכנ
 ןעוֶו םָר ןְּבעֶנעֶג ריִד טֶה טאָנ םוו טיִמ ןייַז
 ניא ןָגֶניִז רֶע לאָז לוק ןייֵׁש ןייֵא טֶה רֶנייֵא

 7 בקעי להוא
 ִרְפ לָּכ תיִׁשאֵרֵמ ְָּחקָהְו וגו ץֶרָאָה לֶא אֹובָח יִּכ הָיָהְו זיִא רֶעיִרְפ ןּופ טייֵצ יד נּוא ןוז םעֶד טאַהעֶג טֶָה איִז סו

 ָּתְרַמָאְו םֵהָה םיִמיּב הֶיְהִי רֶׁשֲא ןהֹּכַה לֶא אָבּו וגו
 וד זַא (ץֶרָאָה לֶא יִתאֶבִיַּכְךיֶהלֶא 'הל םִיַה ְִּגַה ויָלֵא
 תֹורִפ יד ןופ ןְמעג ּוטְְלאָז לֵאָרְִׂי ץֶרֶא ןייק ןְמוק טְסעוֶו
 םעֶד וצ ןֶמּוק טְסְלאָז גוא ןיִרעוו גיִטייֵצ רֶעירְפ ןילעוֶו םו
 ָךיִא ןְגאָז םיִא טְסלאָז נּוא טייַצ רֶד ןיא .ןייַז טעוֶו םוָו ןָהֹּכ

 דְנאַל םעֶד ןיִא ןְמּוקעֶג ןיִּב ְךיִא זַא טאָג ּוצ ןְגאָז הוט
 םויַה יִּתָדַגַה) טְגאָז קּוסַּפ רֶד סאוָו ןייֵטְׁש ראַּפ ןעֶמ ףְראַד = !

 יִּב ְךיִא זַא ןְגאָז טְנייַה הוט ְךיִא (ץֶרָאָה לֶא יִּתאָב יִּכ וגו
 גיִרְּביִא זיִא (םֹויַה) טְראוָו סָד םּוראוָו דְנאַל םֶד ןיא ןֶמּוקעֶג

 לשָמ ןייֵא טיִמ ןייִטְׁש ראפ וצ ןְּבעֶג ְךאַז איד ריִמ ןיִלעוֶו
 טיִג רֶדְניֵק ןייק ריִא טימ טָה גּוא ּבייַװַא ןְמּונעֶג טֶה רָנְייִא
 ןְראוָועֶג תֶרֶּבּועְמ איִז זיִא םעֶד ְךאָנ ראָי ליִפיוִו טאַהעֶג
 הָנּותֲח רֶד טיִמ טְנייֵמעֶג טֶה רֶע זַא ןּוזַא טאַהעֶג טֶה גּוא
 טייֵצ רֶר ןופ ראָנ ןְגיִכעֶר רֶע טעוֶו ןָּבאָה ּוצ דְניִקַא ןיִגעוֶו
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 חש הניארו אבת
 ןְנאַמ יֵדְּכ ןאָמ טיִנסאָד לאָז נּוא טאָג ןֵּבֹול
 לאָז רע ראָנ ןֵּבֹול םיִא ןְלאָז רֵּבייוַו נּוא
 הָכֹוז טֶה רֶע ןעֶוו ְךֹוא נּוא טאָנ דֹובְּכִל ןֵגניז
 ְּבייֵרְׁש רע לאָז רֵפֹוס ןייַא ןייַז ּוצ ןעוֶועֶג
 סע רעֶו נּוא אייֵז ןופ ןיִנְרעֶל ּוצ 'םירָפְמ
 יו ְךייֵלְג זיִא הֶרֹוּת רֶּפָס ןייֵא ְךיִז טְּבייַרְׁש
 גְראַּב םעֶד ןופ ןעוֶועֶג לֵּכִקְמ איִז טאָה רֶע
 ןייז לֶהֹומ ןייַא ןאק סֶע רעֶוֶו ְךֹוא נּוא יֵניִס
 ןעֶצייֵרְד ןעֶד םֹורָג רייז רַכְׂש ןייַז זיִא ווא
 רעֶד אייַּב ןְראוָועֶג טְגאָזעֶג ןיִנעֶז תֹותיִרָּב
 םיִא טָה טאָנ םוָו טיִמ נּוא הָליִמ ןּופ הָוְצִמ
 רָד ןייַז דֶּבַכְמ טאָנ רע לאָז טְגיִלעֶז טייַלעֶג
 .םּורָד תיִׁשאֵר ןְסייֵה לֵאָרְׂשִי איִד נּוא טיִמ
 ןּופ תיִׁשאֵר םעֶד ןְגְנעֶרְּב ןְלאָז ייֵז יּואָר זיִא
 רֶע סאוָו טאָנ ּוצ תֹוריֵּפ נוא הָאּובְּת רעֶד
 רָמְׁשֶרע רעֶד זיִא רֶע סאָד תיִׁשאֵר טְסייֵה
 ןָא הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד יִמְׁשְרִע עֶלַא רַּפ
 טְסְלאָזּוד (ונו תיִׁשאֵרְמ ָּתְחקְלק ןְּביִרְׁשעֶג
 נּוא דָרֶע רעֶד ןּופ תֹוריּפ יִמְׁשְרע יִד ןְמעֶנ
 טֶפְכיִז ראַפ ּוד ייא טאָג ּוצ ןְגְנעֶרְּב טְסְלאָז
 זיִא הָנוָוַּכ איִד טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹורָלֹוּת רֶד
 ןְגְנעֶרְּב ןֶסייֵהעֶג טֶה רע םַד טאָג ןּופ ןעוֶועֶג
 סאָד ןיִנרעֶל זנּוא ליוִו טאָנ ןעֶד םיִרֹוּכיִּב
 תֹודֵמ עֶמּוג עֶלַא טיִמ ןייַז ץְנאג ןְלאָז ריִמ
 רע יִטְׁשְרַע סאָד טייל טיִמ נּוא טאָנ םיִמ

 ןייַא ןייַז ּוצ ןְּכאָה טיִנ וָלאֵה ןְטייל ןייֵק לאָז
 .ןייֵא זיִא םָו רֶד ןעֶד רָפֹוז ןייֵא נּוא רָסעֶרְפ
 ְךֵרֹוד זייַּב ליִּפ טְמּוק רָפֹוז ןייֵא נּוא רֶסעֶרְּפ
 טְפעֶרְפ רע םָה םיִרָא רֶלאַּב טְרעֶו רַע םֶד

 ץלא

 איִז סאו טייַצ עֶצְנאַג איד םּוראָו טְניִבעֶרעֶג טיִנ םיִא ייֵּב

 טֶח רֶע איוַו ְךייַלְג םיא ייַּב זיא דְניִק ןייֵק  טאַהעֶג טיִנ טֶה
 דָניקַא טאָה איו זַא דְנֹוצַא טאַהעֶג הָנּותַח לאָמ ןייק ראָג

 ןייַז זַא .רָּבִא דְניִק םעֶד טיִמ גּוא ריִא טיִמ ָךיִז רע טייְֵּפ
 איִר ןיַיַז אָלֵמְמ לאָז רֶע ראָנ הָנּותֲח רעֶד טיִמ ויִא גָנּונייֵמ

 ךֹוא רֶעיִרָפ ןּופ געֶט איִד טְניִכעֶרעֶג .םיִא אייַּבזיִא הָוֲַּ
 ץֶרַא יִכיֵלְמעֶג סאָ ויִא סאָר .דָניק ןייק,טיִנ טֶה יִזיִׁשְטאָח
 טְסקָאוַו סֶע סֶוהֶלֲעַמ ןייֵא תֹולֲעַמייוַוצ יז יִא טֶה לֵארׂשִי
 םֶד סו הָלֲעַמַא ְךאָנ נּוא הָאּובָּת גוא תֹוריֵּפ עָטּוג טְראָד

 םעֶד ןיִא גֵהֹונ ְךיִז זיִא םַיַו תֹוָצַמ יִד ןּופ גיִלייַה זיִא דְנאַל
 איֵד וַא אָלֵא ,דָנאַל םעֶד ןיִא טְהּור הָניֵכְׁש יד נּוא דְנאַּל

 יִצרּפ טְרֶודיִג טאָה לֵארׂשִיץֶרֶא ןייק .ְמּוקעֶג ןינעז ןְרּוי
 טְלייֵט ּוצ ְךיִז ןְּבאָה גּוא ןְמּונעֶג ןייַא םֶד ןְּבאָה ייֵז זיֵּב ראָי

 עיק ןְמּוק לאָג רֶע טְנייֵמעֶג ראג טֶה ָגׁשְנעֶמ רעֶד אָליֵמ
 ץרא
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 הניאצ 46
 טייל ןיִלְוג ּוצ רע טמּוק ףֹוסָל נוא ףֹוא ץְלַא
 רָד ליִּפ טְסע םוָו רֶדָ ְךֹוא ןיִנְנראַה ּוצ נּוא
 ןּופ רעֶד זּומ נוא םיִעָר םיִאָלֲח ּוצ טְמּוק
 'נּוא טְניִרעֶל הָרֹוּת איֵד רֶּכֶא ןֵּבְראַטְׁש
 ןְטְלאַה ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רד ֹוזַא יוֵו תֹואּופִר
 םיִאָלֲח ּוצ ןְמּוק טיִנ לאָז רע םֶד ןיִסֶע טיִמ
 ןיא ןְּבייֵרְׁש םיִרֹוטְקאָד יִטְפעֶרְג איִד נּוא
 ןֵטיִה ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רַד םֶד םיִרָפְס יֵרֲעייז
 טיִנ נּוא ןיִסע ליִפ ראַפ נא ןיִסֶע ּבאָרְג רַפ
 תַרֹונָמ רָד טְּבייַרְׁש ֹוזַא נּוא ןיִסֶע ּוצ גְניִדְלַא
 ןיִסֶע ּוצ גיִנייוֵו ּפָא ְּךיִז טיִה סו רָד רֹואָמַה
 ןעֶד טיִנ אֵפֹור ןייק לאָמ ןייק ףְראַדַּב רעֶד
 םּורָד טיִנ םיִא ףֹוא םיִאָלֲח ןייק ןִמּוק םִע
 יד ןְגנעֶרּב טְסְלאָז ּוד טְגאָנעֶג הָרֹוּת יִד טֶה
 ןֵטְראָג ןייד ןיִא ןְסקאַוו םו תֹוריִּפ יטְׁשְרֶע
 ןופ ןְטְלאַה ףֹוא .ְךיִד טְסְלאָז נּוא טאָנ ּוצ
 םאָנ ּוצ ןְגְנעֶרְּב טְסעוֶו ּוד זיִּב ןיִסעז ּוצ
 ןיִסֶע ּוצ טְסּול םֹורָג טֶה ׁשְנעֶמ ןייֵא יִׁשְטאָה

 ןיִא ראָי ץְנאַנַא טֶה רָע םָו יִרֵּפ עיינ ןייַא
 ְךיִז רֶע לאָז ְּךאָד ןהעֶועֶג טיִנ ןְטְראָג ןייַז
 לאָז רָע יֵדְּכ איִז ןיִסע ּוצ טיִנ ןְטְלאַה ףֹוא
 ןיִסע טיִנ לאָז נּוא ןיסע ּוצ גיִנייוו ןְיוועֶג ְּךיִז
 ׁשְנעֶמ רעֶד יוִו נּוא טְסיִלעֶג םיִא סאוָו ץְלַא
 ןייֵא רֶדָא נייַפ עֶנייֵׁש ןייַאו ןְהעֶז רעֶד טאָה
 ןֵטְראָנ ןייַוןייז ןיִ ןְּבֹורַט ןייוו לְגְנעֶה םֶנייֵׁש
 םֶדאַפַא טיִמ ןֶדְנּוּבעֶג םּורַא םיִא רע טאָה
 ּוצ ירַּפ ימְׁשְרַע איִד זיִא סאָד ןֶכייֵצַא ּוצ
 טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טֶה ּךֹוא נּוא טאָנ ּוצ ןְגְנעֶרְּב
 ןְטְלאַה טיִנ ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רָד יֵדָּכ םיִרּוּכיִּב
 איד ןְגְנעֶרְּב טְוּומעֶג רֶע טאָה םּורד הָואַנְּב

 עי =

 .עֶנייַז ןיִא ןעוֶועֶג זיִא םוָו ןֵהֹּכ םּוצ םיִרֹוּכיִּב

 ׁשְנעֶמ רֶבּׁשחַא ןעוֶועֶג יִא רֶעִׁשְטאָח ןָמייֵצ
 ןייַלַא רֶעטֶה ְךאָד ןעוֶועֶג ְךייַר ךוא זיִא נוא

 להוא
 ןיַרַא יִא רֶע זַא רְנאַל םעֶד ןּופ תֹורִפ יד ןיִסָעָרׂשִי ץֶרָא
 רָע סאוָו טאַהעֶג ףָּכיֵת רֶע טאָה ְנאַל םעֶד ןיִא ֵמּוקעֶג
 לאָז רֶע ןעוֶועֶג זיא הָנּכןייזםִו רמּורְפ רֶד רֵּבָא טְרעֶגַּב
 ְךִזןיִעֶז םָו תֹצִמ יד ןיי םִִיקָמ ּוצ דְנאַל םעֶד ןיִא ןֵמּוק
 .ןעוֶועֶג גֵהֹונ ְךיִז ןְּבאָה תֹוָצַמ יִד נּוא דְנאַל םעֶד ןיִא גַהֹונ

 טאַהעֶג טיִנ רעֶגַּב ןיַז רֶע טֶה ראָיןיִצְרעֶפ יד ְךאָנ טְׁשָרֶע
 איו ןיִנעֶז אָליֵמ ראָי ןיִצְרעֶפ איד ְךאָנ טְׁשָרָע ראָנ ףֵּכיֵת
 ראָג ויִא רֶע איו ְךייֵלְגטְניִכעֶרעֶג םיִא ייַּב רֶהָוןיִצרעֶּפ
 זַא ראָי ןיִצְרעֶפ איִד ְךאָנ רֶּבֶא דְנאֹל םעֶד ןִא ןְמּוקעֶג טיִנ
 סאו תֹוריַפ יִטְׁשֶרֶע יד ןְהעֶג ּוצ ןעֶֶועֶג הָֹוז ןֹוׁש טאָה רֶע

 1 הניארו אבת תשרפ
 - .ּךֶלֶמ ןייֵא ּוליִפֲא נוא ןֵהֹּכ םוצ ןְמּוק טְומעֶנ
 ישו קא ןייַז ףֹוא ּבְראָק םֶד ןְמעֶג טמעֶג טֶה
 תִיַּבַה רַה םעֶד ןּופ ןְנאַרְמ טְוּומעֶג טֶה נוא

 6 למ

 - איד ןְנאָז טומעֶג טֶה נּוא הָּרוַע רָד ןיִא ויִּב
 ׁשְנעֶמ רעֶד םֶד ןוָיועֶג זיִא טיִמ רָד הָׁשָרַּמ
 / תַרֵוְתַמ טָה רע נוא ןְטְלאַהְךֹוה טיֵנ ְּךיִז לאָז
 / םִיקמ טֶה טאָנ םָד טְנאָועֶג טֶה נּוא ןעוֶועֶג
 םעֶר ןיִא זָעא ןְְנעֶרּב ּוצ הָחְטִבַהןייזןעֶועֶג
 / תֹוריֵפ יד ןָוועֶג ןעֶמ טֶה םּורָד דְנאַל ןָמּו
 ןעֶמ טֶה םעֶד ְךְרֹוד לייַוׁשָרקמַה תיֵּב ןיִא
  םיִלָנַרְמ יֵד ןעֶד טאָנ ןיא טְּבייֵלְגעֶג טְכעֶר

 טיִנ טְכאַמ ןייֵק טֶה טאָג םֶד טְגאָעֶגןְבאָה
 .-רָנאַל ןֵמּוג םעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי יד ןְגנעֶרְּב ּוצ
 / ןייַז טֶה טאָג םָד עֶלַא ייֵז ןְסייוֵו דְנּוצִא רָּבֶא
 - םעֶד ןיִא וָנּוא ןְננֶרְּב וצ ןְטְלאַהעֶג הֵעובְׁש
 לֵאָרְׂשִי םֶד ןְגאָז טיִנ לאָויִמ נּוא דְנאַל ןָמּוג
 םֶה טאָנ טיִנ נוא דְנאַל ןיא גיִּבייֵא ןּופ ןיִנעֶז
 . טאָה םּורָד דְנאַל םעֶד ןיִא טְכאַרְּבעֶג אייז
 יִמְרַאְ םיִרּכיִּב איד ייֵּב ןְגָז טְּומעֶג ןעֶמ
 {ְכאַמ טְלאָועֶג טֶה יִמְראָה ןֶבָל (יִבָא דֵבֹוא
 בֹקֲעַי טאָה בֹקֲעַי רֶטאָפ רזנּוא ןריֵל ראַפ
 נּוא קְלאָפ גיִנייַוטיִמ םִיַרְצִמ ןייק.טְרָדיִעֶג
 נּוא ןאָמעֶג ןָא תֹורָצ יִסֹורְנ זָנּוא טֶה הֹעְרַּפ
 נּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְנֹוצעֶג םֹוא זְנּוא טאָה טאָג
 ןיִסע ּוצ דְנאַל םָד ןיִא טְכאַרְּבעֶג זְנּוא טָה
 סאָד ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןּופ רֶד תֹוריֵּפ עֶטּוג
 לאָז טייֵנ ןֵׁשנעֶמ םעֶד יוִו ןְמְסעֶּב םעֶד ןיִא
 תּולֵד םֶד רעִיַרְּפ טֶה רֶע םֶד ןקְנעֶרעֶג רע
 ןּופ הָחְמִׂש רָד ייַּב ריִמ ןְנאָז םּורָד טאַהעֶג
 תֹולָג ןיִא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ריִמ סאָד םיִרּוּכיִּב
 וַא ןְפְלאָהעֶג זנּוא טאָה טאָנ נּוא םִיַרְצִמ
 רעֶד טייל יִמיִרָא עֶלַא ןְפְלעֶה רַע טעוֶו
 טאָה הָרֹוּת יִד סאָד טְּבייַרְׁש רֹומַה רֹורְצ
 םורד בקעי

 הוריפ יִטׁשְרֶע איר ןְמּונעֶג רַע טאָה ןְראוָועֶג גיִטייצ ןיִנעֶז
 ּוצ ןייַרַא ׁשָדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןֵמּוקעֶג ּזיִא גוא הָחֶמֶׂש טיִמ

 לֶא ָתאָבּוו.ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ טְגאָועֶג טאָג טֶה םֶד .ןַהֹּכ םעֶד

 לַא יִתָּב יִּב ְךיֶהלֲא 'הַל םֹייַה יִּתְדִגַה וילֵא ָּתְרַמָאְ ֵהֹּנַה
 ְךיִא ןְגאָז טְפְלאָז נוא ןַהֹּכ םעֶד ּוצ ןָמּוק טְסְלאָז (ץֶרֶאָה
 םעֶד ןיִא ןֶמּוקעֶג ךיא ןיִּב טְנייַה זַא טאָג ּוצ ןְגאָז הוט
 רֶנאַל םעֶר ןיא ןֵמּוקעג ןִּב ְךיִא א ְךיִא סייוושְנייַה דְנאַל
 םיִרּוּכַּב ןּופ הָוְצִמ איד ןייַז ּוצ םיָיַקָמ הָכֹוז ןיֵּב ְךיִא לייַַו

 וַא טְגיִכעֶרעֶג ןיַא ןעוֶועֶג טיִנ ריִמ אייּב יא רֶעיִרְפ רָכָא
 | ;רְנאַל ןיִא ןיִּב ְךיִא
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 תשרפ הניאצ :

 רעֶדְנאַנַא אייַּב תֹויִׁשְרַּפ ייוֵוְצ איד םּורְד
 איִד נּוא קַלָמַע ןּופ הָׁשְרַּפ איד טְלעֶטְׁשעֶג
 טיִנ טאָה קַלָמֲע לייַו םיִרּוּכיּב ןּופ הָׁשִרַּפ
 ץֶרֶא ןייק לֵאָרְׂשִי איד ןמּק ןִזאָל טְלאועֶג
 טֶה קָחְצִי סו תֹוכרְּב יִד ןְמעֶנ ּוצ לֵאָרְׂשִי
 ץֶרֶאָה יִנַמְׁשִמּו םִיַמָׁשַהלַטִמ בֹקֲעַי טְׁשְנעֶּבעֶג
 םוָו םיִרּוּכיִּב יִד טיִמ טאָנ ריִמ ןֶּבֹול םּורְד
 קֵלָמֲע נּוא הָמָרֲאָה יֵרְּפ תיִׁשאֵר ןְסייֵה איי
 םִיֹונ תיִׁשאֵר תיִׁשאֵר ןָפּורעֶג ְּךֹוא טְרעוֶו
 ןְּביְִּבֶג טיִנ ויִא הָצֹע יי וָייוו ּוצ קָלְמַע
 נּוא ןְמּונעֶג דְנאַל סאָד ןְּבאָה ןֶדּוי איִד גּוא
 עַטּונ איִד ץֶרֶאָה יִֵמָׁשִמ הָכָרְּב איִד ןְּבאָה
 טאָנ ןּופ ריִמ ןְּבאָה םָד רֶרֶע רֶד ןּופ תֹוריֵּפ
 רַמְׁשרֲע רָד זיִא רֶע תיִׁשאֵר טְסייֵה רֶע םִו
 רעֶד ְּךאָנ טאָה ןעֶמ :ּוא יטְשְרע ע ;ַא ראַפ
 טאָה טאָנ םו טְנאָועֶג תֹובֹוט יֵרעֶדְנַא אייַּב
 יִא ןֶבָל (יִבָא דֵבֹוא יִמרָא ןָפְלאָהעֶג וָנּוא
 רַפ ןְכאַמ טְלאוָועֶג טאָה נּוא יאְּמַרַא ןעוֶועֶג
 םיִא טָה טאָנ נּוא בקֵעַי רָטאָפ רַזְנּוא ןֶריִל

 ןיִא הערַּפ ְנּוא טֶה ְּךאָנ רעֶד נא ןְּפְלאָהעֶג
 וָנּוא טֶה טאָנ נוא ןאָמעֶג זייַּב ליפ םִיַרְצִמ
 םִָלֹוע ףֹוא טִייוַו הָׁשָרַּפ איִד נּוא ןְּפְלאָהעֶג
 ןָטְראָד סאָו םיִיַחַהְץְרֶא טְסייֵה סאוָו אָּבַה

 טְרעוֶו אָּבַה םָלֹוע נּוא ןְּבעֶל עֶניִּבייֵא םֶד זיִא -
 זיִא טְלעוֶו איד ןעֶד הָׁשּוריִו הָלֲחנ ןְפּורעֶג
 םּוצ גיִּבייֵא ףֹוא םיִנ זיִא יִז טיִנ הָׁשּורְי ןייק
 קעוֶוַא ּוצ עַנַר עֶלַא רֶכיֵז טינ טֶא רע ָׁשְנעֶמ
 סאָד (ונו תיִׁשאֵרֵמעָ!קָל) ריִא ןופ ןייֵנ
 הָרְוּת איד ןְמעֶג טיִמ טְסְלאָז ּוד ןעֶמ טְנייֵמ
 טְגעֶי ףֹוא ןעֶד הָמְכָח תיִׁשאֵר טְסייַה יִז םוִו
 ןעֶמ בוא ןָמָׁשְרֶע םּוצ ןעֶמ טְעעֶרְפ םֶלֹוע
 רעֶד ףֹוא העָז םּורָד טְניִרעֶלעֶג הָרֹוּת טאָה
 ןְּבאָה טְסְלאָז ּוד הָרְוּת ןִנְרעֶל ּוצ טְלעוֶו
 ָּתְכַלָהְ) טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןְמּוק ּוצ םָו טיִמ
 ןיִנְרעֶל הֶרֹוּת רעד ְּךֶרּוד נּוא (םֹוקָמַה לֶא
 ןְפּורעֶגטְרעוֶו רֶע םוָו טאָג רַּפ ןְמּוק ּוטסעוֶו

 שורקה ה"לש

 ייד ןּבו ףוא שְסְלאָז ּור נּוא (ָתְרִמָאְו ָיִָעַו
 איד זַא טְּבייַרְׁש י"שר .ןָגאָז נּוא עֶמיִמָׁש

 טְלעֶטׁשעֶגטֶה הֶרּת יד םו רֶטְרעוֶו ר ןופ הָנְַּ
 טאָנ םו םיִדָסֲח יִד ןְנאַמ רֶד ּוצ םיִא זיִא ןְגאָז ּוצ
 עֶלַא איִר איו נּוא ּוניִבָא בֹקֲעַי טימ ןאָמעֶג טאָה

 ןעֶעֶג עֶלַא ןיִנעֶז ֶפָרְטעֶג יִא ןְבאָה םוו תֹועָ
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 טש הניארו אבת

 תֹומָלֹועעֶלַא ןּופ טָרָא סָד זיִא רע לייוו םֹוקָמ
 לֶא ָתאָבּו) םיִא ןיא ןֵנְעֶה תֹומָלֹוע עֶלַא םֶד
 ְךֲאָלַמ רעֶד לֵאָביִמ ןעֶמ טְנייֵמ םאֶד (ןֵהֹּכַה
 רַפ םיִקידַצ ןּופ הָמָׁשְנ יִד ביִרְקַמ ויִא סו
 םעֶד ןּופ הָמָׁשָנ יד זיִא סאָד טְנאָז נּוא טאָנ

 קיִדַצ םֶנעֶי ןּופ הָמָׁשנ יֵד זיִא םֶד גּוא קיִדצ
 טאָג ןֶּבול טוט הָמָׁשְנ איד (ָּתרִמֶאְו ָתיִנֲעָמ
 ליִצַמ יִז טֶה נּוא ןְפְלאָהעֶג ריִא טֶה רֶע םוָו
 ןְבָל טְסייֵה רע םוָו עֶרֶה רֶצִי םעֶנּופ ןעוֶועֶג
 ּוצ תֹואְמָר טיִמ לּופ זיִא רֶע לייוו יִמַרֲאָה
 טְנאָז הָמָׁשְנ איד נוא ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןְגְניווְַּב
 טיִמ יג ןיִא טְנאוועֶג םֶה יִז (ונו םָׁש רֶגָיַפ
 טְגְלאַפעֶגִּבאָה רֶדיִלְג עֶלַא ןעֶד קלאפ ניי
 םעֶד טיִמ הָמָׁשְנ איֵד נּוא עֶרֶה רֶעָי םעֶד
 ןֵגלאָפ סאו רֶדילָג גיִנייו ןְּבאָה בֹוט רֶצָי
 סאָד (ָּהְרַמָאְו ָתיִנעו רֶע טְגאָז םּורָד אייז
 נאָז ןֵׁשְנעֶמ םעֶנּופ רֶריֵלְנ איִד ןעֶמ טְנייַמ
 ןעֶמ טֶה םיִרֹוּכיִּב איִד נּוא ,תּורע םיִא ףֹוא
 ץייוַו ןופ םיִניִמ אייֵלְרֶע ןְּביִז ןּופ טְכאַרְּבעֶג
 ןיפ ןְגייפ ןּופ ןֵּבֹורְט ןייוַו ןּופ ןָטָׁשְרעֶג ןּופ
 ןופ גיִנאָה ןּופו ןֶמְרָיַּב לייַא ןּופ ןְמאָרְג ליִמ
 טְוּומעֶג יִטְסעֶּב םאָד טאָה ןעֶמ נא ןָלְמייֵמ
 ןְגְנעֶרְּב ּוצ יּואָר זיא םִע ןעֶד טאָג רַפ ןְגְנעֶרָּב
 נּוא יִמְסעֶּב סאָד נּוא יִטְסְנעֶׁש םָד טאָנ רַּפ
 רֶע לאָז חַרֹוא ןייֵא טאָה ׁשְנעֶמַא ןעוֶו ְךֹוא
 ןעֶד ןְּבעֶג לָסיִׁש רעֶד ןּופ יִטְפעֶּב סאָד םיִא
 זיִא שיט םעֶד ןּופ יִנָע םעֶד טיִג ןעֶמ םאוָו
 איד נוא ןֵּבְרְקַא טְגנערְּב ןעֶמ איו ְּךייֵלְ
 נוא טאָנ ּוצ רֹוכָּכַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םיִרּוּכיִּב
 לארׂשי ראַפ הָבֹוטַא נּוא ןֵהּכ םּוצ דֹוכָּכַא
 טְּבֹולעֶג םיִא טֶה ןעֶמ סאָד טאָנ ּוצ רֹובָּבַא
 דֹובָּכַא נוא םיִא ןּופ טְמּוק םֶטּוג םידָלַא םָד
 ןגְנֶרְּב וצ טְהיִמעֶג ְּךיִז שֶה ןעֶמ םֶד ןָהֹּכ םּוצ
 ּוצ הָבֹוטַא נּוא ןיִסע ּוצ תֹוריֵּפ עֶנייֵׁש םיִא
 םעֶד ְּךְרֹוד ְּךיִז טאָה הָאּובְּת רעֶיי םֶד ןֶרּוי
 ןעֶועֶג זיִא הָוְצִמ רקָיַע רעֶד גּוא טְרעֶמעֶנ

 ןעמ

 ׁשֶנעֶמ רֶרעֶו זַא ריִמ ןיִנְועֶל ןוֿפ רָד .הָבוטְל תֹוּבַס
 איר ןְגאַמ רעֶר ּוצ ןְטייֵצ עָלַא ןיא ְךיִ ביוחְמ ויִא
 ראַפ גואו ןאָמעֶג םיִא טיִמ טאָה טאָג וו םיִדָסֲח
 ֵּבִקְמ טאָה רֶע סאוָו הָחֶלֶּצַה נּוא הָבֹוט רעֶרעֶי
 םעֶר ןָּבילג ּוצ גוא ןקְנאַר ּוצ גיִדְנעֶטְׁש ןעוֶועֶג
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 ןעֶרעֶדְנוּבַא ןיִא ןיִמ םעֶביִלְטיִא לאָז ןעֶמ
 טְלאוָועֶג טיִנ טָה רעּבֹוא נּוא ןְגְנעֶרְּב ראק

 ןייֵא ןיא טְנעֶמעֶג רע טֶה ןנאַרְט םיִלַּכ ליִּפ
 ןּופ ןְמְׁשְרעֶנ םעֶד טאָה גוא ןְגאָרְט ּבָראָק
 םָד נּוא ףֹורָד ץייוו םָד נּוא טְנייֵלעֶג ןְטְנּוה
 איִד נוא ףֹורָד ןְלְסייֵמ איד נוא ףֹורְד יה

 איד נוא ףֹורד ןְנייַפ איד נוא ןְמאָרְג ליִמ
 ןימ ןְכיִלְטיִא ןְׁשיִוְצ נוא ףֹורד ןָטְריִּבְלייֵא
 ןעֶווג זיִא ןֵּבֹורְמ ןייוו נוא םאַלְּבַא ןעוֶועֶג זיא
 ןְּבֹוט ליִקְרעֶט ראַּפַא נוא ּבראק םעֶד ןְּבעֶג
 ןּברקַא ראַפ בראק םעד ןיא ןגְנאַהעֶג ןיִנעֶז
 ןעֶמ טאָה ןֵּבֹוט ליִקְרעֶט ראָּפַא ְךאָנ נּוא
 םִיַנָהּכ יד גוא ןֵהֹּכ םָד ןקְנעֶׁש ּוצ טְכאַרְּבעֶג
 ןְצְנאַג םָד ןיא טֶלייֵט ּוצ טיִמ רֶד ְּךיִז ןֶּבאָה
 םֶה םִיַלָשּורְי ןייק ןָמּוקעֶג זיִא רֶע ײֵא גע
 .ןְגאָרְט טכענק ןייֵא ּצ ןְּבעֶג טְעֶמעֶג ןעֶמ
 םָד סו גְראַּב םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רֶע זַא רָּכֶא

 טאָה ןְנאַטְׁשעֶג ףֹורָד זיִא ׁשֶרְקִמַה .תיֵּב
 לָסְקַא ןייַז ףֹוא ןְמעֶג ןיילַא טְוּומענ רֶכיִלְטיִא
 נּוא ׁשְדקִמַה תיֵּב ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא רֶע זַא נּוא

 ןְמּונעגפאָרַא לֶסְקַא ןייַ ןופ ברא םָד טֶה
 נּוא ןְמּונעֶג ּוצו דְנאַה ןייַז ןּופ ןֵּהֹּכ רעֶד טאָה
 טְּבולעֶגטאָנטִה נּוא הָׁשִרַּפ יֵדטְגאַועֶגטַה רֶע
 נּוא םֹוּב ןייֵא טְפֹוקעֶג םאָה רֶנייֵא ןעוֶו נוא

 טְכאַרְּבִג רֶע טֶה טאַהעֶגטינעקרק ןייק טֶה
 טְגאָועֶג טיִנ הָׁשָרַּפ איִד טאָה גוא םיִרּוּכיּב

 רֶע טֶה טאַהעֶג טיִנ דֶרֶע ןייק טֶה רע לייוו
 ןייַא ןָּבעֶגעֶג וָנּוא טְסאָה ּוד ןְנאָז טְנעֶקעֶג טיִנ
 טְכאַרְּבעֶג ְּךֹוא טאָה רַנ ןייא נּוא דְנאַל טּונ
 טְנאָזעֶג טיִנ הָׁשְרַּפ איִד טאָה נוא םיִרּוּכיֵּב

 טְסאָה ּוד ןְנאָז טנעקעג טיִנ טאָה רֶע לייוַו
 רַע ןעֶד ןְּבענעֶג דְנאַל םֶד ןיִרְטְלִע ירעֶזנּוא
 לייֵטַא נוא לֵאָרְִׂי ןּופ ןיִרְטְלֶע ןיק טינ טֶה
 הָשֶרַּפ'יִד טְגוועֶג אָי םֶה רַגַא ןְגאָז םיִמָכֲח
 עֶלַא ןּופ רֶמאָּפ רָדויִא ּוניֵבָא םֶהָרָבַא לייוַו
 לֵאָרְׂשִי ןופ ןיִרְטְלעֶז ר ןייֵא טֶה ֹוזַא םיִרָנ
 תִיַּבַה לַעַּב רעֶד םאָד ןעוֶועֶג זיִא גָהְנִמ רעֶד
 בֹוא נוא ןְנאַז הָׁשֶרַּפ יִד טְוּומעֶג טֶה ןייֵלַא

 ..ראָפ םיִא ןעֶמ טְנעֶלְּפ טְנעֶקעֶג טינ טֶה רע
 ןייא טְכאַמעֶג ןעֶמ טאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא ןְגאָז
 ןעֶנייֵל ראָפ ןְכיֵלְטיִא לאָז ןעֶמ םאָד הָנִקְּת
 סאוָו רעֶד ןירעוֶו ׁשיבִמ טיִנ לאָז רֶע יִדָּכ
 - ןַעּוט ריִמ איו ֹווַא ןעֶנייִל טיִנ ןייֵלַא ןעֶק

 אבת תשרפ

 / טְנעייֵל ןעֶמ םֶד הָרָוּת רָּפַּס רָד טיִמ דְנּוצִא
 . םירוּכיִּב טיִמ ויִא רָנייֵא זַא ראָפ ןָכיִלְטיִא

  ןייֿא ןיא ןְמּוקעֶג זיִא גּוא געוֶו ןיִא ןְגְנאַנעֶג
 . ןּופ טְלעֶמאַועֶג ןייֵא ְךיז ןְכאָה ֹוזַא טאָטְׁש
 . ייַרֲעייִז טיִמ טייל עַבּוׁשֲח איד טאָטְׁש רעֶד
 / יָד ףוא םיִא ּוצ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז גּוא םיִרּוּכיִּב

 | א טְניִטְכעֶנעֶג רָּביִא עֶלא ןְּבאָה נּוא סאַג
 / םיִנ ןְלאָז יִיזיֵרְּכ זוה ןייק ןיִא טיִנ םאַג רָר
 / ףעֶד טאָה היִרפ רעֶד ןיִא נוא ןיִרעוֶו אֵמָט
 / טייַצ ןֹוׁש זיִא סֶע טְנאָועֶג אייֵז ןופ רַטֶצְלִע
 / ּפצ ןְגְנאַנעֶג רֶעיִרְפ זיִא סקָא ןייֵא גּוא ןייֵג ּוצ
 ןעוועֶג ןיִנעֶז רעֶנְרעֶה עֶנייַז גוא ןֶּבְרַק ןייֵא
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 טיִמ ץְנאַרּק ןייֵא גוא דְלאָנ טיִמ טְקעֶדַּב
 גּוא ןְגְנאַנעֶג אייֵז ראַּפ זיִא רָמייֵמיִרְט ןייֵא נוא פאק ןייַז ףֹוא ןעוֶועֶג זיא ןֵמְרִיִּב לייַא

 - ןייק ןְמיִקעֶג ןינֶז איי זיִּב טְליֵפְׁשעֶג טאָה
 יִל םיִרָמֹואְּב יִּתְחַמָׂשת קּוסָּפ םעֶד טְנאַועֶג ןעֶמ טֶה געוֶו ןצנאנ םעֶד ןיִא נּוא םִיַלָׁשּורְי
 ןעֶמ זַא ןעֶייִרְפ ְּךיִמ הוט ךיא (ךלנ יי תיֵּב
 .זֹוהָסְמאנ ןיִא ןייֵג ןיִלעוֶו ריִמ ריִמ ּוצ טְגאָז

 - םאָט ןְצְנאַג םעֶד ןְגְנאַנעֶג טיִנ ןיִנעֶז אייֵז וא
 גוא ןְְאַנעֶג יי ןיִנעֶז גאָמ םיקָלֲח ייוֵוְצ ראָנ
 ייֵז זַא נוא טֶהּורענ ייֵז ןְּבאָה גאָט לֶטיִרְדַא
 ןְּבאָה םִיַלָשּורְי ןופ טְניֵהאָנ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז
 ןָא ןִמּוק ייֵז םָד טקיִׁשעֶג ןייַרַא םיִחּולש יי
 . םִיַלָׁשּורְי ןּופ םיִבּוׁשֲח עֶּלַא נּוא םיִרָׂש איִד

 טיִמ טייל ליִּפ בֹוא ןְגְנאַנעֶג ןינעקא ייֵז ןיִנעֶז
 אייֵז טייַל ליפ ןיִנעֶז ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז םיִרּוּכיִּב
 טייל גיִנייוַו זיִא םִע זַא נוא ןְגְנאַנעֶג ןיִנעקַא
 יו טייל גיִנייַו ןינעֶז ןְמּוקעֶג םיִרוּכיִּב טיִמ
 ןיִא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶו ייֵז זַא גוא ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶקַא
 טְגאָועֶג ייֵ ןְּבאָה םִיַלָשּורְי ןּופ ןיִרעוט איִד
 ךירעֶׁשּב ּוניֵלְגַר ּויָה תֹודָמֹועע קּוסָּפ םעֶד
 יִד ןיִא ןייֵמְׁש ןעּוט םּופ יִרעֶוְנּוא (םיִלָׁשּורְי
 תֹוכאָלְמ יִלֲעַּב עֶלַא נּוא םִיַלָׁשּורְיןּופ ןירעוט
 ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ייֵז ראפ ןיִנעֶז םִיַלָׁשּורְי ןּופ
 נּוא םֹולָׁש אייֵז ןְּכעֶג וצ הָכאָלְמ רָעייֵז ןּופ
 ויִּב אייֵז ראַפ ןְגְנאַנעֶג זיִא רֶמייֵמיִרְמ רעֶד
 נּוא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ גְראַּב םעֶד ןיִא
 טאָה תִיַּבַה רַה ןיִא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז אייז זַא
 נא טְלעֶטְׁשעֶג רֶריִנֲא בראק ןייַז רֶכיִלְטיִא
 1 וׁשְרקְּב לא ּולְלַה הָלְלַה טְגאועֶג ןְּבאָה יי
 ןְבאָה םִיַוָל יִּד נּוא הִי לֵלַהְּת הֶמָׁשְנַה לֹּכ ויִּב

 ןגניזעג
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 הניאצ

 יִנְתיִלְד יִּכ יי ךְמַמֹורֲא לטיִּפאק םָד ןְגנּועֶג
 טְכאַרְּבעֶג םיִרּוּיִּב ירְעייֵ ןְבאָהטיִריׁשע יד
 יִנָע רעֶד םיִלָּכ ִנְרעֶבְלִז רָדָא ינעֶדְלאָנ ןיִא
 ּבְראַקַא ןיִא טְכאַרְּבעֶג םיִרּוּכיִּב עֶנייַז טאָה

 םעֶד ייַּב טְוּומעֶג ייֵז רע טאָה ֹוזַא ןְראק ןּוּפ
 ִַּכ ןייַ ְךיִז טאָה רֶׁשֹוע רעֶד נא ןְזאָל ןֵהֹּכ
 יִמַרֲאָה ןֶבֶל(יִבָא דַבֹוא יִּמַרַאע ןִמּונעֶג םייֵהַא
 בקעי רָטאָפ רָונּוא ןְריֵל רַּפ טְכאַמעֶג טֶה
 טיִנ םיִא טאָה רֵע יִׁשְטאָח ןְנאָז םיִמָכֲה יִד
 הָעיִרְּב טֶה רע לייַו ראָנ ןריל רַּפ טְכאַמעֶג
 םיִא טְניִכעֶד ןְריֵל ראפ ןְכאַמ ּוצ טאַהעֶג
 טְכאַמעֶג םיִא טֶה רֶע איוִו ְךייֵלְג קּוסָּפ רָד
 רֶעירַּפ טֶה ןעֶמ (יוָל ויָּתַהְנ םַגָק ןֶריִל רַּפ
 רעֶד נּוא ןֵהֹּכ םוצ ןְּבעֶנעֶג הָלֹודְנ הָמּורְּת

 םוצ ןושאר רַׂשֲעמ ןְּבעֶנעֶג ןעֶמ טאָה ְּךאָנ
 ןּופ רעֶד דייֵׁשעֶג ּפָא טאָה יַוֵל רעֶד נּוא יִנֵל !
 םּוצ ןְּבעֶגעֶג טאָה נוא רָׂשֲעַמַה ןִמ רׂשֲעמ |

 יי ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי רֶד טֶהְךאָנ רֶד נוא ןֵהֹּכ
 םִילָׁשּורְי ןייק ןְריִפ ּוצ דייֵׁשעֶג ּפִא רֵׂשֲעַמ
 םעֶד ןיִא נּוא ןֶסטְגעֶג ןֵּטְראָד סאָד טאָה גּוא

 שודקה ה"לש

 ןְגיִטְנייַה טְגאָז הָרֹוּת יִד טְגאָז י"שר טאָג ריִד = |

 ןיִא תוצַמיֵד ןְלאָז גאָט ןְרעֶיסאָר ןְייַוּוצ גאָט
 ןְמְלאָו ייֵז איו ּוזַא ןייז רעֶיימ ּוזַא ןְגוא יִרעֶצָנּוא

 טְנייַה אייֵז ןָמְלאוָו ריִמ איוִו ווַא אייֵנ ראָג ןעוֶועֶג |
 תַּכְסַה) קּוסַּפ םעֶר ףֹוא רָּמייֵע נּוא ןעוֶועֶג לֵּבִקְמ
 ישר טְגאָז (סָעָל ָתייְהַנ הֶזַה םֹויַה לֵאָרְשִי עַמָׁשּו

 ןְטְכאַד ריִר ךיז לאָז גאָט ןֶרעֶי זַא זיא הָנְַּ יִד

 אֵרֹוּכַה תֵדָובַע ןיִא לֹודְג לַלְּכַא תֶמַאָּב זיִא םֶד נּוא

 ייז םִיקְמ תּצָמ עֶלַא גאָט עֶלא ןְלאָז ריִמ םאָר
 וזַא ראָנ ןאָמ ּוצ םָד טְנאֹועֶג ןיִנעֶז ריִמ לייַמ טיִנ

 טְנייַה גוא ןעוֶועג לֵּבִקְמ טְנייַ יי ןְטְלאוָוריִמ יז
 נּוא ןְמּוקעֶג טאָג טימ רֶנּוּב םעֶד ןיִא ריִמ ןיִנעֶז
 טימ ןְדייֵרְפ טיִמ תּוצַמ איִד ריִמ ןיִלעוֶו סְלאַמאַד
 םעֶד "ר רֶד ׁשֵרַּפְמ זיא םֶר נּוא .ןאָט טְּפאַׁשְּביִל
 הְָמַׂשְּב יֶהֹלֲא 'ה  תֶא ָּתְרַבֲע אל רֶׁשֲא) קפָּפ

 איוִו רֶהעֶמ הָוְצַּמַא םַײקמ זיִא רֶע תַצׁשְּב ןְצייֵרְּכ
 סאוָו תֹוחָלְצַה נּוא ןְקָיַלְג עֶלַא טיִמ ְךיִז טייֵרְפ רֶע
 ר ןעוֶו טְגאָז קּוסָּפ רעֶד גּוא ּוצ םיִא טְקִיַׁש טאָג
 טְסְניִד ּוד גוא תֹוָצִמ עֶלַא םִיקָמ ּוליִּפֲא טֶסיִּב

 טיִמ נּוא הָחְמִׂש םֹורְג טיִמ טיִנ ראָנ טאָג ּוליֵּפָא !
 ךליירפא , א
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 אבת תשרפ

 .ןָמּוקעֶג ןייֵרַא דֶנּוּב םָמאָג ןיִא טְציִא טְסיִּב ּוד זַא !

 יש הניארו
 ןְּבעֶנעֶג רע טאָה הָטיִמְׁש ןּופ ראי ןְמיִרְד
 םיִרּוּכיִּב איִד טאָה רֶע זַא נּוא יִנֲע רׂשעמ
 טאָה נוא טאָג טְּבֹולעֶג רֶעטאָה טְכאַרְּבעֶג
 נּוא תֹורְׂשִעַמ עֶלַא טאָה רֶע סאָד טְנאָועֶג
 ְךיֶהֹלַא ַײ הָזַה םֹויַהְנ ,טְכאַרְּבעֶג תֹומּורְּת
 ךיד טאָה גאָט ןְגיִזאָד םעֶד (תושעל ךִוצְמ
 יִׁשְמאָה נּוא תֹוָעַמ יד ןאָט ּוצ ןְסאָּבעֶג טאָג
 טאָנ טְניִז ראָי גיִצְרעפ ְךאָנ ןעֶועֶג זיִא םִע
 םעֶד טְגאָז רע נּוא ןְּבעֶגעֶג הָרָוּת איד טאָה
 ראָנ ןְטאָּבעֶג טאָג ּךיִד םאָה גאָט ןְניִטְנייַה
 טֶּבִיִלעֶג לאָז הָרְוּת יִד סָד ווא טְנִיִרעֶל םֶד

 ןיִא ויִא איז יו ְךייֵלָנ ןְׁשְנעֶמ םעֶד ףֹוא ןייַז
 רֶעייַו ְךאָד זיִא יִז ןְראוָועֶג ןָּבעֶגעֶג גאָט םעֶד
 אייַּב לאָז ווַא ׁשּודיִח ןייֵא זיִא יִז לייַו ּביִל
 ּוד נּוא ןייַז טְּביִלעֶג הֶרֹוּת איִד דיִמָּת ריִד
 םִע הָרֹוּת ןַּתִמ ןיִא ןָסעֶג ראַפ טיִנ טְסְלאָז
 איד טְנייַה טְסאָה ּוד ןְמְכאַד ריד ְּךיִז לאָז
 טְסְלאָז ּד (ּךֶׁשְפַ לָכְבּונ ןעוֶועֶג לֵּבקְמ הֶדֹוּת

 עוו הָרְּתרֶד ןּפ ןיִלעֶטְׁש ןייא ןְּבעֶל ןייד
 םֶד ןעוֶועֶג ויִא יַניִס גְראַּב םעֶד ייַּב יוִו ֹוזֲא

 סע
 םירקי יטוקיל

 טאָנ ְךיִד טומ גאָמ ןְגיִטְנייַה םעֶד (הָזַה םֹויַה) -
 יימְׁש רַפ ריִמ ןִלעַוו ךאז יִד ראָנ .ןָמיִּבעֶג

 צ ןְמאַּבעֶג טֶה הָלָמ רֶסֹורְג ןייֵא לֶׂשָמ ןייֵא ךֶרֹוד
 םיִא ּוצ ןָמּוק גאָט עֶלַא לאָז רַע וַא דיִחָי ןֵּב ןיי
 טיִמ רֶרייֵלְק עֶגעֶדיי עֶסייו ןיִא טְציִּפעֶג םוא ןייֵׁש
 לאָז רָנעֶה טְנייַז נּוא טקִיִטְׁשעֶג ןָטיִמיִד נּוא דֶלאָנ
 עק הרלא יא ל= ןכינ ןײא ןְבאָמ =
 ְךיִמ ראַפ טְסְלאָז נּוא ריִד גאָז ְךיִא יוִו גאָט עֶלַא
 סאוָו ראַפ םַעֵמ םעֶד ןיִא .לֶדָיִפ םעֶד טימ ןליִּפֶׁש
 םיִא רֶע טאָה ןָמּוק גאָט עֶלַא ֹוזַא םיִא טְסייֵה רֶע
 ןייִא .ןאָמעֶג ֹוזַא טאָה ןּוז רעֶד נּוא ,טְגאָזעֶג טיִנ
 ּביִל רֶעייז רֶטאַּפ ןייַז טאָה רע לייוו טייַצ עֶצְנאַג
 ּוצ ןאָמעֶג םֶד רֶע טֶה לעֶז נּוא ּבייֵל טיִמ טאַהעֶג
 יֵשְמאַה דייַר עֶנייז ןייַז ּוצ םִײקָמ רֶטאַפ ןייַ ּביִל
 טאָה לֶע ראָנ ְךאַז רֶד ןּופ טְםּואוועֶג טיִנ טֶה רֶע
 רע וַא ךֶלֶמ רָד נּוא .גּונַעַּת ןאָמעַג ןָא רֶמאָפ ןייז
 טומ נּוא! םיִא טְגְלאַפ ןּוז רֶד טייַו יו ןְהעֶועֶג טֶה
 טֶה םֶד רַפ רַכְׂש םּוׁש ןייֵא ןָא תֶמַאָּב גּונַעַּמ םיִא
 םיִא טאָה נּוא ןְמּוקאַּב ּביֵל רעֶמ ְךאָנ ןּוז ןייַז רֶע
 נּוא .טְגְנאַל רַפ ראָנ םֶה רע סאוָו ןְּבעֶגעֶג ריִמָּת

 םֶל ךוה יא ןְהעֶועֶג יט רֶע ישָסאֲה א וי =
 . רע יא רָמאַפ ןייַז ןּופ דייֵר יד טְגְלאָפאַּב רע םִו
 ליוו רֶע םו םיִא טיִג רֶמאָפ רֶד נּוא הָבֹוט לֶּבקְמ

 רֶּד :

 ע

 יי" פו
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 נא ןיִרעֶנּוד נּוא רעייפ םֹורָנ ןעוֶועֶג זיִא סֶע
 ןְנאַטְׁשעֶג ךאָד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד נוא ןְציִלְּ
 טאָנ ןופ דִיר יִד ןיִרעֶה טְלאוָועֶג ןְּבאָה נּוא
 ןְטאָּבעֶג טֶה טאָנ (הָוְצִמַה לָּכ תֶא רֹומְׁשֹנ
 ןֵמעֶנ ּוטְסְלאָז ןְררָי ןיִא ןִמּוק טְסעוֶו ּוד זַא
 טְסְלאָז נא ןֵררַי םעֶד ןּופ רֶנייֵמְׁש ףְלעֶוְצ
 נּוא ןֹורְּכַזַא נּוא ןְכייֵצַא ראַפ ןיִלעֶמְׁש אייֵז
 הָרֹוּתעֶצְנאַג יד ןְּבייַרׁש ןָא ייֵז ףֹוא טְסְלאָז
 ןעֶמ טֶה רֶנייטְׁש ףְלעוֶוְצ ירעֶדְנַא ְךאָנ נוא
 םעֶד טיִמ םיִנֲהֹּכ יִד םוִו ןֵדְרַי ןיִא טְנייֵלעֶג
 ירעִייז יֵדְּכ ןְנאַטְׁשעֶג אייֵז ףֹוא ןיִנעֶז ןֹורָא
 םייַל ןיִא ןְקָניועֶג ןייַא ןירעוֶו טיִנ ןְלאָז םּופ
 ףֹוא םֶה ןעֶמ סאוָו רֶניֵטְׁש ףְלעֶוְצ יד נּוא
 טְלעֶטְשעֶג ןעֶמ טֶה ןּביִרׁשעֶ ןָאהָרֹוּתיִד ייֵז
 ןעֶמ טֶה ְּךאָנ רָד נּוא לֶביֵע גְראַּב םעֶד ייַּב
 ןּופ נּוא לֶגְלִנ טאָטְׁש רָד ןיִא ןְמּונעֶג טיִמ ייֵז
 . ןְּביִרְׁשעֶג םֹוא רֶמייַו ןעֶמ טאָה רֶנייֵטְׁש יד

 יִניֵעָל זיִּב תיִׁשאֵרְּב ןּופ הָרֹוּת עֶצְנאַנ איד
 רֶׁשֲא ןעמָלנ תֹונֹוׁשְל גיִצְּביִז ףֹוא לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ּומְסעֶוו ןיִנְרעֶל הָרֹוּת טְסעוֶו ּודְ) ןעֶו (ונו

 שורקה ה"לש

 הוא יא רינד איד ויִא ןְראַה ְךְכירְבַא
 :טְניִכעֶרעֶג טיִנ ראָג ריִד ןיִרעֶו תֹוָצַמ יִד נּוא טיִנ
 אייַרְדיִר טְנייל םו רעֶרעֶי יה ָתְרַמָאָה 'ה תֶא
 ןייז ןיִרעוֶו זּימ (שודק םֵע ְךֶתֹויְהַלְ) ויִּב םיקָוסִּפ
 זַא גְנּקיִצְנֶע טימ נּוא רייֵרָּפ םֹורְג טיִמ ץְראַה
 ייֵז טלייוו רעֶד םֹוא לֵאָרְׂשִי קָלאָפ םֶר טֶה ת'ישה
 קָלאַפ גיִלייֵהַא יי ןֶלאָז אייז נוא ןָניר םיא ןָלאָז
 ןקְנאַדעֶג ןיִא ניִדְנעֶטְׁש ריִמ ןָפְראַד םיקוסָּפ ייֵרָד יֵד
 לאָמ עֶלַא ןייַז רַרֹועְמ ווא ןיִלעוֶו אייֵז נוא ןּבאָה
 ְךאָנ ךיז ןְפְראַד ריִמ נּוא ןייַז ןְדְנּוּבעֶג ּוצ טאָנ ּוצ
 טֶלייוַו רֶד סוא זָנּוא טֶה טאָג םוִו םֶד זַא ןְנאַמ רָד
 הָעּובְִׁבּו הָלָאּב ןְראָועֶג טְגיִטְפעֶּפַּב ְךאָנ םֶד זיִא
 דָנּוּב םעֶד ןָלאָז ריִמ ןָראווָש ראַפ זָנּוא טאָה טאָג

 םאַרְטעע ןיִא ןיִלעוֶו ריִמ ןעוֶו טְכּולְפעֶג נוא ןָמיֵה
 ןָׁשלעֶפ םיִא ןּופ

 (הָלְלְקַה לַע ּודְמֲעַי הָלֵאְו 'וגו ְךֶרָבְל ּודְמִעַיו הָלֵא)
 ְָנעּב ּוצ ןְנאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז םיִטָבָׁש םֶקעז

 רַפ ןעֶמ ןעקָ,לָכֵׂש םעֶר טיִמ .ןָבּופ ּוצ סֶקעֶז נא
 . הֶרֹּת יַד סאוָו םיִרָמאמ עֶלַא יִד ןיִגעק זַא ןייֵמְׁש
 ןֹוצָר םֶמאָג טינ טּוט רָכְלעוֶו רּורָא ןֹוׁשָלָּב טְנאָז
 ךּורָב ןֹׁשָלְּב םיִרְמַאמ עֶּבְלעֶו יד טְגאָזעֶג ןעֶמ טֶה
 גּוא תֹוָצַמ יד ןייז םִיקָמ ןיִלעוֶו םוָו עֶינעֶי יר רַפ
 טאָה הָרֹוּת איד ראָנ ןֹוצָר םְמאָג ןאָמ ןיִלעֶֶו

 טלעטשענ

 אבה תשרפ

 נוא םֶטֶלֲהאָצעֶג ראַפ םיִא טְניִר ןּיז ןייז יו ןְהעֶז

 הניארו

 / שעֶו הֶרָוּת יד ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןמיק
 |  דְנאַל םעֶד ןופ דְנייפ יד ןְרייֵנְׁש ראַפ ןֶכאַמ
 | לֵחָר ןּופ םיִטָבְׁש םקעֶז (ונו ּודְמִעַי הָלאע
  נְראַּב םעֶד ףוא ןגאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז הֶאֵל נּוא
 . טְשְנעַּבעֶג טֶה ןעֶמ םוִו תֹוכָרְּב יִד ייַּב םיִזיִרְג
 / נוא ןייַז םיִיקמ הָרֹוּת איד טעֶוו סאו םעֶד

 . ןיִנעֶז הָּפְלַז טיִמ הֶהָלַּב ןּופ םיִשָבְׁש םֶקעֶז
  םעֶד ייַּב לֶביִע גְראַּב םעֶד ףֹוא ןְנאַטְׁשעֶג
 . סאוָו םעֶד ןְטְלאָׁשעֶג טֶה ןעֶמ סאו ןְטְלעֶׁש
 / םיִנֲהּכ יֵד נּוא הָרֹוּת יִד ןייַז םִייַקְמ טיִנ טעוֶו

  גְרעֶּב איֵד ןְׁשיוְֵצ ןְנאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז םִוָל ּוא
 / רֲעייֵז טְרעֶקעֶג םיִא ןֶּבאָה םיִנֲהֹּכ איִד נּוא
 / ןְּבאָה נּוא םיִזיִרְג גְראַּב םעֶד ןיִנעֶקַא םיִנָּפ
 / םִיקָמ ןילעוֶו ייֵז בֹוא טְׁשְנעֶּבעֶג לֵאָרָׂשִי יִד
 / םיִטָבְׁש םֶקעַז עֶלֵא איד נוא הֶרֹוּת איד ןייַ

 יד ןְּבאָה ְּךאָנ רֶד נוא ןִמֶא טְרעֶפְנעג ןְבאָה
 / ןינעקא םיִנָּפ רֶעייַז טְרעֶקעֶג םיִא םיִנֲהּכ

 / םעֶד ןְמְלאָׁשעֶג ןְּבאָה נוא לֶבֵיֵע נְראַּב םעֶד
 איד נּוא הָרֹוּת יד ןייַז םִיַיקמ טיִנ טעֶוֶו םָו

  ןְּבאָה לֶביִע גְראַּב םעֶד ןּופ םיִטָבֶׁש םֶקעֶז
 םירקי יטוקיל טנאועג ;

 / ןייַא איו וזַא ּביִל םיִא טאָה רֶע לייַו טְרָעייַנ םיִא

 / םיִא ןּופ זיִא רֶע סו תובומ יֵד ןּופ רעֶמ ְךאָנ ןֹוצָר
 , ךֹוא םֵה ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶּבאָה ּביִל רָד נּוא לֵּנקַמ
 .ךֶלָמ רֶד םוָוגּונֲעַּה םעֶו ןייַ הָלֵגְמ טְלאָועֶג טיִנ
 | ןניִד טיִנ לאָז ןּז רָד יֵדְּכ הָדֹובֵע סנוז ןייַז ןּופ טֶה
 . רַּפ טעֶו םעֶד ְךֶרֹוד נּוא תֹובֹוט יִד רַפ ךֶלֶמ םעֶד
 / םעורֶע זַא ְךֶלֶמ םעֶד ןופ גונֲעַּת רֶד ןיִרעֶו ןָטיִמ

 ןּופ תובומ איִד ןְרייֵמ ראַפ טיִנ לאָז רֶע רעֶריִו
 םֶצוִהעֶג םעֶֶו רֶּפאַּפ ןיינ זַא םּוראַו ְךֶלֶמ ןֶּב םעֶד
 םִוַא רע טעוֶו הָּמנְּכ ןיַא ןָא ראָנ םיִא טְגְלאָּפ רָע
 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןּוז רֶד יוִו .ןאָמ תֹובּומ םִיַלְפּכ לַפַּב
 . ןְראָועֶג סורָג תובוט םֶרָמאַּפ ןייַז ךֶרֹוד רָּבֶא זיִא
 ּבֹוהעֶג ןָא רֶע טאָה תֹוריִׁשַע טיִמ גּוא רֹובָּכ טיִמ
 טְסְניִר םֶרעֶטאִפ ןייַז ןּופ ןיִרעֶניִמ ּוצ יִלעָסיִַּא
 טיִמ טאַהעֶג ןיִז ןיא ןייַלַא ְךיִז ןוש טֶה רֶע םּוראוָו
 ןְריִצאּפְׁש נוא ןְפאָלְׁש ניא ןְקְניִרְמ גוא ןיִסע טּוג
 פא געט עצְנאַג עניינ ןָּבאַשיד טיִמ םֶה גּוא ןייֵג
 ּוצ טאַהעֶג טייֵצ גיִנייוו ראָנ ןוׁש שֶה נּוא טְריִפעֶג

 לא א 4
 1 טאש אי יי 0 יא יא
 שי עי לי רשי
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 תשרפ הניאצ

 תֹוריִבַע ףיִלֲע טאָה ןעֶמ נוא ןֵמָא טְנאָזעֶג
 יִטְׁשְרֶע סאָד ןֶשְלעֶׁש םעֶד ייַּב טְנאַמ רעֶד !

 טאָג ןיא טְנעֶקייִל נוא א'ע טְניִד סֶע רעוֶו

 ְךיִלְרֶע טיִנ .טְלאַה םִע רעוֶו יִרעֶדְנַא םאֶד
 םִע טְכייֵלְג הָרְוּת יד נּוא רָטּומ נּוא רֶטאָפ

 אָד זיִא םִע ןעֶד טאָנ ןיִא טְנעקְייל רֶע איו !
 רָסאָפ נּוא טאָג ןְׁשְנעֶמ ןיִא תֹותיִרָבַח ייֵרְד
 יִר נּוא עֶסייוַו סָד טיִנ רֶשאַּפ רָד רָטּומ נּוא
 םֶד נוא ליִנעֶג יד נּוא ןיִרעֶדָא יִד נּוא רֶנייֵּב
 איִד נּוא גֹוא םעֶד ןּופ עֶסייוַו םאָד נּוא ַחֹומ
 ׁשייֵלפ םָד נּוא טֹוה יד עֶמֹור סֶד טיִג רָטּומ
 ןּופ לעַּפַא ץְראוַוְׁש סאָד נוא טּולְּב םֶד נּוא
 איִד נּוא הָמָׁשְנ איד טיִנ טאָנ נּוא גוא םעֶד
 םֶד נּוא ןֶדייֵר םָד נוא ןיִרעֶה םָד נּוא הָיאְר
 סע זַא גּוא לֶבֵׂש נּוא הָמְכָח איד נּוא ןייֵנ !
 ּבְראַטָׁש לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד טייֵצ איד טְמּוק !
 ןגיִל טְזאָל גּואנ קָלַח ןיִיַז ּוצ טאָג טמענ ֹוזַא !
 אָפַּפ בַר רָשּומ נּוא רֶמאָפ ןּופ קָלַח סאָד !

 ץְלאַז סאָד ןעוֶו טְלעוו יִד טְנאָז סאָר טְגאָז
 טְקְניִטְׁש וַא ׁשייֵלַּפ םעֶד ןּופ םֹורַא טייֵנ !

 לָּכ ׁשְנעֶמ רֶד ויִא ְךֹוא ֹוזַא נּוא ׁשייֵלְּפ םֶד
 רֶעייֵז רֶע זיִא םיִא ןיֵא זיִא הָמָׁשְנ איִד ןֵמָז
 םֹורַא םיִא ןופ טיינהָמָׁשְנ יד ןעֶו רֶּבֶא ןייֵׁש !

 אָרָמְנ יד נּוא ןְקָניִטְׁש רַפ ףּוג רעֶד טְרעוֶו
 ןיִנעֶז ריִמ לייוַו טְנאָז טאָנ ןיִשּודק ןיִא טְנאָז
 ְךילָרֲע טְלאַה םִערעֶו םּורְד תֹותיִרְבַח ייֵרְד
 טְלאַה רֶע איוִו ְךייֵלָנ זיִא רֶמּומ נּוא רֶמאָפ

 יִרְבִד תֶא םיקָיאל רֶׁשֲא רּורָאל ְּךיִלְרֶעְּךיִמ ||
 שורקה ה"לש

 טיִנ טאָה נּוא רּורָא ןּופ תֹונֹוׁשְל איד טְלעֶטְׁשעֶג
 טאָה םִע סאוָו ְךּורָּב ןּופ תֹונֹוׁשָל איִד טְלעֶטְׁשעֶנ |
 י זַא ןְנייוו ּוצ זְנוא יֵרָּב טְרעֶק רַפ ןייַ טְפְראַרעֶג !

 טיִמ תיִרְּב תֹותיִרְּכ ןייֵא ןעוֶועֶג זיא הֶרֹוּתַה תַלָּנַק
 טיִנ הָליֵלָח ןיִלעוֶו םוִו יִר רַּפ תֹולָלק גּוא תּועּיבְׁש !
 עֶלַא וַא ןעֶמ טייֵמָׁש ראַפ אָליֵמְּב גוא ןייז םִיַקִמ -
 תֹוכְרְּב ףֹוא ןיִרעֶֶו טְרעֶקעֶג םּוא ןיִלעו תֹולָלק !
 תורָצ יִד ןופ נּוא ןייַז םִי קָנ אָי ןיִלעוו םוָו יֵד רַּפ |
 רַבוע ןיִנעֶז ריִמ סאָו םעֶד רַפ זֶנּוא ףוא ןָמּוק םִָו |

 איר ןייֵמְׁש ראַפ ןיִנעֶק ריִמ ןיִלעֶוו הָרֹוּת איִד ףוא |
 ַא ןֶּבאָה ןיִלעוֶו ריִמ םאוָו תֹוכָרְּב נּוא תֹוחָלְצַה
 יִנעֶק ריִמ איו וזַא הָרֹוּת איד ןֶּיִה ןילעֶֶו ריִמ
 עֶֹורְגַאָךאָנ ראָנ טייִקיִטְכעֶל ןּופ םַעַּמ םעֶד ןֶליִפ
 ןייַ םָּׁשַה הָצְרִי םֵאְו טעוֶו םאָד איוִו ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ

 ;אֹבָל ריִתָעָל
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 איש הניארו אבת

 רעֶד ןייַז לאָז ןְטְלאָׁש ראַפ (תאֹוַה הָרֹוּתַה
 טיִמ תֹוָצַמ יִד ןְטְלאַה טיִנ טעוֶו םָו ׁשְנעֶמ

 הָבָׁשֲחַמ ןייַא וּומ ןעֶמ ןעֶד ןְצְראַה ןְצְנאַנ םָד
 ןְּבייֵלְנ לאָז ןעֶמ :וא תֹוָצַמ ןאָט ּוצ ןְּבאָה
 ְךיִז לאָז ןעֶמ נּוא ןְטאָּבעֶג ייֵז טאָה טאָג םֶד
 לייַו הָוְצִמ ןייֵא טהּוט ןעֶמ ןעוֶו ןייַז ַחֵמַׂשְמ
 םֶה ׁשְנעֶמ רעֶד נוא ןְמאָּבעֶג איִז טאָה טאָנ
 םיִמָכֲח יִד ןְליוִו סְטאָנ ןאָט ּוצ ןעֶוועֶג הָכֹוז
 טייג םוָו רַד םֶד קּוסָּפ םעֶד ןּופ ּפֶא ןיִנְרעֶל
 הָרֹוּת רֵּפַס םֶד ןְּבייֵה ףֹוא לאָז הָהָּבְנַה טיִמ
 ייֵז ןָייוו טייַל עֶלַא רַּפ כַתָּכ םאָד לאָז נּוא
 ןומיִס רֵּב ןידו יִּבַר ןְהעֶז בַתְּכ סאָד ןְלאָז
 לֵאָרְׂשִי הָבּוׁשנ קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םִע טְנאָז
 טְסְלאָו ּוד ׁשְמייֵט זיִא סאָד (ְךיֶהֹלֲא יי דע
 טְניִדעֶג טְפאָה ּוד ןעוֶו ּוליִפֲא ןאָמ הָבּוׁשְּת
 לֵחֹומ טאָנ ְּךאָד ריִד טעוֶו םיִליִלֲא תַדֹובֲע
 הָבּוׁשִנ אָּתְקיִסְּפ רֶד ןיִא ןְגאָז םיִמָכֲח יִד ןייַ
 ׁשְנעֶמ ןייֵא לָׁשָמ ןייֵא (ְךיֶהלֶא יי דע לֵאָרְׂשִי
 טייַל ליִפ רַּפ ןעוֶועֶג ׁשיִיַבְמ רָבַח ןייַז טאָה
 טְרעֶפְנֶע ןְמעֶּב רֵּביִא םיִא רע ליוִו ְּךאָנ רֶד
 ְךיִמ טְסאָה ּוד םו טייל יד גְנעֶרְּב רָבֵה רָד
 הָליִחְמ ְּךיִמ טעֶּב :ּוא ייֵז רַפ ןעוֶועֶג ׁשייַבְמ
 רָּבֶא ןייַז לֵחֹומ ריִד ְךיִא לעוֶו ֹוזַא ייֵז ראַפ
 שְנעֶמ רעֶד יִׁשְטאָח ןעֶד ֹוזַא טיִנ זיִא טאָנ
 םּורָפ ייֵז טאָנטְנאָז טייַל ליִפ ראפ טְניִדְניִז
 לאָז םִע ץְראַה ןייַד ןיִא הָבּוׁשִּת הּומ נּוא
 לעוֶו ֹוזַא ּוד נּוא ְךיִא ראָנ ןְסיוִו טיִנ רנייֵק
 קּוסַּפ רעֶד טְניימ סאָד ןייַז לֵחֹומ ריִד ְּךיִא

 ,ע  םירקי יטוקיל
 ןינ ןוש טאָה רֶע זַא אָצְמִג טֶסְניִד םְרעֶמאָפ ןייַ
 םֵמְניר ןיינ טיִמ ןאָמעֶג זָא גונֲעַּמ רֶגיִנייו רֶמאָּפ
 ּביֵל רָגיִנייוַו ןֹוׁש רֶמאָפ ןייַז אָמָהְסִמ םיִא טאָה
 םֶר טֶה ְךֶלֶמ םעֶד ןּוֿפ רָּבאָה ּביִל רעֶד יִו טאַהעֶג
 'יֵד ןיִלעוֶו רַמאָט טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טֶה ןְהעֶז רֶד
 לָמָּב ןע ןייַז ןיפ גוא ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ םיִּונֲעַּת עֶלַא
 וצ ןְגאָז ְךאָנ רֶד ְךֶֶמ רֶד םעֶו ןֶענאַג ןיִא ןיִרעוֶו
 ךימ טְסאָה ּוד סאָו טְפאַׁשּביִל ןייַד זיִא איוִו ריֵמ
 ןְשיִוְצ ןְהעֶׁשעֶג זיִא אָד סאוָו טְסֶהעֶז ּוד זַא ּביִל

 ראָנ ְךיִר טְראַה סֶע גוא ןּוז ןייֵמ ןָׁשיוֵוְצ נּוא ריִמ
 ְךֶלֶמ םעֶר ןּופ רֶּבאָה ּביִל רֶר טֶה םעֶד רָּביִא ,טיִנ
 ןָגאָז םוא לאָז ְךיִא רֶסעֶּב זיִא םִע טְבאַרְמעֶג ךיִז
 ןייז ּוצ טֶסָניִר רֶד ןּופ םַעַמ םעֶד ְךֶלֶמ ןָּב םעֶר ּוצ
 הָבּוט ןייַז ןּופ ראָנ ןֶצְנאַג ןיִא זיִא סאָד זַא רֶמאָפ

 יע סארי א אֵד יז טעמי
 ןוט
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 ןייקטיִנ ןָסיוו לאָז טאָנ ראָנ (ךיֶהלֲא ַײ דע
 ןֹוׁש טְסעוֶו ּוד סאָד ןְנאַז ּוצ טְסְלאָז נּוא ׁשְנעֶמ
 טיִמ הָבּוׁשִּת הּומ נוא ןאָט טיָנ הָריִבֲע איד
 עָכיִלְטיִא ןעֶד הָחְמִׂשְּב ןְצְראַה ןְצְנאַג ןייַד
 טיִמ הָחְמִׂשְּב ןאָט ׁשֶנעֶמ רעֶד ףְראַד הָוְצִמ
 ןיִא קּוסָּפ רֶד טְגאָז סאָד ץְראַה ְךֶלייֵרָּפ ןייֵא
 (ונו יי תֶא ָּתְדַבֲע אל רֶׁשֲא תַחְּתִנ הדדס רָד
 הָרָדִּפ רָד ןיא ןֶעיִטְׁש סאָו תֹולָלְק עֶלַא יִד
 טיִנ טְסאָה ּוד ליִיַו ןְמּוק ריִד ףוא ןיִלעוֶו
 טְלאָצאַּב טאָנ נוא הָחְמִׂש טיִמ טאָנ טְניִרעֶג
 הָחְמִׂשְּב הָוְצִמ יִד טוט רָע ןעוֶו רֵכְׂש לָּפאָמ
 ראַפ ְךיִז ןְטְכעֶראַפ ּוצ ןייַז לאָז הָנוַּכ ןייַז נּוא

 םירקי ימוקיל

 ְךיִז םעוֶו רֶּמאָּפ רֶד םֶד עֶלעֶטְׁש יֵטָׁשְרֶע ריִא ףֹוא
 רֶמאָּפ ןייז טיִמ ןּוז רעֶד נּוא ןּוז ןייַז טי ןֶעייֵרְּפ
 טאָה נּוא ְךֶלֶמ ןֶּב םּוצ ןְגְנאַנעֶג דֶלאַּב זיִא נּוא
 סט אני ונק ןימ ןפװ כלאו הנביא
 . גאָמ עֶלַא ןְסייֵהעֶג ריִד טאָה ךֶלֶמ רָד רֶמאֶפ ןייַד
 םעֶד ןְּבאָה טְסְלאָז גּוא ןאַטעֶג ןַא ְךיִז ּוצ ןֵמּוק
 או יו = יא האד דנאמ דא לב
 איד ןיִלעוֶו ראָנ טְסְלאָז ּוד םּוראוָו .ןיִגעֶוו הָבֹומ
 ראַפ טֶּפְראַרעֶג ןייֵלַא ּוטְסְלאָו ןיִרעֶלְקאַּב ְךאז
 רֶמאֶפ ןייַד ּוצ נאָמ עֶלַא םיִנ ןעֶד ןְמּוק ןייֵטְׁש
 .ןאָמעֶג ןָא ייֵׁש ץְנאַג ןָנייֵג םִו םיִרָׂש עֶנעֶריִׁשְרעֶפ
 לָריִפ ייד ןָא רמז ֵלְכיֵלְרעֶלַא רע טָה ְךֹוא גּוא
 ןעוו ןְגְנאַל רַפ םָד .ריִד ןּופ רֶע לאָז םָָו ּוצ אָצָמִנ
 רָמאַפ ןייַד זַא םּוראוָו ןיִגעוֶו הָבּומ ןייַד ןּופ טיִנ
 ןֶא םיב בוא םיְפ ביִמְכִעָכ ןייד גאָט עָלַא טְהעָז
 םעֶד ףוא טְסְליִפְׁש נוא תֹוכָלַ יִדָנִּב ןיִא ןאָמעֶג
 סאו ךֶלייֵרְפ נּוא גיִטָסּול רֶמאַּפ ןייַד טְרעוֶו לֶריֵפ
 . גוא ןָּבאָה ּוצ ןּוז ןייֵא ֹוזַא ןעוֶועֶג הָכּוז טאָה רֶע
 טְפאַשְּביִל ןייַד םיִא ןיִא ְךיִז טְקְראַטׁש םעֶד ךְרוד
 יו ןְהעֶו םיִרָׂש עֶלַא זַא נּוא .תֹונְּתַמ ריִד רָע טיִג
 . ליפ וזַא ריִד טיִג נּוא ּביִל ווַא ךיד טֶה רָטאפ ןייַד
 רַפ ְךיִז ןְקיַּב נוא ןֶעיִנק נוא ךיד ייז ןיִרְהֶע תֹונָּתַמ
 ןייַד ריִר טֶה ןיִגעֶוֶו תיִלָכַּת ןייַד ןּופ ראָנ נּוא ריִד
 ןּוז רגל רֶד יו .ןאָט ןְמייֵהעֶג ְנידָלַא םֶד רֶמאפ
 ראַפ נּוא רֶּבאָה ּביִל םעֶד ןּֿפ דייֵר יד טְרעֶה רֶד
 ּוצ ןָא רֶע טְּבייֵה תַמָא טְנאָז רֶע זַא טייֵטְׁש
 רֶמאֵּפ ייַ םֶו ןיִנעֶזםיִדָמֲח יד םֹורְג יו ןיִרעֶלְקאַּב
 ּוצ רֶמאָּפ ןייַז רֶריוִו ןָא טְּבייֵה נּוא םיִא טיִמ טוט
 טימ גּוא קֶׁשח רעֶמ םימ .ְךאָנ רֶעירפ יוִו ֹוזַא ןְניִד
 לַׁשָמִנ םֶָר נּוא .קֶע ןייֵא ןָא ראָּג טֵּפאַׁשְּביִל רעֶמ
 םִו הֶׂשֲעַה אל תֹוָצָמ נּוא הֶׂשֵע תֹוָצִמ עָלַא זַא זיִא

 ןָפאָּבִג םיִנ רֶע טֶה ןאָמ וצ ןְמאָבְג ְנּוא טֶה טאָנ

 יע הי יי על
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 / הניארו אבת
 תֶא הָאְרַיְלנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא איו ֹוזַא טאָג
 טאָג ראַפ ןָּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז ּוד (ונו םֵּׁשַה
 יד ויִא סאָד נּוא תֹוצמ יד ןְטְלאַה טְסְלאָז ּוא
 .ןְטְכְראַפ ךיז לאָזׁשְנעֶמ רֶד םֶד הָדמ יִטְסעֶּב
 עַנָר עֶלַא ןעֶמ ןעק הָוְצִמ איד נּוא טאָג ראַפ
 נוא גאָמ טייֵמְׁש נוא טייג רֶע איו ןייַז םִיקְמ
 ּוצ ןְצראַה ןיִא ןְטְכאַרְט ץֶלַא רע ןעק טְכאַנ
 תֹוָצַמ יִרעֶדְנַא רָּכֶא טאָג דאַפ ְךי ְטְכְראַפ
 , ׁשְרעֶדְנַא רֶע ןעק תיציצ רֶדא ןיִליִפּת ּוניִיַהְד
 רָדָא ןיִליִּפְּת טאָה רֶע ןְדייֵס ןייַז םיַיקְמ טיִנ
 , ןעק טאָג ראַּפ ְךיִז ןָסְכְראַפ ּוצ רֵּבֶא תיִציִצ
 2 יי תַאְְי) קוסָּפ רַד טְגאָז סד טייג עֶלַא רע

 וגו

 .םיִנ ףְראַד רע םֹוראָו ןיִגעֶֶו הָבּימ ןייַ ןּופ הָליֵלֲח
 / רֶע טְרָעייֵנ .םֶרָו רֶׂשָּב ןייַא ןּופ תֹובומ יד לֹוכְיְבַּכ
 םָע יִרָּב ןיִגעוֶו הָבֹוט רָונּוא ןופ ןְנאָּבעֶג זָנּוא טֶה
 / טְלעוֶו רעֶד ףוא תֹוָצַמ יֵד ְךֶרֹוד ןייז טּוג זְנּוא לאָז
 , .אֵּבַה םֶלוע ּוצ ןייַז הָכֹוז אייז ךרוד ןְלאָז ריִמ נּוא
 . ןּופ רָּנאָה ּביִל רעֶד טאָה הֶרוּת ןֵּתַמ תֵעַשְּב נוא
 כי ו .י נאו סיי =ב ךֶככםעַר
 .לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןְנאָז טְלאוָועֶג טינ םֶה ּוניּבַר הָׁשֹמ
 / הָבֹומ רֶעייֵז ןּופ זיא תוצמ איִד טיִמ הָרֹוּת איר זַא
 ( בוא הָחָמִׂש טיִמ תֹוָצַמ יֵד ןאָמ ןְלאָויי יֵדָּכ ןיִגעֶ
 | הָנְׁשִמ ןיִא אָר ראָנ ןיִנעוֶו םְמאָג ןּופ קָׂשַח טיִמ
 || םוט ןייַז רַפ טְפאַרְמְׁשעֶג ייֵז טאָה רע;סאָו הָרֹוּת
 . ְךיִז ןְּבאָה נּוא געוֶו םמאֵנ טְואָל רַּפ ןְּבאָה ייֵז סו
 אין ןיי ןְּבּהעג ןב ןו= = יא
 | איי לעַו ְךיִא םְבאַרְמעֶג הָּׁשִס ְךיִז טאָה .םֶסָניד
 / םאָנ יז םֶה תֹוָצַמ יִד טיִמ הֶרֹוּת יִר זַא ןְגאָז םֹוא
 = יע = = וי רוט רעינ ןיפ ןבעבאב
 / רָּביִא .תֹוָעֵמ איִד טיִמ הֶרּת יד ןֶּמיִה םעֶד ְךֶרֹוד
 יהא יי הּזַה םּיַה) טְגאָנעֶג אייֵז רֶע טאָה םעֶד
 םאג ןייַד ְךיִד םּוט גאָט ןְגָיטְנִייַה םעֶד (ךֶוצִמ

 - רעֶהַאויִּברָמֹולְּב תֹצִמ עֶניי ןיֵה טְְלאָ ןְטיִּבעֶג
 םאָר זַא ןייַז עידומ טְלאָועֶנ טיִנ ךייַא ְךיִא ּבאָה
 ּבאָה ְךיִא םּוראָו .ןיִגעוֶו הָבֹוט רֶעייַא ןּופ זיִא
 ְךיַא טאָה טאָג זַא ןענִייִמ טעוֶו ריִא זַא טְנייֵמעֶג
 רעֶמ טיִמ ריִא עוו ןיִגעוֶו הָבֹוט ןייַז ןופ ןְמאָּבעֶג
 טְנעֶז ריִא זַא רֵּבֶא העָז ךיא זַא דְנּוצַא ןאָמ קָׁשֲח
 ךיִא ןיִּב הָניִרְדַמ רעֶד ןּופ ןְלאַפעֶג ּפָאָרַא לֶחיּבַא
 טֶה תוָצַמ עֶלַא יַד זָא עירומ גאָט ןְגיִטְניַה ךייַא
 רֶע םּוראָו ןיִנעוֶו הָבּוט רֶעייַא ןּופ ןְמאָבעֶג טאָנ
 ןייַא םיִא ּוצ ןייַז םֶלאָז רֹיִא טְביִלעֶג ךייַא טאָה
 | עֶלַא ןופ רֶכעָה ןייַג טְלאָז ריִא נּוא קְלאָפ טְּביִלעֶג
 | םאָנ ּוצ קְלאָּפ גיִלייֵה ןייֵא ןייַנ טְלאָז נוא םִױג
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 י רשי * 2 הר כט ישי א יש 6 עא עט שא

 היאש אי /

 ףֹוא טייֵמְׁש נא ןייֵר זיִא טְכְראָּפ םֶמאָנ וגו
 נּוא ןאָמ גיִּבייֵא סע ןעק ןעֶמ רֶמֹולְּכ גיִּבייֵא
 הָבּוׁשִּת ראָנ טיִנ רעֶמ זְנּוא ןּופ טְרעֶגַּב טאָנ
 נּוא תֹוריִבֲע יד ןייַז לַחֹומ זְנּוא רֶע טעוֶו וזַא |
 רֶד יו וזַא תּולָנ םָד ןּופ ןיייִל סֹוא זְנּוא טעוֶו !

 ּואֹבָי יכ הָיָהְו) םיִבָצִנ תֶׁשֹרַּפ ןיִא טְגאָז קּוסְּפ
 יי דַע ָּתְבַׁשְו הָלֵאָה םיִרָבְדַה לָּכ ְּךיִלעע

 תשרפ

 םִיַלָׁשּורְי ּוד ףוא אייִמְׁש (ְךֵרֹוא אָב יִּכ ירוא יִמּוק) !

 טְכִל ןייַר ןָמּוקעֶג זיִא סֶע ןעֶר טְבייַל גּוא = = |
 ןְנייֵׁש ריר ףוא םעֶו םאָנ ןופ רֹוּבָּכ רעֶד נּוא |
 ּוצ ןייֵג ןיִלעוֶו תֹומּוא יִד נּוא (ְךֶרֹואָל םִיֹוגּוכְלָהְו) !
 םעֶד ּוצ ןייֵג ןיִלעוֶו םיִכָלְמ איִר גּוא טֶּביִל ןייַד !
 עֶנייֵד ףוא ּבייֵה (יִאְׂש) גְנּונייַׁש ןייַד ןּופ טייקְיָטְכעֶל |

 רֶרניִק עָנייַר עֶלא םֶר הִעְז גוא םִיַלָׁשּורי ןעֶגּוא |
 וצ ןָמוקעֶג ןיִנעֶג נוא טְלעֶמאַזֶג ןיֵא ןְראָו ןיִנעֶז !
 עֶנייר נּוא ןָמּיק ןְטייַו ןּופ ןיִלעוֶו ןּוז עֶנייֵד ריִד }
 ָא) טייַז רעֶר ףוא ןיִרעֶו ןְגוצ רֶד ןיִלעוו רֶמְכעֶמ |

 ןֵטְכייֵל טְסעוֶו נּוא ןְהעֶז ּוטְסעֶו טְליֵמעֶר (יִאָרִּת
 יִרעו טֶָמירְב רָה נּא ןְקאָרְׁש רָד טעוֶו םִע נוא |

 טְרעֶק רַפ טעֶוו סֶע ןעֶד רייֵרְפ ןיִגעוֶו ץְראַה ןייד
 גוא טייַז בֶרֲעַמ ןּופ טייֵקְכייֵר סאָד ףיד וצ ןירעק }

 תַעַפִׁש) ריִד ּוצ ןָמּוק טעוֶו רֶקְלעּפ יד ןּופ סְטּוג םֶד

 וצ ְךיִר טעֶ ןְלְמעק יד ןופ :ְניִרעֶמ סאָר (םיִלֵמְ
 עֶגְני יד ןָּבאָה ןיִלְמעֶק ליִפ טְסעוֶוור זַא ןיִקעֶד |

 יֵר הָפיֵע טאָטְׁש רעֶר ןופ נא ןָיְדִמ ןּופ ןיִלְמעק
 אָבָׁש טאָמׁש רעֶר ןופ ריִד ּוצ ןִמּק ןילעֶו עַלַא
 בול סְמאָנ גוא ןְגאָרְט ייֵז ןיִלעווו ְךֶראַו נּוא דֶלאָג |

 ףאָׁש עֶטּוג עֶלַא (רֶרֹק ןאצ לָּכ) ןָגאָז אייֵז ןיִלעוֶו
 טְלעֶמאַזעֶג יא ריִד ּוצ ןיִלעֶו יִרעֶטאט איִר ןּופ !
 יִַחֵּבְִמ ןייַמ ףוא ףאָׁש עָמּנ ןְגְנעֶרְּבּוצ ןיִרעֶו |
 הלא יִמ)} אייז ןּופ ןְנייֵׁשַּב ךיא לעוֶו ׁשֶרֶקַמַה תיֵּב !

 מי רֶניוְׁשעֶגןיִלעוֶו לאָרְׂשי איד (הָיִפּעְּת בֶעָכ
 ֶניׁשעֶגטְפֹול ןְקָלאָוַא יו וזַ לֵאְָׂשִי ץרֶא ןייק

 הדוהי ילשמ
 ראַּפ םָנייֵא זיִא םִע לֶׁשֶמ דיע (וב הָנַפּועְּת בֶעָּכ הָלֵא יֵמְו

 איִד אייֵּב ןָבּוז ןְגְנאַגעֶג רֶע זיִא ןיִהַא ןְראָועֶג ןָרֹול
 ןְמּקעָג ןיירַא זיִא רֶע יו ןְנּופעֶג יִז רֶע טעוֶו רֶמאָּט םיִנְֵׁש
 ןָרְנּוּבעֶג ּוצ זיִא ןיה איד זַא ןְהעֶועֶג רֶע טאָה ןֵכָׁש םעֶד ּוצ

 זיא ןיִה יִד םיִא ּוצ רֶע טְגאָז .טעֶּב םעֶד ּוצ סיִפ םעֶד טיִּמ
 איִז טאָה רֶע ןייַז זיִא ןיֵה איד זַא טְגאָז ןֵכָׁש רעֶר נּוא ןייַמ

 ןיוו ריד לעוֶו ְךיִא רֶטֶׁשֶרֲע רעֶר םיִא ּוצ טְגאָז .טְפֹוקעֶג

 גוא טעֶּב ןּופ ּפָא איִז דְניִּב ןייַמ זיִא ןיִה איד זַא ןֶמיִסַא
 ןָהיֵלְפ דְלאַּב טעוֶו איִז זַא ןְהעֶז ּוטְסעוֶו ריִט יד ףֹוא ןיִפָע
 תוּכיוִַא ןֶדָוי איד ןְּבאָה ֹוזַא .טרָא ןיִתֶמֶא ריִא ףֹוא ריֵמ ּוצ

 א :
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 ם'ש הניארו

 (םיִמֵעָה לֶּכִמ ּךְִּבקְו בָׁשָו ּךֶמֲחְרְו ְךיִהלֲא
 תֹולָלְק איֵד ןֵמּוק ריִד ףוא ןיִלעוֶו םִע ןעוֶו
 ןְׁשיוִוְצ ןיִרעוֶו טייֵרָּפְׁש ראַּפ טְסעוֶו ּוד נּוא
 טעֶו ןאָט הָבּוׁשְּת ּוטְסְלאָז ֹוזַא תֹומּוא איִד
 נּוא תֹומּוא עֶלַא ןּופ ןְלְמאַז ןייא טאָנ ְךיִד
 ווַא דְנאַל ןייַד ןיא ןְנעֶרְּב רֶדיו ְךיִד טעוֶו

 :ןיִרְמְלֶע עֶנייר איו

 אבת

 ,אבת תרטפה

 רָעיֵז ּוצ רֶניוְׁשעֶג ןְהיֵלָּפ ןֶּבוט איִר איוִו וזַא נּוא

 ןְפאֶה ןיִלעוו טאָג ריִמ ּוצ ןעֶד (יל יִּכ) קאַלְׁש ןֶּבֹט
 םעֶר ןופ ןָפיׁש יד נוא ןְלְְניִא יד ףוא ןְגאוו םו יִד
 ןְמיִקעֶג ןיִנעֶג ייֵז איו ֹוזַא ןָמּוק ןיִלעוֶו ׁשיִׁשְרַּמ םִי
 ןיִא לאָמ ןייֵא םָד ְךֶלֶמַה הֹמלׁש ןּופ ,געֶמ יד ןיִא
 םֶד ןּופ הֹמלָׁש ּוצ ןָפיִׁש ןָמּוק ּוצ ןְגעֶלְפ ראָי ייֵרְד
 וצ ןָפיִׁש ןָמּוק ךוא טְנייַה ןיִלעֶווזַא ׁשיִשְרַּת םִי
 איי וא טייוו ןּופ לֵאָרְׂשִי רְֶניֵק עֶגייַד ןְֵנעֶרְּ
 יִגעוֶו ןּופ רָּבליזנוא דֶלאָג ןגנעֶרְּב יז טיִמ ןיִלעוֶו
 ןְגיִלייַה םעֶר ןיִנעוֶו נא טאָג ןייַ ןּופ ןָמאָנ םעֶד
 יִד (ּונָבּו) טְניֵׁשַּב ךיד םאֶה סאוָו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ

 םיִכָלְמ יִרָעייֵ נא ןְרָעומ עני ןעֶוּב ןִלעוֶו רקָלעֶפ
 - ןְּךיִא ּבאָה ןֶראָצ ןייֵמ טיִמ ןעֶר ןְניִראַּב ְךיִד ןיִלעֶו
 ,ךיִמ ְךיִא ּבאָה ןָליוִו ןייַמ טימ גיא ןְגאָלְׁשעֶג יד
 ןיִלעוֶו ןיִרָעוט עֶנייַד נּוא (ּוחְתִפּו) טְמיִראַּב רעֶד
 סאָד ריִד ּוצ ןְגְנעֶרְּב ּוצ ןייז ןעֶּפֶא טְכאַנ נּוא גאָמ
 ּוצ טריִּפעֶג ןיִרעוֶו ןיִלעוֶו םיִכָלְמ יִרָעייֵז נּוא םֶמּוג
 גיד ןיִלעוֶו טיִנ ךיד ןיִלעֶוו םִָו תומּוא יד ןעֶד ריִר
 עו ןעֶמ (ןֹונָבְלַה דֹובּכ)ןיִרעוֶו ןְרול רַפ ןיִלעוֶו יד
 ּוצ דֶלאַוַו םעֶד ןּוֿפ רֵצְלעֶה עַמּוג איר ןְגְנעֶרְּב ריִד
 טאָה רוצ ְךֶלֶמ רֶד יו וזַא .ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םֶד ןעֶוּב
 . גּוא (םיקָמּו) הֹמֹלָׁש ןּופ געֶמ איד ןיִא טְכאַרְּבעֶג
 טייֵטְׁש רֶע אוו רָרֶע רעֶד ןּפ ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָר
 םופ ןייַמ זיא רֶע נּוא דֹובָּכ אֵסַּכ םעֶד ןיִגעק

 (כֶלֶהְו ןמְלאַה ְךיְִרֲעםיִא טאָנ ךיִא לעוֶו ליִקְנעֶב
 ֶרְניֵק איד ןְגוּבעֶג ןייַא ריד ּצ ןייג ןיִלעֶוייֵז נוא

 ןוֿפ

 טיִנ ןיִנעֶז ריִמ סאוָו ראַפ םָעַרְתָמ זיִא תייׁשה תיישה טיִמ
 םיִאָרָי ךֹוא טנייַה ןיִנעֶז רימ ןְגאָז ןֵרּוי איד גּוא תֹומָלְׁשַּב

 םֹוא טְייוַו דנוצִא סאוָו ראַפ ראָנ .רֶעיִרְפ יוִו ֹוזַא םיִמָּלְׁשּו
 ןְדנּוּבעֶג ןָא ןיִנעֶז ריִמ לייוַו תיישה ןּופ טייוַו ןיִנעֶז ריִמ זַא
 ןופ ףוא זָנּוא דניִּב ןָמיסא ריד ןְייוַואַּב ריִמ נּוא תּולָג ןיִא

 רייֵרָפ םֹורְג טימ ןָפֹול דְלאַּב ריִמ ןיִלעוֶו תּולָגַה רֲַאֵמ

 םאָר ירָעירּפ ןעיֶועֶג ןיִנעֶז רימ איוִו טְרָא םעֶד ּוצ הָחְמִׂשְו
 סא םיִנֹויַכְו הָניֶפּועְּת בָעָּב הֶלָא יִמּוו איִבָנ רעֶר טְגאָו
 טְסעֶג רֶוְנּוא ּוצ רַניוׁשעֶג ןָהיֵלְפ ןיִלעֶו ריִמ (םֶהיֵתֹוּבְרַא

 1 רֶעירּפ טאַהעֶג ןְּבאָה ריִמ יוִו
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 אייֵז גוא םֶגיִנייַּפעֶג ְךיד ןְּבאָה סאוָו תומוא יִד ןּוֿפ

 רעֶד עֶנייַד עֶלַא סופ עֶנייַר ּוצ ןְקיִּב ְךיִז ןיִלעוֶו
 ןויִצ טאָמְׁש סְטאָנ ןפּר ְךיד ןיִלעֶֶו ייֵזנוא רַנְרעֶצ
 ְךֵתֹיַה תחּת) לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ ְגילייֵה םעֶד ןּופ
 נוא םואָל ראַּפ ןעוועֶג םֶמיִּב ּוד לייַַו (הָבּוזֲע
 רּביִא טיִנ ריֵד ןיִא ריק זיא סע;נּוא טְגיִניֵּפעֶג
 גיּבייֵא ןיֵא ּוצ ןָכאַמ ְךידְךיִא לעוֶו רַפ רָד ןְראָפעֶג
 ּור נּוא (ְתְקַנָיְו) גיִּביֵא ףוא רייֵרְפַא טייֵקָסֹורְג
 איֵר נּוא רֶקְלעֶפ איר ןּופ ךֵליִמ יִד ןְגייֵז טְסעוֶו ּוד

 ןיִסֶע טְסעוֶו ּוד רָמולְּכ םיִכָלָמיִרָייֵזןופ טְסּורְּ
 טאָנ ןיֵּב ךיִא סָד ןֶסיוִו טְסעוֶו ּוד נּוא סְמּוג רֶעייֵז
 רֵקְראטְׁש רֶד זיִא רֶוייל םוא ןייַד נּוא רֵפָלעָה ןייַד
 םָ רָפיֵק םעֶד רַפ (תֶׁשֹחַנַה תַחַּה) ֿבקֲעַי ןּופ טאָג
 ריד ךיא לעוו ןָמּונעֶג קעוֶוַא ריִד ןיפ טאָה ןעֶמ
 ראַפ נּוא רֶּבֶליִז ןייַא םעֶד רַפ נּוא רֶלאָג ןְגְנעֶרָּב
 איד ראַפ נוא רָפיק ןְגְנעֶרְב ְךיִא לעֶו ץֶלאָה םעֶד
 לעוֶו ךיִא (םֹלָש ךחָרּוקְּפיִתְמַׂשְנ ןֶויֵא רֶניטְׁש
 ףְָניווצַּב עֶנייַ נּוא םולָׁש טיִמ יטְצֶלֶע עֶנִייַד ןאָמ
 טְסעוֶוּד רֶמּולְּכטייֵקיטְכעֶרעֶג טיִמ ןאָמ ךיִא לעוו
 רעֶמ טעֶו סֶע ׂעַמׁשִי אל) ןְּבאָה יטְצְלעֶג עֶביִלרֶע

 .םיבצנ תשרפ
 ילָשִמ ןיִא טְנאְֶָלַמַה הֹמלְׁש (םיִכָעַנ םָּתַא

 (תֶרָּתּוסְמהָבַהַאַמהָלּונְמ תַהַכֹוּתהָבֹוטנ
 ןופ ףאָרְטְׁש עֶנעֶפָא ןייֵא ,רָקעֶּב זיִא םִע
 ףאָרְטְׁש יד לייוַו טְפאַשְּביִל ןְנראָּב רַפ ןייֵא
 יז נוא לֵּבִקְמ יִז זיִא סאוָו םעֶד ןְּבעֶל טְכאַמ
 טיִנ יִז טְרעֶה םֶו םעֶד ּוצ טֹומ םעֶד טְכאַמ
 ןֹוׁשָל אֵּפְרַמ טְנאָז קּוסָּפ רעֶד איוִו ֹוזַא ּוצ
 טייַל טְפאָרְמְׁש סאוָו גְנּוצ איִד (םיִיַח ץֵע
 נּוא (תּומָי תַחַכֹוּת אֵנְוׂשו) ןֶּבעֶל םֶָד טְכאּמ
 ןיִרעֶה ּוצ טיִנ ףאָרְמְׁש איד ליוִו סאוָו רעֶד
 ןְפאָרְמְׁש ליוִו םו רָד נוא ןְּבְראַטְׁש טוט רָד
 רֶע תַמֲא םעֶד ןְגאָז םיִא וּומ רעד רָּכַח ןייַ
 קּוסָּפ רָד טְנאָז סאָד ןיִנעֶפְנִח טיִג םיִא לאָז
 ןעוֶו רֶסעֶּב זיִא םַע (הָלּונִמ תַחַבֹוּה הָבֹוטע
 טקעֶלְפְנַא גוא רָבֵח ןייַז טְפאָרְמְׁש רֶנייֵא
 שעוֶו רֶנעֶי יִׁשְטאָה תֶמַא ןייַז םיִא טְגאָז נּוא
 סאָד זיא ְּךאָד ןְּבאָה טְנייַפ םעֶד ְּךְרוד םיִא
 ןייַז לאָז רע יוִו (תֶרָּתּוסִמ הָבֲהַאֵמְנ רֶסעֶּב
 ייֵז טעוֶו נּוא תֹוריִבע עֶנייַז ןְנְראָּב רפ רֶבֵח
 לאָז רֶבֵח רעֶד יֵדְּכ ןְדייֵר םֹורַא םיִנ םיִא
 םאַד טְסּואוועֶג זיא םִע נּוא ןְּבאָה ּביִל םיִא
 טייל ןְפאָרְטְש םוָו םיִנָּבַרליִפ אָד ןיִנעֶז םָע
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 א רֶנאַל ןייַ ןיא הָּלִיג ןייק טְרעֶהעֶג ןיִרעֶו טיִנ
 ןיִרעוֶו טיִנ טעֶו ׁשיִניִבעֶרְּבַא נוא גְניִּבור ןייֵא
 ןפעֶרְמ יז טעוֶו םִע נּוא ללּובְג ןייַד ןיִא טְרעֶהעֶג
 ןיִרָעֹוט עֶנייַד ןיִא נוא ןירָעומ עֶנייַד ןיִא ףֶליֵה

 יהי אל) ןָּבול טאָג טעוֶו ןעֶמ םָד ּבול ןייַז טעוֶו
 ןְפְראַדימיִנ טְסעוֶו ּוד (םֶמֹוי רואְל ׁשֶמָׁשַה רוע ְךָל
 ַּב הֶנָבָל איר גּוא נאָמ ייַּב ריִד ןְטְכייַל ּוצ ןּז יִד
 עֶניִּביֵא ּוצ ריִד ּוצ ןייַז םעֶו םאָנ ןעֶד טְכאַנ
 (ךֵׁשֹמִׁש רוע אבי אֹל) טייֵקְנייֵׁש ןייֵא ּוצ נּוא טְֶכיֵל
 טאָנ ןייֵג רֶמְנּוא םיִנ טעֶֶו הֶנְבָל איֵד א ןּוז ןייַר
 ,םִע נּוא טֶכיֵל עֶניִּביֵא ןייֵא ּוצ ריִד ּוצ ןייַז םעוֶו
 .ךֵמַעְ) געֶמ עֶגיִרורְמ עני ןְואָל םוא יז ןילֶעוו
 .קֶלאָפ ןייַה גּוא (ץֶרַא ּוׁשְרָי םֶלועָל םיִקיִרֵצ םֶלּוּכ
 ,ףוא רֶנאַל םֶרינׁשריןיִלעוֶו נא םיִקיַצ ןייַז טעֶו
 ,גּוא גְנּוצְנאַלְפ ןייַמ ןּופ גייַוְצ יִד ןיִנעֶז ייֵז ניִּבייֵא
 ןֵמיִראַּב ְךיִמ לעֶו ְךיִא דְנעֶה עֶנִייַמ ןּופ קְרעוו יִר
 ,(םּוצע,יֹוגָל ריִעְצַהְו ףָלֲאְל הֶיְהִי ןוטקה) אייֵז םיִמ
  רֶמְסְגנּוי רָד נּוא דֶניִומ ּוצ ןייַז טעוֶו רֶטְצְנעֶלְק רָד

 :קְלאַפ קראַׁשא ּצ רפאָלְׁש רָד נּוא

 . ןיינ םקונ ְךיז ןליווייֵז ראָנ םִיַמָׁש םֵׁשָל טיִנ
 טְגאָו םּורָד הָּפְרַה רעֶייז יז ןְגאָז ּוצ ייֵז ןיִא
 . תָבֲהַאֵמ הָלּונְמ תַחַכֹוּת הָבֹוט) קּוסָּפ רעֶד
 . איֵד ןְנאָז םֹורַא ּוצ טּונ זיִא סֶע (תֶרֶּתּוסִמ
 . ןופ טְמּוק סאָד ןעוֶו ראָנ טייַל רַּפ ףאָרְטְׁש
 שאָה ןעֶמ סאָד טְפאַשְּביִל ןְגְראָּב רַּפ ןייֵא
 רֶעייַז לאָז ןעֶמ טיִנ ּביִל ןְצְראַה ןיִא טייַל יִד
 , איי ןיִא ןייז ְךיִז םקונ ּוצ ןְגאָז םֹורַא הָּפְרָח
 | זיִא םִע קּוסָּפ םעֶד ףוא טְּבייַרְׁש יִחְמֹק רַד
 איו טְגאָז ןעֶמ ןעוֶו ּוליִּפֲא ףאָרְטְׁש איִד םּונ
 , ֹוזַא ּביִל רַבַח ןיִיַז טֶה רע עוו רָּכֶא םֹורֵא
  ןְפאָרְמִׁש טייֵה רֶנעֶנְראָּב רַפ םיִא רֶע טומ
  םיִא לאָז רֶע יֵדְּב ןְטייַל רַּפ יִנ ְךיזןֵׁשיוְצ
 - הָבֹוט) קּוסָּפ רָד טְגאָז ְךֹוא ןייַ ׁשֵָיַבְמ טיִנ
 / םו ףאָרְמְׁש יִד שּונ זיִא סע (הָּלּונְמ תַחַכֹוּת
 / םו טאָנ ןופ לֵאָרְׂשִי ףֹוא ראַּב ןעֶפָא טְמּוק
 | ןעֶמ יּואָר זיִא רֶע לייוַו תֶבָהַא טְסייֵה םָע
 ןְנְראָּב רַּפ ויִא רֶע נוא ןֶּבאָה ּביִל םיִא לאָז
 ןופ טְמּוק ףאָרָטְׁש איִד לייַו נּוא טייַל ןּופ
 תולָלק עַלַא יִׁשְמאָח ןעֶד טּוג איִז זיִא טאָנ
 ןֶטָשְרִע ןיִא ןָמּוקעֶג ןיִנעֶו הָחֶָכֹוּת רעֶד ןּופ
 ׁשְרְקִמַה תיִּפ ןיִרָדְנַא ןיִא נא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב
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 ְּבאָה ןיִנעוו טְסעֶד ןּופ תֹויַלָנייַוְצ איֵד נוא
 קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סאָד םויק ןייֵא לֵאָרְׂשִי
 ריִא רָמֹולְּכ (םֶכְלִּכ םֹויַה םיִבָצְנ םָּתַאנ
 ףאָרְטׁש יִד רַּפ טיִנ ְךייַא טְכְראַפ לֵאָרְׂשִי
 ןיִא טְנאָועֶג ְּךייַא טאָה ןעֶמ םוָו תֹולָלק נּוא
 ןְמּק ןיִלעֶו אייֵז יִׁשְטאָח ןעֶד הָרָדֶס רעֶנעֶי
 ןאָט תֹוריִבֲע ןיִלעוֶו אייֵז ןעֶו לֵאָרָׂשִי ףֹוא
 םּויק ןייַא לֵאָרְׂשִייד ןיִלעוֶו ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ
 ןייַטְׁש ניִּבייֵא ףוא ןְּבייַלְּב ןיִלעוֶו נוא ןּבאָה
 ןייֵא לֵאָרְׂשִי לָּכ טאָה הָׁשִמ נּוא טאָנ ראַפ
 ןְלאָז אייֵז סאָד ןיִרעוֶוְׁשאַּב ּוצ טְלעֶמאַועֶנ
 יֵטְׁשְרֶע יד ןעֶד תֹוָצַמ נּוא הָרֹוּת יִד ןְטְלאַה
 םעֶד ףֹוא ןְראווְׁשעֶג ןְּבאָה אייֵז םוָו הֹעּובְׁש
 ןְּבאָה נוא ןְְלאַהעֶג טיִג ייֵז ןְבאָה יֵניֵס גְראַּב
 ןייֵא ְךאָנ הָשֹמ םֶה םּורָד טְכאַמעֶג לֵנע םָד
 בָאֹומ דְנאַל ןיִא לֵאָרְׂשִי יד ןָראווְׁשאַּב לאָמ

 םֹויַה םיִבָצִנ םֶּתַאנ טְנאָועֶג אייֵז טאָה נּוא |
 טְנייַה טייֵטְׁש ריִא (םֶכיֵהלַאְייִנְפִל םֶּכְלּוּכ
 יַניִס גְראַּב םעֶד ייּב איו ֹוזַא םאָנ רַּפ עֶלַא

 ּוצ תָמאָּב טְרעוֶוְׁש נּוא ְּךייַא טְכְראַּפ םּורָד !
 םֶּתַ קּוסָּפ רעֶד נּוא הָרֹוּת איד ןְמְלאַה
 ניִּבייֵא ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יִד םֶד טְוייוֵו (םיִבְצִנ

 לַעְו ָיֶבָיֹוא לַע הָלֵאָה תֹולֲאָה לָּכ תֶא ףיִהלֲא 'ה ןֵתָנָו
 סאָוו ןיִרעה ּוצ טְסעוֶו ּוד זַא (ְךּופָדְר רֶׁשֲא ְךיִאְנֹוׂש

 טאָג טעוֶו תֹוָצִמ סְטאָג ןאָט טְסעוֶו גּוא ןָא ריִד טְגאָז טאָג

 ףֹוא הָרְדָס רֶד ןיִא ןֶּביִרְַׁג ןֶעייֵטְׁש סאוָו תֹולָלְק איר ןְּבעֶג
 לָשָמ ןייֵא זיִא םִע יטְנאיג ְךאָנ ריֵד ןְּבאָה םוָו דֶנייַפ יִנייד
 רֶע םֶה געוֶו ןָטייוו ןייֵא ןיִא ןְראָפ טְפְראַדְג טֶה רֶׁשֹוע ןייֵא
 ׁשְנעֶמַא טְפְראַדג רֶע טֶה דְרעֶפ טיִמ ןְגאָוו ןייֵא טְפֹוקָגְךיִז
 ןאַמ ןֵָני ןייֵא ןְגיִפעֶג רֶע ׁשֶה רֶרעֶפ ִד ָּביַרְט ןָא לאָז רֶע
 רְרעֶפ איִד ןֶּבייַרְט ןָא לאָז רֶע טְסּומְׁשִג םיִא טיִמ טֶה גּוא

 ְּבעֶג ריִמ ּוטְסעֶו ליִפיוֵו ןאַמ רֶגְנּי רָד ּטיִא טְגעֶרְפ
 לעוֶו ךיִא זַא ןְסיוֵו טְסְלאָז רֶׁשֹוע רָד טְרעֶפְנֶע תֹוריִכָׂש
 ןְגאָוְו םָד טיָנ נּוא דְרעֶפ איד טיִנ ְךיִא ףְראַד ןָמּוק םייַהַא

 ְךיִא לעֶו ןָמּוק םייַהַא לעוֶו ְךיִא זַא תֹוריֵכְׂש ןייַד ןייַז טעוֶו
 טְסְלאָזׁשְטייּב רָד טיִמ דְרעֶפ יד טיִמ ןְגאָו םֶד ןְּבעֶג ריִד
 ןּבעֶגְג וְנּוא טֶה טאָג זיִא לֵׁשְמַנ רֶר דְרעֶפ אי ןְּבייַרְט ןַא
 טיִמ הָרוּת יִד ןייַז םִיקִמ ןְלאָז ריִמ הָרֹוּת רָד ןּופ געוֶו םָד
 םאָר .תֹולָגֲע לַעַּב טייַרְּבָג ןָא זָנּוא רַפ טֶה נּוא תֹוָצַמ יִד
 יִרָטיִּב ןייַז רַזֹוג זגּוא ףוא ןְלאָז ייֵז םָלועָה תֹומּוא יד ןיִנעֶז
 זַא .ןאָט הָבּוׁשְּת ריִמ ןְלאָז תֹוריֵזְג איִד ָךֶרֹוד יֵדָּכ תֹוריִזְג

 הָעיִסְנ רעֶד ןּופ ףֹוס רעֶר ןייַ ןֹׁש טעוֶנ ןֶמּוק טעוֶו חיִׁשָמ

 תֹולָלק;ןייק יג גוא םרְביְַט ןָא ןייק טיִנ ןֹוׁש רימ ןְפְראַד
 תולָלק;יד ןְּבעֶג טאָג טעוֶו טאָהג ןְּבאָה ריִמ סונ תֹוריַצְג טיִמ
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 גיש הניארו

 ןיִא איוִו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ןָּבאָה םויקַא
 נוא (בֶצֵנ ְךֶרֶבָד יי םֶלֹועָלִנ טייֵטְׁש קּוסָּפ
 (םֶכיֵהֹלֲא יי יֵנְפִלִנ קּוסָּפ רָד טְנאָז ְךאָנ רָד
 עו ןייֵלַא טְלעֶו רָד ףֹוא טיִנ םֶד ןְייוו ּוצ
 אָּבַה םֶלֹוע ּוצּוליִפַאטְרעיינןְּבאָה םּויקַא ריִא
 ןָמּוק טעוֶו נוא ןֶּבאָה םּויקַא ְּךֹוא ריִא טעוֶו
 (םֶכָלּוּכ) קּוסָּפ רָד טְגאָז םּורָד נּוא טאָנ רַּפ
 אָּבַה םֶלֹוע ּוצ ןְמּוק ןיִלעֶו אָרְׂשִי עֶלַא ריִא
 ׁשֵי לֵאָרְׂשִי לָּכנ ןְנאָז םיִמָכֲה איִד איוִו ֹוזַא

 ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ זאָּבַה םָלֹועָל קָלֵח םֶהָל
 םיִמָכֲח איִד נּוא אָּבַה םֶלֹוע ּוצ קָלֵח ןייֵא
 ןעֶמ טְנייֵמ םאָר םֹויַה םיִבָצִנ םָּתַאנ ןְגאָז
 זיִא גאָמ רעֶד איוִו ֹוזַא ןייֵמְׁש טְהּוט ריִא
 ְךאָנ רעֶד :ּוא רֶמְצְניִפ טְכאַנ איד רעירְפ
 רעֶירְפ ְךייַא ְּךֹוא זיִא ֹוזַא גיִטְכעֶל טְרעוֶו
 ניִטְכעֶל ןייַזְךייַא טעוֶו ףֹוסָל רָּבֶא רָטְסְניִפ
 (םֶלֹוע רֹואָל יי ףֶל הָיָהְל טְגאָז קּוסָּפ רָד יו
 טְכעֶל ניִּבייֵא ןייֵא ּוצ ריד ּוצ ןייַז טעוֶו טאָנ

 סאָר ןְגאָז םיִמְכַח איד לֵאָרְׂשִי ׁשיִא לָּכנ
 םעֶד ראַפ רעֶנייֵא בֵרֶע ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ןומ הָרָיִבֲע ןייֵא םֶהּוט רַנייַא ןעוֶו ןיִרעֶדְנַא
 ןיֵא יוִו וזַא ןָדיֵל ךוא ףאָרְטְׁש יד ירעֶדְנַא

 קוספ

 יצ ןָּבִרמִ ןָא רעֶיר זְא ןְּבאָה סוָנ תֹלָגֲע לַעַּב אידּוצ
 לָּכ תַא ְךיִהלֶא 'ה ןֵהָנו קּופָּפ רָר טְגאָז םָר .ןאָט הָבּׁשֶּת
 טעוֶו (ךפָרָר רֶׁשֲא ְךיֶאְנֹׂש לעֶוָךיֶבָיא לֹע הָלֵאָה תֹולֶאָה
 ןָא ְךיִד ןֶּבאָה סאוָו דְנייַפ יִנייַד ּוצ תֹולָלְק איד ןְּבעֶג טאָג
 ףֹוא'ְָּבאָה ייֵל סאוָו תֹוריִזְג איִד ָךֶרֹוד הָבּוׁשְּת ּוצ ןֶּביִרְטעֶג

 :רֵבְׂש רעֶייֵז ןייַז תֹולָלְק יִד טעֶו ןעוֶוג רַחֹג ריִד

 תָומַה תֶאְו בֹוטַה תֶאְו םיִיַחַה תֶא םֹיַה ְךינָָל יִּתַהָנ הֵאְנ
 ריֵד רַפ ּביִג ְךיִא העָז טְגאָזִג טאָה טאָג ועָרָה תֶאְו

 נּוא טֹוט םעֶד נּוא םֶטּוג םָד גּוא ןָּבעֶל עֶניִּבייֵא סָד טְנייַה

 ער הָּמַא הֶוְִּת ןַעמָל םייחַּב תרַבּוז םְטְנעֶלְׁש סאָד
 סעג .רֶדְניקיִנייַד יִמ ןּבעֶל םָד ןָּבּולק,סֹוא ריד ּוד טְסְלאָז
 רָראָטיִּבְרַא ןייֵא טיִּבְרַאָג םָנייֵא ייַּב טֶה םָע לָׁשָמ ןייֵא זיִא

 רָראָטיִּבְרַא םעֶד רֶע טאָה טְכאַנ רָד ףֹוא גאָט םעֶד ףֹוא
 טְסְלאָז ּוד העְז ןָא סיִא טְגאָז נוא .גאָמ םעֶד רַּפ טְּלאָצַּב

 גוא ּבייַוןייד ןייזםַגְרַפְמ טְפְלאָז דָלעֶג םָד ְגְנערּב םייַהַא
 סֶר געוֶו םעֶד ףיא ןקָנירְמ רַפ טיִג רֶלעֶג סֶד טְסְלאָז רֶדְניֵק
 תֶא םֹויַה ְףיִנָפִ יִּתַָנ הֵאֹרְו קּוסָפ רעֶד טְגאָז יכיֵלְמעֶנ
 גוא ןְּבעֶל סאָר ריִד ראַפ ּביֵג ְךיִא העָז (בֹוטַה תֶאְו םיִיַחַה
 תֹוָצֵמ גּוא הָרֹוּת איִר ןייַז םִיקָמ טְסְלאָז ּוניְיַה םֶטּוג סאָר

 םֹוא טְסְלאָז (ּךֶעְרוו הָּתַא הֶיְחִּת ןַעַמָל םיִיַחַּב ָּתְַחְבּו
 הָרֹּת יד ןייַ םִיקָמ טְסְלאָז ויי ןּבעֶל ןָמּוג םָד ןיִא ןְּּולְק
 טְקָנופ רֶדְניק.יִעיִד טימ ןְּבעֶל טְסְלאָז ּוד יִדְכַּב תֹוָצַמ נוא

 :רָראָטיִבְרָא םעֶד טְגאְָג ןָא טֶה תוַּבַה לעב רָד יו
40 
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 אייז יִחָאְּב ׁשיִא ּולְׁשָכְו טייֵמְׁש קּוטָּפ
 םעֶד ראַפ רֶניִא טְפאָרְטְׁשעֶג ןיִרעוֶו ןיִלעוֶו
 קיִרצ ןייֵא זיִא רָנייֵא ןעוֶו ךֹוא נּוא ןיִרעֶדְנַא
 יו ֹוזִא ןיִנעוֶו תּוכְז ןייַז ןּופ סְטּונ עֶלַא ןֶּבאָה
 ןּופ (םֶלֹוע דֹוסְי קיִדַצְק טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 טְלעוֶו עֶצְנאַג איד טייֵטְׁש קידצ ןייֵא ןיִנעֶו
 טֶה םאָנ ןעֶד העּובְׁש ןייַז ןיִא נוא (ותָלֲאְבּ)
 איד ניִּכייֵא לאָז רֶע סאָד ןאָמעֶג העָובְׁשַא
 ןילעוֶוייֵ ןעוֶו ּויפַא ןְטייּב רַּפ טינ לֵאָרְׂשִי
 םאָג רֶעייז ןייַו טעו םאנ נּוא ןייַז טְכעֶלְׁש
 יִּכ) טייַטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא ניִּבייֵא זיִּב
 טֶה טאָנ (םָעָל ֹול םָכָתֶא תֹוׂשֲעַל יי ליֵאֹוה
 ןייז ןייַז טְסְלאָז לֵאָרְׂשִי ריא םָד ןְראווְׁשעֶג
 ׁשְמייֵמ זיִא (ליאֹוהנ טְראוָו םֶד ןעֶד קָלאַפ
 ויִא (הָלָאע טְראוָו סאָד איו ְךייַלְג ןירעוֶוְׁש
 נּוא (םֶכָדַבְל םֶכָּתִא אֹלו) ןיִרעוֶוְׁש ׁשְמייֵט
 ןיִרעוְׁשאַּב טאָג טְהּומ ןייֵלַא ְךייַא יִנ
 םֶדְּדאָנ ןיִלעוֶו םוָו תֹורֹוד יד ּוליִפֲא טְרֶעיינ
 סאָד ןיִרעוֶוְׁשאַּב טאָג טוט ןיִרעֶוו ןְראָּבעֶג
 ןְגאָז םיִמָכֲח יִד הָרֹוּת יד ןְטְלאַה ןְהאָז אייֵז
 ןְפאַׁשַּב ןְראָו ןיִנעֶז םאוָו תֹומָׁשָנ עֶלַא סאָד
 עֶלַא יד ןְפאַשּב ןְראוָו זיא טְלעוֶו איד דֶניִ
 לאָז םּורְד העּובְׁש רעֶד אייַּב ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 ּוצ ןְראווְׁשעֶגטאָה רֶע סאָד ןְסיוִו רָכיִלְטיִא
 ּוצ ןייַז טְניִראָועֶג לאָז נּוא הָרֹוּת יד ןְטְלאַה
 ליפ אָד ןיִנעֶז םִע רָּבֶא העָובש איד ןְטְלאַה
 נּוא הָעּובׁש רָד ןּופ טיֵנ ןֶטְלאַה סאוָו ְטייַל

 ְךיִמ טֶכְראַּפ ְךיִא  ןְגאז נוא רַב איז ןיִנעֶז
 ייֵמ ְךאָנ ןייג לעוֶו ְךיִא תֹולָלְק יִד רַפ טינ
 אָד ְּךאָד ןיִנעֶז םע ץְראַה םעֶד ןּופ ןֶטְביִלְג
 ריִמ ףוא ןֶציִׁשַּב ןיִלעוֶו סאוָו םיִקידַצ ליִּפ
 תֹוריֵבע טְהּומ סאָו דיִחָי ןייֵא ןיִּב ְךיִא נּוא
 ְךאָנ ןִמְכיֵלְג ןייַז ןְצְראַה ןייַמ לעוֶו ְךיִא נּוא
 לעוְדאָנ רָד ןְּבאָה גּונעֶג לעוָו ְךיִא זיִב ןְּבעֶג
 סאוָו טיִנ טְסייוֵו רֶע רֵּכִא ןיִרעֶה ףֹוא ְךיִא
 ןאָמ ןְגיִנעֶג טָסּול ןייַז ןיִלעוֶו טעוֶו רֶע רעֶּמ
 רע; תֹוריִבע ןאָט ּוצ ןֶמְפיִלְג רע טעוֶו רעֶמ
 ןָכאַמ טאַז םיִנ גיּבייֵא עֶרָה רָצָי םעֶד טעוֶו
 רעֶד גיִרעֶגְנּוה רֶהעַמ ְּךאָנ םיִא טְכאַמ רע
 נּוא תֹוריִבע ןאָמ ּוצ טְכאַרְמ רֶע םוָו טיִמ
 ןיַּב יד ףוא טאָג םיִא טְפאָרְמְׁש ְּךאָנ רֶד
 רעֶד ןיא ליפ טְגְנעֶה םִע ןעֶד תֹובָׁשֲחַמ
 הָוְצִמַא טְהּוט ׁשְנעֶמ רעד ןעוֶו םַד הָבָׁשֲחַמ

 םיבצנ תשרֿפ

 עא ההשרחה7 יי טאטע. עי
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 / םניארו
 . רייז רֹכְש ןייַז זיִא ץראה ךְלְייִרְפִא טיִמי
 טימ הָריִבע ןייֵא טּוט רע ןעוֶו נוא םֹורָנ
 . םֹורָג רייז ףאָרְטׁש ןייַז זיא ץְראַז ְךְלירְפַא
 ןעיט ייֵז זַא סאו טייַל לייֵטַא ןיִנעֶז םִע נּוא
 גיִרֹורְמ רעייזץְראַה םֶד יז זיא הָרָיְבע ןייא

 סאוָו הָמָרֲח טֶה רֶע נּוא טְּפאָמְׁש ראַפ נּוא
 ףאָרְטְׁש ןייַז זיִא םעֶד ןאָטעֶג איִז טאָה רֶע
 רַע םוָו הָמָרֲה טֶה רע לייוַו םֹורָג ֹוזַא טיִנ
 ! סאָו טייַל לייֵמַא ןיִנעֶז סע גּוא ןאָמעֶג טֶה
 - ןיִרעֶג ןָסְלאוָו נּוא הָריֵּבַענ רעֶד ּוצ ןעֶנעֶרְּב
 , לָפאָמ ףאָרְטְׁש ןייַז זיִא םָד ןאַטעֶג דָדיוו יז
 | הָריִבֲעיַרּוהַרָה טְגאָועֶג םיִמָכַח יִד ןֵּבאָה םֶד
 { ןייַא ןעוֶו ׁשְטייַמ זיִא םאָד הָריִבעַמ הָׂשק
 / ןייַא ןאָט ּוצ גְנאַל טְכאַרְמעֶג טאָה ׁשֶנעֶמ
 הָריֵבֲע יִד ויִא ןאָמעֶג איִז טאָה נוא הָריִבַע
 - טְפאָרְטְׁשעֶג טְרעו רֶע ןעֶד םֹורְנ רֶעייֵ
 טְניִנייֵר םּוא רַפ הָבָׁשֲחַמ ןייַז טֶה רֶע לייוו
 רָד נּוא ןאָמעֶג הָריִבע יד טֶה רע לייוַו נּוא
 אֵמַטְמ זיִא ׁשֶנעֶמ רֶד ןעווו טְּבייֵרְׁש םיבמר
 הָריִבע ןייַא ןיא ןְטְכאַרְט ּוצ הֶבָׁשֲחַמ ןייַ
 / ּויִא סאָד נוא הָמָׁשְנ ןייַז אֵמטִמ רע זיִא ֹוזַא
 / איֵד טהּוט רֶע ןעוֶו נוא הָרָיִכע עֶסֹורְג ןייֵא
 רעֶד ףֹוא ּוליִּפֲא ןֵד טאָנ םיִא זיִא הָריִבע
 הָריִבַע איד טהּוט רַע ןעוֶו רָּבֶא הָּבָסֲחַמ
 הָבָׁשֲחַמ ןיִיַו ףֹואןד טיִנ טאָג םיִאויִא ֹוזַא טיִנ
 ׁשְנעֶמ רעֶד ְּךיִו לאָז ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןיילַא
 ןעֶד תֹובָׁשֲהַמ עֶייִּב ןְּבאָה ּוצ ןנייוועֶג םיִנ
 הָבָׁשֲחַמ עֶוייִּב יֵד ןאָט ןײמ ףֹוס םּוצטעוו רֶע
 טֶריִפ ֹוזַא הָעָיַדְּב טֶָה ׁשְנעֶמ רֶד יו ֹוזַא ןעֶד
 רֶׁשֲא הָׁשֲא ֹוא ׁשיִא םֶכָּב ׁשי ןֶּפנ טאָג םיִא
 שיוִוְצ זיִא רָמאָמ זיי םִעַמ םֹויַה הָנוּפ ֹובָבָל
 ְץֶראַה ןייַז םוִו הָׁשִא ןייֵא רָדָא ןאַמ ןייֵא ךייַא
 טְנאָז תֹוריִכַע ןאָמ ּוצ טאָנ ןּופ ּפָא טרעק
 (ול ַהֹולְס יי הָבאֹי-אלג קּוטָּפ רֶד ְךאָנ רָד
 זיִא ןייַז לֵחֹומ ןיִלעֶוו טיִנ םיִא טאָג טעֶֶו ֹוזַא
 זיִא טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק טְהּוט רע ןעוֶו הָשק
 ןייַז לֵהֹומ טיִנ םיִא לאָז טאָנ סאָד טְכעֶר
 לאָז םּוראוָו הָבּוׁשְּת טָהּוט רֶע ןעוֶו ררָּבֶא
 זיִא ץּוריִּת רעֶד ןייַז לֵחֹומ טיִנ טאָנ םיִא
 הָנופ ֹובְּבָל רֶׁשֲאו קּוּטָּפ רֶד טְגאָז רעירְפ
 /  ןייא ןאָמ ּוצ הָעיֵדְּב טאָה רֶע םאָד (םֹויַה
 ןָא םיִא טאָה עֶרֶה רֶצָי רעֶד לי הֶרָיִבע
 םיִא טעֶוו ֹוזַא הָבּוׁשְּת טְהּומ רֶע נּוא טעֶרעֶג
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 רֶע זַא רָּבֶא הָבּושְּת ְּךֶרֹוד ןייַז לַחֹומ טאָנ
 ליוִו רֶע (ְּךֶלַא יִּבִל תּורירְׁשִּב ִּכֹ ןְנאָז טעוֶו

 ְךאָנ רָד טעו רֶע ןעוֶו ןאָט תֹוריֵבע;דיִזמְּב
 ןְּבאָה רֵבְׂש ןיִרָפעֶרְגַא רֶע לאָז ןאָט הָבּוׁשְּת
 יֵלֵעַּבַׁש םֹוקָמְּבנ טְנאָז אָרָמְנ איד איו ּוזַא
 םיִלֹוכְי םיִרּומְנ םיקידצ ןיֵא םיִדְמֹוע הָבּוׁשְּת
 הָבּוׁשְּת ִלֲעּב יֵד יו טְרָא םעֶד ןיִא (רֹומעל
 יִטְכעֶר ןייק ןינעק ןטְראָד ןְדעוַג ןיִא ןעֶייטְׁש

 תֹובּוׁשְּת יֵלֵעַּב איד ןעֶד ןייֵטְׁש טיִנ םיקידצ !
 יו רעֶמ ןֶדֵע ןַג ןיִא טרָא רָפעֶּב ןייֵא ןְּבאָה
 בֹוא נּוא םיִקיִדַצ גיִביֵא ןּופ ןיִנעֶז סאוָו יד
 רע יֵדְּכ ןאָט תֹוריִבַע םּורְד טעֶֶו ׁשְנעֶמ רָה !

 רַכָׂש ןָסֹורְנַא לאָז ןּוא ןאָמ הָבּוׁשְּת לאָז
 טיִנ תֹוריִבֲע עֶנייַז טאָנ טעוֶו םעֶד ןְּבאָה
 סאוָו רעֶד טְגאָז אָרָמִנ יד יי ֹוזַא ןייַז לֵחֹומ
 ןאָמ הָבּוׁשְּת לאָז רֶע יֵדָּכ ןאָט תֹוריִבע ליוו !
 נּוא לֵחֹומ טיִנ תֹוריִבע עֶנייַז טאָנ זיִא םעֶד :

 הֶבּוׁשְּת ןאָט ּוצ טיִנ םיִא טְואָל רעֶד ןעֶמ
 (תֶרָחֶא ץֶרֶא לֶא םַכיֵלְׁשיַו וגו ַי םֵׁשְּתִיַע !

 טאָנ טעו וייַּב ןאָט ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי איד זַא
 דְמעֶרְּפַא ןיִא ןֶפְראוַו רַפ נּוא ןֵמָסיוֵו רַּפ ייֵז
 םֶכיִלְַׁיַו ןּופ דימל יִד זיִא םּורָד נּוא;דְנאַל
 הָרָרְׂש נוא טְפאַׁשְרעֶה עֶכֹוה סאָד םֹורָג

 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןֶמּונעֶג קעווַא ןְראוָו זיִא טֶּפאַׁש
 עֶנעֶנְראַּב רַפ איִד .טניֵהלַא ַײל תֹורָּתְסִנַה
 ּוצ ןיִנעֶז איד טֶהּומ ׁשֶנעֶמַא סאו תֹוריִבַע
 רָּבא ייֵז ראַפ ןְפאָרְטְׁש םיִא טעוֶו רֶע מאָנ
 ןאָמ ןְהעֶז לֵאָדְׂשִי ריִמ םאוָו תֹוריִכע איד
 לייוַו ייֵז ףֹוא ןְפאָרְטְׁש ּוצ בָיּוחְמ רימ ןיִנעֶז
 ןיִרְרְנַא םָד רַפ רֶנייֵא בע ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד

 טְהּוט םוו םעֶד ןפאָרְמְׁש ּוצ ןֶהעֶז ןעֶמ לאָז |
 םעֶד ןְדאָׁש טיִנ לאָז םִע יֵדְּב הָריִבֲע ןייֵא
 םִע ויִא טֵׁשָּפ ןייַא ְּךאָנ נוא ןֶנְדָלּוׁש םּוא
 רעֶייו טי ןְסייֵוַו ריִמ סו תֹוָצַמ לייֵמַא ןיִנעֶז
 טְנאָז םֶר ןְמאַּבעֶג ייֵו טֶה טאָג םּוראָו םעמ
 נעֶנְראָּב רַּפ יד (ניַהלַא ַײל תֹורָּתִּסִנַהנ רע
 לייו ןיִנעוֶו םָמאָנ ןּופ ןאָט ןעֶמ לאָז תֹוָצמ

 (ּוניְֵבִלּוּונָל תֹולְגִנַהְע ןְטאָּבעג יִיֵז טאָה רֶע |
 םעט רעֶייִז טייֵמְׁש סֶע םָו תֹוָצִמ איד נּוא !
 ןִנעֶז םעַמ םעֶד ןייֵטְׁש ראַפ ןינעקרימ גוא !

 ןייֵטְׁש רַּפ ּוצ ןֵּבעֶנ ּוצ םַעַט םֶד בִיּוהְמ רִיַמ !
 םִיַרָצִמ תַאיִצְי ייַב יו וזַא רֶדָניֵק ירעזנּוא ּוצ |

 תֶא םֶתֹוא םֶּתְרַמִלְו) ןָּביִרְׁשעֶג טאָנ טאָה

 ריש הניארו םיבצנ תשרפ הניאצ

 ּוצ ןיִנְרעֶל הָרֹוּת איד טְלאָז ריא (םֶכיֵנְּב
 ראַפ ּוצ ןֶּבעֶג אייֵז טְלאָז נּוא רַדְניֵק ירעייַא
 ּור סאוָו תֹוָצִמ איד ןּופ םַעט םעֶד ןייֵמְׁש
 זיִא טׁשִּפ ןייֵא ְךאָנ נוא םַעַמ םעֶד טְסייוַו
 עֶנעֶגְראָּב ראפ יד ףוניַהלֶא ַײל תֹורָּתְסִנַה
 ראָנ טיִנ ייֵז ןּופ טְסייוַו רָניֵק םָו תֹוריִבַע
 ןאָמ הָבּוׁשְּת ןייֵלַא טאָג ּוצ ןעֶמ לאָז טאָג
 ּנָל תֹולָגְנַהְו ןייַז לֵחֹומ אייֵז טעֶוֶו רע :וא
 רֶע סו תֹוריִבע יִד נּוא (םֶלֹוע רע ּוניֵנְבַלּו
 טְהּוט רָנייֵא םָו נוא ראַּכְנעֶפָא ןאָמעֶג טֶה
 ףְראַד ףֹורָד רָדְניִה יֵרָנּוא ּוצ רָדָא ונּוא ּוצ
 הָליִחְמ לֹאָו נּוא ראַּבְנעֶפֶא ןאָמ הָבּוׁשְּת ןעֶמ
 ןייַז לַחֹומ םיִא לאָז רע רָבָח ןייַז ןּופ ןְסעֶּב
 לָכָבּו ךֶבֶבָל לָכְּב ףיֶהלֶא יי רַע ָּתְבַׁשָע
 רעֶד (ּףְתּובְׁש תֶא ּךיֶהֹלֲא יִי בָׁשְו ּףֶשְפִנ
 ׁשְרעֶרְנַא טעוו ַחיִׁשָמ םֶדזנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ
 רָעיִרַפ ןיִלעוֶו תֹומָׁשָנ עֶלַא ןְדייֵס ןָמּוק טיִנ
 ןיִא רַצֹוא ןייֵא זיִא םִע ןעֶד ןירעוֶו ןְראָּבעֶג
 ןּופ תֹומָׁשִנ עֶלַא ןיִנעֶז ןְטְראָד סאָו לָמיִה
 רעֶד טְנאָז םּורְד ןָא תיִׁשאֵרְּב יֵמָי תֶׁשֵׁש
 ראַּפ ןִמּוק ןיִלעֶו תֹומָׁשְנ עֶלַא ןעוֶו קּוסָּפ
 טעֶו נוא ןֵמּוק ַחיִׁשָמ טעֶו לאָמְסְנעֶד טאָג
 ְךֶע רעֶד ןּופ ןיקע עֶלַא ןופ ןְטיֵל םוא זָנּוא
 טאָג נוא טייֵרְּפְׁש רַּפ ןְטְראָד ןיִנעֶז ריִמ סו
 רָצְרעֶה יִטְּפאָמָׁש ראַּפ עָלַא ןאָט ּפָא טעוֶו
 תַא ךיֶהֹלֲא יי לָמּונ טְגאָז קּוסָּפ רֶד יז ֹוזא
 טָּפאָמְׁש רַּפ ןייַד ןְדיינְשַּב טעוֶו טאָג (ּךֶכֶבָל
 פָא ןיִרעוֶו טעוֶו עֶרָה רֵּעִי רעֶד נּוא ץְראַה
 תאֵלַפִנ אלכ ַחיֵשָמ ןּופ געֶמ יד ןיא ןאַטעֶג
 זיִא הָרֹוּת איִד (איֵה הֹקֹוחְר אֹלְו ְךֶמִמ איִה
 ןּופ טייוו טיִנ נוא ריִד ןּופ ןֵלֹוה ראַפ טיִנ
 זיִא םִע םאָד וָנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד ריִד

 ןייֵג טיִנ ףְראַד ןעֶמ ןיִנְרעֶל ּוצ הָרֹוּת גְניִרְג
 ְךאָנ םִי םָד רָּביִא טיִנ נוא לָמיִה םעֶד ףֹוא
 ןיִנְרעֶל הֶרֹוּת ןעק ןעֶמ טְרעיינ הֶרָוּת רעֶד
 ,נוא ןְצְראַה םעֶד טיִמ נּוא לֹומ םעֶד טיִמ
 ךֵכָבָלַבּו ְךיִפָּבנ קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םּורָד
 תֹוָצָמ עֶלַא ןיִעֶז ייֵרְד יד ןיִא ןעֶד (ותֹושֲעַל
 הָרוּת ףְראַד ןעֶמ יִטְׁשְרעע סאָד ןְגְנאָהאַּב
 ןעֶמ .יִרעֶדְנַא סאָד לֹומ םעֶד טיִמ ןיִנְרעֶל
 זיִא טאָג סאָר ןְטְכאַרְט ןְצְראַה ןיִא ףְראַד
 ןאָמ תֹוָצִמ לאָז ןעֶמ עֶמיִרְד סאָד דיִחָו ןייֵא
 ייַרָד יַד ףוא טְגאָזעֶג םיִמָכֲח יִד ןֶּבאָה םֶד

 טייטש
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 זּומ ןעֶמ םֶד הָרֹוּת ףֹוא טְלעוֶו איד טייֵטְׁש
 הָלֵפְּת ףֹוא נּוא ןיִנְרעֶל הָרֹוּת לֹומ םָד טיִמ
 תֹובׁשֲחַמ עֶטּונ ןָצְראַה םֶד טיִמ זּומ ןעֶמ םָד
 ןעֶמ םאָד הָקָדְצ ףֹוא נּוא טאָנ ּוצ ןְטְכאַרְמ
 ןיבמר רֶד ןיֵא ןאָט הָקָדְצ דֶלעֶג ןייַזטיִמ וּומ
 הָבּוׁשְּת ףֹוא זְנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רָד טְּבייַרְׁש
 רע ןְשְנעֶמ םעֶד ףוא גָנירְג רֶעייֵז זיא יִז םָד
 נּוא ןאָמ הָלֵּפִּת כֹומ ןייַז טיִמ ראָנ ףְראַד
 ףֹא ןְּבאָה הָטָרַח רע.לאָז ןְצְראַה ןייַז טיִמ
 טְנאָז סאָד ןאָמעֶג טאָה רֶע םִו תֹוריִבע יֵד
 נּוא (ונו רֶבָדַה ְךיֵלֵא בֹורק יִּכ) קּוסָּפ רֶד
 העָז (ּךיִנָפֶל יִּתַתָנ הֵאְְ) רֶטייוַו טְגאָז רע
 סאוָו גאָט ןייא ןְּבעֶנעֶג ריד ראַפ ּבאָה ְּךיִא
 ןְּבעֶל םיוצ ןְּביִרְׁשעֶג ןָא טְרעֶוו ׁשְנעֶמ רעֶד
 סאָד וייַּב ּוִצ רֶדָא םֶמּונ ּוצ טֹומ םּוצ רָדֶא
 - טְכאַרְמאַּב םּורָד הָנָּׁשַה שאר ןעֶמ טְנייֵמ
 יִד ויִא לאָמְסְנעֶד ןעֶד ןאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת ְּךיִד
 ןּופ הָבּוׁשִּת איִד ןָא טְמעֶנ טאָנ סאוָו טייַצ
 טייל איד ןעֶמ וּומ םורד  ןָׁשְנעֶמ ןְכיֵלְטיִא
 הָבְוׁשִּת יִד נוא ןאָמ ּוצ הָבּוׁשִּת ןנאמ רעֶד
 םיִקָלֲח ֵּביִ ןיִא טְלייֵטעֶג טייל יִד ייַּב זיִא

 טֶהּוט ׁשֶנעֶמ רֶד סו זיִא הָבּוׁשְּת יִטְפעֶּב יִד
 ףֹוא הָטָרֲח טֶה נּוא הָריֵבֲע רָד ְּךאָנ דֶלאַּב
 קֶרֵּפ ןיִא טְגאָזעֶג אָרָמְנ יִד טֶה הָבּוׁשְּת רָד
 תֹובּוׁשְּת יֵלעַּב יִד יוִו טְרָא םעֶד ףֹוא קָלַח
 םיִקיִדַצ יִטְכעֶר ןייקןינעק ןְדֹע ןג ןיִא ןעֶייִטְׁש
 רֶסעֶרְג זיִא הָבּוׁשְּת לעַּב רֶדְועֶד ןעֶייִטְׁש טינ
 לאָמ ןייק טאָה קידצ ןייֵא לייוו קיִדַצַא ןופ

 רֵּבֶא הָריֵבֲע רֶד ןּופ םעט םָד טְליִפעֶנ שיִנ
 םעֶד טְליִפעֶג ןֹוׁש טאָה הָבּוׁשִּת לַעַּב רעֶד
 ּפָא ְּךאָד ְּךיִז טֶה נוא הָריֵבַע רעֶד ןּופ םִעַמ
 קיִדַצַא ןּופ רָסעֶרְג רע זיִא ריִא ןּוּפ דייֵׁשעֶג
 ראַפ רעֶד טאָנ ןּופ רַכְׂש ןֶסֹורְנַא טאָה נוא
 אָרָמְנ יד םֶװ סאָד ןְגאָז םיִמָכֲח לייֵטַא גּוא
 ןיִא ןייֵטְׁש טינ ןינעק םיִקיִדצ יִד סאָד טְנאָז
 טְנייַמ סָד תֹובּוׁשְּת יִלֲעַּב יד ןּופ טָרָא םעֶד
 געוו ןירָדְנַא ןייֵא זומ הָבּוׁשָּת לַעַּב רָד ןעֶמ
 געוֶו םעֶד ןיִא טיִנ טאָג ראַפ ןִמּוק ּוצ ןֵּבאָה
 געוֶו םעֶד ףוא ןעֶד ןעֶייִג םיִקיִדַצ עָלַא איו
 יֵכֲאְלַמ ליפ ןיִנעֶז טאָנ ּוצ טְמּוק רֶע יא
 ןייֵג טינ הָבּוׁשְּת לַעַּב םעֶד ןִזאָל םוו הָלָּבַה
 תֹוריִבַע עֶסֹורְנ טְסאָה ּוד םיִא ּוצ ןְגאָז נּוא
 טאָנ ראַפ ןָמּוק ּוצ הָכֹוו טיִנ ּוְסיִּב ןאָטעֶג

 הניארו םיבצנ תשרפ
 . ןָכאַמ געוֶו ןיִרעֶדְנַא ןייֵא טאָנ םיִא זֹומ םּורָד
 דַע טאָנ ראַפ ןעייִג םיקידצ יִרעֶדְנַא יוִו טיִנ

 , ויִא טאָנ ןעֶד הֶלְּבַח יֵכֲאָלַמ יד ןיִלעֶּפ לאָז
 . ןְלאָו טייַל איד ןֵּבאָה ליוִו נּוא גיִמיִראַּב רָד
 . םָה םו הָבּוׁשְּת לעּב רָד נּוא ןאָמ הָבּוׁשִּת
 . ויִא סאָד תֹוריִבע עֶנייַז ףֹוא הָמָרָח רֶלאַּב
 . טְנאַזעֶג ראָנ זיִא םָד נּוא הָבּוׁשְּת יִטְפעֶּב יד
 .םאָו ןאָמעֶג תֹוריֵבע עֶכיִלעֶזַא טֶה רע ןעוֶו
  טְכעֶר םּוא ןייק רַּפ טיִנ םִעטְלאַה לָכֵׂש רֶד
 / תונו יוֵו ֹוזַא טְסּול םֹורָג ּוצ רֶד טֶה רֶע נּוא
 . יָד ּפָא ְּךיִז רייֵׁש רֶע נּוא ןָכייֵלְג טְסעֶד גּוא
 / סאָד לאָו ןעֶמ ןְטאַּב רַּפ טֶה טאָנ לייַַו ןּופ
  םֹורָנ רֶעייֵז רַבְׂש ןייַז זיִא םּורְד ןאָט טיִנ
 / םיִמ תֹוריֵבֲע ןאָטעֶג טאָה רֶע ןעֶוו רָּכֶא
 / רעֶד סאָו הָחיִצְר רֶרָא ןיִלְזג רֶדֶא ןְניִבְנאַג
 | יִׁשְסאָה טְכעֶר םּוא ןייֵא רַּפ םָד טְלאַה לָכֵׂש
 / ןעֶמ ףְראַד ןֶטאָּב ראַּפ טיִנ סע טְלאוָו טאָג
 / רייֵׁש רֶע נּוא ןאָט טיִנ לָכֵׂש םעֶד טיִמ סָד
 זַא םיִנ רֵכָׂש ןייַז זיִא ֹוזַא ּפָא אייֵז ןּופ ְךיִז
 ּוצ טְרעוו רַפ םָד טֶה לָכׂש ןייַז לייַװ םֹורְנ
 / ןופ ייֵׁשעֶג ּפָא טיִנ ְךיִז טאָה רֶע נּוא ןאָט

 יֵלעּב יד ןּופ קָלֲח רֶרעֶדְנַא רֶד ןיִנעוֶו םמאָנ
 עֶנייַו עֶלַא טאָה ׁשְנעֶמַא ןעוֶו זיִא תֹובּוׁשָּת
 הָבּוׁשְּת טומ נּוא ןאָטעֶג תֹוריֵבַע ליפ נעָמ
 ְךאָנ זיִא עֶרָה רָצָי רעֶד זַא דְנעֶגי רעֶד ןיִא
 ןעֶד םיִא ןיִא שְגעֶרְּב נוא קְראַטְׁש םיא ייֵּב
 עֶרֶה רֶצָי רֶד ְּךיִז טאָה ןאַמ ןָמֶלַא ןייַא ייֵּב
 טְנעֶרְּב ןאמ ןֵגָתי ןייֵא ןיִא רָּכֶא ןאָמעֶג ּפָא
 ליִפ הָריבֲע יִד טֶה רָע נוא עֶרֶה רֶצָי רעֶד
 טְסּול םֹורָנ ריִא ּוצ טאָה נוא ןאָמעֶג לאָמ
 איז טְואָל רֶע ראָנ ןאָמ רָדיוִו איִז ןאק נּוא
 אָדְמִנ איִד איו ֹוזַא ןיִגעוֶו םְמאָנ ןּופ קעֶווַא
 הָדּוהְי 'ר הָבּוׁשְּת לַעַּבַא טְסייֵה רָכָלעֶוו טְגאָז
 הָׁשִא רָד טיִמ נּוא גְנּי ְךאָנ זיִא רֶע ןעוֶו טְגאָז
 רֶע ןעק תֹוריִכע איד ןאָטְטִנ טאָה רֶע סאוָו
 לַעַּבַא טְסייֵה רעֶד טיִנ טוט נוא ןאָמ רֶדיוו
 רֶע יִׁשְטאָה זיִא קָלֵח רֶטיִרְד רעד הָבּוׁשָּת
 הָריֵבע יד םיִא זיא ְּךאָד קְראַטְׁש נוא גָנּוי זיִא
 רֶע רֶרֶא רָעירְפ איוִו ֹוזַא טייֵרְּבעֶג ןָא שיִג
 ןופ ּפָא ְּךיִז דייֵש נוא טייל דַפ ְךיִז טְמעֶׁש
 טאָנ נּוא הָבּוׁשְּת ןייֵא זיִא סאָד הָריִכֲע רָד
 טְנאָנעֶג אָרָמִנ יִד טאָה ףֹורָד ,ןָא איז טְמעֶנ
 ןְשְנעֶמ םעֶד לאוו (װ תֶא אֵרָו ׁשיִא יִרְשַ
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 ְךאָנ זיִא רֶע ןעוֶו טאָג רַפ ְךיִז טְכְראָפ סו
 שְטייַט ויִא ׁשיִא ןעֶר קְראַטְׁש נוא גְנּוי

 רֶטְרעֶפ רעֶד ׁשְנעֶמ רֶׁשיִרְּפַאנואקְראַטְׁש
 טאָה רֶע לייוַו הָבּוׁשִּת טּומ רֶע זיִא קֶּלַה
 ןְמּוק טיִנ םיִא ףֹוא לאָז סע תֹורָצ רַּפ אָרֹומ

 איו ֹוזַא ןְפאָרְטְׁש טיִנ םיִא ןְלאָז טייל נוא |
 אייֵז סאָד הָוְניִנ טאָטְש רָד ייֵּב ןְנּופעֶג ריִמ |

 םֶה הָנֹוי ויִּב ןאָמעֶג טיִנ הָבּוׁשְּת ןייֵק ןֶּבאָה
 טְנאָועֶג טאָה טאָנ סָד טְכאַמעֶג אָרֹומַא ייֵז
 טאָנ נוא ןֶכאַמ םּורָח טאְָׁש איֵד טעוֶו רֶע
 טְנאַז אָדָמִנ יד ןְמּונעֶג ןָא הָבּוׁשְּת רעֶיִז טֶה
 נּוא קאַזַא ןָא טּוט ןעֶמ ןעוֶו טיִנ טֶּפְלעֶה םִע
 ףֹוא הָמָרֲח טאָה ןעֶמ ןעוֶו ראָנ טְכאַפ ןעֶמ
 םיִבֹומ םישעמ טוט ןעֶמ נּוא תֹוריֵבַע איד
 טאָטְׁש רעֶד ייַּב טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא

 ׁשְטייַט זיִא סאָד (ונו םיִהֹלֲא אֵרֵיַע הָוְניִג !
 יֵז יִו םיִׂשֲעַמ עַמּונ יֵרעֶייַז ןְהעֶועֶג טֶה טאָנ
 רָּבֶא םיִׂשֲעַמ יִזייֵּב ירְעייֵז ןּופ הָטָרָח ןְּבאָה |
 רֶעייז ןְהעֶזעֶג טֶה טאָנ סָד טיִנ טייֵטְׁש סֶע |

 זיִא הָכּוׁשְּת ןּופ קָלַח עַטֶּפיֵּפ םאָד ןְטְסאַּפ
 תֹורָצ ְךֶרֹוד הָבּוׁשְּת טּוט ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד
 טאָג טְמעֶג ְּךאָד םיִא ףוא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז םָו

 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איז ֹוזַא הָבּושְּת ןייַז ןָא |
 םעוֶו סֶע ןעוֶו ׁשְמייֵמ זיִא םֶד (ונו ּךֶל רֵצַּב
 הָבּוׁשְּת טְסעוֶו ּוד נּוא תֹורָצ רַּפ ןייַז גְנֶע ריד
 עֶטְסקעֶז םֶד ןייַז לַחֹומ םאָנ ריַד טעֶו ןאָמ
 נוא טָלַא זיִא רֶע ןעוֶו זיִא הָבּוׁשִּת ןּופ קָלֵח
 טאָה נּוא תֹוריִבע ןאָמ ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייק טֶה
 ןאָמעֶג םֶָה רֶע םוָו תֹוריִבַע יד ףֹוא הָטָרֲח

 םעֶד טיִמ הָבּוׁשְּת טּומ נּוא רֶנעֶגּוי רֶד ןיִא !
 ְךֹוא הָבּושְּת ןייַז טאָג טמעג ןצָראה ןְצְנאַנ
 ׁשֹונֲא בֵׁשָּתנ טייַטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא ןָא |
 ןאָט הָבּוׁשְּת ָכָלאָז ׁשֶנעֶמ ּוד (אָּכַד דַע |
 ןָסֹוטְׁש ּוצ נּוא טְלַא טְתיֵּב ּוד ןעוֶו ּוליִפָא !
 תֹוריֵבש ןאָמ ּוצ טיִנ ַחֹּכ ןייק  טְסאָה נּוא |

 נוא ןֶמעֶנ ןָא הָבּוׁשְּת ןייַד טאָנ טעוֶו ְךאָד
 ןעוֶו טְנאָז ןֹועְמִׁש יִּבַר אָרָמְג יֵד טְגאָז ףֹורָד
 ןעוֶועֶג םּורָּפ געַמ עֶנייֵז עֶלַא ןיִא זיִא ׁשְנעֶמַא |

 טְכעֶלְׁש רֶע ויִא גאָט ןֵמְׁשְרָטְנּוא םעֶד נּוא |
 עֶנייז עֶלַא ןְרָול אפ רֶע שאָה ֹוזַא ןְראָועֶג
 תקָדצע טייֵמָׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא תֹויִכָז

 סאָד (ועְׁשִּפ םֹויְּב ּונָליִצַּת אֹל קיִדַּצַה |
 עֶלַא זיא רע,םוו קיִדצ םעֶד ןופ טייקְמּורְפ |

 טי , אש קא ירעפ

 ומש הניארז םיכצנ
 ָפְלעֶה טיִנ םיִא טעוֶוןעוֶועֶג םּורָפ געט עי
 נּוא טְניִדְניִועֶג טאָה רֶע סאוָו גאָט םעֶד ןיא
 נעט עֶנייַז עֶלַא ןעוֶועֶג עֶׁשֶרַא זיִא רֶייִא ןעוֶו
 ֹוזַא ןְראוָועֶג םּורֶּפ רֶע זיִא ףֹוס םּוצ נוא

 טְקעֶמעֶגּפָא תֹוריִבעֶיִטְׁשְרֶע יד םיא ןיִרעֶו
 עֶשָרֶה תַעָׁשִרְול טייֵטְׁש קּוסָפ ןיִא איז ֹוזַא
 סאָד (ֹעְׁשִרֵמ ֹובּוש םֹויְּב ּהָּב לֵׁשיְּכִי אֹל

 ןניִרְד רע טעוֶו עֶׁשָר םֶד ןּופ טייֵקיִטְכעֶלְׁש
 טעֶו רֶע ןעוֶו ןיִרעֶוו טְליִכֹורְטְׁשעֶג שיִנ
 וםָה רֶע םָו תֹוריִבע עֶנייֵז ףֹוא ןאָט הָבּוׁשְּת

 ןְבאָה הָמָרֲח ייֵז ףֹוא טעֶו נוא ןאָטעֶג גְנאַל
 םֶה ׁשְנעֶמ רֶָד ןעוֶו זיִא הָבּוׁשְּת עֶטעֶּביִז יִד
 עֶנייַז ףֹוא טיִנ הָטָרֲח ןייק געֶט עֶנייַו עֶלַא
 םעוֶו רע סאָדְ' טֶהעֶז רֶע זַא ראָנ תֹוריִבעַ
 עֶנייַז ףֹוא הָטָרֲח רֶע טאָה ֹוַא ןּבְראַטְׁש
 זיִא סאָד יִׁשְמאָה הָבּוׁשִּת טּוט :ּוא תֹוריִבֲע
 תֹובּוׁשִּת עֶלַא ןּופ הָבּוׁשְּת יֵטְצְנעֶלְק איד
 יִד איו ֹוזַא הָבּוׁשְּת יִד ןָא טאָנ טְמעֶנ ְּךאָד
 רֶד ןעֶוו ןיִקיִלְדַמ הָּמַּב קֶרַּפ ןיִא טְגאָז אָרָמְנ
 ןֵטְכאַרְטְךיִז רֶע לאָז רֶנּוועֶג םּורַא טייג ׁשְנעֶמ
 לאָז נּוא טֵפֹוׁש ּוצ םיִא טְפּור ןעֶמ םאָד
 ןופ ןֶכאַמ ּוצ ןייַר ְּךיִז סאוָו טיִמ ןְטְכאַרְט
 רֶע לאָז קְנאַרק טרעוֶו רֶע ןעוֶו נּוא טָּפְׁשִמ
 רַד ןיִא ןֹוׁש םיִא טֶה ןעֶמ םָד ןְטְכאַרט ְּךיִז
 וצ ְךיִז טְגייַל רָע ןעוֶו טְצעֶזעֶג ןייֵא הָסיִפְּת
 טאָה ןעֶמ סאָד ןְטְכאַרְט ְּךיִז רֶע לאָז טעֶּב
 רע בוא ֹוזַא טָּפְׁשִמ םּוצ טְכאַרְּבעֶג םיִא
 .ןיִרעֶו לּוציִנ רֶע טעֶו םיִציִלְמ עַמּונ ליִפ טֶה
 יֹוזַא ןיִרעוֶו טייֵטעֶג רע טעוֶו טיִנ בֹוא נוא

 ֵּבְראַטְׁש ףֵראַד רע ןעוֶו ׁשְנעֶמ רעד ְּךֹוא
 םעֶד טיִמ הָמָרֲח טֶה נּוא הָבּוׁשְּת טּומ נּוא
 עו רֵּבֶא לֵחֹומ טאָנ םיִא זיִא ןְצְראַה ןֶצְנאַנ
 ףֹוא טיָנ הָטָרֲח ןייֵק טֶה נוא טְּבְראַטְׁש רע
 ףֹוא םֶנְהיֵג ןיִא רֶע טמּוק ֹוזַא תֹוריֵבַע עֶנייז
 םְנאָזעֶג ְּךֶלֶמַה המלָׁש טֶה ףֹורָד נּוא גיִּבייֵא

 תוׂשעל ךֶרָי אָצְמִּת רֶׁשֲא לֶּכ) תֵלֶהק ןיִא
 תַעַדְ ןּבְׁשחְו הֵׂשעְמ ןיֵא יִּכ הָׁשֲע ְּךַחֹוכְּ
 (הָמָׁש ְךֵלֹוה הָּתִא רֶׁשֲא לֹואְׁשַּב הֶמָכָחְ
 הָבּוׁשִּת ןאָט טְסנעק ּוד סו ׁשְטייֵט זיִא םָד

 ּוד יא ןאָט ּוטְתָלאָז טְלעֶו רעֶד ףֹוא
 ןֹוׁש ןעֶמ ןעק;ּבּורְג םֶד ןיִא ןעֶר טְסְּבְראַטְׁש
 םיִבֹוטםיִׂשעַמ ןייק גּוא הָבּוׁשְּת ןייק ןאָט טיִנ

 .לאְָחִי ןיִא טְגאועֶג איִבָנ רעֶד טֶה םֶד גּוא
 ובוש :

 ַו

 .שי"שששאו ו
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 ּותּומָת הָמָכְו םיִעְרָה םֶכיֵּכְרַדְמ ּובּוׁש ּובּושֹ
 יֵא הָבוׁשְּת טּוט לֵאָרְׂשִי ריִא (לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 סֵהֹומ טאָנ ְךייַא טעוֶו ֹוזַא טְּבְראַטְׁש ריִא
 טיִנ טְלאָז ריִא נוא תֹוריִבֲע עֶרעיַא יי
 הָבּוׁשְּמ יֵלעַּב יִד וא הָבּוׁשָּת ןָא ןֵּבְראַטְׁש
 יִנעֶז נוא תֹותיִּכ ףֶנִפ ףֹוא ,טְלייֵמעֶג ןיִנעֶז

 לע ףיִשַא ןיִא ןְראַּפ םוו תֹוּתיִּכ ףֵנִּפ ּוצ ןֵביֵלְנע

 כט ָט שמ

 נוא ןְראַפעֶג גנאל רעֶייז ןיִנעֶז נוא םִי ןעּפָא
 ןְראָועֶגזיִא לאָמַא הֶׁשָּביַאּוצ ןְמּוק טיִנןינעק
 ןייֵא ּוצ טְדֶיִפעֶג ףיִׁש איד-טאָה נוא דניױנַא
 יִנעֶז ְראַּב םָד ףוא נוא םִי ןְמיִמ ןיא גְראַּב
 תֹוריֵּפ עמּונ טיִמ רָמייֵב עֶנייֵש ריי ןעוֶועֶג
 ןְּבאָה טייל יִד נוא רֶסאַו ןְלאַווק עֶמּוג נּוא
 רעֶד ןיִא ןיִנעֶז ֹוזַא טְסיִלְנעֶג רֶעייֵז ּוצ רעֶד
 טיִנ ראָנ לי הָּתיִּכ ןייֵא תֹוּתיִּכ ףֵנִּפ ףיִׁש
 טעוֶו רֶמאָמ ןְנאָז נּוא ףיִׁש רעֶד ןּופ םֹורַא
 יד ןְנאָי קעוווַא טעוֶו נּוא דניו רו ןְמּוק
 ראַּפ גְראַּב םעֶד ףֹוא ןיִלעֶֶו ריִמ נוא ףיָׁש

 נוא תֹוריֵּפ עֶטּונ איִד ןיִנעוֶו ןּופ ןיִרעו ןי
 ןעייֵג הָּתיִּכ יֵרעֶדְנַא איִד םיִנּונֲעַּת יִרעֶדְנַא
 ןמּוז נוא גְראַּב םעֶד ףֹוא םֹורַא עַנְרַא ףֹוא
 ףיִׁש ןיִא קיִרּוצ רֶלאַּב ןֶעיִיג נוא גְנאַל םיִנ
 יד םאֶרָנ ןְפעֶג טְרָא רייז ןְּבאָה גּוא ןייַרַא
 ףֹוא ףיִׁש רֶד ןּופ םורא ןעייג הָּתיִּכ עֶטיִרְד
 דָניַא זיִּב תֹוריִּפ איד ןיִסע ּוצ נְראַּב םעֶד
 ןְבאָה ףיִׁש רָד ןּופ טייל יִד נּוא ןְָמּוקעֶג זיִא
 ןיִא ןמוק לאָז ןעֶמ ןיִרְטייֵמּורְט ןּבֹוהעֶג ןָא
 רַב הָתיִּכ איד ויִא ֹוזַא ןייַדַא ףיִׁש רעֶד
 רֶעיֵז ןְּבאָה ייֵז רֶּבֶא ףיִׁש רָד ןיִא ןְּפאָלעֶג
 ְךי ְּבאָה טייל יִרעֶדְנַא ןעֶד גְנע ןָתפעֶג טְרָא
 הָּתיכ עֶטְרעֶּפ יִד טְרָא רֶעייז ףוא טְצעֶזעֶג
 ןקנירְטִנ ןְּבאָה נו תֹוריִּפ עֶטּנןְסעֶנעג ןֶּבאָה
 םעֶד ןּופ ןְמייַז עֶלַא ףוא ןְנְנאַנעֶג ןיִנעֶז נּוא
 טאָה טְרעֶטייֵמּורְמ טאָה ןעֶמ זַא נּוא גֶראַּב
 רעירְפ ְּךאָנ טעוֶו ןעֶמ טְנאָזעֶג הָּתיִּכ איֵד
 ןיִלעוֶו ריִמ םֹוּב ליִנעֶז םעֶד ןיִלעֶמְׁש ףֹוא
 טאָה ןעֶמ זַא נוא ןֵמֹוז אָד עַנרַא ןינעק ְּךאַנ
 יז ןְּבאָה םֹוּב ליִנעֶז םעֶד טְלעֶמְׁשעֶג ףוא
 ןיִסע רעֶירְפ ְךאָנ ןָזמ טייל ףיִׁש יד טְנאָזעֶג
 לָיִּבַא ןינעק} ְךאָנ אָד ְּךיז ריִמ ןיִלעֶו וזַא
 םעֶד ףֹוא ןְקְניִרְט נּוא ןיִסֶע נּוא ןֶמֹוז ראַּפ
 ןֹוׁש טְּבייַה ףיִׁש יד םָד ןֶהעֶז יִיז זיִּב נְראַּב
 יג םִי ןיִא טְוּומעֶג ייז ןְּבאָה וזַא ןְריִר ּוצ ןָא

 םיבצנ

 - טען יא

 הניארו

 רעֶד ּוצ ןמּוקעֶג ןינעֶז יֵז ויִּב וְלאַה ןיִא זיִּב
 ןְטְראָּב םעֶד ןּופ ןֹוׁש זיִא ףיִׁש יד ןעֶד ףיִׁש
 םֶרָא רֶעייֵז .ןְּכאָה אייֵז נּוא ןְגְנאַנעֶג קעוַא
 ןכאָה הָּתיִּכ עֶמְּפיִּפ איִד ןְנפעֶג גְנֶע ץנאג
 = נְראַּב םעֶד ףֹוא ןְקְנּורְמעֶג נוא ןְסעֶנעֶג
 ד ויַּב ףיִׁש רָד ןיִא ןמוק ּוצ טינ ןְטְכאַרְמ
 אייז גוא ןְנְנאַנעֶג קעווַא גנאַל ןֹוׁש זיִא ףיׁש
 זיִא סֶע גוא גְראַּב םעֶד ףֹוא ֵביִלְּבעֶג ןיִנעֶז
 נּוא ןְראוָועֶג טלאק אייֵז זיִא רַטְניוו ןְמּוקעֶג
 תֹויַח נּוא ןְלאַפעֶג ּפָא עֶלַא ןוִנעֶז תֹוריִּפ יִד
 אייז ןְכאָה נּוא ןָמּוקעֶג אייֵז ףֹוא ןיִנעֶז תֹועָר
 רַּפ עָלַא ןיִנעז ייֵז נוא ןָסיר ּוצ נוא ןֶסיִּב וצ
 ףוא ׁשְנעֶמ רעֶד ְּךֹוא זיִא ֹוזַא ןְראוָועֶג ןְרֹול
 ְךייֵלְג ןיִנעֶז םיבֹוט םישעמ איד טְלעוֶו רעֶד
 םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ טוט רֶע ןעוֶו ןעֶד ףיִׁשַא ּוצ
 טְלעוֶו יד נוא אָּבַה א וצ םיִא אייז ןָריִפ
 רמייב עַטּוג טיִמ גְרענ ר ןייֵא ּוצ הייְנ ויִא

 איִד נּוא טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןיִנעֶז םיִנּנַעַּת נּוא
 םיִקיִדַצ יִפֹורְנ יִד נז םָד הֶּתיִּכ יִטְׁשְרֶע
 ןאָמעֶג טיִנ הָריִבע ןייק לאָמ ןייק ןְּבאָה םִו
 נוא הָרֹוּת טְכאַנ נוא גאט ןיִנְרעֶל אייז ראָנ
 םיִנּונעַּת ְךאַנ טיִנ ןעֶיִג נוא רֶמְרֹע ירעייז ןְטיִה
 םֶו טייַל לייטַא ןיִנעֶז הָּתיִּב יִרעֶרְנַא יד נוא
 ןַעּומ נּוא עֶרֶה רֶצָי םעֶד ְּךאָנ גיִנייוֵו ןֶעייֵג
 סד נּוא גנּוי ְּךאָנ ןיִנעֶז ייֵז זַא הָבּוׁשְּת דְלאַּב
 הָּתיֵּכ עֶטיִרְד איד הָבּושְּת יִטְסעֶּב איד זִיִא
 ְךאָנ ניא עֶרָה רֶצָי םעֶד ךאָנ ןעֶייִג סאוָו זיִא
 ןיִרעֶֶו אייז םאָד ןְהעֶז אייֵז זַא ראָנ םיִננַעַּ
 יז םָד טייַצ עֶצרּוק ןייֵא זיִא םע נוא טלַא
 הָבּושְּתייֵז ןעּומ ֹוזַא ןֵּבְראַטְׁש רֶלאַּב ןיִלעוֶו
 ֵּבְראַמְׁש טיִג ןְלאָז ייֵז אָרומ ןֶּבאָה ייֵז ןעֶד
 הָבּוׁשְּת ןעומ אייז יִׁשְטאָח ֹוזַא הֶבּוׁשְּת ןָא
 ןרע ןג ןיִא גנֶע טֶרָא רֶעייֵז אייז ןְנִפעֶג ְךאָד
 הָבּוׁשְּת טיִמ ןֵמֹוז םוו זיא הָּתיִּב עֶטְרעֶּפ יד
 ןְּבאָה אייֵז לייַו ְּבְראַטְׁש ןְפְראַד אייז זיִּ
 הָבּוׁשְּת ייֵז ןעיט םּורֶז טֹוט םעֶד רַּפ אָרֹומ
 ְךאָד ךֹוא טְפלעֶה הָבּושְּת איִד יִׁשְטאָח ֹוזַא
 עֶטְּפיִּפ יד ןֶרֵע ןגןיא גְנע;ץְנאַג טרָא ריז זיִא
 נּוא טיִנ הָבּוׁשְּת ןייֵק ןעּוט אוו ויִא הָּתיִּכ
 ןֶסֹורָנ םָד ןיִא ןִמּוק יד הֵּׁשְ ןָ א ןְּבְראַטְׁש
 רֵדָּךֹוא טְּבייַרְׁש סָד םֶנְהיִג םעֶד ןּופ רעייפ
 יִא ןְמעוֶו ּוצ (יֹובֲא יִמָל יֹוא יִמָלנ ׁשֶרְדָמ
 דְלעֶנ ליפ טְואָל סאו םעֶד ּוצ ייוֵו נא יֹוא

 ךאנ

 - סו עט א קט יע



 7 הכאצ
 תֹוריִבע ליפ ְּךיִז טימ טְרָהיִפ נּוא .ְךיִז ְךאָנ
 ןְלְמאַז סאָו איד ןיִעֶז פאָד ןייַרַא רֶבֹק ןיִא
 ןופ רֶד ןְּבעֶג נּוא טְכעֶרְמּוא םיִמ דֶלעֶנ ןייֵא
 ןייַז ןיא חרַוא ןייק לו גּוא םיִנ הקָדְצ ןייק
 ןייק יִנָ םעֶד םעִייֵל נוא ןְטְלאַה טיִג זֹוה

 םיבצנ תשרפ

 טי יי כא, עי א 5 עא
 עי א 0 0

 זמש הניארו

 טְּבְראַמְׁש ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו ןעֶד טיִנ דְלעֶג
 םיא טימ טיִנ טיינ רָּביִא דֶקעָג סָד טְּבייֵלְּב

 ןֶעייֵנ םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ נּוא הָקָדְצ איִד רֶּכָא
 ץיִלְמַמ ןיִנעֶז נוא ןְמייֵלַּב םיִא ןַעומ נּוא טיִמ

 ; םיִא ראָּפ

 ,םיכצנ תרטפה
 םִיַלָּׁורְיטְגאָז (יִהֹלאַּב יׁשָּפַנלֵגָּת יב ׂשיִׂשֲא שוש

 סאָר דיר םְמאָנ טיִמ ןֲעייִרְפ ךימ לע ְךיִא
 ניא ףֶליֵה ןּפ רֶרייֵלְק רייֵלְקעֶג ןָא ךימ טאָה רֶע
 וזַא (ַאְּפ ןֵַבְ ןָהָחּכ) הָקָהְצ ןּופ דְמעָה ןייַא טיִמ

 איו ַא נא רֶרייֵלק עָניׁש ןָא טֶהּומ ,ָהֶח ןייֵא יִח -
 איִצוּת ץֶרֶָּכיִּכ)גנוריִצ ןייֵא ןֶריִ ןָא טְהּופ הָלַּכַא
 ריִא ןעֶהיִצ םוא םּומ רֶרֵע יַד יו וזַא ןעֶד (הָחֶּמִצ
 ןְצאָרְפְׁש טְבאַמ ןֵמְראָג ןיֵא איו וזַא .גָנוצאֶרְּפְׁש
 צ ןצאָרפְׁש ןָבאמ טאָג םעֶו ּוזַא גְניאיִז רַפ ריא
 יי ןַעַמָל) טאָנ טְגאָז ּבול גוא הקָדְצ לֵאָׂשִי יִד
 ךיִא לעוֶו ןויִצ טאָמְׁש רעֶד ןיִנעוו ןּופ (הָׁשָחֲא אל
 ינעוֶו ןּופ גּוא ןָגיֵוְׁש טיִנ נא ןאָמ ץֶלַא סאָר
 םעוו םָע זיִּב ןייַז ליִטָׁש טיִנ ְךיִא לעֶו םִיַלָׁשּורי

 ריִא ןיִרעֶטְׁש ןְגְראָמ רעֶד איו ֹוזַא ןייֵג םֹורַא
 יוֹא ןיִנעֶרְּב םעֶֶו ףֶליִה ריִא גּוא טייֵקטְכעֶרעֶג

 ייד ןְהעֶזןיִלעוֶו רקָלעֶפ עַלַא גּוא רֶעייַפ םאֵלְפ ןייֵא .
 ןייַד ןְהעֶז ןיִלעוֶו םיִכָלָמ עֶלַא גּוא טייקיטְכעֶרעֶג =

 == קאפי =

 ןֵמאִנ םָעיינ ןיֵא ןפה יד שעמ יד יי יב
 תֶרֶּטִע תיִיָהו) ןֶריֵׁשּב םיִא טעֶו לומ םְמאָנ סאו
 ןורק עָניֵׁש ןיא ןייז טְסעֶו ּוד גּוא (י די תָרָאְפּת
 ּוטְסעוֶו הָכּולְמ ןיפ ּבֹוה ןייֵא נּוא דְנאַה םָמאָג ןיִא
 דוע ךֶל רַמָאַי אל) טאָג ןייַד ןּופ דְנאַה רָד ןיִא ןייז
 ףֹוא ןיִרעו טְגאָועֶג טיִנ רעֶמ ןוׁש טעֶוו סָע (הָנּוזע
 ףֹוא נּוא טאָמְׁש עֶניִזאָל רַּפ ןייֵא םֶמיֵּב ּוד םָר ריִד
 םִע ןיִרעוֶו טְגאָזעֶג טיִנ רעֶמ ןוש טעוֶו דְנאַל ןייד
 ןָפּור ךיִד עו ןעֶמ ראָנ דַנאַל םמיוו רפ יא ויִא
 ריִא ןיִא זיִא ןְליוו ןייֵמ םאָו טאָמׁש יִר טֶסיִּב ּוד
 רֶנאַל ןָסעֶזאַּב ןייֵא ןָפּור ןעֶמ טֶעַו רנאַכ ןייד נו
 רְנאַל ןייַד נּוא ריִד ןיִא טְלאָועַג טאָה טאָג ןעֶר

 זַא (הָלּותּב רּוחָּב לַעְבִיּכ) ןיִרעֶו ןְסעֶנאַּב םעַו
 ךיד ןיִלעֶו וזַא הָלּוְּב ןייֵא םְנאַמַּב רּוחּב ןייֵא יו
 ְךיז טייֵרְפ ןָתֶחַא יו וזַא נּוא ןְנאַמאַּב רֵדְניֵק עֶנייַד
 ֶעייֵרְפ ריר ףוא טאָג ךיד טעוֶוּוזַא הֶלּב רָד טיִמ
 (םיִרְָמֹׁש יִּתְרִקְּפַהםִילָשּורְי ִיַתּומֹוח לַע)טאָג טְגאָז

 םֶר סְרעֶמיִה טְצעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה ןיִרָעומ עֶנייֵד ףוא
 ןּבְוח םעֶר טאָג רַפ ןְנאַמ רד םָםיִכָאְלַמ ןיִנעֶז
 ןַעֹוּב רֶריוִו יִז לאָז רֶע םיא ןֶמעָּב נּוא םִיַלָשּורְי ןּופ
 גּוא ןייֵמְׁש ףוא טְסְלאָז םאָנ ּוד אייז ןְגאָז וזַא נּוא
 ןייֵא נוא גאַמ ןֶצנאַ ןיײא ןויִצןֵמְאַּב רָד טְסְלאָז

 ןָמעֶכ יצ ןּופ ןָגייַזְש טיִנ אייז ןַעימ טְכאַנ עֶצְנאַג
 רָד טּוט ריִא וו םיִכָאְלַמ ריִא נּוא םִיַלָשּורְי ףֹוא
 ןְגיְַׁש טיִנ ריִא טְלאָז ןֵּבְרוח םִעָר טאָג וצ ןְנאַמ
 גְנוניַוְׁש ןייק ןָּבעֶג םיִנ טְלאָז גּוא ןְנאַמ רֶד ּצ ןּופ
 יט רוט יי ןכינב א עמ רעב יב =
 יי עַּבְׁשִנ) דְנאַל ןיִא ּבול ןייֵא ּוצ םִיַלָׁשּורי טאָמְׁש

 יסאֵה יִטְכעֶר ןייַז טי ןְראוָׁשעֶג טֶה טאָג (ֹניֵמיִּב
 ְךאָנ לעָו ְךיִא בֹוא םירָא ןֵקְראַטְׁש ןייז םיִמ נּוא
 א א בי הרב עביד י סע ןק } צןכאג
 סא יו יה ןקנרמ עמ דסיק רעב
 טרֶעייֵנ (ייָפָפַאָמ יִּכ) םיא ןיֵא טיִמעַג ְךיִד טְסאָה
 סא וע יא ןכעמ א רוד יא ןטו סיט יד
 ןייוַו םעֶד ןּופ רָלְמאַז ןייַא יִד נּוא ןָּבול טאָנ ןיִלעוו
 ורָבִע ּורְבִע) ףֹוה ןֵגיֵלייֵה ןיימ ןיִא ןקְניִרְמ ןיִלעוֶו
 רעֶה נּוא ןיִה רָּביִא טְראָפ טאָג טְנאָז (םיִרָעְׁשַּב

 םֶר נּוא געוַו םעֶר םּוא טרעֶק נּוא ןיִרֶעֹומ יִר ןיִא
 םעֶר ןיִא טיִרֵמ ןעֶמּוג ּוצ קָלאַפ םעֶר ןּופ ץֶראַה
 געוֶו םעֶד ןּופ רֶנייַמְׁש יִד םֹורַא טפְראַוַו נּוא געוֶו

 יי יי יי וי יט יא א שר פ
 טאָה טאָנ ןּונ (ץֶרָאָה הצֹק לֶא ַעיִמְׁשִה יי הֵנָה)
 וצ טְנאָו ףֵקיִה איֵד רֶרֵע קַצ ןיֵא ןיִרעֶה םְבאַמעג
 רֵבָׂש ןייַזגוא ןָא טמּוק רֶפליֵה ןייַד ןֹויִצ טאָמׁש רֶר
 טיירְבעג ןָ יִא טְכעֶנָק ייד ּוצ ןְּבעֶג ליוִו רֶע סו
 ןֶּבאָה סאוָו קֶלאַפ ןייַז ןּופ רֵכְׂש רֶד נּוא םיִא םיִמ
 ען יא אי = נירשמ םוצ
 ְרְׂשִיוצ ןָּפּור ןילעוֶו נּוא (שֶרֹוקַה םִע םֶהָל ּואְרָקְו
 נּוא טאָנ ןּופ עָטְוייַלעֶג םוא יד קְלאָפ עָניִלייֵה םֶד
 טאָמָׁש יִטׁשְראַפעֶג ּר כּורְזעֶמ טעֶו םִיָשּרְיָדיִר
 יִמ) איִבָנ רעֶר טְגאָז םָד עֶניִזאָל רַּפ ןייק טיִנ נּוא
 ןּופ טָמּוק םָו רֶגיִזאָד רֶד זיִא רעֶוֶו (םֹודָאַמ אָּב הָז
 טָמּוק רֶע טּולַּב ןּופ רֶדייֵלְק יִטָּבְראַּפעֶג טיִמ םודַא

 ןייז טיִמ טְניֵׁשאַּב ויִא רָע הָרָצָּב טאָמֶׁש רעד ןּופ
 טאָנ אייֵז םעו ַחכ ליִּפ טיִמ טעייַרָׁש נּוא רייֵלְק

 ןֵגְנאַגעֶג ףֹוא זיִא סֶע ןעֶד םֵע ןיִּב ךיַא ןיִרעַכְנַע
 טייֵקיִטְכעֶרעֶג םעֶר ןיִא ןדייַר לא ְךיִא סָד ריִמ רַפ
 ןֶראוַו ןיִּב נגא לֵאָרְׂשִי ןופ נּוא תֹובָא איִד ןּופ

 צִֵׂי יד ןיִלעוו לֵאָרְׂשִךייא ןְפְלעֶה ּוצ טְקעֶלְפְנַא
 םּוראָוו ךָׁשֹובְלַל םורָא עּורַמ) פאָנ ּוצ ןיִגעֶרְּפ רֶדיו
 רֶנייֵא יו ְךילְנ ןיִנעֶז נּוא טור רֶריֵלְק עֶנייַד ןיִנעֶז

 סװ



 אט הניאצ 63
 ןירפִנַע טאָנ עוו רֶמְלעק יאן ןייַו טעֶרְט םִז
 ןלֵא ךיִא ּבאָה רֶמְלעֶק ןיײֵא (ירבליִּתְכרָר הָּופ
 טיִנ ָךיִז טאָה א"וע איר ןופ רנייֵק נוא ןְמעֶרְטעֶג
 ףיִא ןוא ריִמ טִיַמ ןָמְלאַה הָמָחְלִמ ּוצ טְלעֶטְׁשעֶג
 ןייַמ טיִמ נּוא ןְראָצ ןייַמ טיִמ ןְמעֶרְט ּוצ ייֵז ּבאָה
 םּולָּב רֶעייֵז םָציִרְפְׁשעֶג טאָה סֶע נּוא ןְראָצ םיִרָנ
 עֶלַא טֶרָיֵמָׁש רַפ ּבאָה ךיִא נּוא רֶרייֵלְק עֶנייַמ ףוא
 (יִּבַלְּב םקָנ םוי יִּב) טּולְּב רֶעייֵז ןּופ רֶרייֵלְק עֶנייַמ
 טי ןטרייד ןייכ ןוא זיִא הָהָנ ןיפ גאט ןייֵא ןעֶד
 םוא םֶד ןּופ ראָי םֶר נּוא ןייַז םקונ ְךיִמ לעֶוו ְךיִא
 .ָךיִא נּוא (רָזוע ןיִאְו טיִּבַאְע ןָמּוקעֶג ויִא גְנוזייֵל
 ּוצ רַּפְלעֶה ןייק ןְדְנאַה ראַפ טיִנ זיִא סֶע נּוא םּוק
 ןְדְנאַה רַּפ טיִנ זיִא סע גוא גייַוְׁש ְךיִא נּוא לֵאָרְׂשִי
 סעֶורְז יִל עַׁשֹוּתָ) לֵאָרְׂשִי ּוצ רעֶנעֶל רָטְנּוא ןייֵק
 םיִמַע סּובְאְו) ןְפְלאָהעֶג םיִרָא ןייַמ ריִמ טאָה וזַא
 ןייַמ טיִמ א"וע איר ןְמעֶרְט ּוצ ּבאָה ְךיִא (יּפַאְּב
 ןְראָצ םיִרָג ןיימ םיִמ טרָּכִׁש רַפ יִז ּבאָה נּוא ןְראָצ
 רֶעייֵז דֶרָע רעֶד ּוצ ןיִרעֶדָיַנ טְכאַמעֶג .ּבאָה נּוא
 ְךיִא (ריִּכְַא יי יִדְסַח) איִבָנ רעֶר טְגאָז טייֵקְראַמְׁש
 טאָג ןּופ םיִדָסֲח איר לֵאָרְׂשִי וצ ןְנאַמ רעֶר לעוֶו
 ראָנ איו וזַא ןְנאַמ רעֶד ְךיא לעֶוו ּבול םִמאָנ נּוא
 ליִפ סאָר נּוא טְלאָצַּב זְנּוא טֶה רֶע םָו םָמּונ םֶד
 רעֶר ןייַז טיִמ לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָמעֶג םֶה רֶע סו םָמּונ
 םֶה םאָנ נּוא (הָמֵה יִמַע ְךַא רָמאֵּ) טייקְמיִראַּב

 ןופ ןְגְנאַגעֶג םֹורַא ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִר זַא טְגאָזעֶג
 ןּופ ןֵגיִרניִז אייֵז סאָר םייַו ךיא יִׁשְמאָח םִיַרְצִמ
 לא קְלאַּפ ןייפ ְךאָד אייז ןיִנעֶנ ןיִנעַװ טְפעֶד ןּופ
 ןיִא םיִנ ןָניִייַל םָנ רֶרְניק ייֵו ְךייַלָג ריִמ ייַּב ןיִנעֶז
 םֶתָרָצ לָכְב)רֵפְלעַה ןייֵא אייז ּוצ ןעוֶועֶג זיִא טאָנ
 טאָה רֶע סאו תֹורָצ יֵרֲעייֵא עֶלַא גּוא (רֶצ אל
 ןאָמעֶג גֶנֵע םיִנ ייֵז רַע םאָה אייֵז ףוא טְכאַרְּבעֶג
 לֵאָביִמ ךאָלַמ רעֶר ןעֶד ְּךאָנ םיׂשַמ יִרְעייֵז ְךאָנ

 תשרפ
 יִלשִמ ןיִא טגאָזְךֶלֶמַה הֹמלְׁש (הָׁשֹמ ְךֵלֵיַמ

 איִד טְכייֵלְנ רֶע (יִמֲחַלְּב ּומֲחַל ּוכְלנ
 יד ןיִנעֶז ייֵז םוָו ןייוַו ּוצ נּוא טֹורָּב ּוצ הָרֹוּת
 הָרֹוּת איִד ְּךֹוא זיִא ֹוזַא ףּונ םעֶד ןּופ וייַּפְש
 םּורָד נּוא הָמָׁשְנ רעֶד ןופ זייּפְׁש תֹוָצִמ נּוא

 ןעֶמ םֶד ןְיוו ּוצ טייַ ּוכָל קּוסָּפ רֶר שְגאָנ
 יטוקיל

 לָּכ לֶא הָלֵאָה םיִרָבְרַה תֶא רֵּבדִיו הָׁשֹמ ליע
 טאָה נוא ןְגְנאַנעֶג זיִא הָׁשֹמ נּוא (לֵאָרְׂשִי

 רעֶר .לֵאָרְׂשִי עֶלַא ּוצ רייד עֶגיִזאָד איר טעֶרעֶג
 נאָז טְלאָועֶג טאָה הָׁשֹמ לייַו טּבירְׁש רק ִלְּ

 : ותי

 אה אי
 םיִא טאָה טאָג םוָו תּוחיִלְׁש םעֶד ְךְרֹו ןְפְלאָהעֶג ריִמָּת לֵאָרְׂשִי ּוצ טֶה רָד טאָג רַּפ יי 0
 אּוה ּותְלָמָחְבּו ּותָכֲהְַּב)ןְפָלעֶה וע טְקִׁשעַג
 ייז ךרוד גוא טאָג ןּופ טְפאַשְביַל םָל ןור (סֶלֶאנ
 רֶר ןּופ טְוייֵלעֶג םֹוא ייֵז רֶע טאָה טייֵקְמיִראַּב רָד
 לָּכ םִָׂשִני לִי ןָמוקעֶג זיִא ייֵז ףֹוא םוִו הֶרֵצ
 עֶלַא אייֵז טְגאָרְמ נּוא ייֵז רייַל רֶע נּוא (םלֹוע יֵמְי
 אָּתְקיִסָּפ יֵר גיִּבייֵא ויִּב רָמולָּכ טְלעוֶו רֶד ןּופ עמ
 ןייֵא לָׁשְמ ןייֵא זיִא סֶע יב ׂשיִׂשָא שוׂש) טְּניִרְׁש
 םעֶרייֵא ריִא נּוא ןּוז ריִא נּוא ןאַמ ריִא םָו הָּכְלַמ
 ןעַמ זיַא געָוו ןְמייֵו ןייֵא ןיִא ןְגְנאַנעֶג קעווַא ןיִנעֶז
 ןייד הָּכְלַמ רעֶר ּוצ טְנאָזעֶג םֶה ןעֶמ גּוא ןֶמּוקעֶג
 יימ ְךיז זאָל טְגאָזעֶג הֶּכלַמ יִר טאָה ןָא טְמּוק ןיז
 טְגאָזעֶג ריִא ןעמ טאָה ְךאָנ רָר נּוא ןֶעייֵרְפ-ריִנְׁש
 יי ְךיִ זאָל טְגאָועֶג ִז טֶה ןָא טְמוק םֶרייא ןייַר
 טְגאָזעֶג ריִא ןעֶמ טֶה ְךאָנ רֶד נּוא ןעֶייִרְפ רָמְכאָט
 נּוא ןָראוָועֶג ְךֶלייֵרְפ יִז זי ּזַא ןָא םָמּוק ןאַמ ןייַר
 םיִאיִבְנ איִד ךוא וזַא ןייַמ זיִא הָחֶמִׂש איר טְגאָז

 ןּופ ןְמּוק רֶרְניֵק עֶעיר םִַָשּורְיוצ טְגאָזעֶג ןְבאָה
 יד ךיִז זאָל (ןויִצ רַה חַמְׂשִי) טְגאָזעֶג יִ םֶה ןְטייַו
 םיִאיִבָנ איָּד ןְּבאָה ְךאָנ רעֶר ןֶעייֵרְפ ןֹויִצ טאָטְׁש
 טאָה רָּמְכעַמ עֶנייֵר ןֵגְנעֶרְּב טעֶו ןעֶמ טְגאָנעֶג
 ריז ןְואָל (הָדּהְי תנָּב הְַָָּת) טְנאָזעֶג םִיַלָשּרְי
 םיִאיֵבְנ י זַא רֵּבִא ןְעייֵרְפ הָדּוהְי ןּופ רֵמְכעֶמ יִר
 אי טאָה ןָא טְמּוק ךֶלָמ ןייַר טְגאָועֶג ריִאןְּבאָה
 טְנאָז נּוא םּורְג הָחְמִׂש ןייַמ זיִא טְנייַה טְגאָזעֶג
 טאָנ טיִמ ןֶעייֵרְפ ְךיִמ לעוֶו ךיא יב ׂשיִׂשָא ׂשֹוׂש)
 לֵאו קֶּפ ןיִא טְגאָז אָרָמִנ אי (ַאּפןֵהבְיןתִֶּ
 קּוסָּפ םעֶד ןּופ טְגאָז אָניִנֲח ןֶּב הָנָח 'ר ןיִחָלַנְמ
 אייֵב ןָ ןְבוא לאָז ֶתָח ןייֵא סאָר ָּא ריֵמ ןינְרעֶל
 ןייֵא איוִו וזַא ןייֵג רֶעיֵּרְפ לאָז נּוא ןְציִז ׁשיִמ םעֶר

 :טייַל עֶלַא ראַפ רֶעיִרְפ טייֵג סאָו ןֵהַּכ

 .ךליו
 איז ;אק ןעֶמ איו הָרֹוּת יד ןָכּוז ּוצ ןייֵג ומי

 ּוצ ןֵפְלאַה ניִרָדיִג ְּךיִז וּומ ןעֶמ נּוא ןיִנְרעֶל
 ןינְרעֶל יִז ןאָק םָו םעֶד ןּופ הָרֹוּת יֵד ןיִרעַה
 ןעֶמ סאָד זָנּוא טְניִרעֶל ְּךֶלֶמַה הֹמלֶש נּוא
 נוא ןאָמ ֶּא ְךיִז ןּופ הָאְנַק ןּופ הֶדֵמ יִד לאָז
 ןייג 5 ןּופ ןֶטֶלאַה ְּךֹוה טיֵנ ְּךיִנ לאָז ןעֶמ

 ּצ
 םירקי

 םֶר נּוא (אֹובָלְו תאֵצְל רוע לֵַבּוא אל) לֵאָרְׂשִי יֵד ּוצ

 ְיִא לי ןייֵג טיִ ןאָק ךיִא רָרָא ןֶשְטייַמ ייְַצ טֶה
 לי ןייֵגטיִ ןאָק ְךיִ רָרָא .טיִנ חּכ ןייק ּבאָה
 םֵׁשּפ 8 תֶמָאָּב ְךאָד זיִא אָר נּוא .טיִנ ראָמ ְךיִא

 ֹא



 הניאצ
 ּכִׁש לֶּכִמ נוא ןיִנְרעֶל הָרָוּת רֶבָח ןייֵא ּוצ
 יאָדָוְּב ןעֶמ לאָז בּוׁשָח זיִא סו בַר ןייַא ּוצ
 ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש טֶה םּורָד ּךֹוא נּוא ןיִנְרעֶל ןייַנ
 רֶד ןעֶד ןייוַו נוא שֹורָּבּוצ הָרֹוּת יֵד ןֶכיִלְנעֶנ
 ןעֶמ ייֵא ןעֶהימ ְךיִז זומ ןעֶמ סאָר ויִא רֶדֵ
 וזַא ןייַו נוא שֹורְּ ןְגעעֶרְּב ןיִנעוֶו ּוצ ןאק
 ןינְרעֶל ּוצ טְכאַנ נּוא גאָט ןעֶהיִמ ְּךיִז רֶע זימ
 םֶד ץיִנעו ןופ ְּךיִז טעֶהיִמ רֶע ןעוֶו ןעֶד הָרֹוּת
 ףְראַד רע םד ןּכָׁש לָּבִמ ףּוג םָד ןּופ זייַפְש
 רעֶד ןּופ זייַּפְׁש םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ ןעֶהיִמ ְךיִ
 תֹוצְמ םִָיקָמ זיִא ׁשְנעֶמ רֶד ןעוֶו נּוא הָמָׁשְנ

 רֶע טֶה טֶרָא ןייַז ףֹוא הָרֹוּת טְניִרעֶל נוא
 נוא טייַנ רַע ןעוֶו רֵּבֶא טאָנ ןופ .רַכְׂש ְּךֹוא
 ןיִנְרעֶל ּוצ נּוא תֹוָצְמ ןייַז םִַיקמ ְּךיִז טעֶהיִמ
 רע ןעֶד םִיַלפִּכ לֶפֵּכ רֵכְׂש ןייַז זיִא הָרֹוּת
 ראַפ רַכְׂשַא נּוא גְנאַנ םעֶד רַּפ רַכָׂשַא טָה

 יִד טֶה םּורָד הָוְצִמ יִד טוט רע סאוָו םעֶד |
 זיִא הָׁשֹמ (הָׁשֹמ ּךֵלֵיַנ ןְּביִרְׁשעֶג ןָא הֶדְדָס
 ּוצ רֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ הָנֲחַמ ןייַא ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 טְסייֵרְטעֶג ייֵז םֶה נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ נּוא םִיוָל יד
 זיִא .ןֵּבְראַטְׁש לעוֶו ְךיִא יֵׁשְטאָח טְנאָז ּוא
 נוא ןֶרָהיִפ ְּךייַא טעוֶו רֶע ַעֶׁשֹוהְי אָד ְךאָד
 ךיִא איוִו ֹוזַא ןיִגְרעֶל הֶרֹוּת ךייַא טיִמ טעוֶו
 לָּכ יֵׁשְטאָח נּוא טְניִרעֶלעֶג ְךייַא טיִמ ּבאָה
 ןּופ ןְגאַטְׁשעֶג רֶדְנאַנַא אייַּב ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי
 ןיִנֶזייֵו זיִּב טְראוַועֶג הָׁשֹמ טֶה ןיִגעוֶו טְסעֶד
 זיִא ְּךאָנ רעֶד זוה ןייַז ּוצ רֶכיֵלְטיִא ןְנְנאַגעֶג
 ַו ןיי נא רֶדָנּוזאַּב ןֶכיִלְטיִא ּוצ ןְגְנאַנעֶג הָׁשֹמ

7 

 ְנאַנ םעֶד ףוא רֵכָׂש ןָמעֶנ לאָז רֶעידְּכ וה

 ּויׁש הניארו ךליו תשרפ

 הָׁשֹמ (םֹויַה יִכֹנָא הָנָש םיִרָׂשֲעְו הָאֵמ ןּכנ
 רֶהאָי ניִצְנאוְצ נוא טֶרָדְנּה טְּבעֶלעֶג טאָה
 םעֶר ףוא ןעוֶועֶג זיִא רֶע סאָו םעֶד ןינעקַא
 םֶד נאָט ניִצְרעֶפ ּוצ לאָמ ייֵרָד יַניִס גְראַּב
 יִמְׁשָרֲע םָד געֶמ ניִצְנאוָוְצ נוא טָרָדְנּוה זיִא
 טֶה נוא געֶמ ניִצְרעֶּפ טְמֹוועֶנ רֶע טֶה לאָמ
 לֵאָרְׂשִי איד נּוא תֹוחול איד ןעוֶועֶג לֵּכִקְמ
 יֵד הָׁשֹמ טאָה וזַא לֶנע סָד טְכאַמעֶג ןֶּבאָה
 ןְננאַנעֶג ףֹורַא רֶדָיוו זיִא נוא ןְכאָרְּבּוצ תֹוחּול
 הָלִפְּת אָפ ניִצְרעֶפ טֶה נּוא נְראַּב םָד ףֹוא
 לֵחֹומ ייֵז לאָז טאָנ םֶָד לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןאָמעֶג
 עֶטיִרָד יד נּוא לֶגֶע םעֶד ןּופ הָריִכֲע יד ןייַ
 איד ןעֶועֶנ לֵּבִקְמ רֶע טאָה גאָט גיִצְרעֶמ
 ןְראָוועֶג ןֶראַּבעֶג זיִא הָׂשֹמ נּוא תֹוחּול יִדָדְנַא
 ֵּביו ןֵבְראָמְׁשעֶג זיִא גוא רֶדָא ןיִא געָט ןְּביִז
 יד ןֶליִפ רעֶד טוט טאָנ ןעֶד רֶדֶא ןיִא געֶמ
 ֹוזַא נאָמ ּוצ גאָמ ןּופ קיִדַצ םעֶד ןּופ ןֶרְהאָי
 (אַלַמֲאָדיִמְ רְַפִמ תֶאנטייֵטְׁש קּופָּפ ִיִאיוִו
 ןֵליִפ רעֶד ְךיִא לעוֶו געֶמ עֶנייַד ןופ לאָצ יד

 ןֹוׁש ןאק ְךיִא (אבָלְו תאֵצָל דֹוע לַכּוא אל) :
 יַׁשְטאָח נּוא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןייַנ טיִנ רעֶמ
 ןיִא יוִו ֹוזַא םיִא ייֵּב ןעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא ַחּכ ןייַז
 איד טְסייֵרְמעֶג טאָה רָע ראָנ דְנעֶגּוי רעֶד
 ןעֶד טוט ןייַמ ףֹוא טיִנ טְרעורְמ לֵאָרְׂשִי

 ןיֵא נּוא ןייַגױצ קְראַטְש טיִנ ןוש ןיִּב ְךיִא
 ןֵרָהיִפ טְכעֶרְךייַא טעוֶו עֶׁשֹוהְי נּוא הָמָחְלִמ -

 הָׁשֹמ םָו םֶד ןְגאָז םיִמָכֲח יד ְךיִא יו רעֶמ
 םֶר יא רַפ ןייֵג טיִנ ןעק ְךיִא טְגאָזֶג טֶה
 ןייק ְךייַא טיִמ ןעק ְךיִא טְנייֵמעֶג רֶע םאָה

 הרות
 םירקי ימוקיל

 ךיַא ראַפ ןייֵג םיִנ ןוש ראָמ ךיִא (לֵכּוא אֹל) ןופ
 הָכּולְמ ןייַמ ןוש זיִא םָע לייַו ךייַא ראַפ ןְמּוק נּוא
 אָרֹומ הָׁשֹמ םֶה ַעֶׁשֹוהְי ּוצ ןְראָועֶג ןְּבעֶגעֶג רֶּביִא
 הָׂשֹמ םִו םֶד ןייְֵׁשרַּפייֵז ןיִלעוֶו רָמאָמ טאַהעֶג
 ּבאָה ְךיִא לייַװ ןייֵמ םיִנ ןאק ךיִא (לֵכּוא אֹל) טְגאָז

 ןְגְנאַגעֶג רֶע זיִא ןאָּפעֶג הָשמ טֶה סֶו .םיִנ ַחּכ ןייק
 טיירְּב רעֶר ןיִא גוא גְנעֶל רֶד ןיִא לֵאָרְִׂי עֶלַא רַּפ
 רֶעיִרָפ יו וזַא ַחּכ ןייַ ייּב זיִא רֶע זַא יי יו ּוצ
 (לֵבּוא אֹל) טְגאָז רֶע סאוָו זא ןָסיִו ןוׁש ייֵז ןיִלעוֶו
 ְךאָר זי רֶע הָיֲארְהְו טיִנ ראָמ רֶע זַא רֶע םְנייַמ
 גּוא (םֶהיֵלֲא רֶמאֹּיַע.לֵאָׂשי ןֶכיִלְמיִא וצ ןְְנאַנעֶג
 נּוא טֶרָדְנּוה טֶלַא ןוׁש ןיִּב ְךיִא טְנאָזעֶג ייֵז ּוצ םֶה
 ןייֵג סורַא רעֶמ םיִנ ןוׁש ןאק ְךיִא רֶהאָו גיִצְנאַווְצ

 רימ טאָה טאָג םּוראָו ךייַא ראַפ ןמּוק ןייַרַא נּוא
 ןְגיִזאָר םעֶד ןָרְהאָּפ רָּביִא טיִנ טְסעוֶו ּוד טְגאָנעֶג
 הָשֹמ ייֵז טאָה םאָד זַא טָּבייְַׁש ן"ַּבמַר רעֶד ןֵדְרָי
 נׁש ןיֵּב ךיִא .ןֶמָמייֵרְמ אייל לאָז רֶע יֵרָּכ טְגאָזעֶג
 עֵצְמּונ םּוׁש ןייק; ריִמ ןּופ ןוׁש טאָה ריִא נּוא טלֵא
 ךיִא זַא ןְמאָּבעֶג טאָנ ְךיִמ טאָה רֶדיוִו נּוא .טיִנ
 טָפְראַד ריִא נוא .,ןָרְהאַפ רָּביִא טיִג ןֵדְרִי םָד לאָז
 ְךייַא טיִמ לעוֶו ְךיִא סאוָו ןְטְכְראַפ םיִג ראָג ְךייַא
 קעֶוַא םיִנ ְךייַא ןּופ טאָג טעֶו ןְרְהאָפ רָּביִא טיִנ
 ַׁשוהְי יִמְלַּת ןיימ נּוא .ריִמ רָּבִאהָניֵבׁשיִ ןֵמעֶג
 טאָה טאָנ איו וזַא ןָרְהאַּפ רָּביִא ריִד ראַפ םעֶו
 ןּופ רֶנייַפ עַלַא איר ןגיִליִמ רַפ טעֶו גּוא םעֶרעֶג
 טאָה רֶע איו ווַא ייֵז ּוצ ןאָמ טעֶוו נּוא ,ריָד ראַפ

 ןאטעג



 תשרפ הניאצ 634

 ְךיִז טאָה סע ןעֶד ןיִנְרעֶל טיִנ רעֶמ הָרֹוּת
 הָרֹוּת רָד ןּופ לָכֵׂש רָד ןאָמעֶג ּפָא םיִא ןּופ
 םִו ףֹורְד ןיִרעֶפְנֶע טְנאקעֶג טיִנ טֶה רֶע נּוא
 טאָנ טאָה םֶד נּוא טְנעֶרְפעֶג םיא טאָה ןעֶמ
 ןייַז ףֹוא ןירעֶורְט טיִנ לאָז הָׁשֹמיִדְּכ ןאָטעֶג
 וזַא ןְרָול רַּפ לֶכֵׂש םעֶד טֶה רֶע לייוו טֹומ
 ְךאָנ נּוא ןְּבעֶל םֶד ןְראוָועֶג םּואיִמ םיִא זיִא
 ראַפ הָרֹוּת יד םּורָד םָה רע זיִא םעמ ןייֵא
 ןיִרעֶפְנֶע רֶסעֶּב ןיִנעק לאָז עֶׁשֹוהְייֵדָּכ ןְסעֶג
 ןְהעֶז לֵאָרְׂשִי יד ןיִלעוֶו ֹוזַא הָרְוּת רעֶד ןיִא
 ןייַז ּוצ יּואָר רעֶמ דנּוצַא זיִא עֶׁשֹוהְי םאָד
 רעירפ םֶה הָׁשִמ נּוא הָׁשֹמ איו גיִהְנַמ ןייֵא

 לֵאָרְׂשִי ּוצֹו הָרֹוּת עֶצְנאַג איד ןְּביִרְׁשעֶג ןָא
 טְנאַועֶג טָה טאָנ נּוא ןְסעֶנ רַּפ םֶה רֶע ייֵא
 סע ןּונ (תּומָל ְּךיֶמָו ּובְרַמ ןַהנ הָׁשִמ ּוצ
 רָד ןֶּבְראַטְש ּוצ געט עֶנייַד טְנְהעֶנעֶג ןֶּבאָה
 איִד רַזֹוג ויִא טאָנ סאָד זְנּוא טְניִרעֶל קּוסַּפ
 ּוצ נּוא ןְּבעֶל לאָז ׁשְנעֶמ רָד גְנאַל יֹוַו טייֵצ
 רֶע סאָד רֶנְנעֶל טייַצ איִד רֶע טְכאַמ ןְמייֵצ
 רַצַקְמ יִז רֶט זיִא ןְמייֵצ ּוצ נּוא גנאַל טְּבעֶל
 ץֶלַא טֶה טאָנ סאָד טְסּואוועֶג זיִא סאָד נּוא
 ּוצ לָמיֵה ןּופ תֹולְוַמ יִד ןיִא חֹּכ ןיִא ןְּבעֶגעֶג
 איד איו ֹוזַא ְךייַר רַדָא םיִרָא םנייֵא ןְכאַמ
 םָד םֶד ןיִחְלַגְמ ּולֵאְו קָרֵּפ ןיִא טְגאָז אָרָמְנ
 םאוָו רָדְניֵק יד נּוא ןֵׁשְנעֶמ ּםעֶד ןופ ןֵּבעֶל
 םעֶנּוֿפ וייַּפְׁש םָד נּוא ןְּבאָה לאָז שְנעֶמ רָד

 תֹוָצִמ יד ןּופ תּוכָז ןיִא ןָא טיִנ טְגְנעָה ןֶׁשְנעֶמ
 בַר נוא הָּבַר ןעֶד תֹולָזִמ איד ןיִא טְרֶעיינ
 םיִקיַדצ עַסֹורְג ןעוֶועֶג עֶדייֵּב- ןיִנעֶז אָדְסֶח

 ימוקיל
 ירֹומַא ןּופ םיִכָלְמ יִד גע ּוצ נּוא ןֹוחיִס ּוצ ןאַמעֶג
 טְניִליִמ רַפ יִיָז טֶה רֶע סאוו רָדְנעֶל יִרָעייֵז ּוצ גּוא
 טְלאָז ריִא נּוא ְךייַא ראַפ ןְּבעֶג ייֵז טעוֶו טאָנ נוא

 .ןְסאָּבעֶג ךייַא ּבאָה ְךיִא איוִו ֹוזַא ןאָמ אייֵז ּוצ
 טְלאָז ריִא סאָד ְךייַא טְסעָפ נּוא ךייַא טְקְראַטְׁש

 רַפ ןופ ןְכעֶרְּב טיִנ טְסְלאָז נוא ןָמְכְראַפ טיִנ ְךייַא
 ָךיֶד טעֶו רֶע ּריִד טיֵמ טייג טאָנ יי םּוראָו אייז

 זאָרְשִי לַתָקלָּכיִנְְֶּב הָשֹמ רַב .ןְָל רפ שיִנ
 םעֶד ןּופ ןיִרָעֹוא איִד ןיִא טעֶרעֶג טאָה הָׁשֹמ נּוא
 ןּופ דייֵר יִד לֵאָרְׂשִי איִד ןופ גָנּולְמאז ןייֵא ןְצְנאַנ

 שורה ְךיׁשְלַא רֶד .ןְֵנאַנ ןיִא הָריִׁש רֶגיִואָד רָד
 הָריׁש עֶגיִזאָר יֵד זַא זנּוא םִוייוַו קיסַּפ רָד טְּבייַרְׁש

 ןּופ טיִנ אּוה ְךּורָּב טאָנ ןּופ טְגאָזעֶג ןעוֶועֶג ויִא

 ךליו

  זַא רֶרָס רעֶד זיִא טְליִמעֶד סאָו ןְּבְראַטְׁשןייַ ןּופ !

 הניארו
 נּוא ראָי ניֵצְרעֶפ טְּבעֶלעֶנ ייֵז ןּופ רֶנייֵא טֶה
 נּוא ראָי ניִצְכעֶז טְּבעֶלעֶג טָה רֶרעֶדְנַא רָד
 גּונעֶג דְנּוזעֶג זֹוה ןייַזטְנאָמ רַפ טיִנ טֶה הָּבַר
 אָרְסִה בַר ייַּב גיא ןְּבעֶג ּוצ טֹורְּב ןְמְׁשְרעֶג
 טֹורְּב ליִמעֶז ןייק טְלאָועֶגטיִנ דָנּוה רָד טֶה
 ןייז ןיִא ןעוֶועֶג זיִא םָמּונ םעֶדְלַא ןעֶד ןיִסֶע
 רָּביִא ןְכאַז ייֵרְד יד טאָה טאָנ יֵׁשְטאָח זֹוה
 ןּופ תֹולָזִמ יִד ןּופ טכאמ רֶד ןיִא טְרעֶפְנֶעָג
 הָנֹׁשְמ ּוצ ייֵז רֶּביִאַחֹּכ טאָנ טֶה ןיִנעֶו טְפעֶד
 ייַּב ןָנִפעֶג רימ יו ֹוזַא ליוִו רָע ֹוזַא יו ןייַ
 טאָה ןֶּבְראַטְׁש טְלאָזעֶג טֶה רע םַד ּוהָיִקְזִח
 ןֶצְפיִפןיִרעֶמ ְּךאָנ םיִא לעוְךיִאטְנאָועֶג טאָג
 רטְצעֶנעֶ ןייַז ןּופ ןְּבעֶל רֶגְנעֶל לאָז רע ראָי
 סאָד רַצֹקִמ טאָג ויִא ןְסייֵצ ּוצ נּוא טייַצ
 רעד ּוהָיְזחֲא יב ןְניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא ןֶּבעֶל
 םּורָד א'ע טְניִדעֶג טֶָה רֶע סֶד בָאְחַא ןּופ ןּוז
 יִּכּהָנָמִמ רַרֵת אל םָׁש ָתיִלָע רֶׁשֲא הָמָמַהנ
 םענופ ןייַג ּפאָרַא טיִנ טְסעוֶו (תּומָּת תֹומ

 רעֶד רַּפ ןֵּבְראַטְׁש טְסעוֶו ּוד טְרָעייֵנ טעֶּב
 תֹולְזִמ איד ןיִרָדְנַע רַּפ ןעק טאָג ןעֶד טייֵצ
 ךֶרֹוד ןְכאַמ רֵּביִא ׁשְנעֶמ רֶד ןעק .ץֶלַא גוא
 םיא ףֹוא טְויוַו לֶזִמ סֶה יִׁשְטאָח תּוכְז ןייַ
 ןיִא רעַּצְמ ראָנ ְךיִז זיא רע ןעוֶו ןיִּב ּוצ
 ןיִא איו וזַא הָלֵפְּת ןָא ראָג ּוליפֲא ןַצְראַה
 טּוט טאָג (הֵׂשעַי ויָאְרָי ןֹוצר) טייֵמְׁש קּוסָּפ
 ןֵליוִו אייֵז םאוָו םיִקיִדַצ עֶנייֵז ןּופ ןְליוו םעֶד
 ןְּבאָהּוצ רָדְניִק רֵּבֶאְזְראַה רֶעייֵז טיִמ ראָנ
 סאָר ןסֶע ןֶּבאָה ּוצ רֶדָא ןְּבעֶל גְנאַל רֶרֶא
 הָלֵפְּת טיִמ ראָנ ןְכאַמ רֵּביִא םיִנ ןעֶמ ןעק

 וזא
 םירקי
 םעֶד רָּביִא טְלאוָועֶג ֹוזַא טֶה רע םִִו ןייֵלַא הָׁשֹמ
 טיצ רֶד ןיא טְגאָנעג הָריֵׁש יִר םֶה הָׁשֹמ יֵׁשְמאָה
 ןיִרעֶר ּוליֵפֲא טיִנ ןאָק נּוא ףאַלָׁש זיִא ׁשְנעֶמ רָד

 טְרעֶהעֶג לֹוק ןייַז זיִא טְראַפ ּוצ רעֶד טייֵרְּב איִד

 ןרעאאה וי וו נון יא יא יא ןְבאונ
 גּוא טְרעֶהעֶג ןֶּבאָה עֶלַא םֶר לֵאָרְשִי ןֶכיֵלְטיִא ןּופ
 ןייז ןופ רעֶכ הָּניִבְש איר זא ןעֶועֶג הָרֹומ ןָּבאָה

 . *הָשֹמ ןּופ וָלאַה
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 ןעֶמ ןעק הָלֵפְּת רעֶד טיִמ (םעִיַשּוְו עַמְׁשִי
 ןעֶד ןְכאַמ רֶּביִא ןֶכאַז ייֵרְד יד ןּופ לֶוִמ םָד !
 ןייק טאָה יִז סאָד לֵחָר ייַּב ריִמ ןְגיִפעֶג ֹוזַא |

 עַמְׁשִיע קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש טאַהעֶגטיִנ רַדְניִק
 טֶה טאָג ּהָמְחַר תֶא חַּתְִַו םיִהלֲא ָהיֶלֵא -

 מאָה נוא לֵהָר ןּופ הָלֵפְּת איד טְרעֶהעֶג ּוצ |
 ייַּב ריִמ ןנִפעֶג ֹוזַא נּוא רֶדְניק ןְּבעֶנעֶג ריִא
 ןאָט הָלֵפְּת ףֹורָד ףְראַדעֶמ םֶד ןְּבעֶל גְנאַל
 סאָד הָיִקְזִח ייַּב טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איו ֹוזִא

 תֶאיִתיאְר ְּךְֶלּפְּת תֶא יּתעַמְׁשִנ טְגאָז טאָנ
 הֵרְׂשֶע ׁשֵמַח ְךיִמָי לע ףסוי יִננִה ּךֶהֵעמִד -

 נּוא הָלֵפָּת ןייַד טְרעֶהעֶגּוצ ּבאָה ְךיִא (הָנָׁש -

 ְךיִא לעֶו םּורָד ןיִרעֶרְט עֶנייַ ןְהעֶועֶג ּבאָה
 ראָי ןְצְפיִפ ןְּבעֶל ןייַד ןיִרעֶגְנעֶל רעֶד ריִד
 נּוא ּוהָיַלֲא אייַּב רימ ןְניִפעֶג זייַּפְש אייַּב ּוא
 הֶלֵפְּת רעֶייֵז ךרוד ייֵז טֶָה טאָנ םָד עֶׁשיִלַא
 ׁשֶרְדַמ רעֶד רֶגנּוה םעֶד ןיִא ֹויַפְׁש ןְּבעֶעֶג
 ּבאָה ְךיִא טאָג ּוצ טְנאָזעֶגטֶה הָׁשֹמ טְּבייַרְׁש

 ּבאָה נּוא (ןֵהנ טְראוָו םֶָד טיִמ טְּבֹולעג ְּךיַד -
 איד ןיִנעֶז טאָנ ּוצ (ְךיֶהֹלַא ַײל ןֵהנ טְנאָזעֶג |

 ןֵה) ריִמ ּוטְסְנאָזטְנייַה נּוא דָרֶע נּוא לֵמּיֵה
 ּבְראַטְׁש לאָז ְךיִא םָד (תּומָל ְּךיִמָי ּובְרג
 םיִא ּוצ םאָנ טאָה (ה) טְראָָו םעֶד טיִמ
 ְךיִמ טְסאָה ּוד סאָו טיִמ רעֶד טְרעֶּפנעַ
 רָד ןעֶד ןֶּבראַטְׁש ּוטְסעוֶו טיִמ רָד טֶּבּולעֶג
 ףֹוא טְסעוֶו ּוד הָבֹוט ןייֵא ריִד ּוצ זיִא טוט |
 איד נוא ןֵּבאָה דֹובָּכ רעֶמ טְלעוֶו רעֶנעֶי -

 ןיִלעֶו םיִתַמ יד ּפָא ןְנאַד ןּופ ןיִנְרעֶל םיִמָבֲח
 ו

 . בקעי להוא
 טְגאָוַג טֶה טאָג (תיּומָל ְךמַי ּובְרק ןה הָׁשֹמ לָא 'ה רֶמאֹּ

 ןְּבְראַטְׁש ּוצ געֶט יִנייר טְנֶהעֶנְג טאָה סעהָׁשֹמ ּוצ ּׂ
 לאָז רע ןראוָוְג רוָגִנ הָׁשֹמ ףֹוא ויִא סוָו רפ ׁשָרְדָמ רֶד טְגאָז :

 לָשֶמ ןייֵאויִא סֶע ןְגאָז ןָּב יִד ןַה ןֹוׁשָל םֶד טיִמ ןָּבְראַטְׁש
 רְרעֶוְׁש ןייֵא הָנָּתַמ ןייֵא ֶלֶמ םעֶד טְבאַרְּבִגטאָה רֶנייֵא
 רַד טיִמ ּפאק םעֶד ּפָא םיִא טקאַה ֿטְגאָנעֶג ְּךֶלֶמ רֶד טאָה
 טיִמ ךֶלֶמיֵֹורא ְךֶלֶמ םעֶד וצ ׁשֶנעֶמ רֶד טְגאָז רֶרעֶוְׁש
 ּוטְסְליוִו םעֶד טיִמ ןעוֶוְג דֵבכְמ ךיד ּבאָה ְּךיִא סאָוּםעֶד '

 םעֶד טיִמ טְגאָזִג הָׁשֹמ טאָה ֹוזַא פאק סעֶד ןקַאה ּפָא ריִמ
 טְגאָוַג ּבאָה ְךיִא םּוראוָו טְּבּלִג ְךיִד ךיִא ּבאָה ןֵה טְראָו /
 ןֶפאַשַּב טָאָה טאָג (םִיַמָׁשַה יֵמְׁשּו םִימָּׁשַה ָיֶהֹלֲא 'הל ןֵהְו -

 הוד טְסְגאָז טְראָוםיָנעֶגייא םעֶד טיִמ נואןְֵמִָהאיִד
 טְהעֶז עַר ןֵכָׁשַא הֶשֹמ ּוצ טאָג טְגאָז (תּומָל ְךיֶמָיּוּבְרִק
 טְסְקְנעֶרג סאוָו רַפ תֹואָצֹוה יד טיָנ טְהעֶז נּוא תֹומָנְּכַה יִד
 ָרּי יִד ןְנייֵל םֹוא טְפְלאָָו טְקיִׁש ג ךיד ּבאָה ְךיִא זַא טי ּוד

 ךליו תשרפ

 .םֶתְעְוַׁש תֶאְו טייֵטְׁש קוסָּפ ןיִא איו ֹוזַא
 חיש הניארו

 ךה) טייֵטְׁש םִע ןעֶד ןיִרעוֶו ניִעֶּבעֶל רֶדי
 ּוד ׁשְטייַמ זיִא םָד (םֹקָו ְךיֶהֹוכֲא םע בֵכֹוׁש
 נידעֶּבעֶל רֶדיוִו טְסעֶו נּוא ןֶּבְראַטְׁש טְסעוֶו
 ִּתְערְי יִּכ ֹוערַז יִּפִמ חַכָׁשִת אל יִּכ ןיִרעוֶו
 םיִנ טעוֶו הָרְוּת איד טְגאַז טאָנ (ֹורְצִי תֶא
 טייֵטְׁש סֶע נּוא לֵאָדְׂשִי ןּופ ןירעוֶו ןְסעֶג רַפ
 לֵאָרְׂשִי ףֹוא הָאָרְתַה יד ןֶּבִרְׁשעֶג ריִא ןיִא
 טְנאָז טאָג ןיִא ןיִנְרעֶל הָרֹוּת ןְלאָז ייֵז סאָד
 זייַּב רייז זיִא .לֵארְׂשִי ןופ עֶרֶה רֶצָי רעֶד
 זּומ םּורָד ןאָט ּוצ תֹוריִבע ןָא ייֵז טְצייֵר רֶע
 חיִׁשָמ זַא טֵרָפִּבּו ןאָט ּוצ הָבּוׁשְּת ןְהעֶז ןעֶמ
 םוו רָד נּוא הָבּוׁשְּת ןופ טייֵצ יד זיִא טְמּוק
 טיִמ זּומ רַד תֹוריִבע עֶנייֵז ףֹוא הָמָרֲח טֶה
 נּוא תֹוריִבע איד ףֹוא ןייַז הָדֵוְתִמ לֹומ ןייז
 זַא ןְגְנעֶרְּב טיִג ןֶּבְרַק ןיִרעֶדְנַא ןייק ףְראַדְּב
 הָדמ יִד טְגאָז קָחצִייִּבַר טְגאָז אָרָמֶג יֵד יו
 ןופ הָדֵמ רעֶד ּוצ ְךייַלְנ טיִנ זיִא טאָנ ןּופ
 ןייַזטְניִרעֶצ רֶד ׁשִנעֶמ ןייַא ןעוֶו ןֵׁשְנעֶמ ןייֵא
 םיִא טעוֶו רע ּבֹוא קּפָס ןייֵא םיִא זיִא רָבֵח
 דייַר טיִמ רָדָא דָלעֶג טימ ןְטעֶּב רֶּביִא ןיִנעק
 םֶכָמע ּוחקנ קּוסָּפ ןיִא טייֵמְׁש טאָג ייֵּב רָּבֶא
 עטּונְךייַא טיִמ טְמעֶג (ָיי לֶא ּובּוׁשְו םיִרָבְד
 טייַז ּוא טאָנ ּוצ הָבּוׁשִּת טוט :ּוא דייֵר
 ןיִא טְגאָז אָרָמִג איד דֶניִז ירעֶייִא הָדֵוְתַמ
 זיִא רע סאָד ןעוועֶג הָדֹומ טֶה הָדּוהְי הָמֹוס
 רֶע טאָה םּורָד רֶמָּת ריִנָׁש ןייַ ייַּב ןְנעֶלעֶג
 טאָה ןֵבּואָר נּוא אָּבַה םֶלֹוע ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוז
 ןאָמעֶג הָבּוׁשְּת טאָה נּוא ןעוֶועֶג הָדֹומ ְּךֹוא
 הָּהְלַּב ןּופ טעֶּב סאָדְ!טאָה רֶע סאו ףֹורָד

 םורא

 ןרוי יִד (יֵל ּוניֵמֲאָי אל ןֵהוו טְגאזג ריִמ ּוטְסאָה םִיַרצִמ ןּופ

 ּובְרְקןַה) ריד ְךיִא גאָז םיורָד ןְּבייַלְג ןיִלעוֶו טיִנ ריִמ ןיִלעוֶו
 ּוהָיְלֵא 'ר ןֹואָג רֶד טֶה ׁשֶרֶדֶמ ןיִא םייֵטְׁש ֹוזַא (תּומָל ְךיִמָי
 וִא רֶגייֵטְׁש רֶד לָׁשָמַא ׁשֶרֶרֶמ םעֶד ףֹואנ טְגאָזִג רעֶנְליוו
 הָסָנְכַה ןייז ליִפיוו ןֵכָׁש ןייַז טְניִעֶראַּב ןֵבָׁש רֶטְנעֶלְׁשא זַא
 גוא רֶהְסַמ ןעֶרעֶיַא ןיִא טְגיִר ראַפ רֶע ליפ איוִו טְפעֶרְטאַּב
 טֶה רע סאוָו הָאָצֹוה יסֹורג ןייַז ןֵכֶׁש םעֶד טיִנ טְניִכעֶראַּב
 טיִנ םיִא זיִא הֶאָצֹוה יִסֹורָג ןייַז גיִלְדעוֶו ּבּוטְׁש רָד ןיִגעוֶו

 טְגאָזִג טאָג טֶה ֹוזַא טוט רע םוָו םיִקָסִע עֶנייֵז עֶלַא גּונעֶג
 םוָו הָסָנְנַה רעֶד ףֹוא ןֹוּבְׁשֶח ןייֵא ריִמ טְטְבאַמ ּוד הָׁשֹמ ּוצ

 ּוטְכְלאָז סוָו רַפ ןֵה טְראוָו םעֶד טיִמ טְּבֹולְג ְךיִמ טְּפאָה ּוד
 םֹוא טְקיִׁשעֶג ְךיִד ּבאָה ְךיִא זַא ּהָאָצֹוה יד ןְניַכעֶראַּב טיִנ

 טְסאָה (יֵל ּוניִמֲאַי אל ןֵהְו) טְגאָזְג ריִמ ּוטְסאָה ןְדָוי יד ןוָייִל

 ּבאָה םּורְד ןַה טראוָו םעֶד טימ .רֶדָיוִו רעֶד טְרעֶפְנֶעָג ריִמ
 { ןַה טְראָו םעֶד טיִמ ְךֹוא ההימ ןעוֶוג רַנֹוג ריִד ףֹוא ְךיִא
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 ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא לַחַ זַא ןעֶד ןְפְראוָועֶג םורַא
 רֶרֵח ןיִא טעַּב ׂשֶלַחְר טְלעֶטְׁשעֶג בקי טֶה
 םֹורַא טעֶּב םֶד ןֵבּואְר טאָה ֹוזַא הָהְלַּב ןּופ
 טְסיִּב ּוד הָהָלִּב ּוצ טְנאַועֶג טֶה נוא ןְפְראוָועֶג
 טעֶּב ׂשֶלחְר ןיִנָׁשְרִיּוטְפְליוו יוִו נוא הָחָפָׁשַא
 .ףֹורְד טֶה בקי נּוא ןעוֶועֶג בּוׁשָח זיִא יִז םוָו
 הָבּוׁשְּת ףֹורָד ןֵבּואָר טאָה ֹוזַא טְנְרעֶצעֶג
 סאָד ןעוֶועֶג לַחֹומ םיִא טֶה טאָג נּוא ןאָמעֶג
 רעֶד נוא אָּבַה םָלֹועָל קָלֵח ןייַא טאָה רָע
 תֹוריִבַע יד ןֶדייֵר סֹורֵאְּדְלְדייֵׁשַּב זּומ ׁשְנעֶמ
 ןְלאָז טייל יד יֵדָּכ ןּופ רעֶד ןְסייַוו טייל םוָז
 ייֵז ףֹוא ןאָטעֶנ הָבּוׁשְּת טאָה רֶע סאָד ןְסיוו
 ףַע לאָז טיִנ ןָסייוֵו טייַל םוָו תֹוריִבַע יִד נּוא
 הָדָוְתִמ תֹוריִבֲע איד טאָנ רַפ טייֵהְרָליִטְׁש
 יִנעֶז םיִסְנְרַּפ עֶמּוג ייֵוְצ טְנאָז ַאְנַייִּבר ןיינ
 טֶה הָׁשֹמ דִוָד נּוא הָׁשִמ לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעוֶועֶג
 ןיימ ןְּבייַרְש ןָא ןעֶמ זאָל טאָ ּוצ טְגאָעֶג
 ןייא םוִו רֶּביִא ןסיוו ןְלאָז טייל יֵדְּכ הֶדָיִבֲע
 קּוסָּפ ןיִא יוִו ֹוזַא ןֵּבְראַטְׁש זימ ְּךיִא הָריבַע
 טֶה ריִא לייוַו (יִּב םָּתְנִמָאָה אל ןענ טייֵטָׁש
 יב ְךיִמ ןְניִלייֵה ּוצ טְּבייֵלְנעֶג טיִנ ריִמ ןיִא

 נוא ןְּבְראַטְׁש ריִא טומ םּורָד רֶסאַֹו םעֶד
 שיִנ הָריִבע ןייֵמ ןעֶמ זאָל טְגאָזעֶג טאָה דִוָד
 ְךייֵלְג רִוָד נּוא הָׂשֹמ זיִא םִֹו ּוצ ןְּבייֵרְׁש ןָא
 טְגיִדניִעֶג ןּבאָה רֵּבייוַוייֵוְצ לָׁשָמַא זיִא םִע
 ןְסעֶנעֶג טֶה עֶנייֵא נּוא ןעוֶועֶג הָנִֵמ שֶה עֶגייֵא
 הָמיִמְׁש םיִא טיִהעֶג ןְראוָו ןיִנעֶז םוָו ןְגיַפ יִד
 עֶרייֵּב ייֵז טאָה ןעֶמ נּוא רּוסָא ןיִנעֶז ייֵז םוָו
 טְנאַז ֹוזַא תֹוריִבַע יִרְעייַז ףוא טְפאָרְטְׁשעֶג

 ןעֶמ זאָל ןְסעֶנעֶג ןְנייַּפ יִד טֶה םֶ הָׁשֵא יד
 ןייֵא ֹוזַצ !טיִנ ּבאָה ְךיִא םאָד ןְואָל ןָסיוִו ּוצ
 ֹוַא הֶּתְרֶבַח ןייֵמ איו ןאָטעֶג הֶריִבֲע עֶָסֹורְג
 ףֹוא וָלאַה םעֶד ףֹוא גייפ ןייֵא ריִא ןעֶמ טָה
 טֶה איִז םָר םֹוא טעֶיירְׁש ןעֶמ נּוא ןְגְנאָהעֶג
 ןְגאָו םּורָד נּוא .רּוסֶא ןיִנעֶז םוָו ןְגייפ ןָפעֶגעֶג
 עֶלַא לייוַו רֹּפַּכ םֹוי םיִא אָמֵח לע ריִמ
 טְניִכעֶרעֶג םֹוא אמה לע ןיִא ןיִנעֶז תֹוריֵבֲע
 ראַפ סאוָו הָשָא איד דְלאַּב ֹוזַא םּורָד נּוא
 לַע איו לאָז ׁשֶדֹוקַה ןֹוׁשָל ןייֵק טיִנ טייֵטְׁש
 שעוֶו איז ןעוֶו יֵדָּכ ןְגאָז ׁשְטייֵט ףוא אָמַח
 רֶחאָי סֶָד טֶה יִז סאוָו הָריִבע רעֶד ּוצ ןָמּוק
 נוא ןְמעֶנ ןצראה םּוצ ְּךיִז איִז טעוו ןאָמעֶג
 יִז נוא ןייַז לֵחֹומ ריִא לאָז טאָג סאָד ןעֶגייוג

 הניאוו ךליו תשרפ
 "ד רעֶמ ןֹוש לאָז יִז םֶד ןְמעֶנ ְּךיִז ףֹוא טעוֶו
 רַּפ טיִנ שעוֶו יז ןעוֶו רּבֶא ןאָמ שיִנ הָריִבֲע
 רעֶד ןיִא ןְנאַמ רֶד טיִנ ְךיִז איִז עוו ןייֵמְש
 טיִנ טעוֶו נּוא ןאָמעֶג טאָה איִז סאוָו הָריִבֲע
 ןיִרעֹורְמ וּומ ׁשֶנעֶמ רֶד ןעֶד ריִא ףוא ןְמעֶּב
 רֶע סאָו תֹוריֵבַע יד ףוא ןְצְראַה ןייַז טימ
 רעֶמ טְנייוַו רֶע רעֶמ סאוָו נּוא ןאָמעֶג טאָה
 קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא רֶסעֶּב הָבּוׁשְּת ןייַז זיִא

 (הָזְבִת אל םיִהלֶא הָּכדַנְורֶּבְׁשנ בֵל) טייֵמְׁש
 ץֶראַה גיִרעֹורְמ ןייֵא נוא ןָכאָרְּב ּוצ ןייֵא
 רֶנייֵא ןעוֶו נוא ןֶמעֶׁש ראַפ טיִנ טאָג ּוטְסּוט
 םאַד גֹוא ןייַז טימ ןאָטעֶג הָריִבַש ןייֵא טאָה
 רֶע לאָז טיִנ ראָמ ןעֶמ ייִו ןְהעֶועֶג טאָה רֶע
 םֶר ןעֶד ןנֹוא יד ןּפ ןואָל ןירעֶרְמ ןיִא ןְנייו
 םיִמָכַח איד הָבּוׁשְּת ּוצ ליפ טְפְלעֶה ןְנייו
 ןְראוָועֶג בּודֲח זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םָד טְניִז ןְגאָז
 ןיִא ןירעוט עָלַא ןְראוָועג ןְסאַלְׁש רֵפ ןיִנעֶז
 ןירעֶרְט םוו ןיִרעֶוט יַד רָּכֶא הָלִּפְתּופ לֶמיִה
 יו ֹוַא ןעֶד ןעּפָא ןיִנעֶז יד ןיירַא ייז ןיִא ןייג
 ןייַא ְּךאָנ ןעֶמ טֶכוו קְנאַרְק זיִא ףּונ רעֶד זַא
 ןופ ןייֵג קעוֶוַא לאָז תַאַלֹוה סֶָד םָד הָאּופְר
 ומ קְנאַרק זיִא תָמָׁשָנ יד ןעֶֶו ְךֹוא ֹוזַא םיִא
 סאָד סֶָד וצ רֶד ןֵכּו הָאּופְר ןייֵא ְּךֹוא ןעֶמ
 הָמָׁשְנ איר ןעוֶו נוא ןייֵג קעוֶוַא לאָז תַאַלֹוח
  ןְּבאָה ּוצ רָלעֶג ליפ טְסיִלָג נּוא קְנאַרק זיִא
 לאָז נוא ןְּבעֶג ּוצ הָקָרְצןנייוועג ְּךיִז רע לאָל
 {ְטְסיִלְג םֶד שעוֶו וזַא הֹקהצ ּוצןייַז גראק טיִנ
 ןטְכאַרְמ לאָז רע;נוא ןייֵג קעֶוַא רֶלעֶג ןופ
 ןעֶק וייַּב ליִּפ נוא ןייֵג קעוֶוַא שעוֶו דֶלעֶג םָד
 טאָה הָמָׁשָנ ןייַז ןעוֶו נוא ןְמּוק םעֶד ךֶרֹור
 ןְטְלאַה ּוצ גיִרָדִיִנ ןיוועֶג ְּךיִז רֶע זומ הָנֲאַנ
 ןיא ןְקְנעֶרעֶג לאָז ניא ןְנּבעג ןייַא ןייֵג ּוצ נוא
 ןיִא ןיִסֶע םיא ןיִלעוֶו םיִרעֶוו איוִו טוט םעֶד
 רע ויִּב ןֶמְכאַרְט גְנאַל סאָד לאָז נוא רָבֵק
 נוא ןְמְלאַה ּוצ ניִרָדיִנ ּךיז ןיינ טְנאוועֶג טעֶו
 רֶפֵס רֶד ןאָט ּפָא םיִא ןּופ ְךיִז שעוֶו הֲָאנ יִד
 תֹוכּיׁשּת ייֵלְרֶע ריִפ ןיִנעֶז סע טְּבייַרְׁש ַחקֹור
 זיא םֶד יִאְּבַה תַבּוׁשְּת טְסייֵה הָבּוׁשְּת ןייֵא
 טיִמ ןאָטעֶג הָרָיבַע ןייֵא טֶה רע ןעֶו ׁשְטייֵט
 םיִא טמּוק הָׁשא איר נוא ׁשיִא תֶשֵא ןייֵא
 ריִא ּוצ טְפּול טָה רֶע נּוא ןְדְנאַה וצ רֶדיוִו
 םֶד טְרָא םעֶנעֶנייֵא םעֶד ןיִא רֶדיוו זיִא סע
 נוא ןאָט הָרָיִבְעיִד רדָיוו ריִא טיִמ ןאק רֶע

 רע א
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 טְסייֵה סאָד עֶרֶה רצָי ןייַז ןייַא טְלאַה ר
 תַבּוׁשָּת זיִא הָבּוׁשָּת יִרָרְנַא יִד יאָּבַה תַבּוׁשְּת
 םֹוצ ןייַא ְּךיִז לאָז רֶעׁשְטייֵט זיִא םָד רָדְנַה
 גוא רֵּבייַַו ףּוא ןקוק טיִנ לאָז רע םָד ןָכאַמ
 איו ןְהעֶז ּוצ טיִנ נּוא רָדייֵלק יִרעְייִז ףֹוא
 לאָז רֶע סאָד ןֵּכֶׁש לָּכִמ נּוא ןְצְנאַמ רֶּבייוַ
 זיִא הָבּוׁשְּת עֶטיִרְד יִד ןְצנאמ טיִנ ייֵז טיִמ
 יע איו ֹוזַא ׁשְטייֵמ זיא לֹקָׁשִמַה תַבּוׁשָּת
 ֹוַא הָריִבע רעֶד ןּופ טאַהעֶג הָאָנַה ןייֵא טֶה
 לאָז רֶע סאָד ןייַז רעצמ ףֹורָד ְּךיִז רע לאָז
 נוא ןיִסֶע טיִנ ׁשייֵלּפ ןייק לאָז נּוא ןְטְסאַפ
 נוא תֶּבַׁש םיִא ראָנ ןקָניִרְט םיִנ ןייוו ןייק
 ןייֵג טיִנ דאָּב ןייֵק ןיא לאָז נּוא בֹוט םֹוי םיִא
 לאָז ּוא בֹוט םֹוי ףֹוא נּוא תָּבַׁש ףֹוא ראָנ
 ןייק ףֹוא לאָז נּוא ןייֵג טיִנ הָדּועֶס ןייֵק ףֹוא
 םֹוי םיִא נּוא תָּבַׁש םיִא ראָנ ןָגיִל טיִנ ןָשיֵק
 בּותַּכַה תַבּוׁשְּת זיִא הָבּוׁשִּת יִדְרעַפ יִד בֹוט
 ןָא רַעצַא ֹוזַא ְּךיִז לאָז רֶע ׁשְטייֵט זיִא סאָד
 רָד ןיִא טייֵטְׁש םִו הָתיִמ יד יו ְּךייֵלנ ןאָט
 זיִא רע ןעוֶו ּוניָיַהָד הָריִבֵע רעֶד ףֹוא הָרֹוּת
 עֶלַא רַע לאָז ׁשיִא תֶׁשַא ןייֵא אייַּב ןְנעֶלעֶג
 נּוא רָדָא זייַא ףֹוא טְלעֶק רעֶד ףֹוא נאָמ
 רָמּוז םיִא נּוא ןְציִז אייֵנְׁש ןיִא רָדָא רֶסאַו
 נּוא ןעֶניִּב רַּפ רֶדֶא ןנילְּפ רַּפ ןְציִז רע לאָז
 טימ ןְרעֶר ּוצ טיִנ ןייַז טְניִראָועֶג רָמייֵַו לאָז
 ןייַז הָדֵוְתַמ גאָט עֶלַא לאָז נּוא רֶּבייוַו ןייק
 יַּב ןְנעֶלעֶג זיא רע;ןעוֶו נּוא הָריִכע רֶד ףוא
 ְךאָד יִז זיִא טיִנ ןאַמ ןייק טֶה םָו הָשִא ןייא'

 .טְלָבֹוטעֶגטיִניִאּוצ ְּךיִזטֶהיִז ןעֶד הֶדֵנ ןייֵא
 ְךיו לאָז נּוא דֶרֶע רֶד ףֹוא ןְניִל רֶע לאָז ֹוזַא
 ןֵמְסאַּפ לאָז נּוא גאָמ עֶלַא ןְגאָלָׁש תֹוקָלַמ
 גאָט עֶלַא ןייַז הָדֵוְתַמ לאָז נּוא גאָמ גיִצְרעֶּפ
 ןייֵק ףוא לאָז נּוא ןייוֵועֶג טיִמ לאָמ אייֵרְד
 יַב ְנעֶלעֶג זיִא רָע ןעוֶו נּא ןייֵנ טיִנ הָחְמִׂש

 טיש -הניארו ףליו תשרפ

 תֹוקְלַמ ךיז רֶע לאָז הָׁשִא יֵדְמעֶרְפ ןייֵא
 נּוא געט גיִצְרעֶפ ןְטְפאַפ לאָז נוא ןְגאָלָׁש
 טיִנ ןייו ןייק נוא ןיִסֶע טינ ׁשייֵלְמ ןייק לאָז

 גיִצְרעֶפ יד ןיא ןְדאָּב טיְִּדיִז לאָז נא ןקְנִירְט
 ןייז אייַּב טיִבְנאַנעֶג טאָה רֶע םֹוא נּוא גאָמ
 רָדָא םיִא ןְּבעֶג ּשָא הָביְִג יִד רֶע לאָז רָבַח
 נוא ןייַז הָדֵוְתִמ לאָז נּוא םיִׁשְרֹוי עֶנייַז ּוצ
 רֶלעֶג דְמעֶרפ ןּופ ןְמיִה ּפֶא רֶמייַו ְךיִז לאָז
 וזַא נּוא רָבַח ןייַז ןּופ ןְטעֶּב הָליֵחְמ לאָז נּוא
 ןאָמ הָבּוׁשְּת רֶע לאָז תֹוריִבַע יִרעֶדְנַא ףֹוא
 טֶה םֶד עֶרֶה רֶצָי םעֶד ןְייוֵועֶג ּפָא לאָז נּוא
 (ורְצִי תֶא יִּתעדָייִּכנ ןּביִרְׁשעֶג ןָא הָרָּת יד
 ןֵשְנעֶמ םעֶד ןּופ עֶרָה רַצִי םעֶד סיי ְךיִא
 ֹוזַא תֹורָצ ןְמּוק םיִא ףֹוא טעווֶו סע ןעוֶו נּוא
 ָךיִא םֶד ןְגאָז תּודֵע םיִא ףֹוא הָרָיִׁש יִד טעוֶו

 ןֶנאַר ןופ גוא ןאָטעֶג הֶאְרָחַה ןייֵא באָה
 זַא ףֹוס םּוצ סאָד ּפָא םיִמָכַח איִד ןיִנְרעֶל

 תֹוָצַמ יד ןיִרעוֶו לַטְּב טעוֶו ןְמּוק שעוֶו ַחיִׁשְמ
 לַשָּב טעֶו עֶרָה רֶצֵי רָל ןעֶד הֶדָּת רָד ןּופ
 ראָנ ןיִרעֶו לַטָּב ְּךיֹוא הָרֹוּת איד טעֶו ןייַז

 וַא ּוליִפֲא ןייַו לַשָּב טיִנ גיִּביֵא טעוֶו םירּוּפ
 ִכ) קּוסָּפ רעֶד טְנאָז םֶר ןִמּיק טעֶו חיִׁשְמ
 (ורְצֵי תֶא יִּתִַדָי יִּכ ֹועְרז יִּפִמ חַכֶׁשִה אל
 ןיִרעוו ןְסעֶג רַפ ייֵז ןּופ טיִנ טעוֶו הֶרֹוּת איד
 רָד זַא רָּבֶא ייֵז ייַב זיִא עֶרָה רֶצָי רָד לייוו
 ְךֹוא הָרֹוּת יד טעוֶו לֵטָּב טְרעוֶו עֶרֶה רֶצָי
 ְּבעֶעֶג ראָנ זיִא הָרוּה יד ןעֶד ןיִרעוֶו לַטָּב
 םעֶד ןּופ ןֵׁשְנעֶמ םעֶד ןייַז ליִצַמ ּוצ ןְראוָועֶג
 תִיַחִּת תַעַׁשְּב ןייַז טעוֶו םאָד ּוא עֶרֶה רֶעָי
 ליֵּפ ןייַז טעוֶו םיִתמַה תַיַחְּת ןעֶד םיִתֵמַה
 הָבּוׁשְּת ןעֶמ לאָז םּורָד ַחיִׁשְמ ְּךָנ ןְרֲהאָי
 זנּוא טאָה טאָנ םאָד ןָסיוִו לאָז ןעֶמ ןאָמ

 ןייַז םּורְפ ןְלאָז ריִמ סאָד ןְּבעֶנעֶג הֶאָרְתַהַא
 :ַהיִׁשָמ ןקִיָׁש זָנא ּוצ טאג טעֶו ֹוזִא

 .ךליו תרטפה
 יז ןעָו רָּבֶא שיִׂשָא שֹׂש םיִבָצִנ ןופ הֶרֹּפַה איד ןעֶמ טְניילּוזַא רֶדְנאַנַא טי ןעייֵג יו יג ןעוו
 טְניִפעֶג הֶרִּפַה יד לֵאָרְׂשִי הָבּוש הֶרְּפַה יִד ןעֶמ טְנייַל הֶבּוׁשְּת תֶבַׁש ןיא ֶקיו טייֵג טְלייֵט ּוצ ןֶעייֵ
 הָבּׁשָּה תָּבִׁש ןיִא טייֵגּוניִזַאה ןעוֶו רָּבִא הָבָיִמ ןּופ םיִקּוסְּפ ןעֶמ טְגאָז ְךאָנ רָר נּוא אצֵיַו תֶׂשְרַּפ ןיִא ןעֶמ

 :רָפֹוׁש ּועְקִּת ְךאָג רָד נּוא לֵאָרְׂשִי הָבּוׁש ְךֹוא ןעֵמ טְנייֵל
 ןייֵא וזַא ְךאָנ זיִא רעוֶו (ןֹוָע אֵָׂשונ ךּומָּכ לַא יִמ)

 תֹוריֵבֲע יִד לֵחֹומ טְסיִּב ּוד םאָד ּוד יוִו טאָג

 ר יא ְּביילְב רבא ןיִלעוֶ יי א לֵארשי יד ּוצ

 זיִּב טְקְראַטְׁשעֶג טינ טֶה רֶע נּוא ַחיִׁשָמ ןּופ געֶמ
 טְרעוֶו נּוא דָסֶח טְרעֶגאַּב רֶע ןעֶד ןְראָצ ןייַז גיִּבייֵא
 טניִהֹונוֲעׁשוּבְכִי ּונֵמחַרי בּוׁשָי)ןְמעֶּבעֶג רָּביִאדְלאַּב

 רֶע
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 וזַא זָנּיא ןְָמיִראַּב רעֶד ּוצ ןירעק םיִא ְךיִז לאָז רֶע

 תֹויֵבֲע יִרָזנּא ןְטעֶרְמ ןייַא לאָז נוא רָעיִרְפ אי
 רעֶר ןיא ןְפְראוַו טְסְלאָז ּוד גוא דֶרֶע רעד ןיִא
 אייֵז סאָד דְניִז ירֵזְנּוא עֶלַא םִי סעֶד ןּופ ׁשיִנעָפיִמ

 ןּמַּת) ריִד רַפ טְנאַמ רעֶד ןיִרעֶו םיִג גיִּבייא ןֶלאָז
 ןְבאַמ תֶמָא ְלאָזוד (םֶהְרְבְֲל רָסָח בֹקֲעַיל תַמָא
 וצ טְסאָה ּוד סאו הֶחֶטִבַה ןייַד ןייֵז םִַײקְמ גּוא
 ךַפ רֵכְׂש ןייֵא ןייַז םעֶו םֶר נּוא בֹקֲעַי ּוצ טְגאָזעֶג
 עֶנייֵ ְמאָּבעֶג טֶה רֶע םוֶו םֶהָרְבַא ןּופ רֶסָח םעֶר
 ןאָמ ּוצ נוא טאָנ ןּופ געוו םעֶד ןָמיֵה ּוצ רֶדֵניִק

 סאָו ןייַ םִיקמ טְסְלאָז ּוד גוא עָּפְׁשִמ גּוא הָקָדְצ
 םֶר קֶחֶצִי ןופ הָרֵקע רֶד ייַב ןְראווְׁשעֶג טְסאָה ּוד
 :רְייַפ ֶנייַ ןּפ דְנאַל םֶד ןינׁשרַיןְלאָזרֶרְיִק עֶנייו
 איִבָנ רעֶד טְגאָז (םֹוצ ּוׁשָרֹק ןֹויִצְּב רָּפֹוׁש ּועְקִּת)

 ןייא ןָא טיירְּב נא ןויִצ ןיִא רֶפִׁש טְזאָלְ
 גְנּוטְלאַה ףֹוא ןייֵא םוא טְפּור נּוא ןָמְסאַפ ּוצ נאָמ

 ופְסִא) ןאָט טיִנ הָבאָלְמ ןייק לאָז ןעֶמ הָבאלְמ ןּופ
 ןָא טייֵרְּב קְלאָּפ םֶד ןייַא טְליִמאַז (לֶהָק ּוׁשְרק םָע
 ּוליִַא נּוא עֶגני גּוא עֶטְלַא ןייַא טְליִמאַז לֶחק םֶר
 םֹורַא לאז ןָתָח רָד הָבּוׁשְת ןאָמ ּוצ רָדָניִק עֶנייֵלְ
 ייֵז הָּפּוה ריִא ןּופ הָלַּכ איִד נּוא רָרֵח ןייַז ןּופ ןייֵג

 םֶלּואָה ןיִּב) ןאָמ הֶבּׁשְּת נּוא ןְטְסאַּפ עָלַא ןְלאָז
 ְשיוְצ נוא םֶלּא ןְׁשיִחְצ םיִנהּכה וכי ַחַּבְומַלְ
 טאָג ןְגיראַב םוָו םיִנֲהּכ יד ןְנייווןְלָז חַּבְִמ םעֶד
 לאָז נּוא ןאָמ הְָּפִּת ןָלאָז גוא ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיֵא
 נוא קְלאָפ ןייַ רָּביִא טאָג ְךיִד םעֶראַּב רעֶד ןְגאָ
 ןּופ ןעֶר הָּפְרֶח ןייק ּוצ ּבֵרַא ןייַ ןְּבעֶג טיִנ טְסְלאָז
 ןייֵא ןיִא ןייֵג ןָמִמ ןייֵלַא איי ןיִלעֶו רֵגנּה ןיִנעוֶו
 הָפָָח ןיֵא ּצ ןיינ איז ןיִלעֶנ ונַא רֶנאַל דְמעֶרְּפ

 ילשמ
 נּוא טְליִריִזעֶג טאָה לאָמַא לָׁשָמ י"פע (וגו ְךֹימָּכ לַא ימנ

 זיִא םּורַא טייַצַא ןיא ןיִרעֶדְנא םעֶד רָניֵא ןעוֶנג הַָּבְמ
 רֶע טאָה ןייַז לֵחֹומ םיִא לאָז רֶע םיִא יב ןֶמעֶּב ָמּוקָג רֶע
 ריִצִפַמ םיִא טאָה רֶע יִּבְצאָת ןייַז לַחֹומ טְלאָהג טיִנ םיִא
 טְגעֶלְפ רֶע לייוַו רֵדְניוַא ןעֶרעֶי אייּב ןעוֶועֶג זיִא .ְןעֶטֶעָג
 טְגאָז ןעֶוונ הֶּנַבְמ םיִא טאָה םָע רעוֶנ ןיינ לַחֹומ גיִרְנעֶטְׁש
 טעֶּב רַע זַא לֵחֹומ ְךיִא ןיִּב ןעֶדעֶי סאָוו רַפ ריא טְסייַו רֶע

 ְךיִמ טיִנ רעֶמ ןֹׁש טעוֶו רע זַא סייוַו ָךיִא לייוו .רָּביִא ְּךיִמ
 יֵכֵלְסִע ןעוֶועֶג לַחֹומ ןוש ְךיִא באָה םיִא רָּבֶא .ןייַז הָזִִמ
 םיִא לעוֶו ָךיִא זַא נּוא .הָזַבְמ רֶּפייֵּוו ָךיִמ זיִא רֶע נּוא לאָמ

 ָךיִמ רע טעוֶו םּורַא גאָט ראָפא ןיִא .ןייצ לַחֹומ ְךֹוא דּנּוצַא

 רעֶד ןייז לַחמ טיִנ םיִא ְךיִא ליוִו דָּביִרְד ןייַז הָזַבְמ רֶטיַוו
 נוא .ףֹוס ןיינ זיִּב תֹובָׁשֲחַמ םָניִׁשְנעֶמ םָד טְמייַו תיי אֵרֹוּב
 ןיִא ,הָבּוׁשָּת דָנּוצַא טּוט ׁשֶנעֶמ רֶד יִּבְצאֶה זַא םֶסייוַו רָע

 טְלאָג ןָגיִרניִז רֶמיינ רֶע םעוֶו רעֶטעַּפְש םגרַא גאָט ראָפא
 יִעוֶו םֶּפעֶר ןּופ .ייַז לַחֹומ םיִא טְפְראַראַּב םיִנ תרשה
 ְֹומָּ לא יִמְו קוסָּפ רֶד טְגאָז םֶר .לַהֹומ טְראָפ ת"ישה ויִא
 םעוֶו רָע זַא טְסייוַו ּוד יִּבְצאֶה ּוד איוִנ םאָגַא ֹוזַא יא רעוֶנ

/ 

 ףליו תרטפה

 יא ןאָמעֶג טֶה טאָג ןעֶד ךיר ייַרְפ ןאָמ הָבּשְת

 הרוהי

 הניארו

  םיראָחא'ֹוע יִר ןְגִמְלעֶועֶג ייֵז יִא ןילעֶט סֶע נּוא
 םאָנ רֶעייֵא זיִא יו לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְגאָז א"ע איִד ןְלאָז

 / םאָו טיִנ םֶה ריִא םָד טְזאָל רַּפ ךייַא טֶה רֶע סו
 רֶעייַא ְךֶוד םעוו נּוא .(ּצְֲאָל יי אֵנקיַ יע וצ
 קֶלאָפ ןייַז ףוא ןָמיִראַּב רָד ךיז הָלִפְתנּוא הָבּושּת
 ףֹוא ןיִרָּפְנַע םעוֶו טאָג נוא (ומַעָל רָמאֹּיַו 'ה ןעַיו)
 ךיִא קְלאָפ יי ּוצ ןְגאָז עו נּוא הָלפְת רֶעייֵא
 נּוא לייֵא נּוא ןייוַו נוא ראק םֶד ןְקיִׁש ְךייַא לעוֶו
 ְךייַא לע ְךיִא נא ןמעֶז ןָא טיִמ רָד ְךיִז טעוו ריִא
 רֵקָלעֶּפ איר ןְׁשיוִוְצ הָּפְרָח ןייק ּוצ ןְּבעֶג טיִנ רעֶמ
 ןופ ןייַז הָבִמ םיִנ רעַמ ןֹׁש ךייַא ןיִלעוֶו ייֵז םאָד
 גוא (םֶכיֵלֲעַמ קיִחְרַא יֵנֹופְּצַה תֶאְ) רֵגנּוה ןיִגעוו

 ךיא ןופ ןיִרעֶטייוו רעֶד ְךיִא לו קיִרעֶׁשייֵה םעֶד
 רֶרֶא דְנאַל טְסיוִַא ןיא ןֶסֹומְׁש רַּפ םיִא לעוֶו נּוא
 יֵנפָצ טְסייַה רֶע סוָו עַרָה רֶצֵי םַד ןעֶמ טְנייַמ סֶד
 לעוֶו םעֶר ץְראַה ןיִא ןָנְראָב ראַפ טְציז רָע לייַו
 תֶא) ןְמייֵט םיִא לעוֶו נּוא ְךייַא ןופ ןאָמ ּפֶא ְךיִא
 . ןייז ןאָּמעֶג טאָה רֶע לייַו (נומדקת םִיַה לָא ויָנפ
 םעֶד ןיִא נּוא ׁשֶרֶקמַה תיּב ְמְׁשְרֶע םעֶד ןיִא םיִנָפ
 טְכאַמעֶנ בּורָח םיִא םֶה נּוא ׁשֶרֹקַמַה תיֵּב ןיִרָדְנַא
 ּוצ רעֶד ךייַא טאָה רֶע סאו תֹוריֵּבַע יִרֲעייֵא ְךֶרֹוד

 טיִגְראַהעֶג טאָה רֶע נּוא (וׁשאַּב הָלֶעָו טְכאַרְבעֶג
 אי ןייֵטְׁש טְאָלעֶג טֶה נּוא םיִמָכָח יֵריֵמְַּת יֵפ
 לַא) לֵאָרְׂשִי טיִמ טְצייֵרעֶג ץְלַא ְּךיִז טֶה נּוא א"וע
 םיִנ ְיִד טְסְלאָז ּוד (יִחְמׂשּו יֵליִג הָמְדֲא יאְרִּ
 םעֶו ריִא בֹוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ דֶרֶע ּר ןָמְכְראַפ

 . טְלאָז ריא (ֶרָׂש תֹומֲהּביְִִיִּת לא) ףֶליֵה יִמרְנ
 דָעֶּפ םעֶר ןפ תֹומֵהְּב ריִא ןָמְכְראַפ ינ יא

 עד
 ?4רגו ןוָע אונו ןיִגעוֶו טסעד ןּפ ןָגִדניז ריי דיִתְעָל
 טאָה רֶנייֵא לָׁשָמ י'פע (רגו ְךיִלָׁשַהְו ּוניֵתֹונוֵע ׁשֹוּבָבל

 םָפֹוקעַג פֶא טאָה רע.םיִבָנַג איִר טיִמ טְלְדְנאַהעֶג
 בּוטְׁש ןיִא םיִא ּוצ ןְמּוק ןְגעֶלְפ ייֵז תֹוביִנְג עֶלַא ייַזאייַב
 רֶע איו ןְּבעֶגְג גנּוטְכַא םיִבָנִג איד ןְּבאָה לאָמ ןייא ןייַרַא
 טְכאַנ יַּב יי ןֵבאָה יז יב טְפֹוק רע; סוג ֶרּותפ יִד טֶלאַהּב
 ןעוֶו .ןײלַא רו נידְלְוׁש זיא רעוֶו אָצְמִנ ןְצְנאַג ןיא טיִבָנַגַ
 םיִ ייז ןָמְלאוָו םיִבָנִג איד טיִמ ןלְדְנאַה טינ לאָז רֶע
 ,+3צי ןּופ ּהָּביֵת איִד ויִא ֹוזַא ׁשיִנְטְלעֶהאַּב ןייַז טְסּואוועֶג

 ָּיִרְר דנּוצַא רֶניִז ןאָמ ּוצ טְכאַרט ןייַלַא ׁשֶעֶמ רֶר לי
 || איו דֶניִז ּוצ ןְגְנעֶרְּב םיִא לאָז רע ר"הציה ַחּכ רֶד אָד זיִא
 | דימ איד יב טגיִל רע; (ץֶבּוּב םאַמַח הֵתָּפַל טייֵטְׁש םָע
 םעֶר אָּצְמַנ .ןייַרַא רֶלאַּב רע םיַג ריִמ יִד טְניִפֲע ןעֶמ זַא
 טְגאָז םֶר אָּטַחַא ןאָט ּוצ םיִא טְגְנעֶרְּב הָבָׁשֲחַמ סְגיִׁשְנעֶמ
 ירא ןֵקיַרְד ןייֵא לאָז רֶע טוניֵֹונוע ׁשֹוּבִכִי קיוסָּפ רעֶד
 תֹונוֲע ןאָמ ּוצ ןייַז ררֹועתִמ םיִנ יז ןְלאָז ריִמ זִצ תֹונע
 ןיִרעוֶנ םיִנ ןוש טעוֶו (םָתאֹּמַה לָּכ םָי תֹולּוצִּ ְךיִלׁשַתְ
 { תונֲֹע יִר ןּופ טְצאָרְּפְׁשִג טֶה סֶע סו םיִאָמָת יד טְקְנעֶרְג

 ד: | ?
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 הניאצ

 רָד ןּופ גְנּונאוַו יִד ןיִא זאָג ןוש טְסקאוו םִע ןעֶד
 עֶנייז ןְסקאוו ןְכאַמ טעוֶו םיֹוּב רעֶד נּוא רֵּבדִמ
 םֶמּוג רֶעייֵ ןְּבעֶג ןיִלעוֶו קאָמְׁש ןייוַו רֶד נּוא תֹוריֵּפ
 רעיא טימ ְךייַא דייִרְפ ןויִצ ןּופ רֶדְניֵק ריִא נּוא
 לאז ייֵז םיִאיִבְנ ןְבעֶגעֶג ְךייַא טֶה טאָג ןעֶד טאָנ
 ןְכאַמ טְּכעֶרעֶג ּוצ יֵדְּכ ןְטְכעֶר ּוצ ןיִנְרעֶל ְךייֵא
 ןיִגעֶר ןעֶהיִרְפ םעֶד ןָרָריַנ ןְכאַמ םעוֶו רֶע נּוא ְךייַא
 הָאּובְּת יִד םֶד ןְסיִנ םיִא ןיִגעֶר ןְמעֶּפְׁש םעֶד נּוא
 תֹונָרְַ ּואְלְמו גאָט ףִלָע יא ןְסְקאַו ףוא טעֶו

 תשרפ
 ְךֶלֶמַה הֹמלְׁש (הָרְּבַרֲאַו םִיַמָׁשַה ּוניֵזֲאהע

 קיִדצ יִּפנ יִלְׁשִמ ןיא טְגאָועֶג טאָה = |
 טעֶר קיִדַצַא ןּופ לֹומ םָד (ונו הָמְכָח בּוָי

 םוָו גְנּוצ יִד נּוא טייקמּורַפ נּוא הָמָכָח ץֶלַא = |
 רעֶד יטְכעֶלְׁש נּוא דייֵר יִמְרעק ראפ טעֶב -

 זיִא קיִדצ רעד ןעֶד ןירעוֶו ןְמיִנְׁש ראַפ לאָז
 תוריַּפ ןְסקאוַוטכאמ םוָוםֹוּבַאּוצ ןיִכעֶלְנעֶג
 ןְציִׁשאַּב סאוָו .רָמעֶלְּב ןְסקאוַו טְכאַמ נּוא

 טְנעֶרְּב רַפ טיִנ ןְלאָז ייֵז םָד תֹוריֵּפ יד ףֹוא -
 רעֶד רֵּבֶא ןּוז רעֶד ןּופ ץיִה רעֶד ןּופ ןיִרעוֶו
 ּוצ קיִדַצ רָד ְךֹוא ֹוזַא תֹוריִּפ יִד ןיִנעֶז רקָיִע
 ְּפאָרְטְׁש ּוצ דייֵר יִטְפאָרְּפ רֶע טעֶר ןְטייֵצ
 םו ןְלְדְנאַה ייֵז טְניִרעֶל נּוא דְנּוועֶג זֹוה ןיינ
 ְךאָנ רעֶד נּואז ןְּבאָה ךֹוא ןעֶמ ףְראַד סאָד

 רקיע רֶד זיִא הָרְוּת רַּבִא הֵרְוּת רע טְניִרעֶל |

 רַדּוצ ןְּבאָה ךֹוא ןעֶמ ףְראַד דיי יִנעָנ ראָנ
 םירקי ימוקיל

 לָמיִה ריִא םוא טְרעֶה (הֶרֵּבֲַאַו םִמְׁשַה ּוניזֲאַה)
 ןיִרעֶה לאָז רֶרֶע יד נּוא ןיִרעֶר ךיִא לעוו

 יו טְּבייַרְׁש ןֶתֵנֹוי םּונְרַּת רֶד לומ ןיימ ןּופ גאָז יִד }
 לאוָועֶג טֶה הֵׁשֹמ סאָד טייצ יִר ןְמּוקעַג זיִא םָע }

 טיִנ לעוֶו ךיא טְכאַרמעֶג ךיז ייּב רֶע םֶה ןְּבְראַטְׁש
 ןיִלעֶו סאָו הֶריִׁש רעֶד ּוצ תּודֵע יֵכְלעֶוַא ןְמעֶנ -

 ר ןְגיִקייל ּפֶא ְךאָג רֶד ןיִלעוו ייֵזםּוראָו ןְְּראַטְׁש
 ּוצ ןְמעֶנ לעֶו ְךיִא טְרֶעייֵנ הֶאָרתַה יִד נּוא הָרָיֵש !

 ןיִלעוֶו גיִּבייֵא ןְבעֶל ייֵז םוָו רֶרָע נּוא לָמיִה תּודֵע
 רעֶר ןיִא ןְגיִייַל ןינאק טיִנ לאָמ ןייק לֵאְִָׂי איד

 יַב לאז גְנּורעֶל ןייֵמ (יִחקל רֶמָּטַּכ ףורֲע) הֶריִׁש .
 ׁשֹורְקַה םיִיַחַה רֹוא רֶר .ןיִעֶר יז ןייַז םיִז ּוזַא ְךייֵא
 ּוצ ןיִנעֶר םעֶר ןְּבאָה ףֶראַד ןעֶמ איו ֹוזַא טְּבייַרָׁש
 ןייק אָד טיִנ הָליִלֲח זיִא סֶע זַא גוא הָמְנְרַּפ רעֶד

 ןְבאָה ןעֶמ ףְראַד וזַא אָ טיִנ טורְּב ןייק זיא ןיִנעֶב !
 (חַמק ןיִא הֶרֹוּת ןיִא סָא) הָפְנְרַּכ רָד ּוִצ הָרָּת יִד . ן
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 םש דניארו ךליו תרטפה

 ןְראָק טיִמ ןיִרעו ליפ ןיִלעֶו םֶרֶעייֵׁש יֵר נּוא (רֶּב
 לייַא נוא ןייַו ןּופ ןעֶשור ןיִלעוֶו רֶמְלֲעַק איִד נּוא
 גּוא (הָּבְרַָה לַכָארֶׁשֲא םיִנָּׁשַה תֶא םֶכָ יְִּמַׁשְו
 קיִָׁשייַה רֶר םֶו ןֶרְהאָי יִד ןְלאָצַּב ךייִא לע ְךיִא
 ְךייַא ףוא םיִא ּבאָה ְךיִא סאָוו ןְסעֶנעֶג ףוא טאָה
 טעֶו ריִא גּוא (עֹובָׂשְו לֹוכָא םֶּתלַכָאו) טְקיִׁשעֶג
 סאוָו טאָג ןָּבול טעֶוֶו גּוא ןייַז טאַז םעוֶו נּוא ןיִסָע

 קָלאָפ ןייַמ גּוא רֶדְניִו ןאָמעֶג ְךייֵא טיִמ טֶה רֶע
 :ןיִרעוֶו טְמעֶׁש רַּפ םיִנ גיִּבייֵא ןוש םעֶו

 ,וניזאה
 וַא ןְלְרְנאַה טיִנ ןעק ןעֶמ ןעֶו ןעֶד הָרֹוּת
 טֶה ןעֶמ ןעֶד ןיִנְרעֶל נּוא ןְציִז טיִנ ןעֶמ ןעק
 תֹודִמ עֶנייַז עֶׁשָר רָד רֶּבֶא ןיִסֶע ּוצ םו טיִנ
 קיִדַצ רֶד סד קידצ םָד ןּופ טרעק .רַפ ןיִנעֶו
 עֶׁשֶר רעֶד רָּבִא הָמׁשִנ ייַ ךאָנ ץֶלַא טיי
 ראַפ טעוֶו רֶע סאוָו ףּוג ןייַז ְךאָנ ץֶלַא טייג
 רָד םָד טְסּואוועֶג זיִא סע נּוא ןיִרעֶוו טְלֹופ
 יד נּוא דְרֶע רעֶד ןופ ןְפאַׁשַּב ןְראוָו זיִא ףּונ
 ׁשְנעֶמ רעֶד זַא נּוא לָמיִה םעֶד ןּופי הָמָׁשְנ
 ןּופ גוא דָרֵע רֶד ןּופ קָלְחַא רע טֶה טְּבעֶל
 לֶמיִה רֶד נּוא דְרע יד יו ְךייֵלְג לֶמיִה םעֶד
 ןָא הָׁשֹמ טאָה םּורָד םיבורק עֶנייַז ןיִנעֶז

 ןְטְלאַה הֶרְוּת יד ןְלאָז יז ֵאָרְׂשִיּוצ טְגאָגעֶג
 דרע נּוא לֶמיִה תודע טְלעֶטְׁשעֶג טאָה נּוא
 עֶנייז רַפ הָאָרְתַה םעֶנייֵא טוט ןעֶמ יו ֹוזִא
 וניזֲאַהנ טְנאָועֶג הָׁשמ טאָה םּורְד םיבֹורק

 םימשה

 טיִנ לֶהעָמ ןייק זיִא הֶרֹוּת ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע זַא
 ּבְראַטְׁש נּוא (הָמָׁש הָלְוע הָמַא רֶׁשֲא רֶהָּב תֶמּו) ,אָד
 נּוא ףורַא טְראָד טְסייֵג ּוד סאו גְראַּב םעֶד ףֹוא
 רֶרּורְּב ןייַ וו וזַא קָלאָפ ןייַ ּצ ןאָמעֶג ןייֵא רעוֶו
 זיִא גוא רֶהֶה רה םעֶד ףוא ןָּברַאָטְׁשעֶג זיִא ןרָהַא
 ןֶתנוי םינרַּת רֶד קלאפ ןייזוצ ןאָמעֶג ןייַא ןְראָו
 רֶע סֶד הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ איו טְּבייַרְׁש
 טְראָר לאָז ןּוא גְראַּב םעֶד ףֹוא ןייֵג ףֹורַא לאָז
 זַא טאָה נּוא ןיִמעֶּבעֶג טאָג הָשֹמ טאָה ןֶּבְראַמְׁש
 טְסְלאָז ְךיִר טעֶּב ְךיִא םֶלֹוע לָׁש ּונֹוּבִר טְגאָזעֶג
 ראָנ טֶה סאו ׁשֶנעַמ ןייֵא ּצ ןייַ יי זאָל ךיִמ
 ןְראָטעֶג ןְגְנאַּפעֶג ןז רעד יִא ןובב 2 = יא
 טְוייַלעֶג םוא רֶמאָפ ןייַז םיִא םֶה ׁשיִניְִנעֶפעֶג ןיִא
 ליִפ ןיִנְרעֶל טְואָלעֶג םיִא טֶה גּוא דֶלעֶג ליִפ טיִמ
 טְלאוָועֶג םיִא רֶע טֶה ְךאָנ רֶד תֹוכאָלְמ נּוא תֹומְכָח
 ןייֵא טֶעֹוּבעֶג ףוא םיִא טאָה נּוא ןֶכאַמ הָנותֲח

 הנותח



 הניאצ 0

 ןֵלְמיִה ריִאטְמעֶנ רַּפ (ונו הָרֵּבַלֲאַו םִיַמָׁשַה
 ןיִרעֶה לאָז דְרֶע יִד גוא ןְדָייֵר לעֶֶו ְךיִא נּוא
 הָׁשֹמ טאָה םּורָד נּואלֹומ ןייֵמ ןּופ-גאָז איד
 ןְמעֶנ ראַפ ןְלאָז אייז ןֵלְמיִה איד ּוצ טְגאָועֶג
 םָושֶנעֶמַא ּוצ טְנאַז ןעֶמ יו ֹוזַא דייֵר עֶניי

 הָׁשמ לייוו זיִא םָד םיִא ייַּב טְנִיֵהאָנ טייֵמְׁש !
 לָמיֵה םּצ ןייעֶועֶגטְניִהאָנ לאָמ טְסְנעֶד זיִא
 ןֶּבאָה םִע ניא ןְּבְראַטְׁש טְלאָועֶג טֶה רע םָד
 נוא ףּונ ןייַז ןּופ תֹוחֹוּכ עֶלַא ןאָמעֶנ ּפָא ְךיִז

 יז םוָו הָמָׁשְנ רעֶד ְּךאָנ ןָגֹוצעֶג ץֶלַא טֶה רע
 רֶע טֶה דֶרע רֶד ּוצ נּוא לָמיֵה םעֶד ןּופ זיִא
 ןיִרעֶה לאָז דר יד (ץֶרֶאָה עַמְׁשִתָק טְגאָועֶג
 ןְשְנעֶמַא ּוצ טְנאָז ןעֶמ יוֵו ְּךייַלְג דייַר עֶנייֵמ
 טייוַוזיִא רֶע לייוַו םיִא ןופ טייוַו זיִא ןעֶמ םִו
 םעֶד ןּופ תֹוחֹוּכ יד ןעֶד דֶרֶע רָד ןּופ ןעוֶועֶג
 ןופ ּךיז ןְּבאָה דְרֶע רֶד ןּופ זיִא רֶע םָו ףּונ
 לֶמיֵה רָע טֶה םּורָד ְךֹוא נּוא ןאָמעֶנ ּפָא םיִא
 לֵאָרְׂשִי יִד זא יֵדְּכ ןְמּונעֶג תּודֲע ּוצ דְרֶע נּוא
 ןֵמּוק ןיִלעוֶו הָרֹוּת איד ןְטְלאַה םיִנ ןיִלעוֶו
 רֶד ןְפארְמְׁש יז ןיִלעוֶו נּוא דֶרֶע נוא לֶמיֵה
 ןייק נּוא איֹוט ןייק. ןֵּבעֶנ טיִנ טעוֶו למה
 ןְסְקאַוו ןְכאַמ טיִנ טעֶו דֶרֶע איד גּוא ןיִגעֶר
 טֵׁשּפַא ְךאָנ תֹוריֵּפ ןייק נּוא הָאּובְּת ןייק
 ןְמּונעֶג דָרֶע נּוא לֶמיִה םּורָד טאָה רע זיִא
 נּוא לָמיִה לייוַו ןָׁשְנעֶמ ןייק טיִנ תּודֲע ראַפ
 ןינעק ןְׁשנעמ רֶּבֶא ןייֵטְׁש ניּבייַא ןילעוֶו דר;
 ְךאָנ ןייַז טיִנ תּודֲע ןייק טעוֶו וזִא ןֶּבְראַטְׁש

 יטוקיל
 הָּפוח ןייֵא טְכעֶרעֶג ּוצ םיִא טאָה גּוא זוה הָנּותֲח
 םָה נּוא םֶרעֶריִפ רָטְנּוא טְלעֶטְׁשאַּב םיִא םָה נּוא

 ןייַז ןְְכאָׁשעֶג טאָה נּוא םורָּב סאָד ןְקאַּבעֶג ּפֶא

 ןקְנאַרְטְגייֵלְרעֶלַא טיירְנעֶג ןָא טֶה גּא גְנוטְכעֶׁש
 ךיִז לאָו ןּוז ןייַז סָד טייֵצ איִד ןָמּוקעֶג זיִא סֶע יוֵו

 טיִמ םֶרעֶרְיִפ רָטְנּוא יִד נּוא ּבייװ ןייַז טיִמ ןֶעייֵרָפ

 ׁשיִט םעֶר םּורַא טְצעֶזעֶג ְךיִז ןָּבאָה םיִנָתּוחֶמ איִד

 םיִחּולְשןְמּוקעֶג ןָא ןיִנעֶז ןקנירמ ּוצ גוא ןיִסע ּוצ
 ןֶמּחְמ םֶד ּוצ טְגְנעֶרּבעֶג ןְּבאָה נּוא ְףֶלֶמ םֶד ןּופ
 רֶע טאָה .ןיִננְאַה םיִא ןְלאז יז םֶד לייֵטְרוא ןיֵא
 ןְטראוויִׁשְטאָה םיִא ןְלאָז ןְטעֶּבעֶג ָּאייֵזייּב יז
 םיִא ןָּבאָה ייֵז נּוא ןּוז ןייז ןּופ הָנותֲח רֶד ְךאָנ ויַּב
 םעֶּב ֹוזַא ,טְראוַועֶג םיִא ןְּבאָה נּוא ןאָטעֶג ּביִל יִצ

 עֶהיִמליִפ ּבאָה ךיא םֶלוע לָׁש ונֹוּבַר ךוא ְךיִד ְךיִא
 ייֵזּבאָה ְךיִא קְלאָפ ןְגיִזאָר םעֶד טיִמ טְגְנעֶרְּב רַפ
 גוא םִיַרצִמ ןּופ ןְגֹוצעֶג ס'א לְהעַּפאַּב ןייַר טיִמ
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 וניזאה תשרפ
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 הניארו

 פֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָועֶג טאָה הָשמ זיִא שטֵׁשֶּפַא
 יַד ןיִרעֶדְנֶע רַּפ רֶרֶע נּוא לֵמיִה ּבֹוא טְהעֶז
 ׁשֶרָדְנַא טיי ןּז יד בֹוא טְהעֶז טאָג ןּופ טאָּבעֶג
 בָרֵעמ ןיִא טייֵנ רַּפ נּוא חָרזִמ ןיִא איו ףֹוא
 ראַפ טאָה איִז ּבֹוא טְהעֶז דְרֶע יד ךֹוא נּוא
 ךֶנייֵא זַא ןעֶד טאָנ ןופ טאַּבעֶג םָר טְרעֶדְנֶע
 טיִנ טייג סַע ּבֹוא ןְטְׁשְרעֶג רָדָא ץייוֵו טָעייֵז
 טְנאָז הָדּוהְי יִּבַר זיִא רֶדֵס רָד יו ֹוזַא ףֹוא
 םּוצ טְנאָועֶג טֶה הָשֹמ סאוָו טייַצ רעֶד ןיִא
 ְּביְִּבעֶגליִטְׁש לָמֹיה רֶד זיִא םעֶנ רַּפ לָמיִה
 רַד ּוצ טְנאָועֶג טֶה רֶע וַא טייַצ רֶד ןיִא נוא
 איֵד ןְּביִלְּבעֶג ליִטָׁש ויִא ּוצ ְךיִמ רעה דְרֶע
 טׁשֶּפַא ְךאָנ זיִא ריִא ףֹוא םוָו ץֶלַא וא דרֶע
 ריִא טְמעֶנ רַּפ טְנאָועֶג הָׁשֹמ טֶה םּורָד זיִא
 שעוֶו רֶרֶע יד נּוא ןֶרעֶר לעוֶו ְךיִא נּוא ןֶלְמיִה
 מיָנ טֶה רֶע נּוא לֹומ ןייַמ ןּופ נאָז יִד ןיִרעָה
 דֶרֵע ּוד ּוצ רעֶה (ץֶרָאָה יִעְמִׁשע טְנאָזעֶג
 םָד טְוייוַו לָמיִה רֶד ֹוזַא זיִא טׁשִּפ רֶד ראַנ
 טֶהעז ןעֶמ ןעֶד ןְּפאַׁשַּב טְלעוֶו איִד טֶה טאָנ
 נּוא חָרזִמ ןיִא ףֹוא ןוז איִד טייַנ גאָט עֶלַא
 רָנייֵא םאָד ןייַז זּומ ֹוזַא בָרֵעַמ ןיִא טייֵג רַפ
 הָׁשֹמ זַא רֵּבֶא יִז טְרְהיִפ נּוא ןְפאַׁשַּב יִז טֶה
 ריִא ןיִא סאוָו ןעוֶועֶג לֵּבֹקְמ הָרֹוּת יִד טאָה
 וזַא ןְפאַׁשַּב טְלעוֶו יֵד טֶה טאָנ םֶד טייֵטְׁש
 םֶרְןְנאָז לאָז לָמיִה רֶד יִנ ןֹוש ןעֶמ ףְראַד
 הָׁשֹמ טֶה םּורָד ןְפאַׁשַּב טְלעוֶו יִד טֶה טאָג
 ריִא ליִטְׁש טְגייוְׁש (םִיַמְׁשַה ּוניזֲאַהנ טְגאָנעֶג
 ןלמיה םירקי

 םָעֹוּבעֶג ייֵזּבאָה נּוא הָרֹּת ןייַד טְניִרעֶלעֶג ייֵז ּבאָה
 זיִא םֶע זַא דֶנּוצַא ןיִגעוֶו ןְמאָנ ןייַד ןּפ ןֶּכְׁשִמ ןייֵא
 גּוא ןֵרְרִי םעֶר ןרְהאַפ ּוצ רֶּביִא טיי איִד ןְמּוקעֶג
 מיִסְנַקעֶג ריִר ןּופ ְךיִא רעוֶו דְנאַל םֶד ןעֶּבְרַא ּוצ
 ריִמ טְסְלאָז ְךיִד ךיִא עֶּב ןֵכְּב .ןְֵראַטְׁש ּוצ
 לעוֶו ךיִא ויִּב ןְבראַטְׁש םעֶד טיִמ ןטְראוַו לָיּבַא
 טייֵקְמּוג םד ןְהעֶז לעוֶו נוא ןֵדָרְי םֶד ןֶרֶהאָפ רָּביִא
 ןְֵראַטְׁש ְךיִא לע ְךאָנרֶד דְנאַלןְגיִזאָד םעֶד ןּופ
 ןייַד טיִמ ּוד לייַו טְרעפְנֶעֶג ה"ּב טאָנ םיִא טאָה
 איר ןָׁשיוִוְצ טְשְלעֶּפעֶג ריִמ ןיִא טֶה ןרַהָא רֶרּורְּ
 םיִמ ןֶמאָנ ייַמ טְגיִליִהעֶג טיִנ טאָה גּוא לֵאָרְשִי
 ןייֵמְׁש םוצ ןיִרעֶר ןְסייֵהעֶג ְךייֵא ּבאָה ְךיִא סו םעֶד
 ןְגאָלְׁשעֶג םיִא טאָה ריִא נּוא רָסאַוו ןְּבעֶג לאָז רע
 ןְטיו ןופ דְנאַל םֶר ןְהעֶז ראָנ ּוטְסעוֶו םעֶר רָּביִא
 םאָג דְנאַל םעֶד ןיֵא ןָמּוק טיִנ ּוטְסעוֶו טְראָד נּוא

 ?לֵאָרְׂשִיינָּב יִד ּוצ ּביִנ ְךיִא
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 הניאצ

 טְלעֶ יַד טֶה טאָג םאֶד ןְנאָז ּצ ןֹופ ןְֶמִיֵה !
 ןיִא ןְדעֶר לעוֶו ְּךיִא נּוא (הָרֵּבַדֲאַ ןְּפאַׁשַּב
 ןּופ רֶפעֶׁשאַּב רעֶד זיִא טאָנ סָד הָרְוּת רעֶד
 (יִפ יֵרְמֶא ץֶרָאָה עַמְׁשִתְו טְלעוֶו רָצְנאַג רָד
 יד ןיִרעֶה ןיִלעוֶו דֶרֵע רעֶד ןּופ רָציִז יִד נּוא
 ייֵז ןיִלעוֶו לֹומ ןייֵמ טיִמ גאָז ְּךיִא םוָו הָרֹוּת
 רָדטֶה טְלעֶויִד ןָפאַׁשְּב טֶה טאָג םֶד ןָסיוו
 ְךיִא לאָז םּוראָו הָׁשִמ ּוצ טְנאַועֶג לָמיֵה
 טאָג םָד ןְגאָז טְסֶלאָז ּוד גוא ןְגייַוְׁש ליִמָׁש
 הָׁשֹמ טֶה טְלעֶו רָד ןּופ רֶפעֶׁשאַּב רָד זיִא
 םעֶד ןְגאָז טיִנ רָּבֶא טְנעֶק ריִא טְרעֶפְנעֶג
 ְךיִא גּוא ְךיִלְדייֵׁשַּב רֶפעֶׁשַּב םעֶד ןּופ ןְמאנ
 רֶפעֶׁשאַּב םעֶד ןּופ ןְמאָנ םעֶד ןְגאָז אָי לעוֶו
 םֵׁש יִּכ) קּוסָּפ רעֶד טְגאַז סאָד ְּךיִלְדִייֵׁשאַּב

 ןָא ןעק ְךיִא ׁשְטייַט ויִא סאָד וגו אָרקֶא
 םּורָד ְךיִלָדייֵׁשאַּב טאָג ןּופ ןְמאָנ םעֶד ןָפּור
 ְּבעֶג ראָנטְלאָז נוא ןָגייׁש ֵלְמיִה ריִא טְלאָז
 הָׁשֹמ זיִא טֵׁשִּפַא ְּךאָנ טאָנ רָזְנּוא ּוצ ּבֹולֵא
 ןְפּור לעוֶו ְךיִא זַא (אָרְקֶא יי םֵׁש יִּכ) טְגאָז
 ןְכאַמ הָכָרְּבַא לעוֶו נוא טאָנ ןּופ ןְמאֵנ םעֶד
 ְךּורָּבנ ןְנאָז ריִא טְלאָז (ּוניֵהֹלאָל לֵדֹונ ּובָהֹנ
 רֶכיֵלְטיִאְדאַנ(רֲעַוְלֹועְלֹותּוכְלַמדֹובּכםַׁש
 דְנאַל ןְצְנאַג ןיא נּוא ׁשֶרְקְמַה תיִּב ןיִא הָכָרְּכ
 ףֹורֲעע ןֵמָא ןְגאָז הָכָרְּבַא ְּךאָנ ריִא טְלאָנ
 ןנערַא וו ֹזַא ןְפיִרְט לאָז םִע (יִחקַל רֶטָּמַּב
 ןייַמ איֹומ יו ֹוזַא ןָניִר לאָז נּוא ןיִנְרעֶל ןיימ
 איד סאָד ןאָמעֶג הָלֵפָּת הָׁשמ טאָה אָד גאָז
 טייל איִדאייֵּב ןְמּונעֶג ןָא ןיִרעוֶו לאָז הָרָוּת
 ןְסְקאַוו ץֶלַא טְכאַמ ֹוטַא נוא ןיִגעֶרַא יוֵו וזַא
 יד ייַּב ןֵמּונעג ןָא ןייַז ןיִנְרעֶל ןייַמ לאָז ֹוזַא
 רָמָמַּכ ףירעע טְנאָז ׁשֶרְדֶמ רעֶד נּוא טייל
 עֶצְנאַג יד ןְּבעֶל טְכאַמ ןיִגעֶרַא יוֵו ֹוזַא (יִחֹקַל
 יִד ןֶּבעֶל טְכאַמ הָרֹוּת איד ְךֹוא ֹוזַא טְלעוֶו
 דייֵרְפ טְכאַמ יֹוטַא יו וזַא נּוא טְלעוֶו עֶצְנאַנ
 טְכאַמ יז הָרֹוּת איד זיִא ֹוזַא ןׁשְנעֶמ איד ּוצ
 (ולֲעַּפ םיִמָּת רוצה ןָׁשְנעֶמ איִד ּוצ דייָּפ
 טְגְנעֶרְּב רֶעזַאְּךאָדקְראַטְׁש זיִאטאָנ יִׁשְטאָה
 טיִנ יִז רֶע טְגְנעֶרְּב םיעָׁשָר איִד ףוא הָרָצַא
 רֶע לייַו טָפְׁשִמ :ּוא ןִיַד טיִמ ראָנ םעַּכ טיִמ
 דֹורָצ רעֶד נּוא םיִׂשעַמ עֶנייֵז טיִמ ץְנאַנ זיִא
 יִד טְנאַזעֶג טאָה הָׁשֹמ לייוו טְּבייַרְׁש רֹומַה
 יִלעֶוֹוזַא ןייֵטְׁש ליטְׁש ןְלאָז דֶרֶע נא לֶמיִה
 2 יִדְךיִלְעעֶמ םֶד זיִא יוִו ןְגאָז ןעֶראַנ יִד

 ,ֹוניזאּה תשרפ
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 אכש הניארו

 תֹולְוַמ טימ לֶמיִה יד עוו ןייֵג רֶמְנּוא טיִנ לאָז

 טְגאָועֶג הָׁשֹמ טֶה םּורָד ןייֵטְׁש ליִטְׁש ןיִלעוֶו
 וזַא ןְפיֵרְמ לאָז סע חקל רֶטֶמַּכ ףֹורֲעע
 טעֶו הָרֹוּת רעֶד ְּךֶרֹוד רֶמֹולְּכ ןיִנעֶרַא איו
 ןייֵג טעוֶו םִע נּוא ןְּבאָה םּויִקַא טְלעוֶו איִד
 ןיִלעוֶו ןְלֶמיִה איִד יִׁשְטאָח איוט :ּוא ןיִנעֶר

 םעֶד ןּופ טְּכעֶל עֶצְנאַנ יִד ןעד ןייֵטְׁש ליִטְׁש
 קיִדַצ רָד ןעוֶו נּוא הָרֹוּת רָד ןּופ זיִא לָמיֵה
 יד ןּופ רָכעָה רֶע זיִא ֹוזַא הָרֹוּת יִד טְניִרעֶל

 ןְגאָז םיִכָאְלַמ יִד קּוסָּפ רָד טְגאָז םֶד ןֶלֶמיִה
 ןייַד זיִא קְראַטְׁש ראָנ איו (ונו ּוניֵנֹודֲא יי)

 הָנָּת רֶׁשֲאַנ דֶרֶע רֶד ףֹוא ראַה רַזְנּוא ןְמאָנ
 ןֵבעֶג דֶרֶע רָה ןּופ טייל יד סאָד ('ונו ףֶדֹוה
 טימ לָמיֵה םעֶד ןיִא טֶכיֵל נוא טייקְנייֵׁש

 (םיִקָנֹויְו םיִלָלֹוע יַּפִמנ ןיִנְרעֶל הָרֹוּת רֶעייֵ
 ןיִנֵרעֶל רָדְניִק עֶנייֵלְק סאוָו הָרֹוּת רעֶד ןּופ

 טשִּפַאְּךאָנ לָמיִה ןיִא טְכעֶלַא טְמּוק םָד ןּופ
 רָשֵמַּכ ףֹורֲעע רֹומַה רֹורָצ רעֶד טְּבייַרְׁש

 עֶנייַמ ּוליִּפֲא ןעו טְגאָועֶג טֶה הָׁשֹמ (יִחקַל
 ,איו ְּךיילְג ןייַז ןיִלעוו הָרְדָס רעד ןיִא דייֵר
 רֶמייֵּב עָלַא םֹוא טְסייַר םִו ןיִנעֶר רָסֹורְנַא
 ןיִלעוֶו ֹוזַא ןְדאָש ליפ טוט :ּוא הָאּובְּת נּוא
 ְךיִא סו ףאָרְטְׁש ליפ טיִמ דיר עֶנייֵמ ןייז

 ןעוֶו ףאָרְטְׁש עַלַא טימ ןְפאַרְמְׁש ְךייַא לעוֶו
 לֹוַּתנ ְּךאָד ןְטְלאַה טיִנ הָרֹוּת יִד טעוֶו ריִא
 ְפאָרְטְׁש םעֶד ןּופ ןְניִר שעוֶו (יִתְרְמַא לַשַּכ
 טייַל ּוצ הָחְמִׂש טיִנ םאוָו איֹומַא איו ֹוזַא
 טְפאָרְטְׁש םעֶד ּביִל טֶה טאָנ ןְמעוֶו רֶמֹולְּכ
 ייַזּוצ םּורפ ןְנאַמ רֶד ְּךיִז לאָז רֶע ידְּכ רֶע
 יֵלֲע םיִריעְׂשַּכ ןאָט טיִנ זייַּב ןייק לאָז נּוא
 םֶרֹוטְׁשַא יו ֹוזַאַךיילְגןיִנעֶזדייר ענייַמ (אָׁשָד
 םֶד ליִו רע יו ְךייֵלְג ואָרְג ףֹוא טְמּוק דניו
 ּוג דֶניוִו רָד זיִא תֶמַא ןיא רָּבֶא ןְסייֵר םֹוא
 רעֶד ןעֶד הָאּובְּת יִד רַּפ נּוא זאָרְג םעֶד רַּפ
 ףאָנ ןְקְראַטְׁש נּוא ןְסקאוַו םֶע טְכאַמ דְניוִ

 ןיִנעֶז וזַא דְניוִו םעֶד רַּפ ְּךיִז ןיִקעֶרש ןָׁשְנעֶמ
 םעוֶו ןעֶמ ְךיִז ןיִקעֶרְש טייל דייֵר עֶנייַמ ְךֹוא

 רָּבא ןייַו טְכעֶלְׁש ןיִלעוֶו ייֵ זַא ןפאָרְטְׁש ייֵז
 ןיִלעוֶו םָדְּדְרֹוד ןעֶד הָבֹוטַא םָד זיִא תֶמָא ןיִא
 הָכָרְּב איִד ןְּבאָה ןיִלעוֶו נּוא ןייַז םּורָפ אייֵז
 (ונו אָרְקֶא ַי םֵׁש יִּכ)קּוסַּפ רָד טְנאָז םּורָד
 ךייַא גאָז נוא ןָמאָנ סְמאָנ ןָפּור הוט ְךיִא זַא

 ץְכעֶלְׁש רָדָא סמּונייֵס ןיִנעוֶו סְטאָנ ןּופ םיִּפִע
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 ְךייַא טעֶוו טִע ןעֶד ןֵּבֹול טאָנ ץְלַא ריִא טְלאָז
 רעֶדטְּבייֵרְׁש טֵׁשְּפַא ְּךאָנ הָבֹוטַא ןייַז ץֶלַא
 לֵאָרְׂשִי ּוצ .טְנאָזעֶג טֶה הָשֹמ רֹומַה רֹורְצ
 רַדָיוָו (םיִרֹומַה) ןְפּורעֶג ְךייֵא .ּבאָה ְךיִא
 טְפאָרְטְׁשעֶג טאָנ ְךיִמ טאָה ֹוזַא רָניִנֶּפְׁש
 ְךיִא ףּור (אָרְקֶא יי םֵׁש יִּכ) ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ
 זיִא טאָנ םאָד .גאָז נּוא שאָנ ןּופ ןְמאַנ םעֶד
 .יִא ןֵּכָׁש לֶּכִמ םיִׂשֲעַמ עֶנייַז טיִמ טְכעֶרעֶג
 םּורָד ןאָטעֶג תֹוריֵבַע לאָמ ליִפ טֶה לֵאָרְׂשִי
 רעֶמְּךאָנ ריִא טְפְראַד (ּוניהלאַל לֶדֹונ ּובָהנ
 ןֵכאַמ טכעֶרעֶג טאנ טְלאָז נּוא ןֶּבֹול טאָנ
 הָשֹמ נּוא ְךייַא טוט רע סאו ןעֶמעֶלַא ףֹוא
 נּוא טאָג ןינעקא ןאָמעֶג תֹוריִבֲע ריִּפ טאָה
 טְּבֹולעֶג טאָנ תֹוריִבע ריִפ עֶלַא ףֹוא טֶה רֶע
 יד טְפאָרְטְׁשעֶג טְכעֶר םיִא טאָה רע םאָד
 םיִא טֶה טאָנ םֶד ןעווועֶג זיִא הָריִבע;יִטְׁשרע
 טֶה םִיַרְצִמ ְּךָלֶמ הֹעְרַּפ וצ קיש טְלאועֶג
 רעוְׁשַאַּבאַהְדיִאונושיִאאל)טְנאָזעֶג הָׁשֹמ
 טּונ טיִנ ןאַק ְּךיִא גְנּוצ יֵרעֶוְׁשַא נוא לֹומ
 םֶה רעוֶו טְרעֶפְנֶעֶג םיִא ּוצ טאָג טֶה ןָדייֵר
 ְךיִא ּבאָה סאָד ןְׁשְנעֶמא ּוצ לֹומַא ןְפאַׁשאַּב
 טְעוֶו ּוד םֶד .ןָכאַמ ְךיִא ןעק ֹוזַא ןְפאַׁשאַּב
 ּוד לייוו נּוא העְרַּפ ראַפ ןְדייֵר טּונ ןיִנעק
 הֹעְרַּפ ּוצ תֹוחיִלָׁש ןיימ ןיִא ןייֵג טיִנ טֶסְליוו
 איד ןֶרָהיִפ ּוצ ןייַז הָּכֹוז טיִנ ּוטְסעוֶו םּורָד
 ןייַא יד ןְמעֶנ ּצ ןייַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןּוי
 טְנאָועֶגהָׁשמ טֶה ףורד םיִכָלָמ ניִסייֵרְד נּוא
 םִ טָכעֶרעֶג זיִא טאָנ (ולָעָּפ םיִמָּת רּוצַה)
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶד טְפאָרְטְׁשעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע
 ּבאָה ְךיִא םָו טאָנ ןיִנעקַא ןאָטעֶג טְכעֶר טיִג
 םֶה טאָנ ןעֶד ןְדייֵר טּונ טיִנ ןעק ְּךיִא טְנאָזעֶג
 הָכאָלְמ לַעַּב ןייֵא זיא רֶע ןְלייֵה טְנעֶקעג ְּךיִמ
 רַד ןיִנעקא נּוא תוכאלמ יִלֵעַּב עֶלַא רָּביִא
 ּוצ טְנאַזעֶג טֶה הָׁשמ סאוָו הָריִבְע יֵרעֶדְנַא
 םּוצ ןאַטעֶג טְכעֶלְׁש ּוטְסאָה םּוראָו טאָנ
 -םָרעֶוְׁש ְּךאָנ טֶה הֹעְרַּפ םָד לֵאָרְׂשִי קְלאָפ

 טאָג נוא ןְקָיִׁש ןייַדְּךאָנ טיִּבְרַא יד טְכאַמעֶג
 יִד ןְהעֶז ּוטְסעוֶו דְנּוצַא טְרעֶפנַעֶג םיִא טאָה
 נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָמ לעוֶו ְּךיִא סאוָו םיִסיִג
 לעוֶו ְךיִא סאוָו םיִסיִנ יַד טיִנ רֵּבֶא םִיַרְצִמ
 ףֹורָד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןאָט
 (םַּפְׁשִמ ויָכָרְד לֶכ יִּכ טְנאַועֶג הָׂשֹמ טאָה
 טְכעֶרְג יִא רֶעטָּפְׁשִמ טיִמןיִנעֶז יִנֶו םטאָנ

 הניארו וניזאה תשרפ

 / רַמיִרָד רעֶד ןינעקא נוא םיִׂשֲעַמ עֶנייַז טיִמ
 . רַקָבּו ןאצַה) טְנאָועֶג טֶה הָשֹמ םוו הָרָיָבֲע
 - לֵאָרְׂשִי ןיִנעוֶו ןּופ ןעֶלֹוק טְסעֶו ּוד ןעוֶו (ונו
 .גּונעַנ אייֵז ןעֶד טעוֶו רָדְניִר נּוא ףאָׁש עֶלַא
  ֹווַא ןְּבעֶג ׁשייֵלְפ גּונעֶג טיִנ ייֵז ןעק ןעֶמ ןייז
 .םיִנֲחּכ ןייֵק ןעֶד ְּךיִא ּבאָה טְגאָזעֶג טאָג טֶה
 ְךיִא זַא לֵאָרְׂשִי ּוצ ׁשייֵלַפ נּונעֶג ןְּבעֶג ּוצ
 םיִא טֶה ראַפ רעד ןָפאַׁשַּב ץֶלַא ְךאָד ּבאָה
 איד ןְהעֶז טיִנ טְסעוֶו ּוד טְגאָועֶג טאָנ ךוא
 ןיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןאָמ לעֶוו ְךיִא סאָו םיִסיִנ
 .לָא) טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טֶה ףֹורָד לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 ןייֵק טוט נּוא טכעֶרעֶג זיִא טאָנ (ונו הָנּומֲא
 טְפאָרְטְשעֶגְךיִמ טֶה רֶע םוו טיִנ טְכעֶר םּוא

 הָׁשֹמ םָו הָרָיִבֲע רֶדְרעֶּפ רעֶד ןינעקַא נּוא
 לאָז רֶע ןייֵמְׁש םּוצ ןְדִייִר טְּפְראַדעֶג טאָה
 ןייַטְׁש םֶד ןְגאָלְׁשעֶג טֶה רע גוא רֶסאַו ןְּבעֶג
 ּוד טְגאָועֶג ְךיִלְדְייֵׁשַּב םיִא טאָה טאָג נּוא
 טְסעוֶו וד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְמּוק טיִנ טְסעֶו
 הָשֹמ טאָה ףֹורָד רֶּבְדִמ רֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש
 טְכעֶרעֶג זיִא טאָנ (אּוה רֶׁשֵיַו קידצע טְנאָועֶג
 טיִמ טֶה רֶע םאוָו טָּפְׁשִמ נוא ןיֵד ןייַז טיִמ
 ַרְׂשִיּוצ טְגאָועֶג הָׁשֹמ טֶה םֶד ןאָטעֶג ריִמ
 ןָאַמ טְכעֶרעֶג טאָג רעֶמ ְּךאָנ טפְראַד ריִא
 ירֲעייַא ְךייַא טֶה רע סאָד םיִא ןֵּבֹול ּוצ נּוא
 הָרֹוּת יַד טֶה ּךֹוא נּוא ןעווועֶג לֵחֹומ תֹוריִבע
 - ןְּבאָה ןיִלעֶוו לֵאָרְׁשִי איד סאָד ןְווִועֶג םאָד
 תּולָג יִמְׁשְרֶע סָד תֹוריִבֲע ירעִייז ןיִנעוֶו ןּופ
 תּולָג רֶרעוְׁש ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םאָד לָכָּב
 תּולָנ ןּופ רעֶמ ןייֵטְׁש רֹקָראַטְׁש ןייֵא יו ֹוזַא
 םיִמָּת רּוצַהנ טְנאָזעֶג רָע טֶה ףֹורָד םִיַרָצִמ
 לָכְּב תּולָנ רעֶד ׁשְטייַט זיִא סאָד (ולֲעַּפ
 טֶה רֶע םָו טְכעֶרעֶג ְּךֹוא טאָג זיִא טיִמ רֶד
 ְךאָנ רעֶד גּוא טְפאָרְטְׁשעֶג טיִמ רעֶד וְנּוא
 זיִא סאָד 6טָּפְׁשִמ ויָכָרָד לָכ יִּכ) רֶע טְגאָז
 לֵאָרְׂשִי יַד טאָה טאג םאְָו יֵדָמ תּולָנ ףֹוא
 טְקּּבעגְךִןְּבאָה ייֵזלייוַוטְּפאָרְטְׁשעֶגםּורְד
 ןְבאָה נּוא רֵצְגְדַכּובְנ ןּופ ֶליִּב ןצְסעֶג םּוצ
 נוא ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ייַּב הָדּועֶס רָד ףֹוא ןְפעֶגעֶג
 ֵאָו ילֲע ּומּוצְו) טְגאָועֶג רַּתְסֶא טאָה םּורְד
 | נוא ןְטְסאַפ טְלאָז ריִא (ּוּתְׁשִּת לֵאָו ּולְכאַּת
 טְנאַז יִז ןעוֶו הָשְקיִא ןקְנירְמ נּוא ןיִסע יִנ
 םָר לאוו ְּךאָד ְּךיִא םייַו ןְטְסאַפ טְלאָז ריִא
 ךאָנ יִז טאָה םּוראוָו נּוא ןיִסֶע טיִג טעוֶו ןעֶמ

 . םואועג
. 



 יי יישר 6.

0.1 

 תשרפ הניאצ

 ריִא לייַַו ראָנ ןיִסֶע טיִנ טְלאָז ריִא טְנאָועֶג
 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ןּופ הָדּועֶס רֶד ףֹוא ןְסעֶגעֶג טֶה
 טְקּוּבעֶג ְךיִז ןְּבאָה ייֵז סאוָו םעֶד ןיִנעקא נּוא
 טיִנ יֵבְדִרָמ ְּךיִז טאָה דֶליִּב ןְצְטעֶג םּוצ
 ןייֵא ןיִא ְּךיִז םֶה נּוא ןָמָה ּוצ ןֵקּוּב טְלאוָועֶג
 טְגאָז םֶד ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶג הָנֶּכִס
 רָמֹולְּכ (טָּפְׁשִמ ויָכָרְד לָכ יִּכו קּוסַּפ רעֶד
 ייַּב איו ֹוזַא הָדֵמ רֵגְנְּכ הָדֵמ ץֶלַא טיִנ טאָנ

 הָנּומֲא לע רע טְגאָזְךאָנ רֶד נּוא ׁשֹורֵוְׁשַחֲא !
 יִד טְלאוָועֶג ןְּבאָה םָו ןָָי זיא םֶד (סלֶוע ןיֵאְו !

 תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת ןופ .ןיִרעֶטְׁש ראַפ לֵאָרְׂשִי
 סאוָו ןעוֶועֶג םִיַיקמ דייֵר עֶנייֵז טֶה טאָנ נוא

 יי ְךֵרָּבו םיִנֲהֹּכ איד ּוצ טְנָאועג טאָה רָע
 ייֵז נּוא ַחֹּכ רֶעֶייֵז טְׁשְנעֶּבעֶג טֶה טאָנ (ֹולֲח
 ניא ַחֹּכ םֹורָג טיִמ ןְטְלאַחעֶג הָמָחֶלַמ ןֶּבאָה
 ןֵהֹּכ ןנֲחֹוי ןּופ ןטייצ יד ןיא ןעוֶועֶג זיִא סאָד

 ליפ ןְּבאָה םיִנֲהּכ יִד רֶדְניֵק ֶנייַז םֶד לֹודָנ
 קיִדצנ רֶע טְנאָז ְךאָנ רעֶד נּוא ןעֶוועֶג ַחֵצַנמ -

 ג טֶה רע םִו גאָט םעֶד ןיא טְגאָועֶג |

 רּוצַה) טְּבייַרׁש יֵיהְּב רעֶד נוא (אזה רֶׁשֵַו
 'ןיִנעקַא טְנאָועֶג הָׁשֹמ טֶה סֶד (ולָעַּפ םיִמָּת -

 יִד טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע םאָו ןֹוׁשאִרָה םָדָא !
 םֶד הָׁשֹמ טֶה םּורָד טְלעוֶו רָד =ֹוא הָתיִמ

 ד" * טלאזע

 םָדָא טֶה טאָנ (ולָעָּפ םיִמָּת רּוצַהנ ןֵּבְראַטְש |
  לאָו נוא ןייַז םּורָפ לאָז רֶע ןָפאַׁשַּב ןֹושאִרָה |
 הָריִבעןייֵא טֶה רֶעלייוַו רֶּבֶא ןְּבעֶל גיִּבייֵא |
 לאָז רֶע ןְראוָועֶג רַמָנ םיִא ףֹוא זיִא ןאָטעֶג |

 י ויָכָרָד לָכ יִּכ טְגאָזעֶג רֶע טֶה םָד ןָּבְראַמְש !

 טֶה רֶע םוָז ןאָמעֶג טְכעֶר טֶה טאָנ (טָּפְׁשִמ !
 רע טְנאָזְךאָנ רָד נּוא טייֵטעֶג ןֹוׁשאִרָה םָדָא
 .ןֹוׁשאִרָה םֶדָא ןופ הָרָיִבעְ יד ןעוֶועֶג זיִא םוָו
 סאָד ןְּבְראַד ראַפ טאָה רֶע (אל ֹול תַחַׁשנ

 טְנאָועֶג םיִא ּוצ טֶה טאָנ סאוָו (אל) טְראוָו !
 םעֶד ןּופ ןיִסֶע טיִנ טְסְלאַ ּוד (לכאת אל)
 טֶה ְּךֹוא ןְָסעֶנעֶג אָי םֶה רֶע נּוא תעדַה ץֵע |

 איד תֹומָלֹוע ְךיִּפ איִד ןָיִועֶג אָד הֶרָוּת יֵד
 ןיִלעֶוו םיִתָמ יִד זַא נּוא טְלעוֶו יי נא טְלעוֶו
 ןֶטָּפְׁשִמ ייֵז טעוֶו טאָנ זַא נּוא ןיִרעוֶו ניִרעֶּבעֶל
 ןְכאַמ ניִרעֶּבעֶל ייֵז טעוֶו ןעֶמ זַא םעֶד ְּךאָנ
 (ֹולֲעַּפ םימַּת רּוצַהְ קּוסָּפ םָד טְנאָז ןעֶמ נּוא }

 טְגְנעֶרְּב ןעֶמ נוא טּבראַטְש ׁשְנעֶמ ןייַא ןעוֶו
 טְמּוק רע סָד תֹורָבְקַה תיֵּב םעֶד ףֹוא םיִא
 רעֶד :ּוא רֶרעֶדְנַא רֶד ףֹוא טְלעוֶו ןייֵא ןּוּפ !

 ר עא.

 ריש הניארו וניזאה

 קּוסַּפ רָד םֶד ְּךֹוא טְּבייַרְׁש קָחָצִי תֹודָלֹוּת
 ףֹוא ןָמָׁשְרֶע םּוצ תֹומָלֹוע ריִפ ףוא טְוייוַו
 םיִמֲעְּפַל םֶד ןנירד ןיִנעֶז ריִמ סו טְלעוֶו רָד
 ּוא תֹולַד טיִמ לָּביִא םִע טייֵנ קיּדַצ ןייֵא
 ףֹורָד תֹוריִׁשַע טיִמ לאוו םִעטיינ עֶׁשֶר ןייֵא
 זיִא טאָנ (ולֲעַּפ םיִמָּת רּוצַה) רֶע טְנאָז
 טּוט רֶע סאוָו םיִׂשֲעַמ טְנייַז טיִמ טְכעֶרעֶג
 ןעוֶו טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא נּוא טְלעוֶו רד ףֹוא
 םעֶד ןעֶמ טְרָהיִפ ֹוזַא טְּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רֶד
 רֶע ןעֶד םֶנְהיִג ןיִא ןעוֶועֶג ְךייַר זיִא סו עֶׁשֶר
 ןופ טְלעוו רֶד ףֹוא טאַהעֶג םָמּוג נּונעֶג טֶה
 רַד ןאָמעֶנ טאָה רֶע סאוָו תֹוָצִמ לֶסיִּב ןייַז
 רעֶד ףֹוא תֹורָצ ליִּפ טאַהעֶג טֶה םָו קיִדַ
 זיִא םַע ןעֶד תֹוריִבַע לְסיֵּב ןיִיַז ראַפ טְלעוֶו
 תֹוריבַע ןייק לאָז ׁשְנעֶמַא םֶד ְּךיִלְנעֶמ טיִנ
 םָדָא יִּכ) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא ןאָמ םיִנ
 ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע וו ץֶרֶאָּב קידצ ןיֵא
 רֶע טאָה םּורָד ןֶניִדְניִז טיִנ לאָז םאוָו קיִדַע
 טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא נּוא טְלעוֶו רָד ףֹוא תֹורָצ
 רֶד טְגאָז סאָד ןֶרע ןֵג ןיִא דְלאַּב רַע טְמּוק
 רעֶנעֶי ףוא 6ּטָּפָׁשִמ ויָכָרָד לָכ יִּכו קּוסָּפ
 ןינעֶז ןיִנעוֶו םְטאָנ םֶד ןְהעֶז ןעֶמ ןעק טְלעוֶו
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םאָד טָּפְׁשִמ טיִמ ץְלַא
 טאָנ ןּופ םיִטָּפְׁשִמ יד (ונו תֶמָא יי יֵמְּפְׁשִמנ
 טעוו ןעֶמ ןעוֶו טְֶכעֶרעֶג נּוא תָמַא ןיִנעֶז
 וזַא רֶדְנאַנַא אייַּב ןְטְלעוֶו עֶדייּב ןָטְפעֶהאַּב
 קיִדַצ םעֶד םִע טייג םּורָד סאָד ןעֶמ טְהעז
 ןְּבאָה לאָז רע יֵדָּכ טְלעוֶו רעֶד ףֹוא לָּביִא
 ָד ףֹוא טּונ טיינ עֶׁשֶר םָד נוא אָּבַה םָלֹוע
 ףֹוא נוא .םֶנֵהיִג ןיִא ןְמּוק לאָז רע יֵדְּכ טְלעֶו
 זיִא רֶע(הָנּומַא לֵאנ רע טְנאָז ַחיִׁשָמַה םָלֹוע
 ןְגנעֶרְּב סיוועֶג טעוֶו רֶע טאָג רֵטְּבייֵלְנעֶּבַא
 ןיֵאְפ רע טְנאַז םָלֹוע םעֶד ףֹוא :ּוא ַחיִׁשָמ
 רֶע םוָו טְכעֶר םּוא ןייק טינ טוט טאָנ לע
 טיִנ לייֵמַא נא ןכאַמ ניִדעֶּבעֶל לייֵטַא טעוֶו
 ןיִרעֶוו גיִדעֶּבעֶל ןיִלעוֶו ייֵז זַא םעֶד ְּךאָנ נּוא
 תֹוריִבע ירעייז ףֹוא ןְטִּפְׁשִמ ייֵזטאָנ טעֶו ֹוזַא
 רֶעייז טימ ןןְּבייַלְּב ןְּבעֶל ןילעוֶו לייֵטַא גּוא
 נוא אָּבַה םֶלֹוע טְסייֵה סאָד הָמָׁשָנ נּוא ףּונ
 רֶעייֵז טיִמ ןיִרעוֶו ןֶרֹול ראַּפ ןיִלעוֶו לייֵטַא
 קיִד) קּוסָּפ רֶד טְנאַז ףֹורָד הָמָׁשְנ נּוא ףּוג
 םזאָל רֶע סאוָו קיִדַצַא זיִא רֶע (אּוה רֶׁשיְ
 םאוָו טְכעֶרעֶג זיִא רֶע נּוא (רֶׁשָיע ןְּבעֶל ייֵז

 רע

 עי ישי
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 טְנאָז ְךֹוא ןְריֵל רַפ םיִעְׁשָר יד טְכאַמ רֶע
 םיִנָמיִס ןּבאָה םיִמָכֲח יֵד קָחֶצִי תֹודָלֹוּת רָד
 ןְייֵה ןָא לאָזיִמ יוִו תֹויִׁשָרַּפ יד ףֹוא ןְּבעֶעֶג
 םֹוא לאָז ןעֶמ אוו נּוא ןְנייֵל ּוצ הָׁשְרַּפ איד
 הָרֹוּת רָד ּוצ ףוא טפּור ןְוַח רָה ןעווו ןְואָל
 ןָא לאז ניא ןְואָל םֹוא ףְראַד ןְזֵח רעד ןעֶד
 הָרֹוּת רָּפַס רעֶד ןיא דייֵר עַטּונ טיִמ ןֶּבייַה
 םיִמָכֲח יִד ןֵּבאָה ּוניִזֲאַה ןּופ הָרדָק יד רֵּבֶא
 איד לאָז ןעֶמ הָליִנְמ ָּתְכָסְמ ןיִא טְגאָועֶג
 יֵדְּכ רייֵר עֶזייֵּב טיִמ ןְזאָל םֹוא תֹויִׁשָרּפ
 הָבּוׁשְּת ןאָמ ּוצ ןְקעֶרְׁש רָד טייל יַד לאָזיִמ
 יד ןעֶד ןְזַח םָד ףֹוא ןיִנְרעֶצ טיִנ לאיִמ נּוא
 ןָא לאָז ןעֶמ איו טְנעֶבייצעֶג ןְּבאָה םיִמָכֲח
 רעֶד נּוא ןְזאָל םֹוא לאָז ןעֶמ איוִו נּוא ןֶּבייַה
 טְניִהאָנ זיִא םִע טרּפַּבּו ְּךֶלויִזֲאַה זיִא ןמיִס
 ְךיִז ףְראַד ׁשֶנעֶמ רעֶד סאָד רּוּפַּכ םֹוי ּוצ
 הָׁשֶרַּפ יִד נּוא ןאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת ןְטְכאַרְמאַּב
 יטְשְרַע יִד םיִקָלֲח םקעֶז ףֹוא טְלייֵטעֶג ויִא
 רעֶד טְגאָז אָד ּוניזֲאה ןָא ךיז טְּבייֵה הָׁשְרַּפ
 טיִמ ןאָמעֶג טֶה טאָג סאוָו ץֶטּוג סאָד קּוסַּפ
 ןופ ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב םֶד ןיִנעֶז ייֵז לייוַו לֵאָרְׂשִי
 ְׁשְנעֶמ ןֵכיִלְטיִא טיִמ רסָח טוט טאָ ןעֶד טאָנ
 םּורָד לֵאָרְׂשִי ןייק טיִנ זיא רֶע ןעוֶו ּוליִפַא
 טאָה רֶע (ךנק ְךיִבָא אּוה אֹלֲהְ) רֶע טְנאָז
 ויִא םּורָד דָסָח ריִד טּומ נּוא ןָפאַשַּב ְּךיִד
 טְּבייַה הָׁשָרַּפ יֵרעֶדְנַא יִד םיִא ןֶּבֹול ּוצ יּואָר
 אָד(םֶלֹוע תֹומָי רוכע ץ"ייז ןייא טימ ןָא ְּךיִ
 ּוצ ןאָמעֶג טֶה טאָג םִוו סֶטּוג סאָד רֶע טְגאָז

 בקעי להוא
 טאָג ןְקְראַטְׁש םעֶד !ךֵלָלֹוחְמ לא חְִַּּׁתַויׁשָת ָךְקָי רוצו

 זיִא סע ןֶסעֶג רַפ ּוטְסאָה ןָפאַׁשאַּב ךיד טָה רֶע סאוָו

 יִא דֶלעג ןֹעְמִׁש ּוצ ןעֶוָג גיִרְליִׁש זיִא ןֵבּואָר ןייְמד ןייֵא
 ןֵּבעֶג םיִא ּפאָז רע םיִא טעֶּב נּוא יִול ּוצ ןֵמּוקג ןֵבּואָר
 זיִא רע סאוָו בֹוח םעֶד ןיִרעֶטאַּפ לאָז רַע ֹוזַא יוִו הָּצֵע ןייֵא
 טֶה ׂשֵגֹונ ןייֵא םיִא זיִא ןֹועָמִׁש םּוראָו ןֹועְמִׁש ּוצ גיִדְלּוׁש

 גּוא עֶגּׁשְמ ןְכאמ ּךיִז לאָז רֶע ןְּבעֶגְג הֶּצֵע ןייא יִוֵל םיִא
 ִכייֵלְג ןייק שיג ןֵרעֶד רֶע לאָז םיִא ּצ ןָמּוק עוו ֹעְמְׁש זַא
 ןֵבּואָר טֶה רַנעֶגּוׁשִמ ןייֵא איו וזַא ןְגנּרָּפְׁש לאָז גּוא דייַר
 עֶגּוׁשְמ זיִא רֶע זַא ןְהעֶזְג טאָה ןֹועָמִׁש זַא נּוא ןאָטעֶג ֹוזַא
 טְנאָמָג טיִנ ןֹוׁש םיִא טֶה גּוא בֹוח םֶד טְואָלְג םיִא רֶע טֶה
 לאָז רֶע םיִא טעֶּב נּוא יִוֵל ּוצ ןֶמּוקַג ןְבּואְר זיא םעֶד ְךאָנ

 גוא ןגיֵלַגיֵוֵל םיִא טֶה געט יִכיִלְטֶע ףֹוא דֶלעֶג ןֶעייַל םיִא
 ּפָא לאָז ןֵבּואְר זַא טייֵצ איִד ןמּוקעֶג זיִא סַע זַא םעֶד ְּךאָנ
 סאָר ןָנאָמ ןֵבּואָר ּוצ ןֵמּוקָג יִוֵל זיִא בֹוח םעֶד יול ּוצ ןֶּבעֶג

 ריי ִכייפְג ןיק טי ןְרעֶר ּצ ןֶבוהָג ָא ןֵבּואְר טאָה רֶלעֶג
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 וניואה תשרפ

 ְךיִא (םֶהֵמ יֵנְּפ הָרָיְתְסִאנ טְנאָועֶג טאָה נּוא

 טאָה נּוא ןיִקעֶטְׁש ןיֵא ןָמּונעֶג יִוֵל טאָה ןֹועְמִׁש ןיִגעקַאי
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 הָרֹוּתְּבאָה יי לי רֶּבְִמ רֶד ןיִא ֵאָרׂשִי
  יִּכ) הָׁשֶרַּפ רָד ןיִא טייֵטְׁש םּורְד טְניִרעֶלעֶג
 - ןופ קֶלֵח םָד ןינעֶז לֵאָרְׂשִי יִד (ומִע יי קָלֵח
 - עֶמיִרד יד םָטּונ ליִּפ ייֵז רֶע טּוט םּורָד טאָנ
 (ּוהֵבַּכְרַע דיּויַא טימ ןָא ְךיִז טְּבייֵה הָׁשֶרַּמ
 ןאָמעֶג טָה טאָנ םִוָו םֶמּוג םָד רֶע טְגאָז אָד
 / 5ע ּוהֵבַּכְרַע רֶע טְנאָז םּורָד לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ןְטייֵר טְכאַמעֶג םיִא טאָה רֶע (ץֶרֶא יִתָמָּב
 קְרָא ויִא םֶד דֶרֵע רעֶד ןּופ ְּךייֵה רעֶד ףֹוא
 רֶדֵנעֶל עֶלַא ןופ רֶכעָה זיִא םֶד םוָו לֵאָרְׂשִי
 וא ְךֶליִמ ליפ טיִמ דְנאַל שּונַא זיִא םִע נּוא

 םיִמ ןָא ְּךיִז טְּבייֵה הָׁשָרַּפ יִדְרעֶּפ יִד גיִנאָה
 ַצרְׂשִי יד רֶע טְגאָז אָד (ץָאניניי ארי זאוא
 ליִפ ןָּבאָה אייז לייַו ןְראוָועֶג טְכעֶלְׁש ןיִנעֶז
 ןאָטעֶג ןְּבאָה נּוא טאָנ ןּופ טאַהעֶג םָטּוג
 טְניִרעֶצעֶג ייֵז ףֹוא טאָג טֶה םּורָד תֹוריִבֲע

 נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִנָּפ ייֵמ ןָנְראָּב רַפ לעוֶו
 יִד טֹונ רעֶייַז נּוא ןְפְלעֶה טיִנ אייז לעוֶו נּוא
 דימַל ןייא טיִמ ןָא ְךיז טְּבייַה הָׁשָרַּפ עֶטְפיִפ
 טאָנ יִׁשְטאָח רֶע טנאָז אָד (בֵיֹוא םעּכ יֵלּולנ
 יִרֲעייֵז ףֹוא טְפאָרְטְׁשעֶג לֵאָרְׂשִי ּוצ טאָה
 ןעֶד טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק ייֵז ןאָט ְּךאָד תֹוריִבַע
 סע טאָנ ןופ טיִנ ויִא וייָּב סאָד ןְטְכאַרְמ ייֵז
 רעֶד ְּךְרֹוד ןהעֶשעֶג אייֵז גנּופעֶרְט ןייֵא זיִא
 . ּוליִּכָׂשִי ּומְכָח ּול) רֶע טְנאָז םּורָד רּומאַנ
 גּוא ןייַז גילק ןְלאָז לֵאָרְׂשִי איִד ןעוֶו (תאֹו
 טְגאָי רֶנייֵא םָד םִע טמּוק יו ןְטְכאַרְט ןְלאָז

 ךאנ

 ןְנּרְפְׂשעג יִא רֶעיוו וזַא ןל ןיִגעקא ןְגְנּורְפְׁשעֶג טֶה גוא

 ךאָד ּבאָה ךיא הָמֹוׁש יִד םיִא ּוצ טְגאָז נּוא ןֵבּואָר ןְגאָלְׁשָג

 ְיִא ּבאָה עָגּׁשְמ ןְבאַמ יד ּוטסְלאָז הָצֵע איד ןְּבעְֶג ריִד
 יָא לַׁשְמִנ רָד .ןיִגעוֶו טיִניימ ןּופ הָצִע יִד ןָּבעֶגֶג ןעֶד ריִד
 יד יֵדְּכ ןָסעֶג רַפ ןּופ עַבָט יד ׁשְנעֶמ םעֶד ןּבעֶגְג טָה טאָג
 ןפעֶג רַפ טיִנ לאָז שיִנעֶמ רֶד ןעוֶו םּיִקַא ןְּבאָה לאָז טְלעוֶו
 מינג טיִנ נּוא זֹוה ןייק טֶעובֶג טיִנ לאָמ ןייק רֶע טְלאוָו
 טְלאָוָו טומ םעֶד טקְנעֶדְג טְלאוָו ׁשְנעֶמ רָד לייַו ּבייַװ ןייק
 םייק ןייק טְלעוֶו איִד טְלאָו ְּךאַז םּוׁש ןייֵק טְכאַמָג טיִנ רָע
 טֶה טאָג (יׁשָּת ְךֶדֶלֶי רּוצ) קּוסָּפ רֶד טְגאָז סאָר טאַהָג טיִנ
 הֶבּוט ןייַד ןּופ ןְסעֶג רַפ ןּופ עַבָט רֶד טיִמ ןְפאַׁשַּב ְךיִד
 טאָג ןיִא ראָג טְסעֶג רַפ ּוד נּוא (וגו לַא חַּכְׁשִּתַו ןיִגעוֶו
 טיִמ ןָפאַׁשַּב טאָה רֶע סאוָו ןעוֶועֶג זיִא הָנְוַּכ םְטאָג נּוא

 כא ירעֶרְַא ןְסעֶג ראַפ טְסְלאָז ןְסעֶג ראַפ ןּופ עַגֶּפ רעֶד
 טאָג ןָא טיִנ
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 ןייַז םיועֶג ּומ םָד לֵאָרְׂשִי ןּופ טְניִזומ ְּךאָנ
 רָּביִא זָנּוא טאָה רֶע סֶע טוט טאָנ סאָד

 יִד דְנייַפ םעֶד ןּופ דְנאַה רָד נּוא טְרעֶפְנֶעֶנ .

 ףיּכא טיִמ ןָא ְךיִז טְּבייֵה הָׁשרַּפ יִטְסְקעֶו
 טְּבייֵרְׁש ִנּוקְזִח רָד (יִדָי םִיַמָׁש לֶא אָׂשֶאיִּכנ
 טיִּבַרַא רֶע סאוָו טאָנ (ולֲעַּפ םיִמָּת רּוצַהְנ
 ׁשְנעֶמ ןייֵא ןעוֶו רֶּבֲא הֵׂשֹעַמ ןייַז ץְנאַנ זיִא

 איד רֶע טאָה רעומ ןייא טְרֶעֹומ רֶע ןעוֶו !
 ןּופ ןיִנעֶז אייֵז ראָנ טְכאַמעֶג טיִנ רֶנייַמְש
 סאָד רָדָא ץֶלאָה סאָד ְךֹוא גּוא ןעוֶועֶג גנאַל

 (אל ֹול תַחָׁשנ טְכאַמעֶנ טיִנ רָע טֶה םייֵּל .
 זיִא סאָד טְפאָרְמְׁשעֶג טְרעוֶו ׁשְנעֶמַא ןעוֶו !
 סאָר ןאָט תֹוריֵבֲע עֶנייֵז ראָנ טאָג ןּופ טיִנ .
 טאָנ ּוצ ןעֶד ריִא טְלאָז (תאז ּולְמִנָּת ָיַלֲהנ -
 תֹובֹוט עֶלַא יִדְּדייֵא טאָה רֶע םוו ןאָמ זייַּב -

 טֶה רֶע רֶטאָפ רָטְכעֶר ןייַד זיִא רע ןאָטעֶג
 טאָה טאָנ םאֶד טְקְנעֶרעֶג ןְפאַשאַּב ְּךיד
 ְךייַא ראַפ ןיִנעֶז סו תֹורֹוד יִד טָפאָרְטְׁשעֶג
 םיִנֵקָז איִד נּוא םיִאיִבָנ איֵד טְעעֶרְפ ןעֶועֶּג
 ןעֶועֶג זיא ןְטְׁשְרע םוצ ןְגאָז ְךייַא ייֵז ןיִלעוֶו
 םֶרּוהְמ ןְסֹורְגַא ןֶּבאָה סו הָנָלֶּפַה רֹוד םֶד
 טְלאוָו ֹוזַא לָמיִה ןיא ןייֵג ּוצ ףֹורַא טעֶוּבעֶג !

 רָסאַוו ןיִא ןְקְנעֶרְמ רעֶד טְנאַקעֶג אייז טאָנ
 טאָה רֶע ראָנ רעייפ ןיִא ןיִנעֶרְּב ראַפ רָדָא
 םֹוראייֵז ןּופ לאָז רע יֵדְּכ ןְּבעֶל טְואָלעֶג יי
 ִּכ) לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש ףְקעוֶוֶצ יִד ןֵגְעֶרְּב

 קָלֲח סאָד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד (ומע יי קָלָח !
 יד ןּופ ןְראָּבעֶג ןְראוָו ןיִנעֶז ייֵז נוא טאָנ ןּופ
 טיימעֶג טיִנ לֵאָרְׂשִי יִד טאָנ טֶה םּורָד איוע
 ארׂשִי יד טֶה טאָג (רָּבְדִמ ץֶרֶאְּב ּוהֵאְצְמִיִנ !

 טעַמְׁשִי םֶד רָּבְרִמ רֶד ןיִא טְּבייֵלְגַּב ןניִפעֶג
 לֵּבקַמ הָרְוּת יִד טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה וָׂשֵע נּוא װ

 ַּבִמ הָרֹוּת יד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד נּוא ןייז
 רעֶר ןיִא טאָג ְּךאָנ ןְֵנאַנעֶג ןיִנעֶו נּוא ןעוֶועֶג !

 טיִנ ןְטְראָד ןעייג ןְׁשְנעֶמ ןייק םאָו רָּבְדִמ
 עַטּוג עֶניִיַו טיִמ טְליִגְניִרעֶג םּורַא ייֵז טאָנ טֶה |

 ןְנאַפ ריִּפ טְכאַמעֶג ייֵז טאָה נּוא םְנעֶקְלאוָו
 ייֵז טֶה נּוא ןייֵנ ּוצ ןיִגעֶלְּפ םיִכָאְלַמ יוֵו ֹוזַא

 אייז טאָה נּוא הָרֹוּת נּוא הָמְכָח טְניִרעֶלעֶג
 רֶנייַפ יִד ןּופ נּוא תֹויַח נּוא ןְגְנאַלְׁש ןּופ טיִהעֶנ
 רֵקָי יִלְּכ רֶפֵס רעֶד (םֶתיִרֲחַא הֶמ הָאָרָא
 ְַרְׂשי ןְמעֶג יירד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד טְּביַרְׁש
 איד העְו ְךיִא טאָנ טְנאָז סאָד ןּורּוׁשְי בקֲעַי
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 יִא ןְמעֶנ ייֵרָד יִד ןּופ תֹויתֹוא יֵטְׁשְרעֶטְנּוא
 בֹקֲעי ןּופ תּוכָז םעֶד ןיִגעוֶו ןּופ רֵמּולְּכ ןֶבָל
 ךיִא סאָד ןיִרעוֶו ייוַו תֹוריֵבַע ירעֶייז טעוֶו
 סייַוׁשְטייֵטזיִא ןָבָל ןעֶד ןייַ לֵחֹומ ייֵז לעוֶו
 ןירעק נּוא תֹוריִבע ןאָמ לֵאָרָׂשִי איִד רָּבֶא
 ׁשְטייֵט זיא םֶד (לָבָע ּוצ ןֶבָל טראוָו סָד םיִא
 תֹוכּוּפַהַּת רֹוד יּכ) קּוסָּפ רָד טְגאָז סָד דֶנאַׁש

 רַפ סו קָלאָפ ןייַא ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד (הָמֵה
 ריִעָי ֶׁשנְּכנ לֶבָנּוצ ןֶבָל טְראָָו םֶד ןיִרעק
 רֶד ןיִא טֶרְהיִפעֶנ לֵאָרְׂשִי יד טָה טאָג (ונק
 עֶנייז טְנאָרְט רָלְדֶא ןייֵא איוִו ֹוזַא רֶּבְדִמ
 ּוצ טמּוק רע זַא נּוא לֶניִלְפ יַד ףֹוא רָדְניִק

 ןיִא לָניִלְּפ איד טיִמ רֶע טְּפאַלְק טְסעֶנ ןייז
 עֶנייַז ןקעוֶו ףֹוא ּוצ רֶמייֵּב יד ןּופ ןְגיוַוְצ יִד
 נּוא ןקעֶרְׁש רעֶד טיִנ ְּךיִז ןְלאָז אייֵז רֵדְניֵק
 ָךֹוא זיִא ֹוזַא ןעֶדייֵל רעֶד ןיִנעק םיִא ןְלאָז

 םעֶד ףוא ןוָיוואַּב ְךיִז טאָה רע טאָנ ןעוֶועֶג
 ןָמּוקעגזיִא נּוא םיִכָאָלַמ ליפ טיִמ יֵניֵס גֶראַּב
 ְראַּב םּוצ טָלעווֶו רֶד ןּופ ןְטייֵז ריִפ יִד ןּופ
 רעֶד ןינעקםיִא ןְלאָז לֵאָרְׂשִי יד יִדְּכ יַניִס
 טְנאָרְש רע זַא רָלָדֶא ןייַא יו ֹוזַא נּוא ןְדייֵל

 ןיִרעֶדְנַא םָד ףֹוא טֶרָא ןייֵא ןּופ רֶדְניֵק עֶנייַ
 טֶה רֶע ןעֶד לֵגילְּפ יד ףֹוא ייֵז רֶע טְנאָרְט
 - םֶד לעֶנֹּפ ןיִרָדְנַא ןייק רַּפ טיִנ אָרֹומ ןייק
 םּוש ןייק לייַו ןַּפאַח קעוַא אייֵז לאָז רע
 רֶע ראָנ םיִא ןּופ רָכעָה טיִנ טֶהיֵלְפ לעֶנֹופ
 טיִמ ןעֶסיִׁש טינ םיִא לאָז ןעֶמ אָרֹומ טאָה
 לֶניִלַפ יִד ףֹוא ייֵז רֶע טְגאָרְמ םּורָד לייַפַא
 ןייַרא לאָז לייַפ יד רָסעֶּב זיִא םע טְגאָו נּוא
 רָּבֶא רֶדְניֵק עֶנייֵמ ןיִא םיִנ ריִמ ןיא ןייֵג
 ןְשיוִוְצ רָדְניֵק ירעִייִז ןְמעֶנ לֵנייפ יֵרעֶדְנַא
 ייֵז ןְנאָרְמ ּוצ אָרֹומ ןְּבאָה ייֵז לייַַו םיִפ יִד
 טְהיֵלְפ םִו רֶלֶדֶא ןייֵא סאָד לֶגיִלְּפ יִד ףֹוא
 ןֵמעֶג קעוֶוַא טינ רַדְניק ירֲעייִז לאָז רָּכעָה
 ןופ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד זַא ְּךֹוא ֹוזַא
 טְנאיעֶגְּךאָג ייֵז ֶּבאָה םִיַרְצַמ יִד נּוא םִיַרְּצִמ
 רעֶד ְךיז טֶה ןְלייֵפ טימ ןְסאָׁשעֶג ןְּבאָה גּוא
 שיווְצ נא לֵאָדְׂשִי ָׁשיוֵוְצ טְלעֶטְׁשעֶנקְלאוָו
 ןייַרַא ךיז ןיא ןְלייֵפ יד טֶה נּוא םִיַרְצִמ יד
 לֵאָרְׂשִי טיִמ םֶטּונ ליִפ טּוט טאָנ נוא ןְמּונעֶג
 זיא םָד םֶו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןְּבעֶגעֶג ייֵז טֶה גּוא
 עֶטּוג טיִמ דְנאַל טעֶפ ןייֵא נוא ְךייַר ןייֵא
 ייֵז לייַו נּוא ןייוַו נּוא ףאָׁש עֶטּונ נּוא תֹוריֵּפ
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 טְכעֶלְׁש אייז ןיִנעֶז טאַהעֶג םַמּוג ליִּפ ןְּבאָה
 אְרָׂשִי ףֹוא טְניִרעֶצעֶג טאָג טֶה ֹוזַא ןְראוָועֶג
 רַפ ייֵז לעֶוו ְךיִא (םֶהיֵאְפַאנ טְגאָזעֶנ טֶה נּוא
 יִד טְלעֶו רֶד ןּופ ןיִקע עֶלַא ףֹוא ןֶמייֵרְפְש
 ייד ןְּבאָה תֹויִלְג ייֵרְד קָלֲח ןיִא טְגאָז אָרָמְנ
 ןְּביִרְמ רַּפ טאָג טֶה לייֵמַא טאַהעֶג לֵאָרְׂשִי
 ןיִא ןינעֶז לייֵמַא נוא ןֹויְמַבְמַס םעֶד רֶטְנוא
 אייז ףֹוא זיִא לייֵמַא גּוא אָיִכּויְטִנֲַא דְנאַל
 ִּכ) טְקעֶרעֶג ּצ ייֵז טֶה נוא ןְקְלאוָוַא ןִמּוקעֶג
 ְמיִראַּבְרֶד ְּךיִז טעוֶו טאָג ןעֶד (ומע װי ןיִדָי
 גּונעֶג ןוש ןֶּבאָה אייֵז סאָד קְלאָפ ןייַז רָּביִא
 םיִהֹלַא ןיִאְו אּוה יִנֲא יִנֲא) טאַהעֶג תֹורָצ
 ןיִרעֶדיִנ ןֶּכאַמ ּוצ טאָנ רעֶד ןיִּב ְּךיִא (ידָמִע
 סאוָו טאָנ ןייק אֵד טיִנ זיִא סע נּוא טייל יִדָ;
 לֵאָרְׁשִי יַד ּבאָה ךיא ןיִרעוֶו ןינעק רימ לאָז
 גיִרעֶּמעֶל רָדיִװ אייֵז לעוֶו ְּךיִא נּוא טייֵטעֶג

 תרטפה

 טֶה רִוָד (תאֹזַה הֶריְׁשַה יִרְבד תֶא ַײל דִוָד  רַּכַרְיע
 עֶנייֵז ףֹוס ןיִא טאָג ּוצ הָרָיִׁש איִד טעֶריִג

 עֶלַא ןּופ ןעוֶועֶג ליִּצַמ םיִא טאָה טאָנ זַא געָּמ
 (רָמאֹּיו) לּואש ןּופ דְנאַה רֶד ןופ גּוא דֶנייַפ עֶנייַ
 רֶקְראַטְׁש ןייֵמ זיִא טאָג טְגאָזעֶג טאָה רֶע נּוא
 ןוא ךיפ ּבאָה ךוא םאש רֶניִנְכִנַא ןזימ :וא ןיִמַש
 יד (יִנְנֶמ) רֶנייַפ עֶגייֵמ ראפ ןְציִשאַּב ןאָטמעֶג םיִא
 ןיימ ןופ ןְראָה רעֶד נּוא רָציִׁשאַּב ןייַמ םֶסיֵּב טאָג
 הּומ טייֵה רֶטְּבולעֶג (יי אָרְקֲא לֶלּוהְמ) טייקְראַטְׁש
 זַא טאָג ןיא חחוטָּב ןיִּב ךיא םּוראוָו טאָג ןָפּור ְךיִא
 ִּב) ןיִרעוֶו ןְפְלאָהעֶג ךיִא עוו נייַפ עֶניימ ןּופ
 יֵר טְליְִניִרעֶג םּורַא ְךיִמ ןְּבאָה סֶע ןעֶד (ינּפְפֶא
 איֵר ןופ ןָבייֵט איד נּוא טוט םעֶד ןּפ ׁשיִניִכעֶרְּב
 (ל רצַּב) ןקָאָרְׁש רעֶד ְךיִמ ןְּבאָה טייל יִּמְכעלְׁש
 הומ נּוא טאָג ְךיִא ףּור גְנֶע ריִמ זיִא םִע ןעוֶו
 נּוא הָלֵּפִּת ןיימ ןָא טמענ רֶע נּוא םיִא ּוצ ןָאייַרְׁש
 אייֵרְׁשעֶג ןיימ נּוא לוק ןייַמ לֶמיִה םעֶר ןּופ טְרעַה
 טאָה טאָג ןעֶו (שֵעֶגְהי) ןירעוא עֶנייַו ןיא םָכּוק

 הדוהי ילשמ

 לָׁשְמ פיע (ױגו ּונְנמ ּוצְמֶא יִּב יִאנוׂשמ זעֶ,יֵביֶלאַמ יִנֵלִיְצמ
 ןייַלקַא ףֹוא דְניִקַא ןְראוָוג ףאַלְׁש זיִא רֶׁשֹועַא ייּב

 אָז רֶע הָחְמּומ אֵפֹרַא ְךאָנ טְקיׁשְג רֶגטֶה טייֵקְפאַלְׁש
 דניק םָד זַא ןְהעֶזְג טֶָה רֶטאָפ רֶד יוִו דְנּוזַג דְניִק סֶד ןֵכאַמ
 רֶד הָּביִס איד אֵפֹור םעֶד רֶע טְגעֶרְפ טְלייֵהְג טיִנ ְּךאָנ זיִא

 ֶגיִריִרֶירמ איד זַא ןָיוִו טְסְלאָז אָפֹור רעֶד טְרעֶפְנִעןּופ
 סיִא ּבאָה ְךיִא איו ראָנ ןְטעֶרְטעֶג ּפָא ןֹוׁש ויִא קְנעֶרְק
 םיא יי זיִא עא ןעוֶוְג רַַׁשְמ ְךיִמ ךיִא באָה טְכאַרְטאַּב

5 

 א רעשט א ראט

 הניארו

 טאָנ םאָר ּפֶא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ ןֵכאַמ
 .עעֶמ יד ןיִא ןְכאַמ גיִדעֶּבעֶל עֶטֹוט יד טעוֶו
 ,יד טֶה םּוראוָו שְגעֶרְפ יִיַחְּב רֵד ַחיִׁשָמ ןּופ
 טאָג םאָד ןֵּביִרְׁשעֶג ְּךיִלְרייֵׁשְּב טיִנ הָרֹוּת
 .ץּוריִּת רעֶד ןְכאַמ גיִרעֶּבעֶל עַֹוט יִד טעוֶו
 .עֶלַא ראַפ ןְּבעֶנעֶנ ןָראוָו זיִא הָרֹוּת איִד זיִא
 ןְׁשְנעַמ יטְסאָרְּפ ןעוֶועֶגןיִנעֶז םִע נּוא ןָׁשְנעַמ
 ֹוזַא טֵרָפִּב ןייְֵׁש ראַפ ץְֶלַא טיִנ ןיִנעק םִו
 | ראָנ סאָד הָרֹוּת איִד טאָה םּורָד ׁשּודיִחַא

 םיִמָּכֲה איד סאָד ָמָר ןייֵא ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג
 ותָמִרַא רֶּפִכְוו ןייֵטְׁש ראַפ ןּופ רעֶד ןְלאָו
 || ּפָא טְניִרעֶל תֹובּותְּכ ןיִא אָרָמֶנ איִד (ומע

 ןְּבאָרְגַּב טְרעוֶו םע רעוֶו קּוסָּפ! םעֶד ןּופ
 | עֶנייֵז לֵחֹומ טאָנ זיִא םעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא
 ןייַז ףוא רֵּפַכְכ זיִא דְרֶע איד ןעֶד תֹוריִבַע

 :קְלאָפ

 וניזאה

 ,ןניזאה
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| 
 | ְךייכְג טייֵג םִע ןעֶד טאָג ןופ זנֹר םֶר ןופ ןיִרָמיִצ
 | ןֵסֹורְג ןייז רַפ רֵכעֶל זאָנ עֶנייַז םוא ךור ןייַא איו
 .ןֿפִיַמְׁש םִיַו) לומ ןייַז ןּופ םֹורַא טייג רֶעייַפ נּוא זָגֹור
 | איד ןיא הָמֹקַנ ןייֵא ןאָמעֶג טאָה טאָנ ןעוֶו (רֵיע
 | םֶרְדָיִנעֶג ּפאָרַא טאָג טאָה הֹעֵרּפ ןיִא נּוא םִיַרְצִמ

 עֶנייז רָמנּוא ןעוֶועֶג זיִא לֶפעֶגַא נוא לָמה ןייַז ןופ
  ןכאַלְטְנא ןיִּב ךיִא וא טְנאו דָור (נומדק) םּפ
 ןפ רַעירְפ רֶניַּפ יר ריִמ ןיִלעֶג לֹואָׁש רפ ןְנאַמעֶג
 נּוא טְלעמְׁש רַפ געוו םֶר ריִמ ןֶּבאָה נּא ןְּפאָלעֶג
 טאָג רָּבֶא ןיִזעוועֶג ןיִׁשָלַמ לּואָש ראַפ ְךיִמ ןְּבאָה
 סאָד טייֵקיִטְכעֶרעֶג ןייֵמ טיִמ ןְפְלאָהעֶג ריִמ טאָה
 ,"ָּכַלְכ עצ|- ןיכוי ְךאָנ םיִא ןיכ א
 רֹובכ) הָחְמְּנַה ןיינ ףוא ןעוֶועֶג ףמוס ךימ,ּבאָה
 עֶנייַמ ןופ טייקרעטול סאָד איו וזַא (יל בּוׁשָייֵדָי
 ּבאָה ךיִא ןעֶר ריִמ ּוצ ןיִרעק םיא רָע לאָז דְנעַה

 טיהעג

 טְסייוֵו רעוֶו עֶטייוְצ סאָד .ְְְּפעֶצְר יְִראַטְׁש ןְמעֶנ רֶפ ּוצ
 ְךאַמַא ןְּבאָה ּוצ ְךיִלְגעֶמ רַפ לאָמְסְנעֶר ןייַז טעוֶו ריִא ּוצ
 טעוֶו ןעֶמ ליִּפ איוִו תֹואּופָר טיִמ םיִרֹוטקאָד ףוא דְלעֶג

 יִרֲעיַט דְנוצַא ןְּבעֶג וצ לָכש ןייַמ זיִא רֶּביִרְד .ןְפְראַד
 ןטפעצער
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 תרטפה הניאצ

 טְגיִרְלּוׁשעֶגטיִנ ּבאָה נּוא טאָנ ןּופ ןיִגעֶו יִד טיִהעֶג
 ריֵמ ןיִגעק ןיִנעֶז םיּטָּפְׁשִמ עֶנייזעֶלַא ןעֶר טאָג ּוצ
 ןייִא ןּופ ּוליֵּפֲא טְרעֶקעֶג ּפֶא טיִנ ּבאָה ְךיִא נּוא

 רֶע סאוָו םֶהָרְבַא טיִמ (רֶסֵחְהִּת דיִסָח םע) ץעֶועֶג
 רֶרְניֵק עֶנייֵז טימ דָסָח ּוטְסּוט דיִסְחַא ןעֶועֶג זיִא -

 נּוא קְראַטְׁש ןעוֶועֶג זיִא רֶע סאָו קָחֶצִי טיִמ נּוא
 טיִג ךוא רָדְניק עֶנייֵּוטְסּוט טסְניִדןייַ ןיִא ץְנאַנ
 טיִמ (סָּפִַּּ ׁשֵקֲע םִעְו רֶּבַתִּת רָּבִנ םִע) ןְלאֶצַּב
 ןעֶועֶג זיִא רֶע סאוָו בֹקֲעַי זיִא סאָר ןיִרָמּול םעֶד
 רֶרְניִק עֶנייַז טְלייוֵו רֶד םוא ּוטְסאָה ריִד רַפ רָמּול
 נּוא תֶלֹוסָּפ רֶעייֵז ןּופ טְרעֶמייֵלעֶג יִיֵז טְסאָה גּוא

 ןאָּמעֶג ּוטְסאָה הְֹרַּפ יִא םֶדןְמְמִרְק ר םֶד טיִּמ
 עֶויֵּב עֶנייַנ ןעוֶועֶג לֵּבָלַבְמ טְסאָה גוא ןָמיְִק רַפ
 תֶאְו) ןֶרּוי ףֹוא טְכאַרְעֶג טאָה רֶע םֹוָו תֹובְׁשַהַמ

 וטְסאָה ןְרּוי קְלאָפ םיִרָא םֶר נוא ישות יִנָע םַע
 יִר ףוא ּוטְסּט ןָנּוא עֶנייַד נּוא (ְךיֶניֵעְו ןְפְלאֶהעֶג
 ןְכאַמ גיִרְרִיַנ ויִז טְסְלאָז ּוד ךוה ְךיִז ןָמְלאַה סאוָו

 גּוא טְכיֵל ןיימ טסיּב טאָג ּוד ןעֶד (י ירָנ הָּתַא יִּכ) -
 הֶכְּב יִּכ) ׁשיִנְרָּטְצְניִפ ןייֵמ ןטָּכייַפ רעֶד טּוט טאָג |

 ןֶשיוְצ ךיִא ףול ןוחָמּכ ןייַד ךרֶיד ןעֶר (דּודָנ ץּהֶא
 ןּופ ףֶליִה רעֶד ךרוד נּוא רֹקְלעפ יִד ןּופ לִיַח םעֶד
 נוא ןיִרעֹומ יִרָעייֵז ףוא ןְגְניִרְפְׁש ךיִא ּומ טאָג ןייֵמ
 זיִא געוֶו ןייַז טאָג (ֹּכְרַד םיִמָּת לֵאָה) ןייַא ייֵז םעֶנ
 םִיקָמ זיִא רֶע רָמּול זיִא טאָנ ןּופ גאָז איִד ץְנאַג

 ןֶצִׁשַּב סאו יד ּוצ רֶצְנאַּפַא זיִא רֶע טְגאָז רֶע םִָו -
 זיִא רעֶו ןעֶד (י יִרֲעְלַּבִמ לֶא יִמ יִּכ) םיִא ןיִא ְךיִז
 טאָה טאָנ (לֶאָה) טאָג רָזָנּוא ץּוח רֶּתעַׁשַּב ןייֵא
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע נּוא ַחֹּכ טיִמ טקְראַטְׁשעֶג ְךיִמ
 ויִּבגעוֶו ייַמ ןּופ גניְִכורְְׁש עֶלַא ןֵגְנירְפְׁש קעֶוַא
 (תֹלָיָאְּכילגרהוׁשְמ)ץְנאַגְּביְִּעֶג זיִא געֶו ןייֵמ
 ןָדניִא יִד איו םופ עֶנייַמ גָניִרְג טְכאַמעֶג םֶה רֶע
 דֵמַלְמ) ןיִלעֶטְׁש ְךיִמ רֶע טוט ךוה ןייַמ ףוא גּוא

 רֶנְרעֶּפיִק רֶד ןְמעֶרְטעֶג טְרעוֶו סֶע נּוא ןָמְלאַה ּוצ . הָמָחְלַמ רֶנעֶה עֶנייֵמ טְניִרעֶל רֶע (הָמָחְלִמַל יִדָי !

 הרוהי ילשמ

 לעוֶו ְךיִא גוא טייקְפאַלׁש םֶר ןְעוֶו רֶד ןְלאָופו ןְטְפעֶצעֶר
 שירפ ןיִנעֶז ןְטְפעֶרק יִנייֵז ןֹמּו לָּכ ןַעָריִראַק דְנּוצַא םוִא
 ריִא טְנעֶז הֶּתַע תֵעָל עֶטייוַוְצ סאָר ..ןְמעֶנ רַפ ּוצ גָנּוי גוא
 ןיִגעוֶוטְנייז רַפ דְלעֶג ןייַזּוצ רֶזַפְמְךיִלְגעֶמ ראַפ דְנּוצַא היּב
 רֶטֶלֶע ןייַז זיִּב נּוא הָמילְׁש הָאּופְרַא ןְּבאָה רֹע טעוֶו טיִמ רָד
 אָפֹוְרַא זיִא תיישה לַׁשְמְנַה .קְראַטְׁש ןיִזייֵא ןייַז רֶע טעוֶו
 איִד ןיִא זַא ןְהעֶזְג טֶה תיישה תיִרֲחַא תיִׁשאֵרֵּמ טְקוק רֶע

 טיִמ ליִפ גוא ְךאוַוׁש ןייַ ןָּי ןיִלעֶוֶו תֹורֹוד עֶגיִרְטעֶפְׁש
 סאוָו טיִמ תֹובְו ןייקחּכ ןייק ןְּבאָה טיִנ ןיִלעוֶו נּוא םיִרוסְנ
 יִד טְקעוֶו רעד ֹודָסַחְּב תיישה טֶה רֶּבִיִרְד .ְּךיִז ןעוֶויִטאַר ּוצ -

 יג טֶה גוא רֶֶיַרְפ ןייַנ לאָז רֶמעּפְׁ ןייז ףְראַד םִנ םיִרְקִמ

 דכש הניארו וניזאה

 םיִרָוּבִג יִד זַא ֿנוא זוה ןיִא רִוָד יב ןָגֹוּב עֶנְרעֶּפיִק

 טְגאָזעֶג ייז ןְּבאָה ןְהעֶז ייֵז ןְגעֶלְפ תֹומּוא איִד ןּופ
 ְגייֵּב איד ןעק דַוָד טְנייֵמ ריִא ןיִרָדְנַא םּוצ רֶנייֵא
 ןְקעֶרְׁש רֶד ּוצ ראָנ רעֶמ טיִג זיא סֶע ןייַנ ןְהיֵצ ןָא
 דַוָד זַא נּוא ןְּבאָה אָרֹומ םיִא ראַפ ןְלאָז ריִמ זַא

 נוא ןְגֹוּב םעֶד ןְמּונעֶג רֶע טֶה ןיִרעֶה סֶע טְנעֶלְפ
 ּור נוא (ֵּתַּתַו) ןָנֹוא יֵרָעייֵז רַפ ןְהיֵצ ןָא ייֵז טְגעֶלְפ

 יו ְךילְג יִא יִז וו ףֶליִה ןייַ ןְּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה
 טְסייֵרְגעֶג ּוטְסאָה הֶוְנֲע ןּופ הָדְמ ןייַר נּוא רֶצְנאַפַא
 טייֵרְּב טְכאַמעֶג טֶסאָה ּוד הָוְיַע ליִּפ טיִמ ריִמ טיִמ

 נוא ןְלאַפ טיִנ לאָז ְךיִא ריִמ רֶטְנּוא טיִרְמ עֶנִייַמ

 םיִרְמ עֶנייֿפ טְׁשְטיִלְנעֶג םֹוא טיִנ ְךיזןֶּבאָה אייז
 גּוא רֶנייַפ עֶנייַמ טְגאָיעֶג ְךאָנ ּבאָה ךיא (הָפְדִרָא)
 םיִא טיִנ ְךיִמ ּבאָה נּוא טְגיִליִט ראַפ אייֵז ּבאָה

 ליַח יֵנְְוַּת) דְנעֶל רַפ ייֵז ּבאָה ְךיִא זיִּב טְרעֶקעֶג
 ַחֹּכ טיִמ טְרֹוגעֶג ןָא ְךיִמ טְסאָה ּוד (הָמָחְלִמַל

 ןָאיֵנק טְכאַמעֶג טְסאָה ּוד ןְמְלאַה ּוצ הָמָחְלַמ
 ּוטְסאָה דְנייַפ עֶנְייַמ גּוא ריִמ רֶמְנּוא דְנייַפ עֶנייַמ

 םיִא ריִמ ּוצ ְךיִז ןיִרעֶק ייֵז םֶד ןפולָטְנַא טְכאַמעֶג
 ןָרייֵנְׁש רַּפ ְךיִא ּוט רֶנייַפ עֶנִייַמ נּוא ןעֶקאַנםִדטיִמ

 רֶמעֶג ּפָא יִרָעייֵז ּוצ ןירעק יז ןאָט אייֵז (ועֶׁשִי)
 ְךאָנ אייֵז ןָפְלעֶה טיִנ ייֵז ןּופ רֶנייֵק ןעק סֶע רֶּבֶא
 םיִנ אייֵז ליוִו רֶע נּוא םאָנ ּוצ ְךיִז ייֵז ןיִרעק םעֶד

 וו וזַא ןּבייַר ּוצ ייֵז הּוט ךיא (םֹקָחְׁשֶאְ) ןיִרעֶפְנֶע
 ןְמעֶרְמ ּוצ איִיֵז ךיִא הּוט ןְסאַנ איִד ןּופ םייִל סאָד

 ןּופ ןָניִרְטְנַא טְכאַמעֶג ְךיִמ טְסאָה ּוד (יִנֵמְלַפְּתַו)
 נוא גָאֹוד זיִא סאָד קְלאָפ ןייַמ ןּופ םָרעֶגיִרְק איד

 ְךיִמ טְסאָה ּוד םיִפיִז יד גּוא לּואָׁש גּוא לָפֹוּתיִחֲא
 רֵקָלעֶפ איד רָּביִא ׁשאֹר ןייֵא ןייַז לאָז ךיא טיִהעֶג
 גוא ןִנָיַד ךימ ןאָט טיִנ סייוֵו ְךיִא םוִו קָלאָפ סאָד

 ְֵּב) טיִנ סייוו ְךיִא םוָו קְלאַּפ םֶר ןעניד ךימ ןְזאָל
 גל ריִמ רַּפ ןְלאז עֶרְמעֶרפ יד ןּופ רֶרניק יִד (רֶבנ
 םִו רֶעֹוא םעֶד ןּופ ןיִרעֶה םעֶד ּוצ אָרֹומ רַּפ ןְגאָז

 עֶנייַמ רֶמְנּוא ּוליִפֲא טאָּבעֶג ןייַמ ןיִרעָה ןיִלעוֶו יז

 יר ולוי רֶבֵניֵנּב)ןירעֶה וצ ְךימ יז ןְלאָז ןעֶגוא
 רדניק

 ןיִנעֶוייֵז סאָו תֹובָא איד ןּופ ןְטייֵצ איִד ןיִא ןעוֶוְג םיִדְקַמ
 אייֵז נוא הָנּומֶא רעֶד ןיִא טְּפאַרְק ליִפ טיִמ םיִרֹוּבִג ןעוֶוָג

 יִקְראַטְׁ ןייַז ּוצ לֵּבִקְמ גוא לָמיה ןופ הָעּוׁשְי ןְמעֶג רַפ ןְקאָז
 םֶד גיִּבייֵא ףֹוא טְלייֵהעֶג ְךֹוא ריִמ ןיִנעֶז טיִמ רעֶד תֹואּופָר

 טְלאוָוָג טֶה ת"ישה זַא (ֶע יֵבָיֹואֵמ יִנְליִצינ .קּוסָּפ רֶד טְנייֵמ
 ןיִנעֶז סאוָו דִנייֵפ יִקְראַטְׁש יִרעֶזְנּוא ןּופ ןייַז ליִצַמ זְנּוא
 איד ןעוֶועֶג זיִא ריִמ ָךֶרֹוד טְסייֵה סאָד יריִמ ןופ רֵקְראַטְׁש
 יִדאָרְּב םָד ןּופ גאָט םֶד ןייַז םיִדְקַמ לאָז רע תיישה ןּופ הָּצֵע

 ףֶליִה ּוצ ןעוֶוְג טאָג רימ זיא שי ןַעָׁשמֶל יֵייֵהְיו) םֶד ךרֶוד
 לָטיִּפאק סאָר םֹוא ְךיִז טְזאָל רָּביִרְד ,ָךֹוא טייַצ עֶגיִטְנייַה

 ;(םָֹוע דַע ֹועְרַולּו דִוָדְל 'וגו ֹוּכְלַמ תֹועּוׁשְי ליִדְגַמנ
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 לאָז נּא ןיִרעוֶו רימ ןְלאָז עֶדְמעֶרְּפ יד ןופ רֶדְניק
 סאוָו גְנּוסיִלְׁש ראַפ םעֶד תַמַחמ ןיִרעוֶו גידעקניִה
 סאוָו טאָג רעֶד (יייֵח) ןָסילְׁש ראפ אייֵז לעוֶו ךיִא
 םיִסָנ עָלַא יִר ןאָטעֶג ריִמ טאָה רֶד גיִּבייֵא טְּבעֶל
 רֶפעֶׁשאַּב ןיימ זיִא טְשְנעֶּגעֶג נּוא (יֵרּוצ ְךּורָבּו)
 םאוָו טאָג זיִא ןֶּבֹוה רעֶד נּוא (יעְׁשִי יֵהֹלֲא םּורָיָו)
 ןֵתנֲה לֵאָה) ףֶליֵה ןיימ ןּופ רֶקְאַמְׁש רֶד זיִא רָע

 ןופ ריִמ ּוצ תֹומָקָנ טיִג םוָו טאָנ רעֶד (יִל תֹומְקָנ -
 רְָנּוא רַקָלעֶפ ןיִרעֶריִנטְכאַמ רֶע נּוא רֶנייַפ עֶנייַמ
 ןייַמ זיִא רֶע גּוא ןאָמ זייַּב ריִמ ןָליוִו סאו יִד ריִמ
 = ן טון" יע עבימ ןוָפ הֶהיֵצ םוא
 (ֵּכ לע) ןייז ליִּצַמ ְךיִמ ּוטְסּוט ןּבֹוראַּב ְךיִמ ליוִו

 נב גּוא רֵקָלעֶפ איֵד ןְׁשיווְצ ןָּבול ְךיִד ְךיִא לעוו םּורָר

 לּודְנַמ) ּבול טיִמ ןעגְניִז ְךיִא לעוֶו ןָמאָנ ייד ּוצ
 ְךָלֵמ ןייַז ןּופ ףליַה איד טסיירג רע (ּוּכְלַמ תֹועּוׁשְי
 נּוא רָוָד ּוצ ןְמְּבְלאַועֶג ןייַז ּוצ דָסֶח טּומ רֶע נּוא
 טְּבייַרׁש ׁשֶרֶרָמ רעֶד גיִּביֵא ויַּב רָדְניִק עֶנייַז ּוצ
 רעֶד גּוא (ףעַיַו בּורָּכ לַע בַּכְרִיַו קּוסַּפ םעֶד ףֹוא
 לֵאְָׂשי יד ןְגאי ְךאָנ טְלאוָועֶג טֶה הער זַא טייֵצ
 טו יא ררשס ןיא ריס םיִנ טְנאַועֶמ העָרפ םֶה
 לֵאָרְׂשִי יִד ךאַנ ןֵפֹול ְךאַנ ּוצ רָניוְׁשעֶג טָּפול םו
 טאָה גּוא ןָמּונעֶג בּורָּכ ןייַא ףוא טאָג טאָה ֹוזַא
 ָּבר ׁשֶרֶדֶמ רעד לֵאָרׂשִי ּוצ ןָפְלעֶה ּוצ ןָטיִרעֶג
 רָכיֵלְטיִא סאָוו ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םיִכָלְמ רֶעיִפ טְּביירְׁש
 יג סא נב טאב = טְנאַנעֶג טְרעֶדְנַא םֶה
 ןעֶגאָו ְךאָנ ךיִמ זאָל (םרימְׁשַאְויִבְיוא הָּפְדְרֶא
 םֶה ּווַא ןְנאָלָׁש רֶד ייֵז ְךיִמ ּואָל נּוא דָנייַפ עֶנייֵמ
 רעֶד טאָה רֶע נּוא טְרעֶהעֶג ּוצ הָלָפְּת ןייַז טאָג
 טְנאָועֶגטֶה אָסֶא ָלָמ רֶד גּוא דְנייפ עֶייַנ ןְאָלׁש
 ןְגאָלָׁש רעד ּוצ דְנייֵפ איִד טיִנ חֹּכ ןייֵק ּבאָה ְךיִא
 טְסְלאָז טאָג ּוד נּוא ןְגאָי ְךאָנ אייֵז לעָו ָךיִא ראָנ

 הניארו וניזאה תרטפה
  ןאָטסֶר לעוֶו ְךיִא טְגאָזעֶג טאָג טָה ןְגאָלְש ךָד יז
 ןיִנעֶז ייז 0 יָנָפַל ּורְבָׁשְנ יִּכ) םיִא ײַּב טייֵמְׁש םּורָד

 . ןעֶועֶגזיִא ְךאָנ רֶד נּוא טאָג רַּפ ןְגאָלְׁש רָד ןְראָו
 ךיִא םאָנ ּוצ טְנאַזעֶמ טֶה רעֶד טְפָׁשוהְי ְךֶלֵכ רעֶד
 רֶנייַפ איִד ןְגאָי ּוצ ְךאָנ ּוליִפֲא םיִנ ַחֹּכ ןייק;ּבאָה
 רעֶד ייֵז טְסלאָז ּוד נּוא ןְגאָז הֶרָיַש לעוֶו ְךיִא ראַנ
 גאָז ןאָמ םִע לעוֶו ךיא טְגאָזעֶג טאָנ טאָה ןְגאָלְׁש
 רָד ןְגאָלְׁש רֶד דְנייַפ עֶנייד לעוֶו ךיא נּוא הָריִׁש ּוד
 טְנאָועֶג : אָה רֶע ֵלָּמַ ּהָיִקְִח ןעֶועֶג זיִא ְךאַנ

 קא ה הוד י ר וי ןעיי = א ר דעה
 .טְריִצעֶג ןייֵלַא הִוַח טֶה רֶע ךוה טיִנ ךיִז טְלאַה טאָג
 טֶרהיִפעַג יִז טֶה נּוא הֶלֵּב ןייֵא טְרָיִצ ןעֶמ יוִו ּזַא
 רֶע זיִא םֶהָרְבַא ּוצ נּוא ןֹׁשאִרֲה םֶדָא ןֶהָח םֶד ּוצ
 ןּופ גאָט ןֶּפיִרָד םעֶד ןיִא ןייַז הָלּוח רַקבְמ ןְמּוקעֶג
 גּוא ןעוֶועֶג ףאַלְׁש רֶעייֵז זיִא רֶע סאָר הָליֵמ רעֶד
 םּורָד ןְּבאָרְנַּב םיִא ןייֵלַא טאָג טאָה ּוניֵּבַר הָׂשֹמ
 לאָז נוא ןּבאָה טיִנ תּואָנ ןייק ׁשְנעֶמ ןייֵק לאָז

 יָזִמָפ נוק םוטמ םעוֶו ווא ןוינ םִיקִמ תֹוִָמ

 ,הכרב תשרפ
 המלׁש טְּבייַרְׁש ייַחְּב רעֶד (הָכָרְּבִה תאזְק

 לֶיַח תֶׁשֲאַל יִלְׂשִמ ןיִא טְנאָז ְךֶלֶמַה
 ןְניִפעֶג ּבייוַו גיִלק ןייֵא ןעק רעוֶו (אָצָמִי יִמ
 םָלאַה נוא טְכאַנ נּוא גאָט שיִּבַרַא איִז םָד
 וזַא םיִיַנַע ּוצ הֹקָדְצ טיִנ נּוא זֹוה ריִא םֹוא
 הֶׁשֲא ןייֵא ןעֶד ןְּבֹול ּוצ יּואָר זיִא הָׁשִא ןייֵא
 וצ ןְגנעֶרְּב רֶדְניק עֶרֶהיֵא נּוא ןאַמ ריִא ןעק
 ףְראַדַּב ןעֶמ םוו טיִּבַרַא יז ןעוֶו אֶּבַה םָלוע
 נוא ןְציִז ןינעק דֶדְניִק יד נּוא ןאמ רעֶד נּוא
 ןְראוָו זיִא ףּוג רָד יו ֹוזַא נּוא הָרֹוּת ןיִנְרעֶל
 לאָז ׁשְנעֶמ רֶד יֵדְּכ הָמָׁשְנ רעֶד ּוצ ןְּבעֶנעֶג
 םאָד ְּךֹוא זיִא ֹוזַא ןְגיִד טאָנ טְכעֶר ןינעק

 םיִא לאָז יז ןָׁשְנעֶמ-םוצ ןּבעֶגעֶג ןְראוָו ּבייוַו
 םֶד ןֶניד טאָג טְכעֶר ןינעק לאָז רֶע ןְפְלעֶה
 רעֶד זַא רֶוֵע הֶכָז טְגאָועֶג םיִמָכֲח יד ןְּבאָה
 סאָד ּבייַװַא טאָנ םיִא טיִנ הָכֹוז זיִא ׁשְנעֶמ
 מאָנ טְכעֶר ןיִנעֶק לאָז רֶע םִיִא טָּפְלעֶה איז
 זיִא םִע (יִפֹויַה לָבָהְ ןֵחַה רַקְׁשנ רֵּכֶא ןניד
 .ןייֵׁש זיִא יִז לייוַו הֶׁשֶא יִד ןֶּבֹול ּוצ יּואָר טיָנ
 עֶטּוג טֶה איז ןעוֶו ןֵּבֹול ּוצ יּואָר זיִא יִז ראָנ
 תֶׁשֲאנ טְנאַזׁשְרְדִמ רָד נּוא .ְּךיִז ןיא םיִׂשֲעַמ
 יִז הָרֹוּת יִד ןעֶמ טְנייֵמ םָד (אָצְמִי יִמ לִיַה
 ןיִא ןעֶד הָׁשא עֶגיִלְק ןייא ּוצ ןעֶכעֶלְנעֶג זיִא
 םיִׂשֲעַמ עֶטּוג נּוא תֹומְכָח ליפ זיִא הֶרֹוּת רֶד
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 וצ ןְמּוק אייֵז ךרֹוד ןעק ןעֶמ םאָד ןְּביִרְׁשעֶג !
 םו'ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןֶּבֹול טייל נּוא אָּבַה םֶלֹוע -
 רֶד יִׁשְטאָח םיִא ןְׁשְנעֶּב נּא הָרֹוּת טְניִרעֶל !

 טְסעֶד ןּופ טאָנ ןּופ טְׁשְנעֶּבעֶג זיִא .שְנעֶמ

 ןּופ דְנעֶה איֵד ןיִא ןְּבעֶגעֶג טאג טאָה ןיִנעוֶו
 םּוצ ןֵׁשְנעֶּב טייל ןינעק ךֹא ןְלאָז ייֵז ןֶׁשְנעֶמ !

 ןֹוׁשאִרָה םֶדֶא טְׁשְנעֶּבעֶג טאָג טֶה ןְטְׁשְרעֶ !
 טאָנ טאָה ןְמּוקעֶג זיִא םֶהָרְבַא זיִּב ַחֹנ נּוא

 רֶע דְנאַה רעֶד נּוא הָכָרְּב איד ןְּבעֶגעֶג םיִא !
 רע ןְמעוֶו נוא ליוִו רֶע ןְמעוֶו ןָׁשְנעֶּב לאָז
 רעֶד טְשְנעֶּבעֶג ןייַז לאָז רעֶד ןׁשְנעֶּב טעוֶו
 קָחֶצִי ּוצ הָבְרְּב איִד ןְּבעֶגעֶג טאָנ טאָה ְּךאָנ

 ּוצ טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה קֶחְצִי נּוא דִנאַה ןייַז ןיִא !
 עֶנייַז ּוצ טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה בֹקֲעַי נוא בקי -
 הָׁשמ טֶה ְךֹוא ֹוזַא נּוא טוט ןייַז רַּפ רָדְניֵק -
 לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה נּוא ןאָטעֶג !

 תאזע קּוסַּפ רעֶד טְנאָז סאָד טֹוט ןייז ראַפ

 הָכָרְּב יִד זיִא םָד (הָׁשֹמ ְּךַרּב רֶׁשֲא הָכָרְּבַה
 ראַפ לֵאָרְׂשִי יִד טְשְנעֶּבעֶג טאָה הָׁשֹמ םוִו
 טאָה םֶעָלְּב טְנאָזעֶגטאָה טאָנ נּוא טֹומ ןייַז
 תֹוכָרְּב ֶּביִז טיִמ לֵאָרְׂשִי יד ןָשְנעֶּב טְלאָזעֶג
 תֹוחָּבְזִמ ןֶּביִו טעֹוּבעֶג טֶה רֶע םוָו רַּפ רעֶד
 טֶה נוא טאַהעֶג גֹוא וייַּב ןייֵא טֶה רֶע ראָנ
 םּורד תֹוכָרְּב ייֵרְד טימ טְשְנעֶּבעֶנ ראָנ יי
 נּוא ץְראַה טּונַא טאָה סאוָו הָׁשֹמ ןִמּוק לאָז
 טימ ְךאָנ לֵאָרְׂשִי יִד לאָז נּוא גֹוא םּג ןייַא
 טְליִפרָד ןְלאָז סע יִדּב ןׁשְנעֶּב תֹוכרְּב ליפ
 הָׁשֶרַּפ יִד הָׁשק זיִא תֹוכָרְּב ןֶּביִז יִד ןיִרעוֶו
 זיִא םֶד (הָכָרְּבַה תאֹזְו טימ ןָא ְּךיִז טְּבייֵה

 יאיר ר ר

 טאָה הָשמ םוָו הָּכרְּב יִד זיא סאָד ׁשְמייֵט
 רע טגאָז ְךאָנ רָד :ּואלֵאָרְׂשִי ּוצ טְׁשְנעֶּבעֶג
 רַע ייֵא דייַר יִרָדְנַא טיִמ םִיִקּוסְּפ ליִפ ראָנ
 ְךיִז טאָה הָׁשֹמ זיִא ץּוריִּת רעֶד ייֵז טְשְנעֶּב

 א אב

 םו הָרֹוּת יִד (בֹקֲעַי תֵלָהְק הָׁשָרֹומ הָׁשֹמ ּונָל הֶוִצ הָרָיּתנ
 ןייֵא םֶד ּוצ ּבֶרַא ןיֵא זיִא יִז ןְטאָּבְג זְנּוא טֶה הָׁשֹמ

 טְניִרעֶל סאָָו רָד טְגאָזָג טֶה ריִאָמ יִּבַר בֹקֲעַי ןּופ גָנּולְמאַו ִ

 יז ׁשֵדֵחָמ ןעק נּוא ןכאז ליפ ּוצ הֶבֹוז רֶע זיא ּהָמָׁשָל הָרֹוּת
 הָרֹוּתַה תֹודֹוס טְסייו נּוא םֶעִייַנ הָרֹוּת רֶד ןיִא גאָט עֶּלַא

 ׁשֶנעֶמ רֶר זיִא רעוֶו ןיִגערְפ ןיִלעוֶו רצימֲעטעוֶו רֶמאָמ גּוא
 תֹודֹוס לֶמיִה םֶד ןּופ ןייַז הֶלֵגְמ םיִא לאָז ןעֶמ הָנֹוז זיִא םוָנ !

 גאָט עֶלַא הֶרָוּת רָד ןיִא ןיִיַ ׁשֵרֵחְמ ןיִנעק לאָז רֶע הֶרֹוּתַה

 רֶׁשֹוע ןייֵ לָׁשֶמַא זיִא סֶע .ןיִרעֶפְִע וזַא םיִא ּוטְסְלאָז םֶעייַג
 ֵימ יִביֵלְטֶע טְבאַקֶעַג טאָה גוא הָדְֲעְפַא טְבאַמעֶג טאָה ְּו

 ישי

 הרב תשרפ

 שעיעד 2 יי, טיט,
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 יִװ טְכאַרְטעֶג ְךיִז טֶה נוא ןָמְלאַהעֶג גיִרָדיִ
 זיִא רֶדֵס רעֶד לֵאָרְׂשִי ןָׁשְנעֶּב ּוצ ךיִא םּוק
 ןיִּב ְךיִא גּוא רֶדְניִק עֶניַז טְׁשְנעֶּב רֶמאָפ ןייַא
 טְׁשְנעֶבְּךֶלמ ןייֵא ךֹוא נּוא רַטאָפ רֶעֶייז טיִנ
 םּורָדְּדַלִמ ןייק .טיִנ ןיִּב ְּךיִא נּוא קְלאָּפ ןייַ
 טאָה טאָנ ּזאָּב יניִסֵמ ַײל טְנאָועֶג הָׁשֹמ טֶה
 נְראַּב םָד ףֹוא ןְּבעֶנעֶג לֵאָרְׂשִי ּוצ הָרֹוּת יד
 ּוּכִּת םֵהָח רֶע טְגאָז ְּךאָנ רעֶד נּוא יֵניֵ
 ּוצ םיִפ יֵרעיי ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד (ףיִלְַרָל
 ּוצ לֵּכִקְמ יֵניִס גְראַּב םעֶד רֶטְנּוא ןְסֹוטְׁש
 אָׂשית רע טְנאָז ְּךאַנ רעֶד נּוא הָרֹוּת יֵד ןייַז

 טְרעֶהעֶג ראָנ ןֶּבאָה לֵאָרְשִי יד ְּךיֶתֹורְּבַדְמ
 (ךיֶהֹלַא ַי יִכֹנָא) טאָנ ןּופ םיִרּוּביד אייווְצ
 לייוו נּוא (םיִרָחַא םיִהֹלֲא ּךֶל הָיְהִי אל נּוא

 ןעוֶועֶג קְראַטְׁש רֶעייֵ זיִא טאָנ ןּופ לֹוק םֶד
 םֶה ןְראוָועֶג טוט עַלַא לֵאָרְׂשִי יִד ןיִנעֶז ֹוזַא
 םיִתָמַה תיְחִּת ןּופ איֹוט ןיִרָדָיִנ טְכאַמעֶג טאָנ
 טְנאָועֶג ןְּבאָה נוא ןָראוָועֶגגירעֶּבעֶל ייֵז ןיִנעז
 תֹורָּבַד יִרָדְנַא יד ןְנאָז ייֵז לאָז רֶע הָׁשֹמ ּוצ
 הָׁשֹמ (הָׁשֹמ ּונָל הָוְצ הָרֹוּתנ רֶע טְנאָז םֶד
 ןְּבאָה ייֵז נּוא הָרֹוּת יד טְניִרעֶלעֶג זְנּוא טֵה
 ויִא םּורָד יִּבָר ןייֵא ראַפ ְמּונעֶג ףֹוא םיִא
 איו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי איד ןֶׁשְנעֶּב לאָז רָע יּואָר
 םיִדיִמְלַּת יִד רַדְניִק עֶנייַז טְׁשְנעַּב יִּבַר ןייֵא
 טְּבייֵרְׁש יַנּוקְזִח רעֶד אְּךֶלֶמ ןּורּוׁשיִּב יִהְיַמ
 לֵאָרְׂשִי יד רֶּביִא ְּךֶלֶמ ייֵא ןעוֶועֶג זיא הָׁשֹמ
 ןייַא טאָה רֶע לייוַו (םֵע יִׁשאֵר ףֵסאתְהִּבִ
 ןופ יִטְמָלֲע איד ןְייֵמּורְמ טיִמ טְליִמאעֶג
 ןיַא טְליִמאַז ְךֶלֶמ ןייֵא יז ֹוזַא קְלאָפ םעֶד
 טְכעֶר םִע זיִא םּורָד רֶדְנאַנַא ּוצ קְלאָפ םֶד
 ְךַלָמַא איו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי יד ןָׁשְנעֶּב לאָז רֶע
 יִהְיַע טְּבייַרְׁש יישר נּוא קְלאָפ ןייַז טְׁשְנעֶּב
 ְךֶלָמַא זיִא טאָנ ןעֶמ טְנייֵמ (ּךֶלָמ ןּורּוׁשיִּב

 רביא
 בקעי להוא

 . הָדּועְפ רֶד ּוצ ןָפּור טעֶוו רֶע םיִו ןְׁשְנעֶמ יד ןְּבעֶגּוצ םיִלָכֲאַמ

 יז טיִג רֶע ןיִרעֶדְנַא םעֶד ְךאָנ םֶנייֵא םיִלָכָאַמ איִד רֶע טיִג
 ןָפעֶגְג ףֹוא טינ ןָּבאָה ייֵז ןֵמָז לָּכ לָכֲאַמ יִרעֶדְנַא סאָר טיִנ
 טיִּג לֶכֲאַמ יִטְׁשרע סר ףֹוא ןיִסע ייֵז זַא לֶבַאמ יִטְׁשָרֶע םָר
 לֶכֲאַמ עֶטיִרְד םָד םעֶד ְךאָנ נּוא לֶכאַמ יִרְעָדְנַא םֶר ייֵז רֶע
 זַא ןְרייֵפ הָמְכָח ָצייֵג ןייק ןָׁשְנעֶמ םעֶד טיִנ טיִג טאָג ֹוזַא

 ןיִא טייקַידיִמ ןייַז טיִמ הָכאָלְמ ןייַז ןאָטעֶג ּפָא ןוׁש טֶה רֶע
 רֶע גּוא ןייַז גיִׂשַמ לאָז רֶע זיִא ַחֹּכ ןייז גיִלְדעוֶו הָרֹוּת רעֶד

 רָד םיִא ףֹוא טְרעוֶו לאָמְסִנעֶד ןייֵז גיִׂשַמ טיִנןייַמ ןֹׁש ןעֶק
 טאָג גוא הָמֵכָחַא טיִמ לֶמיִה םֶד ןּופ הָאּובְנ ַחּורַא טקעוֶו

 ןיא
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 ְךאָנ םיִטָׁשְּפ עֶרייֵּב ְךאָנ לֵאְרְׂשִי רֵּכיִא
 ןעֶמ ןעוֶו ןיד ןייא קּוסָּפ רעֶד זְנּוא טְניִרעֶל
 ןָיַדַא רֶדֶא לֶהקַה שאר ןייֵא ףֹוא טְמעֶנ
 יּואָר זיִא רֶע ּבֹוא ןְהעֶז ְּךאָנ טְכעֶר ןעֶמ וּומ
 סאָד ןיָידַא רֶדֶא לֶהקַה שאר ןייֵא ןייַז ּוצ
 אייז (הֶׁשֹמ יִרֲחַא ּוטיִּבַהְו) קּוכָּפ רֶד טְנאָז

 זיִא רֶע ּבֹוא הָשֹמ ְךאָנ טְקִיקעג ְּךאָנ ןְּבאָה
 קּוסָּפרַה טְנאָז םּורָד נּואְּךָלְמא ןייַז ּוצ יּואָר
 ףֹוא טאָג ןֶּבאָה אייֵז (ְּךֶלֶמ ןּורּוׁשיִּב יִהָי)
 גּוא ןקוק ְךאָנ םעֶד ְּךאָנ ְךֶלֶמַא ראַפ ןְמּונעֶג
 ןּורּושיִּב ןעֶד טְביִרְּפעֶג ְּבאָה ייֵז םָו ןָביֵרְּפ
 זיִא הָׁשִמ .(םיִהֹלֲאָה שיִאנ ןקוק ׁשְטייַט זיִא
 טֶה רֶע לייוַו ןאמ רָכילְטעֶגַא ןְפּורעֶג ןְראוו
 טֶה םּורָד רָדָא טאָג ןּופ תֹוָצִמ ןאַטעֶג ןיילַא
 יו ֹוזַא ןעֶד (םיִהֹלֲאָה ׁשיִאנ ןָסייֵהעֶג הָׁשֹמ
 ןייַז ןּופ רֶדָנ םעֶד ןיִרעֶטְׁש ראַפ ןאק ןאַמַא
 ַא ןייֵטְש ןְּבייַלְּב זאָל םיִא ןעק גּזא ּבייַו
 טאָנּוצ טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טֶה ְּךֹוא ֹוזַא ליוִו רֶע
 זַא נּוא טאָג ףֹוא ייֵטְׁש (ַי הָבּוׁש ַי הָמּוקִנ
 ייַּב הור טְנאזעֶג רע טאָה טְלאוָועֶג טֶה רֶע
 ןייַז טיִמ טְפאַׁש ןאַמ ןייֵא יו ֹוזַא טאָנ זנּוא
 ןָפּורעֶגְןְראוָו לֹוכָיְבַּכ הָׁשֹמ ויִא םּורָד ּבייוַו
 ְךָאְלַמ רעֶד (ותֹומ יִנָפִלִנ טאָנ ןּופ ןאַמ רָד
 ןייז ןָמעֶנ ּוצ הָׂשֹמ אייַּב ןְגאַטְׁשעֶג זיִא תֶוָמַה
 . טְראַו טְנאועֶג םיִא טאָה הָׁשֹמ נּוא הָמָׁשְנ
 (אָּב יִניִסֵמ ַי לֵאָרְׂשִי יִד טְׁשְנעֶּבעֶג טֶה גּוא
 םעֶד ןיִנעֶו ןּופ טְּבייַרְׁש קָחְצִי תֹודָלֹוּת רֶד
 עֶטּוג יד טְגאָועֶג רֶעיִרְפ טאָה הָׁשֹמ ןיּבמר
 ְךיִז טֶה טאָג טְגאָז נּואו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִׂשֲעַמ
 םעֶד ףוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְויוואַּב ןֶּבֹוהעֶג ןָא
 ןֵמּוקעֶג הָניִבְׁש יִר זיִא ְּךאָנ רֶד נוא יֵניִ גְראַּב

 להוא :
 ָךיִז טֶה סאוָו רֶד רֶּבא הָרֹוּת רַד ןיִא םָעֹויִנ עיִדֹומ םיִא ּזיִא

 הָמָכָח ןייַז טיִמ ַּכ ןייז גיִלְדעוֶוןייז גיִׂשַמ לאָז רֶע טְהיֵמאַּב
 הָמָכָח ןייז ףיִסֹומ ְּךאָנ ןעמ לאָז סאָוְךאָנןייַז גיִׂשַמ ןעֶק

 ראָג ריִא טיִמ רֶע טֶה רֶעיִרְפ ןּופ טֶה רֶע סוָו הָמְכָח יִד זַא !
 סאוָו ְךאָנ םיא ייַּב טְפאָלְׁש איִז הָרֹוּת רֶד נּוא ןאָטעֶג טיִנ
 יִּכ וגו רַמָא ןּולּובְוִלְו תֹומָכָח ְעייַ ןייַז ףיִסֹומ ןעֶמ לאָז
 ףיִׁש איִד זַא זיִא רֶגייֵטְׁש רָד (יוגו יִנֹופְׂשּו ּוקָניִי םיִמָי עַפָׁש

 .יִרעְֶנַא ר ןיִא הָניְִמ ןייֵא ןּופ הָרֹוחָס טיִמ קעוֶוַא טייֵג
 רָרָא הָרֹיחְפ ןייק קיִרּוצ ןִמעֶנ ּוצ טיִנ טאָה ףיִׁש יִד זַא נּוא

 יש יִד גוא הָרֹוחְס ןייק ןְמעֶנ טיִנ ליוִו ןאַטיִּפאק סְפיִׁש רֶר
 רַד טְגייֵל ֹוזַא רֶסאֹוַו םעֶד ףֹוא גידייל ןייֵג טיִנ ְךאָד ןעק

 רֶניימְׁש טיִמ רֶדָא טְמאַז טיִמ ףיִׁש איִד ןָא ןאַטיִפאָק פיש
 הָׁשֹמ טאָה סאָר רֶסאֵוו םעֶד טיִמ ןייֵג ןיִנעֶק לאָז איִזיֵלכ

} 

 0 הניאוו

 .עוא לֵאָרְׂשִי ייַּב ּביִלְּבעֶג זיא נא ןֵּכְׁשִמ ןיִא
 .עֶלַא ּוצ ןְמּוקעג זיִא טאָג טְגאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד
  ןְכאָה הָרֹוּת איד ןייַז לֵּבֹקְמ ןְלאָז ייֵז תֹומּוא
 .לָּכו ןְמעֶנ ןָא הָרֹוּת איִד טְלאועֶג שיִנ אייֵז
 | ׁשֵדֹקְכ ןְּבאָה סאָו יד עֶלַא ּּךרְיְּב ויָׁשֹורְק
 | ּובִּת םֵהְוְו דְנעֶה עֶּנייַד ןיִא ןיִנעֶז ןעוֶועֶג םֵּׁשַה

 .ןופ ןָסֹוטְׁש ּוצ ְךיִז ןְּבאָה אייֵז נּוא (ּךיֶלְנִרְל
 הָׁשָרֹומ הָׁשֹמ ּונָל הָוְצ הָרָוּתנ ןיִגעוֶו טעֶנייַד
 || לֵּבִקִמ ןְּבאָה רימ ןְגאָזִיִוְל יד (בקֲעי תַלֲהֹק
 .םָװ הָׁשּורְיַא רַפ הָׁשֹמ ןּופ הֶרְוּת יד ןעוֶועֶג
 נּוא בֹקֲעַי ןּופ גְנּולְמאז ןייֵא סאָד ןיִנעֶז ריִמ
 רעֶד ןּופ סאָד ְךֹוא זָנּוא טְניִרעֶל קּוסָּפ רעֶד
 ןְּבעֶנעֶג ןְראָָו לֵאָרְׂשִי ּוצ זיִא ןיִגעֶו הָרֹוּת
 ןיִלעֶו ייֵז ןעוֶו נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא דְנאַל סאָד
 ןְביִרְט רַפ איי ןיִלעוֶו ןְטְלאַה טיִנ הָרוּת יִד
 .הָנּוצַא ןיִנעֶז רימ יו וזַא דְנאַל םֶד ןּופ ןיִרעוֶו
 ףֵסֵאְתִהְּב ךֶלֶמ ןּורּושיִּב יִהָיע ןְּביִרְמ ראַפ
 רשי ןְׁשיוְצ ְּךֶלֶמ ןייֵא זיא טאָנ (םע יִׁשאֶר
 רֶדְנאַנַא טיִמ טְליִמאַועֶג ןייַא ןיִנעֶז אייֵז איו
 גיִרְק ןייק סאָד יז ןֶׁשיוִוְצ םֹולָׁש ןְּבאָה נּוא
 (תֹומָי לֵאָוןִבּואר יח ייֵז ןְשיוִוָצ אָד טיִנ זיִא
 לאָז נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ןְּבעֶל לאָז ןֵבּואְר
  טְלעֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןירעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג שיִנ
 || םִו םֶד ןיִרעוֶו טְנאַמ רָד טיִנ םיִא לאָז סע
 | ןיינ ןופ ריִנעֶלעֶג םָד טְרעֶטְׁש רַּפ טאָה רֶע
 | ןיִרעוֶו טְלייֵצעֶג טעֶו רֶע נוא בֹקֲעַי רֶטאָפ
 רעירְפ טאָה הָׁשֹמ נּוא רֶדיִרְּב עֶנייַז ןֶׁשיוֵוְצ
 רֹוכְּבַא זיִא רֶע לייַו ןֵבּואָר ּוצ טְשְנעֶּבעֶג
 ןיִא קָלֲחַא ןְמּונעֶג רֶעִיִרְפ טאָה ןֵבּואְר גּוא
 הָכָרְּב ןייַא הָׁשֹמ טְנאָז ְּךאָנ רֶד לֵאָרׂשִי ץֶרֶא
 קָלֵח ןייֵא ןְמּונעֶג טאָה רֶע לייַו הָדּוהְי ּוצ

 ךאנ

 הכרב

 : בקעי

 ןופ עַפְׁש איד (ּוקָניִי םיִמָי עַפָׁש יִּכְ ןּולּובְז טֶבֵׁש טְׁשְנעֶּבְג
 ןופ רֶנאַל ןיִא ןעֶמ טְנייֵמ םָר ןְגיֹוז ייֵז ןיִלעוֶו ןיִרעֶסאוַו יִד

 ןניִפעֶג ךיז םעוֶו םָע םֹורְג עַפִׁש יד ןייַז טעוֶו ןילֹובְז טֶבׁש
 ןְטְסאק ןיִלעוֶו תֹורֹוחְפ איד נּוא תֹורֹוחְס ייֵלְרעֶלַא םיִא ייַּב

 ייטְׁש טעוֶו דְנאַלןייו גוא רֶרְעֶ ִרָדנַ ןיִא יו ריִלְלעוֶ
 ןּופ תֹורֹחְס ןְריפ ייֵז ןיִלעוֶו םי םעֶד ןופ ןְטְראָּב םעֶד אייַב
 איִר ןיִא ןיִלעוֶו אייז גוא רֶדְנעֶל יִרעֶדְנַא ּוצ דְנאל רֶעיי
 קיִרוצ נּוא (פ'ח יֵנּומְט יִנּופְׂשּ) ןניד רַּפ רְלעֶג ליִפ תֹורֹוחס

 פיש יִר תֶמחַמ טְמאַז טיִמ ןֶרָלָג ןָא ןֶעייֵג ןֶפיִׁש יד ןיִלעוֶו
 ןולּובְז ןּופ רָנאַל ןיִא קירּוצ ןָרֶהיֵפ ּוצ סו ןְּבאָה טיִנ ןיִלעוֶו
 רָרייֵא תֹורֹוחְס ריִלוְלעֶ ןייַז םעוֶו דְנאַל ןייַז ןיִא םּוראוָו

 { רֶרָנעָל יִרעֶרְנַא ןיִא



 הניאצ תשרפ

 טְּבייַרְׁש יישר םיִטָבְׁש ירְָנַא רֵפְבּוארְּדאָנ
 ייֵז לייַו ןֵבּואְר ייַּב הָדּוהְי םּורָד טְגאָז רֶע
 תֹוריֵבעג יִרְעייִז ןעוֶועֶג הֶדֵוְתַמ עֶדִייִּב ןְּבאָה

 טאָה רֶע נּוא ןאַמעֶג הָבּוׁשִּת ןְּבאָה גּוא |
 ּוצ ןייַז קְראַמְׁש לאָז רֶע הָדּוהְי טְׁשְנעֶּבעֶג
 אָרָמְג איִד א"וע איִד טימ ןְטְלאַה הָמָחָלִמ
 םוָו ראָי ניִצְרעֶפ עֶלַא םָד תֹוּכַמ ןיִא טְגאָז
 ןְּבאָה רָּבְדִמ רָד ןיא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יד

 םיִטָבָׁש ִד ןופ רֶניֵּ יד ןְאָרְטעֶגךיִז טימ יז !

: 
 א

ֹ 
 יש

 רֵנייֵּב יד גּואןֹורָא ןיִרעֶדְנּאַּבַא יא ןָכיִלְטיִא
 ןורָא ןיִא טיִׁשְמאַקעֶג ְךיזןְּבאָה הָדּוהְי ןּופ
 ןיִא זיִא רע לייוַוטאַהעֶגעֶהּור טיִנ ןּבאָה נּוא
 טֶה רֶע סאוָו ןָא לאָמ םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג םֶרָח
 נּוא רֶמאָפ ןייַז ּוצ ןיִמִיָנַּב ראַּפ ןעוֶועֶג בֵרֶע

 ְךיִא (םיִמָיַ לָּכ יִבָאָל יִתאָטֶהְו) טְגאועֶג שֶה
 לעוֶו ְךיִא ּבֹוא ןייַז םֶרֵח ןיִא גיִּבייֵא לאָז
 טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טאָה ןָגנעֶרְּב ּפֶא טיִנ ןימָיְנִּב
 הָדֵוְתִמ טֶה ןְבּואְר סאָד טְכאַמעֶג טֶה רעוֶו
 יה לייוו ןעוֶועֶג םֵרֹוג הָדּוהְי טֶה םָד ןעוֶועֶג

 ֹוזַא תֹוריִבַע עֶנייַז ףֹוא ןעוֶועֶג הָדֵוְתַמ טאָה
 -ְלאַּב ֹוזַא ןעוֶועֶג הָדֵוְתִמ ְךֹוא ןֵבּואְר טאָה
 טֶה נּוא ןְמּונעֶג ןָא הָלִפָּת םֶהָׁשֹמ טאָנ טֵאָה
 םּוצ םעֶנייֵא הָדּוהְי ןּופ רָנייֵּב יד טְּפעֶהאַּב
 ןייֵג טְזאָלעֶג טיִנ םיִא טֶה ןעֶמ ראָנ ןיִרעֶדְנַא
 הָרֹּת ןיִנְרעֶל ּוצ לָמיֵה ןיִא הָביִׁשְי רֶד ףֹוא
 םיִא ןעֶמ טֶה ןאָטעֶג הָלֹפְּת רֶדיוִו הָׁשֹמ טֶּת
 ןינְרעֶל ּוצ הָביִׁשְי רעֶד ןיִא טואָלעֶג ןייַרַא
 גאָזעֶג רע טאָה יִוֵל ּוצ :ּוא (רַמָא יִוְֵלּונ
 ןְּבאָה סאוָו עֶלַא ןְגאָלְׁש רֶד ןּבאָה ייֵז לייוַו
 טאָה יִול ןייֵא ןעוֶוּוליִפֲא טְניִדעֶג לֶנַע םאֶד
 גוא לֵאָרְִׂי ןייֵא רֶטאָפ ףיִטׁש ןייֵא טאַהעֶג
 טֶה רָמּומ ןייא ןּופ לֵאָרְׂשִי ןייֵא רָדְורְּב ןייַא
 לֶנַע םאָד ןֶּבאָה אייֵז ןעוֶו טיִנְרהעֶג אייֵז רֶע
 ןעֶועֶג לַמ יִוֵל טֶבֶׁש ְּךיִז טאָה ְּךֹוא טְניִרעֶג
 ְךיִז ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא
 ןניִקְסִּפ ייֵז ניא רֵּבְדִמ רֶד ןיֵא ןעוֶועֶג לַמ טיִנ
 נּוא תֹונָּבְרק ןְגנעֶרְּב נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ םיִניֵד
 אייֵז ןּופ םיִעָׁשִר איד טיימענ ןְראוָו זיא םִעי
 רָד ןיא הָנּוהְּכ רֶד ףֹוא טְניִרְקעֶג ןְּבאָה םָו
 סאָד טְנאָועֶג תֹואיִבָנ רֶע טאָה ְּךֹוא דֶּבְדִמ

 יִד ןיִא לֵאָרְׂשִי יִד ףֹוא ןֵמּוק טעו םַכּויָטְנַא
 ּוהָיְתִּתַמ ןּופ רֶדְניִק יִדםיִאָנֹומְׁשַח יִד ןּופ געֶט
 רעֶד םיִא ןיִלעוֶו םיִאָנֹומְׁשַח איד נוא ןַהֹּכַה

 ןכש הניארו הכרב

 טּבייַרְׁש יֵיַחְּב רעֶד (רמָא ןיִמִינבל ןְאָלְׁש
 םיִׁשְרְקמ ייד ןייַזמעוֶו סֶע םֶד ןזיועֶג טֶה רֶע
 נּוא ןיִמינִּב ןופ קֶלָח ןיִא ןייז טעֶו םֶנייֵא
 לאָזהְנַבְׁש יִד ןעֶועֶג הָכֹוו םֶה ןיִמיָנִּב לייַו
 ןעוֶועֶג הָכֹוז ר טֶה םּורָד קָלָח ןייַ ןיִא ןעּור
 רָב ןיינ ןיִא טְהּורְגטיִנ טֶה םיִראָו ןייק םֶד
 ןייק סאוָו ןיִנֶז ןֶּביִז טְגאָז אָרָמִנ איָד ןעֶד
 םֶהָרְבַא רַבֹק ןיִא ןְפעֶנעֶג טיִנ ייֵז טֶה םיִראוָו
 ןיִמָינִּב גוא םִַרמ ןרֲהַא הָׁשִמ םֹקֲַי קָחְצִי
 ןייק ְךֹוא ןְּבאָה ְּךֶלֶמַה דוד ןְגאָז לייֵטַא נוא
 רעֶמ ויִא ןיִמָיְנִּב לייוו נּוא ןֶסעֶגעֶג טיִנ םיִרעוֶו

 יִד םֶד םיטָבִש עֶלַא ןּופ ןְראוָועֶג טְׁשְנעֶבעֶג
 טייֵטְׁש םּורָד קל ןייַז ןיא ןעּור לאָז הָנכְׁש
 יוֵו ֹוזַא טְניִראָפ ןּופ ןְמאֵנ ןייַז ַיַּב ו'או ןייק

 הָכָרְּב איִד סאָד ןְזיוו ּוצ םיִטָבְׁש עָלַא ייֵב
 עֶלַא ּוצ ְךייֵלְג טיִנ רֶדְנּזאּב ויִא ןיִמיְנּב ןּופ
 רֶע טאָה ףֵמֹוי ּוצ (רַמָא ףֵסֹויְלּל םיִטָבֶׁש
 עֶטּנןייַז לאָז דְנאַל ןייַז ןיִא םאָד טְשְנעֶּבעֶג
 טעו דֶרֶע ןייז ןּופ גּוא תֹוריִּפ נּוא הָאּובְּת
 ׁשֶרֶדַמ רעֶד רֵּבַליִז נוא דְלאָנ ןעֶּבאָרְג ןעֶמ
 טיִמ טְשְנעֶּבעֶג ןָראוָו ףֵמֹוי זיִא םּוראו טְגאָז
 ּבייוַו ןייַז טָה ןֹושאִרָה םָדָא לייַַו דְרֶע רֶד
 ןּופ דֶרָע איד זיִא ֹוזַא טְנְלאַפעֶנ ןעֶוייִּב ּוצ
 ףֵמֹוי רֵּבֶא ןְראוָועֶג ןְמְלאָׁשעֶג ןיִנעוֶו טעֶניי
 ּבייוַו םֶניִראַה ןייַז ןיִרעֶה טְלאוָועֶג טיִנ טֶה

 טְשְנעֶּבֶגְיִנעוֶו טעֶניי ןּופ דֶרֶע יד זיִאםּורְד
 ןָא ףֵמֹוי אייַּב טאָה הָרֹוּת איִד ןיא ןְראָזעג
 םע (הָחאֹובָּתת טראוָו גנאל ןייא ןֶּביִרְׁשעֶג
 אֹובְּת ןייֵמְׁש לאָז םִע ןעוֶועֶג גּונעֶג טְלאוָו
 ןייק ןְמּוקעֶג רעֶיַרְפ זיִא ףסֹוי זַא טְוייוו םֶד
 ןיִא רֶע טעוֶו ֹוזַא םיטָבְׁש עֶלַא רַפ םִיַרְצִמ
 ץֶרֶא ןייק ןִמּק רֶעירְפ חיִׁשָמ ןּופ נעֶט איד
 יִּבַר רֶהאָי גיִצְרעֶפ נּוא ףְניִפ טיִמ לֵאָרְׂשִי
 טיִנ הָשמ טאָה םּוראָו טְּבייֵרְׁש ליִרָסיִא
 טאָה רֶע איו ֹוזַא ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש טְשְנעֶּבעֶג

 יד לייַו זיִא סֶד םיטָבָׁש יֵרעֶדְנַא טְׁשְנֶּבעֶג
 םאָד ּינהַנׁש םֹוקָמ קָרָּפנ ןיא טְגאָז אֶרָמנ
 יַשָנַא יִד ןְּבאָה םיִתיִנעַּת גיִצְנאוַוְצ נּוא ריִפ
 םיִרָפֹוס ןייק סאָד טְפאַפעֶג הָלֹודְנַה תָסֵנְּכ
 ןעֶד ןיִרעוֶו ּךייֵר טיִנ ןָלאָז םיִדְּמַּלִמ רָדָא
 מיִנ אייז ןיִלעוֶו ןיִרעוֶו היה ןיִלעוֶו אייז ןעוֶו

 םּורָד םיִרָפֹוס רָרֶא םידמלְמ ןייק ןייַ ןיִלעוֶו
 םעֶד ןיִא טיִנ הָבָרְּב ןְמיִס ןייק אייֵז ןְהעֶו

 ןילענק
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 ְךֹוא םּורְד :וא ןְּבִייַרְׁש םד ןיא רָדֶא ןיִלעֶגְק
 ּוצ טְשְנעֶּבעֶג ְךיִלְרְייִׁשאַּב טיִנ הָׁשמ טאָה
 םורַאטעוו טָבֵׁש םֶד ןּופ לייַֹו ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש
 םיִא טֶה רֶע נּוא םיִרָפֹוס נּוא םִיֹדְמַלְמ ןָמּוק
 רעֶד נּוא הָדּוהְי טֵבֵׁש ייַּב טְנאַמ רעֶד ראג

 טְניִרעֶצעֶגטְהבקַטי לייוַוטְבייַרָׁש בַאֹוׁשְִבֲא
 הָבּוׁשְּת טֶה יול טָבֵׁש ראָנ יוֵלְו ןֹועְמִׁש ףֹוא
 נוא לֵאָרָׁשִי ּוצ טְניִרעֶלעֶג הָרֹוּת נּוא ןאָמעֶג
 לֶנֶע םּוצ טְניִרעֶג ןּבאָה סאוָו איִד טיִנְראַהעֶג
 ןּבעֶל ןייַז טאָה יִוֵל טֶבֵׁש ןּופ םֶחְנִּפ גוא
 ןאָמעֶג הָמְקָנ ןייֵא טאָה נוא טְלעֶטְׁשעֶג ןייֵא
 טֶבֵׁש ּוצ הָׁשֹמ טאָה םּורָד ןיִגעוֶו סְטאָנ ןּופ
 טְגיְִניִיעֶגְאָנ טֶהֹועְמִׁש רָּבֶאטְׁשְנעֶּבעֶג יִוֵל
 מָה םּורָד ְּךֹוא .בָאֹומ ןּופ רֶמְכעֶמ איד טיִמ
 יִּבַר נּוא טְשְנעֶּבעֶג ְךיִלְרייֵׁשּב טיִנ הָׂשֹמ ייֵז
 , רֶעיַרְּפ הָשמ טאָה םּוראוָו טְגעֶרְפ ליִרְפיִא
 ְךאָנ רָד נּוא יֵוֵל םֶבָׁש ןּופ חַבֶׁש םָד טְנאָזעֶג
 יִרעֶדְנַא אייּב נוא טְׁשְנעֶּבעֶג םיִא רע םאָה

 טְנאָועֶג יִנ חַבֶׁש רייז רֶע טאָה םיִטָבָׁש
 םְלאוָועֶג ְּךיִז טֶה הָׂשמ זיא ץּוריִּת רָד רֶעיִרְּפ

 לאָז ןעֶמ טְלעֶו רֶה ןינעקַא ןְכאַמ טְכעֶרעֶג
 יֵז גוא יִוֵל טֵבַׁש טיִפָנַח רע סאָד ןְגאָז שיִנ
 .לייו ןֹעְמִׁש ּוצ טיִנ טְׁשְנעֶּב רע ןְגאָז ןיִלעוֶו
 שע5 ר יוֵל ףֹוא נּוא טְניִרעֶצעֶג םיא ףֹוא טֶה בֹקֲעַי

 טְשְנעֶּב הָׁשֹמ נּוא טְניִרעֶצעֶג ְךֹוא בֹקֲעַי טָה
 םּורְד םיִבֹורְק עֶנייַז ןיִנעֶז ייֵז לייוו ְךאָד יי

 ןּופ חַבֶׁש םעֶד טְגאָועֶנ רֶעֹירְפ ֹהֶׁשֹמ טאָה
 ראָנ ןיִנְפְנַח טיִנ הוט ךיִא ןְנאז ּוצ יִוֵל שֶבָׁש
 ייֵז לייו ןְׁשְנעֶּב ייֵז לאָז ךיִא טְרעוֶו ןיִנעֶד יז

 ןופ צָרָׂשִי ּוצ הָרֹוּת ןיִנְרעֶל נּוא םּורָפ ןיִנעֶו
 רעֶכיֵלְטיִא סאָד ןיִנְרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז ןְנאַד
 ןיִנַפְנד טינ לאָז םַנְרַּפ ןייֵא רָדֲא לָהקַה שאר
 ןְכאַמ טְכעֶרעֶג ְךיִז לאָז נּוא ּיִבֹורְק עֶגייו
 טייל לאָז נּוא ןייַז דֵׁשֹוח טיִנ םיִא לאָז ןעֶמ

 םיִא ןְלאָז ייֵז סאָד ןְגעֶרְּב טיִנ דֶניז ןייק ּוצ
 םָה הָׂשמ (ְךֶתאֵצְּב ןּולּובְז חַמְׂשִנ ןייַז דֵׂשֹוח
 ֶיּפׁש לאָז נא ְלְדְנאַה לאָז ןּולּּבזטְׁשנעֶבעֶג
 נוא הָרֹוּה ןיִנֵרעֶל ןיִלעוֶו אייֵז סאוָו רָכְׂשׂשִי
 רֵכְׂשָׂשְי רַפ ןּולּובְז הָרֹוּת יד טנאמ רֶד םּורד
 םָהְדּולּובְז לייוַ ןעוֶועֶג רֶגנְוי זיִא רע יִׁשָמאָח
 טְנעֶקעֶג ןְּבאָה רָבְׂשֶׂשְי טָבַׁש סאָד טְכאַמעֶג
 רֲעירְּפ הָׂשמ םיא טֶה םּורָד הֶרָוּת ןיִנְרעֶל

 לי .4-------+ רָפׂשְׂשִי  רָדורְּב ןְטְסֶלע ןַיז רַּפ טְשְנעֶּבעֶנ
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 גיארו
  ןעֶו פֶא םיִמֲָח ירא ןינרעֶל ןעֶנאַד ןופ !

 ייֵז םיִמָכֲח יִדיִמָלַּת םֹוא טְלאַה רֶׁשֹוע ןייֵא
 . ּוצ הָכֹוז רע זיִא ןיִנְרעֶל נּוא ןְציז ןינעק ןְלאָז
 . גְנאַל ןּולּובְז טאָה הָׁשֹמ נּוא הָניִכְׁש יֵד ןֶהעֶז
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 - ץְראָק רֶע טאָה רָמֶׂשֶׂשִי נוא טְשְנעֶבעֶג
 .רֶכְׂשֶׂשְי ןופ תֹוכָרְּב איד לייַו טְשְנעֶבעֶג
 ףֹוא טרעייג ןייֵלַא םָלֹוע םָד ףֹוא טיִנ ןיִנעֶז
 םּורָד טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא נּוא טְלעוֶו רעֶד
 ץֶמאָנ ןייז ןיִא ןיִגיֵׂש יי רָכָׂשֶׂשִי ייַּב טייֵמְׁש

 טאָנ םוִו רֵכָׂש ייֵלְרָש ייוֵוְצ ףֹוא טְוייַו םָד
 ףֹוא נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ןְּבעֶג םיִא טעוֶו

 רֵכְׂש ףֹוא טְוייוַו ן'יש יִד ןעֶד טְלעוֶו רעֶגעֶי
 םיִמָי ףֹוחַל ןּולּובְז טייֵמָׁש יִחְיו תֶׁשְרַּפ ןיִא
 ןֶמְראָּב םעֶד אייֵּב ןעור טעֶוו ןּולּובְז ןוּכָׁשִי
 םאָד ףֹורָד ׁשֶרֶדֶמ רעֶד טְנאָז םיִמָי יִד ןּופ
 ּומְכאָה םּוראָו םאָנ ּוצ טְגאָזעֶג טֶה ןּולּובְז
 נּוא םיִמָנ איד אייַב ןְּבעֶגעֶג דְנאַל קַלָח ןייַמ
 עַטּוג ןְּבעֶנעֶג ּוטְסאָה םיִמָבְׁש ירעֶדְנַא ּוצ
 םיִא טאָנ טאָה רעֶנְטְרעֶג ןייװ נּוא רֶדְלעַמ
 ןּופ םיִרעוֶו ןייֵנ םֹורַא טעוֶו סֶע טְרעֶפְנשֶג
 רֶד ןְּבְראַפ ּוצ ראַפ רֶד ןְלאָצ רָעייט ןיִלעוֶו לֵאָׂשִ לָּכ עא ןווָלַח ןְסייֵה םאווםַי םעֶד
 ֶה ןּולּובְז הָשק זיִא תיִציִצ וצ תֶּלַכָּת טיִמ
 םיִא טאָה רָנְמְרעֶג יו נּוא רָדָלעֶפ טְרעֶגַּב
 עאָלְּב ןְּבעֶג םיִא טעוֶו רֶע טרעֶּפְנעֶג טאָנ
 טְנאָועֶג טֶה ןּולּובְז ֹוזַא זיִא ץּוריִּת רֶד לאוָו
 גא םִי ןיא ןייַרַא ןייֵג ןְכייֵט עֶלַא טאָג ּוצ
 רעֶד םֹודְמָייֵּב טייֵנ םוָו םיִטיִׁש ְּךייט רעֶד

 םודְס ןּופ שייל איד ןְצייֵר ןָא טְכאַמעֶג שֶה
 ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז לֵארׂשִי יד זַא ְךֹוא נּוא תּונָז ּוצ
 ,טיִמ ןעֶועֶג הֶנְוִמ ייֵז ןְּבאָה םיִטיִׁש ְךייֵט םוצ
 ,טְנאָזעֶג ןּולּובְז טֶה סֶד בָאֹומ ןופ רָמְכעָט יִד
 םיִטיִׁש ְךייַט רעֶד נּוא םַי םעֶד ייַּב ץיִז ְךיִא
 אָרֹומ ְךיִא ּבאָה ןייַרַא םִי ןיִא ְּךֹוא טְמּוק
 תּונָו ּוצ ןיִרעוֶו טְצייֵרעֶג ןָא םיִנ לאָז ְךיִא
 טימ טסעוֶו ּוד לֵייוַו טְרעֶפְנעֶנ םיִא טאָג טֶה
 תֶלֵכְּת ריִד ןּופ טעוו ןעֶמ םֶד ןֵלְדְנאַה תיִציִצ
 ןיִרעוֶו לּוציִנ ּומְסעֶו םּורְד תיִציִצ ּוצ ןְפֹוק
 ןּופ ליִצַמ זיִא תיִציִצ תֹוצִמ ןעֶד תּונָז ןּופ
 - םֶד הֵׂשֲעַמ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םִע איו ֹוזַא תּונָ
 זַא נוא הָנֹוזִא ייּב ןגֶיַל טְלאוָועֶג טאָה רֶנייֵא
 ןפֹולְטְנַא רעיא תיִציִצ יד ןְהעֶז רֶד טֶה רֶע
 טעֶוֶו חיִׁשָמ זַא רֶּבֶא הָנֹנ רעֶד ןופ ןְראוָועֶג



 הניאצ

 .גואיִרעֶולְַּבעֶרה צי רעדע ןְמק
 תיֵּב םעֶד ןּופ ןייֵג סורַא םעֶווְּךייַט ןייֵא !
 ְךייַט םעֶד ןיִקְנעֶרְמ רַּפ טעֶוו נּואׁשֶדְקְמַה -
 אֵצָי ןִיַעַמּו) טייֵטְׁשקּוסַּפ ןיִא יוִווזַא םיִטיִׁש !

 וכש הניארו הכרב תשרפ

 ןייֵא (םיִטיִׁשַה לַחִנ תֶא הֶקּׁשַהְו ִַװ תיֵּבִמ
 נוא זֹוה םְטאָנ ןּופ ןייַג םֹורַא טעוֶו ְךייֵמ
 םיִטיִׁש ךייט םעֶד ןְקְנעֶרְט ראַפ טעֶו

 ןֹוצר ִהְּכ ןֵמָא
 א תרטפה

 ןעוֶועֶג זיִא סֶע נּוא (י רָבָע הָׁשֹמ תומ יִרֲחַא יִהָי)
 טאָג ןּופ טְכעֶגְק רָד הָׁשֹמ ןּופ טוט םעֶד ְךאָנ = |

 הָׂשֹמ טְכעֶנַק ןייַמ .ׁשֹיהְי ּוצ טְגאָזעֶג טאָג טאָה
 טְלאוו טְּבעֶלעֶג רֵע טְלאוָו רָּבַא ןְֵראַמְׁש עֶג זיִא !
 ןעוֶו עֶג זיִא רֶע ןעֶד טעֶרעֶג טיִנ ריִד טיִמ ְךיִא !
 ֶּבִא טֶה ןעֶמ םֶד ןְגאָז םיִמָבֲח יִד טְּביִלגִּב רעֶמ .
 טְניִזֹומ אייֵרְד ןָסעֶג ראַפ הָׁשֹמ ןופ תֹוליֵבֲא םעֶד .

 רֶע טאָה ןְּבְראַמְׁשעֶג זיִא הָׁשֹמ יֵא נּוא תֹוּכָלֲה
 טְסְלאָז ּוד תֹוכָלֲה יד רֶּביִא רֶוח עֶׁשוהְי ּוצ טְגאָזעֶג
 ךיִא טְנאָזעֶג םיִא ּוצ עׁשֹוהְי טֶה ןָסעֶג רַפ טיִנ יז
 הָרֹוּה טְכאַנ גּוא גאָמ טְסֶניִרֶע ריד אייַב ּבאָה ,

 ךיִא ןָריזח רָּביִא טיִנ אייֵז ְךיִא ףְראַד טְניִרעֶלעֶג
 ךוה ְךיִז טאָה רֶע לייוַו נּוא ןְסעֶג רַפ טיִנ יי לעוֶו

 וצ םיִנ יֵז ףְראַד ְךיִא טְגאָזעֶג טֶה נוא ןְמְלאַהעֶג :
 ינעֶז ּזַא תֹובָלֲה יַד ןְסעֶג רַּפ רֶע טֶה םּורָד ןְריו !
 טְגאָזעֶג ןְּבאָה גוא 3 ַעֶֹׁוהְי ּוצ לֵאָרְׂשִי יִר ןָמּוקעֶג |
 ןיִלעֶֶו טי זַא נּוא תֹוכָלֲה יֵד זנּוא ןיִרעֶל םיִא ּוצ |

 טאָג ַעֶׁשֹוהְי טאָה ןֶמָל אַה טְׁשיִנ ראַפ ְךִיַד ריִמ
 טאָג טאָה תֹוכָלֲה איִד ןְגאָז םיִא לאָז רֶע ןְפעֶּבעֶ :

 זיִא הָׁשֹמ טְבעֶנק ןיימ (תַמ יֵדְבַע הָׁשֹמ) טְנאָועֶג |
 תַרֹוּת ןָפּורעֶג טְרעוֶו הָרֹוּת איִד נּוא ראי
 ריִר ְךיִא ןעּק םּורָד עֶׁשֹוהְי תַרֹוּת םיִנ נּוא הָׂשֹמ |
 ְךאַמנוא ףוא ייֵמָׁש טְרֶעייַנ ןְגאָז טיִנ תֹוכָלֲה איד |
 ַפ ייֵז ןיִלעוֶווזַא הָמָחְלִמ רֶד ןיִא לֵאָרׂשִי יד ןייג |
 ןנאַד ןופ ןְזאָל הּור ּוצ ךיד ןיִלעוֶו נּוא ריִד ןיִא ןֵמעֶג |
 ןּופ הָוֲאַנ לַעַּב ןייֵא זיִא םִע רעוֶו ּפָא רימ ןיִנָרעֶל |

 םִע יוִו וזַא הָמְכָח נּוא הֶרֹּת יֵר ָּא ְךיִז טּומ םעֶד
 תֶא רֹובֲע םּוק הָּתָ עֶשּוהְי ּוצ ןְהעֶׁשעֶג זיִא
 םעֶד רָּביִא ראָפ גּוא ףוא ייֵטְׁש טְנייַה נּוא (ןרריה
 ְךיִא םָ דְנאַל םָד ּוצ קְלאַפ םֶד ראָג נּוא וד ןהָרי

 םעֶו םָע יו רָמרָע עֶלַא לֵארׂשִי רֶרניֵק יִד ּוצ ּביִג !
 הָצּוח ּוליִפֲא םּופ יִרְִייַא ןּופ םיִרָמ איִד ןְמעֶרמ

 באָה יא יז ּוזַא ךיַא וצ ןְּבעֶגעֶג ְךיִא ּבאָה ץֶרֶאָל
 רָד ןופ (הָו ןונבְְַ רֶבְרִמֲהמ) הָׂשֹמ ּוצ שעֶרעֶג
 םעֶד ויִּב נּוא רֶלאַַו רֶגיִזאָד רעֶד נּוא ׁשֵדֵּק רָּבִדֶּמ

 םיִקיִח יִד ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג םָד תֶרֶּפ ְךייַמ ןֵּסֹורְג
 טעוֶו רֶטְנּוא טייג ןּוז יד יו םִי ןסורְג םעָד זיֵּב נּוא
 ׁשְנעֶמ ןייק (ינפְל ׁשיִא בֵציְתִי אֹל) לּובָג רֶעייֵא יז

 : א א ּוצ 'ךיד עב נּוא יד א
 הָׁשֹמ טְכעֶנק ןייַמ םִיִו הָרֹוּת יֵד ראָג יוִו ֹוזַא ןאָמ
 י ןירעק ּפָא טיִנ טְסְלאָז ּוד ןְמאָּכעֶג ךיד טאָה
 קני רָד ףוא גוא טיי רָמְכעֶר רַד ףֹוא הֶרֹּה רֶד
 0 רַמְרָע עֶלַא ןיִא ןקילְנאַּב טְסְלאָז וד יֵדְּכ טיי
 ָךאָנ ךיד ּבאָה ְךיִא (ְךיֶתיִוְצ אֹלַה) יג טְסעוֶו ּוד
 סאָד הָׁשֹמ ןופ געט יד ןיא ְךאָנ טְפאַׁשעֶג גנאַל
 נּוא הָמחל רעֶד ןיִא ןְקְראַטְׁש ְךיִד טְסְלאַז ּוד
 טאָנ ןעֶד ןְּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק םעֶנייֵק רפ לא
 ןייג טסע וו ּוד םאוָו ןיִנעוֶו עּלַא ןיִא ריד טימ וו
 טאַה ַעְשֹוהְי נ נוא '(םִעָה יִרֵמֹוׁש תֶא עֶׁשֹוהְי 8

 ןֵּוי יד ןּופ אָפ םֶד ןופ יטְסלע יִד וצ ןְמאָּבעֶג
 ףְראַד ןעֶמ וו ןָכאַז עַלַא ןְמייֵרְּב ןָא ְךיִז ןלאַז יז
 יְֵדןיִא ְךאָנ ןעֶד ןייז ילּכ זיִא סָד געוֶו ןיא ְּבאָה
 ּוצ ןָמּוק ּוצ ןֵרָרִי םעֶד ןְראַפ רּביִא ריִא טעֶו געֶמ
 ךיַא ּוצ םִע טיִג טאָג רֶעייַא םָו דָנאַל םָד ןיִנשָרַי
 ןבואָר טֶבֵׁש ּוצ נּוא (יִרֵנַלְו יִנֵּואְרָלְו נשר ּוצ
 םֶה הָׁשַנְמ טָּבִׁש ןֵּבְלאַה ּוצ נּוא דַנ טֵבָׁש ּוצ נּוא
 לאָז רֶע הָׁשֹמ ּוצ טְגאָזעֶג שָה ריִא טְגאָזעֶג עֶׁשֹוהְי
 סאָד ץֶרָאָל ץוח ןיִא דנאַל קָלֲח רֶעייַא ןְּבעֶג ךייַא
 יִׁשאַפ ליפ ויִא ןגירד לייוו גוע גּוא ןוחיִס ןופ דְנאַל
 עוו ריִא נּוא רוב ַהֶּב טאָה ריִא נוא תומ הֶּב רַּפ
 נּוא רֶדָניִק נּוא ּבייוַו רֶעייַא ּוצ טעֶטָׁש ןֶעֹּב ןֵניִרְד
 וצ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק .לֵאָרְׂשִ יִר רַפ ןייֵג טעֶו ריִא
 טייַז םּורד דֶנאַל סאָד ןָמעֶנ ּוצ ןייֵא אייז ןָפְלעֶה
 זנּוא טיִמ טמיק גּוא יאֵנָּת רֶעייֵא םִָיקְמ טְנייַה
 ןֵּביֵלְּב אָר ןְלאָז רֶדְניֵק נּוא .רֶּבייַו יֵרְעייֵא גּוא
 םאָד ןִמ ָטעֶנ ןייֵא ןיִלעוֶו ריִמ זיִּב ץֶרֶאָל ץוח 0

 דג נּוא ןֵבּואָר טֵבָׁש טְרעֶפְנַעֶג טאָה דנאֵל ע
 טְסעֶו ּוד םִוו ץֶלַא הָׂשַנמ טֶבֵׁש רּבְלאַה רעֶד נּוא
 טְסעוֶו ּוד ןיִהַא איו נּוא ןאָמ ריִמ ןיִלעוֶו  ןְטיִּבעֶג
 ןְּבאָה ריִמ איו ֹוזַא ןייֵג ריִמ ילעוֶו ןקָיִׁש זְנּוא
 יד ןְגלאַפ ריִמ ןיִלעוֶו וזַא הָשֹמ ּוצ טְגְלאָפעֶג
 ןייז לאָז טאָנ סד טאָנ ןּופ תֹוָצַמ איד טְלאַה ראָנ
 לֹּכ) הָשֹמ טיִמ ןעוֶועֶג ויִא רֶע איו ּוזַא ריִד טיִמ
 טעֶו םִו ׁשָנעַמ רֶכיִלְמיִא 07 תֶא הָרְמַי רֶשֲא ׁשיִא

 קְראַמְׁש ראָנ טייִטעֶג ןיִרעֶוו לאָז ןיִרעַהּוצ טיִנ ְךיִד טְסעֶו ּוד לייוַו ןיִלעֶמְׁש טינ ריִד ןיִגעקַא ךיִז טעוֶו
 :ןֵמָא םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןיִא נּוא הדוש נּוא ךיִד לעוֶו וזַא הָׁשֹמ טיִמ ןעוֶועֶג ןיִּב ךיִא יו וזַא ןְּבעֶל
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 טאָנ טאָה ֹוזַא (יאָסִּכ םִיַמָׁשַה ַי רַמָא הֹּכנ
 נּוא לּוטְׁש ןייַמ זיִא לָמיֵה רָד טְגאָועֶג

 םּורָד סּפ ןיימ ןּופ ליִקְנעֶּב םָד זיא דֶרֶע יד
 םֶכיֵלעַווׁשֶדֶקִמַה תיֵּב רַעייַא טיִגְךיִא ףָראַד
 ריִמ ּוצ ןעֹוּב טְלאָז ריִא סאוָו זֹוה סאָד זיִא
 נּוא הָניִכְׁש ןיימ ּוצ ןייַז יּואָר לאָז סַע םאָד
 ןעֶד גנהיר ןיימ ןּופ טְרָא םֶד זיִא םֶכיֵלעוֶו
 נוא ןָפאַׁשַּב ְךיִא ּבאָה דֶרֶע נּוא לֶמיִה איד
 טְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא וו םָד נּוא אָד ןיִנעֶז יז
 םֶה ריִא זא ְךייַא ןְׁשיוֵוְצ הָניִכְׁש ןייֵמ ןעֶהּור
 ןיימ לייוַו ןעוֶועֶג זיִא סאָד טְרעֶהעֶג ּוצ ְךיִמ
 נּוא יִנֲע םעֶד ּוצ קּוק ְּךיִא סֶד זיִא רעֶנייֵטְׁש
 ּוא טיִמעֶג ןְכאַרְּב ּוצ ןייֵא םֶה םוִו םעֶד ּוצ
 רָּבֶא אייַז ןאָמ ּוצ דייֵר עֶנייַמ ףֹוא טְלייֵא
 איִבָנ רֶד נּוא טינ ןֹוׁש ְּךייַא ךיא ליוו טְנייַה
 ׁשֵנעֶמ רֶד יו ןויוועֶג םיקּושִּפ יִד ןיֵא זֶנּוא טֶה
 הָקָדְצ ןְּבעֶג ּוצ וה ןייַ ןיִא ןֶרָהיִפ ְּךיִז לאָז
 ייֵז ןֵּבעֶג ּוצ טייל עֶמיִרָא ןייַז דֵּבַכְמ ּוצ נּוא
 םֶד םָד ןָטְכאַד םיִא ְךיִז לאָז םִע;גוא ןיִסֶע
 ראָנ ןייַז טיִנ זיִא טעֶוּבעֶג טֶה רֶע סאוָו זֹוה
 טְנאָז טאָנ איִבָנ רעֶד טְנאָז סאָר םֶמאָנ
 לאָז ְךיִא ןְעֹוּב רימ ּוטְסְליוִו זוה םֶכיֵלעוֶו
 לָמיִה םעֶד ףֹוא זיִא זֹוה ןיימ ןעֶנאוו ןְניִרְד
 לאָז ְךיִא ןעֹוּב זֹוה ןייֵא טְסָליוִו ּוד ןעוֶו ראָנ
 ןייַרַא זֹוה םעֶד ןיא ּוטְסְלאָז ןעֶנאֹוו ריִד ייַּב
 נּוא םיִחָרֹוא עֶמיִרָא נּוא טייל עֶמיִרָא ןְמעֶנ
 ריר אייֵב םיוִועָג ְךיִא לעוֶו דֵבַכָמ אייז אייז

 ּומיָיִקֲתִיִש הָצֹורָהִק אָרָמֶג יד טְגאָז סֶָד ןְגאוו

 םאֶד רירַא טְסייֵה רֶע סו טאָנ ןְצעֶזאַּב ייֵז
 ןייַז טיָנ זיִא זֹוה סאָד ןְגאָז לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶד
 תֶשֶרַּפ ןיא קּוסָּפ רֶד טְגאָז םָד םָסאָנ ראָנ
 טְנאָז סע רעוֶו (תיַּבַה ֹול רֶׁשֲא אָבּל עֶרוצִמ
 ןייק ליוִו נּוא ןייַז זיִא םִע זֹוה םעֶד ףֹוא
 ליִנ נוא ןעֶמעֶנ ןייַרַא טיִנ ןְנִירַד םיִחָרֹוא
 םקיִׁש ֹוזַא זֹוה ןייַז ןּופ ןַעייל טינ ןֵכָׁש ןייַ
 ןעוֶועֶג ֵהֹונ זיִא םִָו תַעַרְצ זֹוה םָד ףֹוא טאָג
 ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םָד זַא ןְטייַצ רַּפ
 נּוא זֹוה םעֶד ןיִא ןֵהֹּכ רעֶד ןִמּוקעֶג זיא ֹוזַא
 נּוא םיִלָּכ עֶלַא ןְגאָרְט םֹורַא ןָסייֵהעֶג טאָה
 אֵמָמ םִיָנ ןְלאָז אייז זֹוה םעֶד ןּופ רדייֵלק
 ץְלַא סאָד טאָהעֶמ נּוא זֹוה םעֶד ןיִא ןירעוֶו

 שדוה שארו תבש תרטפה

 ןּופ זיא זֹוה סֶד ןְנאַז זּומ רע ןְּבאָה טיִנ םּויק !

 ןעֶמ טאָה ֹוזַא םאַנ רעֶד ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג
 רַפ ייֵז טֶה רע םָו ןייֵטְׁש םיִלֵּכ יִד ןְהעֶועֶג
 ץֶלַא טאָה סאָד נּוא םיִנֵכְׁש עֶנייֵז טְנעקייל
 טיִנ םיִחָרֹוא ןייק טֶה רע; לייוו ןאָמעֶג טאָג
 טאָה נוא זֹוה ןייַז ןיִא ןְזאָל ןייַרַא טְלאוָועֶג
 םיִלָּכ עֶנייֵז טְלאוָועֶג טיִנ םיִנֵכְׁש עֶנייַ
 יי םִאנ םיִלֵהְּת ןיִא טייִטְׁש םִע ןעֶיילְטְנַ
 זיִא םֶד שב ויָנֹוּב ּולְמָע אְוָׁש תיַּב הָנְבִי אל
 םֶד טֶה טאָנ םָד טיִנ שְגאָז םו רָד ׁשְטייֵט
 ןְהיִמ םוִו יִד טְסְנּוְמּוא זיִא ֹוזַא טעוּבעֶג זֹוה
 ןייק טעוֶו זֹוה םָד ןעֶד זֹוה םֶד ןֶעֹוּב ּוצ ְךיִז

 ּומ ׁשְנעֶמ רעֶד נּוא ןיִיַז טיִנ נּוא ןייֵלַא טאָג
 .טְגניִד םוָו רֶנייא יו ְךייֵלג ויִא רֶע םֶד ןָסיִו
 ףֹוא ןנאוו ּוצ תִיַּבַה לעּב ןייֵא אייֵּב ןָא ְּךיִז
 ןופ תִיַּבַה לעַּב רעֶד זיִא טאָג גוא ראָי ןייֵא
 ייֵדָד ןּופ םָד טְסּואוועֶג ֹזיִא םִע נוא זֹוה םָד
 ןגניד ןָא טיִנ ְךיִ ׁשֵנעֶמ רָד ןעק ןיִנעוֶו ןְכאַ
 | טְסייוו רֶע לייַו םֶנייֵא תִיַּבַה לעּב ןייֵא ייֵּב
 ֵרְהיִּפ ןינעקטיִנ לֶדְנאַה ןייַז טעוֶו רֶע םאֶד
 ניֵׂשַמ םיִא טעוֶו רֶע תִיַּבַה לַעַּב םעֶד אייַּב
 .אָרֹומ רע טֶה ְּךֹוא לֵדְנאַה ןייַז נּוא ןייַז לּובְג
 | תיֵּבַה לַעַּב םָד רַפ ןוָייוַו ּוצ םֹורא דְלעֶג ןייז
 .ךיז ןעק רע זיִא יִרעָדְנַא םֶד םַמ ןיִגעֶו ןּופ
 '| רֶע לייוו ןגניד ןָא טי תיִיַּבַה לַעַּב םעֶד ייֵּב
 '| רָדְניִק לו טיִמ דָנּזעֶג זֹוה םֹורְג ןייא טאָה
 רַדְניק יד ןעֶייִרְׁש תִיַּבִה לַעַּב רָד טעֶו ֹוזַא
 אָרֹומ טֶה רֶע עֶטיִרְד םאָד גְנֶע םיִא ןֵכאַמ
 רַע יו ןְנאָז םֹוא טיִנ לאָז תיֵּבַה לעַּב רעֶד
 רַפ רֶע איוִו נּוא ןיסע) ןייַז םימ גַהֹונ ְךיִז זיִא

 גראקיִא רֶע ןעוֶו ְךֹוא נא רֶלעֶג יז טְהּוט
 ְסיוו ןְלאָז טייַל םָד טיִנ רע ליוו ןיִסֶע טיִמ
 רע טְנְניִד םּורד נּוא גראק רֶעייֵז זיִא רֶע יוִו
 רֶע ראָנ תיֵּבַה לעַּב ןייק אייּב ןָא טיִנ ְךיִז
 טאַה ןֶכאַז ייֵרָד איד גוא זֹוה ןייֵא ְּךיִז טעֶוּב
 * ןרִע טְגאָז ןְטְׁשְרֶע םּוצ ןְזיועֶג קּוסָּפ רעֶד
 רָּבָא זֹוה םעֶנּופ תִיַּבַה לַעַּב רעֶד זיִא טאָנ

 טימ ןְּבאָה םיִנ אָרֹומ ןייק ףְראַד ׁשֶנעֶמ רָד
 הָמְְרַפ ןייַז טעוֶו טאָג טאָג רַּפ הָסָנְרַּפ ןייַ
 ןייז ןְכיִלְטיִא טיִנ טאָנ ןעֶד ןְמעֶג קעוֶוַא טיִנ
 ;.(םֶכָל אְוֶׁשנ קּוסָּפ רעֶד טְגאָז סאָד הָסֶנְרַּפ
 ; ןייד טיִנ טְפֶלֶעָה סֶע רֶמֹולְּב (םיק יִמיִּכְׁשַמ
 ןעֶו הָסְנְרַּפ ןייֵ ְּךאָנ ּוצ ןייֵטְׁש ףוא יִרָפ

 טאג
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 שדוח שאוו תבש תרטפהי
: 

 ראַפ סאוָו רעֶד רָּבִא ןְפְלעֶה טיִנ ליוִו טאָנ
 טאָג םיִא טְקִיַׁש ֹוזַא טאָנ ףֹוא ְּךיִז טְזאָל
 טעֶּב ןייַז ףֹוא טְפאָלְׁש רֶע ןעוֶו הָמְנרּפ ןייַ

 וזַא (הָנֵׁש ֹודיִדיִל ןֵּתִי ןֵּכנ ׁשְטייֵט זיִא סאָד |
 רע ןעֶו ןְטְּביִלעֶג ןייַז ּוצ הֶסָנְרַּפ טאָנ טיִג !
 ףֶראַד רֶעו זיִא יִרעֶדְנַא םאָד ְּךאָנ טְּפאָלְׁש !
 רֶדְניִק ליִפ טֶה רֶעּבֹוא ןְטְכְראַפ ּוצ טיִנ ְּךיִז |
 ןְכאַמ ייֵז ןַעייִרְׁש טעוֶו תַיַּבַה לַעַּב רָד םָד |

 תַלֲחַנ הֵנְה) קּוסָּפ רֶד טְגאָז ףֹורָד גָנֶע םיִא
 לַעַּב רֶד רָמֹולְּכ (ֶמָּבַ ירָפ רָכָׂש םיִנָּב יי
 סְטאנ ןיִנעֶז רֶדְניֵק עֶלַא נוא טאָנ זיא תִיַּבַה
 ןיִנעֶז תֹותּורְבַח ייֵרָד טְנאָז אָרָמְנ יֵד יוִו ֹוזִא
 נוא רֶמאָּפ רעֶד נּוא םאָג ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןיִא
 טְנאז טֶּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רָד וַא נּוא רָמּומ יד
 קָלַח רעייַא ְךייַא טְמעֶנ טייל איד ּוצ טאָנ !
 ןִמעֶנ ריִמ לע ְךיִא נּוא ףּונ רעֶד זיִא סאָד '

 טאָג לייַוַו נּוא הָמָׁשְנ יד זיִא םֶד קָלֲח ןייַמ
 רע ויִא ניק ןָכיֵלְטיִא ןיִא קָלֲח ןייֵא טאָה
 יִנֶז רֶרֶניֵק ענייַז םאֶר רֶטאָּפַא איז ְּךייֵלְ
 גֶנֶע טיִנ םיִא ןְכאַמ נּוא םּואיִמ םיִנ םיִא
 ןְטְכְראַפ ּוצ טיִנּׁשְנעֶמ רֶד ְּךיִז ףְראַד םּורְד

 רעֶד זיִא טאָג ןעוֶו רָדְניֵק ליִפ עֶנייַז טיִמ !
 ְךיִז טְכְראַּפ ןעֶמ זיא עֶמיִרְד םֶד תַיַּבַה לעַּב
 םד ןֶדייֵראַּב טיִנ םִיַא לאָז תִיַּבַה לַעַּב רעֶד
 זַא רֶּבֶא רָסעֶרְּפ ןייֵא רֶדֶא גָראק זיִא רע
 ןייֵק ןעֶמ ףְראַד תִיַּבַה לַעַּב רעֶד זיִא טאָנ
 םו ןְנאָז םֹוא טיִנ טעוֶו רֶע ןֶּבאָה טיִנ אָרֹוּמ |
 ןייֵא םֶד ןָנִפעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא טּוט ׁשְנעֶמ רָד , |
 םיִא טאָה םוָו םָנייֵא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םֶכָח |

 טעֶרעֶנ וייַּב םיִא ףֹוא םֶה נּוא ןעוֶועֶג הֶזִבְמ
 טאָנ ןְפְראַד ריִמ םֶכָח רעֶד טְנאָז טייל רַּפ ||
 עֶלַא טְסייוַו רֶע סאו טְכאַנ נּוא גאָט ןֵּבֹוּל ||
 םֹוא טיִנ םעֶנייֵק טְנאַז נּוא תֹוריבַע יִרעֶזְנּוא !

 עֶנייֵלק ןייַא טְהעֶז רע ןעוֶו ׁשְנעֶמ ןייֵא גוא
 דְלאַּב איִז רֶע טְגאָז .רֶבֵח ןייַז ףוא הָריִבע
 טְנאָז םָד םיִא ןְמעֶׁש רַּפ ּוצ טייל רַּפ םֹוא !

 (רַעֶׁשִּב םיִבָיֹוא תֶא ּורְּבַרייִּכנ קּוסָּפ רעֶד
 טְנאָז תִיַּבַה לַעַּב רָד ויִא טאָנ ןעוֶו רָמֹולְּכ ,
 עֶנייַז םָד טּוט ׁשְנעֶמ רעֶד םוָו סֹוא טיִנ רע

 קְראַמ םעֶד ףֹוא ןְדייֵר םִיָא ןופ ןְלאָז דֶנייַפ
 זיִא רע ֹוזַא איו ןָכיֵלְטיִא דייֵראַּב ןעֶמ איו
 דיר ייֵז (רעֶׁשַּב) שטייט זיִא םָד גֵהֹונ ְךיִז

 ןקְנירְט רֶדָא ןיִסֶע ייֵז סאָמַא רַּפ םאוָו טיִמ

 כש

 (רֹוּכִג דַיְּב םיִצַחָּכ) קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סאָד
 ןעוֶו ןְרייֵר םיִַּּב יִלעּב יַד םוָו תֹויִכָר םֶד
 ןְסיִמְׁש קְראַמ ןיִא ףיֹונ וצ ְךיזןְלְמאַז אייז
 איווְךייֵלְג זיִא םֶד טאָטְׁש ןיִא ןָכיִלְטיִא ןּופ
 ְךֹוא ֹוזַא ןָמייַו ןּופ טְסיִׁש סאָו לייַפ ןייֵא

 םִו ןֵׁשְנעֶמ םעֶר ןְטייוו ןּופ טְפעֶרְט תֹוליִכָר
 ןְּבאָה ריִמ לייוַו נּוא זייַּב םיִא ףֹוא טעֶר ןעֶמ
 וה ןייַז ףֹוא ןְגאָז לאָז ׁשְנעֶמ רֶד םֶד ןְיוועֶג
 םּורָד םֶנייַז טיִנ טאָנ ןּופ זיִא זֹוה סאָד םאָד
 איד ןְמענ ּוצ ןייַרַא בָיּוחְמ ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא
 יו ֹוזַא םיִיַנַע יד ןיִנעֶז סָד טאָנ ןּופ םיִבֹורק
 יִמֹע תֶא הָוְלַּת ףֶסָּכ םִאנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא
 םִיינַע איד קּוסַּפ רעֶד טָּפּור ֹוזַא (יִנֲעָה תֶא
 רעֶד טְנאָז ְךֹוא ֹוזַא נּוא טאָג ןּופ קָלאַפ םֶָד
 וָיינַעַו ומִע יי םֵחִנ יִּכ) הָיעַׁשְי ןיִא קּוסָּפ
 נוא קְלאָּפ ןייַז ןְטְסייֵרְמ טעוֶו טאָנ (םֵחֵרָי
 רע טָּפּור ןָמיִראַּב רָד רֶע טעוֶו םיִינֲע עֶנייַז
 ןעוֶו זיִא רָהֵס רעֶד נּוא קְלאָּפ ןייַז םיִיָנֲע יד
 ְךיז רֶע טּוט םיִבֹורְק עֶכייֵר טֶה רֶׁשֹוע ןייֵא
 עֶמיִרָא טֶה רֶע ןעוֶו רָּכֶא ןֶטְפעֶהאַּב ייֵז ּוצ
 טאָנ רֵּבֶא אייז רֶע טְנעֶקִייַל ראַּפ םיִבֹורְק
 רֶע טְלאַה טייַל עֶמיִרָא יִד טרעק רַּפ טּומ
 אייז ּוצ ְּךיַז טוט נּוא םיִבֹורְק יִטְכעֶר ראַּפ
 רעֶד ןיִא טְגאָז קּוסָּפ רֶד יִו וזַא ןְטְפעֶהאַּב
 (חּור הֵּכנּו יָנֲע לֶא טיִּבַא הָז לֶאְו) הָרֹוטִּפַה
 םָד ּוצ נּוא יֵנָע ןייֵא ּוצ ןקּוק ְךיִא ּוט םָד ּוצ
 ׁשֶרֶדֵמ רֶד טיִמעֶג ןָכאָרְּב ּוצ ןייֵא טֶה םוָו
 םאָנ נּוא רּוַמ ןייַד ףֹוא טייֵטְׁש יִנֲע רֶד טְנאָז
 אוו ןעֶד דְנאַה רַטְכעֶר ןייַז ףוא טייֵטְׁש
 םיִא טייג זֹוה ןייַא ןיִא טְמּוק יִנֲע רָד דְלאַּב
 איד ליוִו םָו רָד נּוא זֹוה םעֶד ןיִא ָּךאָנ טאָנ
 ְךיילְנ זיִא זֹוה ןייַז ןּופ ןְּבייֵרְט סֹורַא םִָינֵע
 ןעֶד תִיַּבַה לַעַּב םעֶד םֹורַא טְּבייֵרְמ רֶע יוִו
 נּוא זֹוה םעֶד ןּופ תִיַּבַה לַעַּב רעֶד זיִא טאָג
 םיִמָכֲח יִד ןְגאָז סֶד קלאפ ןייַז ןיִנעֶז םיִיָנַע יִד
 הָחְורַל ַחּותָּפ ּףְתיֵּב יִהְיִפ תֹובָא יקֵרִּפ ןיִא
 ףְראַד םוו הָׁשק זיִא (ּךְתיֵּב יֵנְּב םיִינע יְהִי
 ניא ןעֶּפָא טייֵרְּב ןייַז לאָז זוה ןייַד ןְגאָז רֶע
 ןייַז טעוֶו ןעֶד ןעוֶו ןייַז ןנירה ןְלאָז םיִיַנַע
 רַד ּוצ ןייַז טעוֶו זֹוה םֶד ןעוֶו זוה ןיִא םיינע
 טְסְלאָז ּוד טגאָז קּוסָּפ רעֶד ֹוזַא זיא ץּוריִּת
 לאָז ןָמֶׂש רעֶד םאָד ןֶנִפֶע טייֵרְּב ריִמ ןייֵד
 ןָסָׂש טט ןעֶד ןייֵטְׁש טיָֿג ריִט ןייַד ןיִא
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 גָנַע רימ יִד טעוֶו ןייֵמְׁש ריִט ייד ןיא םעוֶו

 ןיִא ןייג ןייַרא ןינעק טיִנ טְסעוֶוּוד םאָד ןייַז
 אייַּב ןייֵנ ּוצ הָנָּכְסַא זיִא סֶע ןעֶד ריִט ןייַד

 זֹוה ןייַד ןיא ןיִנעֶז םייָנַע ןעוֶו רָּבֶא ןֵטֶׂש םָד
 ראָנ זוה ןייַד ןיִא טיִנ ןֵמָׂש רעֶד טְמּוק ֹוזַא
 ריִמ םִָו םֶד נּוא ריִט ןייַד ףֹוא טייֵטְש טאָנ

 יוִו ריִט רָד ףֹוא טייֵטְׁש ןֶטָׂש רָד םֶד ןְגאָז
 ןיִא רימ ןְניִפעֶג סאָד טיִנ ןיִנעֶז םִַינע ןייק
 עֶכיֵלְטיִא ףֹוא סאָד תיִׁשאֵרְּב תֶׁשֶרַּפ רַהֹוז

 ןֶמָׂש רֶד טְמּוק זיִא הָחְמִׂש ןייֵא יוִו הָדּועְס
 טְהעֶז נּוא ריִמ רעֶד ףֹוא ְּךיִז טְלעֶמְׁש נוא
 בֹוא :ּוא זֹוה םעֶד ןיִא אָד ןיִנעֶז םיִיִנַע ּבֹוא
 טְניִרעֶצֹוזַא זוה םֶד ןיֵא יִנ ןיִנעֶו םִינַע ןייק
 וניִבֶא םֶהָרְבַא ייַּב ןְניִפעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא טאָנ

 ןּוז ןייַז ּוצ הָדּועֶס ןייֵא טְכאַמעֶג טֶה רֶע םֶד
 נּוא ןעוֶועֶג רֵּכַכְמ טְסעֶנ ליפ טֶה נּוא קָחְצִי
 טאָה הָרָׂש נּוא טְניִדאַּב ייֵז רַּפ ןייֵלַא טאָה
 ליִּפ טֶה יִו לייוַו טאַהעֶנ טיִנ טייֵצ ןייֵק ּךֹוא
 תֹומּוא יד ןּופ תֹורָׂש יד ןעֶד טְגייזעֶג רַדְניה

 לאָז הֶרָׂש סאָד ןְּבייֵלְג טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה
 ןְּבאָה ייֵז רָטְלֶע רעֶד ףֹוא ןְּבאָה דְניִק ןייֵא
 ןופ דְניִק דְמעֶרְפַא ןֵמּונעֶג טָה הָרָׂש טְנאָועֶג
 םּורָד ניק ריִא זיִא סֶע טְגאָז נּוא םאנ רֶד

 עֶגיִרְנעֶגייַז יִרְעייזטְכאַרְּבעֶגְּדיִז טיִמ ייֵז ןָּכאָה
 ְךֶקיִמ טֶָה הָרָׂש בֹוא ןְהעֶזּוצ ןעֶמַא ןָא רָדְניֵק
 רָדְניִק איִד ןְגייֵז ּוצ ןָא ןְטְסיִרְּב עֶרֶהיֵא ןיִא
 ןְנייַז ּוצ ןְּכעֶנעֶג רֵדְניִק עֶלַא הָרָׂש טאָה ֹוזַא
 טְכאַמעֶגְךיִז טֶה נּוא ןִמּוקעֶג ויִאְןָמָׂש רָד נּוא

 טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיו טאָה נוא ןאַמיִרָא ןייֵא ראַפ
 לקיש ןייִא ןָמעֶּבעֶג טֶה נּוא ריִט רָה ףֹוא
 טיִנ םיִא ּוצ ְךיִז טאָה ׁשֶנעֶמ ןייק נּוא טֹורֵּב
 טיִנ טייצ ןייק טאָה םֶהָרְבַא ןעֶד טְרעקעֶג
 טיִנ טייצ ןייק ךוא טאָה הֶרָׂש נוא טאַהעֶג
 טאָג רַּפ ןְגְנאַנעֶג ןָטָׂש רעֶר ויִא וזַא טאַהעֶג
 רֶעייֵז םֶהָרְבַא טְסאָה ּוד טְנאָזעֶג םאָה נּוא
 טֹורָּב סיא ייַּב ךיא ּבאָה טְנייַה נוא טְּבֹולעֶג
 נוא ןְּבעֶנעֶג ּומיִנ ריִמ טאָה רֶע נּוא ןְמעֶּבעֶג
 וזַא זוה ןייַז ןיִא םיַיַַע ןייק טיִנ טאָה רֶע
 נּוא הָדּועְס יִד טְׁשיִמ רַפ טאָנ טאָה דְלאַּב
 .ןְגְנעֶרְּב הָדיֵקֲע רֶד ּוצ קֶחָצִי ןְסייֵהעֶג טאָה
 רעֶד םעֶד ראַפ ןְּבְראַטְׁשעֶג זיִא הָרָׂש נּוא
 ןעֶמ טְגאָזֶג ריִא טֶה ןעֶמ םאָר ׁשיִניִעֶרָׁש
 הָדיִקְע רֶד ףֹוא טיִלֹוקעֶג רֶעיִׁש קָחָצי טֶה

 שדוח שארו תבש תרטפה

 | םיִינע ןייק ןעוֶו ּפָא רימ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ
 . ןייֵג וצ הָנַּכְסַא זיִא םִע נּוא גְנֶע טכאמ נּוא | ריִט רֶד ןיִא ןְטֶׂש רָד זיִא זוה ןיא טינ ןיִנעֶז
 / טְגאָועֶג םיִמָכֲח יַר ןֶּבאָה סד ריִט רֶד ףֹוא
 רעֶד םאָד ןייַז ןעֶפָא טייֵרְּב לאָז ריִט ןייַד
 םּורָד ןייֵטְׁש טיִנ ריִט ןייַד ףֹוא לאָז ןֶטָׂש
 טיִמ רָר ּוטְסעֶו ֹוזַא ווה ןייַד ןיִא םיִיִנַע םעֶנ
 הֵּכַמ רֹוׁשָה טֵחֹוׁש ןְּבייַרְט רַפ ןֶמָׂש םעֶד
 םקָא ןייא ךייא ןּופ טיִלֹוק סאָו רעֶד (שיִא
 םעֶד טיִגְראַהעֶג רעירָפ טֶה רֶד ןָּבְרֶקַא רַּפ
 םֵקָא םָד טֶה נּוא םקָא םָד ןּופ תִיַּבַה לַעַּב
 ףֵרֹוע הָׂשַה ַחֵבֹוט םּורָד טְליִזאַנעֶג קעוֶוַא

 ןְּבְרקַא רַּפ ףאָשַא טעֶלֹוק םאוָו רָר (בֵלָּכ
 .טְקאַהעֶג ּפָא טָה רֶע יוִו ְּךייֵלְג ריִמ רַפ זיִא
 טְגנעֶרְּב םִו רֶר נּוא טְנּוה ןייַא ןּופ פאק םֶד
 רֶע איו ְךייֵלְג ריִמ רַּפ זיִא הָחְנִמ ןייַא ףֹוא
 ריִזֲח ןייֵא ןּופ שּולְּב םֶד טְכאַרְּבעֶג ףֹוא םֶה
 איו ְּךייַלְג זיִא ְּךֶרייוו טְּפְמעֶד םִָו רעֶד נּוא
 טְכעֶר םּוא ןּופ הָנֶּתַמַא ריִמ םֶגְנעֶרְּב רע
 ןיִגעוֶו ירעֶייִז ןיִא טְלייוֵו רעֶד םֹוא ןְּבאָה ייֵו
 ןֵליוֵו רייז טֶה טייקְידְרעוֶו םּוא ירֲעייֵז נּוא
 ןיִא ןְלייוַו רעֶד םֹוא לו ְךיִא נּוא טְרעֶגאַּב

 ייֵז סאָו טְכְראָפ רעֶייִז נּוא שעֶּפְׁשעֶג רֶעייֵז
 ןגְנעֶרְּב םִע ךיא לעוֶו ראַּפ ּרָד אָרֹימ ןָּבאָה
  ןָפּורעֶג ּבאָה ְךיִא לייַװ ןייַז טעוֶו סֶד ייֵז ּוצ

 : : ש ן ו סָד

 םואַּדיִז ןְלאָז יִיז םיִאיִבָנ עֶנייַמ ְךרֶוד ייֵז ּוצ
 טיִנ ריִמ טאָהְו רעֶנייֵק נּוא ריִמ ּוצ ןירעק
 .ןירעק םִוא ּךיִמ לָעְוְּךיִא ןְגאָז וצ טְרעֶפְנַעג
 ּוצ טיִנ ןְּבאָה אייֵז נּוא טעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא
 ןאָמעֶג ןְּבאָה אייֵז נּוא דייֵר עֶנייַמ טְרעֶהעֶג
 םָד ןיִא נּוא ןִנֹוא עניימ ןיֵא זיִא זייַּב םִִו סֶד
 םֹוא ייֵז ןְּבאָה טְלאוָועֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא סאוָו
 (ַי רַבָד ּועְמִׁשִת איבָנ רָד טְנאָז טְלייוֵו רַד
 ריִא םוָו םיִקָיַדַצ ריִא דייֵר םְטאָנ ּוצ טְרעֶה
 ְךייַא ןְּבאָה סאוָו איד .דייר עֶנייז ּוצ טְלייֵא
 ְךייַא וצ טְנאָועֶג ןְּבאָה נוא טְלעֶנאוָו ראַפ
 טרָוְנּוא ןּופ נּוא ןייֵר םּוא טְנעֶז ריִא לֵאָרְׂשִי
 איו ןיִרעוֶו טְכיֵלְרֶעַנ ןייֵמ :טאָנ שעֶֶו ןיִנעוֶו
 ריִמ ראָנ ֹוזַא טיִנ זיִא סֶע רָּבִא ְךייַא ןּופ
 ןיִלעוֶוייֵז נּוא הָחְמִׂש רֶעייַא ןיִא ןְהעֶז ןיִלעוֶו
 ןעֶד (ריִעֵמ ןֹואָׁש לוקנ ןיִרעֶו טְמעֶׁש ראַפ
 -ַפ ןְָמּוקעֶג זיִא גְנּומּורָּב רֶעייֵז ןּופ לֹוק םֶד
 יז ׁשָו םיִׂשֲעַמ עֶייּב ירליײז ןיִגעוֶו ןּופ םאָג

 = ובֲאָה !



 זיִא סאָד טאָטְׁש םֶמאָנ ןיִא ןאָמעֶג ןְּבאָה |
 לָמיִה םֶד ןּופ םֹורַא טייג לֹוק ןייֵא םִיַלָׁשּורְי
 םיִא ןֶּבאָה סאוָו איִד ףֹוא גרְמֹקִמ זיִא נּוא
 םְמאָנ ןייֵג םֹורַא טעו םּורָד טְּכאַמעֶג בּורָח

 דְנייַפ עֶנייַז ּוצ גנְולאָצאַּבַא ןְלאָצַּב ּוצ לֹוק |
 ְגיִטייוַו טעוֶו ןֹויִצ ייַא (הָדָלְו ליִחָּת םֶרְָּבו |

 עֶריִא רָמֹולְּכ רֶדָניֵק עֶריִא ןְניוִועֶג איֵז טעוֶו
 טְלְנאוַו רַּפ נּוא טְסיוִו רַּפ זיִא יִז םִָו רֶדָניִק
 טְלְמאַועֶג ןייַא אייז ןיִלעוו אייז ןופ ןְראוָועֶג
 נוא (ּדָל לֶבֵה אֹבָי םֶרֵמִּבִכ ריא ןיִא ןיִרעוֶו |

 יִז םעוֶו ריִא ּוצ גאָטייוַוַא ןִמּוק טעוֶו םִע ייֵא

 חיִׁשָמַהךַלֶמ םֶד ןעֶמ טְנייֵמ םֶד ןּזא ןְניועֶג
 ֹוזַא טָה רעוֶו (תאָֹּכ עמֶׁש ימ) הָיְעַׁשָי טְנאָז
 נּוא ויִא רָדְניוִו סאָד איוִו טְרעֶהעֶג רָדְניוֵוַא
 ןייֵא ןעֶד ןעק ןְהעֶועֶג רֶדְניוַא ּוזַא טֶה רעוֶו
 גאָט ןייֵא ןיא ןְגיוִועֶגּוצ ןְגיִרְק םֶניֵאייוַו הָׁשִא
 קָלאָפ ץנאנא ןעֶד ןעק רַדֵא רַדְניֵק ליִּפ
 זיִא אָד יוִו וזַא לאָמ ןייֵא ןיֵא ןיִרעוו ןֵרֹוּבעֶג
 טאָה נוא טְניִמייוַועֶג טֵה ןֹויִצ סאָד ןְהעֶׁשעֶג |
 יִא רָּבֶא לאמ ןייא ןיִא רֶדְניֵק עֶריִא ןְניִועֶג ||

 ריִּבְׁשַא יִנֲאַה) טיִנְׁשּוריִח ןייק םֶד ויִא תֶמַא
 ןייֵא ןְצעֶז ןעֶד טאָג ְּךיִא לעוֶו (דיִלֹוא אֹלְו
 איז לעוֶו נּוא ליִמָש ְּךאָרְּב רעֶד ףֹוא הָׁשֲא
 ןָא ןעֶד ְּךיִא לע רָמֹולְּכ ןָניעֶג ןָכאַמ טיִנ
 ְךיִא ןואָל םֹוא טינ לעוֶו'נוא ְּךאַז ןייֵא ןֶּבייַה

 ףֹוא ְךיִא לאָז ןֹויִצ נוא םֶניִרעֶניוִועֶג עֶלַא | :
 ןייַד טְנאָז רֶדְניִק עֶריִא ןְניִועֶג ּוצ ןּופ ןְטְלאַה !
 לָּכ ּהַּב ּוליֵנְו םִיַלָׁשּורְי תֶא ּוחָמִׂשת טאָנ ||
 נּוא םִיַלָׁשּורְי טיִמ ְּךייַא טייֵרְּפ (ָהיֶבֲהֹוא !

 טאָה ריִא סאוָו עַלַא ריִא טיִמ ְךייַא טייֵרְּפ | 
 ןעוֶועֶג בּורָח זיִא יִז זַא ריא ףֹוא טְרעֹורְמעֶג
 (ָהיֶמּוחְנַּת דֹוׁשִמ םֶּתְעַבְׂשּו ּוקְניֵּת  ןַעַמָלע
 טז ןָא ְךייא טעוֶו נוא ןְגייֵז םעוֶו ריִא לייונ
 ריִא נוא גְנּוטְסייֵרְמ ריִא ןּופ טְסּורְּב יִד ןּופ -
 דֹובָּכ ריִא ןּופ ןאָט ןָא םיִנּונַעַּת ְךייַא טעוֶו |

 (ַי רַמָא הכ יִּכ) יִא ּוצ ןָמּוק טעֶו סאוָו
 וצ ןְגייַג לעוֶו ְךיִא טְגאָועֶג טאָנ ְטֶה ֹוזַא ןעֶד

 סאוו ְךייַמַא איו ֹוזַא םֹולָׁש ליפ םִיַלָׁשּורְי ||

 םֶטּוג סאָד ןעֶנייַז טעוֶו ריִא נּוא דֹובָּכ םעֶד
 טעֶו םְרעֶהיִצ רֶד ירעֶייַא ןּופ ןֵמייֵז יִד ףּוא

 אי יריִו ףֹוא גוא ןיִרעוו ןְאָרְטעֶג רֶע
 במ ?

 שדרוח שארו הבש תרטפה

 .ןעֶניִועֶג טְכאַמ םאָו רעֶד ְךאָד ןיִּב טאָנ

ְגייֵג ריִא ּוצ ְךיא לעוֶו ְךעֶג וזַא ְךעֶג טְצייֵלְּפ
 : ן

 יי יי שי יי יע, יי

 טכש
 ןעֶמ איו זזַא ןיִרעו טְליִפְׁשעֶג ריִא טעוֶו
 םע לאָז ןעֶמ רֶניִק ןייֵא טיִמ ְּךיִז טְליֵּפְׁש
 רַמּומ ןייַז סוָו ׁשְנעֶמַא יו ֹוזַא ןָכאַמ ְּךְלייֵרְפ
 ְךייַא טאָג ְךיִא לעוֶו ֹוזַא ןְטְסייֵרְמ םיִא טּוט

 ריִא נוא (םֶכְּבַל ׂשָׂשְו םֶתיִאָרע ןְטְפייֵרְמ
 טעוֶו ץְראַה רעיַא נוא ןְהעֶז ץֶלַא םָד טעוֶו
 ןיִלטוו רעֶנייֵּב ירעייַא נוא ןֶעיירְפ טא

 םיוִועֶג טעֶו סע נוא ןיִרעוֶו טקראַטְׁשעֶג
 עֶנייַז ּוצ דְנאַה םֶמאנ ןּופ הָרּובְנ יִד ןיִרעוֶו
 תֹומקִנ ןאָט טעוֶו רֶע זַא םיִקיַדַצ ּוצ טְכעֶנק
 ףֹוא ןיִנְרעֶצ טעוֶו רֶע נּוא .םיִעָׁשָר איֵד ןיִא
 טאָנ ןעֶד (אבָי ׁשֵאָּב יַי הֵנֵה יִּכנ דְנייַפ עני
 טיִמ נּוא רעֶייַפ ןופ ןְראָצ טיִמ ןְמּוק טעוֶו

 םיִׁשְדקֲתמַה) דניו םֶרּוטְׁש ןֵסֹורְנ ןייֵא
 א ךיז ןְטייֵרְּב םוָו (תֹונַנַה לֶא םיִרֲהַטִמַהְ
 םיִלּולְנ תַדֹובַע איד ןִניד ּוצ ְּךיִז ןְגיִנייֵר נּוא

 אָ הָתורְבַח ןייא ןעיגנוא רְֶטרעֶג יד ןיִא
 ןיִא םיִלּולְנ תַדֹובֲע ןעֶניִד ּוצ ירעַדְנַא רעֶד
 רדְנאַנַא טיִמ עַלַא ןיִלעוֶו איד ןְמְראָג ןֶטיִמ
 ִכֹנָאְו טאָנ טְגאָז ֹזַא ןיִרעֶו ןאָמעֶג ןייֵא
 זומ טאָג ְּךיִא נּוא (םֶהיֵתֹובְׁשֲחַמּו םֶהיֵׂשֲעַמ
 יֵרְעייֵז נוא םיׂשֲעמ יֵרֲעייַז לייוַו ןאָט סאָד
 ִּתְמַׂשְמ דֹוִמ ראַפ ןָמּוקעג ןיִנעֶז תֹובָׁשֲחֹמ
 ןֵכייֵצַא ןאָמ אייֵז לעֶוו ְךיִא נּוא (תֹוא םֶהָּב
 ןְזאָל רָּביִא אייֵז ןופ לעֶוו נּוא הָּכַמ ןייֵא ןּופ
 ןְׁשיִוצ דֹובָּכ ןיימ ןָלייֵצ ר ןְלאָז ייֵז ָׁשְנעֶמ
 נּוא (םֶכיֵחֲא לָּכ תֶא ּואיֵבֲהָו רקָלעֶפ איד
 לֵאָרְׂשִי רָדיִרְּב יַרעֶייִא ןְגְעֶרְּב ןיִלעוֶו אייז
 טיִמ נוא דְרעֶפ טיִמ טאָג ּוצ הֶנָּתַמ ןייַא רַּפ
 ףאָש טיִמ נּוא לָזייַא לֹומ טיִמ נוא םעֶטְראַק
 טְנאָז ֹוזַא םִיַלָׁשּורְי גְראַּב ןְניִלייֵה ןייַמ ףֹוא
 הָחְעִמ ןייֵא ןנְעֶרְּב לֵאָרְׂשִי איד יו ֹוזִא טאָג
 ןיִלעוֶו וזַא זֹוה טְמאָנ :ּוא יִלָּכ רֶנייֵר ןייַא .ןיִא
 ּוצ הָחְנִמ ןייַא ראַפ לֵאָרְׂשִי איד ןְגְעֶרְּב ייֵז
 ּוא (םִִוָלֵלְו םיִנֲהֹּכִל חקֶא םֶהֵמ םֵגְו טאָנ
 נּוא םיִנֲהּכ ּוצ ןְּמעֶנ ְּךֹוא .ְּךיִא לעוֶו אייֵז ןּופ
 ןֵהֹּכ ןייֵא זיִא םִע רעֶו םייוַו ְךיִא ןעֶד םִיַָל
 טְשיִמ ּוצ ןיִנעֶז םוָו יֵד ּוליּפַא יִוֵל ןייַא רָדָא
 םִיְַׁשַה רֶׁשֲאַּכ יִּכו טאָג טְגאָז ֹוַא ןְראוָועֶג
 דֵרֹע נא ןֵלְמיִה עֶיינ יו ֹוזַא ןעֶד (םיִׁשָדֲחַה
 ןייֵמְׁש יִלעוֶו יז םָו ןְפאַׁשְּב לעוֶו ְךיִא םוו
 םעֶוו ֹוזַא ןֶּבאָה םיקַא ןיִלעוֶו נּוא רייָמ רַפ

 רעֶד ןְמאָנ רעֶייֵא נוא רֶדָניֵק ירעיא ןייֵטְׁש
 אמוחנת 0
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 טגעֶרְפעֶג םֶה יִרָבָנ ןייֵא שְּבייַרׁש אָמּוחְנַּמ
 ּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םִע אָּתְפַלֲח ןֶּב יֵסֹוי יִּבַר
 ןיִלעוו לֵאָרְׂשִי איִד סאָד הָרָוּת ירעִייַא ןיִא
 ןיִלעוֶו דָרֶע נוא לָמיִה איוִו גְנאַל ֹוזַא ןּבעֶל
 לֶמיֵה איִד טְגאָועֶג טאָה הָיְעַׁשְי נּוא ןייֵטְׁש
 איִד ןיִלעוֶו ןֵּכ םִא ןיִרעוֶו ןָּבְראָד רַּפ ןיִלעוֶו
 יֵסֹוי 'ר טאָה ןיִרעוו ןֶרֹול ראַפ ְּךֹוא לֵאָרְׂשִי

 לָמיִה יִד טְגאָזעֶג שֶה הָיְעַׁשְי טְרעֶפְנֶעַג םיִא
 טעוֶו חיִׁשָמ זַא נּוא ןיִרעוֶו איינ רֶדיוו ןיִלעוֶו
 יִמְכעַרג ליפ טימ ןעֶייַנְּב טאג ייֵז טעוֶו ןְמּוק
 .םִע נּוא (וׁשְדֲחִּב ׁשֶדֹוח יִדֵמ הָיְהְו טְכעֶל
 ׁשֶרֹוד שאר ּוצ ׁשֶדֹוח שאר ןּופ ןייַז טעוֶו
 ןָׁשְנעֶמ עַלַא ןילעוֶו תֶּבִׁש וצ תֶבַש ןּופ נוא
 טאָנ טְנאָז ֹוזַא ריִמ ראַפ ְךיִז ןקִיַּב ּוצ ןְמּוק
 איד ןּופ םיִּפּונ איד ןיִא ןְהעֶז ןיִלעוֶו ייֵז נּוא
 רָדיוו טאָנ ריִמ ןיִא ןָּבאָה סאוָו ןֵשְנעֶמ
 טיִנ ןיִלעוֶו םירעוָו ירעֶייִז סאָד טְגיִנעֶּפְׁשעֶג
 ראַפ טיִנ טעוֶו םָנְהיִג םאָד נּוא ןיִרעוֶו טֹוט
 ּוצ דְנאַׁשַא ןייַז ןיִלעוֶו אייֵז נּוא ןיִרעוֶו ןְׁשאָל
 גְנאַל איו טְנאָז אָמּוחְנַּת רעֶד ןָׁשְנעֶמ עֶלַא

 רוח שארו תבש תרטפה
 - םִיַרְצִמ יִר םֶד ןְיִפעֶג ריִמ יו ּוזַא םיִׁשָדֲח
 איד ןְטיִלעֶג תֹוּכַמ םיִׁשָרֲח ףְלעֶוצ ןְּבאָה
 - םָנְהיִג לָׁשׁשֵאע הָנָׁשַה שאר ןיִא טְגאָז אָרָמְג
 םָנְדִיְנ םעֶד ןּופ רעייּפ םָד ('ב םֹויִּב אָרָבִנ
 סע נוא ןְראוָועֶג ןְפאַׁשאַּב גיִטְנאָמ םיִא זיִא
 םיעָשָר יד נוא ןְׁשאָל רַּפ טיִנ ניִּבייֵא טְרעוֶו
 ןיִרעוֶו נוא ףונ רֶעייֵז טיִמ םֶנְהיגןיִא ןיִרעֶדיִנ
 ףְלעְֶצ ְּךאָנ נּוא םיִׁשְדֲח ףְלעוֶוְצ טָּפְׁשִמעֶג
 יִד נוא ןָרֹול רַּפ ףּונ רֶעֶייִז טְרעוֶו םיִׁשָדֲה
 ַד נוא ׁשַא ףוא טְנעֶרְּב רַּפ טְרעוֶו הָמָׁשְנ
 איִד רָטְנּוא ׁשַא סאָד טייֵרְּפְׁש ראַפ טְניוִו
 טְלעוֶו יִד טְנאָז סאָד" םיִקיִדַצ איִד ןּופ םיִפ

 ןְרעֶדְנַא םּוצ טְנאָז רֶנייִא םָד טְראָו ְךיִרָפְׁשַא
 ןֶרע ןג ןיִא ריִמ ןּופ רָכעֶה טְסעוֶו ּוד ןעוֶו
 רַפ ןָגֹוא עֶנייֵמ ׁשַא טיִמ ריִמ ּוטְסעֶוו ןְמּוק
 ןעֶייִג סאָו לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאָז טאָנ נּוא ןֶטיִׁש
 ראָי ןיִא לאָמ אייֵרָד ׁשֶדְקִמַה-תיֵּב ןיִא ףֹוא

 עֶלַא ריא טעוֶו ןָמּוק םעֶו ַחיִׁשָמ זַא רָּבֶא
 וזַא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ןיִא ןייֵג ףֹוא ׁשֵדֹוח
 ׁשֶדֹוח יֵדָמ הָיָהֶק טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִנ

 ײ : (וׁשְדָחְּ ףְלעוֶוְצ םיִעָׁשְר יד ּוצ םֶנֵהיִג םָד טְרעֶועֶג

 שדרודה רחמ תרטפהד
 ,הָרֹטַּתַה יִד רֶעִיִרְפ רֶד תֶּבַׁש םיִא ןעֶמ טְנייֵל גאַטְנּוז םיִא זיִא ׁשֶרֹוח שאר ןעוֶו

 טֶה ןָתָנֹוהְי (ׁשֶדֹוה רַחְמ ןֵתְנֹוהְי ֹול רֶמאֹּיַע
 שאר ויִא ןְגְראָמ דִוָד .ּוצ טְנאָועֶג

 םיִא סאָד ןעוֶועֶג זיִא רָדֵס רעֶד ּוא ׁשָדֹוח
 ייַּב םיִרָׂש עֶלַא ןְסעֶנעֶג ןְּבאָה ׁשֶדֹוח שאר
 ןיִרעוֶו טְסעוֶו ּוד נּוא ְךֶלֶמ םָד ןּופ ׁשיִמ םָד
 ריִד ףוא טעוֶו רֶמאָפ ןייַמ םָד טְנאַמ רעֶד
 טעוֶו טֶרָא ןייד םּוראוָו טְסיִּב ּוד יוִו ןיִגעֶרְפ
 נוא ןְציִז ּוצ טְסְנעֶלְפ ּוד איז ןְּבייַלְּב ניִדייֵל
 ךיד ּוטְסְלאָז טנייה ןּופ גאט ןְטירד םֶד ןיִא
 ןעֶמ טעוֶו לאָמ טְסְנעֶד ןעֶד ןֵמָלאַהַּב רעֶייַז
 רָדיוו ּוטְסְלאָז ְּךאָנ רֶד נּוא ןֵכּוז רייז ךיִד
 ןְטְלאַהַּב טְסיִּב ּוד איוִו טְרָא םעֶד ןיִא ןְמּוק
 שאר בֶרֶע םיִא (הֶׂשֲעַמַה םֹויָּבנ טְנייַה ןעוֶועֶג
 רָּבִא הָכאָלְמַא ןאָמ געֶמ ןעֶמ סאו ׁשֶדֹוה
 הָכאָלְמ ןייק רֶּבייוַו ןאָמ ׁשֶדֹוח שאר םיִא
 בֹוט םוי ןייֵא רַּפ םֶד ייֵז טֶה ןעֶמ ןעֶד טיִנ
 ןְּבעֶג טְלאָועֶג טיִנ ןֶּבאָה אייז לייַו ןְּבעֶגעֶג
 וד נוא לֶנֵע םד ןְכאַמ ּוצ ְךיִלְנְנעֶרֹוא רָעיינ

 םֶד (לְנֶאָה ןְבאט םעֶד ייַּב ןְצעֶז ְךיִד טְסְלאָז
 - ייד ּוצ ןֵכייֵצַא זיִא רֶע םאוָו ןייֵטְׁש ןייֵא זיִא
 ְלייֵּפ ייֵרְד לעוֶו ְךיִא נוא גע ןיִא ןֶיֵג םוו
 ּוטְסְלאָז ןְמיִס םָד נּוא ןייֵטְׁש םָד ּוצ ןְפְראַו
 בֹוא נּוא ןְפֹולְטְנַא טְסְפְראַד ּוד ּבֹוא ןֶּבאָה
 םיִא לעוֶו נוא גָנּוי םעֶד ןקִיִׁש לעוו ְּךיִא טיִנ
 נוא ריד ןּופ ןיִנעֶז יז ןְלייפ יד ןיִפעֶג ייֵג ןְגאָז
 ןופ ןייֵג םֹורַא ןייֵלַא ּוטְסְלאָז ֹוזַא ּוצ רעֶהַא
 איד ןְמעֶנ טְסְלאָז נּוא טֶרָא ןְטְלאַהאַּב ןייַד
 טְסְלאָז נּוא ריִמ ּוצ ןְמּוק טְסְלאָז נּוא ןְלייֵפ
 ּוצ םֹולָׁש זיִא םִע ןעֶד ןֶּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק
 םוִו .ְּךאַז םּוׁש ןייק אָד טיִנ זיִא םִע נּוא ריִד
 זַא רָּבֶא ןְּבאָה אָרֹומ ראַפ רעֶד טְפְלאָז ּוד
 ןּופ ןינעֶז ןְלייַפ איד גְנוי םּצ ןְגאָז לעווז ְךיִא
 ןעֶד ןייֵג קעוֶוַא ּוטְסְלאָז ֹוזַא רֶמייוַו נּוא ריִד
 טְסייֵַה רֶע נּוא טְקִיַׁשעֶג קעוַאךיד טֶה טאָג
 ןיִרוֶו לּוציִנ טְְלאָז ּוד יֵדְּכ ןְפֹולְטִנַא ךיד
 ןְּכאָה ריִמ סו ְךאַז יִד נּוא רֶמאָפ ןיימ ןּופ

 טימ



 ר ר טיט יע .-. ֶש ריי
 . י יי יב רשי שי יי: 3 : 6 י"א שי

 ריִד ןָׁשיוִוצ נוא רימ ןְׁשיוִוְצ תּודֲע ןייֵא ןייז
 ְךיִז טאָה (הֶדָׂשַּב דִוָד רֵתָסֵיַע גיִּבייֵא זיִּב
 ןעוֶועֶג זיִא םִע נוא דְלעֶפ ןיא ןְטְלאַהאַּב דִוָד
 ייַּב טְצעֶועֶג ְךֶלֶמ רעֶדְךיִז טֶה ׁשֶדֹוח שארי

 רָד נּוא (ְּדֶלַמַה בֶׁשֵַל ןיִסֶע טֹורָּב ׁשיִט םָד
 רֶע יוִו טְרָא ןייַז ףֹוא טְצעֶזעֶג ְּךיִז טֶה ְּךֶלֶמי

 דִנאוַו רָד ייַּב טְניִהאָנ ןֶציִז ּוצ דיִמָּת טְנעֶלְּפ
 ןעֶד טֶרָא ןייז ןופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןֶתְנֹוהְי זיִא
 ֶציִז ּוצ ץֶרֶא ְּךֶרֶד ןייק ןעוֶועֶג טיִנ זיִא םֶעי
 נעֶלְּפ ייֵז ןעֶד רֶמאָפ ןייֵא ןֶּבעֶנ טְנעֶלעֶג ןָא!
 רעֶד אייַּב ְךיִלְטעֶּב ףֹוא טְנְהעֶלעֶג ןָא ןֶציִז

 רע טְגעֶלְפ ןעוֶועֶג זיא רִוָד זַא נּוא הָדּועֶס

 רָּבֶא לֹואְש ןְׁשיוִוְצ נּוא ןָתָנֹוהְי ןֶשיוִוְצ ןְציִז

 רנְַא ְךיִז טאָה טרָא ןייַז ףֹוא טְצעועֶג שנ
 ְךיז טאָה ןֶתָנֹוהְי נוא לֹואָׁש ןָבעֶל טְצעֶועֶג
 טעֶרעֶנ טיִנ לּואָׁש טאָה רִוָד ןּופ טְרָא סאָד
 טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ןעֶד גאָט םעֶד ןיִא |
 ןייַד טיִנ זיִא רֶע סאָד הָרְקִמ ןייֵא זיִא םִע
 רע זיִא םּורָד טְלָבֹוטעֶג טיִנ .ְךיִז טאָה נּוא/
 טיִנ לאָז רֶע םֶד הָדּועֶס רָד ּוצ ןְמּוקעֶג טי
 ׁשֶדֹוחַה תֶרָחָמִמ יִהְיַו) הָדּועְס יִד ןייַז אֵמַטְמ
 ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןעוֶועֶג זיִא םע יוִו נּוא (יִנֵׁשַה
 םֶד טְרעֶניִמעֶג ןְראוָו זיִא ׁשֶדֹוח שאר גאָט
 ןייַז ּוצ טְנעֶרְפעֶנ לּואָׁש טֶה דִוָד ןּופ טְרָא

 ןוז רעֶד ןְמּוקעֶג טינ זיא םּוראוָו ןָתָנֹוהְי ןּוז
 הָדּועְס רֶד ּוצ טְנייַה טיִנֶטְכעֶנ טיִנ יֵׁשֵי ןופ |

 רֶע לּואָׁש וצ טְרעֶפְנעֶ ןָתנֹוהְי טאָה (טַיֵק
 תיִּב ןייק ןייג ּוצ ןְמּונעֶג תּוׁשָר ריִמ ןּופ טֶה |

 ְךיִד טעֶּב ְּךיִא טְנאָועֶג טאָה רֶע נּוא םָחָל
 תֹונָּבְרִק ןּופ גנּוטְבעֶׁשַא ןעֶדקעוֶוַא ְּךיִמ קיִׁש !
 תיֵּב טאָטְׁש רעֶד ןיִא הָחָּפְׁשִמ ןייַמ ּוצ זיִא !

 טאָה בָאיִלֲא רָדּורְּב רֶטְסֶלַע ןייַמ נּוא םָחָלְי
 טְנייַה נוא ןייַז ןְטְראָד לאָז ְךיִא ןְמאָּבעֶג ריִּמי
 זאָל ןְגוא עֶנייַד ןיִא ןִח ןְנּופעֶג ּבאָה ְךיִא ּבֹוא
 רֶריִרְּב עֶניימ ןְהעֶז לעוֶו נוא ןָפולְטְנַא ְךיִמי

 ְךֶלֶמ םָד ּוצ ןְמּוקעֶג טיִנ רֶע ויִא םָד רָּביִא
 ָנֹורְּב לּואָׁש זיִא (ןֶתְוהיֵּב לּואְׁש ףַא רַחָיַי

 ןיִא טֶה םוָו הָׁשִא ןייֵא ןּופ ןּוז רֶד טְסיִּב ּוד |
 טְסּוט ּוד סו סאָד םייוִו ךיא ןעֶד תוזע ךיז |

 שדוח רחמ תרטפה :
 . טאָנ לאָז ןעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ רָדְנאַנַא טיִמ

 .ןָתָנֹהְיְּיִז שֶה ןעוֶועֶג טינ זיִא דַוָד זַא טְנייַה

 , גידייל ןְראוָו זיִא סָע נּוא רַנָבַא ןְּבעֶל טְצעֶועֶג |

 אי ר א רו טע יע

 לש
 םֶד זיִא יֵׁשֵי ןּופ ןּוז םעֶד ןיִא ןְלייוֵו רֶד סֹוא
 טעוֶו ןעֶמ ןעֶד רַטּומ ןייַד נּוא דְנאַׁשַא ריִד
 ּבאָה ְךיִא םֶו םֶד ּביִל טְאָה ּוד ןעוֶו ןעֶגאָז
 סאוָו סָד גּוא ןּוז ןיימ ןייַז טיִנ ּוטְזּומ טְנייַפ
 ְךיִז ןיִא טֶה רַטּומ ןייַד טְנאָועֶג טאָה לּואָׁש
 הֵׂשֲעַמ ןייֵא זיִא םע ןעֶד םָד רֵּביִא זיִא תוזֵע
 םָפייֵק ןייֵא ןֵמּונעֶג טאָה רֶנייֵא םאָד ןעֶועֶג
 טאָה נוא יִוֵל ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רֶע נּוא ּבייוַו
 םָד נּוא םירפא ןּופ גראַּב םָד ףֹוא טְנאוועֶג
 נּוא םֶחָל תיֵּב ןּופ ןעוֶועֶג זיִא ּבייוֵנ סְּפייֵק

 ןִנְרעֶצ םיִא ףֹא ןאָטעֶג טֶה ּבייוַו םֶּפייֵק םָד
 ןייק רֶמאָפ ריִא ּוצ ןְגְנאַנעֶג קעוֶוַא זיִא נּוא
 רֶטאָפ ריִא אייַּב ןְסעֶועֶג זיִא נוא םָחָל תיֵּב
 ְגנאַנעֶג ריִא ְךאָנ ןאמ רָד ויִא םיִׁשָדֲח ריִפ

 ראָּפַא נּוא גְנויַא ןְמּונעֶנ ְּךיִז טיִמ טאָה נּוא
 רָד זיִא רעֶוְׁש םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא נא ןְלְזייֵא
 םיִא טֶה נוא ןְראוָועֶג ְּךֶלייֵרְּפ רֶעייֵז רעוֶוְׁש
 ְךאָנ טאָה רֶע נּוא גאָט אייֵרָד ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ
 ןיִא נוא נאָמ ןיִמְרעֶּפ םעֶד ןְּבייֵלְּב טְוּומעֶג
 טימ ןְגְנאַנעֶג קעוֶוַא רֶע זיִא גאָט ןְסָּפיִפ םָד
 אייַז גוא גְנוי ןייַז טיִמ נּוא ּבייוַו םּפייֵק ןייַז
 . נוא הָעְבִנ טאָמְׁש רעֶד ןיִא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז
 רֶנייֵק ןעֶד םאַנְרָד ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ךיז ןֵּבאָה
 וה ןיִא ןְואָל ןייֵרַא טְלאָועֶג טיִנ אייֵז טאָה
 ןְסעֶּבעֶג ייֵז טֶה נּוא ןְקזא ןְמּוקעֶג זיִא ןייַרַא
 טְכאַנ רַּביִא ןימ ןייַרַא םיִא ּוצ ןעֶלאָז אייז

 זיַא ןְקְניִרְט נּוא ןיִסע ןְּבאָה גּונעֶג ןיִלעוֶו ייֵו
 םעֶד טיִמ ּבייַַו ןייַז טימ ןְגְנאַנעֶג ׁשְנעֶמ רָד
 ּפָא ןְּבאָה אייז זַא נּוא םייֵהַא םיִא ּוצ ןֵקָז
 ְךיזןְּבאָה ןעוועֶג ךעֶלייֵרְפ ןיִעֶז נוא ןְסעֶנעֶג
 םעֶד םּורַא הָעְבִנ ןּופ טייל יִד טְלעֶמאַועֶגְנַא
 םעֶד םֹורַא זְנּוא ּביג ןקָז םּוצ ןְנאָז נֹוא זֹוה
 רָכָו בַּכְׁשִמ םיִא טיִמ ןיִלעוֶו ריִמ נּוא ןְׁשְנעֶמ
 ןגנאַנעֶג םֹורֲא ייֵז ּוצ תיַּבַה לַעּב רָד זיִא ןָגיל
 ךייַא טעֶּב ְךיִא מייל עָּביִל עֶנייֵמ טְנאָז נּוא

 יִמֹורְנַא זיִא סֶע ןעֶד טיִנ ןֵׁשְנעֶמ םעֶד טּוט

 ְךייַא לעוֶו ְךיִא טְרעֶייִנ ןאָמ ּוצ ֹוזַא הָּפְרָח
 ןופ ּבייוַו םְּפייֵק םָד נּוא ןְּבעֶג רָטְכאָט ןייַמ
 ׁשְנעֶמ רָד טֶה ייֵז ייַּב טְניִל ּוא ןָׁשְנעֶמ םעֶד
 ְבעֶנעֶג איִז טֶה ּוא ּבייוַו שְּפייֵק םֶד ןָמּונעֶג
 יִד ןֶעֶלעֶג ריִא ייֵּב ןיִגעֶז ייֵז נוא טייל יד ּוצ

 ןְראַועֶג גאָט זיִא םִע זַא נוא טְכאַנ עֶצְנאַנ
 ניִרעֶּבְראַה ריִא ףֹוא ןְגְנאַנעֶג הָׁשֶא איִד זיִא

 נוא

' 



 6סט

 נּוא ריִמ רֶד ראַפ םאַנ רָד ףֹוא טְלאַפ נּוא
 ןִמּונעֶג יֵז ןאַמ רעד טֶה וזא ןְּבראָטְׁשעֶג זיִא
 םֶה נּוא לֵזייא ןייַז ףֹוא טְנייֵלעֶג איִז טָה נּוא

 ןמּונעֶג טֶה נּוא טאָטְׁש ןייַז ןיִא טְכאַרְּבעֶג יִז
 ףְלעוֶוְצ ףֹוא ןָטיִנְׁש ּוצ יִז טֶה גּוא רָסעֶמַא
 טָבֵׁש ןָכיֵלְטיִא ּוצ טְקִיִׁשעֶג טֶה נּוא רֶקָיַטְׁש
 ןְּבאָה לֵאָרְׂשי לָּכ נוא קיִטְׁשַא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 וזַא טְגאָועֶג ןְּבאָה נּוא טְרעֶדְניוִו ראַפ ְּךיִ
 יֵרעְנּוא טֶניִ ןְהעֶׁשעֶג טיִנ ְךאָנ ויִא הֵׂשֲעמַא
 םִיַרְצִמ ןּופ ןְגְנאַגעֶג םורַא ןיִנעֶז ןיִרעֶטְלֶע
 לֵאָרְׂשִי לָּכ טְלעֶמאועג ןייֵא ְךיִ ןְּבאָה וזַא
 טְרעֶדְנּוה לאָמ ריִּפ הָּפְצִמ טאָטְׁש רֶד ןיִא
 רעֶד נּוא ןָדֶרעווׁש עֶסֹולְּב טיִמ ןאַמ טְניִזֹומ
 לָּכ ראַפ הֵׂשֲעמ איד טְלייֵצ רָד טֶה ׁשְנעֶמ
 לאָז םִע טְגאָועֶג לֵאָרְׂשִי לָּכ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי
 ןיִלעֶו רימ זיִּב .ןייַנ םייֵהַא םיִנ ׁשְנעֶמ ןייק

 טְקיִׁשעֶג ןְּבאָה ייֵז נּוא ןעֶׁשְראָפ םֹוא ְּךאַז יִד
 ריִא טאָה םּוראוָו ןְנאַז וצ ןיִמִיְנִּב טָבֵׁש ּוצ
 ונּוא טיִג םּורְד ןאָטעֶג הֵׂשֲעַמ עֶזייֵּבַא ֹוזַא
 נּוא הָעְבִנ טאַמְׁש רַד ןּופ םיעָׁשְר יִד סֹורֵא
 "ך* ןּבאָה ןיִמינִּב טֶבָׁש נא ןְטייֵט ייֵז ןיִלעֶו ריִמ

 , נא ןְמיימ וצ ןְּבענ ןְשְנעֶמ ןייק טְלאוָועֶג טיִנ
 ירֲעייֵז ןופ עֶלַא טְלעֶמאועֶגְנייַא ְךיִז ןְּבאָה
 טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןְמּוקעַג ןיִנעֶו נּוא טעֶטְׁש
 לֵאָרְׂשִי לָּכ טיִמ הָמָחלַמ ןְטְלאַה ּוצ הָעְבִנ
 גיִצְנאַוְצ נּוא םָקעָו ןעוֶועֶג ןיִנעֶז אייֵז נּוא
 זיִא הֶעְבִנ טאָמְש רעֶד ןּופ נּוא ןאַמ טְניִזֹוט

 לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא ןאַמ טְרָדְנוה ןָּביִז ןעוֶועֶג
 נוא דָניֵזֹוט טֶרָדְנּוה לאָמ ריִפ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז

 רעֶד ןּופ ןְְנאַנעֶג םֹורַא זיִא ןיִמָיְנִּב טֶכָׁש
 ןופ טיִנְראַהעֶג ןֶּבאָה נּוא הֵעְבִנ .טאָטְׁש
 ָּבאָה ֹוזַא טְניִזֹוט ניִצְנאוַוְצ נּוא ייווְצ ַאָרְׂשִי
 נּוא טְרָעֹורְטעֶנ נּוא טְנייוֵועֶנ לֵאָרְׂשִי איד
 ּבֹוא םיִמּוּתְו םירּוא יִד ןיִא טְנעֶרְפעֶנ ןְּבאָה

 טיִמ ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ןייֵג רֶדיו ןְלאָז אייֵז
 לאָז ייֵז טְרעֶפְַעַג ייֵז טאָג טָה ןיִמְָנּב שֶבָׁש
 ְּבאָה נּוא ןיִמינּב טֶבָׁש ןְמּוקעֶג די זיִא ןייֵג
 ןאַמ טְניווט ןעֶצְכַא טיִנְראַהעֶג לֵאָרְׂשִי ןּופ
 נּואלֵאָרְׂשִי לָּכ טְלעֶמאַועֶגְנַא ְךי ןְּבאָה ֹוזַא
 טְסאַפעֶג ןְּבאָה נוא ןאָטעֶג הָבּוׁשִּת ןֶּבאָה
 ּוא טאָנ ּוצ תֹונָּבְרַק טְכאַרְּבעֶנְ' ןֵּבאָה נּוא

 טְגעֶרְפעֶג רֶדיוֵו טָה ןַהֹּכַה רֶועלֶא ןֵּב םָחָנִּ
 טְרעֶּפְנֶעֶג טאָנ טֶה םיִמּוּתְו םירּוא איֵד ןיִא

 רוח רחמ תרטפה

 - רֶטְנוא ןְנאַטְׁשעֶגןיִנעֶז םאוָ ןֶׁשְנעֶמ יד גּוא -

 ראש לא 2 ראט אש א
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 / יײֵוטעוו ריִא ןיִמָיְנּב ףֹוא סיי גאָט ןֶניִטְנייַה
 - טְלעֶטְׁשעֶנןָּבאָה לֵאָרְׂשִי יד :וא ןְמענ ןייֵא
 .  ןיִמינַּב טֵתָׁש זַא שאָטְׁש רָד רֶטנּא ןְׁשְנעֶמ
 יד ןעֶמ לאָז טאַמָׁש רָד ןופ ןיִיֵג סֹורַא טעוֶו

 - לֵאָרְׂשִי איִד רֶעייַפ ניא ןֶדְניִצ ןָא טאָטְׁש
 רַפ ןֵפֹולְטִנא ייֵז וו ְּךיֵלְגןיוועֶג ךיִז ןְּבאָה
  םֹורַא ןיִנעֶז ןיִמְִנַּב שֵּבַׁש נוא ןיִמינְּב טֶבֵׁש
 - אייז ןְנאָיךאָנ ּוצ טאָטְׁש רעֶד ןופ ןְגְאַנעֶג

 ָניִצעֶג ןָא טאָטִׁש איֵד ןֶּבאָה טאָטְׁש רעֶד
 / טֵבֵׁש טיִנְראַהעֶנ ןֵּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד נּוא

 - ןְראוָועֶג ןנירְטְַא ייֵז ןּופ זיִא םִע נוא ןיִמְִנַּב
 / ןֵּבאָה לֵאָרְׂשִי איִד נוא ןאמ טָרָדְנּוה סְקעֶז

 - ןייק ןְּכעֶג טיִנ ייֵז לאָז ריק םָד ןְראווְשעֶג
  ןֵּבאָה ְּךאָנ רעֶד . נוא ּבייװַא ראַפ רָטֶכאָמ

 .,ְנייַועֶג רֶעייֵז ןָּבאָה נא שאַהעֶג הָטָרֲח ייֵז
 - םֶד ןאָטעֶג ריִמ ןֵּבאָה םו טְגאָועֶג ןּבאָה נּוא
 טֶבֵׁש ץְנאַנַא ןְריֵל רַפ טְכאַמעֶג ןְּבאָה ריִמ
 טיִנ זיִא רַעְלִנ טאַמְׁש איִד נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ

 לֵאָרְִׂי יד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי וצ ןֶּפְלעֶה ןֵמּוקעֶג
 | ןְּבאָה ייֵז נּוא ןאַמ טְניֵווט ףֶלעוֶוְצ טְקיִׁשעֶג
 טאָמׁש רעֶד ןּופ םיִרָכְו עֶלַא טיִנְראַהעֶג
 | ראָנ ןֵּבאָה םאוָו רֶּבייוַו עֶלַא נּוא דעֶלְנ
 טיִנְרַהעֶג ךֹוא יִיֵז ןְּבאָה ןאַמַא ןּופ טְסּואוועֶג
 ריִפ ןְנּופעֶג טאָמְׁש רעֶד ןיא ןְּבאָה אייֵז נּוא
 ; טְסּואוועֶג טיִנ ןְּבאָה סאוָו תֹולּותַּב טְרָדְנּוה
 || גיא ןְּבעֶל טְנאָלעֶג יז ןעֶמ טֶה ןאַמ ןייק ,ןּופ
 | טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טֶה תֹולּותְּב טְרָדְנּוה ריִּפ יִד
 . טְקיִׁשעֶג ןְּבאָה לֵאָרָׂשִי איִד נא הֹליִׁש ןייק
 | םבֵׁש ןּופ ןְּביִלְּבעֶג רָּביִא ןיִנעֶז סאוָו איד ּוצ
 | יצ טְמּוק טְנאָועֶג אייַז וצ ןְּכאָה נּוא ןיִמָיְנַּ
 | ןְּכאָה ייֵז גוא ןכאַמ םֹולָש ןיִלעֶוו ריִמ זְנּוא
  ןּופ תֹולּותַּב טֶרָדְנּוה ריִּפ איד ןְּבעֶנעֶנ אייז
 ויִא םִע נּוא רָּבייוַו ראַפ דֵעְלִנ טאָטְׁש רעֶד
 ןעֶועֶג ןיִנעֶו איי ןעֶד ןעוֶועֶג גּונעֶג יִנ אייֵז
 לֵאָרְׂשִי איד ןּבאָה ֹוזא ןאַמ טְרְדְנּוד םֶקעֶז
 טְגעֶלְפ סע ןעֶד הֶּצֵע ןייֵא טְכאַרְטעֶג םֹוא
 םֶד הֹליׁש ןיִא ןייַז בֹוט םֹוי ןייֵא ראָי עֶלַא
  ןייַו יד ןיא ןצנאט ןייֵג ןיִנעֶלְפ תֹולּותְּב יִד
 ןיִמָיְנִּב טֶכַׁש ּוצ טְנאָנעֶג ייֵז ןְּבאָה רֶנְטְרעֶג
 רֶנֵמְרעֶג ןייַו איִד ןיִא ןייֵנ ןייֵלַא טְלאָז ריִא

 | ּכייַוַא רַּפ הָלּותְּבַא ןְּפאַח לאָז רָכיֵלְמיִא נּוא
 , טעוֶו הָלּותְּב איד ןּופ רמאפ רעֶד ןעוֶו נּוא

 ן ןמוק
 : ר
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 ראַפ סאָד רימ ןיִלעוֶו ןְנאָלק זָנּוא רַּפ ןָמּוק
 גוא ןאָמעֶג וזַא ןיִמִינּב טֶבֵׁש ןְּבאָה ןיִרעֶּפְנֶע
 ץְנאַמ םעֶד ןּופ תֹולּותְּב טָּפאַהעֶג ןֵּבאָה
 נוא ןְלעֶפעֶג לאוו םיִא זיִא סֶע יו רָכילְטיִא
 ןּופ ןֵּביִלְבעֶג רָּביִא ְךֹוא זיִא ְךֶלֶּמַה לּואְׁש
 נוא ןייֵׁש רעֶייַז ןעוֶועֶג זיִא נּוא ןיִמָיְנִּב טָבִׁש
 ץְנאַמ םוצ ןֵמּוקעֶג זיִא רע נּוא ךֹוה רייז
 איִז לאָז רע ןיִרעֶג טְלאוָו הָלּותְּב עֶכיִלְטיִא
 טְלעֶטְׁשעֶג ראָפ עֶלא ְךיז ןְּבאָה ייֵז נוא ןְמעֶנ
 זיִא לּואָׁש ראָנ ןֶצְנאַמ ּוצ ןְמעֶנ ייֵז לאָז רֶע
 ןֵמעֶג ּוצ טְמעֶׁשעֶג ְּךיִזטָה נּאְְׁשיִיַּבַא ןעוֶועֶג
 יז םִו הָלּותְּבַא ןעוֶועֶג זיִא ןְצְנאַט הָלּותְּבַא
 ןָא לּואָש טאָה נוא טְמעׁשעֶג טיִנ ְךיז טאָה
 ראַפ איִז טאָה לּואָׁש נּוא ןְצְנאַט ּוצ ןָמּונעֶג
 םָד טאַהעֶג ריִא טיִמ טֶה נוא ןֶמּונעֶג ּבייוַוַא
 ןְָנֹהְי ּוצ טְגאָנעֶג לּואָׁש טֶה םָד ןָתָנֹוהְי ןז
 נּוא ןְמאָרעֶג טְסיִּב ּוד (תּודָרַמַה תַועַנ ןֵּבנ
 ייַּב תּוזַע טאַהעֶג טאָה איִז סאו רָמּומ ןייַד
 ןְצְנאַט ּוצ ןָמּונעַג ןָא ְךיִמ טֶה :ּוא ץְנאַט םָד
 נּוא ריִמ ןינעקא תוזע טיִמ ּךֹוא ּוטְסיִּב ֹוזַא

 םע ןעֶד ּביִל ּוטְסאָה דנייַפ ּבאָה ְךיִא ןְמֹעוֶו !

 טיישט...

 רעֶד ןופ הָבָׁשֲחמ רעֶד ןיא ןָא ץלַא טְננעֶה
 רָד ןֵמְז לָּכ ןעֶד (ונו םיִמָיַה לָּכ יִּכו רָמּומ

 ןָא ןייַז טי ּוטְסעוֶו ןֶּבעֶל טעוֶו יֵשִי ןּפ ןּוז
 קיִׁש םּורָד נּוא הָכּולְמ ןייַד טיִמ טייֵרְּבעֶג

 הָתיִמ בייַח זיִא רֶע ןעֶד ריִמּוצ םיא םעֶג נּוא !
 ןייַז ּוצ טְרעֶפנעֶג ןְתָנֹוהי טאָה (ָתְנֹוהְי ןעַיוו ;

 . םיִא ףֹוא ויִּפְׁש יד ןֶּבֹוהעֶג ףֹוא לּואָׁש טאָה

 טייֵמעֶנ ןיִרעוֶו דִוָד לאָזּםּוראָוָו לּואָׁש רֶמאָּפ
 (תיִנֲחַה תֶא לֹואָׁש לָטְיַ) ןאָטעֶג רֶע טֶה םִו

 טְסּואוועֶג ןָתָנֹוהְי טֶה ֹוזַא םיִא ןְגאָלְׁש רָד ּוצ
 רֶטאָפ ןייַז יב ןְּביִלְּב רַפ ןֹוׁש זיִא סֶע םאָד !

 ןהָלְׁשַה לעמ ןָתנוהְי םֶקָיַע דַָד ןעֶמייט ּוצ
 טיִמ ׁשיִט םָד ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןֶָתְנֹוהְי זיִא
 ןירעֶדְנַא םֶד ןְסעֶעֶג טיִנ טָה נוא ןְראָצ םיִרָג

 אלש שדוח רחמ תרטפה

 'א רֶע םִיראָו טֹורְּב ןייֵק ׁשָרֹוח נּוא נאָמ
 רָמאָפ ןייַז שאָד דִוָד רֶּביִא ןְראוָועֶג גיִרֹורְמ
 (רֶקֹיּכַּב יִהָיע דַוָד רָּביִא טְמעֶׁש רַּפ םיִא טֶה
 ָתָנֹוהְי זיִא היִרָפ רָד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא םִע גוא
 ָװ טייַצ רעֶד ןיִא דֶלעַפ ןיִא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא
 רעֶנייֵלְקַא נוא טְלעֶטְׁשעֶג פא םיִא טֶה דוָד
 טאָה ןָתָנֹוהְי נוא םיִא טיִמ ןעוֶועֶג זיִא גוי
 סאָוו ןְלייֵפ יד ןֵכּוז ףול גוי ןייַז ּוצ טְנאָועֶג
 ןְּפאַלעֶג יא גנּי רד נא ןֵּפְראוַו אָד לע ְךיִא
 ןייֵג לאָז ִז לייַפַא ןָפְראוָועֶג טֶה ןֶתְנֹוְי גּוא
 ןְמּוקעֶג זיִא גנּוי רָד נּוא גוי םעֶד ןּופ רָמייוַו
 ןָתָנֹוהְי םו לייַפ רֶד ןּופ טֶרָא םעֶד ןיִא ויִּב
 ְךאָנ ןָתָנֹוהְי טֶה ןֶפְראוָועֶג ןְטֶׁשֶרֶע םּוצ טֶה
 ראוָו רַּפ גָנּוי םּוצ טְנאַז ּוא ןֶּפְראוַועֶג לייַפַא
 ןָתָנֹוהְי נּוא רֶמייוַו נּוא ריִד ןּופ זיִא לייַפ יִד
 ְךיר םיֹוז לייַא ְךעֶג גְנּוי םּוצ ןָפּורעֶג טאָה
 וא ןְלייֵּפ יד ןֵּביִלְקעֶג ףֹוא גְנּי רֶד טֶה שיִנ
 נוא ראַה ןייַז ןֵתָנֹוהְי ּוצ טְכאַרְּבעֶג אייֵז טָה
 ןָתַנֹוהְי ראָנ טְסּואוועֶג טיִנ ראָנ טֶה גְנּוי רָד
 ֶּתָנֹוהְי טֶה טְסּואוועֶג ְּךאַז יִד ןֶּבאָה רִוָד נּוא

 ןעוֶועֶג זיִא םוָו גָנּוי םּוצ רעוֶועֶג ןייַ ןְּבעֶגעֶג
 ןיִא גְנעֶרְּב יִיַנ םיִא ּוצ טְנאָז נוא םיִא טיִמ
 טאָטְׁש ןיֵא ןְְנאַנעֶג זיִא גֵנּוי רֶד ןייַרַא טאָמְׁש
 םֹורָד ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא דִוָד נּוא ןייַרא
 םיִנֵּפ ןייַז ףֹוא ןְלאַפעֶג זיִא נּוא ןייֵמְׁש טייז
 לאַמ ייֵרָד טקּוּבעג ְךיִז טָה נּוא דרֹע רָד ּוצ
 ןיִרעֶדְנַא םָד רַנייֵא טְשיִקעֶג ְךיז ןְּבאָה ייֵז נּוא
 ןיִרעֶדְנַא םָד רֶּביִא רָעיִא טְנייוִועֶג ןְּבאָה גּוא
 ןְתָנֹוהְי רָמאֹי) טְנייוֵועֶג רעֶמ טאָה דִוָד זיִּב
 ּוצ אייֵג דַוָד ּוצ טְנאָועֶג ןָתָנֹוהְי טאָה (דִוָדָל
 עֶרייֵּב ןְּבאָה ריִמ סאוָו העּובְׁש איד םֹולָׁש
 טאָנ לאָז טאָנ ןּופ ןְמאָנ םעֶד ייַּב ןְראווְׁשעֶנ
 ריִד ןְשיוִוְצ נּוא ריִמ ןְשיוִוְצ תודע ןייַא ןייז
 ייד ןְשיווְצ נוא די עֶניימ ןְשיווְצ גוא

 {ניִּבייֵא זיֵּב רֶדְניֵק

 םילכש תשרפ תרטפה
 עֶדָיֹוהְי נוא (תיִרְּבַה תֶא עֶדָיֹוהְי תֹורְבָיַ !

 ןעֶועֶג תירְּב תֵרֹוּכ טאָה ןַהֹּכַה
 םעֶד ןָׁשיוִוְצ נּוא ׁשֶאֹוהָי ְךֶלֶמ םעֶד ןָׁשיווָצ

 עֶועֶג זַא זיִא הׂשעמ יִד ןעֶד לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ
 רֶמּמ ןייַ א הְָוֲאךֶלמ יא ןעֶועֶג זיִא םָע ||

 זִא הָיְַחֲא רעֶד נּוא הָיְלתִע ןְסייֵהעֶג טאָה
 רֶדָניִק יִכיֵלְטִע טְזאָלעֶג טֶה נוא ןֶּבְראָמְׁשעֶג
 הָיוֲחָא ןופ רֶרָניִק עֶלַא טיִנְראַהעֶגהיְלַתַעטֶה
 ןְראועֶג הָּכָלַמ ןייֵא טְלאוַועֶג טיִמ זיִא נּוא
 רֶטְסעוֶוְׁש איד עַבֶׁשֹוהְי ראג לֵאָרְׂשִי רָּביִא

 ןופ
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 ןּו ןיז ןייֵא טיִבְננעֶג קעֶווַא טאָה הָיַחֲא ןופ
 םיִאטָה נוא ׁשֶאֹוהְי ןֶסייֵהעֶג טֶה רֶע הָיוַחֶא
 םיִשָדָׁשְרק ןופ םיִדֹוּב םָד ףוא ןְטְלאַהאַּב
 . זיִא ראָי קעז נּוא הָיְלַתַע רַפ םַא ןייַז טיִמ
 הָיְלתע יד נּוא ןָטְלאַהאַּב ןעוֶועֶג טְראָד רֶע
 ַָרְׂשִי רּביִא ןעֶועֶנהָּכְלַמ ןייֵא ראָי םקעֶז זיִא
 ןֵהּכַה עֶרוהְי טאָה ראָי ןְמעֶּביִז ןיִא גּוא
 רעֶד לאָז ןעֶמ קְלאָפ םעֶד טיִמ טְכאַמעֶג
 ןגיניק ןְכאַמ לאָז ןעֶמ נּוא הָיְלַתֲע ןגאָלְׁש
 ןּופ ןְנֹוצעֶג םֹוא ׁשֶאֹוהְי טֶה ןעֶמ נּוא ׁשָאֹוהְי

 טְכאַמעֶג םיִא טֶה ןעֶמ נּוא םיִׁשְָק ִׁשְרק םָד
 נא ןגיִרְׁשעֶג ןְּבאָה אייז נוא ְךֶלֶמ ןייֵא ראַפ
 טְנאָזנּבאָה נּא רֶנעֶה ירעייַז טיִמ טְּפאַלְקעֶג
 הָילַהע נוא ׁשֶאֹוהְי ךֶלֶמ רָד ןְּבעֶל לאָז סע
 ןְמּוקעֶג ויִא נּוא אייֵרְׁשעֶג םָר טְרעֶהעֶג טֶה
 ייַטְׁש ןְהעֶועֶג טאָה נּוא ׁשֶרְקִמַה תיִּב ןיִא
 קָלאָפ ליִפ טיִמ יא ןֹורק ןייַז טיִמ ְךֶלֶמ םָד
 טיִמ נוא ןְמייֵמּורְמ טיִמ נּוא ןְמייֵו עֶלַא ףוא

 רֶדייֵלְק עֶריִא ןְסיר ּוצ יִז טֶה הֶחְמִׂש םֹורְנ
 יראה יִז לאָז ןעֶמ ןְטאָּבעֶג טֶה עֶריֹוהְי ּוא
 ןופ טְּפעֶלְׁשעֶנ םֹורַא יִז ןעֶמ טֶה דְלאַּב ֹוזַא
 נּוא טיִנראַהעֶג יז טֶה ןעֶמ נּוא טאָטְׁש רעֶד
 םעֶד טיִמ ןעֶועֶג תיִרָּב תַרֹוּכ טאָה עֶדֶיֹוהְי
 נּוא (ץֶרָאָה םִע לָּכ ּואֹובָיַו) ׁשאֹוהְי ְּךֶלֶמ

 ןֵמּקעְג ןיִנעֶז דְנאַל םעֶד ןּופ קְלאָפ םֶד ראָנ
 נוא םיִלּולִנ תַרּוצ יִד ןֵסֹוטְׁש ּוצ ןְּבאָה נּוא

 תַדֹובֲע רעֶד ןיפ ןַהֹּכ םעֶד טיִגְרַהעֶג ןְּבאָה
 עֶדָיהְי :ּוא ןֶּתַמ ןְסייֵהעֶג טאָה סאוָו םיִלּולְג

 ּבאָה ייֵז נּוא קְלאָפ םאָד ןְמּונעֶג ׁשֶה ןַהֹּכַ
 וצ ׁשֶרְקַמַה תיֵּב םָד ןּופ ְךָלֶמ םָד טְריִפעֶנ
 ףֹוא טְצעֶזעֶג םיִא ןְּבאָה נּוא זֹוה הָכּולְמ םָד
 ןְּבאָה קֶלאָפ םָד ראָג נּוא לּוטְׁש הָכּולְמ רָד
 ְךֶלֶמ ןייֵא יא ׁשֶאֹוהְי םוִו טייֵרְפעֶג רֶעייֵז ְךיִז

 (וכְלָמְּב ׁשֶאֹוהְי םיִנָש עַבָׁש ןּבִנ ןְראוָועֶג
 זיא רעזַא ןעוֶועֶג טְלַא ׁשֶאֹוהְי זיִא ראָי ןֶּביִ
 רֶע טֶה ראָי יִצְרעֶּפ נוא ןְראוָועֶג ְךֶלֶמ ןייֵא
 בֹוטַה ׁשֶאֹוהְי ׂשעַיע םיִלָׁשּורְי ןיִא טְניִנעקעֶנ
 טּונ סאוָו ןאָמעֶג טאָה ׁשָאֹוהְי נּוא (ַי יֵניֵעְּב
 םיִא טֶה עֶדֶיֹוהְי ןֵמָז לָּכ ןֶנֹוא םֶמאָנ ןיִא זיִא
 עֶדָיֹוהְי דְלאַּב איוִו רָּבֶא ןֶמּונ ּוצ טְניִרעֶלעֶג
 לֵאָרְׂשִי איד ןְמּוקעֶג ןיִעֶז ןֶּבְראָמְשעֶג זיִא
 ּוד טְנאָזעֶנ םיִא ןְּבאָה נּוא םיִרָׂש איִד נּוא

 יֵשְרָק םעֶד ףֹוא ראָי סקעֶז ןעוֶועֶג טְסיִּב

 םילקש תשרפ תרטפה

 אש

 ןיֵא ןיירַא טייֵנ לֹּודָנ ןֵהּכ רֶד איו םיִׁשָדְק
 ןֵטְראָר זיִא נא רֹוּפִּכ םֹוי םיִא ראָי ןיִא לאָמ
 עא הָנִָּמ סֹורְג טיִמ ןעוֶועֶג העָׁש ןייֵא ראָנ
 ! םִע נּוא ראָי סְקעֶז ןעוֶועֶג ןְטְראָד טְסיִּב ּוד
 ומזּומ ְךאַז םּוׁש ןייק ןְהעֶׁשעֶג טיִנ ריד זיִא
 ! לאָז ןעֶמ טואָלעֶג טֶה רֶע נּוא טאָנ ןיֵא ןיינ
 ךיז לאָז ןעֶמ נּוא טאָג ןייֵא רַפ ןְטְלאַה םיִא
 םֶה ׁשאֹוהְי נּוא (שֶאֹוהְי רֶמאֹּיַ) םיִא ּוצ ןְקָיִּב
 סאוָו רֵּבְליִז םָד ראָנ םיִנֲהּכ .יִד ּוצ טְגאָועֶג
 אייֵוְצ ןעֶד ׁשֶרֶקִמַה תיֵּב ןיִא טְגְנעֶרְּב ןעֶמ
 לֵאָרְׂשִי רָכיִלְסיִא טאָה םיִלקִׁש עֶּבְלאַה
 ןייַא ׁשְדֹקִמַה תיַּב ןיִא ראָי עֶלַא טְכאַרְּבעֶג
 גְנּוזייַל םֹוא ןייַא ןעוֶועֶג זיִא לֶקָׁש רָּבְלאַה
 םיִא טאָה ןעֶמ סאוָו םעֶד רַּפ ּבייֵל ןייַז רַפ
 טְלייֵצעֶג םיִא ןעֶמ טֶה ןּופ רָד נּוא טְלייֵצעֶג
 תֹונָּבְרָק עֶלַא טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טֶה ןּופ רֶד נּוא
 ןעֶמ טאָה לקָׁש ןֶּבְלאַה ןייֵא ְּךאָנ נּוא רּוּבִצ
 ּוצ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא הָבָדָנ ןייֵא טְכאַרְּבעֶג
 םֶהָל ּוחְקִיע ׁשֶדְקמַה תיֵּב סאָד ןְטְכעֶר רַּפ
 יִד ּוצ טְגאָזעֶג ְךֶלֶמ רעֶד טֶה ֹוזַא (םיִנֲהֹּכַה
 טְלאָז ריִא נּוא רֶּבְליִז סָד ְּךייַא טְמעֶנ םיִנֲהֹּכ
 ׁשֶרֶקַמַה תיִּב סאָד ןְמְבעֶר ראַפ טיִמ רעֶד
 ָפּורעֶג טאָה ְךֶלָמ רֶד נּוא (ּךְלִמַה אָרקיַע
 םּוראָָו טְנאָזעֶג םיִא ּוצ טֶה נּוא עֶדֶיֹוהְי ּוצ
 תיֵּב סאָד טְכעֶר רפ טיִנ םיִנֲהֹּכ איד ןְּבאָה
 יֵ ןעֶמ לאָז םּורְד דְלעֶג םעֶד ןּופ ׁשֶדקִמַה
 (םיִנֲהֹּכַה ּותֹואָיַע ןָּבעֶנ טיִנ דְלעֶנ סָד רעֶמ
 ןְמעֶג טיִנ ןֶלאָז ייֵז טְלאוָועֶג םיִנֲהּכ יד ןְּבאָה
 תיִּב םֶד ןְטְכעֶר רפ טיִנןְלאָז ּוא דְלעֶג םֶר
 עֶרָיֹוהְי טאָה ֹוזַא (עֶדיֹוהְי חקַיע ׁשֶדְקִמַה
 טְכאַמעֶג ןְגיִרְד טֶה נּוא ןְטְסאק ןייַא ןְמּונעֶג
 רעוֶו רֶּבְליִו םֶד ןְניִרְד ןְפְראוַו ּוצ ְּךאָל ןייֵא
 נּוא ׁשְדקִמַה תיֵּב ןיִא טְכאַרְּבעֶג טאָה םעי
 ןְמּוקעֶג זיִא ןְראָועֶג לּופ זיא ןְטְסאַק רָד זַא
 לֹודָג ןַהֹּכ רֶד נּוֲא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רַּפֹוס רָד
 נּוא רֵּבְליִז סאָד טְלייֵצעֶג רָּביִא ןְּבאָה נּוא

 ןעּוט םִז יִד ּוצ ןְּבעֶגעֶג רֵּבְליִז םֶד טֶה ןעֶמ
 ץְלאָה ןְקאַה םיִו יד ּוצ ּונַָהְד הָכאָלְמ ןייֵא
 תיֵּב ןיִא ןיִרעֹומ םוִו יד ּוצ נּוא רֶנייֵטְׁש נּוא
 נּוא (םיִׁשָנֲאָה תֶא ּובְׁשָחַי אלו ׁשֶרֹקִמַה
 איד ןּופ ןְמּונעֶג טיִנ ןֹוּבֶׁשֶח ןייק טאָה ןעֶמ
 ןיִא טאַהעֶג דְלעֶג סאָד ןְּבאָה סאו ןֶשְנעֶמ
 ןאָטעֶג הָנּומֲאָּב ןֵּבאה אייז ןעֶד דְנעֶה רייז

 ןופ
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 .םילקש תשרפ תרטפה
 יְֵנַא ןינעק}זַא ָּא ןעֶמ טְניִרעֶל ןעֶנאַד ןופ
 טיִנ ןְּבאָה איי ןעֶנאָז טיִנ ןעֶמ לאָז הָנּמֲא
 ףֶסָּכנ דֶלעֶג הָָדְצ םֶד טיִמ ןאָמעֶג טְכעֶר
 טאָה ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןעוֶו (תאָּטַח ףֶסָכו םֶׁשֶא
 רָּביִא זיִא םעע גוא תאַטַח ןֶּבְרָק ןייֵא רָדֶא שא ֶּבְרָק ןיי ןְפֹוק וצ דָלעֶג דייׁשעֶג ּפָא

= 

 טאָה לֵאְמְׁש (לּואָׁש לָא לֵאּומְׁש רֶמאֹיַו
 טֶה טאָנ ְּךַלֶמַה לּואָׁש ּוצ טְנאַועֶג

 ְךֵלָמ ןייֵא ראַּפ ְּךיִד ןֶכאַמ ּוצ טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ
 דייֵר יד ןיִרעֶה טְפְלאָז ּוד טְכעֶר זיִא םּורָד
 ןיִא ןאָמ הָמֹקָנ ןייֵא טְסְלאָז יד שאָנ ןּופ
 טְנאָזעֶג טֶה ֹוזַא (תֹואָבְצ יי רַמָא הֹּכ) קָלָמֲע
 ְךיִא תֹוליַיַח עֶלַא רָּביִא ראָה רעֶד טאָג
 לֵאָרְׂשִי וצ ןאָמעֶג טאָה קֵלָמַע םִו קְנעֶרעֶג
 הָּתַע) םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵג ףֹוא ןייַ ןיֵא געוֶו ןיִא
 נּוא טְנייַה ייֵנ םּורָד (קֵלָמַע תֶא ָתיִּכַהְו ְּךַל
 רַּפ טְסְלאָז נוא קֵלָמִע ,םעֶד ןגאָלְׁש טְסְלאָז
 טְקְלאָז נּוא זיִא םיִא ּוצ סאו ץֶלַא ןְטְסיוו
 טְכְלאַז נּוא םיִא רֶּביִא ןְמיִראַּב רַד טיִנ ְּךיִד
 הֶׁשֲא ןייֵא ויִּב ׁשְנעֶמ ןייֵא ןופ ןְסייֵט םיִא

 רָדְניק עֶגיִדנעֶגייַז זיִּב רֶדְניֵק עֶגְנוי ןּופ נּוא
 לֵמעַק ןייֵא ןופ ףאָׁשַא זיִּ ,םֶקָא ןייֵא ןּופ
 ןָסייֵהעֶג טאָג טֶה םּורָד נּוא לֶוייֵא ןייַא זיִּב
 איד םּוראוָו ןְגְנעֶרְּב םּוא ְּךֹוא תֹומָהְּב איד
 ןְּבאָה נוא םיִּפְׁשַכְמ ןעוֶוֶג ןיִנעֶז םיקלְמִע
 לּואָׁש עַמַׁשָיַע תֹומָהְּב רַּפ טְלעֶמְש רפ ְּךיִז
 ןייַא טְכאַמעֶג טאָה לֹּואָׁש נּוא (םֶעָה תֶא
 ְךרֹוד טְלייֵצעֶג ייֵז טֶה נּוא קְלאָפ םֶד ןְלְמאַז

 לאָז רֶכיֵלְטיִא ןְסייֵהעֶג טאָה רֶע ְּךיִלעֶּפעַׁש -
 טֶה םעֶד ְךאָנ ְךֶלֶמ ןופ ףאָׁש ןייֵא ןְמעֶנ ְךיז
 יִא םִע ןעֶד ףאָׁש איִד טְלייגעֶג רָּביִא ןעֶמ
 נּוא ּפעק יִד ייֵּב לֵאָרָׂשִי יד ןלייב ּוצ רּוסָא

 םיִפ טְניִזֹוט טְרָדנּה ייֵוְצ ןעוועֶג ןיִעֶז אייז
 ןָשְעֶמ יד ןעֶועֶג ןינֶזטְניִֹוט ְהעֶצ נוא רֲעייג

 רעֶד ןיִא זיִּב ןֵמּוקעֶג לֹּואָׁש ויִא הָדּוהְי ןּופ !
 טאָה נּוא (לֵחְנַּב ברָיַע קֵלָמַע ןּופ טאָטְׁש

 ןְגאָז םיִמָכֲח יד לאָט ןיִא ןְטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 ּפָא ְּךיַז םאָה רֶע ןעֶמ טְנייֵמ (לֵחְנּב בָרָיל
 טְרעֶו איִז םִוָו הָפּורֲע הָלנֲע ןּופ טְניִרעֶלעֶג

 ןיֵא טְנּופעֶג ןעֶמ ןעוֶו לאָמ ןיא טיִגְראַהעֶג
 םיִא טֶה םִע רעוו טיִנ טְסייוֵו ןעֶמ גּוא גֵרֹוה

 בלש

 טיִנ םֶד ןעֶמ טאָה דְלעֶג םעֶד ןּפ ןְּביִלְבעֶ
 ׁשֶדְקַמַה תיֵּב סאָד ןָטְכעֶר ראַפ ּוצ ןְּבעֶגעֶנ
 םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןְּבעֶגעֶג סאָד טאָה ןעֶמ ראָנ
 ןייַז בירקמ ּוצ תֹונָּבְרִק ראַפ רעֶד ןָפֹוק ּוצ

 ;ןעֶועֶג גיִדייֵל זיִא ַחֵּבְוִמ רֶד ןעוֶו

 רוכו תשרפ תרטפה :
 ןייֵא ןְגְנעֶרְּב טְפְראַרעֶג ןעֶמ טֶה טיִגראַהעֶג
 ןייֵא לּואָׁש ְּךיִז טאָה ןּופ רעֶד הָּפּורֲע הָלְנֲע
 ׁשֶפָנ ןייֵא ןּופ ןעוֶו טְניִרעֶלעֶג ּפָא רֶמֹוחָו לק
 הָלָנֲע ןייַא ןְגנעֶרְּב טָפְראַדעֶג ןעֶמ טֶה ןיִגעוֶו
 תֹוׁשָּפְנ ליִפ ֹוזַא רֶּביִא ןֵּכֶׁש לָּכִמ הָפּורֲע
 ןְּבאָה םִו טְגיִדְניִוֶג ןְּבאָה עֶסֹורְגיִד ןעוֶו נּוא
 ןְשְנעֶמ ןעֶו נוא טְניִרניִועֶג רָדְניִק עֶנייֵלְק יד
 תֹומֵהְּב איד ןְּבאָה סאוָו טְגיִדְניִועֶג ןְּבאָה
 ןְגְנאַנעֶג סורַא לֹוק תַּב ןייַא זיִא טְניִדְנִזעֶג
 ּוד (הֵּבְרַה קיִדֵצ יִהְּת לַאנ טְנאועֶג טֶה גּוא
 ְךיִד טֶה טאָג יִװ ןייַזקיִדַצ רעֶמ טיִנ טְסְלאָז
 טאָטְׁש יד טיִנְראַהעֶג טֶה רֶע זַא נּוא ןְמאַּבעֶנ
 לוק תַּב ןייֵא ןְמּוקעֶג זיִא םיִנֲהֹּכ יִד טיִמ בֹונ
 ּוד (הֵּבְרַה עַׁשֹרַּת לַא) טְגאועֶג טאָה נּוא
 רָמאֹיֵע עֶׁשֶר רֶסֹורְג ןייק ןייַ טיִנ טְסְלאָז
 ְגאָזעֶג טאָה לּואָׁש נּוא (יִניֵקַה לֶא לּואְׁש
 אייֵג ֹורְתִי ןּופ רֶדניֵק יד ןיִנעֶז םאָד יִניֵק ּוצ
 לעֶו רָמאָט םּוראָו קָלָמִע ןָׁשיִווצ ןּופ קעֶזַא
 טְסאָה ּוד נּוא םיִאטיִמ ןָּבְראַד רפ ְּךיִד ְּךיִא
 - ףוארעייז ןיִא לֵאָרָׂשִי יַד טיִמ דַסָח ןאָטעֶג
 ןְאָה הָדּועָס ןייז ןּופ ןעֶד םִיַרְּצִמ ןּופ ןייֵג
 םיִנְקְז עֶלַא נּוא ןֹרָהַא נּוא הָׁשמ טאַהעֶג הֶאְנַה
 טאָה רֶע איוִו ְךייֵלְג זיִא םּודִז לֵאָרְׂשִי ןּופ
 תֶא לֹואָׁש ךַי) לֵאָרְׂשִי לָּכ ןעוֶועֶג הֶנֵהְמ
 ןּופ קלָמָע ןְגאָלְׁשעֶג טֶה לּואָׁש נוא (קָלֶמִע
 זיִא םוו רּוׁש ןייק ןָמּוק ןייַד ןיִא זיִּב הָליֵיֲח
 םעֶד גֵנַא ןְגְנִוְצאַּב טֶה רֶע נּוא םִיַרְצִמ רַפ
 ראָג :ּוא טייֵהְרניִדעֶּבעֶל קַלְמַע ןּופ ְךֵלֶמ
 ףְראש רָד ּוצ טְפיוִו רַּפ רע טֶה קְלאַפ םֶד
 קְלאָפ םָד טיִמ לּואָׁש נּוא טְרעוְש רֶד ןּופ
 ףוא :ּוא נֵנֲא ףֹוא טְמעֶראַּב רעֶד ְךיִז ןֶּבאָה
 םעֶד ףיוא נּוא רֶדֶניִר נּוא ףאָׁש עֶטְסעֶּב יִד
 רַפ טְלאָועֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז נּוא ןֶמּונ םעֶלַא
 נּוא הָזּובָמ ןעוֶועֶג זיִא סאָו ץֶלַא נּוא ןְטְסיוו
 רַבד יִהָי) טְסיוִו רַּפ יז ןֶּבאָה סאָד ףאַלְׁש
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 דייֵר יַד ןעוֶועֶג זיִא םִע נּוא (לָאומְׁש לא ַײ
 הָטָרֲח ּבאָה ְךיִא ןְנאָז ּוצ לֵאּומְׁש ּוצ טאָנ ןּופ
 ְךֶלֶמ ןיֵא רַּפ לּואָׁש טְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא םָו
 טְכְניִד ןייֵמ ןּופ טרעֶקעֶגּפָא טֶה רע םּוראוָו
 טאָה דייֵר עֶנייַמ ןעוֶועֶג םִַיקמ טיִנ טֶה נּוא
 םֶה רֶע נוא טמירנעֶנ רעֶייִז לֵאּומְׁש ּוצ סֶע
 לֵאּומְש נּוא טְכאַנ עֶצְנאַנַא טאָנ ּוצ ןניִרְׁשעֶג
 לּואָׁש ןיִנעקַא ןייג ּוצ טְרעֶרעֶפעֶג ְךיִז טאָה
 ּוצ טְנאַועֶג ןְראוָו זיִא םִע נּוא היִרְפ רָד ןיִא
 לַמַרַּכ ןייק ןֵמּוקעֶג ויִא לּואָׁש סאָד לֵאּומָׁש
 רָמֹולְּכ טרָא ןייֵא ןְטראָד ְךיִזטְלעֶמְׁש רֶע נּוא
 תֹונּבְרק ףורד ןייַז בירקמ ּוצ ַחֵּבְוִמ ןייֵא
 רָּביִא זיִא נּוא טְליִגְניִרעֶג םּורַא רֶע זיִא

 ןמּקעֶג ויִא לֵאּומְׁש נוא .לֶגֵלִג ןייק ןְראָפעֶג
 טְׁשְנעֶּבעֶנ טְנאַזעֶג םיִאּוצ לּואָׁש טֶהְלּואָׁשּוצ
 יד ןעוֶועֶג םִיקְמ ּבאָה ְךיִא טאָג ּוצ ּוטְסיִּב
 םו ּוא טְנאַועֶג לֵאּומְׁש טָה טאָנ ןּוּפ דייַר
 ןיִרעֹוא עֶניימ ןיִא ףאָש יד ןּופ לוק םָד זיִא
 רעֶה ְָּךיִא םוָו רָדְניִר איד ןּוֿפ לֹוק םָד נּוא
 אייז ןְּבאָה קֵלָמֲע ןּופ טְגָזעֶג לֹואָׁש טאָה
 רעֶד ְּךיִז ןְּבאָה קָלאָפ םאָד םוָו טְכאַרְּבעֶג
 ּוצ יֵדְּכ ףאָׁש עֶטְסעֶּב איד ףוא טְמעֶראַּב
 עֶניִרְּביִא םָד נּוא טאָג ןייַד טאָג ּוצ ייֵזֶסּכעֶש
 טְנאָועֶג לֵאּומְש טאָה טְסיוִו רַּפ ריִמ ןְּבאָה
 סאו ןעֶנאַז ריִד ְּךיִא לעוֶו טְראוַו לּואָׁש ּוצ
 טַכאַנ עֶניִזאָד יִד ריֵמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ
 לֵאּומְׁש טֶה דייַר טְנאַזעֶג םיִא ּוצ לּואָש טֶה
 ןיִא ןיילק טְסיִּב ּוד ןעוֶו טְגאָזעֶג םיִא ּוצ
 עַלַא ןּופ רַטְפֶלע רֶד ְּךאָד ּוטְסיִּב ןגֹוא עֶנייַד
 ְךיִד טאָה טאָנ נּוא .לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש
 םּוראָו נּוא קֵלָמע םָד ןְטְסיוִו רַּפ ּוצ ןְטאָּבעֶג
 טאָנ ןּופ לֹוק םעֶד ןיִא טְרעֶהעֶג טיִנ ּוטְסאָה
 טְסאָה נּוא ּבֹור קאז םּוצ ןְגֹולְּפעֶג טְסיִּב נּוא
 טֶה ןָגֹוא םֶטאָנ ןיֵא זיִא טְכעֶלְׁש םֶו ןאָטעֶג
 ּוצ אֵי ּבאה ךיא לֵאּומְׁש ּוצ טְנאָזעֶג לּואָׁש
 ןיִּב נוא טאָג ןֹופ לֹוק םעֶד ןיִא טְרעֶהעֶג

 טֶה רֶע םוִו טאָנ ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןְגְנאַנע
 םעֶד גנָא טְכאַרְּבעֶג ּבאָה נּוא טְקִיִׁשעֶג ְךיִמ
 ְךיִא ּבאָה קלָמע םעֶד נּוא קַלָמֲע ןּופ ךֶלֶמ
 ןופ ןְמּונעַג ןְּבאָה קְלאַפ םאָד נוא טְמיוִו רַפ
 טֶה ןעֶמ רֶדייִא רֶדְניִר נּוא ףאָש ּבֹור םעֶד
 ןיִא טאָנ ראַּפ ייֵ ןְלֹוק ּוצ ןעוֶועֶג םיִרֲחַמ ייֵז
 טאָג ןעֶד ליוִו טְגאַזֶעֶג לֵאּומְׁש טאָה לֶגלִג

 רוכז תשרפ תרטפה

 |  ןיִא ןיִרעֶה ּוצ ּוצ יוֵו ֹוזַא םיִחָבָו נּוא תֹולֹוע
 - ףָמעֶּב טאָג ייַּב זיִא םִע טאָג ןּופ לוק םעֶד
 | - ןָעּנ ןייֵא ןופ רעֶמ ןיִרעֶה ּוצ םיִא לאָז ןעֶמ
 | / ייַּב זיִא ריִיַר םְמאָנ ןיִא ןֶמֹעָנ ראַפ ּוצ חַבָז
 |  ןעֶד רֶדיֵו יִד ןּופ בָלַח םעֶד ןּופ רֶסעַּב םיִא
 -  ןיא ןיִנעֶרְּפ ּוצ הָרָיַבע ןייֵא זיִא סִע איו ֹוזַא
 | ןְניִיעֶּפְׁש רָדיוו ּוצ הָדָיַבע ןייֵא זיִא ֹוזַאףּוׁשיִּכ
 זיִא םִע איוַו ֹוזַא נוא טאָג ןּופ דייַר איִד ןיִא

 | - ֹזִא רֶטעֶג ֶּא ְךאָנ יי ְךאָנ ּוצ הֶריִבֲע ןייא
 | איִד ףֹוא טְרעֶמ סאוָו רעֶד הָרָיַבע ןִייַא זיִא

 םִאַמִמ טְסאָה ּוד לייוַו .נּוא טאָג ןו
 . טאָג ךיד טֶה םּורְד טאָנ ןּופ דייֵר יד ןעוֶועֶג
 דייֵר

 / לֹואָׁש טּהְךֶלֶמןייא ייֵּצ ּופ ןעֶועֶג םִאַמְמ
 - ןעֶד טְגיִדנִעֶג ּבאָה ְךיִא לֵאּומְׁש ּוצ טְגאָועֶג
 ָו ןּופ רייַר איִד ףֹוא ןעוֶועֶג רֵבֹוע ּבאָה ְּךיִא

 ןעוֶועֶג זיִא םָד נּוא דיר עֶנייַד ףֹוא נּוא טאָנ
 קְלאַפ םָד רַפ טאַהעֶגאַרֹומ ּבאָה ְּךיִא לייַו
 טֶּבייַרְש יישר טְרעֶהנ ּוצ ייֵזְךיִא ּבאָה םּורָר
 ךיִא ןעֶמ טְנייֵמ סד (םעֶה יִנָּפִמ יִתאֵרָי יִּכנ
 םוָו יִמֹודֲאָה גָאֹוד ראַפ טאַהעֶג אֵרומ ּבאָה
 נוא קְלאַפ סאָד ראָנ יוִו בּוׁשָח ֹוזַא זיִא רֶע
 ְךיז רעק נּוא רֶניִז עֶנייֵמ נאָרְמ ראַפ טְנייַה
 ּוצ.ןקָיַּב ְּךיִמ לעוו ְךיִא נּוא ריִמ טיִמ םּוא
 ְךיִא לּואָׁש ּוצ טְנאָועֶג לֵאּומְׁש טאָה טאָנ

 .ױח לייוַו ריד טיִמ ןירעֶק םיִא טיִנ ךימ לע
 םּורָד טאָג ןּופ דייֵר יד ןעוועֶג סאֵמְמ טֶסאָה
 ןייֵא ןייַז ּוצ ןּופ ןעוֶועֶג םִאַמְמ טאָנ ְּךיִד טֶה
 ּוצ טְרעֶקעֶג קעווַא ךיז םֶה לֵאּומְׁש נּוא ְּךֶלֶמ
 .ןופ קע ןיִא ןֵמּונעֶג ןָא לּואָׁש טֶה ןייֵג קעוֶוַא
 רֶרֹוא ןְקיִר ּוצ םאִד טאָה נּוא לֶדְמעָה ןייַז

 |  ןיפ לֶרֶמעה םעֶד ןיִא ןְמּונעֶג טאָה לֵאּומָׁש
 םיִא לאָז םִע ןָסיִר ּוצ סאָד טאָה נּוא לּואָׁש
 ןְסייֵר ּפֶא טעֶו םָו רעֶד ןֶמיִס ןייֵא רפ ןייַז
 ְךאָנ ְּךֶלֶמ ןייַא ןייַז טעוֶו רָד דייֵלְק קע ןייַז
 ןְסיִרעֶג ּפֶא םיִא טֶה דִוָד זַא םּורָד נּוא םיִא
 םיִא ּוצ טְנאָועֶג לּואָׁש טאָה דיילק קע םֶד
 ,גוא ןייַ ְךֶלֶמ ןייַא טְסעוֶו ּוד םאָד םייַו ְּךיִא
 / ֹוצ טאָה טאָנ טְגאָועֶג םיִא ּוצ טאָה לֵאּומְׁש
 / גוא ריִד ןּופ לֵאָרְׂשִי ןּופ הָכּולְמ איֵד ןְפיִר
 זיִא סאָו רֵבַח ןייַּד ּוצ ןְּבעֶגעֶג ּפָא איִז טֶה
 ְךיִא ןְגאָז טְסעווו ּוד ּבֹוא נּוא ריִד ןּופ רֶסעֶּב
 טיִנ רָּבִא ריד םעוֶו םִע ןאָט הָבּוׁשִּת לעוֶו
 הָכּולְמ יִד ןְמעֶנ ּוצ טיִנ טעוֶו טאָנ ןעֶד ןְפְלעֶה
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 םנונ ןְּבעֶגעֶג םיִא איִז טֶה רַע םו םעֶד ץפ .
 רֵקָראַטְׁש רָדּוראוָו(רקַׁשְיאַל לֵאָרְׂשִיחַצָנ |

 טעוֶו נוא ןיִנעֶקְייַל טיִנ טעֶוֶו לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ
 יד ןְּבעֶג טיִנ לאָז רֶע ןְּבאָה טיִנ הָׂשָרֲח ןייק |

 טְנאָועֶג ּוצ יִז טאָה רֶע םאָו םעֶד ּוצ הָבֹומ
 לאָז רֶע ׁשְנעֶמ ןייק טיִנ זיא רע םּוראוָו
 ּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג לּואָׁש טאָה ןְּבאָה הָמָרֲח
 ןינעֶקַא ךילרע ְּךיִמ טְלאַה ְּךאָד טְניִדְניִועֶג
 איד ןיִנעֶקַא נוא קְלאָּפ ןייַמ ןּופ יִטְפְלֲע יד
 ךיִא נוא ריִמ טיִמ םיִא ְךיִז רעק נוא לֵאָרְׂשִי
 םּוא לֵאּומְׁש ְּךיִז טֶה טאָנ ּוצ ןֵקָיְּב ְּךיִמ לעוֶו
 ְךיִז טאָה לּואָׁש נּוא לּוֲאָׁש ְּךאָנ טְרעֶקעֶג
 טאָה (לֵאּומְׁש רֶמאֹיַע טאָנ ּוצ טְקּוּכעֶנ
 םעֶד גנֲא ריִמ ּוצ טְנְרעֶנעֶג טְנאַזעֶג לֵאּומָׁש
 טיִמ ןְנְנאַנעֶג םיִאוצ :נָאזיִא קַלמעי ןופ ּךַלֶמ
 םיִא זיִא טֹומ רעֶד ןעֶד םֹוט םּוצ הָחֶמִׂש

 יי יי טיי

 תהי ""טטטס-ש יי

 גלש רוכז תשרפ תרטפה

 הָיְבִׁש רעֶד ןיִא ןְּבעֶל וצ ןּופ ןעוֶועֶג רעֶּביִל
 זיִא רֶע ןעֶדְנּוּב ׁשְטייַט זיִא (תונַדעמ) רֶדָא

 טְנאָזעֶג :ֵנָא טאָה ןְסייֵק טימ ןעֶועֶג ןָדְנוּבעֶג
 טֹוט רֶרָמיִּב רֶד טְרעֶקעֶנ ּפָא ריִמ טֶה סֶע
 יו ֹוזַא טְגאָועֶג לֵאּומְׁש םֶָה (לֵאָומְׁש רֶמאֹיַע
 ןּופ רָּבייוַו יִד ןֶפֶראוָו רַפ טֶה דְרעוֶוְׁש ייד

 ּוצ טְכאַמעֶג ייֵז טְסאָה ּוד סאָד ןְנאַמ יֵרְעייז
 טיִנְרַהעֶג טְסאָה ּוד םָו םֶד ְּךֶרֹוד תֹונְמָּלַא
 ןיִרעוֶו טייֵמעֶג טְסעוֶו ּוד זַא ֹזַא ןְנאַמ יִרָעייֵ
 . רֵדְניִק ןּופ ןְפראוָורַפ ןיִרעוֶו רֶמּומ ןייַד טעוֶו
 ןְמְלאַּפְׁש ּוצ לֵאּומְׁש טֶה רָּבייַוַו עֶלַאזפ רעֶמ

 לֶנַָנ ןיִא טאָנ רַּפ םיקָלֲח ריִּפ ףֹוא גֵנֲא םֶד
 ןגְנאַנעֶג לֵאּומְׁש זיֵא (הָתָמַרָה לֵאּומְׁש ְךֶלֵיֵע
 ּוצ ןְגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא לּואָׁש נוא הָמָר ןייֵק

 !לּואָׁש תֵעְבִנ ןייֵק זֹוה ןייז

 הרפ תשרפ תרטפהז
 ריִמ ּוצ טֶה טאָנ (רֹמאֵל יַלַא ַי רַבָד יֵהְיַע

 איֵד הֵעָז ׁשְנעֶמ ּוד טְנאָזעֶג לאַקְוחִ
 יז ןָּבאָה נּוא .דֶרֶע רֶעייֵז ףֹוא ןְציִז לֵאְרָׂשִי
 םיׂשעמ עֶזיִּב יֵרֶייִז טימ טְגיִנייַר םּוא רַּפ
 ןנעֶז ֹוזַא הָדָנ ןייֵא ןּופ הָאְמּוט איֵד איוִו ֹוזַא
 נּוא ןְגֹוא עֶנייֵמ ןיִא ריִמ ראַפ ןעֶנעוֶו ירעייז
 סאָד הָדָנ ןייֵא ּוצ ןעֶכיִלְנעג ייֵז ןעֶנעֶז םּורָד
 איִז סאָד ןאַמ רעֶד טְפאָה הָדְנ ןייַא יז ֹוזַא
 ריִא ּוצ ןְמּוק םעוֶו נּוא ןייַז לֵבֹוט ְּךיַז טעוֶו
 ןיִלעוו לֵאָרְׂשִי םאָד טאָנ טֶּפאָה ְךֹוא ֹוזַא
 ּוצ ןיִרעֶק םּוא ְּךיִז ןיִלעֶוֶו נּוא ןאָמ הָבּוׁשְּת
 ּבאָה טאָג ךיִא נוא (יִתָמֲח ְךֹוּפְׁשֶאָו םיִא
 םעֶד ןְעוֶו ןופ ייֵז ףֹוא ןָראָצ ןייֵמ ןָסאֶנְראַפ
 טיִמ נוא ןעֶסאַנְראַפ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו םּולָּב
 דְנאַל רֶעייֵז אייַז ןעֶּבאָה רעֶטעֶג ּפָא יִרָעייַ
 ראַפ איִיַז לעֶו ְּךיִא נּוא טְניִנייֵר םּוא ראַפ
 רייז ןְעוֶו ןופ .רעֶקְלעֶפ ןְׁשיווְצ ןְטייֵרְפְׁש
 אייז נוא (םִיֹונַה לֶא ּואֹובָיו) םיִׂשֲעמ עֶזיַב

 ןיימ נוא רעֶקְלעֶפ יד ןעֶׁשיוְצ ןעֶמּוק ןיִלעוֶו
 םֶד ייֵז ךרֹוד ןְרעוו טְכעוֶוְׁש ראַּפ טעוֶו ןְמאָנ
 נּוא קֶלאָפ םֶטאָנ זיִא םאֶד ןעֶגאָז טעוֶו ןעֶמ
 ךיִא נוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא םע זיִא דְנאַל ןייַז ןּופ
 ןּופ לֵאָרְׂשִי רעֶּביִא ןְמיִראַּב רעד ְּךיִמ לעוֶו
 ראַּפ טיִנ לאָז רֶע ןְמאָנ ןעֶניִלייַה ןייַמ ןְנעוֶו
 (לֵאָרׂשִי ֵנְבִל רֹומָא ןֵכָלנ ןיִרעֶו טְכעֶוְׁש

 ןּופ ְנּוועֶג זֹוה םּוצ לאַקְוָחְי ּוד גאָז םּורְד
 ךיִא לעו ןיִנעוֶו טְרעֶייַא ןּופ טיִנ .לֵאָרְׂשִי
 ןְמאָנ ןגיִלייה ןייַמ ןּופ ראָנ ןעֶייַל םֹוא ךייַא
 נּוא טְכעוֶוְׁש ראַפ ןיִרעוֶו טיִנ לאָז רע ןיִנעוֶו
 עֶלַא ןּופ ריִמ ּוצ ןְלְמאַז ןייַא ְּךייַא לעֶו ְּךיִא
 ןְטְכאַרְמ ְּךיַו םעוֶו ריִא ּבֹוא נּוא רעֶהְנעֶל
 ןיִגְנעֶרְּב זָנּוא טעוֶו טאָנ סאָד ןייַז םעוֶו סאוָו

 ןְדייֵל טיִנ ןעק דְנאַל סאָד דְנאַל רֶונא ןיִא
 ראַפ רעֶדיּוִו ריִמ ןיִלעוֶו ֹוזַא תֹוריֵבע ןייק
 סאָד ןיֵיַו טיִנ ןעק םִע ןעֶד ןיִרעוו ןעֶּביִרְט
 טאָה רֶע לייוו ןְניִדְניִז טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד
 טאָנ טְנאָז םּורָד עֶרֶה רָצֵי םעֶד ְּךיִז אייֵּב

 לעוֶו ְּךיִא (םיִרֹוהְמ םִיַמ םֶכיֵלֲע יִּתִקִרָזַ
 ןְגיִנייַר ּוצ רֶסאַו עֶנייַר ןְגְנעֶרְּפְׁש ְךייַא ףֹוא

 ְךיִא סאוָו ץֶלַא ןיִרעֶה ּוצ טעוֶו ריִא סאָד
 רֶצֵי םעֶד ןאָמ ּפָא לעוֶו נוא ןְמאָּבעֶג ּבאָה

 ְךייַו ןייַא ְּבעֶגְךייַא לעוֶונּוא ְּךייַא ןּופ עֶרֶה
 ןיימ נּוא (םֶכָּבְרִקְּב ןֵּתִא יִחּור תֶאְע ץְראַה
 םאָד ְךייא ןְׁשיְצ ְּבעֶג ךיִא לעוֶו ןליוִו ןֵּונ
 םעוֶו נּוא טאָּבעֶג ןייַמ ןיִרעֶה ּוצ םעוֶו ריִא

 טיִנ ךייַא טֶכְראָפ םּורָד ןעֶגיֵדְניִז טיִנ רעֶמ
 ןעֶּביִרְמ ראַפ טיִנ רעֶמ ןֹוׁש עוו ריִא ןעֶד
 ניֵרְד טעוֶו ריִא נוא דְנאַל רֶעייַא ןּופ ןיִרעוֶו

 ְפלעֶה ךיַא לעוֶו ךיִא נוא גיִבייא ויִּ ןְצי
 ןֹופ
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 םוצ ןְפּור לעֶוְךיִא נא תֹוריִבֲע יִרעייִא ןופ
 טעוֶו ריִא סאָד ןעֶרעֶמ םיִא לעוֶו נּוא ןְראקג
 ךייַא לעוֶו נוא ןְרייֵל טיִנ רעֶגְנּוה ןייק רעֶמ
 רעֶמ ןֹוׁש טְלאָו ריִא יֵדְּכ תֹוריִּפ עֶמּוג ןְּבעֶג
 רֶגָנה ןיִנעוֶו ןּופ ןֶמעֶנ ןייֵא טיִנ הָּפְרָח ןייק
 ןיִנעוֶו עֶזייֵּב ירעֶייא ןְקְנֶעְרעֶג טעוֶו ריִא גּוא
 טאָה ריִא סאוָו םיִׂשֲעַמ עֶזיֵּב יֵרעֶייַא נּוא
 טְכעֶר טאָה טאָנ ןְנאָז טעוֶו ריִא נוא ןאָמעֶג
 .ןּופ ןֶּביִרְמ ראַפ זָנּוא טאָה רעסאוָו ןאָמעֶג
 יב ליִּפ ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶד דְנאַל רעֶזנּוא
 םֶכְנעמְל אל) טאָנ טְגאָז .ןאָמעֶג םיִׂשֲעַמ
 ְךיִא לעוו ןיִנעוֶו טְרעֶייַא ןּופ טיִנ (הָׂשֹוע ינֲא
 ןיִּב ךיִא סאָד ןֶיוֵו לאָז ןעֶמ ראָנ ןאָט סאָד
 ירעִייַא ןיִנעוֶו ןּופ ְךייַא טְמעֶׁש םּורָד טאָנ
 הֹּכ) לֵאָרְׂשִי ןּופ דְנּועֶג זֹוה ריִא תֹוריֵבֲע
 לעוו ְךיִא זַא טְנאָזעֶג טאָנ טאָה ֹוזַא (י רַמָא
 לע ֹוזַא תֹוריֵבֲע יִרעֶייַא ןיפ ןְגיִנייֵר ךייַא
 ןעֶועֶג ןיִנעֶ סאָו טעֶטְׁש יִרעֶייַא ןעוּב ךיִא
 טעוּבעֶג ןייז ייֵז ןיִלעֶו דָנּוצַא טְסיוִו ראַפ
 ןעֶנאָז ןיִלעוֶו טייַל איֵד נּוא טייל עַלַא ראַפ
 טְנייַה נּוא טְסיוִו ראַפ ןעוֶועֶג זיִא דְנאַל סאָד
 ןָרֵע ןֵג רעֶד איוִו ןייֵש ֹוזַא טעעוּבעֶנ סאָד זיִא
 ןעֶסיוִו ןיִלעוֶו רַקְלעֶפ יִד נּוא (םִיֹונַה ּועְדָיע
 עֶטְסיוִו ראַפ איד טעֶוּבעֶנ ּבאָה ְךיִא םאָד
 ְךיִא טאָנ טְנאָז ֹוזַא (ַי רַמָא הֹּכ טעֶטְׁש
 זֹוה םּוצ ןיִרעֶו טְׁשְראַפעֶג ןייֵמ ְךאָנ לעוֶו
 וזַא ןעֶרעֶמ ייֵז לע ְךיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ דָנּועֶג
 איד יו ֹוזַא ליִפ ןייַז ןיִלעוֶו ייֵז נּוא ףאָׁש יוִו
 םִיַלָׁשּורְיןייק.טְגְנעֶרְּב ןעֶמ םוָו ףאָׁש עֶניִלייַה
 סאוָו טעֶטְׁש יִד ןייַז ןיִלעוֶו ֹוזַא בֹומ םֹוי םיִא
 ןיִלעוֶו אייֵז נוא טייַל ליִּפ טיִמ בּורָח ןיִנעֶז
 טְּבייַרְׁש אָמּוחְנַּת רֶד טאָנ ןיִּב ְּךיִא םֶד ןָסיוִו
 קּוסָּפ רעֶד טְכייֵלְג םּורָד (הָדָנַה תַאְמּוטָּכנ
 טיִנ נּוא הֶדָנ ןייֵא ןּופ הָאְמּומ רעֶד ּוצ ייֵז
 ןייַא טיִמ לייוַו תֶמ ןייֵא ןּופ הָאְמּוט רעֶד ּוצ
 ןייֵא ןיא ריא םיִמ ןייַז ןֵהֹּכ ןייֵא געָמ הָדָנ

 7 שיפ תרטפה
 ןֵהּכ ןייַא ראָמ תַמ ןייֵא טיִמ רעֶּבָא רֶדֵח

 'תופ ת

 לֵאָרְׂשִי ןעווְךֹוא םּורָד זֹוה ןייֵא ןיִא ןייז טיִנ
 ֹזַא תַמ ןייַא ּוצ ןעוֶועֶג ןעֶכיִלְגעֶג ןעֶטְלאוָו
 רע זַא רעֶּבָא ןעוֶועֶג טיִנ ייֵז ייַּב טאָנ טְלאוָו
 טאָנ זיִא ֹוזַא הָדָנ ןייֵא ּוצ ןעֶכיִלְנעֶנ ייֵז טאָה
 םַד טָפאָה נּוא תֹורָצ יִרָעייַז ןיִא ייֵז ייַּב ְךֹוא
 םּורּפ ןיִלעוו נוא ןאָמ הָבּוׁשְּת .ןיִלעוֶו ייֵז
 ּבייוַו סאָד טְּפאָה ןאַמ ןייַא יו ֹוזַא ןיִרעוֶו
 טייֵמְׁש םִע ןייַז לֵבֹומ .ְךיִז טעוֶו הֶדָנ ןייֵא
 אֹוביו) טיִנ נּוא (םִיֹונַה לֶא אֹובָיע קּוסַּפ ןיִא
 איד ןָׁשיוִוְצ ןָמּוקעֶג זיִא טאָג םאָד ןעֶזייוַוּוצ
 תּולָנ ןיִא לֵאָרְׂשִי יַד טיִמ ןייַז ּוצ רעֶקְלעֶּפ
 טאָה ןעֶמעֶג ןְּביִז הָּכּוס ןיִא טְגאָז אָרָמִנ יֵד
 עֶר ןָפּורעֶג םיִא טֶה טאָג עֶרָה רָצִי רעֶד
 טאָה הֹמלְׁש אָמָטִ ןְּפּורעֶג םיִא טאָה רִוָד

 - רָטְכעֶרַא זיִא רע לייוַו (אֵנֹושנ ןְּפּורעֶג םיִא !
 ןְפּורעֶג םיִא טֶה הָיִעַׁשְי טייֵל עֶלַא ּוצ אֵנֹוׂש
 עֶלַא ןְלְכֹורְטִׁש טְכאַמ רֶע לייוַו (לֹוׁשְכִמִנ
 לייוַו (ןָבָאנ ןְפּורעֶג םיִא טֶה לאֹקְזַחְי טייל
 וַא ןעָׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ געֶו ןְפֹוא טְגיִל רֶע
 ןיִא םיִא ןעֶלאַּפ ןעֶכאַמ ּוצ ןייֵטְׁש ןייֵא יו
 (יִנֹופְצִנ ןְפּורעֶג םיִא טאָה לֵאֹוי תֹוריֵבַע
 ׁשְנעֶמ םעֶד ייּב ןְנְראָּב ראַּפ זיִא רע לייַו
 ןְטיִה טיִנ םיִא רַּפ ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד יִדְּכ
 רע טְּבייֵרְׁש אָמּוחְנַּת רעֶד (םָדָא ןאצנ
 ףאָׁש יוִו ֹוזַא ףאָׁש ּוצ לֵאָרְׂשִי איִד טֶכייֵלְג
 רעֶד נּוא ןְטְראָנ ןיא רֶמייֵּב עָמּוג ןיִכעֶרְּב ּוצ
 | איד יִׁשְטאָה ְךֹוא ֹוזַא טיִנ אייֵז טּומ ראַה
 טאָנ אייֵז טְפאַרְמְׁש תֹוריֵבע ןעוט לֵאָרְׂשִי
 ןייֵא ּוצ רָדיוו ייֵז טְכייֵלְנ רֶע נּוא ליִּפ טיִנ
 אייז רֶע טְלאָצאַּב םּורָפ ןיִנעֶז ייֵז זַא שְנעֶמ
 ןייֵא ןְלאַצאַּב ּוצ יּואָר זיִא םִע יוִו ֹוזַא רֵכָׂש
 ןֶּפאָרְטְׁש רעֶּבָא לָכֵׂש טאָה םאָו ׁשְנעֶמ
 טְפאָרְטְׁש ןעֶמ יו וזַא ראָנ ייֵז רֶע טְפאָרְטְׁש

 ;טיִנ לָכֵׂש ןייק ןעֶּבאָה סאו ףאָׁש

 שרוחה תשרפ תרטפה
 םֶד ןּופ קְלאָפ סאָד ראָנ ְׂץֵרָאָה םעֶה לָּכנ

 הָמּורְּת עֶגיִזאָד איִד ןְּבעֶג ןיִלאָז דְנאַל
 ןעֶגעֶרְּב לאָז איִׂשָנ רעֶד נּוא איִׂשָנ םּוצ
 ׁשֶדֹוד שאר םיִא נּוא בֹומ םֹוי םיִא ןֵּבְרִקַא
 לֵאָרְׂשִי לָּכ ףֹוא ןיִּבעֶג רַּפ ּוצ תֶּבַׁש םיִא נּוא

 םאָו םקָא ןייֵא ןְמעֶג ןַהֹּכ רעֶד לאָז ןָסיִנ שֶדֹוח שארמיִא טאָ טאָ א יי רמָא הפ
 רֶה לאָז נּוא טיִנ םומ ןייק ְךיִז ןיִא טאָה רֶע

 חקְלו ׁשֶדְקמַה  תיֵּב .סאָד ןעֶגינייֵר טיִמ
 | ,םעֶד יק ןעֶמטִנ לאָז ןַהֹּכ רעֶד נּוא (ןָהֹּכַה

 ך+ז טולב

 שש.
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 יֵד ףֹוא נּוא ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ לֶדְיִמְׁש
 םעֶד ףֹוא נּוא הָרְוַע רעֶד ןּופ לקְניִו ריִּפ
 ףֹוה ןעֶטְסְנינייַוְניִא םעֶד ןּופ לֶדיִטְׁש ייּב
 ןאָט ּוטְסְלאָז וזַא נּוא (ׁשֶדֹוחַּב הָעְבִׁשְּב ןֵכְונ
 ןעֶמ טאָה םאָד נּוא ׁשֶדֹוח ןיִא גאָמ ןֵּביִז

 ְךיִלייֵרַפ ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יֵד לייוו ןאָטעֶג םּורְד
 ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ןְּבוהעֶג ןָא טאָה ןעֶמ םאָד ןייַ
 רַפ נוא ןֶסיִנ ןיִא גאָט ןֶמָׁשְרֶע ןיִא תֹונָּבַרִק
 טְרֹוא םָד ןיִא ןייֵג ןייֵלַא רֶנייֵא טעוֶו הָחְמִׂש
 ןעֶננעֶרְּב ןעֶמ לאָז םּורָד טיִנ ראָמ ןעֶמ יוֵו
 םעֶד נּוא ייֵז ףֹוא ןיִּבעֶג ראַּפ ּוצ תֹונָּבְרה

 ןיִצְרעֶּפ ןיִמְכעַׁש ריִא טְלאָז חַפֶּפ ןֵּבְרִא
 תֹוצַמ ריִא טְלאָז נאָט ןֶּביִז נּוא ןֶסיִנ ןיִא גאָט !

 לאָז איִׂשָנ רעֶד נוא (איֵׂשְנַה הֶׂשֹעו ןיִסע
 ְךיִז ראַפ םֶקֶא ןייַא ןְכאַמ גאָט םעֶד ןיִא
 (נֶחֶה יִמְי תַעְבִׁשְוו לֵאָרְׂשִי לָּכ ראַפ גּוא
 הָלֹוע ןייִא רֶע לֶז בֹוט םוי ןופ געָמ ןֵּביִו נוא
 רֶדיוו ןָּכיִז נוא ןֶסְקֶא ןֶּביִז םאֶנ ּוצ ןיִגְנעֶרְּב

 נוא .ןיְִנעֶרְּב ֹוזַא רע,לאָז גאָט ןְּביִז עֶלַא !
 הָחְנִמּפ תאָטַח ןֵּבְרק;ןייֵא ּוצ יֵלעֶקיִצ ןייֵא

 ןייא ןינעֶרְּב רע;לאָז החְנִמ ןייֵא נוא (הָפיֵא !
 ןייא ּוצ סאָמ ןייַא נוא סקָא ןייֵא ּוצ םאִמ !

 רעֶד ּוצ רִיָמִע ןייֵא לייֵא םיֹוּב נּוא רעֶדיוִ
 םֶד ׁשֵרֹוח ןֵמָּביו ןיִא (יעיִבְׁשַּב) לעֶמ םאֶמ !

 ריִא טְלאָז ׁשֶדֹוח ןיִא גאָט ןֶצְפיִפ יִרְׁשִּת זיִא
 ןייֵא חַמֶּפ םיִא יוִו ֹוזַא ןיִגְנעֶרְּב תֹונָּבְר
 נּוא הָחְנִמ ןייֵא נּוא הָלֹוע ןייֵא נּוא תאֵּטַח
 רֶד טאָג טְנאָז ֹוזַא (יי רַמָא הֹּכ) לייֵא םֹוּב
 ןייַז לאָז ףֹוה ןְטְסְניִנייווְניִא םעֶד נּוא רעוט
 םיִא גוא ןְֶסאָלְׁשְרעֶפ ְךאוָו עֶצְנאַג .איִד
 ןיִרעוֶו רע לאָז ׁשֵדֹוח שאר םיִא נּוא תֶּבַׁש
 לאָז איׂשָנ רעֶד נּוא זאיׂשְנַה אָבּונ טְנעֶּפֶעָנ
 נּוא רעוט ןְטְסְניִנייַו ןָסֹוא םעֶד ְּךֶרֹוד ןָמּוק
 םיִנֲהֹּכ איֵד נּוא ריִמ רעֶד ףֹוא ןייֵמְׁש לאָז
 לאָז רֶע נוא תֹוָברִק עֶנייַז ןיגְנעֶרְּב ןיִלאָו
 ןייֵג סֹורַא לאָז נּוא ריִמ רעֶד ףֹוא ןְקיַּב ְּךיִ
 טְכאַנ ויִּב ןייַז ןעֶפָא לאָז רֶעֹומ רעֶד גּוא
 ןיא ןקיִּב ךינ לאָז ןְמּוק ליוו םאוָו רעֶד יֵדָּכ .

 ןיגעקַא ןוָועֶנ ּיִא רֶעֹוט רעֶד ןעֶד רעֶוט םעֶד
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 קְלאַפ םאֶד נוא לֵכיֵה םעֶד ןּופ ריִט רעֶד
 שאר םיִא גיא תָּבַׁש םיִא ןְקיִּב ְךיִז ןיִלאָז

 שרוחה תשרפ תרטפה
 ייַּב םעֶד ףֹוא ןיִגְנעֶרָּפְׁש לאָז גּוא טּולְּב

 רלש

 ןעוֶו ְךיִ ןְקָיִּב ּוצ הָוְצִמ עֶסֹורְג ןייֵא זיִא םִע
 ְךייַלְגזיִא סֶע ןעֶד ןיירַא לּוש ןיֵא טְמּוק ןעֶמ
 יד ןעֶד ׁשְדְקִמַה תיִּב ןיִא ְּךִז טְקיִּב ןעֶמ יו
 (הָלֹועְע ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םּוצ ְךייֵלְג זיִא לּוׁש
 םיִא טְגְנעֶרְּב איִׂשָנ רעֶד סאָו הָלֹוע יֵד נּוא
 הָחְנִמ ןייֵא נּוא ףאָׁש םָקעֶז ןייַז לאָז תֶּבַׁש
 ןיֵא וצ לעֶמ םאָמ ןייַא ןיִננעֶרְּב רע לאָז
 ןיִגְנעֶרְּב רֶע לאָז ףאָׁש ןייַא ּוצ נּוא רעֶדיוִו
 ריִמָע ןייֵא נּוא טְנאָמ רַּפ רֶע יוִו הָחְנִמ ןייֵא
 (ׁשֶדֹוחַה םֹויַבּו לעֶמ םאָמ ןייַא וצ לייֵא םֹוּב
 ןייֵא ןיִגְנעֶרְּב רֶע לאָז ׁשֶדֹוח שאר םיִא נוא
 נּוא רעֶדיוִו ןייַא נּוא ףאָׁש סְקעֶז נּוא םֶקָא
 סאָמ ןייֵא נוא םקָא םֶד ּוצ לעֶמ סאָמ ןייֵא
 לאָז ףאָׁש יִד ּוצ נּוא רעֶדיוִו םעֶד ּוצ לעֶמ
 נּוא טְנאָמ רַּפ רע יוִו הָחְנִמ ןייֵא ןֵכאַמ רע
 לעֶמ סאָמ ןייֵא ּוצ לייֵא םֹוּב ריִמָע ןייֵא
 רָדסאוָו געוֶו םעֶד ןיִא נּוא (ֿאיֵׂשְנַה אֹובְבּוו
 רעלאָז געוִו םעֶד ןיִא ןייֵג ןיירַא טעוֶו איִׂשָנ
 ןיִנְרעֶל ּפָא ןעֶמ לאָז ןיִנאַד ןּופ ןייֵג םורַא
 רעֶד ןּופ ןעֶפֹול םֹורַא טיִנ לאָז ןעֶמ םאָד
 רעוֶוְׁש ּוצ םיִא זיִא לּוׁש יִד יוִו ְךיילְג לּוׁש
 יִד רעֶּבָא סֹורַא דְלאַּב טָפֹול רע נּוא ןעוֶועֶג
 ןילאָז לֶגָר םיִא ןֵמּוק ןיִלעוֶוייֵז זַא לֵאָרְׂשִי
 תיֵב ןיא ןייַג ןייַרַא רעומ ןייא ְךֶרֹוד ייֵז

 רעוט ןְרעֶדְנַא םעֶד ְךְרֹוד :ּוא ׁשֶדְקִמַה
 ןעייוו ְךיִז ןיִלאָו ייֵז ידכ ןנ םורַא ייֵז ןיִלאָו

 .רעֶד נוא ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיא ןְטייֵז עֶלַא ףֹוא
 ןייַז לאָז ֹוזַא נוא ןייֵג ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ לאָז איׂשָנ
 סאָמ ןייֵא םיִבֹוט םיִמָי איִד ןיִא הָחְנִמ איִד
 ּוצ לעֶמ סאָמ ןייֵא נוא םָקָא ןייֵא וצ לעֶמ
 רע איו ֹוזַא ףאָש איֵד ּוצ נוא רעֶדיוִו ןייֵא
 ּוצ לייֵא םֹוּב ריִמָע ןַײַא נּוא טְנאָמ ראַפ
 איִׂשָנ רעֶד זַא גּוא (הֶׂשֲעַי יִכָו) הָּפיֵא רעֶד
 רעֶדָא הָלֹוע ןייֵא הָבָדְנ ןייֵא ןעֶכאַמ טעוֶו
 רַעֹוט םֶד ןְנעֶּפַע םיִא ןעֶמ לאָז ֹווַא םיִמָלְׁש
 ןייֵג סֹורַא לאָז רֶע נּוא תֵּבַׁש םיִא יו ֹוזַא
 ְךיז ְךאָנ רֶעֹומ םעֶד ןעֶסיִלְׁש ּוצ לאָז נּוא
 נאָט עֶלַא לאָז ןעֶמ נּוא (ֹתנָׁש ןֵּב ׂשֶבָכנ
 זיִא סאָו ףאָׁש ןייֵא ןיִגְנעֶרְּב היִרָפ רעֶד ןיִא
 ןייֵא ףורָד הָחְנִמ ןייֵא נּוא רֶהאָי ןייֵא טֶלֵא
 קָלַח טיִרָד ןייֵא :ּוא לעֶמ סאָמ לֶטֶּמְקעֶו
 הָחְנִמ יֵד ןעֶשיִמ ּוצ םֹוא לייֵא םֹוּב ריִמָע

 טאָנ ּוצ הָחְנִמ עֶגיִרְנעֶטְׁש ןייֵא ןייַז לאָז םֶד
 הַכ
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 רעֶד .טְגאַזעֶג טאָנ טאָה ֹוזַא יי ױמַא הכ)
 ןייַז ּוצ הָנָּתִמ ןייָא ןֶּבעֶג טעוֶו רע;ןעוֶו איִׂשָנ
 םיִא ּוצ הָנְּתַמ יד לאָז ןעֶּבעֶל ןייַז ראַפ ןֶהּוז
 ְּבעֶג טעוֶו רֶע ןעוֶו רָּבֶא גיִּבייֵא זי ןְּבייַלְ
 הָנֶּתִמ איִד לאָז טְכעֶנק ןייַז ּוצ הָנֶּתַמ ןייֵא
 ןָמּוק טעֶֶו םע זַא נא לֵבֹוי זיִּב ןייַז םיִא ייַּב
 םּוצ ןירעק םּוא ְךיִז הָנָּתִמ איִד לאָז לֵבֹוי
 ןעֶמעֶג קעַא טיִנ לאָז איֵׁשָנ רעֶד גזא איִׂשָנ
 םע.לאָז נוא לֵאָרְׂשִי ןייֵא ןופ .דָלעֶּפ ןייק
 לֵאָרְׂשִי איִד יֵדָּכ רעֶדְניִק עֶנייַז ּוצ ןעֶּבעֶג

 לודנה תבש תרטפה
 םִע (םִיַלָשּוריִו הָדּוהְי תַחְנִמ ַײל הָבְרְעָו

 נּוא הָדְוהְי ןּופ הָחְנִמ יִד ןייַז טעוֶו
 נעט יִטְׁשְרֶע איֵד ןיִא איו ֹוזַא םִיַלָׁשּורְי

 טאָג ְּךיִא גוא (טָּפְׁשִמְל םֶכיֵלֲא יִּתְבַרק
 נוא טָּפְׁשִמ ןאָט ּוצ ְךייַא ּוצ ןְנְהעֶגעֶג לעוֶו
 לֵאָרְׂשִי ןיִא ןְנאָז תודע ּוצ רֵע ןייַא ןייַז לעוֶו
 ןיִא טְנאָז אָרְמִנאיִד תֹוריֵכֲע יֵרֲעייֵז ףֹוא
 םעָד ּוצ ןֵמּוקעֶגזיִא רע ַא ןָנָחֹי יִּבַר הָניֲִח
 ןייֵא טְנאָזעֶג טֶה נּוא טְנייוַועֶג רֶע טֶה קּוסַּפ

 טֵּפְׁשִמ ּוצ םיִא טְגְעֶרְּב ראה רֶד סו טְכעֶגַק
 ןעֶד רע ןעק  תּודע םיִא ףֹוא ןייֵלַא טְנאַז נּוא
 טְנאז יוֵק יִּבַר ראַה ןייַז ןינעקא ןייֵטְׁשאַּב
 רַג ןייֵא טְכעֶר טינ טָּפָׁשִמ ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןעוֶו
 טֵּפְׁשִמ רֶע יז ְךייֵלְג זיִא םֹותָי ןייֵא רָדָא
 םעֶד ןיא טייֵטְׁש םּורָד טאָנ ּוצ טֶכעֶר טיִנ
 ןייֵא טיִמ טיִנ דּוי ןייַא טיִמ (רַג יִמַמּו) קּוסָּפ
 רע טְגאָז טאָנ םַד ןְייוו ּוצ (רֵג יֵטמּפ אה

 טֵּפְׁשִמ רָע ןעוֶו טָּפְׁשִמ ןייֵמ קעוֶוַא טְנייַנ
 ןיילא לעוֶו טאָנ ְּךיִא נּוא רָנ םָד טְכעֶר טיִנ
 .םִִו יד ּוצ ןֵּפַרְמִׁש ּוצ ןייַז תּודֲע רָכיִג ןייֵא
 ןייֵא ןֵלָמ גוא הָנַמ ןיִנעֶז נוא ףּוׁשיִּכ ןאָמ
 רפ ְךיִז ןֵמְכְראַפ נוא םֹותָי ןייא נוא הָנָמְלַא
 אל ַײ יַנֲא יִּכנ טאָנ טְנאָז ֹווַא םיִנ ריִמ
 טיִני העָיַר ןיימ הּוט טאָנ ְּךיִא ןעֶד (יִתיִנָׁש
 רֶד ְךיִא יִׁשְטאָה רעֶיַרְפ ןיִפ ןיִרעֶדְנֶע אפ
 ְךִא ןיִּב ןיִנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןְראָצ ןיימ רֶגנעֶל
 ּוצ נּוא זייֵּב ןֶּבאָה בעיל ּוצ הָנֵׁשִמ טְׁשיִנ

 טְּבְראַטְש ריא יִׁשְטאֶהְועֶד םֶּנִּבאָה טְנייַפ
 ףאָרְטׁש ְךיִא גוא טייֵקּוטְכעֶלְׁש רעֶייֵא טיִמ
 ריא טְנעֶז ְךאָד ןְּבעֶל רעֶייִא אייַּב טיִנ ְּךייַא
 ְךייַא ןופ לעוו ְךיִא .ריִמ ןּופ טְנעֶל רַּפ טיִנ

 שרוחה תשרפ תרטפה
 = נּוא דְלעֶפ ץיד ייַּב רעֶכיִלְטיִא ןֵּבייַלְּב ןיִלאָז

 . ןעֶראוַועֶג זיִא הָרֹומְפַה איִד) םֶטּונ ןייַז ייֵּב

 - רעֶד ְּךיִז לאָז ןָמּוק טעֶו ַחיֵׁשְמ זַא טְגאָזעֶג
 / םאָד טְסיוִועֶג זיִא סע נּוא ןעֶריִפ ֹוזַא איֵׂשָנ

 , טֶנייַל םּורָד ןְפיִנ םיִא ןָמּוק טעֶו ַתיִׁשְמ
 / שאר רַּפ סאוָו תָּבַׁש םעֶד הָרֹוטְפַה יֵד ןעֶמ
 / תֵּבַׁש םיִא ויִא ןעֶמייֵצ ּוצ נוא ןֶסיֵנ ׁשֶדֹוח
 הָרֹוטַּפַה יֵד ןעֶמ טְנייֵל ֹוזַא ןֶכיִנ ׁשֶרֹוח שאר

 ;(ׁשֶרֹוח שאר תָּבַׁש ןּופ

 זיִא טׁשפ רָד רֶדָא םֶנְיֵ ןיִא ןירעוֶו טְלְצעֶג
 ליפ ְּךאָנ ןֵּבעֶל טְואָלעֶג ְּךיִא .ּבאָה ְךייַא
 טְנעֶל ראַפ טיִנ טְנעֶז ריִא נּוא תֹויָנעַרּוּפ
 יֵמיִמְ) הָמּוא יֵרעֶדְנאַנַא איוִו ֹוזַא ןָראוָועֶג
 ןּופ געֶמ יֵד ןּופ יקּוחַמ םָּתְרַפ םֶכיֵתֹובָא
 ןּופ טְרעֶקעֶג ּפָא ריִא טֶה ןיִרעֶּטְלֶע יֵרייֵא
 םּורָד טיִהעֶנ שיִנ יִז טֶה ריא נוא ץעֶועֶג ןייַמ
 ְךיִא לעוֶו ריִמ ּוצ ןירעק םּוא ְךייַא ריִא טְלאָז
 .טעוֶו ריִא ּבֹוא נּוא ְךייַא ּוצ ןיִרעק םיִא ְּךיִמ
 ןאָמ הָבּוׁשְּת ריִמ ןעֶלאָז םאוָו טיִמ ןעֶנאָז
 ׁשְנעֶמ ןייא טְליִזאַנ יוִו (םיִהֹלֲא םָדָא עַבְקִיַה
 בֹוא :וא ךימ טְליִזאַנ ריִא יו ֹוזַא טאָג ןייֵא
 ְךיִד ריִמ ןֶּבאָה סאוָו טיִמ ןעֶנאַז טעֶוו ריִא
 ןֵּבעֶג טיִנ טְליוִו ריִא סו םעֶד טיִמ טְליִזאַנעֶג
 יוִו ְךייַלָנ זיִא סאָד הָמּורְּת נוא רֵׂשֲעַמ ןייק
 (םיִרָאַנ םָּתַא הָרָאְמַּבנ .ְּךיִמ טְליִזאַג ריִא
 רֶּביִא ןָטְלאָׁשעֶג ריִא טרעוֶו הָלָלְק ןייא טיִמ
 ריִא ְּךאָד ְּךיִמ טְליִואַג ריִא נּוא הָרְיֵכע רֶד
 תיֵּב לֶא רֵׁשֲעַמַה לָּכ תֶא ּואיִבָהְ) עֶלַא
 |  םִד ןיֵא רֵׂשַֹמ ןְצְנאַנ םעֶד טְגְנעֶרְּב (רֵצֹואָה
 | יד ּוצ וייַּפְׁש ןייַז זאָל נּוא זֹוה ןייַמ ןּופ רֵצֹוא
 (תאֹוְּב אָנ יִנּונָחְב) זֹוה ןיימ ןיא ןְניִדאַּב םָו
 ּבֹוא םאָנ טְגאָז טיִמ רעֶד ְךיִמ טְביִרְּפ נּוא
 ןופ רֶטְצְנעֶפ יד ןְנִפע טיִנ ְךייַא לעוָוְךיִא
 יִּב הָכָרְּב ןְּבעֶג ְךייֵא לעֶו נוא לָמיֵה םעֶד
 אָרָמִג יד נּונעַג זיִא םִע ןְנאָז ןייֵלַא טעוֶו ריִא
 דְניִקא ןְנּפעֶג טֶה ןָנחוייִּבַר תיִנעַּת נּוא טְגאָו
 םיִא ןֶָחֹוי יִּבַ שֶה יִּבר ןייַז ןּפ ןְגְנאַנעֶג זיִא
 יב טְנירעֶלעֶג טְנייַה ּוטְסאָה םוָו טְנעֶרְפעֶג
 רֵׂשעַּת רַׂשֲע טְנאועֶג דיק םֶד ֶׁה יִּבַר ןייַד
 יִּבַר ּוצ ניק םֶד טְגאָו טְניִרעֶלעֶג ךיא ּבאָה

 ןגחוי
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 קּוסָּפ םעֶד ןּופ ׁשְטייֵט יד זיִא סאוָו ןְנָחֹוי
 טְסְלאז יִד יֵדְּכ רֵׂשֹעְמ ּביִג ןֲָֹוי 'ר טְגאָז
 יו טְנעֶרְפעֶג םיִא דניִק םֶד טֶה ןיִרעו ְךייַר
 אל) ְךאָד טייֵטְׁש םִע טאָנ ןָביִרְפ ןעֶמ געֶמ
 טֶה טאָנ ןְביִרְּפ טיִנ טְלאָז ריִא יי תֶא ּוסֵנָת

 ןיִּבְראַד רַּפ טינ טעוֶו רעוא קיִרָׁשייַה םֶד
 קאָטְׁש ןייוַו םָד נּוא דְרֶע רָד ןּופ טְכּורְּפ יִד
 ּורְׁשֲאֹע ראה רעֶד טְנאַז ֹוזַא דְלעֶּפ םעֶד ןּופ
 .ןֵּבול ךייא ןיִלעוֶו ייֵז נוא (םִיֹונַה לָּכ םָּכְתֶא
 םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו ריִא ןעֶד רקלעפ עֶלַא
 ּנֵדְמַלְי רֶד ןנירד זיא ןְליוו ןייֵמ םאוָו דנאל

 ּביִל עֶנייַו ׁשְנעֶמ ןייֵא ןֶּבֹול םִע ןעוֶו טְּבייַרְׁש
 זַא רעֶּבָא טיִנ ׁשּודיִח ןייק סאָד זיִא ריִּבאָה

 ׁשּודיִחןייא םָדזיִא רֶייַפ עֶייזםיִא ןְּבֹול םָע !
 טְרעֶו רע םוָו ןָׁשְנעֶמ םֶד ּוצ דֹובַּכ ןייֵא נּוא
 (םָכַרְבד ילא ּוקְזָח) דְנייַפ עֶנייַז ןּופ טָּבֹולעֶג
 םֶד דייַר עֶרעֶייַא רימ ףוא טקראטש ריִא
 טְגאָז ריִא נּוא ריִמ ןיִנעקַא ליִּפ טעֶר ריִא
 םֶּתְרַמֲאְנ ריִד ףֹוא טעֶרעֶג ריִמ ןֶּבאָה סאוָו
 זיא םִע טְגְועֶג טָה ריִא (םיִהלֲא דֹובֵע אוָׁש
 רֵכִׂש ןייק ןיִלעוֶו ריִמ טאָנ ןָניַדּוצ טְסיִז םיִא |

 ןְגיִועֶג ריִמ ןיִלעֶֶו םוָז נּוא ןְמעֶנ טיִנ רַּפ רָד

 ןיִלעוֶו נוא תֹוצִמ עֶנייֵז ןֶטיִה ןיִלעוֶו ריִמ ןעוֶו
 ונְהַנֲא הָּתַעְו םאָנ ראפ ןָנֹוּבעֶג ןייַא ןייַנ

 ןְּבול ריִמ ןאָמ דִניִצַא נּוא (םיִדָז םיִרָׂשַאְמ
 ןּובָה ייֵז נּוא טיִג ייֵז טיינ סֶע םָד םיעָׁשָר יִד
 ןיִלעוֶו ריִמ טְנאָזעֶג ןּוּבִה נּוא טאָנ טְביִרּפעֶנ

 זנּוא םעוֶו רע; םוָו ןֶהעֶז ריִמאָל נּוא זייַּב ןאָמ -

 םאָד ןְראָועֶג ןעֶניִרְטְנַא ןיִנעֶז ייֵז נּוא ןאָט
 זָאנ ןָמּוקעֶג םיִנ וייַּב ןייק ייֵז ףוא זיִא םִע
 לאָמ טְסְנעֶד 6הער לא שיִא יי יִאְרִי ּורְּבדִנ
 םֶטאָג ןְדעֶר ןעּוט ֹוזא ןְרעֶר םיִעָׁשָר יִד זַא
 ןְלאָז ייֵז םֶד ןֶרֶדְנַא םוצ רעֶנייֵא עֶניִטְכְראָפ
 טאָנ :ּוא םיִעָׁשִר ייִד טיִמ ןיִטָפָהאַּב טיִנְךיִ
 ןייַא ןיִא סע טיט נּוא דייֵר יֵרִייז טְמעֶנ רַּפ
 רֵפ ְךיו ןֵסְכְרַּפ סוָנ ִד ּוצ ְּךיִז רַפ ןֹורָּכַז רָפֵּס
 ןייַז ןּופ טייקְפֹורְנ םֶד ןיִא ןֶטָכאַרְט נּוא טאָנ
 אייז נוא (תֹואָבְצ יי רַמָא יִל ּויָהָק ןֶמאָנ

, 

 לעוֶו ְךיִא םוָו גאָמ םֶד וצ ריִמ ּוצ ןייַז ןיִלעוֶנ
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 ףֹוא ןְכיִלְטיִא ןְלְצאַּב וצ רֶצֹוא ןייא ןְכאַמ
 ןְסיוִו ריִא שעֶו לאָמ טְסְנעֶד םיִׂשעְמ עֶנייז
 ןְׁשיוִוְצ נּוא קיִרַצַא ןָׁשיִִוְצ זיִא קּוליִח רָד םָו
 רָּביִא ןָמיִראַּב רָהְּךיִמ לעוֶו ךיִא נּוא עַׁשֶרַא
 רָּביִא ְּךיִז טְמיִראַּב רֶד רֶמאָפַא יוֵו ֹוזַא ייֵז
 (םָתיֵאְרּו םָּתְבַׁשְוְע םיִא טְניִד סאוָו ןּוז ןייַז
 טעֶוו נּוא ןיִרעק םיִא ְּךייַא טעֶוו ריִא נּוא

 נּואעָׁשַרַא נּוא קיִדְצַא ןֶשיוִוְצ קּוליֵחַא ןְהעֶז

 םעֶד ןָׁשיוֵוְצ נּוא טאָגטְניִד םִוָו םעֶד ןְׁשיוִוְצ
 ןעָד (אָּב םֹויַה הֵנֵה יִּכ םיִנ םיִא טְניִד םוִו

 ןיִנעֶרְּב טעֶוו ןּוז ייִד גּוא ןָמּוק טעֶוֶו גאָט רָד
 ןיִלעֶוו םיִעָׁשָר עֶלַא נּוא ןָבֹוא ןייֵא איו ֹוזַא
 ראַפ ייֵז טעוֶו ןּוז יד נּוא יֹורְמִׁש יו ֹוזַא ןייז
 ּוזַא ןִואָל רֵּביִא טיִנ אייֵז טעֶו נּוא ןיִנעֶרְּב
 ראַה רָד טאָג טְנאָז ֹוזַא לקָיייֵא ןייַא רָדֶא
 ןָנייַׁש טעוו סע נּוא (יִמָׁש יֵאְרִי םָכָל הָחרָזַע
 ראַּפ ְךייַא טְכְראַפ רֶהיֵא סאו רֶהיֵא ְךייַא
 טעוו איִז נוא הָקָדְצ טיִמ ןּוז איד ןְמאַנ ןיימ
 טעוֶו ריִא נּוא לֶגיִלְפ עֶריִא טימ ןְלייֵה ּךייִא
 יִד יוִו ֹוזַא ןיִרעוֶו טעֶפ טעוֶו נּוא ןייֵנ םֹורֵא
 ּוצ טעוֶו ריִא נּוא (םיִטָׁשָר םֵתֹוסֵעַַו רֶּבלעַק

 ׁשַא ןייַ ןילעווו יז םאָד םיִעָׁשָר יד ןְטעֶרְט
 םעֶד ןיִא סּופ רעייַא ןּופ טיִרָט איד רֶטְנּוא
 ןייֵא ּוצ טְכאַמעֶג ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא סאוָו נאָמ
 תַרֹוּת ּורְכֹע ראַה רעֶד טאָנ טְנאָז ֹוזַא רָצֹוא
 ןייַמ ןופ הָרֹוּת יִד טְקְנעֶרעֶג (יִדְבַע הָׁשֹמ
 ןְסאָּבעֶג םיא באָה ְךיִא סאו הָשמ טְכעֶגק
 נּוא םיַקּוח לֵאָרְׂשִי לּכ ףֹוא בֵרֹוח ןיִא
  ּוהָיְלַא תֶא םכָל ַחֵלֹוׁש יִכֹנָא הֵנָהְנ םיִטָּפְׁשִמ
 ּוהָיָלֵא ןעֶקִיַש ְּךייַא לעוֶו ְךיִא אּונ (איִבָּנַה
 רָגיִטְבְראָּפ רעֶד ןְמּוק טעוֶו סע;יֵא איִבָנַה
 יִד ןָכאַמ םּורְּפ טעוֶו רֶע נוא טאנ ןּופ גאָט
 טְּבייַרְׁש ׁשֶרֶדֵּמ רָה רָדְניִק יד טיִמ רֶטעֶפ
 רעֶמּופ ריִא ןּופ ןּוז יַד ןָהיֵצ םֹוא טעוֶו טאָג
 רַּפ טעוֶו סע גּוא ןְנירַד טיינ איִז סאוָו סאפ
 ןילעוֶו םיִקיִדַצ יֵד נוא םיִעָשָר איד ןיִנעֶרְּב
 אָרָמְנ איִד ןּוז רעֶה ְךֶרֹוד ןיִרעוֶו טְלייֵהעֶג
 (יִדָבֵע הָׂשֹמ תַרֹוּת ּורְכַק תַּבִׁש ןיִא טְנאָז
 איד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ זַא טְנאָז יִנֵל יּבר
 ןְגְנאַנעֶג ּפאָרַא זיִא הָׁשמ נּוא הָׁשֹמ ּוצ הָרֹוּת

 ןְמּוקעֶג ןֶמֶׂש רעֶר זיִא יניס גְראַּב םעֶד ןּופ
 איד ויִא איוִו טאָג ּוצ טְגעֶרְּפעֶנ טאָה נּוא
 ּבאָה ְּךיִא טְרעֶפְנֶעֶג טאָנ םיִא טאָה הָרֹוּת
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 ןָמּוקעֶג רֶע זיִא דְרֶע רעֶד ףוא ןְּבעֶגעֶג איו
 הָרֹוּת יִד זיִא יוִװ טְנעֶרְּפ נּוא דְרעֶו רעֶד ּוצ
 רע זיִא ויִא יִז יוִו טְסייוַו טאָנ דר יִד טְנאָו
 םּוצ נּוא םֹוהָּת םּוצ נוא םִי םּוצ ןעֶגְנאַנעֶג
 איִז טאָה רע נוא הָרוּת איִד ןֶכּוז ּוצ םֶנְהיֵג
 םיִא ּוצ טאָג טאָה ןעֶניִפעֶג טְנעֶקעֶג םיִג
 ןֵמּוקעֶג ןֶטֶׂש רעֶר זיִא הָׁשֹמ ּוצ ייֵנ טְנאָועֶג
 טְנאָז הָרֹוּת איִד ויִא יוִו טְנאָז נוא הָׁשֹמ ּוצ
 לאָז ןעֶמ בּוׁשָחַא ראַפ ְךיִא ןיִּב סאוָו הָׁשֹמ
 .ּוד הָׂשֹמ ּוצ םאָנ טְנאָז הֶרֹוּת יִד ןֶּבעֶנ ריִמ
 לאָז יו טְרעֶּפנעַג הָׁשמ טאָה .ןעֶניִל טְסְנאָז
 ּוד סאוָו הֶרֹוּת רעֶד טיִמ ןָמיִראַּב ְּךיִמ ְךיִא
 טייֵרָפעֶג גאָט עֶלַא ריִא טיִמ ְּךיד טְסאָה
 איז טְסאָה ּוד ןְגאָז לאָז ְךיִא נּוא לָמיִה ןיֵא
 אּוד לייוו טְנאַועֶג טאָנ טאָה ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ

 ד

 . יד לאָז םּורָד טְכאַמעֶג גיִרָדיִנ ְךיִד טְסאָה
 יו ֹוזַא ןְמאָנ ןייד ףֹוא ןְפּורעֶנ ןיִרעוֶו הָרֹוּה
 (יִדבִע הָׁשֹמ תַרֹּתּורְכָ) טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא
 אָּבא יִּבַר טְּבייַרְׁש בֹוט רַחֹוׁש ׁשֶרְדָמ רעֶד
 'טְרעוֶו טְסְניִרע הֶרָוּת טְניִרעֶל סערעוֶו טְגאָז
 איוִו ֹוזַא ןְמאָנ ןייַז ףֹוא ןְפּורעֶג הָרֹוּת איד
 צ *י ןעוֶועֶג זיִא רֶע םאֶד הָׁשֹמ ייַּב ןעֶניִפעֶג ריִמ

 לודגה תבש תרטפה
 םעֶד ףוא טְכעֶנ ניִצְרעֶפ נּוא גאָט גיִצְרעֶפ
 / םּורָד הָרֹוּת טְניִרעֶלעֶג טֶה נּוא יֵניֵס גְראַּב
 ֵמאָנ ןייַז ףֹא ןְּפּורעֶג ןְראוָו הָרֹוּת איִד ויִא
 ר תָּבַׁש ןיִא טְנאָז אָרָמְנ איִר הָשֹמ תַרֹוּת
 - ץּוׁשֹוהי 'ר ןיִנעוֶו ןּופ טְנאָז יִזַפ ןֶּב עּושֹוהְי

 םִו ׁשֶנעֶמ רעד אָרָּפֹק רַב ןינעוֶו ןופ יו ןָּב
 רָד תָּבִׁש םיִא תֹודּועְס ייֵרָד יֵד םִָיקְמ זיִא
 טעֶוֶו סאָָו תֹורְצ יִד ןּופ ןיִרעוֶו לּוציִנ טעוֶו
 לּוציִנ טעֶו נּוא ַחיִׁשְמ ןּופ געט איִד ןיִא ןיינ
 הָמָחְלִמ רעד ןּופ נּוא םֶנְהיֵנ םעֶד ןּופ ןיִרעוֶו
 טְּבייַרְׁש רֶוֲעיִלַא יִּבַר יקֵרּפ רד גֹונָמּו נג ןּופ
 ןייק ןילעו לֵאָרְׂשִי ןעוֶו טְנאָז הָרּוהְייִּבַר
 טְוייַל רעֶד טיִנ ייֵז ןיִלעוֶו ןאָט טיִנ הָבּושְּת
 הָבּוׁשְּת ןייק ׁשְרעֶדְנַא ןיִלעוֶוייֵז גוא ןיִרעוו
 נא תֹורָצ ןּבאָה ןיִלעֶו ייֵז ןְרייֵס ןאָט שיִנ
 ןילעוֶוייֵז וא ןְּבאָה טיִנ הָמנְַּפ ןייֵק ןילעוֶו
 | היא ןְריֵפ ןאָּט טיִנ הָבּוָּׁת ןייק ׁשרעֶדְנַא
 הֵנְהנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו ֹוזַא ןְמּוק טעוֶו
 ְךיִא (איֵבְנַה ּוהְיָלֵא תֶא םֶכָל ַחֶלֹוׁש יִכֹנָא
 ְךאָנ רָד נּוא איִבנַה ּוהָילַא ןְקִיִׁש ְּךְייַא לעוֶו
 ׁשְמייֵט ויִא סאָד (ונו בֵל ביִׁשֵהְו) טייֵטְׁש

 {ןאָט הָבּוׁשִּת ןֵכאַמ אייֵז טעֶו רע
 : 1 ס ש ם :

 חספ לש ןושאר םויל הרטּפה
 טאָה עּוׁשֹוהְי נּוא (םעֶה לָא עֶׁשֹוהְי רָמאֹיֵע

 ןָא ךייא טייֵרְּב קְלאָפ םּוצ טְגאָנעֶג
 םעֶד ןֶראָפ רָּביִא םעוֶו ריִא זַא ןְגְראָמ ןעֶד
 רעֶדְניוו ךייא ןעֶׁשיוִוְצ ןאָמ טאָג טעוֶו ןֵדְרַי
 טְנאָרְט םיִנֲהֹּכ יֵד ּוצ טְנאָזעֶג טֶה ַעֶׁשֹוהְי נּוא
 רעֶהַא ויִּב ןעֶד טאָנ ןּופ ןֹורָא םעֶד ריִא

 ןְואָל טְנייַה רָּבִא ןְגאָרְטעֶג םִיַָל איֵד ןָּבאָה
 םַד רַפ רָּביִא טְראָפ נּוא ןְנאָרְט םיִנֲהּכ יד
 ןּורָא םעֶד ןְגאָרְטעֶג םיִנָהּכ יִד ןְּבאָה קָלאָפ
 קְלאָפ םעֶד ראַפ ןְגְנאַגעֶג ןיִנעֶז נוא טאָג ןּופ
 טְנאָועֶג טאָנ טאָה (עֶׁשֹוהְי לֶא יי רָמאֹיַנ

 ןָא ְךיִא לעוֶו גאָט ןְגיִטְנייַה םעֶד עֶׁשוהְי ּוצ
 ןופ ןְגֹוא איִד ןיִא ְּךיִד ןְכאַמ ּוצ םֹורָנ ןְּכייַה
 ְךיִא וו ֹזַא ןָסוִו ןילאָז ייֵז סאָד לֵאָרְׂשִי ֶּכ
 טיִמ ןייַז ְךיִא לעוֶו ֹוזַא הָׁשֹמ טיִמ ןעוֶועֶג ןיִּכ
 םִי םעֶד ןְטְלאַּפְׁשעֶג טאָה הָׂשֹמ ןעֶד ריז
 תַעָּב ןֵדְרַי םעֶד ןְמְלאַּפְׁש טְסעֶו ּוד נּוא
 טאָנ טאָה טייַצ רעֶד ןיִא (ַי רַמָא איִהַה

 ְדְרעווְׁש עֶפְראַׁש ר ְךאַמ עׁשֹוהְיּוצ טְנאָג

 ..רָדָניֵק איד לַמ אייֵז נּוא םּוא ְּךיִד רעֶק נּוא
 רעֶד ןיִא ןעֶד לאָמ עֶרעֶרְנַא םאָד לֵאָרְׂשִי
 ןּיפ ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז אייֵז סאָָו טְכאַנ
 נּוא ןעוֶועֶג לַמ ןייֵלַא ְךיִז אייז ןֶּבִאָה םִיַּרְצִמ
 ןְראָו ןיִנעֶז םאָוו יד ןייַז לַמ ּוטְסְלאָז טְנייַה
 עֶצְנאַנ איִד ןעֶד רֶּבֶרִמ רעֶד ןיִא ןעֶראֶּבעֶג
 ןעוועֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איִד סאו ראָי ניִצְרעֶפ
 ןעֶיועֶג לַמ טיִנ ְךיז יִיַו ןְּבאָה רֶּבְדִמ רֶד ןיִא
 נּוא טעֶייוועֶג םיִנ םֶה דֶניוִו ןֹופָצ רעֶד לייוו
 םיִמָכֲָח .איִד נּוא דְניוִו רעֶטְנּוועֶגַא זיִא רֶע

 לֵאָרְׂשִי ןעֶד העָירְּפ ןעֶמ טְנייֵמ תיִנֵׁש ןעֶנאָו
 טאַהעֶג טיִנ הָעיֵרְּפ ןייק רעֶהַא זיּב ןעֶבאָה
 איִד ןעֶּבעֶנעֶג טאָנ אייֵז טאָה טְנייַה רעֶּבָא
 ןְהעֶועֶג םֶעֶלַּב טאָה םאָד היפ ןּופ הָוְצִמ
 תֶוָצִמ יִד ןיִלייֵצ ןעק} רעוֶו טְנאָועֶג טאָה נּוא

 טיִנ לֵאָרְׂשִי יד ןעק ןעֶמ רֶמֹולְּכ לֶאָרְׂשִי ןּופ
 ינֶ וזַא הָליֵמ תַוְצִמ ןְטְלאַה ייֵז לייַו ןאָט
 ייֵז טאָנ טאָה םּורָד תּונָז ןּופ טיִהעֶג ּפָא יייֵז
 הֶצע ןייֵא קָלֶּב ּוצ רֶע טאָה םּורְד נּוא ּביִל

 רעב
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 ןֶניִרעיז ןְכאַמ לֵאָרְׂשִי איִד לאָז רֶע ןְּבעֶנעֶג
 ליפ ןְלאַפ טְכאַמעֶג טאָה רע נּוא תּונָז טיִמ |

 הָליִמ ןּופ הָוְצִמ יִד נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ טְנעֶזוט

 איָד ןיִא זיִּב ןְמְלאַהעֶג לֵאָרְׂשִי איָד ןעֶּבאָה
 ןעֶטייֵצ עֶנייַז ןיִא רעֶּבָא ּוהָילַא ןּופ ןעֶטייַצ
 ןייַז לַמ טְלאוָועֶג טיִנ ְךיִז לֵאָרׂשִי יִד ןֶּבאָה
 טיִנ לאָז סֶע סאָד ןעֶראווְשעֶג רֶע טאָה ֹוזַא
 טאָה םּורָד נּוא ןיִגעֶר ןייֵק נוא יֹומ ןייק ןייֵג

 אָד ּוטְסּוט סאוָו טְנאָועֶג םיִא ּוצ טאָנ טאָה

 ןְפֹולְטְנַא טְוּומעֶג ּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג רֶע טֶה
 לֵאָרְׂשי ןיִא ןאָטעֶג הָמָקְנַא ּבאָה ךיִא לייַו
 טאָההָליִמ תַוְצִמ ןייק טיִנ ןֵמְלאַה ייֵז לי
 אֵנֹקְמ ְךיִד טייֵצ עֶלַא םֶזיִּב ּוד טְגאָועֶג טאָנ
 לֵאָרְׂשִי זַא םיִטָׁש ןיִא ןיִנעוֶו טעֶנייַמ ןּופ
 ןייַא טֶגְרַעֶג וטְסאָה ֹוזַא ןעוֶועֶג הְָמ ןְּבאָה
 ןַא דְנּוצַא נּוא תּונָז רָּביִא לֵאָרְׂשִי ןּופ איִׂשָנ
 טיִנ הָליִמ תַוצִמ ןייק ןעֶליוִו לֵאָרְׂשִי איד
 ןאָטעֶג הָמְקָנַא ייֵז ןיִא ְךֹוא ּוטְסאֶה ןָמְלאַה
 ןָכיִלְטיִא אייַּב םאֶד ןייַז הָכֹוז ּוטְסעֶוֶו םּורְד
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 ןיֵא ריִד לֵאָרְׂשִי איִד ןיִלאָז הָליֵמ תיִרְּב
 יִא יהָיַלַא ןעֶד ןיִלעֶטְׁש לּוטְׁש עֶרעֶדְנּזַאַּ
 איֵׂשָנ ןייֵא טאָה רֶע סאו םֶהְנַּפ ןעֶועֶג
 טְּבעֶלעֶג טֶה רע נּוא ןיִנעוֶו תּונְז ןּופ טֶגֶרַהעֶג
 רע ויִא ְּךאָנ רעֶד נּוא רָהאָי טְרעֶדְנּוה ריִּפ
 ןּופ גוא ןייַרַא לֶמיִה ןיִא טייֵה רעֶגיִדעֶּבעֶל
 ןאָמעֶג טאָה רֶע סאוָו תֹומֹקִנ ייוֵוְצ יִד ןיִנעוֶו
 לאָועֶמ םאָד ןעווועֶג הָכֹוז רע טאָה םּורָד
 איַּב ןיִלעֶמְׁש לּוטְׁש עֶרעֶדְנּועֶּב ןייֵא םיִא
 רֶׁשֲא רֶבְרַח הָוְק הָליִמ תיִרְּב ןעֶכיִלְטיִא
 סאוָו רייֵר איִד ןיִנעֶז םאָד נּוא (עֶׁשֹוהְי לֶמ
 לֵאָרׂשִייִד ןעוועֶג לֶמ עֶׁשֹוהְי טאָה ייֵזְּדְרֹוד

 רייֵר טיִמ ןעֶמּונעֶג ןייַא אייז טאָה רֶע ןעֶד |
 אייז וצ טאָה נּוא ןייַז לַמ ְךיִז ןיִלאָז ייֵז יֵדְּכ
 דְנאַל סאָד ןְנָׁשְרִי טְליוִו ריִא ּבֹוא טְנאָזעֶג
 יאנְּת םעֶד ףֹוא ןעֶד ןייַז לַמ ְךייַא ריִא טְזּמ
 לאָז רע םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָועֶג ּוצ טאָנ טאָה
 אייֵז בֹוא רֶדְניֵק עֶנייַז ּוצ .דְנאַל סאָד ןֵּבעֶג
 ךייַא ריִא טְלאָז םּורְד ןייז למ ְךיִז ןיִלעוֶו
 םֹורַא ןיִנעֶז םאוָו קָלאָפ םאָד ראָנ ןייַז לַּמ
 ןּופ טייל עֶלַא םיִרָכְו יד םִירְצִמ ןופ ןְגְנאַנעֶג

 יד
 יראו

 קי = 0 1

 חספ לׁש ןושאר םויל הרטפה

 ײ

 ולש
 רֶּבְדִמ רֶד ןיִ ןְּבְראָמְׁשעג ןינעֶזהָמֲחְלִמ רֶד
 ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז ייֵז זַא געַו םעֶד ןיִא
 ןעֶוועג ןיִנעֶז ייֵז ןעֶד יָה םיִלּומ יִּכנ םִיַרְצִמ
 ְנאַנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז םָוְקְלאָפ םָר טיִלאַמעֶג
 רָד ןיִא ְרֹוּבעֶגְראוָו ןיִנעֶז םו קְלאָפ םֶד נּוא
 רָד לייַו ןעוֶועֶג לַמ טי ְךיז ןְּבאָה יד רֶּכְדִמ
 ֵשֹוהְי טֶה איִד טעֶייווְנ טיִנ םֶה דֶניוִו ןֹופָצ
 רֶעייֵז ףֹוא ןְסעֶועֶג ןיִנעֶז אייז נוא ןעוֶועֶג לַמ
 ןּופ ןְראוָועֶג טְלייֵה ראַפ ןיִנֶזייֵז יַּב טְרָא
 טאָנטאָה עֶׁשֹוהְי לֶא יי רָמאֹיֲע הָליִמ רַד
 ןאָטעֶגּפָאָיִא ּבאָה טְנייהעֶׁשוהְי ּוצ טְגאָזעֶג
 יד ןעֶד ְךייַא ּפָא ןופ םִיַרְצִמ ןּופ הָּפְרָח יד
 ריִמ טְנאָוֶג ןְּבאָה הֹעְרַפ ןופ רֶהעַז ןיִרעֶמְׁש
 לֵאָרׂשִי ןינעקא ןייֵטְש ןיִרעֶטְש ןְמֹורַא ןְהעֶז
 ייֵז ףֹוא זייַּב טייַטַּב םָד נּוא רָּבדִמ רָד ןיִא

 טְנייַה רָּבָא טּולְּב ףֹוא ןָמּ ןייַא זיא רָע ןעֶד
 םִע נא ןעוֶועֶג לַמ ְךיִ ןְּבאָה לֵאָרִָׂי יַד זַא
 הֵּפְרַה יד זיִא טּולְּב ןְגְנאַנעֶג ּפָא ייֵז ןּופ זיִא

 טֵרָא םָד טאָה עַשֹוהְי נוא ןאָמעֶג ּפָא ןְראוָו
 רֶמֹולְּכ גאָט ןגִטְנייַה םעֶד זיִּב לְַ ןפּורעֶג
 ןופ טְרעֶגְעֶועֶג ָּא ןְראָו זיִא הָּפְרָה איד
 יִד נּוא (לֵגְלְנַּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ּונֲחַיע לֵאְרָׂשִי

 ןְּבאָה נּוא לָנֵלג ןיִא טעּורעֶג ןְּבאָה יצָרְִׂייֵנְּב
 ןיִא גאָט ןְהעֶצְרעֶּפ חַסָּפ ןּבְרק םָד טְכאַמעֶג
 ןֵּבאָה ייֵז גּוא (ץֶרָאָה רּובֵעַמ ּולְכאיו ׁשֶדֹוח

 ןיִא דְנאַל םעֶד ןופ הָאּכָּת רעֶד ןופ ןְסעֶנעֶג
 ןְהעֶצְכעֶז זיִא םאֶד חַספ גאָט ןירעֶדנַא םעֶד
 םיִא ןיִא בירקמ ז"א ןעֶמ םיִ ָיִנ ןיִא גאָט
 ביִרקמ רעֶירְפ איִיַז ןְּבאָה ֹוזַא רֶמֹוע םעֶד
 אייז ןֶּבאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא רֶמֹוע םעֶד ןעוֶועֶג
 נּוא תֹוצַמ הָאּובָּת רָעייֵנ רעֶד ןּופ ןְסעֶנעֶג
 נּוא (תֶרָחָמִמ ןֶמַה תֹוּבְׁשִינ) ןְגְנאַז יִטְנעֶרְּבעֶג

 ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןיִאטְרעֶהעֶג ףֹוא טֶה ןֶמ רֶד
 רעֶד ןּופ ןְסעֶנעֶג ןְּבאָה אייז זַא חַסָּפ גאָט
 ַצָרְׂשִי יד נוא דְנאַל ןְניִואָד םעֶד ןּופ הָאּובְּת
 * ןְּבאָה םּורָד טאַהעֶג טיִנ ןֶמ ןייק ןוש ןְּבאָה
 לאָז סע רָּבָא הָאּובָּת רעֶד ןּופ ןֵסעֶנעֶג אייֵז

 ןְסעֶנעֶג רֶסעֶּב ייֵז ןְטְלאָו ןֶמ ְּךאָנ ןייַז ןעוֶועֶג
 הָאּובְּת רֶד ןּופ ןעוֶועֶג רָסעֶּב זיִא רֶע ןעֶד ןֶמ
 עֶשֹוהְי זַא נוא (ֹוחיִריֵּב ַעֶׁשֹוהְי תֹויְהִּב יהימ

 ףֹוא דע טאָה ֹוחיִרָי ץאַלְּפ ןיֵא ןעוֶועֶג זיִא
 ןאַמַא םֶד ןְהעֶועֶג טֶה גּא ןְגוא עֶנייַזְּבֹהעֶג

 טייטש
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 דְרעוֶוְש יסֹולָּב ןייֵא נוא םיא ןיִנעקַא טייֵטְׁש
 ןְגְנאַנעֶג םיִא ּוצ ַעֶׁשֹוהְי זיִא- דְנאַה ןייַז ןיִא
 ןְמּוקעֶג ּוטְסיִּב ּוצ םיִא ּוצ טְנאַועֶג טאָה נּוא
 ןְפְלעֶה ןֵמּוקעֶג טְסיִּב ּוד רֶדָא ןְפְלעֶה זָעא
 ּוצ טְנאַזעֶג ןאַמ רעֶד טֶה דְנייַפ יֵרעֶזנּוא ּוצ
 ןיִּב ךיִא םֶד טְסְנייֵמ ּוד יוֵו ֹוזַא טיִנ עֶׁשֹוהְי
 נּוא ְךֶאָלַמ ןייֵא ןיִּב ךיִא טְרֶעייַנ ׁשֵנעֶמ ןייֵא
 ןיִנעֶז םָד טאָג ןופ לֵיַח םָד רָּביִא ראַה ןייַא
 ְךֶאָלמ רעֶד ןעוֶועֶג זיִא םאָד נּוא לֵאָרְׂשִי יִד
 ןְפְלעֶה ּוצ ןֵמּוקעֶג טְנייַה ןיִּב ְּךיִא לֵאָכיֵמ
 ןעֶד ֹוחִיִרְי טאָטְׁש איִד ןְמעֶנ ּוצ ןייֵא ךייַא

 .חספ לׂש ינש םויל הרטפה
 ּוהָיִׁשאֹיְךֶלֶמ רֶדְנּוא (ּוהֵיֵׁשאיִּדְלְמַה חַלְׁשִיַע

 טְלְמאַועֶג ןייַא טֶה גּוא טְקיִׁשעֶג טֶה
 םִיַלָׁשּורְי נּוא הָדּוהְי ןּופ םיִנְקְז עָלַא ְּךיִז ּוצ
 ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיֵא ןְגְנאַנעֶג זיִא ְּךֵלֶמ רֶד נּוא
 ראָנ נּוא םיִאיִבְנ יֵד נּוא םיִנֲהַּכ יִד ְּךֹוא נּוא
 טֶה רע נּוא םֹורָג ויִּב ןייֵלְּק ןּופ קְלאַפ םֶד
 שֶדְקַמַה תיֵּב ןיִא הָרֹוּת יִד טְנייַלעֶג ייֵז רַּפ
 הָמיִּב רֶד ףוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ְךֶלֶמ רָד נּוא
 הָעּובָׁש ןייֵא נּוא תיִרְּב ןייַא טְכאַמעֶג טֶה נּוא
 םֶטאָנ ןיִא ןייֵג ןְלאָז אייֵז סאָד לֵאָרְׂשִי טיִמ
 ְךֶלֶמַה וצֵינ ןְצְראַה ןְצְנאַג םעֶד טיִמ ןיִגעוֶו
 ןְטאָּבעֶג טאָה ְּךַלֶמ רעֶד נּוא (והָיקְלִח תֶא
 יִרעֶדְנַא איֵד ּוצ נּוא לֹודָנ ןֵהֹּכ ּוהָיִקְלִח ּוצ
 יִד ּוצ נּוא ןעוֶועֶג םיִא םיִמ ןיִנעֶז םִו םיִנֲהֹּכ
 תיֵּב ןיא טצעֶועֶג ןעוֶועֶג ןיִנעֶז סאוָו ןְראַה
 םאוָו םיִלַּכ עֶלַא ןָהיֵצ ּוצ םֹורעֶה ׁשָדְקִמַה
 הֶרָז הָרָובע רעֶד ּוצ טְכאַמעֶנ ןֶראוָו ןיִנעֶז
 טאָטְׁש רֶד ץּוח ןיִנעֶרְּב רַפ ייֵז לאָז ןעֶמ נּוא
 ׁשֵא םָד לאָז ןעֶמ נּוא ןֹורְדק לאָמ םעֶד ןיִא
 ןעוֶועֶג זיִא ןֵטְראָד סאוָו ווה םעֶד ןיִא ןְגאָרְט
 ראפ לאָז ןעֶמ נּוא הָרָז הָדֹוכע רקִיע רייז
 טְניִדעֶג ןֶּבאָה םָו יִד נּואְׁשְנעֶמ יד ןירעֶטְׁש

 םוא ןָּבאָה אייֵז נּוא הֶרָז הָדֹובֲע רעֶד ּוצ '
 ןיִא ןעוֶועֶג זיִא סאוָו םֹּב ןְדָניִל םעֶד ןְנּוצעֶג
 טְנעֶרְּב רַּפ םיִא טֶה ןעֶמ נּוא ׁשֶרֶקְמַה תיֵּב
 ׁשֵא םאָד טאָה ןעֶמ נּוא טאָמְׁש רעֶד ץּוח
 ןְשְנעֶמ איד ןּופ םיִרבק איד ףוא ןְפְראוָועֶג
 ּוצ טאָה ןעֶמ נּוא טְניִרעֶג םיא ּוצ ןְּבאָה םִו
 םוא טְּבעוֶועֶג ןְּבאָה םוָו רֶזייה עֶלא ןָסֹוטְׁש
 ןעֶמטֶה ץֶלֵא םָד םֹּב ןְדָעַל םעֶד ּוצ ןְגנעֶה

 חספ לש ןושאר םויל הרטפה
 : מָה נּוא דֶרֶע רַד ּוצ םיִנָּפ ןייַז ףֹוא ןְלאַפעֶג / טְשֹוהְיויִא ןְמעֶנ ןייֵא טיִנ יִז ןעק ׁשְנעֶמ ןייק

 - סאָו טְנאַועֶג םיִא ּוצ טאָה נּוא טקּוּבעג ְךיִ
 רעֶד טאָה טְכעֶנק ןייַז ּוצ .ראַה ןייַמ טעֶר
 ְךיִש עֶנייַד ּפָא היִצ טְגאָזעֶג םיִא ּוצ ְּךָאְלַמ
 ּוד סאוָו טְרָא סאָד ןֶראוָו םיִפ עֶנייִד ןּופ
 וזַא עְׁשֹוהְי טאָה גיִלייַה זיא ףֹורד טסייֵטְׁש
 רַּפ ןעווועֶג זיִא ֹוחיִרָי טאָטְׁש יֵד נּוא ןאָמעֶג

 טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה םִע לֵאָרְׂשִי רַּפ ןְסאָלְׁש
 : ןָמּוק ןייַרַא נּוא ןייֵג םורָא רֶנייֵק

 6םיִנֲהֹּכַה לָּכ תֶא אֵבָיע ןְרָיַל רַפ טְכאַמעֶג
 ןּופ םיִנֲהּכ עֶלַא טְכאַרְּבעֶגטֶה ְּךֶלֶמ רֶד נּוא
 תֹוחָּבְזִמ עֶלַא ןייַז אֵמַּמָמ ּוצ הָרּוהְי דְנאַל םֶד
 ןיִהַא טאָה ןעֶמ נּוא הָרָז הָדֹוכֲע יִרָעייַז ןּופ
 ןְזייוַו ּוצ תֹופיֵרְמ נּוא תֹוליֵבָנ עֶלַא ןְפְראוָועֶג
 ּולֲעַי אלנ אֵמָמ זיִא הָרָז הָדֹובֵע רעֶייֵז סאָד
 ןְּבאָה סאוָו םיִנֲהֹּכ עֶלַא נּוא (תֹומָּבַה יִנֲהֹּכ
 ּפָא םעֶד ּוצ תֹומָּב איד ףֹוא ןעוֶועֶג ביִרְקַמ

 ביִרְקַמ טְואָלעֶג טיִנ ּךֶלֶמ רַד טֶה יִד טאָג
 יז יו ביג טאָנ ןּופ ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב ןיִא ןיז

 אייז ןְּבאָה קָלח ןייֵא רֵּכֶא םימ ןייֵא ןֶּבאָה
 עֶלַא טיִמ ְךייֵלָנ תֹונָּבְרֶג איִד ןיִא ןְמּועֶג
 טאָה ְּךֵלֶמ רעֶד נוא ְּךָלְמַה וצָיע םיִנֲהּכ
 וצ חַסָּפ ןֵּבְרָק ןייֵ ןְכאַמ לאָז ןעֶמ ןָטאֶּבעֶג
 ןעֶד הָרֹוּת רָד ןיִא טייֵמְׁש סֶע יוִו ֹוזַא טאָנ

 ןייק טייֵצ עֶגְנאַל ןייֵא ןֹוש ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד
 םעֶד ןיא ראָג טְכאַרְּבעֶג טיִנ חַסִּפ ןֵּבְרִה
 ַיז ןְּבאָה ּוהָיַשאֹי ְךֶלֶמ םּוצ ראָי ןְטְנְנעֶצְכַא
 הָדֹובֲע עֶלַא גּוא חַחָּפ ןּבְרק ןייֵא טְכאַרְּבעַג
 ןיִא ןעוֶועֶג זיִא שאו רֶדֶליֵּב עֶלַא נּוא תֹורָז
 || רעֶד טאָה םִיַלָׁשּורְי ןיִא נּוא הָרּוהְי דְנאַל

 הָרֹוּת איִד לאָז רָע יֵדָּכ טְמֹורעֶג םֹוא ְךֶלֶמ
 | ניא (ְךֶלֶמ ויָנֵפְל הָיָה אל ּוהֹומָכְט ןְטְלאַה
 רַפ ןעֶועֶג םינ זיִא והָיַׁשאֹי יו ְךֶלֶמ ןייֵא ֹזַא
 {| סאוָו (י לֶא בֶׁש רֶׁשֲאפ םיִא ְךאָנ נוא םיִא
 .| ןייַז טיִמ טאָג ּוצ ןאָטעֶג הָבּוׁשְּת טאָה רֶע

 טכֶׁשרֶעיִרְפזיא רֶע ןעֶד ןצראה ןצנאנ
 עֶלַא זיא רע ןְנאָז םיִמָכֲח לייֵמַא גוא ןעוֶועֶ
 ;ןןייק זיא רֶע ןעֶועֶג קיִרצ ןייֵא ןֶטייֵצ עֶייַ
 ויִא ןעֶד סאו נּוא ןעוֶועֶג טְכעֶלְׁש טיִנ לאָמ

 איד
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 חספ לש ינש םויל הרטפה :

 טְנייֵמ סאָד (י לֶא בֶׁש רֶׁשֲאו ׁשְטייט איד |
 טיקסאּפעג טֶה ּוהָיִׁשאֹי וו םיִניִד עֶלַא ןעֶמ |
 ןְראָועֶגְךֶלֶמ ןייֵא זיא רֶע זַא ןָא לאָמםָד ןּופ -

 טרעֶקעֶג םּוא ןֶכיִלְטיִא רֶע טָה ראָי ןְהעֶצְכַא
 טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶע לייוַו לָמייֵּב ןייַז ןּופ |

 ולש
 ןּופ טיִקְסאַּפעֶג טְכעֶר טינ רֶע טאָה רֶמאָמ
 טְכעֶר לאָז ןעֶמ ןיִנְרעֶל ּפָא ןעֵמ לאָז ןְנאַד
 יִנעוֶו ןופ ןֵמּוק שעוֶו ַחיִׁשָמ ןעֶד ןֶטְּפְשִמ

 : ,+ןֵמָא טֶּפְׁשִמ טְכעֶר

 הספ לש דעומה לוח תבש תרטפה
 ְךאָנ ראַה רָד טאָנ טְנאָז ֹוזַא (יי רַמָא הֹּכנ

 ןְמעֶּבעֶג רֵּביִא ןיִרעוֶו ךיִא לעוֶו םעֶד
 ְךיִא סאָד הָלֵפְּת רעֶייִז ְךֶרֹוד לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ןעֶמ סאוָו ףאָׁש יִד איוִו ֹוזַא ןיִרעֶמ ייֵז לעוֶו
 ןיִא ןייַז ביִרְקַמ ּוצ .םִיַלָשּורְי ןייֵק טְגנעֶרְּב
 ןיִלעוֶו ֹוזַא ראָי ןיִא לאָמ אייֵרָד םיִלָנַר איד
 נּוא ףאָׁש טיִמ לּופ טעֶמָׁש עֶטְסיוִו איד ןייַז
 יִּבְךיִא םָד ןֶסיוו ןילעוֶוייֵז נוא ןׁשְנעֶמ טיִמ
 םִע יי דַי יַלָע הָתיֲהְו לאַקוַַי טְנאָז טאָג
 נּוא טאָג ןּופ הָאּובְנ יִד ריִמ ףֹוא ןעוֶועֶג זיִא
 ןְגֹוצעֶג םֹורַא ְּךיִמ טאָה טאָנ ןּופ ןָליוֵו רעֶד

 לּופ רֶלעֶפ ןייַא ןיִא טְכאַרְּבעג ְךיִמ טֶה גוא
 איד ןּופ ןעֶועֶג ןיִנעֶז רֶנייֵּב איד רָנייֵּב טיִמ
 םֹורֵא ןיִנעֶז סאוָו םִיַרְּפָא טֶבֵׁש ןּופ טייל
 ייֵז ןֶּבאָה םִיַרְּצִכ ןּופ טייַצ רָד רַּפ ןְגְנאַנעֶג
 ךיִמ טֶה רע נּוא טיִגְראַהעֶג תנ ןּופ טייל יִד .
 לאָקְוַחְי לייוַו רֶנייֵּב יִד םּורַא טְריִפעֶג םּורַא !

 טיִנ רֶע טאָה םּורָד ןעוֶועֶג ןֵהֹּכ ןייֵא זיִא
 טאה טאָג נּוא רֶנְייֵּב יִד ףֹוא ןייֵג טְראָמעֶג

 גִריִבעֶל ןיִלעוֶו םֶדָא ןֵב יֵד טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ
 לאַקָזֶחְיְךיִא ּבאָה רָנייִּב עֶיִזאָד יַד ןירעוֶו

 רָמאֹיַת טְסייֵוַו ּוד ראַה רעֶד םאנ טְנאַזעֶג !
 טאָג טאָה (הָלֵאָה תֹומְצֲעה לע אֵבָנִה יַלֲא

 רנייֵּב יד ףֹוא תּואיִבְנ גאָו טְנאָועֶג ריִמ ּוצ !
 רעֶנייֵּב עֶראַד ריא ןנאז אייֵז ּוצ טְסָלאָז נּוא !

 טאָנ טאָה ֹוזַא טאָנ ןּופ דייֵר איד ּוצ טְרעֶה
 ךייַא ןיִא לעוֶו ְךיִא רעֶנייֵּב איד ּוצ טְנאזעֶג !
 ןיִרעוֶו גיִדיִּבעֶל טעוֶו ריִא :ּוא ַחּור ןייֵאנְגְנעֶרְּב !

 ףֹוא לעוֶו ְךיִא נּוא (םידיִנ םֶכיֵלֲע יּתַהְנְוע
 נּוא םֹוה נוא ׁשייֵלְפ נּוא ןֶרָדָא ןְּבעֶג ךייַא !

 טעוֶו ריִא גוא חּור ןייא ןְּבעֶג ךייַא ןיֵא לעוֶו
 ןִּב ְּךיִא םֶד ןְסיוֵו טעוֶו נּוא ןיִרעוֶו גיִדיַּבעֶּל
 טאָה רֶע סאָד טייֵטְׁש בֹויִא אייַּב נּוא טאָנ
 רייֵלְקעֶג ןָא ְּךיִמ טְסאָה ּוד טְגאָועֶג רֶעיִרּפ
 טייֵמְׁש ְךאָנ רעֶד ּוא ׁשייֵלְפ נּוא טֹוה טיִמ
 טיִמ ןְלְגניִר םּורַא ןאָמעֶג ְּךיִמ טְּפאָה ּוּד |

 וי יי :
 יי רוי שי. + 

 בֹויַא ויִא ץּוריִּת רָד ראָנ ןירַדא נוא רֶנייִּב
 טְפאַׁשַּב רֶע םוָו ףֹורָד טְּבֹולעֶג טאָנ טאָה
 טְפאַׁשַּב ֹוזַא ּבייַל םֶרָטּומ ןייַ ןיא ןֵׁשְנעֶמ םָד
 רָד נּוא ׁשייֵלַפ םָד נּוא םֹוה יִד רֶעיַרְּפ טאָנ
 ןּופ רֶנייֵּב איִד רָּבִא ןֶרָרָא גּוא רעֶנייֵּב ְּךאָנ
 טוט םִו ׁשְנעֶמ ןייֵא יו ְךיילְג ןיִעֶז לאַקזחְ
 רֶע סאוָו דיילק םֶד ֹוזַא רֶדייֵלְק עֶנייַז םֹוא
 ןָא רֶע טּומ םאָד ןְמָׁשְרַטְנּוא םּוצ םֹוא טוט
 טָלֹוּפ םוִו ׁשְנעֶמ םעֶד ךֹוא ֹוזַא ןֵטְׁשְרֶע םּוצ
 איד .טָלֹוּפ רַפ רעֶירְפ טְרעוֶו דְר רַד ןיִא
 ְךאָנ רָד נּוא ׁשייֵלְפ סאָד ְּךאָנ רָד נּוא טֹוה
 גיריִּבעֶל ןירעוֶו אייֵז ןעוֶו םּורָד ןֵרָדָא איִד
 רעֶד גוא ןְרַדא איד רעירַּפ ייֵז ףוא טְרעוֶו
 יִתאֵּבִנְו טֹוה יִדְּדאָנ רַד נּוא ׁשייֵלְפ םָד ְּךאָנ
 טְנאָועֶג תּואיִבְנּבאָהְּךיִא נּוא (יִתיִוצ רֶׁשֲאַּכ
 יא םִע נּוא ןְמאָּבעֶג ןְראוָו ןיִּב ְךיִא איו ֹוזַא
 טְנאַזעֶג תּואיִבְנ ּבאָה ְּךיִא זַא לֹוק ןייֵא ןְראוָו
 טְּפאַלְקעֶג ןְּבאָה רָנייֵּב יד םָד שער ןייֵא נּוא
 טְנְהעֶנעֶג ןְּבאָה ייֵז ּׁוא ןיִרָדְנַא םָד ןיא רֶנייֵא
 ייֵז איו ֹוזַא ןיִרעֶדְנַא םוצ רֶנייֵא רָנייֵּב איד
 נּוא ןְראוָועֶג ןְפאַׁשַּב ןיִנעֶז ייֵז זַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 זיִא םע גּוא ןֵרָדָא ייֵז ףוא ןְהעֶנעֶג באָה ְּךיִא
 נוא טוה נּוא ׁשייֵלְפ אייז ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא
 טאָנ טאָה אייֵז ןיִא ןעוֶועֶג טיִנ ויִא ַחּור ןייק
 טאָג טאָה ֹוזַא תּואיִבָנ גאָז טְגאָועֶג ריִמ ּוצ
 טְלעֶו רעד ןּופ ןְטייֵז ריִפ עֶלַא ןּופ טְגאָועֶג
 ןֵמּוק ןייַרַא רֶנייֵּב יִד ןּופ תֹומְׁשְנ איד ןְלאָז
 טְנאָזעֶג תּואיִבָנ ּבאָה ְּךיִא גוא רֶנייֵּב יד ןיִא
 ויִא שַע נוא ןְטאָּבעֶג ְּךיִמ טֶה טאָנ איוִו ֹוזַא
 ןְראוָו ןינעֶז ייֵז נּוא ַחּור רעֶד ןָמּוקעֶג יז ןיִא
 םֹורָג ןייַא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןיִנעֶז נּוא גיִדיִּבעֶל
 עֶניִזאָד איד טגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָג טאָה ליַח
 דנּזעֶגזֹוה םֶָד ראָנ ּוצ ןְמיִס ןייַא ןיִנעֶז רֶנייֵּב
 ויִא םִע ןְנאָו ייֵז םאָו תּולָג ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ויִא םִע רעֶנייֵּב יֵרעֶזנּוא טְראַד ראַפ ןְראוָו
 יִנֶז ריִמ גְנּנפאָה רֶנּא ןְראָל ראַּפ ןְראוָו
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 יִד טיִמ טאָנ טֶה םָד ןְטיִנְׁש רּפ ןְראוו ןֹוש
 גיריּבעֶל לֵארְׂשִי טעוֶו רע םֶד ןְיוועֶג רֶנייֵּב
 נאָז םּורָד ַחיִׁשָמ ןּופ געֶמ איד ןיִא ןָכאַמ
 טאָג טֶה ֹוזַא ייֵז ּוצ ןְגאָז טְסְלאָז נּוא תֹואיִבְנ
 ירעֶייַא ןיִנעֶפעֶלעוֶו ְךיִא טְגאָזעֶג ראַה רעֶד
 ןּופ ןְגעעֶרְּב ףֹוא ְךייַא לעוֶו גּוא םיִרְבְק
 ןייק ןעֶגנעֶרְּב ְךייֵא לעוֶו נוא םיִרָּבִק ירעייַא
 ְךיִא םאָד ןָסיוִו טעוֶו ריא נּוא לארׂשִי ץֶרָא
 ןיִנְרעֶל ּפֶא ןעֶמ ןעק קּוסָּפ םעֶד ןופ טאָנןיִּב
 ןּופ םיִתָמ יִד םֶד ןְנאַז סו םיִמָכֲה יד יוֵו זַא
 רַד רֶטְנא ןְלְקוק טיִנ ךיז ןילעוֶו ץרֶאְל ץיח
 ןיִלעוו ייֵז טרעֶייַנ ןְמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא דֵרֹע
 ןיִלעֶו נוא םיִרָבק יֵרְייז ןיא ןייֵטְׁש ףֹוא
 קּוסָפ ןיא אָד יו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןייק ןְמּוק
 ִמַע םֶכיֵתֹורְבקִמ םָכְתא יִתיִלֲעַהְ טייֵמְׁש
 ְךיִא (לֵאָרְׂשִי תַמְדַא לֶא םֶכָתֶא יִתאָבָהְ
 םיִרָבַק יִרעייַא ןּופ ןְנְעֶרְּב ףוא ךייַא לעוֶו
 נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְנעֶרְּב ְךייֵא לעוֶו נּוא
 ךיִא נוא טאָנ ןיִּב ּךיִא סאָד ןָסיוִו טעוֶו ריִא
 טעוֶו ריִא נּוא ַחּוד ןייֵא ןְּבעֶג ְךייַא ןיִא לעוֶו
 ּבאָה טאָג ְּךיִא םֶד ןֵסיוִוטעוֶו ריִא נּוא ןֶּבעֶּג
 רעיא יִּבַר יקַרַּפ רֶד ןאָטעֶג נּואטְנאָזעֶג םֶד
 רֵצְנדַכּובְנ םוועוֶעֶג יִנעֶזיִנּורֲהיִד טּבייֵרְׁש
 ןייֵא טֶכאַמעֶג טאָה רֶע ןעֶד טיִנְראַהעֶג טֶה
 ְךיִז טעוֶו םִע רעוֶו טְנאַזעֶג טאָה נּוא דָליֵּב
 טְנעֶרְּב רַּפ ןיִרעוֶו לאָז דֶליִּב םּוצ ןקִיַּב טיִנ

 וצ טְקּּבעֶג לֵאָרְׂשִי יד ךיז ןְּבאָה רעֶייפ ןיִא

 אייז טֶה נּוא לֵאָכיִמ ןְמּוקעֶג זיא רעֶייַפ ןיִא
 רֵצָנְדַכּובְנ םֶה רֶעייַפ םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג ליִּצַמ
 םאָד טְסּואוועֶג םֶה ריִא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְנאַזעֶג
 ליִצַמ ּךייַא ןעק} םוִו טאג ןייא ֹוזַא טֶה ריִא
 טְקְוּבעֶגּךיִז טֶה ריִא נּוא רעִייפ םֶד ןּוּפ ןייַז
 טאָה דְלאַּב ֹוזַא זיִא טיָנ סו דֶליִּב רעֶד ּוצ
 ְךאָנ ראָי ניִצְנאוַוְצ נוא טיִנָראַהעֶג אייז רֶע

 דו רַב ּניזֲאה תַשְרַּפ ְךאָנ ןעֶמ טְניִפעֶג חַסָפ לֶש יִיִבָׁשתֶרְֹפַה

 - חספ לש ןורחא תרטפה
 ְךַלֶמ רעֶד בֶרָחְנַכ (דומעל םֹונְּב םֹויַה דֹוע

 לִיַח ןייַז ןּודּומ טְכאַמעֶג טָה רּוׁשַא ןּוּב

 ןייֵג טפְראַדעֶג ןְּבאָה ייֵז םוִו געוֶו םֶד ןייֵג ּוצ

 ייד עי = ןיט-י

 חספ לׁש טיהוח תבש תרמפה

 טייֵמְׁש םֶעּטְּבייַרָׁש םיִדיִסֲח רפִּפ רד תיִּביִר

 טיי יי

 .נּוא טְכאַמעֶנ ניריַּבעַל לאקְזַחְי ייֵז טֶה םעֶד
 אייֵז םאָד טְּבֹולְגעֶג טיִנ טאָה לאָקְנֶחִי לייוַו
 .טאָנ זַא ןעֶד ןיִרעוֶו גיִדיִּבעֶל רֶדיוו ןיִלעֶו
 ןיִרעוֶו גיִדיִּבעֶל ןיִלעוֶו טְגעֶרְּפעֶג םיִא טאָה
 .טְסייוַו טאַנּוד טאָועֶג לאקְזִחְי טֶה רֶנייֵּב יד
 / רֶע זיִא םּורָד טיִנ סאָד ּבייֵלְנ ְךיִא רֶמֹולְּכ
  טיִנ ויִא רֶע סאָד ןְראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג
 , יַד נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא ןְראוָועֶג ןְּבאָרְנאַּב
  טְניִווטְןְהעֶצ לאָמ גיִצָכעֶזעוֶועֶג ןיִנעֶז םיִנּורֲה
  ןופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז סע איו ליִפ ֹוזַא
 ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא עֶלַא ןיִנעֶז אייֵז נוא םִיַרְצִמ
 רֶע םֶד ןֶּביִלְּבעֶג רָּביִא זיִא ׁשְנעֶמ ןייֵא ראָנ
 לאַקוֶחְי טאָה ןְראוָועֶג גיִדיֵּבעֶל טיִנ זיִא
 ׁשְנעֶמ רַד טְרעוֶו םּוראָו טאָנ ּוצ טְגעֶרְפעֶנ
 ייַּב טאָה רֶעטְנאָועֶג טאָנ טֶה גיִדיִּבעֶל טיִנ
 טיִנ רֶע טְרעוֶו םּורָד ןְמּונעֶג תיּביִר ןּבעֶל ןיינ
 טאָה םֶד נּוא לֵאָרְׂשִו יִרעֶדְנַא יו גיִדיִּבעֶל
 רעֶד תיִּביִר טְמעֶנ םו רעֶד םֶד ןָזיוועֶג טאָג
 ַחיִׁשָמ ןּופ געֶמ יִד ןיִא ןייֵטְׁש ףֹוא טיִנ טעוֶו
 ןְמעֶנ ּוצ הֶרָיַבַע עֶסֹורְג ןייֵא ויִא םִע ןעֶד

 תיִּביר ןייק ןְמעֶנטיִנ לאָז ןעֶמ הָדֹוּת רֶד ןיִא
 םיִנ לאָז ןעֶמ םאֶר טייֵטְׁש ייַּב רעֶד טְניֵהאָנ

 ןעֶמ סאוָו ּבאָג יד ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיא ןְגנעֶרְּב
  ןעֶזיוו ּוצ רַכָׂש ריִא ראַפ הָנֹוז ןייֵא ּוצ טיִג
 רַפ רעֶד ליוִו נּוא תיִּביִר טְמעֶנ םָו רֶד םֶד
 תיֵּב ןיא ןֶּבְרקה ןייא ןֵגנעֶרְּב ּוצ תֹוצְמ ןְפֹוק
 ּבאָג יד טְגְנעֶרְּב רֶע יו ְךייֵלְנ זיא ׁשֶרְקִמַה
 ןירְדָהְנַכ ןיִא טְגאָז אָרְמִנ איד הָנֹוז ןייֵא ןּופ
 ןְּבאָה נוא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא ןיִנעֶז םיִתֵמ איד
 םייַט טאָג (הָיַחְמּו תיִמָמ ַי) טְגאָועֶג הָרָיִׁש
 נוא דָחָח ןייַז טיִמ גיִדיִּבעֶל רֶדיוִו טֶכאַמ נּוא

 רֵדְניק ןְּבאָה נּוא ןְמּונעֶג רָּבייו ןְּבאָה אייז
 הָריִתְּבןָּב הָדּוהְ יִּבַר ָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא טאַהעֶג

 - +ןְמּוקעֶג סֹורַא איד ןופ ןיִּב ְךיִא טְגאָז

 נאט ןייַא ןיִא ןְגְנאַנְג ייֵז ןיִנעֶז געֶמ ףיִלְע ןיִא
 טְגאָועֶג םיִא ןְּבאָה רֶהעְז ןירעֶמְׁש יד ןעֶד
 הָמָחְלִמ טיִנ גאָט ןעֶגיִטְנייַה טְסעֶו איד זַא

 ןטלאה
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 ןייֵא טיִנ איז ּוטְסעוֶו םִיַלָׁשּורְי ףֹוא ןְמְלאַה
 סאָו בֹונ ןייק ןְמּוקעֶג זיִא רֶע זַא נּוא ןְמעֶנ
 רע נּוא םִיַלָשּורְי ןּופ ןעוֶועֶג טְנּוהאָנ זיִא םִֶד
 טאָה ןייַלְק ויִא םִיַלָׁשּורְי סאָד ןְהעֶזעֶג טֶה
 נּוא רֶהעְז ןיִרעֶמְׁש יד ףֹוא טְנעֶרְּפעֶנ טיִנ רע
 ןנעֶקַא הָוֲאַנ טיִמ דְנאַה יד ןֶּבֹוהעֶג ףֹוא טאָה
 בָה טאָמְׁש ןייֵא ֹוזַא ףֹוא םָנָז נּוא םִיַלָשּורְי
 תֹולְיַח עֶניִואָד יִד ןֵמָרֹומְׁש טְכאַמעֶג ְךיִא
 ןנְראָמ נוא ןְגיִמְכעֶג רֶּביִא אָר רָמעֶּב רֶמאָל
 ןייַרַא ריִא ןיִא זְנּוא ןּופ רעֶכיִלְטיִא טעוֶו

 טיִמ ןיִרעוֶו לּופ יִז טעוֶו ןייֵטְׁש ןייַא ןֶּפְראוַו
 רע יוִו וזַא ןעֶועֶג טיִנ זיִא םִע רֶּבֶא רֶנייֵטְׁש
 (תֹואָבְצ יי ןֹודָאָה הָנֲהְנ טְרעייֵנטְגאַזעֶג שֶה
 ּפָא טאָה תֹוליָיַח עֶלַא רָּביִא ראַה רָד טאָנ
 רֶמייֵּב עֶנייַ ןּופ ןְגייוַוְצ ּוטְמעֶּ יַד טְקאַהעֶג
 םֶד טְקאַהעֶג ּפָא רָמייֵּב עֶבֹוה עֶנייַז טֶה ןיִא
 טייֵטעֶג ןיִראָו ןיִנעֶז םיִרוּבִג עֶנייַז ןעֶמ טְנייֵמ
 נּוא (לֹופי ריִדאְב ןֹווְבִלַהְונ טְכאַנ רָד גּוא
 ןּופ לִיַח לּופ םֶד ןעֶמ טְנייֵמ םָד דָלֵאַַו רֶד
 ְךַאָלַמ ןקראַטשַא ְךֶרֹוד ןְלאַפְיִלעֶו בֶרָחְנַכ
 ןגרעייִפ ןייֵא ןְזאָלְּב ןייַרַא ייֵז טעוֶו רע.סאָד
 ראפ ןיִלעוֶו ייֵז נּוא זאָנ רעֶייִז ןיא םיִדאָפ
 ריא קּוסָּפ רעֶד טְנאָז אָד ןיִרעֶו טְנעֶרְּב
 ןייֵא זיִא סאָד ןעֶגאָז ןיִלעו טעוֶו לֵאָרְׂשִי

 צי

 סֶד קְלאַּפ ןייַז ּוצ נּוא ּוהָיִקְזִח ּוצ גְנּוטְסייֵרְמ
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא ןעֶלאַפ טיִנ ןיִלעֶו אייֵ
 יִד ןּופ ןייַז ףֹוס רֶד רֵּבֶא טעוֶו סאוָו בֶּרֶהְנִפ
 ןייק ןְּביִרְט רַּפ טאָה בֶרָחְנַס סאוָו לֵאָרְׂשִי
 טעוֶו ףֹוס רֶד קּוסַּפ רעֶד טְגאָז רֹובָחְו חֹלָח
 םֹוא ייֵז טעֶו גוא ןָמּוק טעוֶו ַחיִׁשְמ םֶד ןייז
 טעֶוֶו םִע נוא (יׁשָי עֶנִמ רָמֹוח אָצֵיְע ןַייל
 ' ענייז ןּופ גייוֵוָצ ןייֵא גּוא ישי ןֵּב דַוָד ןּופ לָצְראוָו םעֶד ןּופ ןיִקעֶטְש ןייֵא ןייֵג םֹורַא

 ןופ ןְמּוק סֹורַא טעוֶו רע םִו יִׁשָמַה ְּךֶלֶמ םֶד ןעֶמ טְנייֵמ םֶד ןעֶהיִלְּב טעֶו ןְלְצְראוָ
 נּוא טאָנ ןּופ הָאּובָנ ַחּור ןייֵא ןֶעּור םיִא ףֹוא טעֶוםִע נּוא (ייּור יע הָחָנויִׁשִ ןֶּב דוד
 ןייֵא נּוא דְנאַטְׁש רַפ נּוא הָמִּכָח ןּופ ַחּור ןייא

 ןּופ וא טייֵקְראַטְׁש נוא תֹוצֹע עֶמוג ןּופ ַחּור
 רע :ּוא טְכְראָפ סְטאָג ןּופ נּוא טְפאַׁש ןְסיוִו

 טְכְראָפ םֶמאָג ְּךֶרֹוד ןְרעוֶו טְליִפ רָד טעֶו
 ןְהעֶז םאָד ְךֶרֹוד ןֶשְּפְׁשִמ טיִנ טו רֶע נּוא
 טיִמ ןיִרעֶה םָד ךרוד גוא ןעֶגֹוא עֶנייַו טיִמ |
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 חלש

 הָמְכָח סְטאָנ ְּךֶרֹוד טְרֶעייֵנ ןיִרעֹוא עֶניי
 טְכעֶרעֶג ויִא סֶע רעֶו ןייֵטְׁש רַּפ רע טעֶו
 טעוֶו רֶע נּוא טְכעֶרעֶג םּוא ויִא סע רעוֶו ּוא
 טייל עֶמיִרָא יִד טייֵקיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןָטּפְׁשִמ
 ּוצ דייֵר עֶכייוֵו םיִמ ןְפאָרְמְׁש טעוֶו רע;נּוא
 ןְנאָלְׁש טעוֶו רע נּוא דְנאַל םֶד ןופ עֶטיִג יִד
 ןּופ דייֵר יִד טיִמ רֶרֶע רעֶד ןּופ םיִעָׁשְר יד
 אייז נוא ןְמְלעֶׁש ייֵז טעוֶו רע.סאָד לומ ןייַז
 ןיא נוא ׁשֵבָּכ םע בֵאְו רֶֹ ןֶּבְראַטְׁש ןילעוֶו
 ףֹוא םֹולָׁש םֹורָנ ןייַז טעוו ַחיִׁשָמ ןּופ נעֶט יד
 ףְלאָוו ןייֵא ןעֶנאוַו טעוֶו םִע םֶד טְלעֶו רֶד
 ףֹוא טיִנ טעוֶו ףלאוָו רֶד נּוא ףאָׁש ןייֵא טיִמ
 טעוֶו טֶריִּפְמעֶל ןייַא .נוא ףאָׁש איד ןעֶסֶע
 םָד טעוֶו נּוא יֵלעֶקיִצ טימ ןעור נּוא ןְרעֶוה
 רֶגְנוי ןייַא נּוא בלאק ןייֵא נּוא ןעֶסע ףֹוא טיִנ
 ןיא ןעּור ןילעוֶו סֵקֶא רֶטעֶפ ןייֵא נּוא ּבייֵל
 ןעֶריִפ יז טםעוֶו רָניִק ןייֵלק ןייֵא נוא םעֶנייֵא

 נּוא ןייַז קיִזַמ טינ דְניִק סאָד ןיִלעוֶו ייֵז נּוא
 ןעֶסאּפ ְּךיִז ןיִלעוֶו .רעּב ןייֵא טיִמ הק ןייֵא
 טיִנ רעֶמ ןֹוׁש טעֶֶו רעֶּב רעֶד םֶד ואָרָנ ןיִא
 ןעֶסע טעוֶו רֶע ראָנ תֹומֵהְּב ןייק ןְקיִצ ראַפ
 ייַּב ןיִלעוֶו אייֵז נּוא הּוק ןייא איוִו ֹוזַא זאָרְג
 ןיִלעוֶו נּוא רֶדְניִק ירעֶייִז ןעֶור ןְּכאַמ רֶדְננַא
 ןֵרָדְנַא םָד רַפ רֶנייֵא ןֶּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייֵק
 ןייֵא איוִו ֹוזַא יֹורְטְׁש ןעֶסֶע טעוֶו ּבייֵלַא נּוא
 ראַפ טיִנ תֹומֵהְּב ןייֵק רעֶמ טעוֶו נּוא דְניִר
 נּוא ץְכעֶלְׁש ןייֵק ןאָט טיִנ ןיִלעוֶו אייז ןָקיִצ
 יִלייֵה ןְצְנאַנ ןיימ ןיִא ןְּבְראַד רַפ טיִנ ןיִלעוֶו
 דְנאַל םאָד ןירעוֶו לּופ טעוֶו םִע ןעֶד גְראַּב
 ּוצ םקעַד רָפאוַו םֶד איו ֹוזַא טאָנ ןְסיוו ּוצ
 םֹויַּב הָיָהְו) לּוּפ ּםיִא טְכאַמ נּוא םַי םעֶד
 טעֶו נאָט םֶד ןיִא ןיִיַז טעוֶו סֶע נּוא (אּוהַה
 םֶד ןעֶמ טְנייַמ םָד יֵׁשָי ןּופ לֶצְראוָו רֶד ןייז
 יַשָי ןּופ םֹורַא טְמּוק רע; םוָו ַהיִׁשָמַה ְךֶלֶמ
 םָד רקָלעֶפ איד ּוצ ןְהאּפ ןייֵא ןייַז רע טעוֶו
 םעֶד ךאָנ עֶלַא ןעֶייג הָמָחֶלִמַא ןיא איו וזַא
 - ןְטְשְראָפ רֹקָלעֶפ עֶלַא ןיִלעוֶו ֹוזַא ןְהאָפ
 גנּוהיִר ןייַז נּוא ַחיִׁשָמַה ְּךֶלֶמ םֶד ןייֵג ְּךאָנ ּוצ
 נּוא (אּוהַה םֹויַּב הָיָהְו דֹוכָּכ טיִמ ןייַז טעוֶו
 טעֶו ַחיִׁשְמ ןּופ גאָמ םָד ןיִא ןיִיַז טעוֶו םֶע
 רָנאַה ןייַז לֹאָמ יֵרעֶדְנַא םאָד ןיִרָהעֶמ טאָנ
 רעֶּביִא סאָד ןעֶזייֵל םֹוא ּוצ נּוא ןעֶּפֹוק ּוצ
 םֹוא טְכעֶר ןייֵא קְלאָפ ןייַו ןּופ גְנּוּבייֵלְּב

 גנוזייל
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 םִוקְלאָפ ןייַז ןּופ גְנוּבייַלְּב רָּביִא יִד גְנוזייֵל
 םֹורְתַּפ םִיַרְצִמ רּוׁשַא ןופ ןֶּבייַלְּב רָּביִא טעוֶו
 לעֶוְניִא איִד ןּופ נּוא תֶמֲח רֶעָנְׁש םָליֵע שּוּכ
 ןְהאָּפ ןייֵא ןעֶּבייֵה ףֹואמעוֶו טאָנ נּוא םִי ןּופ

 יֵז סאָד ןיִגעוֶו ןָמיִס ןייֵא ןופ רֶקָלעֶפ יִד ּוצ
 וצ ןְגנעֶרְּב הֶנֶּתַמ ןייֵא רַּפ לֵאָרְׂשִי יד ןְלאָז
 לֵאָרְׂשִי איד ןְלְמאַז ןייַא טעוֶו רֶע נּוא טאָנ
 םע נוא טְלעוו רעֶד ןופ ןיִטייַז רֶעיִפ יִד ןּופ

 הֶאְנָׂש נּוא הָאְנַה יִד ןאָטעֶג ּפֶא ןירעוֶו טעֶו
 לֵאְרָׂשִי ןעָשיוִוצ ןעֶועֶג רָהיֵרְּפ זיִא סאוָו
 ןיִלעֶוו הָדּוהְי טיִמ םִיַרְּפֶא נּוא (ףֶתָּכַּב ּוּפֵעו)
 ןיִא ןעֶציז םוָוםיְִּׁשִלַפ ִד ּוצ ןָפֹול רֶדְנאַּב
 ןיִלעוֶו ייֵז נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןּופ טייַז בֶרעֶמ
 ןיִלעוֶו בָאֹומ גוא דְנאַל רעֶייז ןיִמעֶנ ןייֵא
 ןיִלעוֶו ןֹומע ינְּב יִד נּוא ןְּבֹוראַּב לֵאָרְׂשִי יד
 ןעֶגאָז אייֵז ןילעוֶו ייֵז םוָו לֵאָרְׂשִי יד ןְגְלאָפ
 טאָנ נוא (םִיַרְצִמ םַי ןֹוׁשָל תֶא יי םיִרָחָהְוע
 םעֶד ןּופ םאֵרְמְׁש םִעַד ןעֶניִקיִרְמ םֹוא טעוֶו
 ןיִנעֶז סאוָו לֵאָרְׂשִי איד יֵדָּכ םִיַרְצִמ ןּופ םִי
 םִי םֵד ְךֶרֹוד ןעֶלאָז םִירצמ ןיא ןֶּביִרְט רַּפ
 טעוֶו רֶע נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְראָפ רּביִא
 תֶרֶפ ּךיימ םעֶד ןיִא גאֵלֶׁש ןייַ ְּבייֵה ףֹוא
 ךיימ םָד טעוֶו נּוא טניוו ןקְראַמְׁש ןייא טיִמ

 הָתְיָהְוו לֵאָרְׂשִי ּוצ ןיִנעֶו ןְּביִז ףֹוא ןְגאָלְׁש
 ןייא ןייַז טעוֶו םִע נּוא (ֹומִע רֶאְׁשִל הֶּלֵסְמ
 גנּוּבייַלְּב רֶּביִא םעֶד ּוצ תֶרְּפ ְּךייֵט ןיִא געוֶו
 ןְּבייֵלְּב רָּביִא ןיִלעוֶו סאוָו קְלאָפ םֶטאָנ ןּופ
 געוֶו ןייֵא ןעֶועֶג זיִא םִע יוִו ֹוזַא רּוׁשַא ןּופ
 ייֵז םו גאָט םָד ןיִא ףּוס םִי ןיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ

 ָּתְרַמָאְק םִיַרְצמ ןופ ןְגְנאנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז
 ןיֵא ןְנאָז טְסעוֶו לֵאָרְׂשִי ּוד נּוא (אּוהַה םֹויַּב

 ּוד סאוָו ןָּבֹול טאָנ ְּךיִד הּוט ְךיִא גאָט םעֶד !

 ןעוֶועֶג ְךיִא ןיִּב וּומַּת זיִא םָד ׁשֶדֹוח ןיֵדְרעֶפ .
 ּבאָה נּוא רֶבְּכ ְךייֵט םעֶד אייַּב תּולָג ןיִא
 רבָד הָיָה היָהנ טאָג ןּופ הָאּובְנ איִד ןְהעֶועֶג
 ּוצ םאָנ ןּופ .דייֵר איִד ןעוֶועֶג זיִא סֶע (ַי
 םידְׂשַּכ דְנאַל ןיִא ןֶהֹּכַה יו ןֶּב לאַקֶָחי
 ןְהעֶועֶג ּבאָה ְךיִא :ּוא לֶבָּב ְךֶלֶמ םעֶד אייֵב
 ןופ טְניוִו םֶרֹומְׁש ןייֵא ןְמּוקעֶג זיִא סֶע איו

 חספ לש ןורחא תרטפה
 .ְךיִמ טְסאָה נוא טְניִרעֶצעֶג ריִמ ףֹוא טְסאָה
 / זיִא םעֶד ְךֶרֹוד ןעֶד תֹּולָנ ןיִא ןְּביִרְט ראַפ
 / ָנּוצַא נוא תֹוריֵּבַע עֶנייֵמ ןְּבעֶג ראַפ ןיִראוָו

 / נא ריִמ ןופ ןְראָצ ןייַד ןירעק;ּפָא ְךיז זאָל
 / הָלּואְנ יַד זַא נוא ןְטְסייֵרְמ ְּךיִמ טְסְלאָז יִד
 - (יִתְעַוׁשְי לַא הֵנֵהִנ ןְנאָז ריִא עוֶו ןייַז טעוֶו
 , ןיִא ְךיִמ הומ ְךיִא ףֶליִה ןייַמ זיִא םאָנ ןּונ

 3 עי א אי

 יי" - יז קי וו יע

  ןייק םעֶנייֵק ראַפ ּבאָה נוא ןֶריִכעֶז רַּפ םיִא
 ננוּבול סאָד נּוא טייֵקְראַמְׁש סֶד טיִנ אָרֹומ
 .ףֶליֵה ןייֵא ּוצ ריִמ ּוצ ןעוֶועֶג זיִא טאָנ ןּופ

 טעוֶו ריִא נוא (ֹׂשָׂשְּב םִיַמ םֶּתְבַאָׁשּוו
 ןילעוֶוְק יֵד ןּופ רייֵרְּפ טיִמ רעֶסאוַו ןיִּפעֶׁש
 טְקעֶלְּפְנַא ךייַא ּוצ טעוֶו סע רֵמֹולְּכ ףֶליֵה ןּופ
 רעֶייַא לייַַו הָרֹוּת רָד ןיֵא תֹודֹוס עיינ ןיִרעוֶו

 ףליֵה רעֶד ּךֶרֹוד ןיִרעוֶו רָמעֶרְנ טעו לָכֵׂש
 (ַיל ּודֹוה אּוהַה .םֹייַּב םָּתְרַמָאַע טאָג ןּופ
 םיִצ רָנייֵא נאָט םעֶד ןיִא ןְנאָז טעוֶו ריא נּוא

 ןְמאָנ ןייַז טּפּור טאָג ּוצ טְּבול ןעֶרעֶדְנַא
 ּוצ םיִא טְנאַמ רָד םיִׂשעַמ עֶנייֵז עַידֹומ טייז
 םאָד ןֵכאַז עֶסֹורְג ןאָטעֶג טאָה רֶע ןעֶד ּבֹול
 רֶצְנאַג רָד ףֹוא טְסיוועֶג ןְראוָו זיִא טייקֹורג
 טְגְניִלק (ןֹויִצ תֶכָׁשֹוי יִנֹורְו יֵלְהַצנ טְלעוֶו
 ןּופ ןירעֶציִז איִד ּוצ נְניֵז נּוא לֹוק ןייַד טיִמ
 איד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד ןֹויִצ טאָמְׁש רעֶד
 | רעֶד נּוא טאָנ רעֶמֹורְג רעֶד ןעֶד לֵאָרְׂשִי
 : ריד ןיִא םעור לאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶניִלייֵה

 | ןיא לייוו חַסַּפ םּורָד ןעֶמ טְנאָז הָרֹוטְּפַה יִד
 רָד טאָה טאָנ איו טייֵטְׁש הָרֹוטְּפַה רֶד

 חיִׁשָמ יוִו נּוא ביִרָחְנַכ ןּופ לִיַח םֶד ןְנאָלְׁש
 ןאָט זְנּוא טעוֶו נא חַסָּפ םיִא ןֶמּוק ךֹוא טעוֶו

 :ןֵמָא םיסיִנ

 ּוצ נוא ןְהעֶועֶג ןֶראָוו ןעֶניִרְד זיִא תֹויַח ריִּפ
 ׁשֶנעַמ ןייֵא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא ייֵז
 ,|ןופ נּוא םֶקָא ןייֵא ןּופ נוא ּבייֵל ןייֵא ןופ נּוא
 נּוא הָיַח ןייַא ּוצ זיִא םיִנָּפ ריִפ רֶלֶדֶא ןייֵא

 ש
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 םיִפ יֵרעייַז נּוא הָיַח ןייֵא ּוצ ויִא לְניִלְּפ ריֵפ
 ןּופ טיִרָמ יַד נּוא ריֵלָג ןייַא ןָא ְּךייֵלְנ ןיִנעֶז
 ןְלְקְניִפ ייֵז נוא גיֵדְכעֶלייק ןיִנעֶז םיִפ יִרעָייז

 לֶניִלַפ ירעייז נוא רֵּפּוק טְרעֶטייֵלעֶג יו ֹוזֲא ׂו

 רעֶד ּוצ הָיַח ןייַא ןּופ טייֵרְּפְׁש ראַפ ןיִנעֶז

 ייֵז ןעֶּפְראַד ןייג ןְליוִו ייֵז ןעוֶו נּוא רעֶרעֶדְנַא
 םיִנָּפ ןייֵא ןֶּבאָה ייֵז ןעֶד ןיִרעֶק םּוא טיִנ ְּךיִז
 ייֵז טייז רָכָלעֶו ףֹוא ןעֶטייֵז ריּפ עֶלַא ףֹוא
 ריּפ עֶלַא נוא ןייֵג ְךייֵלְג ייֵז ןֶעּוט ןייֵג ןעֶליוִו

 נּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןייֵא ןּופ םיִנָּפ ןייֵא ןְּבאָה תֹויַח
 נּוא טייז רעֶטְכעֶר רעֶד ףוא ביל ןייֵא ןּופ

 רעֶקְניִל רעֶד ףֹוא םקָא ןייֵא ןּופ םיִנָפ ןייֵא |
 ןיִא רעֶלְדֶא ןייֵא ןופ םיִנָּפ ןייֵא נא טייַז |
 וצ טְקעֶד רעֶכיִלְטיִא נּוא רעֶמיִנעֶּפ ירעֶייז |
 ייוֵוָצ טיִמ נּוא לֶניִלְפ ייוֵוְצ טיִמ םיִנָּפ סאָד |

 סאָד נּוא ףּונ םעֶד ּוצ רֶע טקעֶד לָניִלַּפ
 איוִו ֹוזַא זיִא תֹויַח איִד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג |
 דְנאַרְּב ןייֵא יו ֹוזַא נוא ןילוק עֶניְִנעֶנעֶרְּב |

 טייַנ ץיִלְּב ןייא נוא תֹויַח איִד ןעָׁשיוִוְצ טייג

 ןעַפֹול תֹויֲח איִד נּוא רעֶייַּפ םעֶד ןּופ םֹורַא |
 ְךיִא נוא ץיִלְּב ןייַא יוִו ֹוזַא רעֶהַא גוא ןיִהַא
 רָביֵלְטיִא ייַּב רעֶדעֶר ןְהעֶועֶג ּבאָה לאָקְוֶחִי
 ךֹוה ןייא נוא ןעקור ןייֵא ןְּבאָה יז נּוא הָיַח |
 זיִא ןקּור ירעָייִז ּוא אָרֹומ טיִמ ןעֶיימְׁש נּוא

 ןְהעֶז ןעֶנעֶק ןיִלאָ ייֵזיֵדָּכ ןעֶגֹוא טיִמ לּופ
 תֹויַח איִד זַא נּוא ןעֶמייֵז ריִפ עֶלַא ףֹואי

 רעֶד ןעֶד אייז טיִמ רעֶרעֶר איִד ןעייֵג ןעייִג

 נּוא .רעֶדעֶר איִד ןיא זיִא תֹויַח איִד ןּופ חּור
 לָמיֵה ןייֵא זיִא תֹויַח יד ןּופ ּפעק איד רָּביִא

 רַּפ ויִא וייַא םיִיַו ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ןייַא טיִמ
 נוא ןעֶּבֹוא ןּופ ּפעק ,יִרעֶייִז רעֶּביִא טייֵרָּפְׁש
 לעֶגיִלְפ יֵרייַז ןיִנעֶו לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ הָיַח ןייַא ןּופ טְּפעֶהאַּב
 ּבאָה ְךיִא נוא (םֶהיֵפְנַּכ לֹוק תֶא עַמְׁשָאָט
 זיִא לעֶניִלְפ יִרעייַז ןּופ לֹוק םאֶד טְרעֶהעֶג

 ןּופ לוק סאָד איו ֹוזַא ןעוֶועֶג קְראַטְׁש ֹוזַא !
 םעֶנּופ לֹוק סאָד איוִו ֹוזַא נּוא רעֶסאוַו
 גנאַנעֶג זיִא לֹוק םאָד גוא טאָנ ןְניִטְכעֶמְלַא

 טלש תועובש לש ןוׂשאר םויל הרטפה

 זיִא ּפעק יֵרעייִז ףֹוא סאוָו לעֶמיִה םעֶנּופ
 ּפָא אייז ןיִזאָל ליִטְׁש ןעֶּבייֵלְּב איִיז זַא נוא
 לעֶמיִה םעֶנּופ רעֶכעֶה נּוא לעֶניִלְפ יֵרעיי
 ןייֵא ןּופ לּוטְׁשַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ןייא ויִא
 רעֶד ףוא :ּוא ריִּפַס טְסייֵה סאוָו בֹוט ןֶבָא
 נּוא ןעֶׁשְנעֶמַא ןופ טְלאַטְׁשעֶנַא זיִא לּוטְׁש
 ּבאָהְךיא נּוא ןֵּבֹוהעֶג ףֹוא ְּךיִמ טאָה טְניווַא
 רֹובָּכ ְךּורָּבנ טְנאָזעֶג טֶה לוק ןייַא טְרעֶהעֶג

 אָד טְּבייַרְׁש אָמּוחְנַּת רעֶד ומֹוקְמִמ
 יא ּוצ זיִא לעֶניִלְפ ריִפ ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵמְׁש
 סקעֶו טייֵטְׁש קּוסָּפ ןְרעֶדְנאַנַא ןיִא נּוא הֶיַח
 אָדָכַז ןֶּב בקֲעַי יִּבַר הֶיַח ןייַא ּוצ זיִא לֶגיִלְּפ
 טאָה טאָנ סאָד ּוהיִבַא יִּבַר ןיִנעוֶו ןּופ טְנאָז
 אייווְצ .ְּךאַנ טְכאַמעֶג הָיַח רעֶכיִלְטיִא ּוצ
 ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִי איד זַא םעֶד ְּךאָנ לעֶניִלְּפ
 ןּופ טאָנ טאָה םּורְד טְכאַמעֶג לֶנע סאָד
 ְךאָנ ייֵז לֵאָרְׂשִי ןּופ טְפאַׁשְּביִל םעֶד ןיִנעוֶו
 יֵרטְייַז ןיִקעֶד ּוצ ּוצ טְכאַמעֶג לעֶניִלְפ ייוֵוְצ
 טיִנ לאָז לֶנֲע םעֶנּופ הָריִכע איִד סאָד םיִּפ
 טְנאָז אָרָמְנ איִד טאָנ ראַפ ןיִרעוֶו טְכאַדעֶג
 ןופ טְגאָז אָניִנֲח ןֵּב יִסוי יִּבַר תֹוכָרְּב ןיִא
 טייֵטְׁש םוָו רֶד בֹקֲעַי ןּב רֶזעֶילַא יִּבר ןיִנוֶו
 רָדְנאַנַא ייַּב םיִפ עֶנייַז לאָז הֵרְׂשֲע הָנֹומְׁש
 סע ןעֶד ןאָמ םיִכָאְלַמ איִד יו ֹוזַא ןיִלעֶמְׁש
 םִע (הֶרָׁשְי לַגָר םֶהיֵלְנִרְוו אייֵז ייַּב טייֵטְׁש
 ויָאָרֹוק לֶכָל יי בֹורק קּוסָפ ןיִא טייֵטְׁש
 ןעֶפּור סאו איֵד עֶלַא ּוצ טְניִהאָנ זיִא טאָנ
 ןיִא ויִּב דְרֶע רעֶד ןּופ טְנאָז ִוֵל יִּבַר םיִא
 נוא גְנאַג רֶהאִי טְרעֶדְנּוה ףֶניִּפ זיִא לָמיִה
 טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ ּבאָרְג זיִא לָמיִה רעֶכיִלְטיִא
 לעֶמיִה ןעֶכיִלְטיִא ןעָׁשיוִוְצ נא גְנאַג רֶהאָי
 ןיִא זיִּב גְנאַג רֶהאֵי טְרעֶדְנּוה ףָניִפ ְּךֹוא זיִא
 נוא טאָנ טְציִז ףֹורָד סאָו לעֶמיִה ןעֶמעֶּביִז
 סאוָו םעֶד ּוצ ןיִרעֶה ּוצ טְניִהאָנ ְךאָד זיִא
 יִד טְנאָז הָיִכַרְּב יִּבַר הָלִפְּת םיִא ּוצ טּוהְמ
 ףֶניִפ ְךֹוה ְךֹוא ויִא תֹויַח איִד ןּופ טיִרָט
 סאָד איו ֹוזַא רֶהאָי ןעֶצְּפיִּפ נּוא טְרעֶדְנּוה

 ;לאָצ רעֶד ןיִא טאָה (הָרְׁשִפ.טְראוָו

 תועובש לש ינש םויל הרטפהי
 בּורָח טעוו יִז סעָד טְלעוֶועֶצְנאַג יֵד םיִא רַּפ ןעֶנילייַה ןייַז ןיא שאָנ (ּוׁשְדַה לַכיֵהְּב יע

 תֹונֹיְנַׁש לע איִכְנַה קּוקָבֲחל הָלִּפְּתִ ןיִהעוֶו  ןְרעוֶו טְלאָצעֶג ּוצ טייֵרְּביִגְנָא ויִא לַּכיֵה -
 םעֶד ףוא ןּוטעֶנ הָלִפְּת טֶה איִבנַה קּוקַבֲח ןיִרעוֶו ליִטְׁש טעוֶו סע נוא םיִעָׁשְר יִד ןופ

 סאוו
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 טֶה נּוא טאָנ ןיִנעקא טְניִדְניִזיִג טֶה רע; סאוָו
 רֶע טֶה ֹוזַא נּוא ןיִרַה תַדֵמ םעֶד ףֹוא טעֶריִג

 טאָנ ּוד (יִתאֵרָי ךֶעָמַש יִּתְעַמָׁש ַײ) טְגאָזיִנ
 םֶו גְניִרעֶה ןייַד גְנאַל ןּוֿפ טְרעֶהיִג ּבאָה ְךיִא

 ןנְרעֶצְרעֶר סאָו יִד ןּופ טְלאָציִנ טְסְרעוֶו ּוד
 סאָד ןיִטְכְראָפיִג ְךיִמ ְךיִא ּבאָה םּורָד ְךיִד
 טְרָדְנעְרַּפ םֹולָׁשְו םַח טְרעוֶו ןיִדַה תַדֵמ רעֶד
 ףאָרְטְׁש ןייַד לֵאָרְׂשִי ןּופ תֹוריִכַע יֵד רֶּביִא
 םיִעָשְר יִד ןפאָרְטׁש גְנאַל טְסְנעֶלְפ ּוד סאוָו
 םִו וָגֹור םעֶד ןיֵא נּוא ןְקעֶוְרעֶד ייֵז טְסְלאָז
 טֶסְלאָז םיִעָׁשָר יֵד ףֹוא ןיִנְרעֶצ טְסעֶו ּוד
 ׁשֶרְרֶמ רֶד ןֶמּוגּוצ ןְנאַמְרעֶד לֵאָרְׂשִי יִד ּוד
 םֶהָרְבַא יו לאָצ רעֶד ןיִא אָה (םֵחַרְת טְנאָז
 (רֹוּכְוַּת םָחַר ָנֹורְּבנ קּוסָּפ רעֶד טְנאָז סאָד

 תּוכָז םעֶד ןְנאַמְרעֶד ּוטְסְלאָז םעַּכ ןייַד ןיִא
 רעֶּביִא ְּךיִד ןעֶמיִראַּבְרעֶד ּוצ םֶהָרְבַא ןּופ
 רעֶד טּוהְס אָד (אֹבָי ןָמיֵּתִמ ַּהולֲא) זְנּוא

 טאָג ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶטְׁשְרֶע יד ןְנאַמְרעֶד איִבָנ
 טְפאַשְּביִל סאָד ןעקעוֶורעֶד לאָז רע;סאָד
 ןעֶמּוקעֶג זיִא טאָנ טְנאָז רע נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ויִא טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד נּוא טייַז םֹורָד ןּופ

 טְראָד םאָו ןֶראָפ גְראַּב םעֶד ןופ ןְמּוקעֶג
 ןעֶּבעֶג טְלאָויִג ייֵז טאָה נוא לֵאעמְׁשִי טְציִ
 ּוצ יִז טְלאוָויִג טיִנ ןֶּבאָה ייֵז רעֶּבֶא הָרֹוּת יִד
 טיִמ טקעֶדיִנּוצ לָּמיֵה רעֶד טאָה ֹוזַא ןְמעֶנ
 גְראַּב םעֶד ייַּב לֵאְרְׂשִי ּוצ טייֵקְנייֵׁש סְטאָנ
 עֶצְנאַנ יִד ןעוֶויִג ליִפ זיִא ּבול םְטאָנ נּוא יֵניֵס
 יִד יו יֹוזַא ןעועֶג זיִא טְכיִל ןייֵא נּוא טְלעוֶו
 עֶגיִדְנעֶנייֵׁש ַא תיִׁשאֵרְּב יִמְי תֶׁשֵׁש ןּופ טְכיֵל
 לֵאָרְׂשִי וצ ןעוֶויִנ זיִא דְנאַה סְטאָנ ןּופ טְכיִל
 הָניִכְׁש עקהאטש ןייַז טְקעֶלְּפְנַא טֶה רֶע גּוא
 רעֶד ןיִא זיִּב ןיִנְראָּבְראַפ ןעוֶויִג זיִא יִז סאוָו
 יָנָפְלנ ְּבעֶגעֶג הָרֹוּת יד טֶה רֶע סאוָו טייַצ
 יד ןעֶּביִג טְלאָויִג טאָה טאָנ זַא (רֶבָד ְּךַלָי
 םעֶד ןְּביִרְמְראַפ רֶע טאָה לֵאָרְׁשִי ּוצ הָרֹוּת
 ףֹוא ןייַז גֵרְטִקִמ טיִנ לאָז רֶע תֶומַה ְּךַאְלַמ
 הָרֹוּת יִד ןְּבעֶגּוטְסְליוו וו ןְנאָז וצ לֵאָרְׂשִי
 ְךאָנ ןעֶכַאַמ לֶנַע םאָר ןיִלעֶו ייֵז לֵאָרְׂשִי ּוצ
 , םיִכָאָלַמ עֶניִדְנעֶנעֶרְּב ראָנ גאָמ ניִצְרעֶּפ
 יֵניֵס גְראַּב םעֶד ףֹוא ןַעוויִנ םיִא טיִמ ןעֶנעֶז
 ּוצ טְראויִנ טאָה רֶע (ץֶרָא דֵדֹומָיַו רַמעַע
 טְפאַרְטְׁשיִג ייֵז טאָה נּוא לּוּבַמַה דֹוד םעֶד
 טיִמ טְיִריזיגְּבאָ יז ןעֶד הָדָמ ְֵעְּכ הָדֵמ

 תועובש לש ינש םויל הרטפה
 .טאָה םעֶד רָּביִא עַרָז תַבְכִׁש טיִמ נּוא תּונְז
 ןופ רעֶסאַוַו םייַה טיִמ טְפאָרְטְׁשיִג ייֵז רַע
 הְָלְּפַה רֹוד סאָד ןְהעֶזיִג שֶה רֶע לָמיִה םעֶד
 ןֹוׁשָל ןייֵא ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו םעֶד ְּךָרֹוד סאָד
 ּוצ ןְמְלאַהיִנ הָּצֵע ןייֵא ייֵז ןְּבאָה םעֶד ךְרּוד
 טאָנ ןיִא ןייַז רֵרֹומ ּוצ נּוא לֵדָנִמ ןייֵא ןעֶיֹוּב
 ניֵצְּביִז ףוא טייֵרּפְׁשּוצ יז רֶע טאָה םּורָד
 ןעֶראָועֶג טייֵרַּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז יִיֵז נּוא תֹונֹושְל
 יִד נּוא הָרָז הָדֹובֲע יֵדְבֹוע יד ןּופ םיִרָׂש יִד
 יֲֵהָא יִתיִאָר וָא תַמַּתו טלעוֶו רעד ןופ ְּךֹוה
 ְךיִא ּבאָה טְגיֵרְניועֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי זַא (ןֶשּוּכ
 ייֵז סאָד ןשּוּכ ןופ ןְמְלעֶציִג יִד ןעּפָא ןְהעֶויִנ
 ןנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא נוא לֵאָרְׂשִייִד ןֵּבְראַדְרעֶּפ
 הָבּוׁשְּת ןעֶּבאָה נּוא גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶראוָועֶג
 יָד ןּופ תועיִרָי יִד טְרָסיִצעֶג ןֶּבאָה ןּוהְמעֶג
 ְפְלאָהיִגייֵז ןופ לֵאָרְׂשִי יִד טְסאָה ּוד םאֶד
 ןיא זיי הָרָח םירָהְנִּבַה) ׁשָאֹוי ןֵּב ןֹועדִנ ְּךֶרּוד
 רָאֵוו םָד יוֵו ליפ ןעֶנעֶז סאוָו םִיַרֹוּבִג עֶרֶעייז
 יו זַא נּוא טְניִרעֶציִג טאָג טֶה ְּךייַט םעֶד ןּופ
 הָרּובְג ןייַד ןְפיוִו טְזאָליִנ ייֵז ּוטְסאָה םִי רעֶד
 נּוא הָניִכְׁש ןייַד טקעֶלְּפְנַא טְסאָה ּוד םאָד
 לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶו טייַר עֶגייַד
 ןְראָו זיִא םע (ּךֵּתְׁשִק רֹועַּת הָיְהְש ףליהא
 אוד יו הָעּובְׁש יד הָרּובְג ןייד טְקעֶלְּפְטְנַא
 זיִא סאָד םיִטָבִׁש יֵד ּוצ ןיִראווְׁשעֶג טְסאָה
 אוד עיֶּבייֵא ויִּב םויקַא טאָה סאוָו נאָז ןייֵא
 זיִא םִע נוא ןייֵטְׁשַא ןְטְלאַּפְשעג ייֵז טְסאָה
 סאו רעֶסאַו ןעֶכייֵט ןעֶגְנאַנעֶג םֶהיֵא ןּופ
 םיִרָה ְּךּואָר) דֶרֶע יִד טְצייֵלְפראַפ ןעֶּבאָה
 ןּופ גְרעֶּב יַד ןְהעֶז רֶד ּךיִד ןֵּבאָה ייֵז וליִחָי
 םּוצ רעֶנייֵא טְפעֶהאַּב ןְראוָו יז יִנעֶז ןֹונְרַא
 ןדרָי םעֶנּופ רעֶפאוַו םֶרּוטְׁש איִד ןעֶרעֶדְנַא
 םיִא ןיִנעֶו לֵאָרׂשִי זַא ןעֶנְנאַנֶג ּפאָרַא ןיִנעֶז
 עֶטְׁשְרעְֶנּוא םאָד ויִא ֹוזַא ןֶראָפעֶג רָּביִא
 עֶטְׁשְרעֶּבייֵא יִד נּוא ןעֶפאָלעֶג ּפָא רעֶסאוַו
 לֵאָרְׂשִי יֵד נוא ןייֵטְׁש ןּביִלְּבעֶג זיִא רעֶסאוַו
 ןּופ רֶציז עֶלַא ןְראָפעֶג רָּביִא םיִא ןיִא ןינעֶז
 תֹולייֲח איִד טְּביֹולעֶג טאָנ ןֵּבאָה דֶרֶע רעֶד
 ןּוז איד טְּבֹולעֶג טאָנ ןְּבאָה לָמיֵה םעֶד ןּופ
 ןיִא ןייֵטְׁש ןְּביְִבעג ןיִעֶו הָנָבִל איר גואי

 ןּופ הָמָחְלִמ רעֶד אייּב ןעֶד גנּונאוו יֵרְייַז
 ןוז איִד ןייֵמְׁש טְכאַמעֶג עֶׁשֹוהְי.טאָה ןֹועְבִנ
 ּוצ ןֹולָיַא קָמִע ןיִא הָנְבְל יִד נּוא ןֹועְבִנ ןיִא
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 לֵאָרְשִי ןיִנֶז ןילייפ עֶנייד ןופ טְביִל םעֶד |
 ןופ גָניִלק רעֶד ןּופ טְכיֵל םעֶד יצ ןעֶגְנאַנעֶג
 ףֹוא ןְמעֶרְט ּוטְסּוט ןְראָצ טיִמ דרוש ןייַד
 ֶמערְטּוצ ּוטְּוט ןְראָצ םיִרָנ טיִמ דֶרֶע רֶד
 םורַא טְסיִּב אּוד הֶרָו הָדֹובֲע יֵדְבֹוע איד

 ניא לּואָׁש םיִכָלְמ עֶטְּבְלאַועֶגעֶנייַ ןעֶּפְלעֶה
 ןּופ ןעֶטְסֶלע םעֶד ןְדְניוו ּוצ טְּפאָה ּוד דֵוָד
 ּוצ טְסאָה נּוא עֶׁשָר םעֶנּופ דָנּוועֶג זֹוה םעֶד
 יֵדְבֹוע איִד ןּופ ןעֶרֹומ עֶכֹוה איִד ןעֶּפְראוָו

 פָא רעֶיֵז טְקעֶלְּפְנַא טְסאָה נוא הֶרָז הָדֹובֲע
 טְסאָה אּוד (ונו ויָמַמְּב ָּתְבִקְת טעיִרְג

 בֵרָחְנַכ ןּופ ןיִקעֶמְש איִד טיִמ טְרעֶכעֶלעֶג |
 ןְגאָלְׁש וצ לֵאָרְׂשִי ְךיִמ ןָמּוקעֶג זיִא רעסאוָו |

 טְּפיֹוה איִד טְרעֶכעֶלעֶג ּוטְסאָה אייז טיִמ
 ןעֶּבאָה איִיֵו טעֶטש עֶנעֶּפָא עֶנייַו ןּופ ןְראַה }

 נּוא ְךיִמ ןעֶטייֵרְּפְׁש ראַפ ּוצ טְמעֶרּוטְׁשעֶג -

 סאוָו לֵאָרְׂשִי ִד ןיִסעע ףֹוא טְלאועֶג ןֶּבאָה -
 וד ׁשיִנעֶגְראָּב ראַפ םעֶד ןיִא יִנֲע םע ןָסייה

 בֵרָחְנפ ןּופ ליַח םָד ןְטעֶרְט טֶכאַמעֶג טֶסאָה }
 םעֶד ןּופ דְמאַז יוִו לּופ ֹוזַא ןעוֶועֶג זיִא סאוָו
 עֶנייַד טיִמ ןְטעֶרְט טְּכאַמעֶג טְסאָה נּוא םַי
 ַנְַּתַו ִּתְעָמֶׁשנ רֶסאוו ןּופ ןָפֹוה ןיִא דְרעֶּפ

 ראַפ ייֵז לעוֶו ְךיִא (ַי םּואָנ םַפיֵסֲא ףֹוסָאע !
 טיִנ טעוֶו םע טאָנ טְנאָז ֹוזִא ןֶדְנעֶל :
 קאָטְׁש ןייו ןיא ןֶּבֹורְט ןייוַוןייק ןְּבייֵלְּב רֵּביֵא !
 רַמעֶלַּב איִד םֹוּב ןגייפ ןיִא ןְגייַפ ןייק נּוא '

 ייֵז טעוֶו םִע םאד ןיִרעוֶו טינאַיוו רּפ ןיִלעֶו .}
 סאָד נוא .ְּךאַז םּוׁש ןייק ןְּבייַלְּב רָּביִא טיִנ !

 נוא תֹוָצמ ןְּבעֶגעֶג אייז ּבאָה ְּךיִא לייוַו זיִא
 רֶד טְנאָז אייֵז ףֹוא ןעוֶועֶג רַבוע ןֶּבאָה אייֵז

 ןעֶציִז ןיִגעוֶו טְסעוֶו ןּופ (ונו המ לע איִבָנ !
 יִא ןָמּוק רֶמאָל ןייַא ךיַא טְלעֶמאז אָד רִיַמ
 ןְטְראָד ןיִלעֶו ריִמ נוא טעֶטְׁש יִּטְפֹעֶפ איד

 טאָה טאָג ןעֶד ןְרעֶורְט נּוא ןְגיוְׁש ליִמָׁש | ;
 ןָא וָנּוא טאָה גוא ןְרעֹורְמ טְּכאַמעֶג וָנּוא |;

 זיִא םאו הֶלְלְק ןּופ םֹוּכַא טיִמ ןְקָניִרְטעֶג
 לייַו גְנאַלְׁשַא ןּופ טְפיִג רעֶד יו ֹוזַא רֶמיִּב
 ּוצ ןְפאָה ריִמ םיִא ּוצ טְניִדְניִועֶג ןֶּבאָה ריֵּמ !

 וצ ןְפאָה ריִמ טּונ טיִנ זיִא םָע נּוא םֹולָׁש
 ןייֵא טְמּוק םע גוא גּוליִיַה ןּופ טייַצ רעד

: 
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 ּוצ קְלאָּפ ןייַד ןופ ףֶליה רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג

 מש
 םעֶד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא לֵכָּב טְנאָז יִנִָּ
 ֹוזַא םִיַרָצִמ ןיִא ןאָטעֶג טאָה טאָנ סאו ןיִד

 לֹוק םעֶד ןיִנעו ןופ ןָרעֶטיִצ ךֹּב ןייֵמ טוהט
 ןיְִּפעֶל עֶנייַמ ןאָט טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו
 םֹורְג ראַפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיא םָנייֵא ןעֶגנלק
 ןיִא גָנּולֹוּפַא ןעֶמּוק טּוהְט סע ׁשיִנְרעֶטיִצ
 ְךיִא הוט טְרָא ןיימ ףוא נּוא רעֶנייֵּב עֶנייַמ
 ןיִּב נּוא ןעּור דְנּוצַא הּוט ְּךיִא סאָד ןְרעֶטיִצ
 ּוצ הָרָצ ןייֵא ןּופ גאָט םעֶד ּוצ טייֵרְּבעֶנ ןָא
 קְלאָפ סאָד ןְנאָז טעוֶו טאָנ סאוָו גאָט םעֶד
 ץֶרא ןייק ןייג ףֹוא לֵבָּב ןּופ ןיִלאָז לֵאָרָׂשִי
 רעֶד ןעֶד (חֶרֶּפֵת אל הָנֵאְת יִּכ) לֵאָרְׂשִי
 ןעמ טְנייֵמ סאָד ןֶעיִלְּב טיִנ טעוֶו םֹוּב ןיִנייפ
 ּבאָה טיִנ םּויַק ןייק טעוֶו לָכָּב תּוכְלַמ סאָד
 ןְבייֵה ףֹוא ןעֶנעֶק טיִנ ןְהאּפ ןייק ןיִלעוֶו נוא
 ְךיִא גוא (הָוולֲעָא יב יִנֲאַע םִיַלָשּורְי ןיִא
 טאָנ םעֶד טיִמ ןעֶייִרְפ ְּךיִמ לעֶו .לֵאָרְׂשִי
 ןייַמ זיִא ראַה רעֶד טאָנ ףֶליִה ןייֵמ ןּופ
 םיִּפ עֶנייֵמ ןאָטעֶג טאָה רֶע נּוא טייֵקְראַטְׁש
 ְךֹוה ןייַמ ףֹוא נּוא ןָדְניִא איִד איוִו ֹוזַא גְניִרְג

 לעוו ְךיִא נא ןיִלעֶטְׁש ןאָטעֶג ְךיִמ רֶע טאָה
 :טאָנ וצ ןְגנאַועֶג עֶניימ טימ ןקראַטְׁש ךימ

 באב העשת תרטפה
 זיִא סאוָו לֶנֶע םֶד טְניִרעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד םִו הָריִכע רעֶד ןיִנעוֶו ןּופ ׁשיִנעֶקעֶרׁש רעֶד
 טְרעֶהעֶג אייז ןְּבאָה םֹורָד ןָד ןיא ןְנאַטְׁשעֶג
 ןּופ דְנייַּפ איד ןּופ רֶרעֶפ איד ןּופ לֹוק םאָד
 ןּופ דְרעַפ יקְראַטְׁש יד ןּופ לוק םעֶד ןיִגעוֶו
 ייֵז נּוא דָרֶע איד ןֵמָרֹוטְׁש טּוט דְנייַפ עֶניי
 דֵרע יד ןְּבָראַד רַּפ ןיִלעוֶו גּוא ןמּוק ןיִלעוֶו
 טאָטְׁש יִד יז ןעֶליִפ רֶד סו ןֵשְנעֶמ יִד טיִמ
 ראַפ ייֵז ןיִלעֶֶו ריִא ןיִא ןָציִז סאוָו איִד נּוא

 ְךיַא ןיא ןְצייֵר ןָא לעוֶו טאָג ְךיִאְעֶדְןְּבְראַד
 ְךאָרְּפְׁש ןייק ןיִרעֶה םִו ןְגנאַלְׁש עֶזיֵּב איד
 טאָג טְגאָז ֹוזַא ןְסייֵּב ְךייַא ןיִלעוֶו ייֵז נּוא טיִנ
 טְכאַרְטעֶג ריִמ טְלאוָו ְּךיִא טְנאָז איִבָג רָד
 ץֶלַא ֹוזַא ְּךאָנ לאָז ְּךיִא ְךיִמ ןְטְלאַה ףוא ּוצ
 ןייַמ םּוראָו טיִנ ןעק ְךיִא רָּבֶא ןְרעורְט
 תֹויָנֲעְרּוּפ םֶד ןיִנעוֶוןּוּפ ייוֵו ריִמ טֶהּוט ץֶראַה
 ןִמּוק טעֶֶו סֶע סאָד הָאּובְנִּב העֵז ךיִא םאוָו
 הָאּובְנִּב העָזְךיִא (ונו לוק הנה לֵאָרְׂשִי ףֹוא
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 ןּופ ןעֶייִרְׁש ףֹוס םּוצ ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יד םָד
 טאָנ ןעֶד זי ןעֶגאָז ןיִלעוֶו נּוא דָנאַל טייוַוַא
 ןיִא םיִנ ְּךֶלֶמ ריִא זיִא רָדָא ןֹויִצ ןיִא אָד טיִנ
 טאָנ טעוֶו טְכעֶלְש ֹוזַא זְּוא זיִא םּוראוָו ריִא
 טְניִרעֶצ רֶד ְךיִמ ייֵז ןְּבאָה םּוראָוו ןיִרעֶפְנֶע
 יִדְמעֶרְפ טיִמ נוא רעֶדְליִּב יִרֲעייֵז טיִמ

 הֶרז הָדֹובֲע,יִד ןעֶמ טְנייַמ םָד טייקְׁשיִראַנ
 טְפאָהעֶג ןְּבאָה ריִמ איִבָנ רֶד רֶמייוַו טְגאָז
 ןְבאָה ריִמ גוא םִיַרְצִמ ןּופ ףֶליֵה רעֶד ּוצ
 טיִנָׁש ןּופ טייַצ איד ןייֵג קעַוַא זאָל טְגאָועֶג
 וזַא ןְנייַפ טְנעֶקִיַרְמ ןעֶמ סאוָו טייֵצ יִד נּוא
 ןְמּוק ןיִלעוֶו נוא ןייַז גיִדייַל םִיַרְצִמ יִד ןיִלעוֶו
 טְׁשיִנ ןּופ רָד זיִא םִע רֵּבֶא זְנּוא ןְּפְלעֶה ּוצ
 טייֵצ יד ןְגְנאַגעֶג קעוֶוַא זיִא םִע ןעֶד ןְראוָועֶג
 ןגייַּפ טְראַד ןעֶמ םוָו טייַצ יִד נּוא טיִנָש ןּופ
 ןְראוָועֶג ןְפְלאָהעֶג טיִנ ְּךאָד ןיִנעֶז ריִמ נּוא
 ןֵמּוקעֶג טינ ןיִנעֶז םִיַרְצִמ איד ןעֶד ייֵז ְךרֹוד
 םִיַלָׁשּורְי טְנאָז וגו רֵבָׁש לע זְּוא ןְפְלעַה ּוצ
 ּוצ ְךיִא ןיִּב קֶלאָפ ןייַמ ןּופ ְךאָרְּב םָד ףֹוא
 ןְראוָועֶג ץְראַוְׁש ןיִּב ּוא ןְראָועֶג ןָכאָרְּב
 גְנּורעֶדניוו רַפ ןייֵא ןֵמּונעֶג ןָא ְךיִמ םֶה םִע נּוא
 טיִנְןעֶד ויִא(רעלנּב ןיֵא יִרְצַהנ הָיִמרִי טְגאָז
 ןעֶד ויִא רַדָא רעְלִג ןיִא תֹואּופְר ןייק אָד
 זיִא םּוראָו נּוא אָד טיִנ אֵפֹור ןייק ןְטְראָד
 רֶעיֵז ןּופ ןְראוָועֶג טְלייֵהעֶג טיִנ קֶלאָפ ןייַמ
 ןייק אָד טיִנ ןעֶד זיִא רֶע טְנייֵמ סאָד ְּךאָרְּב
 ְךיז ןעֶק ןעֶמ םאוָו לֵאָרְׂשִי ןְׁשיוִוְצ םיִקיִדַצ
 וא םיִׂשֲעַמ עֶטּונ יֵרעייִז ןּופ ןיִנְרעֶל ּפָא
 ןֵּתִי יִמִנ םּורָפ טיִנ לֵאָרְׂשִי יִד ןיִנעֶז םּוראוָו

 ןייַז לאָז ּפאק ןייֵמ סאָר ןְּבעֶנעֶג טְלאָו רעוֶו
 ןייז ןְלאַז ןעֶנֹוא עֶנייֵמ נּוא רעֶסאוַו טיִמ לּוּפ
 גאָט טְנייוועֶג ְּךיִא טְלאָָו ןיִרעֶרְט ןּופ ןְלאַוק
 יִנעֶנאַלְׁש רעֶד איִד ףֹוא ייֵז ףֹוא טְכאַנ נּוא
 (רָּבְרמַּב יננְּתִי יִמ טאָג טְגאָו קָלאָפ ןייַמ ןּופ
 ןיִא ןייַז לאָז ְךיִא ןְּבעֶגעֶג ְךיִמ טְלאָָו רעוֶו
 ' יד ןּופ גְנּוניִטְכעֶג רָּביִא םעֶד ןיִא רָּבְדִמ רַד

 קְלאָפ ןייַמ טְואָל רַפ ןְּבאָה לאָז נּוא םיִחָרֹוא
 םּוראוָו יז ןּופ ןְגְנאַגעֶג קעוֶוַא ןְּבאָה לאָז נּוא
 ןופ גְנּולְמאַז ןייֵא גּוא םיִפֲאֹונ עֶלַא ןיִנעֶז ייֵז
 וזַא גְנּוצ רעייז ןְמעֶרְמעֶנ ןְּבאָה ייֵז רֶׁשְלעֶפ
 ןסיִׁש ּוצ ןָא םיִאטייֵרָג ןעֶמ םֶ ןֵגֹּב ןייַא יו
 גנוצ רעייֵז ןְטייֵרְנ ןָא ייֵז ןֶעּומ ֹוזַא םיִא טיִמ
 ְךיִז יז ןֶעּוט תֶמֶא טיִמ טיִנ נוא ןֶגיִל ןְגאָז ּוצ

 יי עא נד עט ר
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 . באב העשת תרטפה

 . ןיִא ןיִרעֶדְנַא םעֶד רֶּביִא רעֶניֵא ןְקְראַטְׁש
 רָרעֶדְנַא רָד ּוצ הָריִבע ןייֵא ןּופ ןעֶד דְנאַל
  טיִנייז ןְּבאָהְךיִמ נוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ייֵז ןיִנעֶז
  טְפאָרְטְׁש םָד טאָג טְגאָזֹוזַא ןָסיוִו טְלאָועֶג
 . טְנאַו נוא ׁשֶלאַפ ןיִנעֶז ייֵז יוִו איִבָנ רעֶד ייֵז
 / ןייז רַּפ ׁשֶנעֶמ ןייֵא ּורֵמׁשַה ּוהְעַרֵמ ׁשיִאנ
 / רֵדּורְּב םּוׁש ןייֵק ףֹוא נוא טיִהעֶג טייַז רָבַח
 / םּוראו ןֶריִכעֶז ראפ טיִנ ְךייַא ריִא טְלאָז
  ןַּפאַח ּוצ ןיִרעֶקאָל טּוט רֶדּורְּב רָכיִלְטיִא
 - רָבַה רעֶכילְמיִא נּוא רָדּורְּב ןיִרעֶדְנַא םעֶד
  נּוא רַבַח ןייז ףֹוא ןעֶנאָז תֹוליִכְר ןייֵג טּוט
 - רֶבַח ןייַ ןּופ ןְטעֶּפְׁש טּוט ׁשֶנעֶמ רֶכיֵלְטיִא
 : רעייֵז ןָנייוֵועֶג ייֵז טיִנ תָמָא ןייק נה יז נוא

 - ןְמיִרְק רַּפ ּוצ ְךיזןְדיֵמ ייֵז ןֵגיל ןְדייר ּוצ גצ
 . ןייד (הָמְרִמ ְּךֹותְּב ְּךְּתַבִשנ ןיִגעֶוו יִרֲעייז
 . גְנּוציִז ןייַד ןיִא םאָד טייֵקְׁשְלאַפ ויִא גְנּוציִז
  םָדֹרַּביִא נּוא תֹובָׁשֲחַמ עֶׁשְלאַפ ּוטְסְכאַרְמ
 - טגאָזווא ןסיוו טיִנ ְךיִמ ייֵז ןֶליוֵו טייקְׁשְלאַפ
 . טֶה םּורָד (תֹואָבְצ יי רַמָא הֹּכ ןֵכָלו טאָג
 תֹולייַח עֶלַא רָּביִא ראַה רָד טאָנ טְנאָועֶג וזַא
 - םיִרּומִי טיִמ לֵאָרְׂשִי יד ןיִרָטייַל לעוֶו ְךיִא
 לאָז ןעֶד םאוָו םּוראוָו ןְביִרַּפ אייֵז לעוֶו נּוא
 . קָלאָפ ןייֵמ ןופ דֶנִז רָד ןיִעוֶו ןּופ ןאָט ְּךיִא
 רֶדָא לייַפ עֶנעֶנוצעֶג םֹוא (םָנֹוׁשְלשּוהָׁש ץֵחנ
 ! טימ ןְרייֵר אייז םאָו עֶרֶה ןֹוׁשָק םעֶד טיִמ : ןעֶד גָנּוצ רֶעייֵז זיִא טעֶלוק סאוָו לייַפ ןייֵא
 וזַא ןְטייוו ןופ ןיִננְראַה אייז ןאָט גָנּוצ רֶעייֵ
 טעֶר אייז ןּופ רֵכיִלְטיִא לייַפ ןייֵא םיִמ איו

 םֹולָׁש רֶע טעֶר לֹומ ןייז טיִמ טייֵקְׁשְלאַפ
 ןייֵא רֶע טֶהּוט ְּךיַז ןיִא נּוא רָבַח ןייַו טיִמ

  יִבב אָׂשֶא םיִרָהֶה לע םיִא ףוא גנּורעקאָל
 ְּךיִא הוט גְרעֶּב יד ןּופ ןֶּבְרֹוח םָד ףֹוא (יִהְנָו
 נוא נאלק ןייֵא נּוא ןייוַועֶג ןייא ןְּבייֵה ףֹוא

 איד ןּופ גנּונאוו םעֶד ןּופ ןֵּבְרּוח םעֶד ףֹוא

 יא הוט רֶּברִמ רֶדןיא ןְציז םוִורֶכיֵמְפאַּ
 ראפ ןיִנעֶז אייז לייוו גאָלק ןייֵא יה ףֹוא

 טי ןְְראָד טְרְהאָפ ׁשנעמ ןייק םֶד סי
 לֹוק ןייק טיִנ ןְטְראָד טְרעֶה ןעֶמ נא רָּביִא
 יד ןּופ דְנאַל םֶד ויִא בּורָח ֹוזַא תֹומֵהְּב ןוֿפ

 יד ויִּב לָמיִה םעֶד רֶטְנּוא ןְהיֵלְּפ םוָו לֶנייפ
 ןופ ןְראוָועֶג טְלעֶגאוָו רַּפ עֶלַא ןיִנעֶז תֹומֲהָּב

 ִּתַתְנו ןגנאַנעֶג קעווַא ןיִנעֶז ייֵז וא טְרָא םֶד
 ְּבעֶג לעוֶו ְךיִא גוא (םיִלָנְל םִיַלָׁשּורְי תֶא
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 ׁשיִאָה יִמנ אייז ןיִא ןעֶציִז טיִנ טעוֶו ריק
 גיִלְק רעֶד ויִא רעוֶו (תאז תֶא ןֵבָיְו םָכָָה |
 רָטייַו ַאָד םוִו ןייֵמְׁש רַפ לאָז סאוָו ׁשְנעֶמ |

 סְמאָנ םוָו איִבָנ רָד זיִא רעוֶו רָדָא טייֵטְׁש
 סאָד רֶע ואָל נּוא טעֶרְיִג םיִא ּוצ טֶה ליֹומ
 בּורָח נּוא ןָראָל ראַפ זיִא סאוָו רָּביִא ןְגאָז

 ןְראועֶג טְסיוו זיִא יִז נוא דנאַל םֶד ןְראוָועֶג |
 טְרָהאָפ רעֶנייֵק סאָד רֶּבְרִמ ןייֵא איו ֹוזַא
 יי לייַו טְגאָזעֶג טאָנ טֶה רּביִא טיִנ ןְטְראָד
 ּבאָה ְךיִא םאוָו הרָוּת ןייֵמ טְזאָל רַפ ןֵּבאָה
 טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ ְּבאָה ייֵז א ייֵז רפ ןְּבעֶנעֶג
 איד ןיִא ןְננאַנעֶג טיִנ ןיִנעֶז נּוא לֹוק ןיימ ןיִא
 ְךָנ ןְנְאַנעֶג ןיִנעֶז נוא הָרֹוּת רעֶד ןּופ ןיִנעֶו

 ּפָא יד ְךאָנ נוא ץְראַה רייז ןּופ ןקנק םעֶד
 ַײ רַמָא הֹּכ ןֵבָלְ) איי ְךאָנ ןייֵג ּוצ טְנייַועֶג .| יז ןְּבאָה ןיִרְטְלֶע ירעֶייז סאוָו םיִלֲעְּב רֶמעֶג !

 רעֶד טאָנ טְנאָזעֶג ֹוזַא טאָה םּורָד (תֹואָבְצ
 ַאְרְׂשִי ןופ טאָג רַד תֹולָיַח עַלַא רָּביִא ראַה
 קְלאָפ עֶגיִואָד םאָד ןיִסע ןעֶכאַמ לעוֶו ְךיִא
 לעוו נוא זאָרְג רֶמיִּב ןייֵא זיִא םָד טּומְרעוֶו |

 זיִא םאָו הָלָלְק ןופ םֹוּכַא ןְקְניִרְט ןָא אייז | }
 גוא גְנאַלְׁש ןייַא ןופ טָפיִנ רָד יו ֹוזַא רֶמיִּב | 

 רֹקלעָפ יִכָעו ןֵשיוְצ ןְמייֵרְּפְׁש ררַפ ייֵזלעוֶו
 םיִנ ייֵז ןְּבאָה ןיִרְמְלע ירעֶייַז נּוא אייֵז סאוָו
 טְנאָועֶג טֶה ֹוזַא(תֹואְבצ יי רַמָא הֹּכ) טְנעֶקעֶג
 טיִנ תֹולָיַה עֶלַא רָּביִא ראה רעֶד טאָג
 איֵד ּוצ טָפּור נּוא וייַּב םעֶד ףֹוא גְנּוטְכַא
 ּוצ טְקיִׁש נוא ןְמּוק ייֵז ןְזאָל נוא םֶרעֶגאָלְק
 ןעֶד ןְגאָלְק ןִמּוק ייֵז ןִואָל רָּבייוַו עֶניִלְק איד
 רָּביִא ןְגאָלק רֶּבייוַו םֶד רָדֵס רעֶד זיִא ֹוזַא |

 ןְליֵא אייֵז זאָל נוא תֶמ ןייֵא
 ןְכאַמ ןְזאָל נוא גאָלְק ןייֵא זָנּוא ףֹוא ןּבייֵה !

 יעֶזנּוא :וא .ןיִרעֶרְמ ןעֶנֹוא יִרעזא ןעֶגיִר
 ןּופ לֹוק ןייֵא ןעֶד רֶסאוַו ןניַר ןְלאָז ןיִמעֶרְּב !
 אייֵז םאָד ןֹויִצ ןּופ טְרעֶהעֶג ןְראָו זיִא גאָלְק !

 טְּבֹוראַּב ןיִנעֶז ריִמ יו טְהעז ןְנאָז נא ןְגאָלק
 ןְבאָה דְנייַּפ יִד נּוא דְנאַל רעֶזְנּוא טְזאָל רַּפ ןְּבאָה ריִמ םֶד רעייְַךיז ְמעֶׁש ריִּמ ןְראוָועֶג !

 ףֹוא ןְזאָל נּוא

 זע + . : * : ו דֶרֶע רעֶד ּוצ גְנּוהיִר רֶננא ןְפְראוָועֶג םּוא . ||
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 באב העׂשת תרטפה
 יִרָעייֵז סאָד רעֶנייֵמְׁש ןעֶּפֹוה ּוצ םיִלָשּורְי |

 טעֶו סע נוא ןיִרעוֶו ןָסֹוטְׁש ּוצ ןיִלעוֶו ןירעומ |

 םֶד טְסיוִו ןְּבעֶג ְּךיִא לעוֶו הָדּוהְי דְנאַל ןּופ

 אמש

 רָּבייוַו ריִא טְרעֶה סי רַבְד םיִׁשָנהָנַעְמְׁש ִּכנ
 ןיִרעוא ירעִייז ןְזאָל נּוא טאָנ ןּופ דייַר איֵד
 טְניִרעֶל נּוא איִבָנ םָד ןּופ דייַר יד ןְמעֶנ רַפ

 לאָו הָׁשִא ןייֵא גוא ןְנאָלְק רֶטְבעֶט ירעייַא
 טוט רעֶד ןעֶד ןְנאָלְק ּוצ יֵרעֶדְנַא יד ןיִנְרעֶל
 רֶע רֶּטְסְנעֶפ יִרעֶזְנּוא ןיִא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא
 ןיִנְׁש רַפּוצ ןְשיִלאָּפ יִרְָנּוא ןיִא ןָמּוקעֶג זיִא
 םירּוחַּב יד נּוא קְראַמ םעֶד ןּופ דְניִק םאָד
 הֹּכ רֵּבַרְ) איִבָנ םּוצ טאָג טְגאָז ןֵסאג יִד ןּופ
 ןְלאַפ טעוֶו סע טאָנ טְנאָז ֹוזַא דייַר (ַיי םּואְנ
 טסיִמ יו ֹוזַא ןָׁשְנעֶמ עֶמֹוט יִד ןּופ םיִּפּוג יִד
 איִד ןּופ דנּוּבַא יוִו ֹוזַא נוא רֶלעֶמ םעֶד ףֹוא
 טְשיִג זיִא םע נּוא הָאּובּת ןְדָייִנְׁש םוָו רֶטיִנְׁש
 טיִנ טעוֶו ֹוזַא ןְלְמאַז ןייֵא לאָז םִע רעוֶו אָד
 ןיא םיִגּורֲה יד ןְלְמאַז ןייֵא לאָז םִע רעוֶו ןייַ
 טאָנ טאָה ֹוזַא (ַי רַמָא הֹּכ) ןייַרַא רֶבֹק
 טיִמ םֶבֶחַא ןמיראב טיִנְךיִז לאָז םִע טְגאָועֶג
 ןעוֶועֶג םֵאֹמְמ ןְּבאָה ייֵנ זַא ןְראוָו הָמָכָח ןייז
 יז ןיִא זיִא הָמָכָה ןייֵא רַּפ םוָו דייֵר םֶמאָנ
 ןייז טיִמ רֶׁשֹוע רעֶד ןְּבֹול טיִנ ְּךיִז זאָל גּוא
 (לֵלַהְתִמַה לַלַהְתִי תאֹוְּב םִא יִּכ) תֹוריִׁשעע
 ליוִו סאוָו רָד ןֶּבול ְךיִז לאָז םעֶד טיִמ ראָג
 טְסייוַו גוא ןְגיִלְק ּוצ טְהעֶז רע םֶד ןְּבול ְּךיִ
 םֶהּוט םָו רעֶד ןיֵּ טאָנ ְּךיִא ןעֶד טאָג ְךיִמ
 רֶרֶע רעֶד ףֹוא הֹקָדְצ נּוא טָּפְׁשִמ נּוא דֵסָח
 ,םאָנ טגאָז וזַא ְךיִא רעֶנאַּב ןָכאַו יד ןיִא ןעֶד
 לאָז םֶכָה רעֶד טְּבייַרְׁש םיַרְקעֶה לעַּב רַד
 ליִו רֶע ןעוֶו הֶמָכָח ןייַז טימ ןְמיִראַּב טיִנְךיז
 ןייק םעֶנייֵק ליוו נוא ןְמָלאַה ןייֵלַא ְךיִז איז

 ךיז לאָז רֹוּבִנ רעֶד נּוא ןיִנְרעֶל טיִנ הָמְכָח
 ליִח רֶע ןעֶו הָרּובָגןייַז טיִמ ןְמיִראַּב טיִנ
 וצ הֶרּובְג ןייַז טימ ןֶּפְלעֶה טיִנ רֶבֹח ןייַ
 ְּבֹוראַּב סאוָו םִיַנְלְזנ יִד ןּופ םיִא ןייַז ליִצַמ
 לֶהקַה שאר ןייֵא סאָד םִע טְוייוו ְךֹוא םיִא
 ןייֵא וצ ןְּבעֶג טָּפְׁשִמ טיִמ ןְּפְלעֶה ןאָק םאוָו
 הֶרָשְּפ ןייֵא רֶדָא רָּבַח ןייַז ןינעק ןׁשְנעֶמ
 םעֶד סאָד הָרּובְנ טְסייַה םאָד סאָו ןָכאַמ
 טיִמ ןְמּוק ייַּב רֶע ןאק ,ןֶׁשְנעֶמ ןְטְסקְראַטְׁש
 ןייק טּוט לֶהְקַה שאר רֶד ןעֶו נּוא טָּפְׁשִמ
 םיִנ הָרּובְנ ןייַז טימ ְּךיִז רֶע לאָז טיִנ טָּפְׁשִמ
 ןָמיִראַּב טיִנ ְּךיִז לאָז רֶׁשֹוע רֶד נּוא ןָמיִראַּב
 ְךיִז ּוצ םִע טְלאַה רֶע ןעוֶו תֹוריִׁשֲע ןייַז טיִמ

 ְבעֶגטינ הָקָדְצ ןייֵק ןופ רֶה ליונ גוא ןיילַא ,
 םרי; א 0 שי
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 דָסָה הֵׂשֹוע ַי יִנֲא יִּכנ קּוטָּפ רָה טְגאָז םָד
 סאָד ןְהעֶז לאָז ׁשְנעֶמ רעד (הָקָדְצּו טָּפְׁשִמ
 רָצְנאַנ רֶד ןּופ הָמְכָח רעֶמ ּבאָה טאָג ְּךיִא
 טרעָייניילַא ריִמ ּוצ שיִנ יִזטְלאַה גּואטְלעוֶו
 איִז ּביִג נּוא הָמְכָח ןיימ טיִמ דָסֶח הוט ְךיִא
 נוא ןְמייֵל ּוצ טָּפְׁשִמ הּוט ְּךיִא נּוא ןֶטייֵל ּוצ

 הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה
 נּוא (םיִפֹוצ םִיַתְמָרָה ןִמ דָחֶא שיִא יהי

 נּוא הָמָר ןּופ .ׁשְנעֶמַא ןעוֶועֶג זיִא סֶע
 טאָה רֶע נוא הָנְקלֶא ןעֶועֶג זיִא ןְמאָנ ןייַז
 הָנַח ןְסייֵהעֶג טֶה עֶנייֵא רֶּבייוַו ייוֵוְצ טאַהעֶג
 הָנינְּפ נא הָנינּפ ןָסייֵהעֶג טֶה יִרעֶדְנַא יִד גּוא
 םיִנ זיִא הָנַח ּוצ נּוא רָדְניֵק טאַהעֶנ טאָה

 (וריִעַמ אּוהֲה ׁשיִאָה הָלָטְק רַדְניק ןייק ןעוֶועֶג
 ןייַז ןּופ ןייֵג ףֹוא טְנעֶלְפ ׁשְנעֶמ רעֶד נּוא
 ןְמְכעֶׁש ּוצ נּוא ְךיִז ןקוּב ּוצ ראָי עֶּלַא םאָטְׁש
 טְנעֶלְפ רֶע נּוא הֹליִׁש ןיִא טאָנ ּוצ תֹונָּבְרק
 ּוצ יֵדְּכ ןייֵג געוֶו ןיִרעֶדְנאַנַא ףֹוא ראָי עֶלַא
 ףֹוא ְךֹא ןְלאָז אייֵז לֵאָרׂשִי יִד ןיִרעֶה ןְואָל
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז הֹליִׁש ןיִא נּוא הליש ןייק ןייַנ
 ּוצ םיִנֲהֹּכ סֶחנַּפ נּוא יִנְפֶח ילע ןּופ ןּז ייוֵוְצ

 טְנאָו אָפיִלֲח יִּבַר טְּבייַרְׁש ׁשֶרְדמ רָד טאָנ
 ְךייֵלְנ זיִא הָלִפְּת איֵד קֶחְצי יִּבַר ןיִנעוֶו ןּופ
 (תֹוְֲַּׁשִהָל טייֵטׁש סֶע ןעֶד תֹונָבְרְגיוו ֹוזַא
 ְךאָנ רַד נּוא הָלֵפִּת טְסייֵה סֶד ְּךיִז ןקוּב ּוצ
 יהְיַע תֹונָּבְרַה ןעֶלֹוק ּוצ (ַחֹוּבְזַלְו טייֵמְׁש
 םוי ןּופ גאָט רעֶד ןעוֶועֶג זיִא סֶע נּוא (םֹויַה

 טֶה נוא םיִמָּלֶׁש ןְטְכאָׁשעֶג הָנֵקְלֶא טֶה בֹוט
 עֶריִא עֶלַא ּוצ :ּוא ּכייוו ןייַז הָניִנְּפ וצ ןְּבעֶגעֶג
 םעֶנּופ םיִקָלֲחְְּבעֶגעֶג רֶע טֶה רֶטֶכעֶט נּוא ןּז
 בּוׁשָחַא ןְּבעֶנעֶג רֶע טֶה הָנַה ּוצ נּוא ׁשייֵלַפ

 טיִמ םִע ןְמעֶנ ּוצ יּואָר זיִא םִעֶו סאוָו קָּלַה
 הָנַח טאַהעֶגּביִל טָה רֶעםּוראוָו םיִנָּפ ןייֵׁשַא
 נּוא טֶכאַרְט ריִא ןְסאָּלְׁש רַפ טָה טאָנ נּוא
 הָניִנְּפ נּוא טאַהעֶג טיִנ רֶדְניִק ןייק טאָה איִז

 ןְגאָו ריִא טְגעֶלְּפ גוא ןיִנְרעֶצ רֶד יִז טְנעֶלְפ
 ּוצ לעֶטְנאַמַא טְפֹוקעֶג טיָנ ּוטְסאָה םּוראוָו

 םניילק ןייַר ּוצ לֶדְמעֶהַא ףֹוא ןּוזןֵסֹורְג ןייַד
 םיִמָכֲח יִד ןיִנְרעֶצ רֶד איז לאָז איִזיִדְּכ ןוז
 םִיַמָׁש םֵׁשָל ןעֶועג ןוֵכמ ְךִז טֶה הָנינּפ ְגאז
 ןאָט הֶלִּפְּת לאָז יִז יֵרְּכ הֶנַח ןיִנְרעֶצ רָד ּוצ
 טְנייוַועֶג טֶה הָנַה נּוא רָדְניִק ןְּבאָה ּוצ טאָנ ּוצ

 םאב העשת תרטפח
 ,טיִנ טְלאַה נוא הָרּובָנ ןיימ טיִמ אייֵו ףְלעֶה
 ּבאָה ְךיִא נוא ןייֵלַא ריִמ ּוצ הָרּובְנ איד

 . ריִמ ּוצ טיִנ ְּךֹוא םאָד טְלאַה נּוא תֹוריִׁשֲע
 / טייל איִד ּוצ הֵקָדְצ ּביִנ ְךיִא טְרֶעיינ ןייֵלַא

 ןְראוָו ןיִנעֶז םוִז ןְשְנעֶמ יד ןופ ןיִּב ךיִא בֹוא
 רֶדְניק ךימ ּואָל רֶרָע רעֶד ףוא ןְפאַׁשאַּב
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 יִד ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יִד ןעוֶו נּוא דְרֶע רֶד ףֹוא
 :ןֵמֶאְְמּוק ַחיִׁשְמ טעוֶוֹוזַא ןְטְלאַה ןְכאַזייֵרְד

 ןאַמ ריִא םאָה ןיִסֶע טְלאוָועֶג טיִנ טאָה נוא
 . נוא ּוטְסְנייוו םּוראָו טְנאָזעֶג ריִא ּוצ הָנְקְלֶא
 ץְראַה ןייַד זיִא םּוראוָו נּוא ןיִסֶע טיִנ טְסֶליוִו
 - ןְהעֶצ יַד ןּופ רֶּביִל ְּךיִד ּבאָה ְךיִא גיִרֵעֹורְמ
 םֶקְּתַע ןעֶניוַועֶג ריִמ טאָה הָניִנְּפ סאו ןּז
 ןיסעםעֶד ְּךאָנ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא הֶנַח זיִא (הָנַח
 יִלֲע נא ןְקָניִרְט םעֶד ְּךאָנ נוא הֹליִׁש ןיִא
 - איד ייַּב ליִטָׁש ןייֵא ףוא ןָסעֶזעֶג זיִא ןַהֹּכה
 - גאָט םֶד ןיִא ןעֶד לַביִה םעֶנופ ְּךֶלְיִטְׁש ייֵּב
 / רעֶּביִא טַפֹוׁשַא רַפ טְכאַמעֶג םיִא ןעֶמ טֶה
 / רֶטיֵּבַא טיִמ ןעוֶועֶג זיִא הֶנַח נּוא לֵאָרְׂשִי
 / ןייֵא טאָה אױ נוא טְנייוֵועֶג טאָה גּוא ץֶראַה

 - ּוד (תֹואָבְצ ַי) טְנאַועֶג טֶה נּוא ןאָטעֶג רֶדָנ
 . טְסאָה ּוד תֹוליָיַח ייוֵוְצ ןיפ ראַהַאטְסיִּב טאָנ

 . ןייק ןְּבאָה םוָו םיִכָאְלַמ לָמיִה ןיִא ןְפאַׁשַּב
  ּוד נוא גיִּבייֵא ןֵּבעֶל אייֵז נּוא טיִנ רָדְניֵק
 םאו דרֶע רעֶד ףֹוא ןֵׁשְנעֶמ ןֶּפאַׁשַּב טְסאָה
 םּרָד ןֵּבְראַטְׁש ןעומ ייֵז ראָג רֶרניִ ןְּבאָה

 םוִו םיִכֲאְלַמ יִד ןּופ ןיִּב ְּךיִא ּבֹוא נּוא ןְּבאָה
 ןייק ןְּבאָה םוָו לֵמָיה ןיא ןְפאַׁשַּב ןְראָו ןיִנעֶז
 יד יו ֹוזַא ןְּבעֶל גיִּבייֵא ְךיִמ זאָל טיִנ רֵדָניִק
 טאָה הָנַח נּוא ניִּבייֵא ןֶּבעֶל סאוָו םיִכֲאְלַמ
 רדניֵק ןייק ריִמ טְסעֶו טאָג ּוד ןעוֶו טְגאָזעֶג
 טיִמ ןְנְראָּב רֵפ ְךיִמ ְךיִא לעוֶו וזַא ןְּבעֶג טיִנ
 עוו הָנקַלֲא ןאמ ןייֵמ גוא ןאַמ ןְדְמעֶרְפ ןייֵא
 טעֶו נּוא ןייַז דֵׁשֹוח ְּךיִמ רֶע טעוֶו ןְהעֶז םָד
 גוא םיִרָרָאְמַה םִיַמ איד ןקָנירְט ןְּבעֶג ריִמ
ְכאַמ טיִנ הָרֹוּת ןייַד ְךאָד טְסעֶוו ּוד

 - ןייק רַפ ן

 - ןייֵא ןעוֶו טייֵטְׁש הָרֹוּת ןייַד ןיִא ןעֶד ןְגיִל

 ןייר טעוֶו נּוא םיִרְרָאְּמַה םִיַמ טְקָניִרְט הָׁשִא

 ןייק רעֶירִּפ טאָה איֵז ןעֶוו ֹוזַא תֹּונְו ןּופ ןייַז

 ןְּבאָה םעֶד ְךאָנ יז טעֶו שאַהעֶג טיִנ רֶדְניִק
 - ןְּבעֶג ןעזומ ְךֹוא ריִמ ּוטְסעוֶו םּורְד רֶדְניִק
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 לאָמ ייֵרְד טְגאָועֶג הֶנֵח טֶה םּורְד נוא רלניֵק
 יד טיִמ טֶסְניִד ןייַד ןִּב ךי א ןוָייוו ּוצ ְךֶהֶמֲא י

 ןְאָּבעגןיִנֶז רֶּבייו איד םִ תֹוצִמאייֵרְד
 םּורָד ןעוֶועֶג רֵבֹוע טיִנ יִיָזףֹואֹּבאָהְּךיִא נוא
 טאָנ טֶה הָנֵח נוא ןיזַא ןְּעֶג ריִמ ּוטְסְפְראַד
 קיִדצַא ןּוזַא ריִמ ּביִגטְנאָועֶג טֶה נוא ןְמעֶּבעֶנ

 טֶסָניִר םְמאָנ ּצ ןְּבעֶג םיִא לע ךיא נוא |

 יע לכי

 עמ םִי ירעְֶנַ ןעֶד ׁשֶרקמַה תיֵב ןיא
 זַא ׁשֶרֹקַמַה תיֵּב ןיִא הָדְובֲע יִטְׁשְרֶע רעֶייֵז
 לעוֶו ְּךיִא רֵּבָא ראָי ניסיירד טְלַא ןיִנעֶז יז

 ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא ראָי ייוֵוְצ ּוצ ןְּבעֶג ןוז ןייַמ
 ףֹוא ןייַנ ףֹוא טיִנ לאָז רָסעֶמֶלאָנ ןייק נּוא

 ןאָמ ּוצ הָלֵפָּת טְרעֶמעֶגטֶה יִז נּוא ּפאק ןייַז !
 ןירעֶהְפֹוא טעוֶו יֵז ןעוֶו טְראוַועֶג טֶה יִלֲע נּוא

 שעֶרְג טֶה הָנֲה נּוא לֹומ ריִא טיִמ ןְדייֵר ּוצ !
 ְךי ןּבאָה ןיִצְפעֶלעֶריִאראָנְץְראַה ריִא ןיִא |
 ןיִראָו טיִנ זיִא לֹוק ריא רעַּבָא טְליִקְׁשעֶג !
 רוּכיִׁש זיא יִז םִד טֶּכַרְמעֶנ יִלֵע טֶה טֵרָהעֶג !

 ןיינ לֵלַפְתִמ ְךֹוה ייֵ ןינעֶלְפ ןְמייֵצ רַפ ןעֶד
 ְךאָנ גְנאַל יו זיִּב טְגְועֶג ריִא ּוצ םֶה יִלֵע נּוא |

 ןיפ ןייוו ןייד ּפֶא הוט רֹוּכיִש ןייַז ּוטְסעֶו
 ּוד ראַה ןייַמ טיִנ טְרעֶּבְנעַג הָנַח טאָה ריד

 ּוד רַמֹולְּכ ְּךאַז רָד ןיִא ראַה ןייק טיִנ טָסיֵּב .
 טֶהיֵר ׁשֶדֹוקַה חּור רַד סאד ןָזוִועֶג טְסאָה -
 ראָנ רֹוּכיֵׁש טיִנ ןיִּב ְּךיִא ןעֶד ריִד ףֹוא טיִנ !

 רעווְׁש ןייֵא טאָה סאוָו הָׁשא ןייַא ןיֵּב ְךיִא
 ןקְנירְטעֶג שיִנןייוַו ןייֵק ּבאָה ְךיִא נּוא טיִמעַנ
 טאָג רַפ ץְראַה ןייַמ ןעֶסיִג רַפ הוט ְךיא נּוא
 טֶה דייֵר עֶזייֵּב טעֶרעֶג םיִא טֶה יִז לייוַו נּוא
 לַא) טְנאָזעֶג טֶה נּוא ןיִמעֶּבעֶג רָּביִא םיִא יִז
 טיִנ טֶסְניד ןייַד טְסְלאָז וד (ּךְתֶמַא תֶא ןֵּתִּ
 םיִראוָו הָניֵנְּפ הָרָצ ןיימ רַּפ דֶנַׁשַא ּוצ ןְּבעֶג
 ְךיִא ּבאָה ןְראָצ נּוא גאָלק ליפ ןייַמ תַמֲהַמ
 רָדֶא דייַר עַּפְראַׁש רעֶהַא זיִּב ריֵד ּוצ רעֶרעֶג
 טאָה הֶנינְּפ הָרָצןייֵמ וו ןְראָצ םד תַמַחִמ !
 זַא רעֶרעֶגְךיִא ּבאָה ןיִנרעֶצ ר ןאָטעֶג ְךיִמ !

 טֶה (רֶמאַֹו יֵלע ןעיונ הָלִּפִּת ןיימ ןיֵא גנאַל
 ּוצ אייֵנ טְנועֶג ריִא ּוצ טֶה נּוא טֶרָפְנֲעָנ יֵלֲע -

 ןעֶּבעֶג טעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ רָד נּוא םֹולָׁש
 םיִא ןּפ ןְטעֶּבעֶג טְסאָה יִד םוִו טעֶּכעֶג ןייַד
 ןַח ןנופעֶג טְסְניִד ןייד זאָל טְגאָזעֶג הָנֵח טֶה !
 טאָג ריִמ רַּפ טְסְלאָז ּוד םָד נא עֶגייַד ןיֵא !

 נּוא געוֶו ריִא ּוצ ןגנאַנעֶג זיִא הָנֵח נּוא ןֶמעֶּב
 יי א
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 במש הנשה שאר לש ןושאו םויל הרטפה
 ניִרֹורְמ ןייק רעֶמ ןיש טאָה נּוא ןְסעֶנעֶג טֶה
 טְרירעֶפעֶג ְךיִז ןְּבאָה ייווא טֵהעֶנ טיִנ םיִנָּפ
 ראַפ טְקיִּבעֶג ְךיִז ןּוּבאָה נּוא הּורָפ רֶד ןיִא
 נּוא הָמָר ןייק םייֵהַא ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז נוא טאָנ

 הָנַּבייוו ןייַ ןְפאָלְׁשאַּב הָנֲלֶא ׁשֶה ןֵטְראָד
 געֶו ןיִא טיִנ רָּכֶא טְנאַמ רֶד יִז טֶה םאָנ נּוא
 נוא הָּמִמַה ׁשיִמְׁשַּת רּוסָא זיִא געוֶו ןיִא ןעֶד

 אייֵוְצ טיִמ םיִׁשָדָח סְקעז ְךאָנןעוֶועֶג זיִא םָע
 איִז טאָה ןָראועֶג תֶרָּבּועְמ זיא איִז םָד געֶמ
 ןְמאָנ ןייֵא םיִא טאָה נּוא ןּוז ןייַא ןְניוִועֶג

 ְךיִא טְגאָועֶג טֶה איִז םיִראָו לֵאּומְׁש ןָּבעֶעֶג
 תֹויָתֹוא יֵד ןיִא נּוא טאָנ ןּופ ןְניִלעֶג םיִא ּבֶה
 זיִא םָד (לּואָׁשנ תֹויִתֹוא יִד אָד זיִא (לֵאּומְׁשנ
 רָד נוא (הָנְקְלֶא ׁשיִאָה געַײ) ןעייל ׁשְטייַט
 דִנּוזעֶג זֹוהְויִיַז ראָנ טיִמ ןְגְנאַנעֶג ףֹוא זיִא ןאַמ
 םיִמָי ןּופ תֹונָּברק יַד טאָנ ראַפ ןֶמְכעֶׁש ּוצ
 טֶכאַרְּבעֶג טֶה רֶע םוו תֹונָּבְרַה יד נּוא םיִבֹומ
 ןְגְנאַנעֶג ףֹוא טיִנ זיִא הָנַח נּוא בֹוט םֹוי ןיִא

 לע ְךיִא ןאַמ ריִא ּוצ טְגאָזעֶג ׁטֶה איז ןעֶד
 טְנייוְמְנַא ןיִרעוֶו טעוֶו גָנּוי רעֶד ויִּב ןֵטְראַוו
 ְךיִא לעוֶו ֹוזַא םיִׁשָדֲח גיִצְנאַוַוְצ נּוא ריִפ ְּךאָנ

 ןירעוֶו ןיִלעוֶו ריִמ נא ןְגנעֶרְּב ףֹוא םִיַא
 ןציִז ןְמְראָד טעוֶו רע; נּוא טאָג ראַפ ןְהעֶועֶג

 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ייֵז ןעֶד ראָי ניִצָפיִפ זיִא םִִל יד
 ןיִראוָועֶג טֶכֵא ןיִנעֶז יי ויִּב ׁשֶדְקַמֲה תיֵּב ןיִא
 ןיִא ןעוֶועֶג לֵאּומְׁש זיִא ֹוזַא .נוא ראָי גיִצפיִּפ

 ןיִראָוַג טְכאַרְּבעֶג ויִא רֶע דֶניו ׁשֶדְקִמַה תיֵּב
 יִא ראָ איי ןעָדןֵבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע יב
 טְכאַרּבעֶנ םיִא טֶה ןעֶמ זַא ןעוֶועֶג טְלַא רו
 ניצְפיִּפ נּוא אייוַוְצ נּוא- ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ןיִא
 רע ןעֶו ןעֶועֶג םָלַא רַע זיִא רֶהאָו
 ראָנ (ורָבָד תֶא = םקי ךאפ ןּבראָטְׁשעֶג זיִא
 אּוד זַא ןעֶד דייר עֶנייז ןייַז םִיקִמ לאָז טאַנ
 ןייֵא ןְּכעֶג ריר לאָז רֶע טאָנ ןְטעֶּבעֶג טְסאָה
 טְגאָועֶג הָאּובְנַּב יִלע ריִד טֶה קידַצ ןייֵא ןּו
 ריד לאָז סֶד טעֶּבעֶג ןייַד ןאָט טעוֶו טאָג םֶר
 םֶדטְּבייַרש ׁשֶרֶדָמ רַד נוא ןייַז םיָיֵקְמ טאָנ
 ףֹוא לֹוק תַּבַא ןייֵג םֹורַא טְגעֶלְפ אָט עֶלַא
 םע טְנאָועֶג טאָה נּוא טְלעוֶו רָצְנאַנ רעֶד
 טעוֶו םאוָו ןיִרעֶוו ןֵרוּבעֶג קיִדַצ ןייֵא טעוֶו
 טֶה םוָו הָׁשִא עֶכיִלְמיִא םּורָד לֵאּומְׁש ןְסייֵה
 ןְּבעֶגעֶג ןָמאָנ ןייַא םיִא יִז טֶה ןּוז ןייַא טאַהעֶג

 לאומש
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 רָמאָמ טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טאָה איז ןעֶד לֵאּומְׁש
 טאָה ןעֶמ זַא רֵּבִא קיִדַצ ןייֵא ןייַז רע טעוֶו
 םאָד טְגאָועֶג ןעֶמ טֶה םיִׂשעַמ עֶנייַ ןְהעֶועֶג
 לֵאּומְש רָד זַא רָּבֶא קיִדַּצַה לֵאּומְׁש טיִנ זיִא
 ןְהעֶועֶג טאָה ןעֶמ גוא ןְראוָועֶג ןְרֹוּבעֶג זיִא
 ְךיִז טְכאַד םעטְגאָועֶג ןעֶמ טֶה םיִׂשֹעַמ עֶנייַ
 הָנקְלֶא טֶה םּורָד קיִדַצַה לֵאּומְׁש זיִא רע סֶד
 םֶד דייֵר עֶנייַז ןייז םִיָיקְמ לאָז טאָנ טְנאָועֶג
 ןְסעֶועֶג זיִא הָנַח גוא קיִרַצ ןיֵא ןייַז לאָז רֶע
 זיִּב ןּוז ריא טְניִיועֶג טֶה נּוא םייַה רעֶד ןיִא
 רֶׁשֲאַּכ ּהָמֵע ּוהֵלֲעַּתַע טְנייווְטְנַא םיִא טֶה יִז
 טיִמ טְכאַרְּבעֶנ ףֹוא םיִא םֶה יֵז נּוא (ּוּתַלְמִנ
 אייֵרָד טיִמ טְנייוְטְנַא םיִא טֶה יז זַא ְךיִ
 לעֶנאָל ןייֵא גוא לעֶמ סאָמ ןייֵא נוא ןֶסֶקָא
 טֶכאַרְּבעֶג םיִא טֶה איִז נּוא םיִכָסָנ ףֹוא ןייַוַו
 זיִא לֵאּומְׁש נּוא הֹליֵׁש ןייק זֹוה סְמאָנ ןיִא
 טְלֹוקעֶג טאָה ןעֶמ נּוא גוי ראָג ןעוֶועֶג ְּךאָנ
 דָניֵק םֶד טְכאַרְּבעֶג טאָה ןעֶמ נּוא סֶקָא םֶָד
 זיִא הָאּובְנ ןייַז סֶד ןְהעֶז לאָז רַע םֶד ילֹעּוצ
 לֵאּומָׁש םָד טְנאָז אָרָמִנ יִד ןיִראוָועֶג םִױקְמ
 ןְלֹוק געֶמ לֵאָרְׂשִי ןייֵא םאָד טיִקְסַּפִנ טאָה
 ּוצ טְכאַרְּבעֶג םיִא ןעֶמ טאָה םּורָד תֹונָּבְרַק
 ןְפאָרְמְׁש טְלאָועֶג םיִא טאָה רֶע ןעֶד ילע
 ִּבַר ןייַז רפ ןיד ןייֵא טיִקָסַּפִנ טֶה רע לייוַו
 נּוא (רַמאֹּתַ ןְמעֶּבעֶג ּפֶא םיִא טֶה הָנַח נּוא
 ןייַמ ְּךיִד טעֶּב ְךיִא יִלֵע ּוצ טְגאָועֶג טֶה הָנַח
 םָד ףֹוא ןְּבעֶג הָחְנְׁשַה ןייד טְסְלאָז ּוד ראַה
 ְךאָנ נּוא ריִמָלּת ןייד ןייַז לאָז רע סאָד דְניִק
 שעֶּב ְךיִא טְגאָזְג םיִא יִז טֶה ְךאָנ אָרָמָנ רֵד
 רעוֶוְׁש םֶד ןָפאֶרְֶׁש טיִנ םיִא טְסֶלֶז ּוד ךיד
 ןיִּב ךיא סָד .ראַה ןייֵמ ןּופ ןְּבעֶל םֶד ייַּב ְךיִא
 ּוצ ריר םיִמ ןְנאַטְׁשעֶג אָד זיִא סו הָׁשִא יר
 ּוד ןְנאַז םיִנ טפלאז ילע ּוד נּוא טאַנ ןְטעַּב
 נוא ןֶּבְראַטְׁש לאָז רע.ןְפאָרְטְׁש םיִא טְסעוֶו
 ןייא ןְּבעֶג ריִמ לאָז רע ןְטעֶּב טאָנ טסעוֶו
 גָנּוי םעֶד ּוצ אקוד ריִד ְּךיִא גאז ןּוז ןיִרעֶדְנַא
 ןְּבעֶגעֶג ריִמ טֶה טאָנ נוא ןְמעֶּבעֶג ְךיִא ּבאָה
 נוא םיִא ןּופ ןְמעֶּמעֶג בֶהְּךיִא םו שעֶּבעֶג ןייַמ
 םו געֶמ עֶלַא טאָנ ּוצ ןְניִלעֶג םיִא ּבאָה ְּךיִא
 ְגיִלעֶג רע זיא טְלעוֶו רֶד ףּוא ןייַז טעוֶו רע
 םיִא רָדיוִו ריִמ םיִא טאָנ זיִמ םּורָד טאָנ ּוצ
 גּוא ןעֶפאָרְטְׁש טיִנ םיִא ּוטְסְראָט ןיִרעֶק
 טאָנ וצ טְקיִּבעֶג ןְטְראָה ְךיִו טאָה לֵאּומְׁש

 הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטּפה

 - רֶניִלייַה ןייק אָד טיִנ זיִא םע ןיא ןְּבעֶנעֶג ריִמ

 טיי. 2 עי יה
 יא טא

  ןאָטעֶג הֶלִפְּתטאָה הֶנֵח נא (הָנַח לֶלמתִּתַק
 . ןייַמ טְנאַזעֶג טאָה נּוא טאָנ טְּבֹולעֶג טֶה נּוא
 - ןּופ ףֶליִה רֶד טיִמ ןעֶייִרְּפ ְּךיִז טּוהְט ץְראַה
 . ןְראוָועֶג ןֶּבֹוה רֶד זיא טְפאַׁשְרעֶה ןיימ טאָנ
 / רעֶד ויִא לֹומ ןיימ טאָנ ןּופ ףֶליֵה רֶד ךְרֶוד
 ,סאָד רֶניַּפ עֶנייֵמ ףֹוא ןְראוָועֶג טְרעֶטייִרְּב
  הּוט ְךיִא ןעֶד דְנייַפ יֵרעֶדְנַא נּוא הָניִנְּפ זיִא
 , טְסאָה ּוד סאו ףֶליֵה ןייַד טיִמ ןעֶייִרפ ְּךיִמ

 ; ץּוח רענייק אָד טיָנ זיִא םע נּוא טאָג יוִו ֹוזַא

 . ןֵמעַּב לאָז ןעֶמ ןייַ יּואָר לאָז רֶע סאָד ריִד

  הָרּוצ ןייַא סֹוא טְלאָמ רֶע םֶד טאָג רָונּוא יוִו
 - רָד ןיִא דֶניֵק ןייַאזיִא םָד רעֶרעֶדְנַא רָד ןיִא
 ּוצ ןיִרעֶמ טיִנ טְלאָו ריִא ּבייַל םֶרעֶטיִמ

 .טיִנ רעֶמ לאָז םִע טייקָפֹורְג נוא ךֹוה ןְדייֵר
  גנירעק ּפָא רָדָא דייֵר עֶקְראַטְׁש ןייג םֹורַא
 - םאָו ץְלַא טְסייֵװ טאָג ןעֶד לֹומ רעיא ןופ
 . עֶלַא נוא ץֶראַה ןיִא זיִא ןׁשְנעֶמ םעֶד אייֵּב
 רַפ טְלייֵצעֶג ןיִרעוֶו ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ םיִׂשֲעמי
 ןגֹוּב םָד טאָנ ןּופ גַהְנִמ רֶד זיִא ֹוזַא נּוא טאָנ

 | רעייז ףֹוא ְּךיִז ןאָל רַפ סאוָו םיִרוּבִנ יִד ןּופ

 - עַפאַלְׁש נוא ןְכעֶרְּב ּוצ םיִא טאָנ טּוהְמ ןְנֹוּב
  עֶטאַו ְךֹוא נוא ַחּכ טיִמ ןְטְראָנ ןָא ְּךיִז ןאָמ

 ןְגניִד רַּפ ךיז ןעֶזיִמ ייֵז סֶד םעֶרָא רע טְכאַמ
 / גּוא גיִרעֶגְניִה ןיִנעֶז סאוָו איִד גּוא טֹורָּב רַּפ

 רַפ ןירעֶו טֹורָּב ןְניִד רַּפ ּוצ ןֵדיִמ ְּךיִז ןאָט
 ּוצ ייֵז טְקיִש טאָנ ןעֶד ְךיִז ןְדיִמ ּוצ ןּופ ןֶטיִמ

 נח הָרָע יִּ ויִבטייקדימ ןָא ֹורְּב רֶעייֵ
 םֵהעֶג שֶה םִי זיא רֶרניִק בי נו טֶה
 םֵהעֶג טֶה איִז םוָו הָניֵנְּפ זיִא םָד רָדְניִק ליפ

 טיִמ ןטיֵנׁש רפ ןְראוָו אי זיִא רֶדיק ןְעֶצ
 טְכַא הָנינְּפ איי ןיִנֶז סֶע ןעֶד רֶדניק עֶריִא
 ייַחְצ ראָג יא יִא םִע נו ןְּבְראָטְׁשעֶג רַרְניִ
 ןְעֶבעֶגםֹא יז טֶההָנַ םאוְָּביְִּעג ריק
 איד איו ְךיַלְג טְניִכעֶרעֶנ ייֵז ןיִנעֶז טאָנ ייַּב

 ראָנ טאָה ןיילַא הַָ רֶּבֶאהֲָח ןופ רֶדְניֵ
 טאָנ (הָיחְמּו יִממ ַײנ רֵרנֵ ףָניִפ טאַהעֶנ
 רע גיִריִּבעֶל רָדיוִו טְכאַמ נּוא ןָמייֵמ טּוהָט

 רֵהיוִו טְגְנעֶרְּב נּוא ּביִרָג ןיִא ןיִרעֶדיִנ טֶכאַמ

 רעֶ;ְךייַר טְכאַמ נּוא םעֶרָא טְכאַמ טאָנ ףֹוא
 טּוהְמ נוא ןיִרעֶדיִנ ָּרַא ןׁשְנעֶמ ןייֵא טְכאַמ
 ןופ ןילעֶמְׁש ףֹוא טוט טא ןְּבייֵה רעֶד םיִא
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 טיִמ םיִא ןְצעֶז וצ ןֹויְבֶא םָד ןְּבייַה ףֹוא רֶע
 טּומ דֹובָּכ ןּופ ליִמְׁש ןייֵא נּוא תֹורָרְׂש איד
 איד ןיִנעֶז טאָג ּוצ ןעֶד ןיִנׁשְרִי ןְכאַמ ייֵז רֶע
 ןאָטעֶג טֶה רֶע נּוא דֶרֶע רָד ןּופ טְסעּפ דְנּורְג
 (רֹומְׁשִי ויָדיִסֲח יֵלָנַר) טְלעֶוו יד אייֵז ףֹוא
 ןֵטיִה טאָג טּוט םיִדיִסֲח עֶנייַז ןּופ סּוּפ איד
 םָד (דיוי ןייֵא ןָא וָדיִסֲח טייֵמְׁש םּורָד נּוא
 ןעֶנייֵַל גּוא רעֶמּורְפ ןייֵא ראָנ ׁשְטייֵט זיִא
 ׁשְטייֵט ויִא םֶד (רד"וי) ןייֵא טימ ןעֶמ טֶנייֵל

 גיִנייוַז רָדָא ליפ ראפ ןָייוַו ּוצ עֶמּורְפ ליפ
 זיִא נּוא הָבּוׁשְּת טּוט רֶנייֵא ראָנ ּוליִּפֲא ןעוֶו -

 םיִעָׁשר איִד רֶּבֶא ןְמיִה טאָנ םיִא טּומ טּוג
 ןְקְראַטְׁש ׁשְנעֶמַא ְךיִז ןעק ַחֹּכ טיִמ טיִנ
 סאוָו יִד ןְכאָרְּב ּוצ ןיִרעוֶו סע טאָנ ןינעקא
 םו רֶד ןעֶמ טְניִמ םֶד טאָנ טיִמ ךיז ןגירק

 רָע איו ְךייֵלְג זיא קיִדַצ ןייֵא טיִמ טְגיִרְק -
 טּומ עֶׁשָר םעֶד ףֹוא נּוא טאָג טיִמ טְניִרְק -

 רָד ןעוֶו ּוליִפֲא םָד לֶמיִה ןיִא ןָמְרּוטְׁש טאָג
 םיִא טּוט לָמיִה ןיִא זיִּב ןֶּבֹוה דָד זיִא עָׁשֶר
 איד ןְטִּפְׁשִמ טעוֶו טאָנ ןְֶּראַו ּפאָרא טאָג !
 ןְבייֵה רֶד טעו רֶע נּוא טְלעוֶו ירָד ןּופ ןְראַה |

 םךֶלֶמ ןְטְבְלאַועֶג ןייַ ןופ טְּפאַׁשְרעֶה םָּד !
 ןיִא טְנאָז אָרָמג איד חיִׁשמַה ְךֶלֶמ רעֶד זיִא
 לּופ טיִנ לאָז ןעֶמ טְגאָז הָדּוהְי יִּבַר תֹוּבּותֶּכ

 טיִנ ְךֹוא נּוא ןקָנירְט רֶּבייוַו ּוצ ןְּבעֶג ןייוַו
 נוא .דֹוּכיִׁש ןְכאַמ סאוָו ןְקְנאַרְמעֶג יִרעֶדְנַא
 טייֵמְׁש םִע םֶד הֶנַח ןּופ ןעֶמ טְניִרעֶל סאָד
 ןייז ְךאָנ (הֹתָׁש יֵרֲחַאע ןְּביִרְׁשעֶג ריֵא אייַּב
 ןייֵא רַפ םּונ זיִא וע םֹוּכ ןיִיַא טיִנ יִז רָּבֶא ןקורְטעֶג ןייוו טאָה ןאַמ רעֶד םאֶד ןְקְניִרְמ

 לאָז הֶׁשא ןייֵא םּואימ זיִא רֶכעֶּב ייוֵוְצ הָׁשֶא
 טְמעַׁש רָכעֶּב ייֵרְד טְקְניִרְט יז ןעוֶו ןקניִרָּט !
 טְנאָז ןעֶרעֶר אּוצ ליִּפ אּוצ טיִנ ְּךיִז איז !

 טיִמ זיִא ןאַמ רעֶד זַא רָּבֶא ריִא טיִמ טיִנ

 איד טְגעֶרְּפ ןְקְנירְט ןייוװ ליִפ איִז נעָמ ריִא
 ןייוו ןייק טיִנ הָנַה טאָה םּוראוָו נוא אָרָמִנ

 הָנְקְלֶא ןאַמ ריִארעֶמַא הֹליִׁש ןיִא ןקנירְטעֶג
 אָרָמִנ יד טְרעֶפְנע ריִא יב ןעוֶועֶג ְךאָד זיִא !
 הָטָמַה ׁשיִמְׁשַּתְּב רּוסָא זיִא ןיִנעוֶו רֶטְוא לייוו .
 . ריִא אייֵּב טיִנ זיִא ןאַמ רעֶד איו ְּךייֵלְג זיִא -

 הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה |
 טּוטןִטְסיִמ יד ןּופ ןאַמ םעֶרָא םָד דרֶע רֶד |

 גמש

 ָּא ריִמ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןופ הָדּהְי בר טְנאָ
 אָרְמְנ ִד ׁשיִמְׁשַּתִּב רּוסֶא ויִא חַרֹוא ןייֵא םָד
 ׁשְרעֶדְנַא ְךיִזלאָז ׁשְנעֶמַא תֹוכָרְּב ןיִא טְגאָז
 רֶעיִרְפְּדיִו לאָז רענְדייַס ןְניִואַד ןיִלעֶטְׁש טיִנ
 ןייֵא לאָז נּוא ץְראַה ןיִא אָרֹומ ןייֵא ןְמעֶנ ןָא
 עֶנניִרְג ןייֵא טיִמ טיִנ נּוא ּפאק םעֶד ןעֶנְייֵּב
 הָנַח ןּופ ּפא רימ ןיִנְרעֶל ץְלֶא םֶָד נּוא הָעֵד
 (שֵּפָנ תַרְמ איִהְ) ריִא ייַּב טייֵטְש סע םָד
 ץְראה רֶטיִּב ןייֵא טיִמ ןאָטעֶג הָלֵפְּת טֶה יז
 ןּופ ןעק ןעֶמ טְנאָז אָנּונְמַה בַר אָרֹומ טיִמ
 יִנְרעַל ּפָא םיִניֵר ליפ הֵֶח ןּופ הָׁשֶרַּפ רֶד
 הֶּלִפָּת רָד ןיִא ןייַז גהֹונְךיִז לאָז ןעֶמ ֹוזַא יו
 ְּביִרְׁשעֶג הָנֵח ייַּבטייֵטְׁש סֶע ויִא יִטָׁשְרָע םֶד
 טְוייוֵו סאָד (ּֿהָּבִל לע תֶרֶּבַדְמ איִה הָנֵחְוע
 וצ ןְּבאָה הָנוַּכ ןייֵא ףְראַד ׁשְנעֶמ ןייֵא םאָד
 סאָד הָלִפְּת ןייַז ןיא ןְצְראַה ןייַז טיִמ טאָנ
 (תועָנ ָהיֶתָפְׂש קרנ הֶנֵח ייַּב טייטש ירעֶדְנַא
 ןְרייֵר ןֶצְפעֶל איִד טיִמ לאָז ןעֶמ טְוייוַו םאָד
 ןיִא ןְטְכאַרְט לֵאָז ןעֶמ טיִנ הָלַפְּת רעֶד ןיִא
 הָנַח ייַּב טייֵטְׁש עֶטיִרְד םאָד ןייֵלַא ץְראַה
 ׁשְנעֶמ ןייֵא טְוייוֵו סאָד (עַמְׁשִי אֹל ּהָלוקְק
 טּומ רֶע ןעוֶו לוק ןייַז ןיִרעֶּה ןְכאַמ טיִנ לאָז
 ָהָבְׁשֲחַיַו הֶנֲח ייַּב טייֵטְׁש עֶדְרעֶפ םֶד הָלָפְּת
 רֹוּכיִׁש ןייֵא םָד טְייוו סאָד (הֵרָוּכִׁשְל יֵלֹע
 יִנְרעֶל עֶטְּפיִּפ םֶד ןאָט טיִנ הָלֵפְתןייֵק ראָמ
 טּוט רעֶנייֵא סאוָו סאָד ןעֶנאד ןּופ ּפֶא ריִמ
 טְניֵד רע יו ךיילג זיא רּוּכיׁש זיִא נּוא הָלָפְּת

 ְּביִרְשעֶג הָנֵחייַּב טייֵטְׁש םעןעֶד הֶרָז הָדֹובֲעע
 ְךֶתָמֲא תֶא ןֵּתִּת לֵא) טְנאָועֶג טֶה איִו םאָד
 ןְטְלאַה טיִנ ְךיִמ טְסְלאָז (לֵעיַלְּב תַּב יִנְפִל
 םֶד םוָו הָלֵפְּת הוט נּוא רֹוּכיִש ןיִּב ְךיִא םָד
 הרָז הדְובע טנִידעג טלאווְךיִא יו ְּךייֵלְג זיִא
 ןיְִרעֶל עֶטְסְקעֶז םָד לַעַילְּב ךֹוא טְסייֵה םֶד
 םעֶנייֵא זיִא ןעֶמ ןעוֶו סאָד ןעֶנאַד ןּופ ריִמ
 ראַפ ְּךיִז רֶע לֹאָז הָרָיְבַע ןייֵא טיִמ דֶׁשֹוח
 טאָה הָנַח איוִו ֹוזַא טייל ןינעקא ןירעֶפְנֶע
 טיִנ ןייוַו ןייק ּבאָה ְךיִא יִלֲע ּוצ טְגאָועֶג

 דֶׁשֹוח טְכעֶר טיִנ ְךיִמ טְסיִּב ּוד ןְקְנּורְטעֶג
 טְסיִו םיִא זיִא ׁשֶנעֶמ ןייֵא ןעוֶו זיִא עַטְּביִו םֶד
 ןְטעֶּב רָּביִא םיִא רֶע זּומ ֹוזַא רָבַח ןיִיַז דֶׁשֹוח
 נוא הָנֲה ןְטעֶּבעֶג רֶּביִא טאָה יִלֵע איו ֹוזַא
 רֶזֲעיַלֲא 'ר (םֹולָׁשְל יִכְלנ טְגאָועֶג ריִא טֶה
 איִה הָנַחְק קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םֶע טְנאָו
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 טֶה איִז ןעֶמ טְנייֵמ סאָד ּ(הָּבִל לַע תֶרָּבַרְמ
 ףוא ןיִנעֶז םוָו ןְטְפיִרְּב יִד ןיִגעוֶו ןּופ טעֶרעֶג
 לָׁש ֹונֹוּבַר טְנאַזעֶג טֶה איִז ןעֶד ץֶראַה םעֶדי
 ןֶשנעֶמ םֶד ןיא רֶדיִלְג ליפ טְסאָה ּוד םֶלֹוע
 דיִלָנ םּוׁש ןייק טיִנ זיִא סע נּוא ןְפאַשאַּב

 הנשה שאר לש ינש םוי תרטפה
 רֹוד םָד טְנאַזעֶג טאָג טָה ֹוזַא (ַיי רַמָא הֹּכנ

 ןנוא עֶנייֵמ ןיא ןַח ןֵגיִפעֶג טֶה רֵּבְדִּמַה
 רּביִא ויִא סאו קֶלאָּפ םאָד רֶּבְדִמ רֶד ןיִא
 ןופ נּוא הֹעְרַּפ ןופ דְרעוֶוְׁש רָד ןּופ ןֶּביִלְּבעֶג

 ןיִא ןח ןְגיִפעֶג ןְּבאָה יד ןעננְב ןּופ גּוא קֹלָמַע
 ןניִפעֶג וצ ןְגְנאַגעֶג זיִא טאָנ נוא ןְגֹוא עֶנייַמ
 ּוהָיִמְרִי טְגאָז לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא גנוהּור ןייֵא ייֵז

 ןּופ רָמולְּכ ןְטייוו ןּופ (יִל הֶאְרִנ ַי קֹוחָרַמִ
 ריִמ ּוצ טאָג ְךיִז טאָה תֹובָא תּוכְז ןיִגעוֶו
 ּוצ לאָז ְךיִא טְנאָועֶג ריֵמ ּוצ טֶה נּוא ןְזיוִואַּב

 גיִביֵא ןייַא ןְנאָז ןֹוׁשָל םעֶד טיִמ לֵאָרְׂשִי יִד
 ביִל לֵאָרְׂשִי ךיִד טאָנ ְךיִא ּבאָה טְפאַׁשְּביִל
 טְריִפעֶג נּוא ןְנֹוצעֶגְּךיִד ְּךיִא ּבאָה םָד רָּביִא
 ויִא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָד לייַוַו נּוא דָסֶח טיִמ

 ןְׁשְנעֶמ ךֶרֹוד ןְראוָועֶג טעֶוּבעֶג לאָמ אייֵוְצ
 טְנייַה רָּבִא ןְראוָועֶג בּורָח סֶע זיא םּורְד

 עב ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םֶד ןייַלַא טאָנ ְךיִא לו
 יֵרֲעַּפ דֹועג ןְּבייַלְּב גיִּבייֵא ףֹוא םִע טעוֶו ֹוזַא
 ןקוּפ עֶנייֵד ןְריִצ ןָא ְךאָנ טסעוֶו וד (ְּךיַּוּת
 יִעְטִּתרֹוענ ןצְנאַט ּוצ תֹותּורָבַח טיִמ ןייֵנ ּוצ

 רֶנְמְרעֶנןייוו ןְצְנאַלְפְּךאָנ טְסעוֶו ּוד (םיִמָרְּכ
 איד טְסעֶוֶו נּוא ןֹורָמֹוׁש ןּופ גְרעֶּב איד ףֹוא
 ּוצ ןעייַל סֹוא ראָי ןְדְרעֶפ םעֶד ןּופ תֹוריּפ

 (םֹויׁשָייִּכ) םִיַלָשּורְיןייק דֶלעֶג םֶד ןְגְנעֶרְּב
 . רָמיֵה איִד סאוָו גאָט ןייא ןייַז טעוֶו םִע ןעֶד -

 .ןיִרָדְנַא םּוצ רֶנייֵא ןְגאָז ןיִלעוֶו הָרְוּת רֶד ןּופ
 ןֹויִצ ןייק ןייֵג ףֹוא רָמאָק נּוא ףֹוא טייֵמְׁש
 עֶסֹורְנ יִד ףֹוא טאָנ ןְּבֹול ּוצ זֹוה סְמאָנ ּוצ
 ַי רַמָא הֹּכ יִּכ זנּוא טּוט רֶע סאו תֹובֹוט
 טְגאָזעֶג טאָגטֶה ֹוזַא ןעֶד (הָחְמִׂש בֹקֲעַיל ּונָר
 ןייֵא טיִמ טְגְניִז בֹקֲעַי ןּופ דִנּוועֶג זֹוּה םּוצ
 םֹורָג ןייא טיִמ טְגְניִלְק נוא הָחְמִש ןּופ לֹוק
 רֶדְנעַל יַד ןיא םוָו רֶטְרֶע עַכֹוה יִד ףֹוא לֹוק
 ןיִרעֶה טייוַו לאָז ןעמ יִדָּכ רֹקלעֶפ איד ןּופ
 טְּבֹול נּוא הָרּוׂשְּב יד ןיִרעֶהטְכאַמ לֹוק םָד
 ןייַד ןֵפְלאָהעֶג טְסאָה ּוד טאָגטְנאַז נּוא םאָנ

 = הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה
 ְו

 ,ףוא ןְפאַׁשאַּב ריִמ טְסאָהְוד נוא טֶסיִז םיִא
 .ךיִא םֶד םיִעֶג זיא םֶד ןֶעְיִרְּב ץְראַה ןייַמ
 נקי ריִמ ביג םּורד דְנקןייא גיי לאָז

 גןעֶנייִז ּוצ

 ןעֶד לֵאָרְׂשִי ןופ גיִּבייְֵּב רֶּביא םֶד קְלאָפ
 .דְנאַל ןֹופָצ ןּופ ןְגְנעֶרְּב אייז לעוֶו טאָג ְּךיִא
 ןיקָע יד ןופ ןְלְמאַ ןייֵא אייז לעוֶ ְךיִא נוא
 ,עֶדְנילְּב יִד ןייַז טעוֶו ייֵז ןיִא נּוא רֶרָע רֶד ןּופ
 ..רֵּבייַו עֶגיִדְנעֶנאָרְמ איד נּוא עֶנידיִקְניִה נּוא
  רָמֹולְּכ רָדְנאַנַא טימ עֶלַא םְנירעֶגיוִועֶג נּוא
 ,לעוֶו זיִא ייֵז ןֶׁשיוִוְצ םאוָו עֶפאַלָׁש יִד ּוליִפֲא
 .ָךֹוא אייֵז לעוֶו נּוא ןייַז סאַמְמ טיִנ ְּךֹוא ְּךיִא
 .גָנּולְמאַו ןייֵא םֹורְג ןייֵא טימ ןְלְמאַז ןייֵא
 . ןּופ(יִכָבַּבנ רעֶהַא ןירעק םיִא ְּךיז ייֵז ןיִלעוֶו
 . נּוא ןְנייוֵו ןיִלעוֶו ייֵז סאוָו ןייוֵועֶג םעֶד ןיִגעוֶו
 . םֶד ןּופ ןֵמּוק ייֵז ןיִלעוֶו ןאָט הָבּוׁשְּת ןיִלעוֶו
 .ְּךיִא לעוֶו טייקמיראַּב רעֶד םיִמ נּוא תּולָנ
 היפ יֵז לע ְךיִא תֹולָג םָד ןופ ןְרָהיִפ יי
 / ןיִא ןיִרעוֶו טְלעֶבֹורְטְׁשעֶג טיִנ ןֶלאָו אייֵז םָד
 / יו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןיִּב ְּךיִא םּוראוָו געוו םֶד
 ; םאוָו םיִטָבְׁשַה תֶרֶׂשֲע איד :ּוא רָמאָפ ןייַא

 . םֶבֵׁש ןּופ ןעוֶועֶג זיא ְךֶלֶמ רֶטְׁשְרֶע רֶעייֵז
 . ןייַא איו ֹוזַא ּביִל ֹוזַא ריִמ ןיִנעֶז יד םִיָרְפֶא
 - רָסאָפ ןייַז אייַּב טְּביִלעֶג זיִא ןוז רֶטְסֶלֲע
 רייֵר םְמאָנ ּוצ טְרעֶה (םִיֹונ ַײ רֵבָד ּועְמַׁשִנ
 ףֹוא ןָציִז סו יִד ּוצ טְנאָז נּוא רֹקָלעֶּפ ריִא
 . דְנאַל טייוַו ןייֵא ןיִא םִי םעֶד ןּופ ןלְניִא יד
 םָו טאָנ רֶד ןְנאָז יִיָז ּוצ ריִא טְלאָז ֹוזַא נּוא
 רעֶד תּולָנ ןיא לֵאָרְׂשִי יר טייֵרְּפְׁש רַּפ טֶה
 ייֵז םעוֶו רע נּוא ןְלְמאַז ןייא רֶדָיוֵו ייֵז טעוֶו

 יֵדְרעֶׁשְט ןייַז טיִה ְךְטְסאפ ןייֵא יו ֹוזַא ןִטיִה
 םֹוא טעווו טאָג ןעֶד (בקעַי תֶא ַי הֶדָפ יִּכנ
 טעוֶו רֶע נּוא בֹקֲעַי ןּופ דֹנועֶג זוה םֶד ןעֶוייִל
  סאוָו יֵד ןּופ דְנאַה רעד ןּופ ןעוֶייִל םֹוא ייֵז
 . םֹורָמִּב ּונְנֹרְו ּואָבּונ ייֵז ןּופ רקָראַטְׁש ןיִנעֶז
 םאָנ ןיִלעֶו נּוא ןֶמּוק ןיִלעוֶו אייֵז נּוא (ןֹויִצ
 , שעֶוּבעֶג טעוֶו רֶע סו ׁשֶרֹקִמַה תיֵּב ןיִא ןֶּבֹול
 .ןֹויִצ ןיִא סאוָו גְראַּב ןָכֹוה םעֶד ףֹוא ןיִרעוֶו
 .ןילעֶו נא ןְלְמאָז ןייא יז ןילעוו ייֵז נוא זיִא
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 נוא ןיִראָק םעֶד ּוצ ןְּבעֶג ייֵז טעוֶו טאָנ סאוָו
 יֵד ּוצ נּוא לָמֹוּב םעֶד ּוצ :ּוא ןייוַו םעֶד ּוצ
 אייז טעוֶו טאָג סאָו רָדְניִר נוא ףאָש עֶגְוי

 טעֶועג ָא ןייַ ןיִלעוֶו רֶּביל יֵרְיי נא ןְּבעֶג
 ויִא סאָוו ןֶטְראָנ ןייֵא איוִו ֹוזַא םיִגּונעַּת טימ |

 ןיִלעֶֶו אייז נוא רֶכאַו ליִפ טיִמ טעֶועֶג ןָא
 הָלּותְּב חַמְׂשִּת זָא) ןיִרעורְט טיִנ רֶהעָמ

 ןייֵ ןעֶיִרְפ ְךיִו טעוֶו לאָמְפְנעֶד (סֹוחְמִּב
 ןיִלעוו עֶטְלַא נּוא עֶגְנוי ץנאט ריִא ןיֵא הָלּותְּב
 לעֶו טאָנְדיִא נוא ןעֶייֵרְפ רָדְנאַנַא טיִמ ְךיִז
 נּוא דייֵרְּפ ֹּוצ טייקרעורט רעייז ןירעק ר

 טייקְרעֶורְט רֶעייֵז ןּופ ןֶעייֵרְפ רעֶד ייֵז לעוֶו
 לעוֶו ְּךיִא נּוא ףֵׁשָד םיִנֲהֹּכַה ׁשֵּפִנ יתיֵֵהְט

 ִמעֶּפ טימ םיִנָהּכ יד ןופ רֶּבייֵל יד ןְטעֶז ןא
 תיֵּב ןיִא ןְגְנעֶרְּב טעוֶו .ןעֶמ סאו תֹונָּבְרִק
 .ןְשעֶזןֶא ךיז ןיִלעוֶו קְלאָּפ ןייֵמ נוא ׁשֶרְקַמַה
 ןֶּבעֶג איִיֵו לעו ְךיִא סאו סְטּונ םעֶד טיִמ
 טְרעֶהעֶנ ןְראָו זיִא לֹוק ןייֵא טאָנ טְנאָז ֹוזַא
 לֹוק םֶד זיִא םֶד טְלעוֶו רֶד ןּופ ְּךֹוה רָד ןיִא
 איִבָנַה הָיְמְרִי ףֹוא ןניוַו ןעָוט לאָרְׂשִי יִד םִו
 קנה ס ןּופ טְרעֶקעֶג םּוא םיִא טאָה ןְדָאְרְזּובְנ סאו

 גאָלק ןייִא םֹקָיחַא ןֵּב הָיְַדְג ּוצ תּולָג םעֶד
 טְרעֶהעֶג ןעֶראָו זיִא ןייוֵועֶג רֶמיִּב ןייַא נּוא
 ןעֶנייַו טומ רֶטּומ רֶשְלֶע רעֶזנּוא לַחָר נּוא |

 טְסייֵרְטעֶג טיִנ ליוִו איז רעדניק עֶריִא ףֹוא
 םיִנ ןיִנעֶז ייֵז לייוו רדְניִק עֶריִא ףֹוא ןיִרעוֶו

 תֹובֶא יד טְנאָז ׁשֶרֶדָמ רֶד דְנאַל רעֶייז ןיִא
 ןְמעֶּב רֶּביִא וצ ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז תֹוהָמֶא יד נּוא
 טְלעֶטְׁשעֶג טֶה הָׁשַנָמ סאוָו םעֶד ףֹוא טאָנ
 טְלאועֶג טיִנ טאָנ טֶה לָכיֵה ןיִא תּומָד ןייֵא
 ןְגנאַגעֶג ןייֵרַא לַחָרזיִא ןיִרעוֶ ןְמעֶּבעֶג רֶּביִא
 תֹונְמַחַר ןייַדֶלֹוע לָׁשֹונֹוּבַר טְנאָועֶג טֶה נּוא

 יי ןּופ תֹונְמַחַב םעֶד ןּופ רָפעֶרְגְךאָד זיִא |
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 א
 בא ןָסיוִו טיִנ לאָז רֶע יִדָּכ ןעוועֶג הֵמֹוּמ

 נירעֶג ריִמ ראַפ ןָבָל רֶמאפ ןייֵמ ייַּב

 טְכאַרְבג ןייֵראְךאָד ּבאָהְךיִא וא םֶרָורְׂשּב
 טאָה בֹקֲעַי ןעֶד ןייֵַא זה ןיִא הָרֶצ ןייֵמ

 נּוא םֶנ
 ְךִמ לאָז ןעֶמ טייֵצ איד ןְמּוקעֶג זיִא םִע זַא
 רֶטְניִַא ןעֶמ ׁשֶה הָּפּוח רעֶד רֶמנוא ןְרָהיִּפ
 גּונעֶג טיִנ נוא הֶאֵל רֶמְסעֶוְׁש ןיימ טרָהיּפעֶג
 ְךָנ ריִא ְךיִא באָה ןָגיְׁשעֶג ּבאָה ְךיִא םנ
 ריִמ טֶה בֹקֲַי םו םיִנְמיִס יִד ןעוֶועֶג רַסֹומ

 דמש הנשה שאר לש ינׂש םויל הרטפה
 עֶנייַמ זַא ָךֹוא םּורָד טיִנּבֹוא נּוא םֶד ןיִּב ְּךיִא םֶמּונ םעֶד ּוצ ְךייֵט ןייֵא איז ֹוזַא ןעֶהיִצ ְּךיִז

 תּומָד ןייֵא טְכאַרְּבעֶג ןייַרַא ןְּבאָה רַדְניִק
 אייז נוא ןעֶגייַוְש ְּךוא ּוטְסְרעֶהעֶג לָכיֵה ןיִא
 טְנאָזעֶג טאָנטֶה ֹוזַא (ַי רַמָא הּכ) ןייַזלֵחֹומ
 רֶמָלְמ טיִג טְסאָה ּוד לֵחָר ּוצ טְרעֶפְנֶעֶג נּוא

 לֹוק ןייד דייַמ רַפ לֵאָרְׂשִי ףֹא ןעֶועֶג תּוכָז
 ןעֶד ןירעֶרְמ ןּופ ןעֶגוא עֶנייַד נּוא ןייוֵועֶג ןּופ
 םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד ּוצ רֵכָׂש רֶמּונ ןייַא אָד זיִא סֶע
 ךיז ןיִלעוֶו רֶדָניֵק עֶנייֵד נּוא טאָנ טְנאָז ֹוזַא
 נּוא רֶנייַפ םֶד ןּופ דְנאַל םָד ןּופ ןּורעק םּוא
 ףֹוס ןייַד ּוצ גְנּונְפאָה ןייֵא ןְדְנאַה רַפ זיִא םִע
 ךיז ןיִלעוֶו רֵדניִק עֶנייֵד נוא טאָ טְנאָז ֹוזַא
 . עֹומָׁשנ טאָנ טְנאָז לּובְנ רֶעייֵז ּוצ ןיִרעֶק םּוא
 םְרעֶהָנ ּבאָה ךיא (רֵדֹונְתִמ םִיַרְפֶא יִּתְעַמָׁש
 ּוצ טְגאָז רֶע נּוא ןְנאָלְק רֶעייֵז טּוט םִיַרָפָא

 ןְפאָרְטְׁש ןאָּטעֶג ְּךיִמ טְסאָה ּוד טָאנ רימ
 טְפאָרְטְׁשעֶג ןֶראָוו ןיֵבךיִא נּוא םיִרּוסְי טיִמ
 סאָו ּבָלאקַא איוִו ֹוזַא דֶליוִו ןעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא

 אָׂשַמ רעֶד ןיִא ןעֶהיִצ ּוצ טְנייֵעֶג טיִנ זיִא
 ְךיִא שעֶּב טְנייַה טְגיִדְנִועֶג ְּךיִא ּבאָה םּורְד
 ןירעק םיא ְּךיִמ לאָז ְךיִא ץֶראַה ןייַמ קעו רֶד
 זיִא םּורָד טאָנ ןייֵמ ְּךאָד טְסיִּב ּוד םּוראוָו
 טְֶניִד ןייַד ּוצ ןירעק םוא ְךיִז לאָז ןעֶמ יּואָר
 ּבאָה טְסְניִד ןייַד ּוצ ןירעקםיא ןייֵמ ְּךאָנ ןעֶד
 םאֶו םיעָר םיִׂשֲעַמ עֶנייַמ ףֹוא הָטָרֲח ְּךיִא
 ּבאָהְּדיִא זַא םעֶד ְּךאָנ נוא ןאָמעֶג ּבאָה ְךיֶא
 ריִד ןיִא טְשְלעֶפעֶג ּבאָה ְךיִא זַא טְסּואוועֶג

 ןייַמ ףֹוא דְנאַה ןייֵמ טְּפאַלְקעֶג ְךיִא .ּבאָה
 ןייֵא ףֹוא הָטָרֲח טֶה םוָו רֶניֵא יו ֹוזַא ְּךיִד
 טְמעֶׁש ראַפ נּוא ׁשָיּובְמ ןיִּב ְּךיִא נוא ְּךאַז
 ןיימ ןופ דֶנאַׁש יַד גאָרְט ְּךיִא סאָד ןְראוָועֶג
 ףֹוא הָובִמ ךיִמ ןיִנעז דְנייֵפ איד ןעֶד דֵעגּוי
 דָנעֶגּוי ןייֵמ ןיא ןאָמעֶג ּבאָהְּדיִא םָו דֶניִז רָד
 ףֹורָד טאָג טְנאָז םִיַרְּפֶא ץֶלַא טְגאָלְק ֹוזַא
 ריִמ ויִא םִיַרְפָא רֶד (םִיַרְפָא יֵל ריקָי ןֵּבַה
 ןעֶמ סאוָו ריִחָי ןֶּב ןייֵא איו ֹוזַא רייט ֹוזַא
 ְךייַלְג ריִמ זיא רֶע ןְליוו ןייַ ץֶלַא םיִא טּוט
 טְליִּפֶׁש רֶטאַפ רעֶד סאו דְניִק ןייַא יו ֹוזַא
 םיִא ןּופ דייֵר ְךיִא ןעוֶו ןעֶד םיִא טימ ְּךיִ
 נוא ןְנאַמ רעֶד ְךֹוא ְּךאָנ רעֶד םִיָא ְּךיִא הוט
 םיִא ףֹוא ןְמּורְּב םיִרעֶרעֶג עֶנייַמ ןעוט םּורָד
 .רָּביִא ְּךיִמ ּוט ְךיִא (י םּואָנ ּונָמֲחַרֲא םִחַרֹת

 :טאָנ טְנאָז ֹוזַא ןְמיִראַּב רעֶד םיִא
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 (בֹורק ֹותֹויְהַּב ּוהּואָרְק ֹואְצָמְהְּב יי ּוׁשְרַד)
 ְךיִז טְואָל רע ןעוֶו טאָנ טְשְראָפ

 טְרעוֶו סע רֶדייֵא זיִא סאָד ְךייַא ּוצ ןְניִפעֶג
 זיִא רֶע זַא .םיִא טָּפּור ןיִד רַזָג רעֶד רַחְנ
 ואָל (וּכְרַד עֶׁשֶר בווֲעע ְךייַא ּוצ טְניִהאג
 תֹובָׁשֲחַמ עֶטְכעַלְׁש עֶייַ זאָל רפ עׁשֶר רָד
 ְךיִז טעוֶו טאָג ּוצ ןירעק םּוא ְךיִז זאָל נּוא
 לאָז רע נּוא םיִא רעֶּביִא ןְמְראַּב רעֶד טאָנ
 טּוהְט רע ןעֶד טאָג רָוְנּוא ּוצ ןיִרעֶק םּוא ְךיִז
 אֹל יִּכ) תֹוריבע יִד ןעֶּבעֶג ראַפ ּוצ ןיִרעֶמ
 איו ֹוזַא טיִנ ןעֶד (םֶכיֵתֹובְׁשֲחַמ יֵתֹובְׁשֲחַמ
 נוא תֹוכָׁשֲהַמ ירעֶייַא ןיִנעֶז תֹובָׁשֲחַמ עֶנייֵמ
 ןיִנעֶו עֶניימ ןיִנעֶז ןעֶנעוֶו ירעֶייַא יו ֹוזַא טיִנ
 ןִזאָל ראַפ לאָז עֶׁשֶר רעֶד ְּךיִא םייֵה םּורְד
 געוֶו ןיימ ןיִא ןייֵג לאָז נוא גע ןְטְכעֶלְׁש ןייַ
 עֶנייז ןְואָל ראַפ לאָז רֶטְכעֶה םּוא רעֶד גּוא
 וצ ןעֶטְכאַרְט לאָז נּוא תֹובָׁשֲחַמ עֶטְכעֶלְׁש
 ְגוא עֶנייַמ ןיִא טְלעֶּפעֶג לאוו םע.סאוָו ןאָמ
 ְךֹוה איוִו ֹוזַא ןעֶד (ץֶרָאֵמ םִיַמָׁש ּוהְבָנ יִּכת
 יִנעז ְךֹוה ֹוזַא דְרֶע רעֶד ןופ ןיִנעֶז ןְלְמיִה יִד
 עֶנייַמ נּוא ןעֶנעוֶו יִרעֶייַא ןּופ ןעֶנעוֶו עֶנייַמ
 ריִא ןעֶד תֹובָׁשֲחַמ יַרעֶייִא ןּופ תֹובָׁשֲהַמ
 ּביִגְךיִא נּוא ריִמ ןיִא ןייַז דַרֹומ ּוצ טְכאַרְמ
 נּוא ריִמּוצ ךייַא ןיִרעק םּוא ּוצ ץראַה ןיימ
 יֵתֹובְׁשֲחַמ אל יִּכ) טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד
 טיִנ זיִא ןיד ןייַמ ןעֶמ טְנייֵמ (םֶכיֵתֹובְׁשֲחַמ
 ןעוֶו ןיִד רעֶייַא ייַּב ןעֶד ןיד רעֶייַא ּוצ ְךייֵלְנ
 ייַּב נּוא בײַ רֶע טְּבייֵלְּב הָדֹומ זיִא רֶנייֵא
 רּוטַּפ רע ויִא הָדֹומ ויִא רֶנייֵא ןעוֶו ןיִד ןייַמ
 רֶׁשֲאַּכ יִּכ) טְמיִראַּב רעֶד ְךאָנ טְרעוֶו נּוא
 יו ֹוזַא ןעֶד (םִיַמָּׁשַה ןֵמ גָלָׁשַהְו םָׁשְנַה דֵרֵי
 םעֶד ןּופ טְרעֶדיִנ אייֵנְׁש רעֶד נּוא ןְגעֶר רעֶד
 ראָנ גיִדייֵל םּוא טיִנ ְךיִז טרעק נּוא לֶמיֵה
 נּוא תֹוריֵּפ נּוא הָאּובִּת ןעֶסְקאַו טְכאַמ רֶע
 רייֵר עֶנייַמ ןיִנעֶז ֹוזַא ןיִסֶע ּוצ טֹורָּב טיִנ

 רופכ םוי תירחשל הרטפה
 לושכמ ּומיִרָה ְךֶרד ּונַּפ ולֹוס ּולֹופ 'רַמָאְ

 ןּופ טְנאָז איִבָנ רעֶד (יִּמִש ְּךֶרֶדֶמ
 םוא טמֹור געוֶו םעֶד טעֶרְמ ןיִנעוֶו םָמאָנ
 ףֹוא טְּבייֵה געוֶו רעֶייַא ןּופ עֶרֶה רֶצָי םעֶד
 קְלאָפ ןייֵמ ןּופ געוֶו םֶדןּפ גְניִלְכֹוְטְׁש םֶד
 תֹובְׁשַחמ יִטְכעֶלְׁש רעֶייִא ּפָא טּוט רֶמֹולְּכ

 רוביצ תינעתו חילדנ םוצ תרטּפה

 סאָד ןעֶכאַז איִד ןָא טְמעֶנ םאוָו ןעׁשְנעֶמ

 2 טא עא

 - ןיִּכ ְךיִא םָר לֹומ ןייַמ ןופ םֹורַא ןעֶייִג סאוָו
 ְךיז ןילעוֶו םיִאיִבָנ עֶייֵמ ְּךֶרֹוד עִיַדֹומ ְּךייַא
 איו ראָנ גידייֵל ןירעק םּוא טיִנ ריֵמ ּוצ
 - טְקִישעֶג םיַא ּבאָה ְּךיִא סאוָו םֶָד ןאָט ןיִלעוֶו
 / ןּופ דייַר איִד ןיִא ןיִרעֶה ּוצ טְלאָז ריִא ראָג
 | םֹולָׁשְבּו ּואֲצַת הָחְמִׂשְב יִּכנ םיִאיִבְנ איד
 |  םֹורַא ריִא טעֶוו דייֵרְּפ טיִמ ןעֶד (ןּולְבּוּת
 טְכאַרְּבעֶנ .ריִא טעוֶו םֹולָׁש טיִמ נוא ןייַנ
 . איד נּוא גְרעֶּב איִד דְנאַל רעֶייַא ּוצ ןיִרעוֶו

 , םאָר גְנאַועֶג ךייַא ראפ ןְנעֶפע ןיִלעוֶו ְךייֵה
 . םאָד תֹוריֵּפ עֶמּוג ןְסְקאוַו ייֵז ףֹוא טעוֶו סָע
 ; עֶלַא נוא אייֵז רעֶּביִא ןעֶגְניז ןיִלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ
 / טיִמ ןעֶׁשֹור ןיִלעוֶו רֶלעֶפ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב
 , ׁשֹורְב הָלֲעַי ץוצַענה תַחַּפנ ןעֶנייַוְצ יֵרעייז
 | טֶרָא םעֶד ףֹוא (םֶדָה הָלֲעְי דָּפְרִסַה תַחַתְו
 / ףֹוא טעו ץּוצִענ טְסייֵה סאו ןֶראָד םעֶד ןּופ
 | םֶרָא םעֶדףֹוא נא םֹוּב ןְרעֶמְקאְּב ןייֵא ןייֵ
 / ףֹוא טעֶו דָּפָרַס טְסייֵה סאוָו ןְראָד םֶד ןּופ
 / םעֶד ףוא ןעֶמ טְנייֵמ םאֶד םֶדָה ןייֵא ןייֵג
 / ןייג ףֹוא ןיִלעוֶו ֹוזַא םיִעָׁשָר איִד ןּופ טֶרָא
 . ןְראָל רַּפ ןיִלעוֶו םיעָׁשר איִד סאָד םיִקיִדַצ
 . ּוצ טאָנ וצ ןייַז טעוֶו ְּךאַז איִד נוא ןיִרעוֶו
 ראַּפ טיִנ טעוֶו רֶע סאָד םֵׁש ןעֶניִּבייֵא ןייֵא
  טאָנ טאָה וזַא (ַי רַמָא הֹּככ ןיִרעֶו ןְסיִנְש
 םֹוהְס נּוא טָּפְׁשִמ םעֶד טיִה טְנאַועֶג
 טְניִהאָנ זיִא ףֶליֵה ןיימ ןעֶד טייֵקיִטְכעֶרעֶג
 םַניִהאָנ זיִא טייֵקיִטְכעֶרעֶג ןייַמ גוא ןָמּוק ּוצ
 ןאָמ טעֶו ריִא ןעוֶו ןיִרעוֶו טְקעֶלְּפְנא ּוצ
 (תאז הֶׂשֲעַי ׁשֹונֲא יֵרְׁשַא) םיִׂשֲעמ עֶטּוג
 ןעֶכאַו איֵד טּוהְמ םאוָו ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד לאוו
 םעֶד לאוו גּוא ןייֵטְׁש רעֶטייוַו ןיִלעו סאוָו

 טי יי

 ןייַז טיה נוא ןייַז לֵלַחְמ ןּופ תֶּבַש טיִה רַע
 סאוָו סאָד ןאָמ טיִנ לאָז רֶע םאֶד דְנאַה

 : !ויִא ןייַב

 - יִּכנ טְלעֶבֹורְטְׁשעֶנ ייֵז ןיִא טְרעֶוֶו ריִא סאוָו
 טְגאָועֶג טאָה ֹוזַא ןעֶד אָׂשַנְו םָר רַמָא הכ
 רֶע םוָו טאָג רָנעֶּבֹוהעֶג רעֶד נּוא רֶכֹוה רֶד
 טאָה גיִלייֵה זיִא ןְמאָנ יז ניִּבייֵא זיּב טעּור

 נּוא ְךֹוה (ןֹוּכְׁשֶא שֹודקְוםורמנ טְגאָועֶג רֶע
 ןיִּב ןְטְראָד ןּופ נּוא ןעֶור ְךיִא הּוט גיִלייֵה
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 םעֶד טיִמ נּוא םיִנָסֹוטְׁש רַפ םעֶד טימ ְּךיִא
 ןיִרעֶג רעֶד ּוצ טיִמעַג גיִרְריִנ ןייֵא טאָה םוָו
 ןיִרעֶג רעֶד ּוצ נּוא עֶגיִרְדיִנ ןּופ טיִמעֶג סאָד
 ףֹוא טיִנ ןעֶד יִנעֶסֹוטְׁש רַּפ יִד ןופ ץְראַה םָד
 טיִנ נּוא ןְׁשְנעֶמ םעֶד טיִמ ְּךיִא גירק ניִּבייֵא

 דְלאַּב יו ןעֶד ןיִנְרעֶצ ְךיִא הוט גיִּבייֵא ףֹוא !
 ןְראָו זיִא סאָו ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ַחּור רעֶד !

 נּוא עַנְכִנ טְרעוֶו טאָנ רימ ראפ ןּופ ןְּבעֶנעֶג
 ןיִנעקַא טְניִדְניִועֶג טאָה רֶע םאָד הָדֹומ ויִא
 ןְפאַׁשאַּב ּבאָה ְךיִא םָו תֹומָׁשְנ יִד נּוא ריִמ
 רֶלאַּב ֹוזַא טאָנ ריִמ רפ ניִנעֶמ רֶטְנּוא ןיִרעוֶו
 ןְראָצ ןייַמ נּוא גיִרָק ןייַמ לֵּטַבְמ ְּךיִא ןיִּב
 ןּופ הֶרָיִבֲע רִד רֶּביִא ויִּתְּפצק ֹועְצִּב ןֹוֲעַּבנ
 טְניִרעֶצעֶג רֶעירפ טאָג ְךיִא ּבאָה הָליֵוְ ןייַ
 רָּביִא נוא ןְגאָלְׁשעֶג םיִא ּבאָה נּוא םיִא ףֹוא
 .םיִנָּפ ןיימ ןְנראָּב רַּפ ךיא ּבאָה הֶרָיְכִע רֶח
 ףֹוא ןיִנְרעֶצ ןאַטעֶג ּבאָה נוא הָרָצ ןייַז ןּופ
 געוֶו םָד ןיא הל"ו ןְגְנאַגעֶג זיִא רֶע לייוו םיִא

 יִתיִאָד ויָכָרְד) טְנייַה רֵָּא ןְצְראַה ןייַז ןופ
 םֶדןינעוֶועֶיי ְהֶועֶג ְךיִא ּבאָה (ּהֵאְָרֶָ
 םּורָד רימ רַפ ןְראוָועֶג גיִנעֶמ רֶטְנּוא זיִא רע

 גּוא תֹורָצ עֶנייַז ןּופ ןְלייֵה םיִא ְּךיִא לעוֶו !
 הָאּופְר ןּופ געוֶו ןייֵא ןיִא ןֶרָהיִּפ םיִא לעוו !

 ןְלאָצאַּב לעוֶו נוא ןעור ןְכאַמ םיִא לעוֶו נּוא !
 סאוָו איד ּוצ נּוא םיִא ּוצ גְנּוטְסייֵרְמ ןייֵא
 אֵרֹוּב) תֹורָצ עֶנייֵז ףֹוא טְרעֶורְמעֶג ןֶּבאָה
 ןְפאַׁשאַּב םיִא ּוצ לעוֶו ְךיִא (םִיָתָפְׂש ביִנ
 זיִּב םֶוו םעֶד ןינעקא ןעֶצְפעֶל ןּופ דייר עיינ
 עֶלַא נּוא תֹורָצ םיא ףֹוא ןָמּוקעֶג זיִא רעֶהַא
 טְנייַה ןיִלעוֶו םיא םֹוא טְניִרְקעֶג ןְּבאָה םוו
 םעֶד ּוצ (םֹולָׁש םֹולָׁשנ םיִא ּוצ עֶלַא ןָפּור
 .ןּופ טְנאוועֶג זיִא סאוָו רעֶד זיִא סאָד ןְמייוו
 םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא הָרָוּת ןיִא ןָא דְנעֶגּוי רֶד

 ךיז טאָה סאוָו ןעֶטְנִהאָנ םעֶד .ּוצ נּוא |
 טאָה נּוא טאָג ּוצ ןעוֶועֶג בַרקִמ גנאל טיִג
 טְנאז-ךיילְג עֶרייֵּב איד ףֹוא ןאָטעֶג הָבּׁשְּת
 טייֵקְנאַרְק ייַ ןופ ןְלייֵה םיִא לעוו ְךיִא טאָנ
 (ׁשֵרגִנ םִיַּכ םיִעְׁשְרָהְע תֹוריִבַע עֶנייֵז ןופ נוא
 טיִנ הֶבּוׁשְּת ןייֵק ןְליוֵו םָ םיעָׁשָר יִד ףוא
 רֶע סו םִי רעֶד יו ֹווַא ְךייֵלְג ןיִנעֶז יִד ןאָּט
 ןאק רֶע דְניוִו םָד ןןּופ ןֵּביִרְמעֶג דיִמָּת טְרעוֶו
 ןעּוט ןיִרָסאוו עֶנייַז נוא ןייַז טְליִטְׁשעֶג שיִנ
 ֹוזַא םייַל נּוא טְסיִמ ןְּבייַרְמ םֹורַא דיִמָּת
 דמ אט

 המש רופכ םוי תירחשל הרטפה

 םעֶד ןּופ ויִא רָדֵמ רָד ןעֶד םיִשָׁשָר יד ןיִנעֶז
 ְךֹוה רֶד ןיִא ְּךיִ ןְּבייַה רֶל ןֶדְניִא עֶנייַז סֶד םִי
 ויִא םָװ דֶמאז םעֶד ץּוח ןייֵנ םֹורַא ןָליוִו נּוא
 נּוא םִי םּוצ לּובְנ ןייֵא רַפ ןְראוָוטְנ טְכאַמעֶנ
 ּוצ יִז טְרעוֶו דְמאַז םּוצ טְמּוק דְניִא ןייֵא זַא
 גּוא םאָד ןְהעֶז ןָדְניִא יִרעֶדְנַא יד נּוא ןָכאָרְּב
 וזַא ןאָטעֶג םֶה רֶניֵא עֶנעֶי יו ֹוזַא ְּךאָד ןעוט
 ןְהעֶז אייֵז יִשְטאָח םיִעָׁשָר איִד ְּךֹוא ןיִנעֶז
 רֶּכיֵא טְפאָרְטְׁשעֶג ןיִרעֶוו םיעָׁשָר יֵרעֶדְנַא
 ְךאָדייֵז ןעּוט ןיִנעוֶו טסעֶד ןּופ תֹועְׁשִר רייז
 סאָד טְניִל םִי םעֶד ייַּב יו ֹוזַא נּוא תֹועְׁשִר
 ןייַז זיִא םָד לֹומ םעֶד ףֹוא םייַל נּוא טְסיִמ
 יי םיִעָׁשְר יד ייַּב טְניִלְדֹוא ֹוזַא ןְטְראָּב
 ּוצ נוא רֶלייֵמ יִרְעייֵז ףֹוא דייֵר עֶטְכעֶלְׁש
 איד ּוצ רֵּבֶא םֹולָׁש ןייַז טעוֶו םיִקיֵדְצ איִד
 טעוֶו םע םָד טְגאָזעֶג טאָנ ןייֵמ טֶה םיִעָׁשְר
 םּוצ טאָנ טְנאָז אייֵז ּוצ ןייז טיִנ םֹולָׁש ןייק
 טימ ףור (ךוׂשהַּת לַא ןֹורָנְב אָרְקְנ איִבְנ
 ּוצ ןּופ ןְדייֵמ רַפ טיִנ טְסְלאָז נוא זָלאַה ןייַד
 ּבייֵה רֶפֹוׁש ןייַא ןּופ לוק סאָד יו ֹוזַא ןָפּור
 סאָד קֶלאָפ ןייֵמ ּוצ נאָז נוא לֹוק ןייַד ףֹוא
 םִו םיִעָׁשַּפ ירעייז םיִמָכֲה יִדָיִמְלַּת יד ןיִנעֶז

 ּוליִּפֲא םֶכָח דיִמָלַּת ןייֵא ןעֶד דיִזַמְּב ןַעּומ
 רֶע טרעוֶו גְנֹוׁשְּב הָרָיַבַע ןייַא טּוט רֶע ןעוֶו
 ווה םעֶד ּוצ נּוא דיִזֵמ ןייא איו טְניִכעֶרעֶג
 םיִצַרֲאָה יֵמֲע יד ןיִנעֶז םד בֹקֲעַי ןּופ דְנוזעֶג
 ןְּבאָה ייֵז סאוָו םיִאָטֲח יִרְעייַ ןְגאָז וטְסְלאָז
 גיִרְנִז אייז ּוליִפֲא ןעוֶו ןעֶד :נֹוׁשְּב ןאָטעֶג
 גֵנוׁשַא ראַּפ טְניִכעֶרעֶג ראָנ םֶד זיִא דיִזִמְּב
 רּוסָא יא הָריִבַע יד ּבֹואטיִנ ןְסייוֵו ייֵז לייוַו
 (ןושורדיםֹוי םֹוי יִתֹואְו טאָנ טְנאָז ןאָמ ּוצ
 ןְליוֵו נּוא ןעֶׁשְראָפ גאָט עֶלַא אייֵז ןעּוט ְךיִמ

 תֹולֲאַשןיִנעֶרְפ איי ןעֶד ןיִנוועֶיימ ןָי
 ןְסיוו ןְליווייֵז יו ְךייַלְנ םיִמָכֲח ִדָימְלַּת ּוצ
 ןיימ איו ֹוזַא ייֵז ןייַז םַײקמ ּוצ ןיִנעו עֶנייַמ
 םעֶד נוא טייֵקְיִטְכעֶרעֶג טּוט סאו קְלאָפ
 טְזאָל רַּפ טיִנ רֶע טֶה טאָנ ןייַז ןּופ טָּפְׁשִמ
 םיִטָפְׁשִמ עֶטְכעֶרעֶג ץֶלַאְךיִמ יז ןיִנעֶרְפ ֹוזַא
 ברקמ ְּךיִז ןְליוו ייֵז איו ְּךייֵלְג ךיי ןָזיוו נּוא
 םיִטָּפְׁשִמ עֶנייז ןְסיוִו ןֶליוִו נוא טאָנ ּוצ ןייַז
 ? םִָיקְמ ּוצ טיָנ זיִא העד רעֶייֵז רָּבֶא תֹוָצִמ נּוא
 םינ ןיִרעֶוֶו נוא ןְטְסאָפ איִיָו זַא נוא אייז ןייַז

 (ְתיִאָר אֹלְו ּונְמִצ הָמָלִ יי נאָז טרעּפְנַעֶ
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 טאָנ ּוד נּוא טְסאַפעֶג ריִמ ןֶּבאָה םּוראוָו
 טְגיִנייֵפעֶג ןְּבאָה ריִמ ןְהעֶועֶג טיִנ םֶד טְסאָה
 ךיד טְסְכאַמ טאָנ ּוד נּוא רָּבייַל יִרעזנּוא
 טְסְפְלעֶה נּוא טיִנ םַע טְסייוֵו ּוד איוִו ְךייֵלְג
 ףֹורָד ןָּבאָה ריִמ םוָו ְּךאַז רֶד ןּופ טיִנ זְנּוא
 יִנ ְךיִא ןיִּב םּורָד טאָג טְרעֶפְנֶע טְסאַפעֶג
 םֶכְמֹוצ םֹויְּב ןֵה) םיִתיִנעַּת ירעייַא לֵּכקְמ
 ריִא םָו גאָט םעֶד ןיִא לייַו ץפַח ּואְצְמִּת
 ׁשיִנעֶפְרעֶדאַּב יִרֲעייַא ְךאָנ ריִא טייָנ טְסאַפ

 רֶּתיִהָּב ןְגיִרְק טיִנ אייֵז טְנעק ריִא בוא נּוא
 ..םיִמ נוא הָליֵזְנ טיִמ רּוסיִאְּב ייֵז ריִא טְגיִרְק
 תֹובֹוח יִלֵעַּב יִרעייַא עֶלַא גּוא טְכעֶר םוא
 ריִא םוָו גאָט םעֶד ןיִא ןְגְניוִוְצאַּב ריִא טּוט
 יִרֶעייַא קֶראַטְׁש טְנאַמ ריא סאָד טְסאַפ
 נּוא ןֵמְפאַּפ ריִא טּוט ניִרק ףֹוא ּוצ תֹובֹוח
 אל) תַעְׁשַר ןּופ טְסֹופ רעֶד טיִמ ןְגאָלְׁש ּוצ
 רָד איוִו ֹוזַא טיִנ טְסאַפ ריִא (םֹויַכ ּומּוצִת
 ײזא םאֶד גאָמ טְסאַפ ןייֵא ןּופ זיִא טּפְשִמ
 טְלאָז ריִאיִדְּכ ץֶראַה רֶעייַא ןְכעֶרְּב ּוצ טְלאָז
 הָוָכֲה) לֹוק רעֶייַא לָּמִיַה ןיִא ןיִרעֶה ןָכאַמ
 וזַא ןיִא ןעֶד ְּךיִא לאָז (ּוהֵרָחְבֶא םֹוצ הָיְהִי
 נאָט ןייַא ֹוזַא ןְלייוֵו רֶד םֹוא גאָט טְסאַפ ןייֵא
 ליוִו ּבייל ןייז ןְגינייַּפ טּוט ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו

 ןייז ןְגייֵּב ןייֵא לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד םָד ןעֶד ְּךיִא
 טְּפאַח ןעֶמ םאֶו יִקְטְנעוֶו ןייַא יו ֹוזַא פאק
 רֶע לאָז ׁשַא נּוא קאַז ןייֵא נּוא ׁשיִפ טיִמ רֶד
 ןייַא ֹוזַא ןעֶד ּוטְסְליוִו ְךיִז רָטְנּוא ןְמעֶּב סֹוא
 םוי ןייַא נּוא גאָט טְסאַפ ןייא ןָפּור ןָא גאָט
 ףַּפ (ּוהֵרָחְבֶא םֹוצ הֶז אֹלֲהְ) טאָג רַּפ ןֹוצָר
 הּוט ְךיִא םוָו גאָמ טְסאַפ ןייֵא זיִא םָד ראוָו

 ְפיִנְק יד ןֵניִפֶע ּוצ ןְלייוֵו רעֶד םֹוא םיִא ןיֵא
 ןּופ דֶניִּב איִד ןָדְניִּב ףֹוא ּוצ נּוא תעשָר ןּופ
 יִד ייֵרְפ ןְקָיַש ּוצ גּוא םיִטְּפְׁשִמ עֶׁשְלאַפ יד
 גנירעק ּפָאעֶלַא נוא ראָי ןָטְּבִיו ןיִא טְכעֶנְק
 בַעָרָלסֹרַּפ אֹלֲה ןאָט ּפֶא ריִא טְלאָז ןיִד ןּופ
 ןְגיִרְגְנּוה םּוצ ןְכעֶרְּב ּוצ טְפְלאָז ּוד (ְךיֶמֲחַל
 ןְגאָלק םוָו טייל עֶמיִרְא יִד נּוא טֹורָּב ןייַד

 ןִא ןְגנעֶרְּב וטְסְלאָז טייקמירָא רֶעייֵז ףֹוא
 ןְטיֵקאנ ןייֵא ןְהעֶז טְסעוֶו ּוד ןעוֶו זֹוה ןייַד
 בֹורֵק ןייַד ןּופ נּוא ןיִקעֶד ּוצ םיִא ּוטְסְלאָ

 עַקֶּבִי וָאנ ןְגוא עֶנייֵד ןָלעָה רַּפ טיִג ּוטְסְלאָז
 ְטְלאַּפְׁשְנסֹואטעוֶו לאָמְסְעֶד ּךרֹוא רַחׁשְּכ

 ןיִרעֶטְׁש ןְגְראָמ יד יו ֹוזַא טְכיִל ןייַד ןיִרעוֶו '

 רופכ םוי תירחשל הרטפה
 : יי י יא טשעט א ר

 / ףֹואטְכייַל נוא םִנעֶקְלאוָויִד ךְרֹוד טְלאַּפְׁש
 / ןְצאָרְּפְׁש ְּךעֶנ טעוֶו הָאּופְר ןייַד נּוא טְלעוו רֶד
 . טייֵקיִטְכעֶרעֶג ריִד ראַפ ןייֵג טעֶוֶו סֶע נּוא
 . .ְךאָנ ןְלְמאַז ןייַא ךיד טעוֶו רֹובָּכ סֶטאָג נּוא

 - ןּופ תֹומָׁשְנ יֵד םֶו טָרֶא םעֶד ןיִא טֹוט ןייַד

  טְלעֶמאַועֶג ןייַא ןְטְראָד ןיִנעֶז םיִקיִדַצ איִד
 . ןָפּור ּוטְסעוֶו לאָמְסְנעֶד (הָנֲעַי יו אָרְקִּת זָאג
 / טְסעֶוו וד ןיִרעֶּפְנע ריִד טעוֶו טאָג נּוא םאָנ ּוצ
 - וצ ְךיִא ןיִּב אָד ןְגאָז טעוֶו טאָג נוא ןעֶייֵרְׁש
 / ןאָטּפָא טְסעוֶו ּוד ּבֹוא ראָנטעֶּבְג ןייַד ןְּבעֶג
 / נּוא ןיִד םעֶד ןופ גנּוגיינ ּפָא םָד ריד ןְׁשיוִוְצ ןּופ
 ּוצ נּוא ץְכעֶלְׁש ףֹוא רֶגְניִּפ םָד טיִמ ןְקְניוִו ּוצ

 נא (ךֶשֶפַנ בַעָרָל קַפָתו טְכעֶר םּוא ןיִדייֵר
 ןייד ןְגיִרְגוה םעֶד ּוצ ןֶהיִצ םֹוא טְסעוֶו אּוד
 עֶמּוג ןֶדייֵר םיִא טיִמ טְסעֶוו אּוד ןְליוו ןֵמּוג
 רֵּביִא טְניִנייֵפעֶג זיִא םוִו ׁשֵּפָנ םֶד נּוא דייֵר
 ןיִא ןְנייֵׁש טעוֶו ֹוזַא ןָמעֶז ןָא ּוטְסעֶו רֶגְנּוה
 ןעוֶו רֶמֹולְּכ טְכיֵל ןייַד ׁשיִנְרעֶטְצְניִפ רעֶד
 רעֶד ףוא ׁשיִנְרְטְצִניִפ ןייִא ןְמּוק טעֶו סע
 - םאָד נוא .ןייַז גיִטְכיֵל ריִד טעוֶו טְלעוֶו
 גיִטָכיִל ֹוזַא טעוֶו הָרֶצ ןייַד ןּופ ׁשיִנְרְטצְנּופ
 נאָט ןֶמיִמ ןיִא ןּופ טְכיִל איד יו ֹוזַא {יִרעוֶו
 ריִמָּת ְּךיִד טעוֶו טאָג נּוא (דיִמָּת יי ְךֲחָנְונ
 רעֶד ףוא טעוו םִע געוֶו ןָמּוג םעֶד ןיִא ןְריִפ
 טאָג טעֶֶו טְׁשְראָד נּוא רעֶגנּוה ןייז טְלעוֶו
 רע טעֶװ רֶנייֵּב עֶנייַד נוא ןְטעֶו ןָא ּבייל ןייַד
 יו ֹוזַא ןייַז טְסעוֶו ּוד נוא ַחֹּכ טיִמ ןְקְראַטְׁש
 נּוא רֶמאֵוַו טיִמ טאָז זיִא סאו ןְטְראָג ןייֵא
 טייג סאוָו רֶקאַוו ןּופ גְנאַג םֹוא ןייֵא יו ֹוזַא
 ןיִרָפאוַו עֶנייֵז םאָד לאווק ןייֵא ןּופ סֹורא
 ןינְרעֶל ןיִנאַד ןּופ טְרעֶהעֶג ףֹוא טיִנ ןיִרעוֶו
 ןיילַא ןְטְסאַּפ טיִנ טֶפֶלעֶה םִעג םָד ּפָא ריִמ
 ןּבעֶג הקָדצ ןייז םּורָּפ נּוא טּוג זּומ ןעֶמ ראָנ
 םּורָד דְלעֶג םעֶד ןּופ ןְמּוק תֹורֵבֲע עֶלַא ליווו
 ןייַז ןּופ ןעֶּפעֶנ הֹקָחְצ לֵאָז ןעֶמ טְכעֶר זיִא
 ןופ ןאָט פא ְּךיִז ןיִלעוֶו םֶד ךֶרֹוד ןעֶד דְלעֶג
 דָלעֶג ךֶרֹוד ןַמּוק םָו םיִׂשֲעַמ עֶוייֵּב יִד םיִא
 ןייֵא זיִא רּּפַּכ ,םֹוי ןּופ גאָט רעֶד לייַו נּוא
 טינ םיִנּונֲעַּת ןייֵק ְּךיִז ראָט ןעֶמ סאוָו גאָט
 - םיִמָי יִרעָרְנַא ןיִא איו ֹוזַא ןאָט ןָא םיִא ןיִא
 ּפָא םיִמָכֲה עֶרעֶוְנּוא ןעֶּבאָה םּורָד םיִבֹומ
 (דָּבּוכְמ יי ׁשֹורְקִלע קּוסַּפ םֶד ןּופ טְניִרְלעֶג
 , רּּפַּכ םֹוי נאָּט ןְניִלייֵה םֶד ׁשְטייֵט זיִא םֶד

 וממלאנ



 טא שי לו לוי "רייט

 רֶדיילְק עֶנייֵׁש טיִמ ןְטְלאַה ְּךיִלְרֲע ּוטְסְלאָז !
 םּוצ ְּךיִו רָכיִלְטיִא לאָז רֹוּפַּכ םֹוי םיִא נּוא !

 הָריִבַע ןייַא טאָה רע ּבֹוא ןעֶמעֶנ ןעֶצְראַה

 הֶׁשֵא ןייֵא ףוא הָבָׁשֲחַמ ןייא טימ ןאָטעֶג !
 תֹוריֵבַע;טייֵל ליִּפ ןעוט הָּבְׁשֲחַמ טיִמ ןעֶד !

 רֶעייֵז עֶרֶה רַצָי רָד זיִא רֶּבייוַו ףֹוא טֵרּפִּב
 הָׁשְרַּפ יֵד ליִׁש ןיִא ריִמ ןעֶנייֵל םּורָד סּורְג !

 טיִנ לאָז ןעֶמ תּונָז ןּופ רייֵר םָד תֹויִרֵע ןּוּפ
 לאָז ןעֶמ גּוא רֶּבייוויִרְמעֶרְפ ןייק ייּב ןֶגיִל

 דִנּוצֲא :ןְּבאָה טיִנ אייֵז ףֹוא הָבָׁשֲחַמ ןייק !
 רּוּּכ םוי ןּופ םיִנָהְנִמ ןְּבייַרְׁש רימ ןיִלעוֶו !
 יא ּונְמַׁשָא טְנאָז ןעֶמ ןעוֶו ןייֵטְׁש לאָז ןעֶמ -
 טְגאָועֶג ןייֵלַא רעֶיַרְּפ טאָה ןעַמ יִׁשְטאָח !
 לאָמ ןייַא ְּךאָנ ןְוח םָד טיִמ ןעֶמ לאָז ּונְמַׁשָא -

 ןאָפעֶג הָריִבע;ןייֵא טֶה רֶנייִא ןעוֶו נּוא ןְגאָז
 טאָה נּוא ןעוֶועֶג זיִא אָד סאוָו ראָי םעֶד רַפ -

 םוָו רּופַּכ םֹוי םעֶד ןעוֶועֶג הָדְוְתִמ ריִא ףֹוא
 טְסעֶד ןּופ רע לאָז ראי םעֶד רַּפ ןעוֶועֶג זיִא !

 ריִא ףֹוא ְּךֹוא רּוּפּכ םֹוי םעֶד ןיא ןיִנעוֶו
 םיִא לאָזרע ןְמעֶּב טאָנ לאָז נּוא ןייַז הָדָוְתִמ
 םיִא ןייז לֵבֹוט ְּךיִז ףְראַד ןעֶמ נּוא ןייַז לֵחֹומ
 ןעֶמ נּוא ןיִנעוֶו יֵרֵק ןופ .רּּפַּכ םֹוי בָרעֶו
 ןקנּוט רעֶטְנּוא לאָמ ןייֵא ראָנ ְךיִז ףְראַד
 לֵבָא ןייֵא זיא רע יִׁשְטאָה נּוא הָכָרְּב זָא נּוא

 לֵבֹוט רוּפַּכ םֹוי בָרֶע םיִא ְּךאָד ְךיִז רע געָמ !
 יִׁשְמאח הָעְבַׁש ךאנ ןוׁש זיִא רֶע ןעוֶו ןייַז

 ןייֵא ּוצ רָּכֶאןְשאַוו טיִנ ְּךיַז ראָט לָבָא ןייֵא !
 לאָז ןעֶמ נוא ןייַז לֵבֹומ ְּךיִז ןעֶמ געֶמ הָוְצִמ -

 יורא

 לאָז עֶמ גוא ןעייד ראַפ גָניִרְג םע ןעק ןעֶמ |
 םיִמָׂשְב ליפ ןייק לאָז ןעֶמ ןיִסז ליִפ ּוצ טיִנ
 ןָציִה רעֶד טיִנ ְּךיִז לאָז ןעֶמ םֶד ןיִסע טיִנ |

 רּוּכִּכ םֹוי םיַא ןְהעֶז יֵרְק םֹולָׁשְו םַח טעוֶו נּוא !
 .6 בר םיִא ןקְנירמ שיִנְךֶלֵיִמ ןייק לאָז ןעֶמ נוא

 םעֶנייֵא ןעוֶו עַרָז ןְרעֶמ סאו ןְכאַז יִרעֶדְנַא -
 רּוּפַּכ םֹוי םיִא ןְׁשאָל רַפ טְכעֶל ןייַז טְרעוֶו |

 םוי ְּךאָנ ראָנ ןְדניִצ ןָא טיִנ םִע ןעֶמ ראָט
 ןְואָל םעלאָז :וא ןְדָניִצ ןָא םִע ןעמ;לאז רּּפַּכ
 יִד ןְזאָל ראָי עלא ןֹוׁש לאָז נוא ןיִנעֶרְּב םֹוא
 ןייֵא רוּפַּכ םֹוי ְּךאָנ ןיִנעֶרְּב םֹוא טְכעֶל :
 ןְכאָו ריִּפ ראַפ ְךיִׁש ןיִא ןייֵג געֶמ ןֶרָניוועֶג -
 םיִפְראָּב הֶנָּכִס ןייא ריִא ראַּפ זיִא סע ןעֶד |

 יי 0
 טי ריש יי דיר

 רופכ םוי תירחשל הרטפה

 . םאוו ןְכאַז עֶגְנירְג רּוּפַּכ םֹוי בָרֶע םיִא ןיִסע

 .שיִנְּדֹוא נּוא עַרֶז טְרעֶמ סע לייוו רופַּכ םֹוי

 ומש

 ןעוֶו נוא ןליֵק ראַפ טיִנ ְךיִז לאָז איִז ןייֵג ּוצ
 ְךיִׁש ןיֵא ןייֵג ןעֶמ ונעְמ ןיִנעֶר ןייֵא טייג םִע
 יֵטְׁשִרָע איר ןיִרניוִועֶג ןייא פוש ןיִא ויַּב

 ןיִסֶע אָז געָמ ןָניוִועֶג ריִא ְּךאָנ געֶט אייֵרְד
 ןייא זיִא םִע ּוליִפַא ןעוֶו :וא רּוּפַּכ םֹוי םיִא

 גאָט רֶמיִרָד רעֶד זיִא דּוּפִּכ םֹוי ּבֹוא קֵּפָס
 - ןיִסע ְךֹוא איִז געֶמ גאָט רֶדרעֶפ רעֶד רֶדֶא
 אפֹור רעֶד נוא קְנאַרְק ויִא רָנייֵא ןעוֶו נּוא
 טיִנ טעוֶו רע ןעוֶו הָנָּפְס ןייֵא . זיִא םִע טְנאָז
 הָלֹוח רֶדיִׁשְטאָח ןיִמֶע ְבעֶגםיִאְןעֶמ נעָמ ןיסע
 רעד ןעוֶו נוא ןיִסֶע טיִנ ףְראַדאַּב רֶע טְנאָז
 ' ןעוֶו ּוליִפַא וזַא ןיִסָע ףְראַד רע.טְנאָז הָלֹוח
 ןיִסע טיִנ ףראד רע ןְגאָז םיִאָפֹור טְרעֶדְנּוה
 טיִנ ןעֶמ נּוא הָלֹוח םעֶד ְךאָד ןעֶמ טְגְלאָּפ
 הָלֹוח רַד טְנאָז אֵפֹור ןייֵא ןעֶוְו נּוא ןיִסֶע םיִא
 טְגאָז אָפֹור ריִרעֶדְנַא רעֶד נּוא ןיִסֶע ףראד
 םעֶד ןעֶמ טְגלאָּפ ווַא ןיִּסע טיִנ ףְראָד רֶע
 לאָז ןעֶמ גוא ןיִסעע ףראַד רֶע טְנאָז סאוָו
 רָדָא ןיִרְגיוִועֶג ןייֵא טיִג ןעֶמ ןעֶו ןייַזטְניִראוָועֶג
 ייֵז ןעֶמ לאָז רּוּפַּכ םֹוי םיִא ןיִסעֶ;הָלֹוח ןייֵא
 ְךילָסיֵּב ראָנ לאָמ ןייֵא ןיִא ליפ ןְּבעֶג טיִנ
 רעֶד ּוצ ןְּבייַרְׁש ריִמ ןיִלעוֶו דנּוצַא :סייוו
 ןיִא ןאָט הָבּוׁשְּת לאָז רֶע ׁשְנעֶמ םעֶד ןְנאַמ
 ןְּבעֶנעֶג ווא טאָה טאָנ סאוָו גאָמ ןייֵא ֹוזַא
 רע לאָז םּורָד תֹוריֵכע עֶרעֶזנּוא .ןְּבעֶג ראַּפ
 .רֶע רָרייֵא ןאָט ּוצ הָּנּוׁשְּת ןיִקנעדּב ְּךיִז
 טְפְלעֶה טֹוט םעֶד ְּךאָנ םּוראַוו טְּבְראַמְׁש
 ִּבַר יִקָרִּפ רָד יו ֹוזַא שיִנ הָבּוׁשְּת ןייק ןֹוׁש
 טֶה ׁשיִקָל ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר טְּביירְׁש רֶוֲעילֲא
 ייֵז טיִמ טְנעֶלְפ רע םֶוו םיִרבֲח ייוֵוְצ טאַהעֶג
 ןאָמ םיׂשעמ עֶוייֵּב יֵרעֶדְנַא גוא ןֶלֶוִנ ליִּפ
 ןאָטעֶג הָבּוׁשְּת םֹורָג טאָה ןֹועְמִׁש יִּבַר נּוא
 םֶה נּוא ןיִנְרעֶל הָרֹוּת טיִמ נּוא ןְטֶסאַפ טיִמ
 נּוא ןאָמעֶג טיִנ םיִׂשֲעַמ עֶוייִּב ןייק רעֶמ ןֹוׁש
 עניו טיִמ ןְּבְראָטְׁשעֶג גאָטַא ןיִא זיִא רע;
 ןֵמּוקעֶג ןֹועְמִׁש יִּבַר זיִא ֹווַא םיִרָבֲח אייֵוְצ

 ןִמּוקְג ןְנעֶז םיִרָבֲח אייוַוְצ יד נּוא ןֶדֹע ןג ןיִא
 ונֹוּברטְנאָזעֶג םיִרָבֲח עֶנייז ןְּבאָה םֶנִהיִג ןיִא
 לֶמיִה ןיִא טְכעֶר םיִא ןייֵא ןעֶד ויִא םָלֹוע לֶׁש
 ריִמ נוא ןֶרֵע ןנ ןיִא טמוק ןֹעָמׁש יִּבַר םֶד
 ןעְמִׁש יִּבַר טרעֶפְנעֶג טאָג טאָה םנהיג ןיִא
 ןייק טאָה ריִא נּוא ןאָטעֶג הָבּוׁשָּת טאָה
 טְגאוֶג איי ןְּבאָה ןאָטעֶג טיִנ הָבּׁשְּת ןייֵק

 רימ
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 טאָנ טאָה ןאָט הָבּוׁשְּת ְּךאָנ ןיִלעֶוֶו ריִמ
 ןייק ןעֶמ טוט טוט םעֶד ְּךאָנ טְרעֶפְנֶעֶנ
 טְראַפ רָנייֵא לָׁשָמ ןייַא זיִא סע טיִנ הֶבּוׁשְּת
 םֹורְּב טיִנְדיו טָפֹוק רע עוו םַי םעֶד רָּביִא
 ןיא ןיִסֶע ּוצ טיִנ רע טאָה הָׁשֶּבַי רעֶד ףֹוא
 הָבּוׁשְּת ןייק טיִנטּומ רֶנייֵא ןעוֶו ְךֹוא ֹוזַא םִי
 ןייק טוט םעֶד ְּךאָנ ןאק רֶד ןּבעֶל ןייַז אייַּב
 ןָא טְּבְראַטְׁש םִָו רֶד נוא ןאָמ טיִנ הָבּוׁשְּת
 ףֹוא טְפאָרְמְׁשעֶג רייז טְרעוֶו רֶד הָבּוׁשְּת
 ןְביִרְׁשעֶג טייֵטָׁש םע;איוִו ֹוזַא טְלעוֶו רֶנעי
 ראַה ןייא לֶׁשָמ ןייֵא ףֹורְד רֶסּומַה רֶפָס ןיִא
 ּביִל רֶעייזייֵזטֶה נּוא םיִדָבֵע ליפ טאַהעֶנ טֶה
 ןְטְלאַהעֶג ךילרע רעֶייַז ייֵז טֶה נּוא טאַהעֶנ
 הָצֵע ןייֵא ְּךיִז ןֶשיוֵוְצ ןְּבאָה םיִדָבע יֵד נּוא
 רֶצֹוא םד ןיִנְבנִג םוא ןְלאָז ייֵז םֶד ןֶטְלאַהעֶג
 םֹוא טְכאַנ אייַּב ןְּבאָה נוא ראַה םעֶד ןּופ
 ְּבאָה נּוא רָצֹוא םָד ןּופ ריִמ יִד ןֶכאָרְּבעֶג
 לאָמַא טֶבֵננָנ םֹורַא םיִלַּכ יִטְמעֶּב עֶלַא
 םֶד טֵהעֶז נוא רָצֹוא ןייַז ןיִא ראַה רָד טְמּוק

 טאָה ֹוַא טֶבָנָנ אייַּב םיִא טאָה סע רעוֶו
 טֶסאָה ּוד סאוָו םיִדָבע,יד טְגאָזעֶג םיִא ןעֶמ
 טֶה ןאָטעֶג םֶד ןְּבאָה יד ּביִל ןעֶטְסעֶּב םּוצ
 עֶטּונ עֶנייֵז ןאָטעֶג גְנאַּב רעֶייֵז ראַה םעֶד
 רֶע טאָה טְּפאַׁשְּביִל םֹורָנ ןְנעוֶו ראָנ םיִלַּכ
 עָכיִלְרֶע ןנעַזםיִדָבעיד רַקָׁש זיא סע טְגאֶזעֶג
 ּוצ טייל יד ןְּבאָה ןאַמ םיִנ םָד ןיִלעוֶו ייֵז טייל

 יִד אייַּב הָביִנְנ ןייַד טְסע  ּוד טְנאָזעֶג םיִא
 ראַה רעֶד ְּךיִו טאָה ֹוזַא ןְנּופעֶג םיִדָבֵע
 ןעֶמ ןעוֶו ןאָמ ְּךיִא לאָז סאוָו טְכאַרְמעֶג
 ןעֶמ טעו ןְנּופעֶג הָביִנְנ איד אייֵז אייַּב טעוֶו
 ןעֶנעק טיִנ ייֵז לעוֶו ךיא גוא ןיִנעֶגְראַה ייֵז
 יֵז לאָז ןעַמ ןְטאָּביִנ רֶע טאָה ֹזַא ןייַ ליִצמ
 הָביֵננ יד ןְּבאָה ייֵז ּבֹוא ןְננעֶרְּב טֶּפְׁשִמ םוצ
 טְפְראַרעֶנ ןְּבאָה ייֵז יו געוֶו ריז ןיִא ְךיִז ייַּב
 רעֶד טֶה רֶסאַוַא ןעוֶויִג זיִא ראַה םּוצ ןְמּוק
 . ןְלאָו ייֵז דֹוסְּב םיִדָבֵע יִד ּוצ טְקיִׁשעֶנ ראַה
 ייֵז עוו רֶע נוא ןְפְראוַו רֶּפאַוַו ןיִא הֶבינְג יד
 נְנאַּב טיִנ ךייַא זאָל נּוא הֶבינְנ יִד ןייַז לֵחֹומ
 םיִנָבֲא נוא רעֶּבֶליִז נוא דְלאָנ סאָד ןּוהְט
 ּבאָה ןּבייֵלְב ןּבעֶל טְלאָז ריִא יֵדְּכ תֹובֹוט
 טֶה ייֵז ןּופ רָנייֵא ראָנ ןּוהְמעֶג ֹוזַא םיִדָבֲע יד

 עי יב

 רופכ םוי תירחשל הרטפה
 4 ץענעֶו ייֵז זַא נוא ןְמְלאַהיִנ ְךיז ייַּב הָביגְנ יד

 / טֶכּועַּב ייֵז ןעֶמטֶה טֵפֹוׁש םעֶד ראַפ ןָמּוקעֶג
 / נּוא הָבינְנ יֵד ןְנּופעֶג טיִנ ייֵז ייַּב טֶה ןעֶמ נּוא
 / תֹובֹומ םיִנָבֲא ןעֶנּופעֶנ םיִא ייַּב טֶה ןעֶמ זַא
 ; ןָנֹורְּב רעִייַז םֶהיֵא ףֹוא ראַה רעֶד זיִא ֹוזַא
 . יַד ּוטְסאָה םּוראָו טְנאָזעֶג טאָה נּוא ןְראוָועֶג
 , יִד יו ֹוזַא רעֶקאַו ןיִא ןְּפְראוועֶג טינ הֶבינָנ
 .ּוטְוּומ םּורָד נּוא ןּוהְמעֶנ ןעֶּפאָה עֶרעֶדְנַא
 / הָריֵכַע עֶרעֶדְנַא יִד ןעֶד ןְרעוֶו טְפאָרְטְשעֶג
 / ןעֶד הָריִבֲע רָּמְׁשְרֶע רעֶד ןּופ רעֶפעֶרג זיִא
 . רֵצֵירעֶד לייַַו טְבְנאַגיִנ ּוטְסאָה ןֵטְשְרע םּוצ
 - ּבאָה דֶנּוצַא רעֶּבא טעֶריִג ןָא ְּךיִד שֶה עֶרֶה
 קעוֶוַא הֶבינג יִד טְסְלאָז וד טְגאָזִג ריִד ְּךיִא
 . םעֶד ןּופ ןָרעוֶו לּוציִנ טְסְלאָז ּוד יֵדְּכ ןְפְראוַו
 . םיִרֵבֲח עֶנייַד ןְהעֶועֶג טְסאָה ּוד טֵרָפִּבּו טוט
 | םּוראָו רֶסאַוו ןיִא הֶביְֵנ יִד קעווַא ןָפְראוַו
 / הָזַבְמ טְסאָה נּוא ןּוהְטעֶג טיִנ ֹוזַא ּוטְסאָה
 . טְפאָרְטְׁשיִנּוטְסְלאָזּורְדטאּכעג ןייֵמ ןעוועֶג
 / איִד נּוא טייֵטעֶנ םיִא טאָה ןעֶמ נּוא ןעֶרעוֶו
 / םֶקיִׁשעֶג ראה רעֶד טאָה םיִרָבע עֶניִרְּביִא
 / ויַא נוא ןאַמעֶג ןָא דֹובָּכ ייֵז טאָה נּוא ןָפּור
 . טאָנ טאָה ךֹוא ֹוזַא ןעֶועֶג ְךיִלייֵרְּפ ייֵז טיִמ
 . לאָז ןעֶמ יֵרְכ ןאָט הָבּושְּת לאָז ןעֶמ ןְטאָּבעֶג
 - ןיִא איו טוט ןעֶניִּבייֵא םעֶד ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ
 םיִעָרָה םֶכיֵכְרַדְמ ּובּוׁש ּובּוׁש) טייֵטְׁש קּוסָּפ
 . ׁשְטייַט ויִא סאָד (לֵאְרְׂשִי תיֵּב ּותּומָת הָמָלְו
 - ריִא ןעֶגעֶו עֶוייֵּב עֶרעֶייַא ןּופ הָכּוׁשְּת טּוהְט
 / ןָּבְראַמְׂש ריִא טְלאַזםּוראוַו נּוא לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 / טיִמ ןאָט ּוצ הָבּוׁשִּת ןעֶמ ףְראַד םּורְד
 / ּתקדְצ םיִמ נּוא הָלָפְּת טיִמ נּוא ןעֶטְסאַּפ
 . תֹוריֵבֲע יֵד רֵּפַכְמ זיִא הֹקָדְצ יִד ןעֶד ןעֶּבעַג
 ריִמ איו ֹוזַא ְּךייַר ׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ נוא
 יֵתֹוקּחַּבתֶׁשרפ יא ִתְּבַרׁשַרְדִמ יִא ןְניִפעֶג

 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶריַרְּב ייֵוְצ סאָד הֶׂשֲעַמ ַא
 - רעֶד נוא ןעֶּבעֶנעֶג הקָדְצ ליִּפ טאָה רעֶנייֵא
 . טאָה רעֶד נוא ןְּבעֶנעֶג טיִנ טאָה רעֶרעֶדְנַא
 נּוא טאַהעֶג טֶה רָע םו נוא זֹוה ןייַז טְפֹוקְרַּפ

 - םיִא לאָמְנייַא ןעֶּבעֶנעֶג ןֹופְרעֶד הָקָדְצ טאָה
 / ייֵּבעֶגעֶג ּבייַו ןייַז םיִא טאָה הָּבַר הָנְעַׁשֹוה

  ןָפֹוע םיִּפֹע רעֶדְניִק יד לאָז רֶע ןְדָלּונ ןְהעֶצ
 . םאִו הֹקָדְצ יאַּכַנ רעֶד טְניִגעֶגעֶּב םיִא טאָה

 - ןעֶכאַמ ּוצ הָנּותֲח רלעֶנ ןֵמּונעֶג ףונוצ טאָה
  םיִא ּוצ יאַּבַנ רעֶד טאָה הָמֹותְי ַא הֶלֵּכ ןייֵא

 :םגנאזעג :
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 עֶלַא

 רוֿפכ םוי תירחשל הרטפה
 רֶע טֶה הָמֹותְי רעֶד ףוא טיִּפָע ּבינ טְנאָועֶנ
 קעֶוַא ייֵז טאָה נוא ןעֶדְלּוג ןְהעֶצ יד ןְמּונעֶג
 טְמעֶשעֶג ְּךיִז טֶה גּוא יאַּבַנ םעֶד ּוצ ןְּבעֶגעֶג
 לּוׁש ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ויִא נּוא ןעֶמּוק ּוצ םייַהַא
 ןְפְראָועֶג ְךיִז ןְּבאָה רֶדְניִק עֶגְנּו יִד נּוא ןייֵרַא
 םֶד ןעוֶועֶג ויִא גָהֶנִמ רעֶד ןעֶד םיִנֹורָתֶא טיִמ
 רֶדְניק עני יד ךיִז ןְגֶלְפ הֶּבַר הָנַָׁשֹוה םיִא
 יִד ׁשְנעֶמ רעֶד טאָה ןֶליִפְש םיִנֹורְתֶא טיִמ
 טְנייֵלעֶג קאַז ןיִא ייֵזטֶה נוא ןְמּונעֶג םיִנֹורֲתֶא
 נּוא םִי םעֶד רעֶּביִא ןְראָּפעֶג קעוֶוַא זיִא נּוא
 ראַה רעֶד נּוא טאָטְׁש ןייַא ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 ןייַז ףֹוא ףאַלְׁש ןעֶועֶג זיִא טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 זּומ רֶע סאָד םולָח ּוצ ןְמּוקעֶנ םיִא זיִא ְּךֹוּב
 ןעֶמְלאַה ּיִדּוהְי יֵד סאוָו םיִנֹורְתֶא יִד ןעֶסֶע
 ןְסייֵהעֶג ראַה רעֶד טֶה לּוׁש ןיִא תווּכוט ןיִא
 טיִנ םִע טאָה ןעֶמ נּוא םעֶד ְךאָנ ןעֶכּוזְכאָנ
 ןיִא םֶכּוועֶג טאָה ןעֶמ גּוא ןעֶניִפעֶג טְנעֶקעֶג

 ןיִא נוא םעֶמְׁש עֶלַא ןיִא ןּוא רעֶדְנעֶל
 טיִנ טאָה ןעֶמ נּוא םַי םעֶד ןּופ ןעֶפיִׁש עֶלַא
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ויִא ןעֶמ זַא נוא .ןעֶיּפעֶג
 ּוטְכאָה סאָו טְעֶרְפעֶג םיִאייֵז ןְבאָה יִדּוְ
 יא ןיִּב ךיִא טְגאָועֶג רֶע טאָה ןְפֹוקְראּפ ּוצ
 רָּביִא ראַה םעֶד ןּופ טייַל יִד ןעֶנעֶז ןאַמיִרָא

 איֵר ןעֶניִפעֶג ןעֶּבאָה נּוא ןעֶגְנאַנעֶג קאַז ןייַז
 ראַפ סאו טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ייֵז ןֶּבאָהםיִנֹורֲתֶא -

 םאָד טְנאָועֶג רֶע טֶה סאָד זיִא םיִנֹורְתֶא ןייֵא

 ןעֶׁשְנעֶּב םיִדּוהְי יִד סאָו םיִנֹורְתֶא יִד ןעֶנעֶז

 ומש

 טיִמ קאֵז םעֶד ןְמּונעֶנ ייֵז ןְּבאָה תֹוּכּוס םיִא
 ראָה םּוצ טְכאַרְּבעֶג םיִא ןְּבאָה נּוא םיִנֹורְתֶא
 נוא ןֵסעֶנעֶג אייֵז ןּופ טאָה ראַה רעֶד נּוא
 ןעֶסייֵהעֶג ראַה רעֶד טֶה ןְראועֶג דְנּוועֶג זיִא
 דָלאָנ טיִמ קאַז םעֶד יִדּוהְי םעֶד לאָז ןעֶמ
 םעֶד טְגעֶרְּפ ראַה רעֶד נּוא ןָליִפְרעֶד ןעֶדְלּוג
 טאָה ןייֵמ ְּךאָנ ּוטְסְרעֶנאַּב סאוָו יִדּוהְי םעֶד
 לאָז ןעֶמ רעֶנאַּב ךיִא טְגאָוֶג יֵדּוהְי רעֶד
 םיִלַּכ עֶנייַמ נּוא זֹוה ןייַמ ןרעק  םּוא ריִמ
 ייֵז לעו ְּךיִא נּוא טְפֹוקְראַפ ּבאָה ְךיִא סאוָו
 טאָטְׁש עֶצְנאַג יִד נוא ןרעק םּוא דְלעֶג רֶעייֵז
 טְפאַשעֶג ראַה רעֶד טֶה ןייֵג ןְגעֶקַא ריִמ ןְלאָז
 . רע דְלאַּב יו נּוא ןּוהְמעג ןֶרעוו ֹוזַא לאָז םֶע
 םיֹוא ןעֶמ טאָה טאָמְׁש ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 ויִא ֹוזַא ןייֵג ןעֶנעקַא םיִא לאָז ןעֶמ ןְגיִרְׁשעֶג
 טאָמְׁש עֶצְנאַג יִד ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעקַא םיִא ןעֶמ
 רעֶדְניִק נוא ּבייַו ןייז טִיִמ רעֶדּורְּב ןייַז נּוא
 זיִא וזַא ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעקַא םֶהיֵא ּךֹוא ןעֶגעֶז
 רעֶד זיִא געו ןיִא רעֶקאו סֹורָנ ַא ןעֶראוָועֶג
 ןקְנּורְטְרעֶד דְנּוועֶג זוה ןייַז ראָנ טיִמ רָדּורְּב
 טֶה ןְּבעֶגעֶג הָקָדְצ טָה םָוו רָד נּוא ןעֶראוָועֶג
 ןייַז ןּופ דְלעֶג נּוא םֶטּוג סאָד ראָג טְׁשְרינ
 לעוּפ יִּכ) קּוסַּפ רעֶד טְנאָז סאָד רעֶדּורְּב
 רעֶד איו ׁשְטייֵט זיִא סאָד (ול םָלַׁשָי םָדָא
 נוא טאָנ םֶהיֵא טְלאָצאַּב טְניִדְראַּפ ׁשְנעֶמ

 ;ויִא הָקָדְצ סאוָו טְהעֶז

 רופכ םוי לש החנמל הרטפה
 (רֹמאֵל יַּתיִמֲא ןֶּכ הָנֹוי לֶא ָי רַבָד יִהָיַע

 םאָנ ןופ דייֵר איִד ןעוועֶג זיִא םענּוא

 רעֶד ןיִא איי ןעֶנאָז וצ יֵּתִמא ןֵּב הָנוי וצ |
 ןיִלאָז ייֵז נאָז יז טְְלאָז נּוא הָוניִנ טאָטְׁש
 ןֶראוָו םּורָד זיִא הָאּובְנ יִד נּוא ןאַט הָבּוׁשְּת

 ֵרְבּוע ןיִנֶז יי יִׁשְטאֶח ןְויוו ּוצ ןְּביִרְׁשעֶג ןָא
 הָבּוׁשְּת רֶלאַּב יז ןְּבאָה ןעֶועֶג הֶרְז הָדֹובֲע

 טְנאַזעֶג איִיז ּוצ טאָה איִבָנ רעֶד יוִו ןאָמעֶג !
 לֵאָרְׂשִי יִד נוא ןְּפאָרְטְׁש ייֵז טעוֶו טאָנ סאָד

( 
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 ְךאָד ןְליוו גוא ְךי ֶׁשיוְִצ םיִאיִבנ ליפ ןֶּבאָה
 ןסיוִו זְנּוא טְזאָל נּוא ןאָט טיִנ הָבּוׁשְּת ןייק
 סאָד טאַהעֶג טאָה איִבָנ רעֶד סאוָו םָנ ּסאָד
 נוא ׁשיִפ ןייֵא ןיִא געַמ ייֵרָה ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 רֶד םיִא טאה ְּךאָנ רעֶד נּוא טְּבעֶלעֶג טאָה

 ךֹוא הָׁשָּבַי רעֶד ףֹוא ןעֶיִּפְׁשעֶג סֹוא ׁשיּפ
 לֵחֹומ זיִא טאָנ סאָד ןעֶסיוִו זנּוא רֶע טְזאָל
 םאָנ נוא טְלעֶֶו רֵצְנאַג רעֶד ּוצ תֹוריִבע יֵד
 יִד הֵוְניִנ ןיִא ףּור ייֵנ הָנֹוי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 רעֶּביִא איז טעוֶו טאָנ סאָד טאָטְׁש עֶסֹורְנ
 (הָנֹוי םִקיַע תֹוריִבע יִרעֶייִז ןיִגעוֶו ןּופ ןירעק
 ןעֶפֹולְטְנַא ויִא גוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹוא הָנֹוי זיִא
 טאָנ ראַפ ְּךיז ןָטְלאַהאַּב וצ ׁשיִׁשָרֵּת ןייק
 ייג ּפְראַד טיִנ רע;טעֶוֹוזַא ץֶרֶאָל ץיח ןיִא
 טאָה הֶנוי ןעֶר הָוְניִנ טאָטׁש יַד ןְפאָרְמְׁש ּוצ
 יֵדְבֹוע איִד לעוֶו ְךיִא ןעוֶו טְכאַרְמעֶג ְּךיִז
 דְלאַּב ןילעוֶו ייֵז נוא ןְפאָרְמְׁש הֶרָז הָרֹוכֲע
 עֶלַא ְךיִא הּוט לֵאָרְׂשִי יִד נּוא ןאָמ הָבּוׁשְּת
 םיִאיִבְנליִּפ ּךאָנ ןְּבאָה יי נוא ןְפאָרְטְׁש גאָט

 סאוו
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 טיִנ ְּךיִז ןירעק ,אייֵז נוא אייֵז ןָפאָרְמׁש סאוָו
 ןְפאָרְטְׁש םֹולָׁשְו םַח טאָנ טעוֶו ֹוזַא ּוצ רָד
 טיִנ רע טאָה םּורָד םיִרּוסְי טיִמ לֵאָרְׂשִי יד

 הָרָז הָרֹובֲע יֵדְבֹוע איִד ןְפאָרְטְׁש טְלאוָועֶג
 רֶע נוא (ֹופָי דֶרֵיַע הָוְניִנ טאָמְׁש רעֶד ןּופ
 ןֶמְראָד טֶה נּוא ֹופָי םַי םּוצ טְרעֶדיִנעֶג טֶה
 ׁשיִׁשְרַּת ןייק ןיינ ליוו סאוָו ףיִׁשַא ןעֶניִפעֶג

 רַכָׂש םעֶד טְלאָצאַּב ןייֵלַא טאָה רע גּוא

 טיִנ ןיִלאָז ייֵז יֵדְּכ ףיִׁש רעֶצְנאַנ רעֶד ראַּפ
 ןיִנעֶז אייֵז זַא נּוא םיִרָחֹוס ְּךאָנ ףֹוא ןְטְראוַו

 רעֶסֹורְנַא ןְראָועֶג זיִא םי ןְטיִמ ןיִא ןְמּוקעֶג
 טְכאַרְטעֶג ןְּבאָה טייֵל ףיִׁש יִד דניו םֶרּוטְׁש
 ייֵז יוִו נזא ןיִרעוֶו ןָכאָרְּב ּוצ טעוֶו ףיִׁש איִד
 ןֵטְכְראָפעֶג רעֶייֵז ךיז ןְּבאָה ןְהעֶנעֶג םֶד ןֶּבאָה
 טאָנ ןייַז ּוצ ןעֶניִרָׁשעֶג טאָה רעֶביִלְטיִא נוא
 םיִעְבׁש ןּופ ןעוֶועֶג ףיִׁש רֶד ןיִא זיִא סע ןעֶד
 ןּופ םיִלֵּכ יִד ןְפְראוָועֶג ןֶּבאָה ייֵז נּוא תֹומּוא
 יד ןָכאַמ גְניִרְג ּוצ ןייַרַא םִי ןיִא ףיִׁש רעד
 זיִא ףיִׁש רעֶד ןּופ רעֶטְסְלֶע רעֶד נּוא ףיש
 םּוראוָו םיִא ּוצ טְנאָז נּוא הָנֹוי ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 טאָג ןייַד ּוצ ףּור נוא ףֹוא ייֵטָׁש ּוטְסְפאָלְׁש
 ריִמ םאָד ןְרעֶפְנִע וָנּוא רע טעוֶו רעֶמאָמ
 ןעֶנאָז אייֵז נּוא ןיִרעוֶו ןֶרֹול ראַפ טיִנ ןיִלאָז
 ןעֶפְראוַו לָרֹונ ריִמאָל ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא
 ןייֵג רעֶטְנּוא ליוו ףיִׁש יד ןיִנעוֶו טְסעֶו ןּופ
 םיג ןֶעייֵג זָנּוא ןיִּבעֶנ ןעֶּפיִׁש עֶרעֶדְנַא גוא
 רעֶגיִדְניִז ןייַא זָנּוא ןעֶשיוִוְצ וּומ םע קעוַא
 ןעֶפְראַוַו לֶרֹונ רימ ןיִלעוֶו םּורְד ןייַז ׁשְנעַמ
 ןיִלעוֶו ןעֶלאַפעֶג םעוֶו לֶרֹוג רעֶד ןָמעוֶו ףֹוא
 לֶרֹונ רעֶד !זיִא ןעֶּפְראַוו םַי ןיֵא םיִא ריִמ
 םיִא טייל יַד ןְּבאָה ֹוזַא הָנֹוי ףֹוא ןעֶלאַּפעֶג
 הָכאָלְמ לַעַּב ןייֵא ראַּפ סאו טְנעֶרְפעֶנ
 טיִמ תֹואָמָר טייַל יִד ּוטְסּומ ְרָמאָמ ּוטְסיִּב
 ּומְסיִּב טאָטְׁשַארַּפ םִו ןּופ רָרָאהָכאָלְמ ןייַד
 ןייַד ףוא ןְראוָועֶג רַעָנ הָריְִגַא זיִא רעֶמאָט
 הָריִזְג רעֶד ןיִא ְּךֹוא טְסיִּב ּוד נּוא טאָמְׁש
 רֶמאָמ ּוטְסיִּב קְלאַּפַא ראַפ סאוָו ןּופ רעֶדַא
 קְלאָפ ןייַד ףֹוא ןְראָועֶג רַונ הָריוַא זיִא
 נוא יֵרּוהְי ןייַא ןיִּב ְךיִא טְרעֶּפְנֶעַג הָנֹוי טאָה
 רֶע סאוָו טאָג ראַפ טאַהעֶנ אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא
 נּוא הָׁשָּבִי יִד נּוא םִי םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה
 ֹוזַא הֶׂשֲעַמ איֵד טְלייֵצ רעֶד אייֵז טאָה רֶע
 ןְטְכְראָפעֶג רֶעייֵז טייל ףיִׁש איד ךיז ןְּבאָה

 רופכ םוי לש החנמל הרטפה
 / יָד ןאָמ ריִמ ןיִלאָז סאוָו הָנֹוי ּוצ ןעֶגאָז נּוא
 / אייֵז וצ הָנֹוי טאָה ןעֶּבייַלְּב ליִמְׁש לאָז םָי
 - םִי ןיִא ְךיִמ טְפֶראַַו נּוא ְּךיִמ טְמעֶנ טְנאָועֶג
 ; םייוְךיִא ןעֶד ןיִרעוֶו ליִטְׁש רע טעֶו ןייֵרַא
 / נוא ְךיַא ּוצ וייַּב סאָד ויִא ריִמ ְּךֶרֹוד סאָד
 םּוצ ןְמּוק ּוצ טְהיִמעֶנ ְּךיִז ןְּבאָה טייל איִד
 - ייֵז ןְּבאָה ֹוזַא טְנעֶקעֶג טיִנ ןּבאָה נּוא ןֵטְראָּב
 / ןְראָל דאַפ טיִנ רֶיִמאָל טאָנ ּוצ ןעֶגיִרְׁשעֶג
 . ןָּבאָה ייֵז נּוא ןיִנעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ןיִרעוֶו
 - ןָפְראועֶג ןייַרַא םיִא ןֶּבאָה נּוא הָנֹוי ןָמּונעֶג
 טְרעֶהעֶג ףֹוא םַי רָד טֶה ֹוזַא ןייַרַא םִי ןיִא
 ןָא טאָנ טאָה 6נַד ָיְי ןֵמָינ ןטֶמְרֹוטְׁש ּוצ
 הָנֹוי ןָגנּולְׁשְנייַא ּוצ ׁשיִפ ןעֶסֹורְנַא טייֵרְּבעֶג
 . ןּופ טייֵרְּבעֶג ןָא ןעוֶועֶג זיִא שיֿפ רעֶד נּוא
 זיִא הָנֹוי נּוא ּוצ רעֶד תיִׁשאֵרְּב יִמְי תֶשֵׁש
 יו ֹוזַא ׁשיִפ םעֶד ןּופ לֹומ םעֶד ןיִא ןְנְנאַנעֶג
 נּוא לּוׁשַא ןּופ רֶעֹוט ןֶסֹורְנַא ןיִא טייֵג ןעֶמ
 ןעוועֶג גיִטְכעֶל רַעייז ןֶמְראָד םיִא זיִא סֶע
 ןעֶועֶג זיִא בֹוט ןֶבֶא ןייֵא טְנאָז ריִאֵמ יִּבַר
 הָנוי ּוצ ןְמְכאַלעֶג טֶה רע גוא ׁשיִּפ םָד ןיִא
 נּוא זיִא םי ןיא םיִוןְהעֶועֶג ץֶלַא טֶה רע;םֶד
 טְסְלאָז ּוד הָנֹוי ּוצ טְנאַועֶג טאָה ׁשיִּפ רעֶד
 רַד סֶד גאָט ןייַמ ןְמּוקעֶג זיא םע םָד ןְסיוִו
 ףוא ְךיִמ לאָז ׁשיִּפ איד ןּופ ְּךֶלֶמ רֶד ןָתְיִל
 ׁשיִפ ןייֵא ףֹוא רֶע טְסֶע גאָט עֶלַא ןעֶד ןיִסע
 םּוצ ְךיִמ ריפ שיפ םּוצ טְנאַזעֶג הֶנֹוי טאָה
 ןופ ןייַז ליִצַמ ְּךיִמ נּוא ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו ןֶתָיְל
 םּוצ טְריִפעֶג ׁשיִפ רעֶד םיִא טאָה טֹוט םָד
 - ׁטֶה ןֶתְיְול םּוצ ןְמּוקעֶג זיא רֶע זַא נוא ןֶתָיול
 וצ ןֵמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא טְגאָועֶג ןָתְיְוִל םּוצ רע
 סאד ןְסיוו אייֵז נּוא םִי ןיִא גנונאוו ןייַד ןְהעֶז
 ןגנאַפ ךיד ךיא לעוֶו חיֵׁשָמ ןופ געַמ יִד ןיִא
 הָרּועְסַא ריִד ןּופ ןְכאַמ ּוצ ּוקְטְנעוו ןייֵא טיִמ
 יִד ןְויוִועֶג םיִא טאָה רֶע נּוא םיִקיִדצ יֵד ּוצ
 ןָתְיְול רֶד זיִא ֹוזַאּוניִבָא םֶהָרְבַא ןּופ הָמיִתֲח
 םֶו ׁשיִפ םֶד רַפ לייֵמ ליִפ ןְפאָלעֶג קעוֶוַא
 טְנאָועֶג הָנֹוי טאָה ןעוֶועֶג םיִא ןיִא זיִא הָנֹוי
 ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ ךיד ּבאָה ְךיִא ׁשיִפ םּוצ
 םִי ןיא סאָו ץְלַא רימ וייוַו םּורָד טֹוט םָד
 םִי ןָסֹורְג םָד ןְיוַועֶג ׁשיִּפ רֶד םיִא טֶה זיִא
 טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד םּורַא טְלְגְניִר םוָו םֹוניַקֹוא
 םיִא טֶה נּוא םֶנְהיִנ םֶד ןְוָיוועֶג םיִא טֶה נּוא
 רֵדְניִק יד טייֵטְׁש םע;איוו טְרָא םֶד ןְזיועֶג
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 רופכ םוי לש החנמל הרטֿפה
 ןיִא ןְגניִלְׁשעֶג ןייַא ןְראוָו ןיִנעֶז םִָו חַרק ןוּפ
 ֹויִא הֵנֹוי נוא הָלֵפָּת ןעּוט ייֵז נּוא דֶרֶע רעֶד

 ןייק טֶה נּוא ׁשיִּפ םֶד ןיִא גאָמ ייֵרְָד ןעוֶועֶג !
 לייו טְנאָועֶג טאָנ טאָה ןאָמעֶנ טיִנ הָלְּפְּת .

 אָ ׁשיִפ ןייֵא ןיא ןְבעֶגעֶג םיִא ּבאָה ְךיִא
 הֶּלִפִּת ןייק רֶע טּוט םּורָד םֹורָנ םיִא זיִא
 הָבקְנַא שיפ ןייֵא ןְקָיִש םיִא לעוֶו ְךיִא טינ
 ְךַלֶׁשיֵפ עֶנייֵלְק טְניִט ליִּפ טְנאָרְט איִז םיִו
 ןייז גנֶט םיִא טעוֶו ֹוזַא םיִרעֶדעֶג עֶרֶהיֵא ןיִא
 ליוו טאָג ןעֶד ןאָט הָלֵּפְּת ןעֶּומ רע טעוֶו
 ְלאַּב ֹוזַא םיקידַצ יד ןּופ הָלִפְּת יִד ןְּבאָה
 וצ ׁשיִפ ןְגירְנעֶגאָרְט ןייֵא טְקִיׁשעֶג טאָנ טֶה
 גּוא ןעוֶועֶג םיא ןיא זיִא הָנֹי םוָו ׁשיִּפ םעֶד
 ןיִא םו איִבָנ םעֶד סֹורַא ּביִנ םיִא ּוצ טְנאָז
 טאָה טאָ ןעֶד .םיִרעֶרעֶג עֶנייַד ןיִא זיִא ריִד
 מיָנ זיִא ןֵּבעֶג םיִא רימ ּוטְסליוו ןָלֹופאַּב ֹוזַא
 םיִא טיִמ ְּךיִד ְךיִא לעוֶו טיִנ ּבֹוא נוא

 טְגאָז רעֶו טְגאָועֶג ׁשיִפ רעֶד ׁשֶה ןְנניִלְׁשְנַא
 הֶכֹקִג יד טֶה ןְלֹופאַּב ֹוזַא טֶה טאָנ םֶד םִע
 ייֵז ןינעֶז לאוו םָד טְסייוַו ןָָוַל רֶד טְנאָועֶג
 טְגעֶרְפִג םֶר םיִא ןְּבאָה נוא ןֶתָיְל םּוצְגְנאַנעֶג
 ןְטאּבעֶג ֹוזַא טאָג טְגאָועֶג ןֶתָול רעֶד טאָה
 טְגאָועֶג ֹוזַא טֶה טאָג םֶד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא
 איִד נּוא הָנֹוי ןְנִפְׁשעֶג םֹוא ׁשיִּפ רעֶד טאָה

 הָֹויּוצ זיא ןְנִׁשעֶנ ןייֵא םיִא טאָה הֶבקִנ
 עֶועֶג םיִא זיִא םִע נוא ןְראוָועֶג גְנֶע רעֶיי
 הָלֵפְּת הָנֹוי טֶה דֶלאַּב ֹוזִא קְנאַטְׁשעֶג םֹורְנַא
 'יוִו םָלֹוע לָׁש ֹונֹוּבר טְנאָועֶג טֶה נּוא ןאָטעֶנ
 ןָפֹולְׁשְַאְךיִא לאָז ןיֵה יוננואןייְֵּךיִא לאָז ןיִה
 ןייִא טְסיִּב ּוד נוא לָמיִה ןיִא זיִא ליִטְׁש ןייַד
 םָד זיא דֶרֶע יד נּוא םיִכָלְמ עֶלַא רֶּביִא ךֶקֶמ

 רעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶלַא םיפ יד ןּופ יִליִקְנעֶּב
 ןּופ טירְמ יִד טקעֶלְּפְנַא ריד ּוצ ןיִנעֶז טְלעוֶו
 הּומ ְּךיִד טעֶּב ְךיִא ּוטְסְבּורְּפ ןֶׁשְנעֶמ םעֶד
 ףֶלעֶה נא ּביִרְגןְפיִט םעֶד ןּופ ןיִרעֶפְנֶע ריִמ
 טֶציִז ּוד םו טאָנ ּוד ׁשיִנָפיִמ רעֶד ןיִא ריִמ

 טְגיִהאָנ רעֶד ןיִא ריִּט רָפְנֲע ריִמ ןּופ טייוו
 זַא גיִדיִּבעֶל טְסְכאַמ נּוא ןְמייֵמ טְסּוט ּוד

 םֹוא הוט ׁשיִּפ םּוצ טְנאָועֶג טאָנ טֶה דָלאַּב .
 םֹוא הָנֹוי ׁשיִּפ רעֶד טאָה הֶנֹוי ןעֶיֵפְׁש -
 גיִצְכעֶז נּוא ףֶניִפ נּוא טֶרָדְנּוה ןיינ ןָגיִּפְׁשעֶג !

 ףיִׁש איִד נּוא הָׁשָּבַי רעֶד ףֹוא טייוװ לייַמ
 סאָד טאָג ןופ רֶדְיוו יד ;ְהעֶועֶג ְּבאָה טייֵל

 חמש
 רִלאַּב ֹוזַא איִכָנ םעֶד םיִמ ןאָטעֶג טָה טאָנ
 רֶעייֵז טיִמ םִיַלָׁשּורְי ןייק .ןְנְנאַנעֶג איי ןינעֶז
 ףֹוא טנעק רעֶד טאָג ןְּבאָה נּוא דְנּוועֶג זֹוה

 קָדָצַה יִריִג לַעו הָלּפְּת רָד ןיִא ריִמ ןְגאָז ייֵז
 םֶה טאָנ נּוא (תיִנָׁש הָנֹוי לֶא ַי רַבְד יִהָיַע

 הָונינןייק ייֵנ הֶנוי ּוצ טְגאָזעֶג לאָמ ןייֵא ְּךאָנ
 בֹוא ניא ןאָמ הָבּוׁשְּת ןְלאָז ייֵז םאָד נאָז נּוא

 גיִצְרעֶפ ְךאָנ ןיִרעֶו ןְראָל רַפ ייֵז ןיִלעֶוו םיִנ
 ןיִועוֶועֶג םֹורָנ זיִא הֵוְגיִנ טאָמְש יד נּוא גאָט
 נאָמ ןייַא ןְגְנאַנעֶג זיִא הָנֹוי נּוא גְנאַג גאָמ ייֵרְד
 / הָבּוׁשְּת טּוטטעייַרָׁש נּוא טאָמְׁש רָד ןיִא גְנאַג
 ןיִרעֶו ןְראָל ראַפ ריִא םעֶו םיִנ ּבֹוא נּוא
 :םיִא ןֵּבאָה אייֵז נוא םּורַא גאָט גיִצְרעֶפ ןיִא

 יד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא סע ןעֶה טְּבֹולְגעֶג דְלאַּב
 הָי טיִמ ןעֶועֶג ןיִנעֶז סאוָו טייל יד טאָטְׁש
 בוא טְסאַפעֶג ןְּבאָה אייֵז נּוא ףיִׁש רעֶד ןיִא

 .ציִּב םֹורָג ןּופ קעֶז ןיִא רייֵלְקעג ןָא ְךיִ ןּבאָה
 ראוָועֶג סאָד זיִא ְּךֵלֶמ רעֶד איו נוא ןייַלק
 .ליִטְׁש ןייַ ןופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא רע זיִא ןְראָועֶג
 ןֵסאָּבעֶג טֶָה נּואׁשַא ןיִא טְצעֶועֶג ְּךיִז טֶה נּוא

 ,ןייק ניא ןְׁשְנעֶמ ןייקןיסע}ןְּבעֶג טיִנ לאָז ןעֶמ
 רעֶד הֹעְרַּפ ןעוֶועֶג זיִא ְּךֶלֶמ רֶד נּוא הָמֵהְּב
 ְּבִלְּכעֶג רּביִא זיִא רע םָװ םִיַרְצִמ ןּופ ּךֶקָמ
 ןקנּרְט רֶד ןיִנעֶז םִיַרְצִמ יִד זַא םַי םעֶד ןּופ
 ְןעֶר הִיְניִ ןיא ןעֶוועֶג ְּךֵלֶמַא זיִא נּוא ןְראוָועֶג
 רע יֵדְּכ ןֶּבעֶל טְזאָלעֶג םּורָד םיִא טָה םאָנ
 טאָה טאָנ םאוָו רָדְניוִו איד ןְלייֵצ .רעֶד לאָז
 ףֹוא נוא םִיַרְצִמ ןיִא לֵאָרְׂשִי טיִמ ןאָטעֶג
 ּנייַּב ליפ ןְּבאָה הֵוְניִנ טאָמְׁש יד נּוא םַי םעֶד
 .םּורָד נּוא רָכָז בַּכְׁשִמ נּוא הָליֵזְנ טיִמ ןאָטעֶג

 גוא ןְטְסאַפ ןְלאָזאייַז ןְטאָּבעֶ ְּךֶלֶמ 'רָד טֶה
 רֵּבייַַו נּוא רָרנּוזאַּב ןְנאַמ ןָלעֶטְׁש לאָז ןעֶמ
 איד נּוא רָדְנּוזאַּב תֹומהְּב איִד נּוא רָדְנּוזאַּב

 ןְהעֶוֶגןְּבאָה רֶרְניֵק יֵד גוא רָדְנּוזַּב רֶּבְלעֶק
 ְּבאָה ייֵז םָד טְנייוֵועֶג ןְּבאָה נּוא רָמּומ רֶעייֵז
 נּוא אייֵרָד גּוא םֶרָדְנּוה .גּוא ןְגייֵז טְלאוָועֶג
 הֵוננ ןופ רֶּבייוַו עֶגיְִנעֶגייַז טְניזוט גיִצְנאַוְצ
 םֶד ןינעקַא רֶדְניִק ירעִייז ןְּבֹורעֶג ףֹוא ןְּבאָה
 םָליֵע לָׁש ֹונֹוּבַר טְנאָועֶג ןְּבאָה נּוא לֶמיִה
 ְךאָג ןָבאָה ייֵו םיִו ןיִנעוֶו םֶרָדְניִק יַד ןּופ הּוט
 ןעְטיִרְד םעֶד ןיִא ןאָטעֶג טיִנ תֹוריִבֲע ןייק
 ןעוֶו םֶד ןאָטעֶג הֶבּוׁשְּת םֹורג ייֵז ןְּבאָה גאָמ
 טֶה ָסֵח ןייַ יב טְליִזאַנעֶג םיִּפֲע טֶה רָנייֵא
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 םָה רָנייֵא ןעוֶו ּוליִּפָא טרעקענ םּוא םיִא רֶע
 ןייֵא םיִא טאָה נּוא ןקָלאּב ןייֵא טְליִזאַנעֶג
 םֶד ןפְראוָו ּוצ רֶע טֶה זֹוה ןייַז ןיִא טעוּבעֶג
 נּוא טְרעֶקעֶג םּוא ןְקָלאַּב םעֶד טֶה נוא זֹוה
 ּוצ רֶע טאָה רעֶומ ןייַז ןּופ ןייֵטְש ןייֵא ְךֹוא

 ןייַמְׁש םָד ןיִרעֶק םּוא ּוצ ױעָומ יד ןָכאָרְּב
 ןְּבאָה אייז (םיִהֹלֲאָה םֵחִנְו בּוׁשָי עֶדֹוי יִמֹל
 הָריִבַע ןייַא רַּפ םו טְסייוַו סעז רעוֶו ןגֶירְׁשעֶג
 וזַא ןאָמ הָבּושְּת רע לאָז ןאָטעֶג טאָה רֶע
 םֶד וְנּוא רָּביִא ןְמיִראַּב רעֶד טאָנ ְךיִז טעוֶו
 טאֵנ זַא נוא ןיִרעוֶו ןְרֹול רַפ טיַנ ןָלאָז ריִמ
 ךיִז רע .טֶה םיִׂשעַמ עַטּוג יִרֲעייַז ןְהעֶועֶג טֶה
 טְואָלעֶג ייֵז טֶה נּוא ייֵז רָּביִא ןעוֶועֶג םִחַרְמ
 ןְראָוְג גיִרעורַט רעֶייז איִבָנַה הָנֹוי זיִא ןֶּבעֶל
 זיִא ןְראוועֶג םִוקִמ טיִנ זיִא הָאּובְנ ןייַז םֶד
 טֶה רע נּוא איִבָנ רֶׁשְלאַפ ןייא ןְּביִלְּבעֶג רֶע
 .טְלאָוְג טינ םּורד ּבאָה ְךיִא טאָג ּוצ טְנאָזעֶג
 טְסיִּב ּוד סָד טְסּואועֶג ּבאָה ךיא לייוַו ןייֵג
 לֵהֹומ ייֵז טְסעֶו נּוא טאָנ רֶניִמְראַּב רָד ןייֵא
 .ןְּבייֵלְּב רקש איִבָנ ןייֵא לעֶו ְּךיִא גוא ןייַ
 לאָז דיִא יא טְׁשְרעֶּביִל ְּךיִמ טייֵמ םּורָד
 ןיִלעוֶו אייֵ םאָו לֵאָרְׂשִי ןּופ תֹורָצ יד ןְעֶז
 נּוא טיָנ הָבּוׁשִּת ןייק ןעוט אייֵז לייוו ןְדייֵל
 מאָנ טאָה ןאָטעֶג הָבּוׁשִּת אי ןֶּבאָה ז"עע יד
 ְךיִא םָו זנורְּב טֶסיִּב ּוד טְרעֶפְנֶעֶג םיִא ּוצ
 טָמיֵראַּב רָד ְּךיִמ ּבאָה נּוא ןאַמעֶג סֶמּוג באָה

 תוכוס לׁש ןושאר םויל הרטפה
 םִעִּּבְרקְּב ְךֶלֵלָׁש קלּיחְו ײל אָּב םֹוי הֵנָהִ

 ּוצ גאָט רעֶטְּבעיִלעֶג ןייֵא ןעֶמּוק טעוֶו
 ןייַד טְלייֵמּוצ ןעֶרעוֶו טעֶו סע םאֶד טאָנ

 םיוּכע יִד ןופ ןעֶּבֹור טְסעוֶו ּוד סאוָו גְנּוּבור ,
 לָּכ תֶא יִּתָפַסָאָו םִיַלָׁשּורְי ריִד ןעֶֶשיִזְצ
 רֵקָלעַפ עֶלַא ןְלְמאַזְנייַא לעוו ְךיִא נוא (םִיֹונַה
 ,יִד נּוא ןעֶמְלאַה הָמָחָלִמ ּוצ םִיַלָשּורַי ןייֵק
 רֶנייַה יִד נּוא ןיִרעוֶו ןִמּונעגנייא ןיִלעוֶו טעַטְׁש

 ןְלעוֶו רֵּבייוַו יִד נּוא ןעֶרעוֶו טְּבֹורעֶּב ןעֶלעוֶו !

 טאָמְׁש עָּבְלאַה ןייֵא נּוא ןעֶרעוֶו טְרעֶגאַלעֶּב
 קְלאַפ עֶניִרְּביא םאָד נוא תּולָנ ןיִא ןייֵג טעוֶו
 טאָטְׁש רעֶר ןּופ ןעֶרעוֶו ןָמיִנְׁשְראַפ טיִנ טעוֶו
 טאַמְׁש עָּכְלאַה ַא ןְזאָל טאָנ טעוֶו םּורְד נּוא
 טיִנ ְךיִז ןעֶלאָז םוכע יד יִדָּכ ןעֶּבייֵרְטְראַפ
 ןעֶמּוקעֶג טינ ןעֶנעֶז ריִמ ןְרעֶּפְנעֶהאַפ ןעֶנעֶק

 רופכ םוי לש החנמל הרטפה
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 ןְנְנאַנעֶנ םֹורַא חָנּוי זיִא טאַטְׁש רעֶד רֶּכיִא
 .ןייֵא טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה נּוא טאָמְׁש ְרָד ןּופ
 יו ןְהעֶז ּוצ ןֵניִרָד ןעֶציִז וצ ןְטייוו ןּוֿפ הָּכּוס
 .םאָנ טאָה ןייֵג םֹוא שאָטְש רעֶד טעוֶו סע
 ,ָּביִא טאַלְּב םֹורָנַא ןְסקאוַו םֹוא טְזאָלעֶג
 /םֶה ץיִה רָד ןּופ םיִא ןייַז ליִּצַמ ּוצ ּפאק ןייז
 , רָד שאַלְּב םָד טיִמ ןעוֶוענ ַחֵמַׂשִמ ְּךיִז הָנֹי
 , םֶה נּוא םּוראוָו ןייֵא ׁשְקִיַׁשעֶג טאָנ טֶה ְּךאָנ
 .מאָה ןּוז איִד נּוא טאַלַּב סאָד ןָּבְראָד ראַפ

 , טְניוועֶג הָנֹוי טאָה פאק ןייַז א ןְגאָלְשעֶג
 , םאָנ ּוצ טְנאָז נוא ןעֶּביִלְּבעֶג ׁשיִלַח זיִא נּוא
  רעֶסעֶּב ריִמ זיִא טֹומ רעד ןעֶד ְּךיִמ טייֵמ
 . וד טְגאָועֶג םיִא ּוצ טאָנ טאָה ןֶּבעֶל םעֶנּופ
 פד םאוָו טאַלְּב םעֶד ףֹוא רעצִמ ְּךיִד טְסיִּב
 ןירעקא ּוצ םיִא טיִמטיִמעֶג טיִנְדיִד טְסאָה
 / ףֹוא םִע ויִא טְכאַנ ןייַא ןיִא ראָנ ןֶעייֵז נּוא
 - ראַפ םִע זיִא טֶכאַנ ןייֵא ןיִא נּוא ןְסְקאַועֶג
 / םיִנ ְךיִמ ְּךיִא לאָז איוִו נּוא ןֶראָועֶג ןֶרֹול
 . ליפ ויִא ריִא ןיא םוָו הֵוְניִנ ףֹוא ןייַז םֵחַרְמ
 , ןָפאַׁשַּב אייֵז ּבאָה ְּךיִא םאוָו ןָׁשְנעֶמ טְניוֹומ
 - הָריֵכַע ןייֵק ןְּבאָה סו רָדְניִק רֶניזֹוט ליִּפ נּוא
 - יִד ןֶדייֵל טְוומעֶג ןְּבאָה אייֵז ראָנ ןאָטעֶג טיִנ
 יִד זַא טְנייַה נּוא רֶמעֶפ רעִייִז ןּופ תֹוריִבַע
 איד ןְּבאָה ןאַמעֶג הָבּוׁשְּת ןְּבאָה סְרעֶטעֶּפ

 ?טיִנ הָריֵבֲע םוׁש ןייק ְךיז ןיא רֶדָניִק

 .טאָנ ּוצ ְּךיז ןעֶקיַּב ּוצ ראָנ ןְטְלאַה הָמָהָלִמ
 הָמָחְלִמ טעֶו נּוא ןייֵנ םֹורַא עו טאָנ נּוא
 גאָט רעֶד יוִו ֹוזַא ם'וכע איִד טיִמ ןעֶטְלאַה

 איִד טימ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ שֶה רֶע םאוָו
 ויָלָנַר ּודָמְעַע ףּוס םִי םעֶד אייַּב םִִיַרָצִמ
 ןעֶלעוֶו טאָנ ןּופ םיִפ איֵד נּוא (אּוהֲה םֹויַּב
 םיִתיַּזַה רַה םעֶד ףֹוא גאָט םעֶד ןיִא ןייֵטְׁש
 גּוא טייז חַרְוִמ ןיִא זיִא םִיַלָׁשּורְי ראַפ סאוָו
 ןופ ןְרעֶו ןְטְלאַּפׁשּוצ טעוו םיִתיִז רַה רעֶד
 ןייק זיִּב נּוא טייַז חָרֶזִמ ןייק זיִּב טיִמ רעֶד

 ןְמיִמ ןיִא ןייַו טעוֶו סֶע נא טייַז בַרעַמ
 קעֶוַא ְךיִז טעוֶו םִע נּוא לאָהְט רעֶסֹורְנַא

 ןיֵא נא ןֹופָצ ןייק גְראַּב רעֶּבְלאַה ןייַא ןקיר
 םעֶד ְּךֶרּוד נּוא םֹורָד ןייק נְראַּב רעֶּבְלאַה
 . עֶרֶעיי ןּופ ןייוצ ְךיִז ןעֶלעוֶו גְועֶּב יִר סאוָו

 רעטרע |
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 איֵר ןעֶרעֶו טְּפאָטְׁשְרעֶּפ ןעֶלעוֶו רעֶטְרִע :

 םִיַלָשּורְי םּורַא ןעֶנעֶז סאוָו גְרעֶּביִד ןּופ ןְלאָמ

 לאָט םֶד ןופ ףִט יִד ןְכייֵרְג טעוֶו סֶע ןעֶד |
 ריִא זַא נּוא גרעֶּב ץיּפְׁש יד ןופ ְּךֹוה יֵד ּוצ
 ןָפֹולְטְנַא ריִא טעוֶו רָדְניוִו סאָד ןֶהעֶז טעוֶו
 שער םָד רַפ ןָפאָלְמְנַא טְנעֶז ריִא איו ֹוזַא

 ךֶלֶמ ּוהָיוע ןּופ געֶמ יד ןיא ןעֶועֶ זיא םִָו !
 רע לייַו ןְראוָועֶג עֶרֹוצְמ זיִא רע םוו הָדּוהְי
 טעֶו טאָנ נּוא ןייַז ריִמָקַמ טְלאוָועֶג טאָה
 םיִאטימ ןייַז ןיִלעוֶו םיִכָאְלִמ עָלַא נוא ןְמּוק
 תֹורְקִי רֹוא הָיְהִי אל אּוהַה םֹויַּב הָיְהִונ
 ןייק ןיינ טיִנ טעֶו גאָט םָד ןיִא נּוא ןֹואָפְקְ
 ןייַז טעֶוו םֶע טְכיֵל עֶרְטְסְניִפ נּוא עַלְקְנּוט
 רע םָד טאָנ ּוצ טְכיוִועֶג זיִא רע נאָמ ןייֵא
 טעוֶו סֶע ףליִהְןייַ וצ טיירְּבעֶג ןָא ןְראוָו זיִא
 נאָמ אייַּב ןּופ טְכיֵל איד ןייַ טיִנ םיִא ןיִא

 טיָנ נוא אָּבַה םָלֹוע ןּופ םֶמּונ סאָד דֶמֹולַּכ
 יִד רָמֹולְּכ טְכאַנ אייּב ןּופ ׁשיִנְרָמְסִניִפ םָד
 סוא ְּךיִז םעוֶו סֶע ייֵא תּולָנ םָד ןּופ תֹורָצ
 ראָג ןייַז טעוֶו ראָי דְנעֶזֹוט קעז יד ןְזאָל
 ףוא ןֶראָועֶג טְגאָזעֶג זיִא סאוָו םֶטּונ סאָד
 טעוֶו סע נוא (אּוהַח םֹויַּב הָיָהְוו לֵאָרְׂשִי
 ןלאווק ןייֵג םֹורַא ןיִלעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןייַ
 םּוצ ןייג ןיִלעֶוו ּבְלאַה םִיַלָׁשּורְי ןּוּפ רָקאֵוַו
 טְלעֶוו רֶד ןּופ טייַז חָרָוִמ ןיִא זיִא םאו םִי
 טייג סאוָו םִי םָד ןיא ןייג ןיִלעוֶו ּבָלאַה נּוא
 רָמיִז םיִא טְלעוֶו רעֶד ןּופ טייַז ְבָהעֶמ ןיִא
 ןֵבֲא רעֶד ןיוג אייֵז ןיִלעוֶו רַּטְניַו םיִא נּוא
 טעֶו רֶסאַוו םָד םֶחְנִּפ ןיִא טְּבייַרְׁש בֵאֹוׁש

 עו נּוא ׁשֶרֶקַּמַה תיֵּב םעֶד ןּופ ןייג םֹורַא ;
 ט ָ קְנּורְט לֵאָרְׂשִי יִד סוו םיִטיִׁש ְּךייַמ םַד ןקְנּורְמ רַּפ
 זיִא םִע ןעֶד ןעֶועֶג הָנומ םיִא ְךֶֹוד ןְּבאָה
 .ןעֶמ זימ ייֵז טְקנּורְט ןעמ ןעוֶוןְרעֶסאוַו אָד
 טיינ רֶסאֵַו סאָד לייוַו תֹונָז ְּךאָנ ןייֵנ ְּךאָנ
 רֶד ןיִא ןְּבאָה סאוָו רָטייֵרְק יִכְלעֶַא רֶּביִא
 אָד ויִא םִע גּוא תּונְו ּוצ ןְגְנעֶרְּב ּוצ עַכָמ

 ןְׁשְנעֶמ םעֶד ּפָא ןאָמ סאוָו רֶטייֵרְק לייֵטַא
 ִּתְקִרָ) קּוסַּפ רעֶד טְנאָז םאֶד תּונָז ןּופ
 ךייַא ףֹוא לעֶו ְךיִא (םיִרֹוהָש םִיַמ םֶכִיֵלֲעע

 םמש - תוכוס לש ןושאר םויל הרמפה

 (םכילעמ קיִחָד- יִנֹופְּצַה תֶאְע קּוסָּפ רָד

 עֶרֶה רֶצֵי םעֶד ןאָט פא ְךיַא ןּופ לע ְךיִא
 םֶר ןֵׁשְנעֶמ םעֶד יא ןְטְלאַהאַּב ויִא רֶע םוִו
 עוֶו סֶע (םיִיַח םִיַמ ּואְצִ קּוסָּפ רָח טְנאַז
 ןְלאוָק ןייֵג םֹורַא ׁשֶדְקִמַה/ תיֵּב םעֶד ןּופ
 רָצֵי רֶד ןֶּבעֶל םֶד ןּבעֶג ןיִלעוֶו םאוָו רֵסאֵוַ
 ַי הָיָה ןיִרעוֶו לַשָּב אייז ְּךַרֹוד טעוֶו עֶרָה
 רָּביִא ְּךֶלֶמ ןייַא ןייַז טעוֶו טאָנ נּוא (ְּךֶלַמְל
 ןייז טאָנ טעוֶו גאָמ םָד ןיִא טְלעוֶו רָד ראָנ
 ןייַז הָדֹומ ןיִלעֶוֶו םיוּכע עֶלַא םֶד טאָנ ןייֵא
 ןייַז נּוא אָד טיִנ זיִא טאָנ ריִרעָדְנַא ןייק םָד
 טעוֶו טאָנ (בֹוסי) טְניִצְנייֵאעֶג ןייַז טעוֶו ןְמאנ

 ןכיֵלְג ןיֵא ּוצ טְלעֶו עֶצְנאַנ יַד ןירעק רַפ
 ןייֵא ףֹוא ןייֵטְׁש טעוֶו םִיַלָׁשּורְי נּוא ץאַלְּפ
 רַד ףֹוא ןְהעֶז םֹורַא יז ןעֶמ טעוֶו ֹוזַא גְראַּב
 רַּפ טיִנ יז ןיִלעוו נְרעֶּב לייוַו טְלעוֶו רֶעְנאַג
 ריִא יא ןֶציז ילעוֶו לֵארׂשי יד נא ןילעֶטְׁש
 ןיִרעו טְסיוִו רַּפ טיִנ רעֶמ ןֹוׁש טעוֶו יִז גוא
 הָּפֵנַמַה הָיְהִּת תאוע .רעֶכיז ןעֶציִז טעוֶו'נּוא
 יד ןְגאָלְׁש טאָג טעוֶו וזַא נּוא (יי ףֹגַי רֶׁשֲא
 ףֹוא ןְטְלאַה הָמָהְלִמ ןֵמּק ןילעווו םוָו םוּכע
 רֶריִלְנ יי ןְלאַפ ּפֶא טעוֶו םִע םִיַלָשּורְ
 ףֹוא ןייֵטְׁש ןיִלעוֶו אייז נוא ּבייֵל רעֶייֵז ןּופ
 ןיינ ּוצ ןיִלעו ןעֶגֹוא יֵרעֶייִז נוא םיִּפ יֵרָעייַ
 ּוצ טעֶו גָניִצ רעֶייז נּוא ריִכעָל יִרָעייַ ןיִא
 נּוא (אּוהַה םֹויַּב הָיָהְונ לֹומ רעֶייז ןיֵא ןייֵג
 טְׁשיִמ רַפ שעוֶו גאָט םֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סע
 ןיִלעוֶו סאו םּוּכע איִד ןּופ לָכֵׂש רֶד ןיִרעוֶו
 נא םִיַלָשּורָי ףֹוא ןעֶמְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶמּוק
 גוא ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןָא ןִמעֶג ןָא טעֶו רֶנייֵא
 הָדּוהְי ןּופ קְלאַּפ םאָד נא ןָגנרַה םיִא טעוֶו
 ןיִלעוֶו תּולָג ןיִא ןְּביִרְט רַּפ ןייַ ןיִלעוֶו סאוָו
 ןֶמְלאַה הָמָהְלִמ ם'ּוּכע יד טיִמ ןִמּוק ןוומ

 ןייא ןיִרעֶו טעֶו םִע נוא םִיַלָׁשּורְי ףֹוא !
 וּכע איד ןּופ םֶמיִג םאָר ראָנ טְלעֶמאַועֶג
 ליפ ראָג רדיילק נוא רֶלאָנ םִיַלָׁשּורְי םּורַא
 טייֵטעֶג ןילעוֶו ְּךֹוא ֹוזַא נּוא (הָיְהִּת ןֵכְק
 יד נּוא ןֶלְוייֵא לֹומ יד נּוא דְרעָפ יִד ןיִרעוֶו
 םִו תֹומָהְּב עלַא נוא ןְלְזייֵא יד נּוא ןְלְמעק

 רעֶמ טעוֶו ריִא םאָר רֶסאֹוַו ןייַר ןְנְנעֶרְּפֶׁש !
 נְו ןופ עֶרֶה רֶצֵי םעֶד ְּךאָנ ןייֵג ְךאָנ טיִנ !

 (הֵצְנָל תומה עַּלַּב) קּוסָּפ רעֶד טְנאָז ְךֹוא
 טְגאָז ְךֹוא ןייַו טיִנ רעֶמ טעֶו עֶרֶה רֶצֵנ רָד

 טייֵטעֶג ןיִלעוֶו הָנֲחַּמ רעד ןיִא ןייז ןילעוֶו
 ןיִלעוֶו םיּוּכע יִר םוָו הָּפְנַמ רָד םיִמ ןיִעוֶו
 רֶתֹונַה לַּכ היה ןיִרעוֶו טייֵשעֶג ריִא טיִמ
 ןֵּבייַלְּב רֶּביִא ןיִלעוֶו םוִו יִד נוא (םִיֹונַה לָּכִמ

 ןופ

 בר יאר "קי
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 ןיִלעוו יד הָמְחְלמ רָד ןיִא רֵקְלעֶפ עֶלַא ןּופ
 ןקָיַּב ּוצ םִיַלָשּורְי ןייק ןייֵג ףֹוא ראָי עֶלַא
 תֹוּכּוסַה גַח ןָטְלאַה ּוצ נּוא טאָנ ראַפ ְךיִז
 ,ןיִנעז יו לייוו ןֹורָּכְזַא ןְכאַמ ייֵז ןיִלעוֶו םּורְד
 עֶכְלעוו נּוא הָמָהְלִמ רָד ןופ ןְראוָועֶג לּוציִנ
 ףֹוא טיִנ טעוֶו סֶע ם'ּוּכע איִד ןּופ הָחַּפְׁשִמ
 - ןיִנעֶר ןייק יז ףֹוא טעו םִיַלָׁשּורְי ןייק ןייֵג

 םִאֹ ןֵּבְראמְׁש רֶגְנּוה רַפ ןיִלעוֶו נּוא ןייֵנ טיִנ
 םִירְצַמ יִד ןעוֶו נוא(הָלֲעַתאֹל םִיַרְצִמ תַחַּפְׁשִמ
 תֹוּכּוס םיִא םִיַלָׁשּורְי ןייק ןייג טינ ןיִלעוֶו

 ְךייט רַד ןעד טינ ןיִנעֶר ןייק ןָפְראַד ייֵז נּוא
 ּךיִא לעוֶו רֶדְלעֶפ יִרְיֵ ןָא טְקנּורְט םֹוליִנ
 ןְקָנּורְט ןָא טיִנ טעוֶו םֹוליִנ רָד סאָד ןֶכאַמ
 רָגְנּוה רֵפ ְךֹוא ןיִלעוֶו יי נּוא רֶדְלעֶפ יִרעֶייז
 אּוהַה םֹויַּבנ םיוּכע עלַא יו ְךייֵלְנ ןָּבְראַטְׁש
 ןְקאָלְנ יֵד ּוליַפַא ןיִלעוֶו נאָמ םעֶד ןיא (וגו
 אייֵז ןעֶד טאָג ּוצ גיִלייֵה ןיִיַז דְרעֶפ איִד ןּופ
 ןּופ רעֶד ןָכאַמ ּוצ ןייז ׁשיִדְקַמ ץְלַא ןילעוֶו
 טעוו ןעֶמ לייוו ׁשֶדְקמֲה תיֵּב ןיא תֶרֶׁש יֵלָּכ
 ליֵּפ טעוֶו ןעֶמ םּוראוָו פעֶמ ליפ ןּפְראַדאַּב
 ריִס לָּכ הָיְתִו) גאָט םָד ןיִא ןְגְנעֶרְּב תֹונְּבְרקג
 סֶע (תֹואָבְצ ַײל ׁשֶרֹוק הָדּוהיִבּו םִיַלָׁשּוריִּב
 םֶד ןייַז תֹונָּבְרַה ליִפ ֹוזַא תֹוּכּוס םיִא טעו
 נוא ןָכאַק ּוצ םיִּפִע ןיִא ןֶּבאָה טיִנ טעוֶו ןעֶמ'
 ןְמעֶנ םִיַלָׁשּורְי ןּופ רֶזייַה איִד ןּופ טעוו ןעֶמ
 ןייק טעוֶו סע נּוא תֹונָּבְרַק ןְכאַק ּוצ ּפעֶמ
 ןְגיואָד םָד ןיִא זוה םְמאַנ ןיִא ןייַז טינ רַחֹוס
 ןייק זינֲע ןַאַּכ טָכאַמ יִנֵעַנְּכ רעֶדֶא גאָט
 ןעֶד זֹוה סְמאָג ןיא ןייז טינ .טעוֶו ןאַמירָא
 טְּבייַרְׁש אָמּוחְנַּת רֶד ְּךייַר ןייַז ןיִלעוֶו עַלַא
 (םֶהָה םִיֹונַּב םֵחָלְנְוַַי אָצֵיַו) קּוסָּפ םָד ףֹוא
 ןייַז גולק ןיִלעוֶו םיעָׁשר איד טְגאָז יוֵל יֵּבַר
 רֶכיִלְטיִא נוא לֵאָרְׂשִי ףואוייַב ןְטְכאַרְט ּוצ
 טאָה וָׂשֵע םעֶנעֶי ןּופ רגעלק;ןיִּב ךיא טגאַז
 רֶע סאָוו הָמֹוׁש ןייֵא ןעועֶג זיא ןיק טְנאָועֶג

 ןְנאַמ ןְטייֵט לעֶו ְךיִא

 א 0 (ע"י טא יי =! לא 004 ןץבויעגו

 | ;  :תוכופ לש ןושאר םויל הרטפה
 / עֶר וַא -לָבָה רֶהֹרְּב ןייז טיִנְראַהעֶג טאָה
 / טינ טאָה רָע ןּוא טְּבעֶלעֶג ְּךאָנ טֶה רֶטאָּפ
 , ריק ךאַנ טעוֶו רַטאַפ ןייַ םָד טְכאַרְטעֶג

 ; איד ןעֶניִׁשְרַי טעוֶו ןייַלַא רע טיִנ נּוא
 , ְךיִא רֵּבֶא טְנייֵמעֶג טאָה רֶע יִו וזַא טְלעוֶו
  ןֶבְראַמְׁש טעֶו רֶטאפ ןייֵמ זיִּב ןָטְראַו לעוֶו
 ; בֹקֲעַי רָדּורְּב ןייַמ ְּךיִא לעווו ְךאָג רעֶד נּוא
 | ויִא וׂשֵע טְנַאועג טאָה הֹעְרַּפ נּוא ןיִנְנְראַה

 ןְּבאָה

 רַע םֶכָח ןייֵא ןיִּב ךיִא נוא ןעוֶועֶג הָטֹוׁש ןייַא
 , ׁשעֶו קֶחֶצִי רַמאּפ ןייַ ויִּב טְראַועֶג טאָה
 / בֹקֲעַי סָד טְפּואוועֶג טיִנ טֶה נּוא ןֵּבְראַטְׁש
 / טעֶז קֶחֶצִי ויִּב ןְּבאָה רעֶדניִק ליפ ןעק
 רֶע םוָו ןָפְלעַה םיִא טעוֶו םוָו נּוא ןֶּבְראַטְׁש
 2 ישי 5+ = 2 : יִלעוַו רַדְניִק עֶניז זַא בקֲי ןיִנעֶגְראַה טעוֶו

 רֶרְניִ יד ןְסייֵה לעוֶוךיִא רֶֶּא ְּבייֵלְב ןְבעֶל
 רייז ןּופ םֹורַא ןעייִג ייֵז הֶלאַּב יו ןינְנראַה
 / זיִא הֹעְרַּפ טְגאָזעֶג טאָה ןֶמָה ּבייֵל םֶרָטּומ

 6 יִד טיִגְראַהעֶג טאָה רֶע םאָד ןעוֶועֶג הָמֹוׁשַא

 נּוא תֹובקְנ יד ןְּבעֶל טְזאָלעֶג טֶה .נּוא םיִרָבְז
 . ןיִלעֶוו תֹובְקִנ יֵד סאָד טְכאַרְטעֶג טיִנ טאָה
 רֶבָא ןְּבאָה ריק ליִפ ןיִלעוֶו נּוא ןְמעֶנ ןְנאַמ

 ןיילק נּוא רָּבייוַו נוא
 ןֵּבייֵלְּב רָּביִא טיִנ רָנייֵק לאָז םִע םֹורָנ נּוא
 ןעֶגאָז רע טעוֶו ןְמּוק טעוֶו גֹונָמּו גֹוג זַא נּוא
 םיִנ ןְּבאָה ייֵז ןעֶד ןעֶועֶג םיִטֹוׁש ןיִנעֶז עֶלַא
 רָּכיִא ךֶלֶמ ןייַא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יד םֶד ןְהעֶזעֶג
 ְךיִא לעוֶו םּורָד לָמיִה ןיִא טאָנ זַיַא סאָד ְּךיִ

 ְךאָנ רַד ןְטְלאַה הָמָהְלִמ שאָנ טיִמ רֶעיִרְפ
 ןְמְלאַה הָמָחְלִמ לֵאָרׂשִי יִד טיִמ ְךיִא לעוֶו
 ריִמ טיִמ טְסְליוִו יד ןיִרעֶפְנֶע טאַנ טעוֶו ֹוזַא

 שְסְלאָז יד ןיִרעֶג טְלאוָוְךיִא ןְטְלאַה הָמָחְלִמ
 רעֶד טְנאָז םאָד ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ריִמ טיִמ
 ָגייֵג םֹורַא טעוֶו םאָג (אָצי רֹוּבִנְּכ ַײ) קּוסָּפ

 ;רֹוּבִנַא יוִו ֹוזַא הָמֲחֶלִמ רֶד ּוצ !

 הָבאֶלְמַה לָּב םַלְׁשִּהויִּוקִּפ תֶׁשרַפ ןיא ןעֶמ טְניִפעֶג תוּכּוס גאָט ןיִרעֶרְנַא םעֶד ןופ הָרֹטְּפַה איד

 תוכוס לש רעומה לוח תבשל הרטפה
 תַמָדַא לַע גֹונ אֹּב םֹויְּב אּוהַה םֹויַּב הָיִהְנ

 םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סע נּוא לֵאָרְׂשִי
 ַצְרָׂשְי ץֶרֶא ףֹוא ןמּוק טעוֶו נֹונָמּו נונ םוִו נאָמ

 םעֶד ןּופ תֹויַח איִד נּוא לֶמיִה םעֶד רֶטְנּוא וַא זאָנ ןייַמ ןיֵא ןְראָצ ןיימ ןייֵג ףוא םעֶו

 ןירָעד יד ןּופ םֶרּומְׁש רָסֹורְנַא ןייַז טעוֶו סע
 ריִמ ראַפ ןיִרְמיִצ ןיִלעוֶו םִע נּוא ןָציִלְּב נּוא
 ןעֶהיִלְפ םוָו לְנייֵפ יד נוא ,רָסאַו ןיִא ׁשיִּפ יִד
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 עֶכיִרְק ןֶעּוט אוו םיִצְָׁש עֶלַא נּוא רֶלע
 ןְלאַפ ןיִלעוֶו ןיִרֶעֹומ עֶכֹוה עֶלַא נוא ןְלְּפאַמְׁש ' יד ןְלאַּפ ןייַא ןיִלעוֶו סֶע נּוא דֶרֶע רֶד ףֹואי ןיִנעֶו םאוָו ןֶׁשְנעֶמ עֶלַא גּוא דָרֶע רעֶד ףֹוא
 ןָא םיִא ףֹוא לעוֶו ךיִא נּוא דֶרֶע רעֶד ּוצ
 גְרעֶּב עֶנייַמ עֶלַא ףֹוא דֵרעוֶוְׁש ןייַא ןְטייֵרְּב
 ןיִנְגְראַה רֶד ןירעֶדְנַא םעֶד טעוֶו רֶנְייִא םָד
 לעוֶו ְךיִא נוא (םֶדֵבּו רֲבַדַב ותא יִּתְטּפְׁשִנְמ

 נּוא טּולָּב טיִמ נוא דראמ טימ ןְמִּפְׁשִמ םיִא |
 ְךייֵלְנ ןְצייֵלְפ ןיִלעוֶו סאוָו ןיִגעֶר עֶסורְג טיִמ
 רָנייֵמְׁש לֶנאָה עֶסֹורְגטיִמ נּוא לוּבמ ןייֵא יו
 גְנאַנעֶג ויִא םװ לֶגאָה רעֶד ןְגאָז םיִמָּכֲח יד
 רָע ןאָטעֶג הָלִפָּת טֶה הָׁשֹמ גוא םִיַרְצִמ ןיִא
 ןְּביִלְּבעֶג לְגאָה רָה זיִא ֹוּזַא ןיִרעֶה ףוא לאָז
 ןְמּוק טעֶו לְגאָה רעֶד טָּפּול רָד ןיא ןְגְנעֶה
 לעוֶו ליּבעוֶוְׁש נּוא רֶעייַפ גוא גֹונָמּו גֹונ ףֹוא

 ןייַז ףֹוא נּוא םיִא ףוא ןְנינעֶר ןְּכאַמ ְךיִא !
 ןיִלעֶו סו רקָלעָפ ליפ יד ףֹוא נּוא קְלאָפ !
 נּוא (יִּתְׁשַדְקְתַהְו יִּתְלַדַנְתִהְְו םיִא טיִמ ןיינ !

 טְגיִלייֵהעֶג נוא טְרָּפְכַאעֶג לעוֶו טאָג ְךיִא
 גֹוא יד ּוצ ןיִרעוֶו טְסּואוועֶג לעֶו נּוא ןיִרעוֶו
 סאָד ןֵסיוִו ןיִלעוֶו אייז נוא רֵקְלעֶּפ ליפ ןּופ

 ןֶּב ּוד נּוא (םֶדָא ןֵּב הָּתַאָע םאָנ ןיּב ְּךיִא
 טְכְלאָז נוא גֹונָמּו גונ ףֹוא תֹואּובְנ גאָז םָדָא

 טייֵרּבִ ןָא ןיִּב ךיִא טְגאָזעֶג טאָג טֶה וזַא ןְגאָז
 נּוא לֵבּותְו ְךֶׁשָמ ןּופ ראַה רעֶד נֹונ ריד ּוצ
 ָא ְךיִד לעוֶו גוא ןְרָליוֵו ראפ ךיד לעֶו ְךיִא
 איד ןּופ ןְגנעֶרְּב ףֹוא ְּךיִד לע נּוא ןְצייֵר
 יד ףא ןְנעֶרְּב ְךיִר לעַו גוא ןֹופְצ ןופ ןְטייז

 ןייד ןנאַלְׁש םֹוא לעוֶו נוא לֵאָרְׂשִי ןופ גְרעֶּב
 ןלייֵפ עֶנייַד נוא דְנאַה רַקְניִל ןייד ןּופ ןְנֹוּב
 םורַא ןְכאַמ דְנאַה רָטְּכעֶר ןייַד ןּופ ְךיִא לעוֶו
 ּוטְסעֶו לֵאָרְׂשִי ןוֿפ גְרעֶּב איִד ףֹוא ןְלאַּפ

 קְלאָפ ןייַד ראג נוא ןְראַה עֶנייַד טיִמ ןְלאַּפ !
 םִו לֶנייֵפ יִד רַּפ ןְלאַפ ןיִלעוֶו ריד טיִמ םוָו

 טְנאָז ֹוזַא טעֶרעֶגּבאָה ךיא ןעֶד ןְלאַפ ּוטְסעוֶו ! דְלעפ םָד ףֹוא ןיִפעּוצ ןְּבעֶגְּךיִד ךיִא לעוֶו ! דָלעֶפ םֶד ןּופ תֹויַח יִד ּוצ נּוא לֶניֵלְּפ ןֶּבאָה !
' 

: 

 שי גונַמ ןיא רעֶייפ ןייַא ןקָיִׁש לעוֶו ְּךיִא נוא טאָנ |

 נא רֶכיִז ןְלזניִא יד ףֹוא ןְציִז םו יִד ןיִא נּוא
 לעוו ןְמאָנ ןְגיִלייֵה ןיימ גוא עַידֹוא יִׁשְדַק - םֵׁש תֵאְע טאָג ןיִּב ְּךיִא סָד ןָסיוִו ןיִלעוֶו יו

0) 
 ֵאָרְִׂי קֶלאָפ ןיימ ןְשיוצ ןיינ עידומ ךיִא
 בע

 גש תוכוס לש רעומה לוח תבש תרטפה

 ןייַמ ןְבעוֶוְׁש ראפ טיִנ רֶהעֶמ ןוׁש לעוֶו נּוא
 טעוֶו םִע נּוא ןְמּוק טעֶו םִע ןְמאָנ ןְגיִלייֵה
 גאָט רָד זיִא םָד טאָג טְנאָז ֹוזַא גאָמ רֶד ןייַז
 יֵרָע יֵבָׁשֹוי ּואְצָיְו טעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו
 רֶציִז יִד ןייֵג םֹורֵא ןיִלעוֶו אייז נּוא(לֵאָרְׂשִי
 ןיִנעֶרְּב יִלעוֶו וא לֵאָרְׂשִי ןּופ טעֶטְׁש יד ןּופ
 םיּוּכע יד ןּופ ןַז יִלָּכ םעֶד טיִמ ןְצייֵה נּוא
 ץְלאָה ןייק ןְגאָרְט טיִנ ןיִלעוֶו נּוא ראָו ןָּביִ
 איֵד ןּופ ןְקאַה טיִנ ןילעוֶו דְלעֶפ םעֶד ןּופ
 ערב יי ןילעוו ןייז יְֵּכ םָדןופ ןעֶד רֶהְלעו
 רָּבֹוראַּב יֵרעֶייז ןֶּבֹור ןיִלעוֶו ייֵז נּוא רעֶייַפ
 אּוהַה םֹויַּב הָיָה ;ראַה רָד טאָנ טְנאָז ֹוזַא
 ןיִא ןייַז טעוֶו םִע גּוא ('וכו םֹוקְמ גֹונָל ןֵּתֶא
 . םיִנּורֲה יֵד ּוצ ןֵּבעֶג טאָג ְּךיִא לעוֶו גאָט םָד

 לאָט םעֶד רָבקַא ּוצ טֶרָא ןייֵא גֹונָמּו גוג ןּופ
 תֶרְנִּכ םַיּוצ םּורַא ןְטְראָד טְראָפ ןעֶמ םאוָו
 חֶרֶוִמ ןּופ רֶסּוניִנ ןּופ תֹוריִּפ יִד ןְגנעֶרְּב ּוצ
 וזַא ןייז ןְטְראָד טעוֶו סע נּוא רָסּוניִג םַי טיי
 נוא ןְסיִלְׁש ראפ טעוֶו סע;םֶד םיִנּורֲה ליִּפ
 ןיִלעֶו יִיַז םאָד ריִראָפ רֶּביִא יד ןְרייֵמ ראַּפ
 ןְטְראָד טעוֶו ןעֶמ :ּוא ןְראָפ ְּךֶרֹוד ןינעק טיִנ
 ןעֶמ נּוא לייַח ןייַז ראָנ טיִמ גֹוג ןְּבאָרְנאַּב
 םעֶד ןּופ לאָט רעֶד ןָפּור טְרֶא סאָד טעוֶו
 וצ ןייז הָכֹוז רע,טעוֶו םּורָד נּוא גֹונ ןּופ לֵיַח
 ןּופ דָדְניִק יד ןּופ ןייַז טעו רע לייוַו הָרּובְק
 ןייַז טיִמ טקעֶרעֶג ּוצ טאָה רֶע סאוָו תָּמָי
 זא רעֶמאַפ ןייַז ןּופ דְנאַש יִד םֵׁש רעֶדּורְּב
 טאָנ םיִא טאָה םּורָד רֹוּכש ןְנעֶלעֶג זיִא רֶע
 םיִא טאָה דֶרֶע יִד סאָד טְלאָצאַּב רֵכְׂש ןייַז
 ןופ ןיִנעֶז םאוָו לֵאָרְׂשִי יִד נּוא טְקעֶרעֶג ּוצ
 הָכֹוז ראַפ רעֶד ןּבאָה םֵׁש ןּופ רעֶדְניִק יִד
 תיֵלט ןייֵא טיִמ ןיִרעוֶו טְקעֶדאַּב ּוצ ןעוֶועֶג
 טְסּול רעֶמ טיִמ טאָה םֵׁש לייוַו תיִציִצ טיִמ
 לֵאָרְׂשִי יִד לייוַו נוא רעֶטאָפ ןייַז טְקעֶרעֶג ּוצ
 סאו םָד ְךֶרֹוד תיִציִצ ּוצ ןעוֶועֶג הָכֹוו ןֶּבאָה
 םִרעֶטאָּפ ןייַז ןְהעֶז טְלאוָועֶג טיִנ טאָה םֵׁש
 ליִּצַמ תיִציִצ יִד ייֵז זיִא םעֶד רעֶּביִא דְנאַׁש
 הֵׂשֲעַמ ןייֵא ְךיִז טאָה םִע איוָו ֹוזַא תּונָז ןּופ
 ןעוֶועֶג רָהְזִנ זיִא ׁשְנעֶמ ןייֵא םאֶד ןְּפאָרְטֲעַג
 טְלאָועֶג טֶה גוא תיִציֵצ ןּופ הָוְצִמ רעֶד ןיִא
 תיִציִצ יִר םיִא ןְּבאָה ֹוזַא הָנֹוז ןייֵא ייַּב ןייַז
 איֵד ןעוֶועֶג זיִא סאָד נּוא טְואָל רעֶד טיִנ
 טְלאָועֶג טאָה הָרּוהְי זַא רֶמָּת ןּופ הָנְַּכ

 ייב
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 ןעֶּבעֶג ןעֶסייֵהעֶג ְךיִז איז טאָה ןָגיִל ריִא ייֵּב
 אָרֹומ טאָה יִז לייַַו תיִציִצ טיִמ תיִלֵמ ןייז
 ייב זאָל טיִנ םיִא ןיִלאָו תיִציִצ איִד טאַהעֶנ

 תֶּבַׁש ןיִא אָרָמֶנ יִד טְגאָז סאָד נּוא ןייַז ריִא
 טיִנטְלאַה ןעֶמ סאוָו הָריבערעֶד ןינעֶו ןּופ
 םעֶד ְּךֶרֹוד תיִציִצ ןּופ הָוְצִמ איִד טְכעֶר
 קּוסְּפ ןיִא איוִו ֹוזַא רעֶדְניַק עֶנייַז ןֶּבְראְַׁש
 (תֹוׁשָפְנ םַד ּואְצְמִנ ְּךיַָנְכִּב םַננ טייֵמְׁש
 עַּבְרַא ןיִא תיִציִצ יִד טיִנ טְלאַה ןעֶמ לייַו
 רָד לייוו רֶדְניק יד ןְּבְראַטְׁש םּורְד תֹופְנַּכ
 רעֶד תיִציִצ ןּופ הָוצִמ יד טיִנ טְלאַה סאוָו
 טאנ םיִא טְפאָרְטְש םּורָד תּונָו ּוצ טְמּוק
 דָגנֶּכ הָדְמ זיִא םֶד ןֵּבְראַטְׁש רֶדְניִק עֶנִייַז םָד
 רעֶדְניִק ןעֶּבאָה ּוצ הָנוְכ זיִא רֶע לייַַו הָדֵמ
 ִטְכעֶר עֶייַז ּוִצ טאָנ טְמעֶנ םּורד תינְז ןּופ
 רָד תּונז ןּופ רֶהְוַנ זיִא סע רעֶו נּוא רֶדְניֵק
 הָמֹוס ןייֵאייַּב ןְּופעֶג ריִמ יו ֹוזַא רֶדָניֵק טֶה
 םו רָסאוַו םֶד ןּופ ןְּביִלְּבעֶג ןייֵר זיִא יִז ןעוֶו

 טֶה יִז גּוא ןְקְנירַמ ןָּבעֶגעֶג ריִא שֶה ןַהֹּכ רָד -
 רֶדָניִק ןייק טאָה יִז זַא וזַא ןעֶועֶג הָנְֵמ טיִנ
 ְּבעֶגעֶג ְּךאָנ רעֶד טאָנ רִיַא טֶה טאַהעֶנ טיִנ
 רעירֶּפ טאַהעֶג טֶה איִז ןעוֶו נּוא רֶדְניֵק ליִפ
 םּורָבְקָק ןּוז טאַהעֶנְּךאַנ רֶד יִז טֶה רַטְכעֶמ
 נא (ץֶרָאָה תֶא רֶהֵט ןַעמָל לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 אייז ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ דנוזעֶג זֹוה סאָד
 ּביִז נּוא דְנאַל םאָד ןעֶנינייַר ּוצ ןְּכאָרְנאַּב
 הָרּובְק רֶעייַז ןיִא ןייַזקסע יי ןילעוֶו םיִׁשָדָח
 סאָר םֵׁש ןֶמּוג ןייַא ּוצ ןייַז ייֵז טעוֶו סֶד נּוא
 זיִא סֶע סאָד ןֵּבֹול לֵאָרְׂשִי ּוצ ןילעו עֶלַא
 יִד יו קְלאָפ ניִמְראַּב רעֶד ןייֵא ֹוזַא אָד טיִנ
 םיִאְנֹוׂש יִרָעיי ןְּבאָרְנאַּב אייַז םאָד לֵאָרְׂשִי
 - סאָד נוא ןיִננְראַה טְלאוָועֶג אייֵז ןְּבאָה סאוָו
 לעוֶו טאָג ְּךיִא סאוָו נאָט םעֶד ןיא ןייז טעוֶו

 תרצע ינימשל הרטפחה
 זיִא םע גּוא לֵלַּפְתַהְל המֹלׁש תֹולַכְּכ יִהְיוּ

 ּוצ טְרֶהעֶג ףֹוא טֶה המלְׁש זַא ןעוועֶנ
 עֶנייַו ףֹוא ןעֶינְק ּוצ ןּופ טאָנ ּוצ ןייַז לֵלַּפְתִמ
 טייֵרְּפְׁש רַפ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז דְנעֶה עֶנייַז נוא עינק
 םאָד ּפָא ריִמ ןיִנְרעֶל ןְנאַד ןּופ לָמיֵה םּוצ
 הָלֵפְּת עֶצְנאַג יִד טְנּומעֶג טֶה לֵאָרְׂשִיְךֶלַמא
 זיא (וגו תֶא ְךֶרֶבָיַנ דימעינ ןְנֹּבְִנַא ןייֵמְׁש
 לּכ טְׁשְנֶּבעֶג טאָה גוא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא רֶע

 טי ר
 א

 תוכוס לש רעומה לוח תבש תוטפה

  ןְּבאָרְנאַּב ןיִלעֶוֶו איֵד רעֶראָפ רָּביִא יִד ןּופ-

 - ריֵמָּתיִׁשְנַאו)טאָנטְנאָּוזַא ןירעוֶוטְכיִלְרֶעֶג
 יז ןֶׁשְנעֶמ ןְרִייׁש פָא ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי יד נוא

 . ראַּפ ןיִנעֶז םאוָו םיִנּורֲה יד ןְּבאָרְגאַּב ןְלאָז
 | יז ןיִלעֶוו ייֵז נּוא דָלעֶּפ םעֶד ףֹוא טייֵרְּפְׁש

 | וְראפ רֶּביִא ןיִלעוֶו םָו איד טיִמ ןְּכאָרְנאַּב

 , נעָוו םעֶד ןּופ טייוַ ןייַ ןיִלעוו םָו יד גּוא ייֵז

 , דייֵׁשעֶג ּפֶא וצ רָד ןירעוֶו ןיִלעוֶו םוָו טייַל יד
 | םיִׁשָרח ןֵּביִוְךאָנ נּוא דְנאַל םֶד ןָכאַמ ןייַר ּוצ
 |  ןייו טיִנ םיִנּורֲה ליפ ֹוזַא ןֹוׁש טעוֶו םע םֶד
 |  ןיִא ןֵכּז ְּךאָנ ייֵז ןיִלעוו ֹוזַא דְלעֶפ םָד ףֹוא
 , נוא רנְרעֶד ןְׁשיִוְצ רַמְרָע יִנעֶגְראָּב רַּפ יִד
 |  ןניפעֶג ןיִלעֶו ייֵז םו יד ןְּבאָרְנאַּב ןיִלעוֶו ייֵ
 ; רָּביִא איד גוא (ץֶרָאָּב םיִרָבֹועָה ּורְבע
 / נוא דְנאַל ןיֵא ןְרְהאָּפ רֶּביִא ןיִלעוֶו רעֶראָפ
  ןייַא ןּופ ןייּב ןייֵא ןָגיִל ןְהעֶז טעוֶו םוָו רעֶד
 , ןָכייֵצ ןייֵא םיִא ןְּבעֶל ןְכאַמ רֶע טעוֶו ןֵׁשְנעֶמ
 / םִעיִדְּב תַמ ןייֵא טְניִל אָד זַא ןָסיוִו לאָז ןעֶמ
 - רָּביִא יד ןְרייֵׁש ּפֶא טרָא םעֶד ןיפ ְּךיז ןְלאָז
 / םִע ויִּב תֹורֲהמ ןְכאַמ סאוָו יַד נּוא רעֶראָּפ
 . ןְראוָו ּוצ רֶד ןיִנעֶז םוָו טייל יד ןִמּוק ןיִלעוֶו
 - ןיִא ןֶּבאָרְגאַּב םיִא ןיִלעוֶו נוא דייֵׁשעֶג ּפָא
 / ריִעָה םֵׁש םַנָח נֹונ ןֹומֲה טְסייֵה סאוָו לאָמ
 . טְסייֵה סאו טאָמְש איִד ְּךֹוא נּוא (הָנֹומֲה
 , גְנומיִרְּב ןייֵא ריִא ןיִא זיִא םִע לייוו הָנֹומֲה
 / םייל יֵמֹוט יִרָעייַ ןיִלעוֶו איד םייַל ליַפ ןּופ

 . לֵאָרְׂשִי יד נוא ןְּבאָרְנאַּב לאָמ םֶד ןיִא ְךֹוא
 / תֹורֲָהמ יִרֲעייֵז דנאַל ןיִא ןְטְלאַה ןייַר ןיִלעוֶו
 . ןְלאָז ייֵז ןְמיה ןיִלעוֶו ייֵז סאָד תֹומּורְּת ּוא

 : :ןיִרעוֶו אֵמָמ םיִנ

  םאָנ ויִא טְּבֹולעֶג טְנאַועֶג טאָה נוא לֵאָרְׂשִי
 / קְלאָפ ןייַז ֹוצ הָחּונְמ ןְּבעֶגעֶג טאה רע סאוָו

 ; דייֵר עֶנייַז ןעֶועֶג םיִיקְמ טאָה נּוא לֵאָרְׂשִי
 וניֵּבַר הָׂשמ ְּךֶרֹוד טְנאָועֶג ּוצ טאָה רֶע סו

  ּםאָנ נא ןֶּבאָה הָחּונְמ ןיִלעֶו לֵאָרְׂשִי יַד םֶד
  טיִמ ןעוֶועֶגיִא רֶע יו וזַא זנּוא טיִמ ןיִיַז לאָו
  ראַפ םיִנ וָנּוא לאָז רע ןיִרעֶטְלֶע עֶרעֶוְנּוא
 גוא ןיִנעוֶו עֶנייַ עֶלַא ןיִא ןייג ןְלאָז ריִמ ןְואָל
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 (הָלֵא יֵרְבד ּיְהיְק תֹוצִמ עני ןְמְלאַה ּוצ |
 ּבאָה ְּךיִא סאו עֶניִואָד איד דייַר עֶנייַמ נּוא

 טאָנ ּוצ טְנּוהְנ ןייַז ןעֶלאָז טאָנ רַפ ןָמעֶּבעֶנ |
 ונּוא לאָז נּוא זָנּוא ןְָייַּפְׁש לאָז רֶע טאָג רָוְנּוא |

 לָּכ תעַד ןעמלנ ׁשיִנְפְרָראַּב רֶוָנּוא ראָנ ןְּבעֶנ
 דֶרֶע רָד ןּופ רקָלעֶּפ עָלַא ידְּכ ץֶרָאָה יִממ |

 םיִנ זיִא סַע טאָוַא ויִא טאָנ םֶד ןְסיוו ןְלאָז
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ץְראַה םָד נּוא ריִרעֶדְנַא ןייק אָד
 ענייַז ןעֶטְלאַה ּוצ טאָנ טיִמ ץְנאַנ ןייַז לאָז
 רעֶד נוא (םיִחָבֹוז םעֶה לָכְוְֶלּמַהְק תֹוצְמ
 טְלֹוקעֶג ןֶּבאָה קְלאָפ םעֶד ראָנ טיִמ ְךֶלָּמ
 אייַוְצ טְלֹוקעֶג טאָה הֹמלְש נוא תֹונָּבְרִק
 טְרעֶדְנּוה נּוא ןעֶסְקָא דנעֶזֹומ ניִצְנאוָוְצ גּוא
 טאָה ןעֶמ גּוא ףאָש דְנעֶזט ניִצְנאוָוְצ גּוא
 םֶד ןיִא (אּוהַה םֹויַּב) ַחַּבְוִמ סאָד טעֶיינאַּב
 ףֹוה םעֶד טְניִלייֵהעֶג ,ְךֶלֶמ רעֶד טאָה גאָמ
 עֶניִרְד ןעֶננעֶרְּב ּוצ ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ
 ןייַלְק זיא ַחַּבְזִמ רֶנְרִּפּיק רֶד ןעֶד תֹונָּבְר
 תֹונָבְרִק עֶלַא ףורְד ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ןעוֶועֶג
 ןיִא טֶה ְּךֶלֶמֲה המלְׁש נּוא (המלְׁש ׂשֲעַיַ
 תיֵּב םּוצ גְנואייֵנאַּב ןייַא טְכאַמעֶג טייַצ רָד
 יו קְלאָפ םֹורְנַא לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ ׁשֶדְקִמַה
 תֹוּכּוס ןּופ נאָמ ןֶּביִו נּוא תֹוּכּו ראַפ נאָמ
 גאָט ןְהעֶצְרעֶפ רָדְנאַנַא טיִמ זיִא סאָד םאוָנ
 םוי םיִא ןְפעֶגעֶג תֹונָּבְרִק יִד ןָּבאָה אייֵז נּוא
 םעֶד (םעֶה תֶא חַלִׁש יִניֵמְׁשַה םֹויַּבנ רּוּפַּכ
 רָד טֶה הָרְצִעיִנימְׂש זיִא סאָד גאָט ןֶטְכַא

 אנש תרצע ינימטשל הרטפה

 ןיִנעֶנ אייז טיִנ קְלאָפ םאֶד שְקִיִשעֶגְּדְלִמ
 תּוׁשְר ןָּבאָה ייֵו ראָנ בֹוט םֹוי םיִא ןְנְנאַגעֶג

 שְנעֶז ייֵז רֶּבֶא ןייֵ ּוצ ְּךֶלֶמ םָד ןּופ ןֵמּועֶג
 טְׁשְנעֶּבעֶג ןֶּבאָה ייֵז נּוא בֹוט םוי ְךאָנ ןְגְנאַנעֶג
 ְךיִלייֵרְפ ןְגְנאַנעֶג םייֵהַא ןיִנעֶז גוא ְךֶלֶמ םָד
 תֹובֹוט עֶלַא יד ףֹוא רֶצְרעֶה עֶטּונ טיִמ נּוא
 רַוָד טְכעֶנְק ןייַז ּוצ ןאָטעֶג טאָה טאָנ סאוָו
 הָריִבֲע יִד ןעוֶועֶג לֵחֹומ םיִא טאָה רע; סאוָו
 ּוצ טְואָלעֶג סאָד טאָה נּוא עַבֶׁש תַּב ןּופ
 לַחֹומ הָריֵבֲע יד םיִא טֶה רע א ןָסיוו עֶלַא
 םעֶד טְלאָועֶג טאָה הֹמלָׁש זַא ןעֶד ןעוֶועֶג
 ןבאָה ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיא ןְגאָרְמ ןייַרַא ןורָא
 ןיִרעֶדְנַא םּוצ רֶנייֵא טְפעֶהאַּב ןְרֶעוט יד ְךיִז
 טאָה ֹוִא ןָניִפֶע טְלאָועֶג שיִנְךיִזןְּבאָה נוא
 ניֵצְנאוָוְצ נּוא ריִּפ טְנאָועֶג ְּךֶלֶמַה המלָׁש

 רֶעויִּב טְנעֶפֶעֶג טיִנ ְךיזןְּבאָה ייֵז נּוא טָּבעֶג
 ןופ תּוכְו םעֶד ןעֶגעֶוו ןּופ הוט טְנאָועֶג טאָה
 יד ְךיִז ןעֶּכאָה דֶלאַּב וזַא דַוָד רעֶטאּפ ןייַמ
 סאָר טְסיועֶג ןעֶמ טאָה זַא טְגעֶַּעָג ןָרָעֹומ
 הָריִבֲע איד ןעועֶג לֵחֹומ רוָר טאָה טאָנ
 ּוצ ןאָמעֶנ טֶה טאָנ סאוָו תֹובֹוט יִד ףֹוא נּוא

 ןעֶועֶג לַחֹומ טֶה רֶע םֶד לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַ
 םֹוי םיִא ןְסעֶנעֶג ןְּבאָה אייז סאָו הָריִכעגיד
 תַּב ןייַא ןְגנאַנעֶג םֹורַא זיא םע.ןעֶד רּוּפַּכ
 ריִא זַא טְנאָזעֶג טֶה נּוא לָמיִה םעֶד ןּופ לֹוק

 1 אָּבַה םָלֹוע ּוצ טיירְּכעֶג ןָא טְגעֶו עֶלַא
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 : הָריִּבַה ןְׁשּוׁשַּב

 ָנְפָל תֹוניֵדְמַה
 ט'ע שוריפ

 ןעוֶועֶג זיא םע נוא (שֹורֵוְׁשַחַא יִמיִּב יִהָיַע
 םיִמָכֲח יַד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ןּופ געט יִד ןיא

 הָרָצ ןייֵא זיִא (ִהְיַ) טייֵמָׁש םִע איו ןעֶנאָז
 הָרָצ ןייַא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעוֶועֶג ְּךֹוא זיִא אָד נּוא

 עֶׁשֶר רָסֹורְנ ןייַא ןעוֶועֶג זיִא ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ןעֶד
 טְריִנעֶר טְסְּבִלעֶז ְּךיִו ןּופ טֶה רע (ּךֵלֹומַה
 רֶע נּוא הָכּולְמ עַרָז ןּופ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא נּוא
 ןֵּביִז וא טֶרָדְנּוה רֶּביִא ְּךֶלֶמ ןייַא ןעוֶועֶג זיִא
 ןעֶועֶג זיִא רעאיוו ֹוזַא תֹוניִדְמ גיִצְנאוַוְצ נּוא
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז םִִו ׁשּוּכ זיִּב ּורֹוה ןּופ ְּךֶלֶמ ןייַא
 הָכֹוז טאָה ׁשֹורְֵׁשַחַא רֶדְנאַנא ייַּב טְניִהאָנ
 ְּביִזנּוא טְדָדְנּוה רֶּביִאְךלַמַא ןייז ּוצ ןעוֶועֶג
 ןמּונעֶג טאָה רֶע לייוַו תֹוניִדְמ גיִצְנאוַוְצ גּוא
 ןּופ סורַא טמּוק יז םוִו ּבייוַו ןייֵא רַפ רֵּתָסִא
 ֵּביִז נּוא טְרְֶ טְּבעֶלעֶג טֶה יֵז סוָו הֶרָׂש

 יבצ תלחנ
 ןיִא ןְמְכאַרְמאַּב ּוצ זיִא סע (שֹורַוְׁשַחֲא יֵמיִּב יִהְיַו)

 םּוצ רעֶד קּוסָּפ רעֶד יו רַּתֶסֶא תַלגְמ
 ןייַז טיִמ ׁשֹורְָׁשַחֲא ןּופ הֵׂשֲעמ עֶצְנאַג יד ןֵמָׁשִרֶע
 ריִמ .קּוסָּפ רע ה םָד טְלייֵצ רעֶד םוִו ְךאָנ הָדּועְס
 ןיִא הָלִנְמ רעֶד ןּופ תיִלְכַּת רֶצְנאַג רעד זַא ןְסייוֵו
 ת"ישה סאוָו םַנ יִסֹורְג םאָר ןסיוִו לאָז רעֶרעֶי יֵָּכ
 גּונעֶג תֶמַאָּב טְלאוָולֵאָרְשִי קלאָפ ןייַ ןאָטעֶג טֶה
 טֶה עַׁשֶרֶה ןִמָה יו ןְליֵצְרַרלִ קּוסָּפ רָד זַא ןעועֶג
 טאָה ת"ישה גּוא ןְגְנעֶרְּב םּא ןֶרּי עֶלַא טְלאָועֶג
 זיִא לֶרֹוג רעד זַא םורַא דְנעֶה עֶיי ןופ ןְפְלאָהעֶג
 רֶדְניֵק עֶנייז טיִמ רע זַא ןְטְנעֶלְׁש םּוצ םיִא ןעוועֶג
 טיִנְראַהעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יַאָנוׁש עֶניִרביִא = טיִמ
 יִד זַא ןייֵטְׁש רַפ ן ראָד רימ ,ןֵרּוי יִד ןּופ ןְראוועֶג
 ןְראועֶג טְנָנעֶג ׁשֶרֹוקַה ַחּורְּב זיִא הָלנְמ עֶצְנאַנ
 רֶרעֶי גּוא גיִרָּביִא טיִנ ראו םּוׁש ןייק יַאְווְ זיִא
 ףוא ַחיִגְׁשַמ זיִא ת"ישה יו ןייוַו ּוצ טמּוק טְראוָו
 רֶיִלייַה ר רֶר ֹוזַא זיִא ץּוריִּמ רֶד .לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןיינ

 ן"במר

 0 רתסא תלנמ
 ,ּודהַמ ְךלֹמַה ׁשּורוְׂשַחָא אּוה ׁשֹורְוְׁשַחֲא יִמיִּב יִהְיַו א

 | םיִמָיַּב  ַהָניִדְמ הָאֵמּו םירׂשָעְו עַבָׁש ׁשּוּכ רֵעְו
 .רָׂשֲא ותֹוכְלַמ אֵסְּ לע ׁשֹורוֶשַמֲא ךֶלֶמַה תֶבֶׁשִּכ םֵהָה

 .הָּתָׁשִמ הֶׂשֵע ֹוכְלֶמְל ׁשלׁש תַנָׁשִּב
  ירְׂשו םיִמָּתְרִּפַה יִדָמּו םֵרָּפ ליֵח יִרְבִעַו ןיבש לכל

 ותּוכְלַמ דֹובָּכ רֶׁשֹע תֶא ותֹאֵרֵהְּב  ו

 / ןעֶועֶג נו רֵּתְסֶאְו יֵבְרְרָמ איו ןׁשוש ןיא !

 תאו

 קּוסָּפ רֶד (םֶהָה םיִמָיַּב) ראי ניִצְנאַוַוְצ נּוא
 . ןאָטעֶג הָבֹוט ןייַא טֶה טאָג םָד זְּוא טְניִרעֶל
 . ןנאוו לאָז ׁשֹורֵוְׁשַחֲא סָד טְכאַמעֶג טֶה נּוא

 / ןיִא טְנאוועֶג םיִכָלְמ איד ןְּבאָה רעיַרְּפ ןעֶר
 . םיִרָׂש עֶנייֵז עֶלַא טיִמ ׁשֹורָוְׁשַחֲא נוא לֵב
 / נּוא יְֵרִרָמ יֵדְּכ ןְׁשּוש ןיִא טְנאוועֶג ןְּבאָה
 / ליִצַמ ּוצ ְךֶלֶמ םוצ טְניִהאָנןייַז ןְלאָז רֵּתִסֶא
 / (יִרְׂש לֶבָלנ תֹורָצ ירעֶיזןּופ לֵאָרְׂשִי יד יי

 " םאָד .רעירפ רע טְלעֶטְׁש םּוראו הָׂשֹק זי
 ְ טְכעֶנק ק עֶנייַו ּוצ הָדּועְס ןייֵא טְכאַמעֶג םָה רע
 | םֶד (תֹוניִדְמַה יֵרָׂשְו) רֶע טְנאַז ְּךאַנ רֶד נּוא
  יִרָׂש יִד ּוצ היָחעַס ןייֵא טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 : טאָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא זיִא ץּוריִּת רעֶד תֹוניִרְּמַה
 } םֶה 'רע סאוָו טְכעֶנְק יִד טאַהעֶג ּביִל רֶסעֶּב

 ' טאהעג בקעי לוק

 / רַעְו ּרֹוהַמ ַךֵלֹוּמַה ׁשֹורֵוְׁשתַא אוה ׁשֹוַרוְׁשַחַא יִמיִּב .יִהיַנו
 . ׁשֹורֵוְׁשַחַא ןּופ געט יִד ןיִא ןעוָג זיִא סֶע נוא (ׁשּוּכ

 ,ׁשוּכ זיִּב ּודֹוה ןּפ טְגיִניִקע ג טֶה סו ׁשֹורֵוְׁשַחֲא רָד זיִא רֶע
 ןייִא זיִא יִהְיַו טְראָו סאָד טייֵטְׁש סע יוִו טְגאָז אָרָמְג איד
 ןיִא ךֹוא אָד זיא יִהְיַו טראוָו םָד ְךֹוא טייֵטְׁש אָד נּוא הָרְצ

 טְגאָז ׁשָרְדֶמ רעֶד הֶרְצ ןייא ןעוֶוג ׁשֹוַׁשַחֲא ןּופ געֶט יִד
 רע טְלעֶטְׁש ןְדָוו יד ּביִל טֶה טאָג גיא ןֶגיְִניִ ןֶדּי יד זַא
 - ןְריֵר רָּביִא גְנירג םיִא ןעק ,ןעֶמ םיִו ְֶלֶמ ןייֵא ףֹוא ייֵז ףֹוא
 / ןעיט ןרֶוי יד גּוא תֹוריִזג רַזוג אייֵז ףוא זיִא ְךֶלֶמ רעֶד נּוא

 - יַמַבְמ יִא נוא טעֶרעג רֶּביִאךֶָמ רָד טְרעֶוהָבּוׁשְּת ףֶכיִ
 / ײַּב איוִו ֹוזַא תֹוכְרְּב תֹולְלק יד ןּופ טאָג טְבאַמ תֹוריִזַג יִד
 . ךַחֹוג רע טאָה ְךֶלֶמ רעֶׁשיִראַנַא ןעוֶוג זיִא רֶע ׁשֹורֵוְשַחֲא

 רוי יד זַא םעֶד ךאָנ גּוא ןיִנעֶגראַה ןֵּוי יד לאָז ןעֶמ ןעוֶוְג
 טעֶרְג רבא ָּלמִ רָּתְסֶא םיִא טֶה ר הָבּוש ֶּת ןְבאָה

 טי" א 8

 עֶנייֵ טְכאַמג םיִא טאָה גוא ריִחָי ן ְבַא טאַהְג טאָה רֶׁשֹוע

 רָד נּוא רייֵלְק ןְדויַזא טְכאַמְג םיִא רע טאָה לאָמַא רֶדייֵלְק
 רֶטאָפ רָד טֶה לאָמַא טְגיוִואֵל ן ןּופ ןעוֶוְג זיִא קאַלְׁש רֶטְנּוא

 . ףאַפ נוא  ריילק יָנעֶרייַז םָד ּפָא טיִנ טיִה ןּוז רד,זא ןהעזג

 .טרימׁש |

 .* יי א א אבו



 בנש רתסא תלנמ

 ;םוי תַאְמּו םיִנֹומְׁש םיִּבַר םיִמָי ֹותְלּודְנ תֶרָאָפִּת רק תֶאו
 םִעָה לָכָל ֶלֶמַה הֶׂשָע הָלֵאָה םיִמָיַה תאולַמְבּו |

 הָּתְׁשִמ ןְמִה רַעְו לּורְנִמְל הֶריִּבַה ןֵׁשּוׁשְּב םיִאְצִמִנַה
 תעבש

 ט"ע-שוריפ

 ְךֶלֶמ ןייֵא זיִא רע ייֵא רעֶירַּפ ןופ טאַהעֶג -
 םיִנֹומְׁש תֹוניִדְמַה יֵרָׂש איִד איוִו ןְראוָועֶנ
 נּוא תֹודּועְס טְכאַמעֶנ טאָה רֶע (םֹוי תַאְמּו -
 ניֵצְכַא נוא טרָדְנּוה תֹוריִׁשַע ןייז ןְיוִועֶג טָה !

 םיִׁשָדֲח םקעַז טיִנ רֶע טְנאָז םּורָד גּוא גע ָט
 םָד רכיװ יִד ייַּב רָמייוו םייַמָׁש סֶע יו ֹוזַא :

 ןעֶד םיִׁשָרֲח סקעֶז טְריִצעֶנ אייֵז טאָה ןעֶמ
 םקעֶז ְךאָד ןיִנעֶז געט גיִצְכַא נוא טֶרָדנּוד
 נעֶט עֶלַא טֶה רֶע סאָד טְוייוַו םאָד םיִׁשָדֲח
 םיִׁשּוריִח יִרעֶדְנַא נּוא תֹוריִׁשע רעֶדְנַא ןייֵא
 טָכאַמעֶג טֶה רֶע 0טק,דעָו לֹודְנִמלנ ןְיוועג
 םּורָד נּוא ןיילק ויִּב םֹורְג ןופ הֶרעְּמ ןייֵא

 יבצ תלחנ :
 טְלעוֶו יִד טֶרָהיִפ ְךֵָּבִהִי םֵׁשַה זַא טְּבייַרְׁש ן"ַּבמַר
 יוְצ ןְדְנאַה ראַפ זיִא סע; נּוא הָחְנְׁשַה םֹורְג טיִמ
 םיִסָנ םיִלגנ םיִסָ ןָפּרעֶג ןיִרעוֶו ייֵז םיִסיִנייֵלְֶע
 ןעֶמ טְנייֵמ (םיִלגַנ םיִָנ) יִא ןֶינע םאָד (םיִרֵּהְִנ

 ןעֶרעֶי ראַפ טקעֶלְפטִנַ זיִא םִע םּנֲא זיִא םאָר זַא
 לֹודָג םַנֵא ויִא םָד זַא ןייַז הָרֹומ וּומ ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי
 זַא ןייז הָדֹומ טְוּומעֶג טאָה ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי יו וזַא
 ףּוס םַי םעד טאָה ת'ישה איו ףוס םִי תַעירְק
 הָמּודְכּו םַנ םֹורָנ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא ןְמְלאַפְׁשעֶג
 טאָה םֹלָּשַה ויָלֲעּוניֵבַר הָׁשֹמ סאו םיִסַנ עֶלַא
 ְּבאָה םיִאיִבָנ איד סאוָו םיִסָנ עֶלַא ךוא ןעֶזיִאַּב
 ןִעֶועֶג ןיִנעֶז טייֵצ ןייז ןיִא רעֶרעֶו ןעֶזיואַּב

 םיִסנ) ןָפּורעֶג ןָא טְרעװ סאָד םיִסָנ עֶראַּב ןעֵפָא
 םֶד ןָפּורעֶג ןָא טְרעֶו (םיִרְתְסִנ םיִסנ) נּוא (םיִלְגִנ
 םעֶד ןּופ ןְגְראָּב רַּפ ןיִנעֶז ייֵז נּוא טּוט ת"ישה סו

 סַנ ןייֵא זיִא םאָד זַא םֹורַא טיִנ טְהעֶז רֶע ׁשְנעֶמ
 ןְהעֶז אייז זַא םיִׁשָּפמ ןׁשְנעֶמ ןָדְנאַה ראַּפ זיִא םָע
 רעֶד ןיִא ְךאַז יִד אייֵז ןעֶגייֵל םיִׁשּודיִח ןֶּבאַו םיִפֵע
 סע עַבָטַה ךֶרָדָמ ֹוזַא זיִא סע ןעֶגאָז ייֵז ןייַרַא עַּבָט
 וצ ייֵװ ,וזַא ְךיִז טְרְהיִפ טְלעוֶו איִד לייַװ ןייז ןאָק
 ראַפ טיִנ ןְליוו נוא ןָסיוִו טיִנ ןֶליֵו םִו ןְׁשְנעֶמ איד
 נּוא טְלעוו איד ןָפאַׁשאַּב טאָה ת"ישה זַא ןייֵטִׁש
 טְלעווו רָד ןּופ רַפעָׁשאַּב רָד זי יִא רע לייַו ְךֶרֹודאַד
 טְרָהיִפ רֶע נּוא טְלעוֶו רֶד ףוא ַחיִנׁשַּמ ןייִא רֶע זיִא
 זיִא עו ר רֶד ףֹוא ןָמּוק סע םוָו תֹובָס עֶלַא .איִז
 םע לא א ר

 יה

 טייטש טול אייַּב נוא (לֹודָנִמָל) טייֵטְׁש
 טאָה ׁשֹורֵוׁשַחֲא לייוַו (לֹודְנ דַעָו ןופקמ)
 וַא הָדּועְ רָד ףֹוא ןעוֶועֶג דֵּבַכְמ ֶכיֵלְטיִא
 רֶד רֶעְיַרְּפ ןיִרעֶמעֶרְג םָד זיִא רֶדמ רֶד יו
 (ותֹואְרהְּבנ קּוסָּפ םָד ףוא טְּבייַרְׁש טּוקְלִי
 רַדייַלק יד ןאַמעֶנ ןָא טאָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא םאָד
 ּוצ טְצעֶועֶג ְּךיִז טֶה נּוא לֹודְנ ַהֹּכ םעֶד ןּופ

 נּוא תֹוריִׁשע ןייַז ןיוועֶג טֶה נּוא הָדּועֶס רָד

 ןּופ םיִלָּכ יַד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה לֵארְׂשִי איד זַא
 ןָא לֵאָרְׂשִי איִד ןְּבאָה ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד
 קעֶוַ םְלאוועגןְבָה א ניו וצ ןְּבּהעג
 ןעֶכאַמ ןְסייֵהעֶג אייֵו ׁשֹורוְׁשַחֲא טאָה ןייֵג

 רדנוזאבא
 --"  בקעילוק

 ףַע טֶה ןַנאָרְד ראַפ רֶטאָפ םעֶד טאָה רייֵלָק סאָד טֶריִמְׁש
 רֵקניל רָד ףֹוא טְרעֶקַג רֵּביִא סָד טֶה נּוא דייֵלְק םָד ןְמּונְג
 טְניִגעֶגאַּב לאָמַא ןְטעֶּפְׁש םיִא ןּופ לאָז ןעמ יֵדָּב טייַז
 טְסיִרָד ראַפ ְּךיִמ םיִא טְגאָז נּוא רֶטאַפ םעֶד רֶטְנאַקאַּבַא
 ןייֵׁשַא ןוז ןייד ןְבאַמ ּוצ טינ ןעֶד ּוטְסְגאָמ ראַפ ריד ףֹוא
 וו ֹוזַא דייַלק ּבאָרְנַא ןאָטְג ןָא םיִא ּוטְסאָה סָו רַפ דייֵלְק
 זיִא םָד זַא טְנייֵמְג טאָה ׁשְנעֶמ רֶד םִיראָו ןאַמ םיִרָא ןייֵא
 רָדּורְּב רֶׁשֹוע רעֶד םיִא טְרעֶפְנעֶע דייֵלק דָניוואַלַא עקאט
 םיִא טְפאָה ּוד סאוָו דייֵלְק יִנעֶרייז סד עֶקאַט זיא סֶד ּבעל
 . הָּביִא רילק םֶד זיִא דְנּוצא ראָנ ןאָטג ןָא ןייֵג ןְהעֶזְג לאָמא
 טעוֶו רע ןייַז הֶזַבִמ טיִג רייַלְק סאָד לאָז רֶע יֵדָּכ טְרעקג
 ןֵמעֶנ ְךיִז רע טעֶו ןייֵג ּוצ ֹוזַא ןייֵׁש טיִנ זיִא סאָד זַא ןְהעֶז
 ןֹוׁש רייֵלק סָד טעוֶו גּוא דיילק םֶד ןָרעֶק רָּביִא גּוא רַמּומַא
 ןעֶמ ןעוֶוג רַזֹוג טאָה רֶע ׁשֹורוְׁשַַא יִיַּב איוִו וזַא ןֶטיֵה ּפָא
 גּוא טְסאַפג ןְּבאָה ןָרּוי איִד זא נּוא ןיגגראה ןדָיי יד לאָז
 ראג יי יִנעגְייַא איד  ןּוּפ זיִא ןאַמנ וש ְבאָה

 באָה בו איד ׁשֹורוׁשַהֲא ימי ליה ק קּוסָּפ רעֶד טְגאָז
 ְּבאָה ייז םּוראָו ׁשֹורוׁשַחֲא ןּופ געֶט יד זיִא אייֵו טְגאָזג
 יז ּוצ זי ןְראוָוג ךֶלֶמ זיִא ׁשֹורְֵַׁחַא םִָו סאָר זַא טָנייֵמְג
 טאָה ריִא סו הֶרָצ יד ֹוזַא טיִנ זיִא ְּךאַז יד רָּבֶא הָרָצ ןייֵא
 ׁשֹורָוְׁשַחֲא אּוה) ןָראָוְנ רֶע זיִא ידָניִז טי יא תַמֲחַמ זיִא

 זיִא רֶע לייַו ְךֶלֶמַא ראַפ טְכאַמַג םיִא טאָה טאָג (ְךֶלומַה
 טְלאָז ריִא יֵדָּכ תֹוריזג ןייַז רֶזֹוג ָךייַא ףֹוא רע טעוֶו ׁשיִראַנ

 :תֹובֹוט ןֶכאַמ:תֹוריג יִנעֶגייֵא יד ןּופ רֶע טעוֶו ןאָט הָבּוׁשְּת
 איֵד ןְראוָוַג טֶליִפ רעד זיִא םִע זַא (ובו םיִמָיַה 2 ר

 ְֶלֶמ רעֶד טאָה הֵדּועָס רֶטֶׁשָרעֶ .רעֶד ןּופ געט

 ןיִגעוֶו קְלאָּפ ןְצְנאַג םעֶר ןופ געֶמ ןֶּביִו הָרּועְסַא טְכאַמָג
 סו
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 ףֵלָמַה = =ר

 .םֵּפְרַּכ רוח
 |/ירּומִעְו ףָסּכ יִליִלְג לע ןֶמָנְרַאְו ץּוב יֵלְבַחְּב זּוחָא תַלַכְתּ
 ,!תָרָחֹוסְו רַדְו ׁשֵשְו טֵהַּב תַּפְּצִר לע ףֶסָכְו בֶהֶז תֹוטִמ שֶׁש
 ,תּוכָלַמ ןִיו םיִנֹוׁש םיִלֵּכִמ םיִלֵכְו םֶהָז יֵלְכִּב תֹוקׁשַהְ

 רֵָי וכ יִּכ םַנֹוא ןיִא תֶדֹכ הָיָתְׁשַהְו
 ס :ׁשיִאְו ׁשיִא ןֹוצְרִּכ תֹוׂשֲעַל ּותיֵּב בר לָּכ לַע ֶלָמַה
 | תוכלמה תיֵּב םיִׁשָנ הָּתְׁשִמ הֶתָׂשֲע הָּכלַמַה יִמָׁשַו םַנ
 ןְדַלְמַה בַל םּוטְּכ יִעיִבְׁשַה םויַּב שֹורוׁשַחַא דֶלֶמַל רֶׁשֲא
 , רַתַז אָתְנַבֲאַו אָתְנִּב אָנֹובְרַה אָתְוִּב ןְמּוהְמִל רַמָא ןֶייַּב
 .ְּךֶלָמַה נפ תֶא םיִתָרְׁשִמַה סיִסיִרְסַה תֵַעְבִׁש סֵּכְרכְו

 דֵלָמָה ֵנְפִל הָּכְלַמַה יִּתְׁשִו תֶא איִבָהְל ׁשֹורֵוָׁשִחֲא
 ט"ע שוריפ

 איד ןְהעז טיִנ לאָז ייז םֶר טְרָא רָהּאַּבַא
 תֹוריִׁשע ,םָד נּוא ׁשְדקִמ ַה תיֵּב םָד ןּופ םיִלַּכ

 שאו דֶר רַע רעֶד ןיִא ןְגיִפעֶג ׁשֹורֵוָׁשַחֲא טאָה

 יִװ וזַא ןעוֶועֶג ליִפ רעייֵז זיִא (ברע ןְּבעֶנעֶג

 .רוחנ ןְטְלאַהאַּב טְראָד םִע טֶה רֵצְנְַכּובְנ
 ןייֵא ןיִא טייַל יִד טְצעֶזעֶג טאָה רע (םַּפְרַּכ
 טיִמ טְרָיִצעֶג ןייֵש ןעוֶועֶג זיִא סאוָו ןְטְראָנ
 ְרֶע איִד נּוא ְֶרִבְליִ נּוא ןְמעֶּב יִנעֶדְלאָנ
 נּוא תֹובֹוט םיִנָבֲא טיִמ טְקעֶראַּב ןעוֶועֶג זיִא
 אייַּב םירָמָז יֵלְּכ ןייק ןעוֶועֶג טיִנ זיִא םּורָד
 ןאָטעֶג טאָה ׁשֹורַוְׁשַתֲא לייוֵו הָדּועְס רעֶד
 טֶה םיִרָמִז ֵלְּכ טיִמ ניא ןֵליו ןייַז ןְכילְטיִא
 ןעד ןליוו ןייז ןְבילְטיִא ןאָמ טְנעֶקעֶג טיִנ רֶע
 רֶרעֶדְנַא רָד נּוא ןְמייֵמּורְמ ביִל םֶה רֶנייֵא
 ןעֶלְדיִפ ּביל טֶה רעֶד נּוא ןְלְפייַפ ּביִל טֶה
 ןָמּונעֶג טיִנ םיִרָמְז יִלְּכ ןייֵק רֶע טאָה םּורָד
 ןקְנירְט ּוצ ְּבעֶנעֶג טֶה ןעֶמ נּוא (תֹוקְׁשַהְונ
 ןופ יִלַּכ ןייֵא (םיִלָכְונ םיִלָּכ ִנֶרְלאנ ןיִא
 (תּוכָלַמ ןַייוע ןעוֶועֶג ׁשְרעֶרְנַא זיִא יִרָדְנַא רָד

 יבצ תלחנ
 לאָז םַע טְרעֶׁשאַּב  י"שה סאָו ת"ישה ןּופ םעֶלַא
 הָעְוׁשִי יד ןַמּוק םורַא ןּופ רֶד לאָז םַע יב ןייַ וזַא
 חיִנְשַה וּתְבְׁש ןֹוכְמַמ) קוספ ןיִא טייֵטְׁש סֶע יוִו וזַא

 רֶמְנּוא זיִא םיִרוּפ ןּופ סג םֶר ׂץֶרָאָה יֵבְׁשֹוי 'לָּב לֶא
 םעֶד ןּופ ןְגְראָּב רַפ ויִא םַע םוו םיִרָּתְסַנ םי סֵנ יִר

 ןֵמּוק ּפאָרַא לאָז םָע ְהעֶעֶג טיִנ טאָה רֶע ׁשְנעֶמ
 ןייא

 .-תנעק םעֶד ןּופ טֶה ןעֶמ סאו ןייוַו רעֶד נּוא

 / נּוא (תֶרַּכ הָיְתְׁשַהְ ייֵמְׁש ןָא גינע ןייִא
 ; רֵכיֵלְטיא ליפ איו ןעֶועֶג זיִא ןקָניִרְמ םאֶד
 .םעֶנייֵק טאָה ןעֶמ םִנוא ןיֵא) טְלאָועֶג טֶה
 ווא םֶה ְךֶלֶמ רָד ןְראוָו (סֵּכ יב טייֵנעֶג טינ
 | ןּופ יִטְסְלֲע יד ףֹוא (לֶּכ לע ןְּבעֶנעֶג ץעזְנא
  ןָׁשְנעֶמ ןֶכיֵלְטיִא לאָז ןעֶמ = זֹוה ןייַז
 ְךֹוא טאָה יִּתְׁשַו ׂ(ִּתְׁשַו םנ ןאט ןְליוו ןייַ
 תיֵּב רֶּבייַו איֵד ראַּפ הָדּועְסַא טְכאַמעֶג
 , (רֵׁשֲ ץיִלאַּפ תּוכָלמ םעֶד ןיִא (תּוכָלַמַה
 , םֹויַּבנ ׁשֹורֵוָׁשַחֲא ּוצ טְרעֶקעֶג טאָה סאוָו
 רֶד זַא (בֹוטְּכ) נאָמ ןֶטיִּביִז םעֶד (יעיִבְׁשַה
 רַמָא) ןייוַו טיִמ ןֵק לנּורְמעֶג ןָא ןָא ךיז טֶה ְךֶלֶמ
 לרעה יֵד ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טֶה (תַעְבִׁש כו ןמּוהְמִל
 , ׁשֹורֵוְׁשַחֲאְדָלִמ םָד ןְּבאָה סו עֶטְניִדאּב ןְּביז
 ,הָּכְלַמ יִד ןנְנעֶרְּב ןְלאָז ייֵז איבָהָלנ טְניִדאַּב
  ןֹורָק עֶכיִלְגיִנעַק רעֶד ןיא ןאָטעֶג ןָא יִּתְׁשַ

 בקעי לוק
 , ןרּוי טְגאָו ׁשֶרְדַמ רֶד הָריַּבַה שיש ןיִא ןָנּיפעֶג טְרעֶו סוָו
 .עָׁשָר רֶד ךֶלֶמ רֶד אייֵז טאָה הָדּועְס רעֶד ףֹוא ןעוֶוג ןיִנעֶז

 .ןָכאַמ ןיִנעֶק טאָג אי טעוֶו ְמיק טו יִׂשָמ זַא ֶגעֶרְפִ

 יו ידו די אהוד

 נו וא טעוֶו טאָג בֹוא גּוא טל א הָתַאָר 8 יו
 .ריִמ ןֶגאָז םיִא ריֵמ ןיִלעוֶו הָדּועְס יד יוִו הָדּועְסַא ֹוזַא ןָכאַמ

 ןבאה
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 ננש רתסא תלנפ |

 יִּכ הָיִפִי תֶא םיִרָׂשַהְו םיִמעָה תֹואָרָהְל תּוכְלַמ רֶתָּכְּבי
 רַבְרְּב אֹובָל שי הָכָלַמַה ןַאָמְתַו ;איִה הָאְרַמ תֵבֹוט
 ֹותָמַחַו ראָמ ְךֶלָמַה ףֹצִקיַו םיִסיִרְסַה רִיְּב רֶׁשֲא ְּךְלָמַה
 יּכ םיִּתִעָה יֵעָדֹוי םיִמָכָחַל קמה רֶמאַו  וב הרעב
 ויִלֵא בֹרְקַהְו : ןיִרְו תֶד יִעָדי לָּכ יִנָפַל ְךלמַה רַכַד ןט
 ןְכּוממ אָנְסְרַמ םֶרֶמ ׁשיִׁשְרַת אָתָמדַא רָתָׁש אָנֶׁשִרַּכ
 הָנּוׁשאִר םיִבָׁשֹויַה ךֶלֶּמַה יֵנְּפ יאר יֵדָמּו םרּפ יֵרָׂש תעְבִׁש
 אל רֶׁשֲא לע יּתְׁשַו הָּכְלַמַּב תוׂשֲעַל חמ תֶדֶּכ ; תֹוכְלַמַּב
 ס :םיִסיִרָסַה רַיְּב שֹורְֵׁשַחַא ְּךַלֶמַה רַמָאַמ תֶא הֶתָׂשֲע
 ֹודֵבָל ְךֶלֶמַה לַע אל םיִרָׂשַהְו ְךֶקָמַה יִנְפִל ןָכּומִמ רֶמאֹיַ
 םיִמַעָה לָּכ לַעְו םיִרָׂשַה 5 לע יִּכ הָּכְלַמַה יִּתְׁשִו הָתְוֲע
 רבה אֵצֵו יִכ :ׁשֹורְוְׁשַהֲא ְךלֶמַה תֹוניִדְמ לֶכָּב רֶׁשֲא
 ןָהיֵניֵעְב ןְהיֵלֲעַּב תֹווָבַהְל םיִשָנַה לָּכ לע הכלוה
 ְִׁשַו תֶא איִבָהְל רַמָא ׁשֹורָָׁשֲחָא ךֶלֶמַה םֶרֶמָאְּב

 הכלמה
 ט'ע שוריפ

 זיו לאָז ןעֶמ (תֹואְרַַל ְךֶֶמ םעֶד ראַפ
 טייֵהְנֹוׁש ריִא רקָלעֶפ עֶלַא נוא ןעראה עֶלַא
 ןעוֶועֶג ןייֵׁש רֶעייֵז ויִא .איֵז םּוראָו (יִּכנ
 טְלאָוועֶג טיִנ טֶה יִּתְׁשַו הָּכָלִמ יִד (ןֵאָמְּתַע
 ןְלופאַּב טֶה ְךֶלֶמ רֶד יו וזֵא (רֵברַּכ ןִמּיק
 רעַד ְּךיִז טֶה (ףוצקיע עֶטְניִדאַּב יִד ְךֶרֹוד
 רעֶד נּוא (ֹותְמַהַו טרעֶויִּבעֶג רֶעִייז ְךֶלֶמ
 טֶה (רָמאיַע טעֶרְּבעֶג םיִא ןיא םֶה ןֶראָצ
 יערֹונ עֶנּולק איד ּוצ טְנאָועֶג ךֶלֶמ רעֶד
 ןְטייֵצ עֶלַא ךיז טעוֶו םוִו ןְסייוֵו סו (םיִּתְעָה
 רָדֵס רָד טְגעֶלְּפ ֹוזַא םּוראוָו (ןכ יִּכ ןעומ

 טָּפְׁשִמ ןייֵא טאַהעֶג טֶה ְךֶלֶמ רָד זַא ןייַז ּוצ !
 ןציז סאָו טייַל איִד ןִנעֶרפ ּוצ רֶע טְנעֶלְפ !
 טאָר 2 א = בּורְקַה טֶכיֵרעֶג םייַּב !

 םֵרָפ פ ןעֶראַה בי (תע ירא וכו ָנְשרַּב |

 יבצ תלחנ |
 ױואוזַא לֵאָרְׂשִי ִאְנׂש יד ןיִנְנראַה נא ְךַאָלַמ ןייַא
 ת"ישה ראָנ ביִרֲחְנַמ ְךֶלֶמ םֶד ייַב ןיִזעֶּועֶג זיִא סֶע
 טֶה רֶע םָו ןיילַא ךֶלֶמ רֶר זַא ןיוואַּב םנ ןייֵא טֶּה 1

 ןבירשעג 27

 גינעק םעֶד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה סאוָו (יַאֹור) יֵדְמּו
 דְנאַה תּוכָלַמ םייּב ןֶציִו סאוָו (םיִבְׁשויַה)
 הָּכְלַמ רעֶד טימ ןָעּוט לאָז ןעמ םוִו (תֶדַּכנ
 ןאָמעֶג טיִנ טֶה איז לייוַו (רֶׁשֲא לע יִּתְשִ
 רֶע םִו (רֶׁשֲאע ְּךֶלֶמ םֶד ןּופ לעֶפאַּב םעֶד
 טֶה (רֶמאֹיע רעֶניִד איד ךֶרֹוד ןְלּופאַּב טֶה
 ןעֶראַהיִד ּוצ :ּואְדְלַמ םֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןְכּומְמ
 ןייַלַא ְּךֶלֶמ םעֶד ףוא טיִנ (ְּךֶלֶמַה לַע אלע
 עֶלַא ףֹוא ראָנ (יִּכ) טְניִדְניִועֶגהֶּכְּלַמ יַד טֶה
 - (רֶׁשֲאא רֹקְלעֶּפ עֶלַא ףֹוא ְךֹוא נוא ןעֶראַה
 ןיִנעֶז ְּךָלֶמ םעֶד ןּופ רָדְנעֶל עֶלַא ןיִא םאוָו
 ןּופ ךיז ןיִלעוֶו רֶּבייֵו עֶלַא םּוראו זאצי יִּכ)
 הָזַבְמ לאָז (תֹובְַל) ןיִנְרעֶלּפָא הֶּכְלַמ רָד
 (םֶרמָאְּבנ ןֵנֹוא ירעייז ןיִא ןנאַמ עַרָהיִא ןייז
 ׁשֹורְׁשַחֲא ְךֶלֶמ רעד ןְנאָ ןיִלעו יז םּוראוָו
 םיִא רּפ יִּתְׁשַו הֶּכְלַמ יד ןָמּוק ןָסייֵהעֶנ טֶה

 נוא :
 בקעי לוק

 ריִמ יׁשֹורוְַחָא ייַּב הָדּועְסִא א ןְעֶּגִנ גְנאַל ןּוׁש ןְּבאָה
 יִא םעילְׁשמַא ךרוד ןייִטְׁש רַפ ּוצ ןְּבעֶג ןָיְנִע םעָד ןיִלעוֶו
 םיִא טֶה יִז ּבייוַו טְכעֶלְׁשַא טאַהג טֶה סו רֶׁשֹוע ןייֵא ןעוֶוְג

 רימה
 48 המ



 | רתסא תלנמ

 .תֹורָׂש הָנְרַמאֵּת הָוַה םֹויַהְו :הָאָב אֹלְו ויָנָפִל הֶּכָלַמַה
 ןיִרָׂש לֶכֶל הֶּכְלַמֲה רַבְד תֶא ּועְמָׁש רֶׂשֲא יִדָמּו םַרְּפ
 ,רֵבָד אֵצִי בֹוט ךֶלֶמַה לַע םִא :ףֶצֶקְ ןויָזּב יֵדָכּו ּדֵלֶמַה
 ןהֹובעַי אֹלְו יֵדָמּו םַרְפ יֵתְדִּב םֵתְּכִיְו ויָנְפְלִמ תּוכְלַמ
 ,הָתּוכָלַמּו ׁשּורְוְׁשַחָא דָלֶמַד ֵנְפל יִּתְׁשִו אבָת אל רֶׁשֲא
 ןםַגְתִּפ עַמְׁשִנְו + הָנְמִמ הָבֹוּטַה ּהָתּועְרִל ְךֶקָמֹה ןֵּתִ
 .לָכְו איִה הֶּבַר יִּכ ותּוכְלַמ לָכְּב הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא .ְךֵקָמַד
 ,םֵטיַו : ןֶטִק דַעְו לֹודְנִמָל ןֶהיִקֲעכְל רֶקְי ּונְּתִי םיִׁשָנה
 {:ןֵכּומְמ רַבְרַּכ ְךֶלַמַה ׂשעַיַו םירָׂשַהְוךֶקֶמד יִניֵעְּב רָבָרַה
 ,הָניִרְמּו הָניִרְמ לֶא ךֵלֶּמַה תוניִדְמ לָּכ לֶא םיִרָפֶס חַלְׁשִיַו
 ,רֵרׂש ׁשיִא לָּכ תֹויִהַל ֹונוׁשְלִּכ םֶעְו םַע לֶאְו ּהָבָתְכַּכ
 ,הָלֵאָה םיִרָבְרַה רַחַא : ס :ומע ןֹוׁשְלִב רֵּבַדְמּו ֹותיִבְּב
 ,רָׁשֲא תֵאְויּתְׁשַו תֶא רַּכָז ׁשֹורְֵׁשַחָא ְּךֶלֶמַה תַמָח ּךֹוׁשָכ
 ךֵלָמַה יִרֵעַנ ּורְמאו :ָהיֶלעג רַוְגַנ רֶׁשֲא תַאְו הֶתְׂשִע
 ;הָאְרַמ תובוט תולּותְּב תורָענ ּךֶלָמַל ּוׁשֹקַּבְי ויָתְרָׁשִמ

 דקפיו
 ט"ע שוריפ

 טְנייַה (הָזַה םֹויַהְ) ןֶמּוקעֶנ טיִנ ויִא איִז נּוא
 יֵדְמּו םַרָּפ ןופ רֶּביוַו ןְראָה איד ןְגאָז ןילעוֶו
 הָּכְלַמ יִד יו טְרעֶהעֶג ןְבאָה ייֵז םָו (רׁשֲאַ
 (יִרָׂש לֶכְלנ ְּךֶלֶמ םעֶד טעֶרעֶג ןינעקא טֶה
 עו זַא ְּךֶלֶמ םעֶנופ ןעֶראַה איד ּוצ ןְגאָז ּוצ
 ןנְלאָּפ טְלאוָועֶג טיִנ ְּךֵלֵמ םָד טֶה הֶּכְלַמ יִד
 ןגְלאַפ ּוצ טיִנּךֹוא ןנאמ ירעייַז ייֵז ןְפראַדאַּב
 עַסֹורְנַא ןְנאַמ איִד טְכאַמ סאָד נּוא (יֵדְכּוו
 ְךָלֶמ םעֶד ּבֹוא (םֵאנ םּורָדְרעֶּפ נּוא הָׁשּוּב
 םעֶד ןּופ לעֶפאַּב רעֶד לאָז (אָצע טְלעֶפעֶנ
 ןייַא לאָז ןעֶמ נוא (בֵָּכִי ןייֵג םֹורַא ךֶלֶמ
 םע ידמּו םרּפ ןופ ְךּּב ץעֶועֶג ןיא ןְּבייֵרְׁש
 ִתְׁשַו לייַו (רֶׁשֲאע ןייַז ׁשְרעֶדְנַא טיִנ לאָז
 - (ּהָהּוכְלַמּונ ְךֶלֶמ םעֶד רַפ ןְמּוקעֶג טיִנ זיִא
 יִרעֶדְנאַנַא ּוצ ןֵּבעֶג הָכּולְמ ריִא ןעֶמ לאָז
 םעוו (עַמְׁשִנְפ ריִא ןּופ רָסעַּב זיִא םוו יֹורְּפ

 יי ןיִא ןיִרעֶה ְּךַלֶמ םעֶנּופ קַסְּפ םעֶד ןעֶמ
 ןייַז ןעֶד זאיה הָּב יִּכת ךיירגיעק ץנאנ

 ְךאָד ןעֶמ טעו ליִפ רעייִז זיא ְּךיִרְניִנעַק
 . רֶּבייוַו עֶלַא ןֹוׁש ןיִלעוֶו (םיִׁשָנַה לָכְ) ןיִרעֶה
 םֹורָנ ןּופ (לֹודְנִמִל ןאָט ןָא רֹובָּכ ןְנאַמ ירעייז
 םָד דייַר יד ןיִנעֶז (רָבָרַה בֵמיִיע ןייֵלְק זיִּב
 ְךֶלֶמ רֶד (שעיװ ןְלעֶפעֶג ןְראַה יד גוא ְךֶלֶמ
 (חַלְשִיַמ ןְסייֵהעֶג טֶה ןָכּומְמ יו ןאָמעֶג טֶה
 רָדְנעַל עֶלַא ןיִא ףירְּב טְקִיִׁשעֶג טאָה רע
 עֶכיִלְטיאּוצ (הָניִדְמּוהנידמ לָאז ְךֶלֶמ םֶדְזּופ
 ןְכיֵלְמיִא נּוא (םַעלָאװ בַתִּכ ריִא טיִמ הָניִדְמ

 רָכיִלְטיִא זַא (תֹויְהַל ןֹוׁשָל ןייַז טיִמ קֶלאָפ
 לאָז נוא זוה ןייַ ןיִא ןְגיטְלעֶועֶג לאָז ןאַמ
 :ןֹוׁשָלסְּבייוַו ןייז יוִו טיִנ נוא ןֹוׁשָל ןייַז יוִוִיִדעֶר
 . עֶגיִואָד איד ְּךאָנ (הָלֵאָה םירָבַדַה רַחַש ב

 , טאָה ןְראָצ רעֶד זַא ְּךֹוׁשְּכנ דייֵר
 ךיז רֶע טֶה (רֵבָע טְליִטְׁשעֶג ְךַלֶמ םייֵּב ְּךיִ
 .םֶה ןעֶמ םָו נּוא (תֵאוו יִּתְׁשַו ןָא טְנאַמ לָד
  םעֶד ןְּבאָה 6רְמאֹיע ןעוֶועֶג רַזוג ריִא ףֹוא

 .ןעֶמ זאָל טׁשְקביִנ טְגאָועֶג עֶטְניִראַּב תֹוכָלַמ
 ו םוא

 אש ר שר



 רע לכו

 ְךיִלָדייֵמ עֶנייֵׁש ןיִנעוֶו תּוכָלַמ םָדּופ ןָכּוז םֹוא
 עֶלַא ןיא ןְלעֶפאַּב לאָז ְּךֶלֶמ רעֶד (דקפיע
 ןֵקְמאֵז ןייַא לאָז ןעֶמ (ּוצְּבקַו רֶָנעָל עֶנייַו
 תיֵּב לֶאנ ןׁשּוש ןייק ְךיֶלְרְייֵמ עֶנייֵׁש עֶלַא
 לָאנ ןייֵרַא זֹוה ןיִׁשְרעֶּבייוַו םעֶד ןיִא םיִׁשָנַה
 א ןופ ןְטְניִדאַּב םעֶד אָנֵה ְךְרְוד (אָנֵה דַי
 ןֶהיִקּורְמַּפ ןֹותָנְ רָּבייַוַו יִד טיִה םוָו ְךֶּלַמ
 2 םיִמָׂשְּב ןְּבעֶג ְךילְדְייִמ יִד לאָז ןעֶמ נּוא
 נוא (ונו הָרענהְע ןְריִצ טיִמ רעֶד ךיז ןְלאָו
 לאָז ןְלעֶּפעֶג ְךַלֶמ םד טעוֶו םוו ליִדייֵמ םֶד
 ִּתְִו ןּופ עֶלעֶטְׁש רֶה ףֹוא ןיגינעק ןייַז איִז |
 ֹוזַא טֶה נּוא ןְלעֶמעֶ ְּךֶלֶמ םעֶד זיִא (בֵטַיל |

 רוי ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םִע (יֵדּוהְי ׁשיִאל ןאָטעֶג
 ןְסייֵהעֶג טֶה נּוא (יַכָדְרֶמ ֹומְׁשּוז ןשּוש ןיא
 שיק ןיז םיִעְמִׁש ןּז םֶריִאָי (ריִאָיןֵּבִ יֵכְדרָמ

 יבצ תלחנ
 רֶע ןָרוי עֶלַא ןיִנעֶנְראַה ּוצ םֹוא םיִרָּב ןָּביִרְׁשעֶג

 רַפ לאָז רע נו ןָפּור קירּוצ ףירְּב עָנייז לאָז ןיילַא |
 איד קו סַּפ רֶד טְּבייַרְׁש םעֶד רָּביִא ןֶּבייֵרְׁש 'טרעק '
 ןָא תַלֵחְּת ןּופ ןְהעֶׁשעֶג זיִא סע םִו תוׂשעַמ עָּלַא

 הָלֲחֲתַה יי ןיִועוֶועֶג ןֹוׁש ןיִנעֶז ןְבאַז עֶלַא יִד זַא '
 ןייז וצ ןאָמעֶג טֶה י"שה סאוָו םַנןָפורְג םעֶד ןופ |

 הָחְנְׁשַהְּב ןעוֶועֶג ןיִנעֶו ןָכאַז עֶלַא ִד טֵָׂשִי קָלאָפ
 בֵבֵסְמ טֶה טְלעוֶו רֶד ןופ רַּפעֶׁשאַּב רָד םו הָלֹדְג :

 ןעוועג ױ

 - ףתסא תלגמ

 תֶא ּוצּבִָיוותּוכְלִמ תֹוניִדְמ לֶכְּב םיִדיִקְפ דֵלָמַה קו
 לֶא הֶריִכַה ןשּוש לֶא הָאְרַמ תַבוט הָלּותְּב ה

 םיִׁשָנַה רַמֹוׁש ְּךֶלֶמֲה םיִרָס אֵנַה דַי לֶא שנה תיֵּב
 ךֶקָמַד יִניֵעְּב םַטיִּת רֶׁשֲא הָרָעַנַהְו + ןָהיֵקְרַמַּת ןֹותָנו
 ס :ןכ ׂשעַיו דֶלָמַה יֵניֵעְּב רָבְרַה בֵשַַיַויִּתְׁשִו תֶחַּת ְךולְמִּת
 ריִאָיןֵּב יֵכְדְרְמ ֹומְּו הָריִּבַה ֵׁשּוׁשְּב הָיָה יֵדּוהְי ׁשיִא
 םִיַלָשּוריִמ הָלָנִה רֶׁשֲא + יִניֵמְי ׁשיִא שיק ןָּב יֵעְמִׁש ןֶּב
 רֶׁשֲא הָדּוהְי ּךֶקֶמ הָיְְכִי םע הֶתְלִנָה רֶׁשֲא הלנה םִע
 איִה הָסֵרָה תֶא ןָמא יִהְיַו + לֶכָּב ְּךַלֶמ רֵעְנְרַכּובִנ הָקָנָה
 רַאּת תַּפָי הָרָעַנַהְו םִאְו בָא הָל ןיִא יִּכ ורוד תַּב רֵּתְסֶא
 ול יֵכְדְרִמ הָחְקָל ּהְמִאְו ָהיֶכָא תֹומְבּו הָאְרַמ תַּבֹוְׁו
 תֹורָעָ .ץבִקהְבּ ותָרְו ךֶקמַה רַבָד עַמְׁשִהְּב יִהָיַו : תַבָל

 ט"ע שוריפ

 ףנש

 ױֵשֲא) א טֶבָׁש , ןּופ (יִניִמְי ׁשיִאכ ןז
 ראפ יִד ןּופ ןעוֶועֶג זיִא יֵכָדְרֶמ רעֶד (הָלֶנָה
 ןְראוָועֶג ןְּבירְמ רַּפ ןיִנעֶז םוָו רוי עֶנעֶביִרְמ
 ראַּפ איד טיִמ (הֶֹונַ םע) םִיַלָׁשּורְי ןּופ
 הָיְנְכְי ְךֶלֶמ ןְׁשיִדּוי םעֶד טיִמ םוָו עֶנעֶּביִרְמ
 םו (הָלְגָה רֶׁשֲא ןְראוָועֶג ןֶּביִרְמ רַפ ןיִנעֶז
 יֵכָדְרִמ רד יהי ןּביִרְמ רַּפ טֶה רֵצַנְדַכּובְנ
 םֶר (רֵּתְסֶא איִהְ הָסֵדֲהיִד ןְגּוצעֶנ ףֹוא טֶה
 רעֶטְכאָמ סְרעֶטעֶפ ןייַז רַּתְסֶא עֶמ טְנייֵמ
 ןייק טאַהעֶג טיִנ טֶה יִז םּוראָו הל ןיא יִּכ
 ריִא זַא נּוא (תֹומָבע רַטּומ ןייק ּוא רָמאַּפ
 (הָחֹקַל ןֶּבְראַטְׁשעֶג ןיִנעֶז רֶמּומ עא רָטאַפ
 -ָטְכאָט ןייא ראַפ ןְמּונעֶג יֵכָדְרֶמ איִז טאָה
 רעֶד ןְראָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא םִע וא (יִהָיֵע
 זַא נוא (קֵבקַהְבט ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ לעֶפאַּב

 בקעי לוק עמ
 סאָד ןָרעֶטיִּב רַפ םיִא טְגעֶלְפ : א םיִרּוסָי ןאָטְג ןָא דיִמָּת
 איִו טֶה ןְקְנּורְטִג נּוא ןְסעֶגְג טֶה רע זא ןְטְפעֶּב ןיִא ְּבעֶל

 םִע ןיִסע}סאָד ןֵמּוקאַּב טיִנ םיִא זיִא סַע זַא ןְטְלאָׁשָג םיִא
 קעוֶוַא ּבייוַו םָד זיִא לאָמַא ןְּבעֶל םָד ןָראָווָג סָאמנ םיִא זיִא

 םייַה רד ןיא ןּבילּבג ןיילא רֶע זיא גאָט יִביֵלְטע ףֹוא ןְראָפְג
 יי איז םיִתָרְׁשֶמ יד פי רֶע םָה םיִתָרָׁשָמ יִניַ טיִמ

 גּוא טאג הָאְנַה רֶעייֵ םאָה ג גוא א רטֶג גוא ןְסעֶגְג רֶע

 יֵרעֶעֶּבַא ןָבאַמ ְךאָנ רָע לאָז ןְגראָמ טְכאַרְַ יז טאָה
 הרועפ
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 ט'ע שוריפ
 ןייק ךילְדָייַפ ליפ טְלעֶמאַועֶג ןייַא טֶה ןעֶמ
 ָךֹוא רֵּתְסֶא זיִא (חקלּתַע יִגַה ךרוד ןשּוש
 ךרוד ןייַרא זוה ןיִא ְךֶלֶמ םיצ ןְראָגןמּנעֶג
 זיִא (בַמיִּתֹע רֵּבייַַו יִד ןּופ רֶמיֵה רעֶד יֵנֵה
 םֶה נוא (אֵׂשַּתַת ןיִלעֶפעֶג ליִדִיימ םָד םיִא
 טאָה נּוא (לֵהַבָיע םיִא ייַּב ןניִרְקעֶג דאָנעֶג
 תֹונָּתַמ נוא ניִריִצ ריִא ןְסייֵהעֶג דניוְׁשעֶג
 ןְְסניִד ביז גוא (תֹורעגַה עַבֶׁש תֵאָק ןְּבעֶג
 זֹוה תּוכָלַמ םעָד ןּופ ריִא טְמּוק סע סאוָו
 טְרעֶמעֶּב רַפ גָניִדלַא ריִא טֶה נּוא אְהנׁשִיע
 (הָדיִגַה אל) רֶּבייוַו עֶלַא ןּופ ןְמְסעֶּב םּוצ
 םִו ןּופ ןְנאַז םֹוא טְלאוָועֶג טיִנ טֶה רֵּתְפֶא
 םּוראוָיכְְרִמ ֵּכנ זיִא יִז הָהְָּׁשִמ ןייַא רֵּפ

 יבצ תלחנ
 םַנ םֶד ןיִרעוֶו חַמָצִנ ןּופ רָד לאָז םִע ֵרּכ ןעוֶועֶג
 טְכאַמעֶג םֶה ׁשְַֹׁשַחֲא םִו הָדּועְפ יִד םיִרּפ ןּופ
 םו ַג ֵרָרּב ראָנ עַבָּמַהךֶרֶדְב ןינעועֶג טיִנ זיִא
 ןֵכ אֵמ לאָז רע ןיִזעוועֶג בֵבֵסָמ טֶָה םלֹוע אֵרֹוּב רָר
 ןְסייֵה רע לאָז ניר ןייוו םֶד ייַּבגּוא הָדּועמ ןייֵא
 זיִא םֶר םָו טעקאנ ןְמּוק ןיירַא יְִּׁשַו הָּבְלַמ איִד
 עוו ׁשֶנעֶמ רֶטְסאַרְּפַא סאוָו ןועָנִׁש ןייֵא תַמֲאַּב
 םֶד ְךֶלֶמ רָסֹורְגַא זַא ןֵֶּׁש לָּכִמ ןאָמ טיִנ םֶבְלעֶזַא
 לאָז איִז יִדּכ א הָחְנִּשַהְּב ןיִעוֶועֶג רַּבַא זיִא
 ןְמּוק לאז טֶרָא ריִא ףוא גוא .ןיִרעֶו טיִנְראַהעֶג

 רתסא

 רתפא תלנמ

 רַי לֶא הָריִּבַה זֵׁׂשּוׁש לֶא תֹוּבַר
 ְרֶעַנַה בַטיִתַו ;םיִׁשָנַה רַמוׁש יֵנַה דַי לֶא ְּךֶלֶמַה תיֵּב
 תֶאְו ָהיֶקּרְמַּת תֶא לָהָבָיַו ויָנָפְל רָמִח אׂשִתַ ויָניֵעְּב
 2 תֵתָל תויִאְרָה תורֵעְנַה עַבָׁש תֵאְו הל תָחלֶהיִתֹונִמ
 !םיִׁשָנַה תיֵּב בוטָל ָהיֶתֹורֲעַנ תֶאְו הנׁשַו ךלֶמַה תיֵּבִמ
 יֵכְרְרמ יִּכ ּהָּתְרַלּומ תֶאְו ּהָמע תֶא רֵּתְסֶא הָדיִנֲה אל
 ךֵלַהְתַמ יִּכְדְרִמ םויָו םוי לֶכְבּו :ריִנֵת אל רֶׁשֲא ָהיֶלָע הָוִצ
 חמּו רֵּתְסֶא ּםוָלָׁש תֶא תַעַרָל םיִׁשָנַה תיֵּב רֵצָח יִנְפל
 למה לֶא אבל הָרעַנְו הֶרעָנ רֹּת ַעיִנֵהְבּו ּהָּב הֶׂשֲעַי
 הֶׂשֶע םיִנְׁש םיִשְנַה תַדָּכ הָל תֹויָה ץיקמ ׁשֹורֵוְׁשִהֲא
 ֶמִׁשִּב םיִׁשְדֲח הָׂשִׁש ןְהיֵקּורְמ יֵמְי ּואְלָמְי ןֵּכ יִּכ ׁשֶרֹח
 םיִׁשָנַה יִקּורְמַתְבּו םיִמָׂשְּבַּב םיִׁשָדֲח הָׁשֵׁשְו רֹמַה

 . גּונַעַּת הַד ןָראוָוג טְרעֶטְׁש רַפ םיִא זיִא ןַמּוקִג ןָא ּבייװ סָד !

 לָא רַּתְמֶא הקְלִּתַו יִנֲה

 1 ןְכּונ
 הרענה

 ,םּוא טיִנ לאָז יז טְנאָועֶג ןָא ריִא טָה יַּכְדְרָמ
 ,טנעֶלְפ יֵבָדְרָמ נּוא (םֹוָו םוי סָכְבּנ ןְנאז
 (אֵיַד יוִו ףֹוה םעֶד רַּפ ןייֵג ּוצ ראָפ גאָט עֶלַא
 ןןְסיוִו לאָז רֶע (תעדְלע ןְסעֶועג ןיִנעֶז רֶּבייוו
 ,םִע סאוָו נוא (המוע רֵּתְסֶא ןופ דעירְפ םעֶד
 / ויִא סִע זַא ׂעַיָנַהְבּנ ריִא טיִמ ְךיִז טּוט
 , לאָז ליִדייֵמ ןָכיִלְטיִא ןּופ טייצ איד ןְמּוקעֶג
 ,וַא םעֶד ְּךאָנ (ץקמנ ךֶלֶמ םעֶד ראַפ ןמּוק
 (ַכ יִּכ) םיִׁשָרֲח ףְלעוֶוצ ןְגְנאַנְג םֹוא זיא םִע
 ןְגיִנייֵר רֶעייז טְרֶעֹורעֶג םֶה גְנאַל ֹוזַא םּוראוָו
 איד טיִמ םיִׁשָדֲה םקעֶז (םיִׁשָדֲח הָשִׁשִ
 .םֶקעָז נּוא (םיִׁשָדֲח הָׁשִׁשו םיִמָׂשְּב עֶטְסעֶּב
 עֶרעֶדְנַא טיִמ נוא ץְרעוֶועֶג טימ םִיִׁשָרֲה

 | א בקעי לוק
 -גָנּוצּולְּפ ןיִא ּייוֵו רֶדןאָט ןָא גּונֲעַּת ְךיִז לאָז נּוא הָרּועָפ

 . ןיִא טֶה ּבייַַו סאָד גּוא ןְראוָנג ןְקאָרְׁש רָד ריִא רַּפ זיִא גּוא
 .ְךעֶג ֹוזַא זיִא יִז סו ׁשֶפָנ תַמְגַע טֶה רֶע זַא ןְנאַמְׁש רפ םיִא

 .רֶד ףֹוא ןְכאַמ םיִא לאָז אי טְסְניִד רֶד ןְסייהַג ִז ֶה ןְמּוקג
 ןייַו ןְגְנעֶרְּב םיִא לאָז גּוא ןְטְבעֶנ יוִו םיִלָכֲאַמ עֶטּוג טְכאַנ
 . ריִא זיִא סאוָו טֶרָדנּואוו ראפ רייז ְךיִז רֶע טֶה ׁשיִט םּוצ
 ,ריִמ גאָז םיִא איִז טְגעֶרְפ ןיִסע םעֶד ְךאָנ ןְראוָוְג םֶכְלעֶזַא
 .הָנּוצַא םיִלָכֲאַמ יִר ןּופ טָסֵאָה ּוד ּבֹוא תֶמֶא םעֶד ןאַמ ןייֵמ
 ּוד סאוָו םיִלָכֲאַמ איד ןּופ איו טאהְג הֶאָנַה ןייֵא ֹוזַא ךֹוא

 טלואריד רעֶוְׁש ךיא רע םְרעֶפְנע ןְסעֶגג ןֶטְכעֶג טְסאָה
 ןיסע :

 4 : א ג :
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 רֵמאֹי רֶׁשֲא

 םעֶד רַפ ןְמּוק ּוצ ְּךיִלְדייֵמ איד ןיִנעֶלְּפ ֹוזִא
 ְךיִזשֶה ליִדייֵמ םָד סאָו (רֶׁשֲא לֶּכִ ְךֶלֶמ
 לאָז איז ןְּבעֶעֶג ריִא ןעֶמ טֶה ןְּבעֶג ןְסייֵהעֶג
 תּוכָלַמ םוצ ויִּב זֹוה ןְׁשיִרעֶּבייוַו םָד ןּופ ןייַנ

 קיִרּוצ איִז זיִא היִרְּפ רֶד ןיִא נּוא ְּךֶלֶמ םּוצי

 ןיִרעֶדְנַא םּוצ (םיִשָנַה תיֵּב לֶאנ ןְגְנאַנעֶג
 ןְטְניִדאַּב םעֶד ְךרֶוד (דַי לא זוה רֵּבייוַו
 אל) רֶּבייוַו םְּבייֵק איד ןּופ רָמיִהַא זִנְׁשעַׁש
 ּוצ קיִרּוצ טיִנ ןֹוׁש רֵּבֶא טְנעֶלְפ אָז (אבָת

 יבצ תלחנ
 םַנ עַסֹורָג סאָד ויִא ריא ְךרֶוד םז הֵּכְלַּמַה רַּתָסֶא !

 טייֵמְׁש סע סאוָו ןעֶכאַז עֶלַא ְךא ,ןָמּוקעג םורַא
 ְךאַז ןייֵא אָד םיִנ זיִא רַּתְסֶא תַלְגִמ ןיא ןְּבִרְׁשעֶג
 ןיִגעוֶו ןיִזעוועֶג בֵכֵסְמ טיִנ טֶה םָלֹוע אֵרֹוּב רָד םִִו
 ׁשֶרָהְוְתְנַּב רֶניד ייַוְצ יִד יו ןָמְׁשָרֲע םּוצ םֵנ םעֶד
 גּוא ׁשֹורְׁשַחֲא ךֶלֶמ םעֶד ראַפ טְגיִרניִזעֶג ןְּבאָה

 ְךאָנ רעד נּוא טְגאָזעֶג םֹוא םָד טֶה קיִדֵּצַה יִבְדְרִּמ
 םֶה ןעֵמ גּוא ןְפאָלְׁש טְנאקעֶג טיִנ ׁשֹורְׁשַחֲא טֶה

 םיִא טֶה קיִדצַה יֵבְרָָמ זַא טְנֶעייֵלעֶג ראָפ םיִא !
 ץֶלַא ויִא סאָר גּוא ןעוֶועֶג ליִצַמ טֹוט םעֶד ןּופ

 בֵבֵסְמ טאָה םָלֹוע אֵרֹוּב רעֶד סאוָו תֹוּבַמ ןיִזעוֶועֶג
 סאוָו רעֶד רָבָד ףֹוס .םיִרּוּפ םִנ םעֶד ןיִגעוֶו ןעוֶועֶג !

 טְהעֶז רֶד ןְגֹוא עֶנעֶּפָא טיִמ רַּתָסֶא תַלגָמ טְנעייל
 רָטְנעֶזוט רֶטְנעֶזֹוט בֵבַָמ זיִא םָלֹוע אָרֹוּב רָד זַא !
 ןיִנעֶז תֹוּבַס עֶלַא ןיִנעוו הָעָׁשִי ןייֵא ןופ תֹוּבַּמ !
 ןייֵ ןיִרעוֶו חַמְצִנ לאָז םִע יֵדְּכ הָלֹודְ הָחָנׁשַהְּב
 ןיֵא םעֶד ןופ ןיִנְרעֶל ּצ ןֶפְראַד ריִמ ןּופ רעֶד םַּנ
 ת"ישה ןיִא ןעֶּביילְג לאָז ןעֶמ ֹזַא יו לֹודָגרֶמּוּמ
 יו זא 4
/* 

 רתסא תלגמ 7

 ּהָל ןֶתֶנְי רַמאַּת רֶׁשֲא לָּכ תַא דָלֶּמַה לֶא הֶאָּב הֵרֵעַנַה
 איִה בֵרֶעְּב !דְלֶמַה תיֵּב דע םיִׁשָנַה תיֵּבִמ ּהָמע אֹובָל
 דִי לֶא יִנֵׁש םיִׁשָנַה תיֵּב לֶא הָבָׁש איִה רַקֹּבבּו הָאָּב
 רוע אֹבָת אל םיִׁשָנִליִּפַה רֵמֹׁש דָלֶמַה.סיִרְס ונָׁשֵעַש
  םֵׁשְּב הָאְרִקנְו דֶלֶמֲה ּהָּב ץֵפָח םִא יּכ ךַלָמַה לֶא
 חֹקָל רֶׁשֲא יֵכָרְרָמ רד לִיַחיִבָא תַּב רָּתְסֶא רֹּת עיִגַהְבּו
 תֶא םִא יִּכ רָבָד הָׁשִקַב אל דֶלֶמַה לֶא אֹובָל תַבָל ול

 רֵּתְסֶא יִהְּתַו םיִׁשָנַה רַמֹׂש ּךֶלֶמַה םיִרְס יֵנֵה

 . ןָמּוקעַג יִז זיִא טְכאַנ רעֶד ףֹוא (בֶרעֶּבנ זֹוה

 הנש

 תאשנ
 ט"'ע שוריפ י

 זַא ראָנ (הָּב ץֵפָח םִא יִּכִנ ְּךֶלֶמ םּוצ ןייֵג .גּוא (הָרֲעַנַה הָוְבט רֶמֹול ןְכאַמ םאוָו ןֵכאַו
 טאָה טְפְראַדאַּב לאָמַא איז טֶה ְּךֶלֶמ רעֶד
 יִנֲהְבע ןְמאָנ ריִא טיִמןָפּורעֶג ןָא יִז ןעֶמ
 איִד רֶּתָסֶא ןופ טייַצ יד ןָמּוקעֶג זיִא סָע זַא
 יֵבָרְרָמ ןופ רֶמעֶפַא לִיַיִבַא ןּופ רָטְכאָט
 רֶטְכאָמַא רַּפ ןְמּועֶג איז שֶ יֵבָרְרֶמ םאוָו
 (הָשֹקַּב אלנ ְּךֶלֶמ םּוצ ןייֵג לאָז יִז (אבָלנ
 ראָנ (םֵא יַּכ) טְנְנאַל רַפ טיִנ ראָנ איִז טֶה
 טאָה ןנּומ לאָז יִז טְגאָועֶג ריִא םֶה יִנֲה םוָו
 ןַח טֶה רּתְסֶא נּוא (רֵּתְסֶא יִהְּתַע ןאַמעֶג יִז
 ןָא איֵז ןּבאָה סאוָו טייַל עֶלַא אייַּב טאַהעֶג

 ' טקוקעג = }
 בקעי לוק -

 עֶגיִטְנייֿט םֶד איו ןעוג טוג ּוזַא םיּנ זיִא ןְטְבעֶנ ןּופ ןיִסע

 טאַהְג הָאָנהןיימ ןְטְכעֶ ְךיִא ּבאָה ןיִגעֶוטְסעֶר ןּופ ראָנ
 ּבאָה ְךיִא גוא ןעווג טיִנ ּוטְסיִּב ןְטְכעֶנ םּוראוָו טְנייַה איו
 רָּבֶא ןָגֹוא יֵד ראַפ ןעֶוָג טיָנ ריִמ ויִא הָרָצ יִד גּוא ןֶסעֶגָג
 טְמּוקַּב ןָגֹוא איד ראַפ ריִמ טְסייֵטְׁש נּוא אֵד ּוטְחיִּב דְנּוצַא

 ּוצ טְרעֶפנֶעַג די יִד ןְּבאָה יִנעֶגייֵא םֶד ןיִסֹעג םֶד טינ ריִמ
 סע ּיליִּפַא ריד ץּוח (ְךֶהָלּוח טְראוָו םעֶד טיִמ ׁשֹורְוְׁשַחֲא
 ןְכאַמ טיִנ וְנּוא טעוֶו טאָג זַא טְסְגאָז ּוד יו וזַא ןייַז טעוֶו
 ןיִלעוֶו ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ הָדּועְס ןייד יוֵו הָדּועְמ עֶסֹורגא ֹוזַא
 טעוֶו סֶע לייוַו הָדּועפ ןייד ןּופ איו ןְּבאָה הֶאָנַה רעֶמ ריִמ
 ןְפְראַד ןְגיִטְלעוֶוָג טיִנ זְנּוא רֵּביִא טְסעֶוו ּוד (ךתלוט ןייַז
 רַּתְקֶא רֹוּת עַיָנַהְבּ) .גּונֲעּת ןיִרעֶפערְג ןייק טי ןֹוש ריִמ
 ןֵמּוקָג זיִא סֶע זַא גּוא (רָבָד הָׁשָקַּב אֹל ְךֶלֶמַה לֶא אֹובָל
 טאָה ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןְמּיק טְפְראַדְג טֶה רֵּתְסֶא םָֹו טייַצ יִד
 תאֵשֹנ רָּתָסֶא יִהְּתוַו ףאז ןייק טגנאַל ראָפ טיִנ ראָג איִז

 ןְכיִלְטיִא ייּב ןח ןֶמּוקַּב טֶה רֶּתְסֶא גוא (ָהיאֹר לָּכיִניְֵּב ןִח
 רעֶּטאפַא לֶשָמַא זיִא סֶע ןְהעֶוג איִז טֶה םיִז ןָגוא איִד ןיִא
 רַפ ןעֶמ םִָו ךעק ראָנ ןייֵא ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןיִנעֶו ןּוזַא טיִמ
 ןעוֶוְג ויִא סאָר גוא ׁשייֵלְּפ ןְּבעֶגְג ייֵז ןעֶמ טֶה ןיסֶע טפֹוק
 רעֶפאָּפ רעֶד טָה םיִמָשְּב ייֵלְרעֶלַא טיִמ גוא טְריִפעֶפְג ןָא

 טיִג
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 ןְמּונעֶג ןיִרָּתְסֶא ןעֶמ טֶה (חֹקְּלִּתַו טְקּוקעֶנ
 ןְכיֵלְגיִעק ןיִא (ותּוכְלַמ תיֵּב לא ךֶלֶמ םּוצ
 ןֵטְנִהעֶצ םֶד (ירישֲעַה ׁשֵדֹוחַּב) ןייַרַא ץיִלאַּפ
 וע תַנׁשַּב) תֹבֵט ןעֶמ טְנייֵמ סאָד ׁשֶרֹוח
 אי ןערינער ןייַז ןופ ראָי עטְּביִז םאָד
 רֶהעְמ ןירָּתְסֶא טאַהעֶג רֶּביִל ְךָלֶמ רַד טֶה
 ןִח רָהעָמ טְהיזנּואזאָׂשִּת רֶּבייַו עֶלַא ןּופ
 טֶה נּוא (םֶשָיַע ְךיִלְדייֵמ עֶלַא ןּופ טאַהעֶג
 (ָהְכיֵלְמַיַע ןאָמעֶנ ןָא ןורק עֶכיִלְגינעק יד ריִא
 ןּופ טָרָא םָד ףֹוא הֶּכָלַמ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא נּוא
 ןייֵא טְכאַמעֶג ְךֶלֶמ רֶד טאָה (שַעַי) יִּתְׁשַ

 ןּופ הָדּועְס יד (הָּתְׁשִמ תֶאְנ הָדּועְס יִסֹורְג !
 ְךאָנ טאָה נּוא (הָחְנֲהַע הָנּותֲה סרָּתְסֶא
 טֶה נוא (ןֵּתִיַפ תֹוניִדְמ עֶלַא וצ םֵמ טְאָלעֶג
 לו ןיינ ְךאָנ ןְּבעֶנעֶג תֹונָּתִמ טייל עֶניי

 יבצ תלחנ
 ןייק לאָז ןעֶמ נּוא תֹוּבַס בַּבַסְמ רעֶד ּויִא רֶע זַא
 גּוא ןייַרַא עַבָמ רֶד ןיִא ןגִייל ןייַַא טיִנ ְךאַז םוש
 רע זַא רֶבֵיֵז רֶע זיא ֹוזַא י"שה ןיִא טְּבֹולְג םִו רָד
 ןאַמ םיִא םעוֶו רֶע גּוא ןיִרעוֶו ןְפלאָהעֶג םעוֶו
 ןאָמ ריִמָּת זָנּוא טיִמ לאָז ת"ישה ,תֹואָלְפָנְו םיִסָנ
 לָאוג םעֶד ןְקִיִׁש זְנּוא לאָז רֶע תֹואְלפְַו םיסנ

 :ןֵמָא קֶרֶצ
 ףמאיו

 וי טי די .אל,.שלאה א 4 לי

 ףתסא תלנמ

 | למה לָא רַּתְמֶא חקָלִּתַו ?ָהיֶאֹר לֶּכ יֵניֵעְּב ןַח תאׂשֹנ
 שדח אּוה יִריִׂשעָה ׁשֶדחַּב ותּוכָלַמ תיֵּב לֶא ׂשֹורוָׁשַחֲא
 הַּתְסָא תֶא ּדֵקָמַה בַהֲאיַו :ֹותּוכְלַמָל עַבֶׁש תַנְׁשִּב תֶבֵט
 חולּותְּכַה לֵּכִמ ויָנְפָל רָסָחְו ןזֵח אָׂשִּתַו םיִׁשָנַה לֶּכִמ
 { יִתְׁשַו תַחֵּמ ָהָכיִלְמַַ ּהֶׁשאֹרַּב תּוכְלַמ רֶתָּכ םֶׂשַָ
 חֵּתָׁשִמ תֶא ויִדְּבִעַו ויְרְׂש לָכְל לֹודָנ הָּתְׁשִמ ְךֶלָמַה ׂשעיו
 ןהַלָמַה דַיָּכ תַאְׁשַמ ןֵּתיַו הֶׂשֲע תֹוניִרְמַל הָחָנֲהַו רֵּתִסֶא
 |דֶקמַה רעֶׁשְּב בֵׁשֹי יֵכְרְרִמּו תיִנָׁש תֹולּותְּב ץיִבְקהְבּ
 ָהיִלֲע הָוַצ רֶׁשֲאַּכ הָמֵע תֶאְו ּהָּתְרַלומ תֶדְנַמ רַּתְסֶא ןיִא
 הֶתִיָה רֶׁשֲאַּכ הֶׂשֹע רַּתְסֶא יֵכְדְרִמ רַמֲאַמ תֶאָו יָכְדִרְמ
 לָמַה רעׁשַּב בֵׁשֹי יִכָדְרָמּו םֵהָה םיִמָיַּב ס :וּתִא הָנְמֶאְב
 הֵכַה יִרְָמׁשִמ דֵלֶמַה יִסיִרְפ יִנְׁש ׁשֶרָתָו ןְתְנֹּב ףֵצִק

 ר

 ושקביו

 טְלעֶמאַועֶג ןייֵא טֶה ןעֶמ זַא נוא +ץֵבקַהְבּנ
 ךאנויִא יֵכְדְרָמ נא (יִכָדְרָמּונ תֹולוְּ ְךאָנ
 (רֵּתְסֶא יא ְּךֶלֶמ םֶד ןופ רֶעֹוט ןיִא ןיִסעֶעֶג
 } || ריִא רעֶו טְגאָועֶג טיִנ ְּךאָד רֵּתָסָא טאָה
 || יכדרִמ איוִו ֹוזִא (הָוְצ רֶׁשֲאַּכ) זיא הָחָּפְׁשִמ
 | | םאָד נוא (רַמֲאַמ תֶאְמ ןְלֹופאַּב ריִא טאָה
 ,| םְגָלאַפעֶג רֵּתְמִא טאָה יֵכָדְרִמ ןופ לעֶּפאַּב
 /| זַא טְרֶהיִפעג ְּךיז טֶה איז איוו וזַא (רֶׁשֲאַּב
 || יד ןיִא (םֵהָה םיִמָיּב :ןְנֹוצ רַד איז טֶה רֶע
 || זיִא יֵכְדְרָמ 'לוא (יכְדְרָמּונ ןְמייֵצ עֶניִּבְלעֶז
 /| ךיז ןעֶּבאָה ְךֶלֶמ ןופ רעֶוט ןיִא ןְסעֶועֶג
 || םֶדװּפ םִרעֶניִר ייווְצ ׁשֵרָתִו ןֶתְנַּב טְרְוייֵבעֶג
 ָד םִוו רֶכעֶּב םעֶד טיִּהעֶג ןְּבאָה םֶָו ְךֶלֶמ
 ,נּוא (וׁשְקַבָיַע ןקנּורְטעֶג םיִא ןּופ טאָה ְךֶלֶמ
 || םעֶד ןָא דְנאַה יַד ןיִקעֶרְטׁש טְלאָועג ןּבאָה

 בקעי לוק
 גּוא ןּוז רעד ְךיִז טרדְניוִו רפ ׁשייֵלְפ םֶד ןיִסעֶז טְלאוָוְג טיִנ
 .םָע שייֵלְפ סאָד ןיסע טיִנ ּוטְסְליוִו סאוָו ראַפ םיִא טְגעֶרְפ
 טְרעֶפְנע םיִמָׂשְּב ייֵלְרעֶלַא ןופ םיִר ןייֵא טיִמ ְךאָר טְקעֶמְׁש
 || ןקניטש ראַפ גְנאַּל ויִא ׁשייֵלְפ סאָר רֶניִק ןיימ רֶמאַה רעֶד
 .םעֶד ןיִא ןעֶמ טְלאוָו ןקָניטְׁש רפ ןייַז טיִנ לאָז סע םּוראוָו
 ,טקְניִטְש סע לייוַו ראָנ םיִמָׂשְּב ןייק.ןאָטג ןייַרַא טיִנ ׁשייַלָפ
 ןעמ שייֵלפ םעֶד ןיא םיִמְׂשִּב ןאָטג ןיירַא ןעֶמ טאָה םִירָד
 עיִגהּבו קיסָּפ רֶד טְגָו םֶד {םִֶטְׁ םָע בֹוא ןְליִפ טיִג לאָז

 רוה
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 ונׂש רתסא תלנמ | |

 רֶבָדַה עַרְיַו : ׁשֹורְָׁשַחָא דֶלֶמַּב די ַחֹולְשִל ּוׁשִַּבְי
 ְךלֶַ רֵּתְפֶא רֶמאֹּתַו הֶּכְלַמַה רֶּתְפֶאָל ניו יֵכְרְרִמִל
 לַע םֶהיֵנׁש ּולְּתִיַו אֵצְמִיַו רֶבְדַד ׁשקְבִיַו :יִכָדְרָמ םֵׁשְּב
 רַחַא : ס :ְךֶָמַה יִנְפִל םיִמָּיה יִרְבִד רֶּפסְּב בֵתְּכִיַו ץע
 ןָּב ןָמָה תֶא ׁשורְוׁשַחַא ְּךֶלֶמַה לֵדָנ הָלֵאָה םיִרָבְרַה
 לֶּכ לעַמ ֹואְסִּכ תֶא םֶׂשָיַו ּוהֵאְׂשניַו יִנְנֲאָה אָתְדָמַה
 ךֶלָמַה רעַׁשְּב רֶׁשֲא ּךֶלָמַה יֵדְבע לָכָו !ּתַא רֶׁשֲא םיִרָׂשַה
 יֵכְרָרְמּו ְךַלֶמַה ול הָוְצ ןֵכ יִּכ ןֶמֶהָל םיִוֲהַּתְׁשִמּו םיִעְרּכ
 רֶׁשֲא ךקָמַה יֵדְבִע ּורְמאַֹּו ! הָוֲהַּמְׁשִי אֹלְו עַרֶכִי אל

 תַוְצִמ תַא רַבוע הֶּתַא ַעּודֵמ יִכְרְרָמְל ְּךֶלֶּמַה רֶעַׁשְּב
 םֶהיֵלֲא עַמָׁש אֹלְו םויָו םוי ויָלֵא םֶרֶמֶאְּכ יִהְיַו :ְךֵלֶמַה
 םֶהָל ריִנֲיִּכ יֵכְדְרָמ יֵרְבִד ּודְמעַיָה תֹואְרַל ןֶמָהָל ּודיִנַַו
 הָוֲחַּתְׁשִמּוַעַרּכ יִכְרְרָמ ןיִא יִּכ ןָמָה אֵרָיַו :יֵדּוהְי אּוה רֶׁשֲא
 יֵכְרְרַמְּב רֶי ַחֹלׁשל ויָניֵעְּב וָביַו :חֶמַח ןֶמֶה אֵלָמִַו ול

 שוריפ

 ןְראוָועֶג ראוָועֶנ יֵבְדָרָמ םֶד טֶה ׂעַדְויו ְּךַלֶמ
 הָּכָלַמ יד רֵּתְסֶא ּוצ טְלייֵצ רעֶד רֶע טאָה
 ְךֶלֶמ םעֶד טֶלייֵצ רָד רֵּתְפֶא טָה (רֶמאֹּתַע

 ְךאָנ ןעֶמ טאָה (שקוביװע יַכָדְרָמ ןְמאָנ םיִא
 זיִא םִע זַא ןְנּופעֶג ןעֶמ טאָה ְּךאַז יד טְכּוועֶג

 עֶרייֵּב ןעֶמ טֶה (םֶהיֵנְׁש ּולְּתִיַו ןעוֶועֶג תָמָא
 טאָה נּוא (בֶתָּכִיַוו הָיָלְּת רעֶד ףֹוא ןְגְנאָהעֶג |

 :ְךֶקֶמ םָד רַפ ְךּוּב םעֶד ןיִא ןְּבירְׁשעֶג ןייֵא
 עֶניִּבְלעֶז יִד ּךאָנ (הָלֵאָה םיִרָבָדַה רַחֲא ג

 טְכייַה רֶד ְּךֶלֶמ רָד טֶה (לֵדֹנ דייַר
 יי יִננֲאָה) אתה ןופ ןיז םעֶד ןֶמֶה םעֶד |

| 

 .ןּופ רֶעֹוט ןיִא ןעוֶועֶגןיִנעֶז סאוָו ְּךֶלֶמ םעֶד !

 םיִא טאָה נּוא (ּוהֵאָׂשְַיע גְנָא ןּופ לעקִינייַא
 .רָכעָה לימִׁש ןייַז טֶה נּוא (םֶׂשָיע ןֶּבֹוה רָד

 ןעועג ןיִנעֶז סאו ןעֶראַה עֶלַא ןּופ טְכאַמעֶג
 ןּופ טְכעֶנְק עֶלַא נּוא (יֵדְבִע לֶכְו) םיִא ייַּב

 ְךיונּואטְעיִנְקעֶןעֶּבאָה (םיעְוּכ) ְּךלֶמ םעֶד
 לוק

 זיִא םַע זַא (רָבָד הָׁשקב אֹל ְךֶלֶמַה לֶא אֹובָל רֵּתְסֶא רֹוּת
 טאָה ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוק לאָז רַּתְסֶא זַא טייֵצ איד ןְמּוקג .

: 
 יא

 וזַא ןעריצ ְךיִז לאָז איז ְךאַז םּוׁש ןייק טְגְנאַל ראַפ טיָנ אוו -

 הבל *
 ט'ע
 ְךֶלֶמ רעֶד םּוראָו (ןֵכ יִּכ) ןֶמָה ּוצ טקּוּכעֶג
 יֵכְרָרָמ נּוא (יכָדְרִמּונ טְנאַועֶג ןָא ֹוזַא טאָה
 ןְּבאָה (ּורְמאיֵע ןעֶיִנְק טְלאוָועֶג טיִנ טאָה
 . ןיִא ןָציִו םאָו טְכעֶנְק תּוכְלַמ םעֶד טְנאַועֶג
 םוִו רַפ (עּודֵמ) יַכְדרִמ ּוצ ְּךֶלֶמ ןּופ רעומ
 יִהָיַע ְּךֶלֶמ םֶד ןּופ ץעֶועֶג יִד טיִנ ּוטְסְנְלאָפ
 נאָט עֶלַא םיִא ּוצ ןֶּבאָה אייֵז איוִו (םֶרָמָאְּכ
 ּוצ טְלאוָועֶג טיִנ אייֵז טאָה רע נּוא טְגאָועֶג
 רַפ טְנאָועֶג םֹוא אייֵז ןְּבאָה (ודיִנַיַע ןיִרעֶה
 םיִבָרְרָמּבֹוא ןְהעֶז ןְלאָז אייֵז (תֹואָרל) ןָמָה
 םּוראוָו (דיִנֵה יּכנ ןְּבאָה םּיקַא ןיִלעוֶו דייֵר
 רוי ןייֵא זיִא רַע זַא טְגאָזעֶג ייֵז טֶה יֵכְדְרָמ
 םָנייֵק ּוצ ןקּוּב טיִנ ְּךיִז רֶע ראָמ םעֶד רָּביִא
 יֵכְרְרָמ זַא ןְהעֶועֶג טֶה ןֶמָה יוִו (ןֶמֶה אֵרָיַע
 ליפ ןֶמָה זיִא (אָלָמִיַק םיִא ּוצ טיִנ ְךיִז טְקּוּב
 הָׁשּוּב ןייֵא םיִאֹזיִא (ָביַ) ןָראָצ טימ ןָראָוועֶג
 ןננעֶרּב םיא ןיילַא יִברְרְמ לאָז רע ןעֶועֶג
 יכ בקעי

 ְףֶלֶמ םעֶד ּוצ ןְגְנאָיג ןיִנעֶז אייֵז זַא תֹולּותִּב עֶרֶדִנַא איו

 אייז יֵרְּכ :ָנּוריצ ייֵלְרעֶלַא טיִמ טְכאַמג ןייֵׁש ְךיִז ייֵז ןֶּבאָה
 וה םעֶד ּוצ ןָמּוקְג ןיִגעֶז אייז זַא נּוא ןייֵׁש ןוָייוַו סוא ןֶלאָז

 ןופ
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 { ריִמְׁשַהַל ןֶמָה ׁשֵקִבָיויִכָרְרִמ םִע תֶא ול ּוריִנַה יִּכ ֹורֵבְל
 ,םִע ׁשֹורְוְׁשַהֶא תּוכְלַמ לֶכְּב רֶׁשֲא םיִדּוהְיַה לָּכ תֶא
 ,םיִּתְׁש תַנְׁשִּב ןֶסיִנ ׁשֶרח אּוה ןוׁשאִרָה ׁשֶדְחַּב :יִכְדְרִמ
 יֵנְפַל לֶרֹונַה אּוה רּוּפ ליִּפִה ׁשֹורֵוָׁשַחַא דֵלֶמִל הֵרָׂשֶע
 ,ׁשָדֹח אּוה רָׂשֲע םיִנָׁש ׁשֶדחֶל ׁשֶרֹחַמּו םֹויָל םויָמ ןֶמָה
 דָחֶא םע ֹונְׁשִי ׁשֹורוְשִחֶא ךלֶמַל ןֶמֶה רֶמאֹיַו ס : רֶדֵא
 .םֶהיֵתְרְודָתּוכְלִמ תֹוניִדְמ לכְּב םיִמִעָה ןיֵב דָרפִּ ֶוְפִמ
 ןיא רֶלֶמַלְו םיִׁשֹע םָניֵא למה יִתָד תֶאָו םֶע לֶּכִמ תונש
 .תֶרָׂשֲַ םֶדּבַאְל בַתְּכַ בוש ּךֶֶמַה לע םַא :םֶהיִַהָל הָוׂש
 איִבָהְל הָכאָלְמַהיִשוע יִדָי לַע לוקְׁשֶא ףֶקּכ רַּכּכ םיִפָלֶא
 הָנָּתַַו ודָי לַעַמ ֹּתְעַּבט תֶא ְּךֶלָמַה רַסָיַו : דֶלָמַה יִזְנִג לֶא
 ְךֵקָמַה רֶמאֹיַו :םידּוהְיַה רַרצ יֵנְנֲָה אָתְדֶּמַהןֵּב ןְמָהִל
 ,!ךיִניֵעְּב בוטַּכ ֹוּב תֹוׂשֲעַל םעֶהְו דֶל ןּותָנ ףָסָּכִר ןֶמֶרָל
 , םוי רָׂשֲעהָׁשּולְׁשִּב ןֹוׁשאִרָה ׁשֶדחַּב ךֶלֶמַה יֵרְּפֹס ּואְרְקיַ

 וב
 וריפ

 טאָה (שקביע יִכדְרִמ ןּופ קְלאָפ םעֶד ןּופ
 ןַדּוי עֶלַא ןֵיַליִט ראַפ ּוצ טְגְנאַל ראַפ ןֶמֶה
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ׁשֹורֵוְׁשַחַא ןופ ְךייַרְגיִנעֶק ןיֵא םוָו
 םעֶד (ןֹוׁשאֹרָה ׁשֵרֹוחבּע קְלאַפ םיִבְדְרִמ
 (תַנְׁשִּבנ ןְסיֵנ ןעֶמ טְנייֵמ םֶד ׁשֶרֹוח ןָטְׁשְרע
 טְריִנעֶר טֶהׁשֹורְוְׁשַחֲאַא ראָי יטְפְלעוֶוְצ סֶד

 מָה ראַפ לֶרֹוג רעֶד ןְלאַפעֶג זיִא (ליִּפַה) -
 ןירַדְנַא םִד ףֹוא נאט ןייֵא ןּופ (םֹויִל םֹויִמנ
 ןְלאַפעֶג ויִא םיִׁשָדֲח יד ןּופ נּוא (ׁשֶדֹוחַמּול

 טְגאָזעֶג ןֶמָה טֶהייׁשֶדֹוח ןְטְפְלעוֶוְצ םָד ףֹוא
 ראַפ זיִא סע (ונְׁשִפ ׁשֹורְוְׁשַחַא ְּךַלֶמ םּוצ
 טיירְּפְׁש רַפ ןיִנעֶז םוו (רֶנּופְמ) קְלאָפַאןְדְנאַה
 ןיִא (תֹונידְמ לֶבָּבכ רֹקלעפ עֶלַא ןְׁשיִוְצ
 (םֶהיֵתְדְו ךיירגינעק ןייַד ןּופ רֶדְנעֶל עֶלַא
 עֶלַא ןופ ׁשְרעֶרְנַא ןיִנעֶז ןעֶּצעֶועֶג עֶרֶעיִו גוא

 בקעי לוק
 ןליִפְׁש לאָז ןעמ רֶמָזיֵלְּב טְגְנאַל רפ ייֵז ןְּבאָה ּךֶלֶמ םָד ןּופ
 רַפ טיִנ טאָה רַּתָפֶא רֶּבֶא יי וצ ןטְמיֵלְג לאָז ְךֶלֶמ רֶד יְֵּ
 םּורָדןייֵׁש ןעוויג ןייֵלַא זיִא איִז ןְראוָו ְךאַז םוׁש ןייק טְגְנאַל
 אָׂשֹונ םֶה רַּהְפֶא (ָהיֶאֹר ָּכיֵיֵעְּב ןַח תאֵׂשנ רַּתְסַא יִהְַּע

 ט'ע ש

 לעֶפַּב םֶגינעק םעֶד נּוא (יִתָד תֶאְו רֵקְלעֶפ . טְנאַועֶג םיִא טאָה ןעֶמ םּוראוָו (ּוריִגֵה יִּכו
 ניִנעֶק םעֶד נּוא (ְּךֶלֶמַלְע טיִנ אייז ןְטְלאַה
 / רעֶד ףֹוא ןְּבעֶל ןְואָל ייֵז לאָז רֶע טיִנ גיֹוט
 , ְּךֶלֶמ םֶד ּבֹוא (בֹוט ְּךֶלֶמַה לַע םֵאנ טְלעוֶו
 . רַפ אייֵז לאָז ןעֶמ ןְּבייֵרְׁש רֶע לאָז טְלעֶפעֶג
 . טְנִזֹוט ןְהעֶצ :ּוא {םיִפָלֲא תֶרָׂשֲעַע ןעֶגְליִ
 . ןיִנעוֶו ּפֶא ְךיִא לע (לֹוקְׁשֲאָ רֵּבְליִז ןיִטְנעֶצ
 / נוא (איֵבָהְלְנ רֶלעֶג םֶד ןְגאָלְׁש םוָו איד ּוצ
 . ירְּכ ןְגְנֶרְּב ןייַרַא רַמאֹק ןיִא .םֶד לאָז ןעֶמ
 . ּדֵלָמַה רסִיע ןְנָליִט רַפ ןָרּי עֶלַא לאָז ןעֶמ
 , ןּופ ליִרְגְנִּפ םֶד ןאָטעֶג םֹוא ְךֶלֶמ רעֶד טֶה
 ּוצ ןְּבעֶגעֶג םִע טאָה נּוא (הנִּתִיַע דְנאַה ןייז

 |/ ןְמָהְל ְךֶלֶמַה רָמאֹיַע דְנייַפ ןָדּוי םעֶד ןְמָה
 / ּוצ טְגאָעֶג גיִנעק רעֶד טֶה אּדָל ןּותְנ ףֵקְּכַה
 || תֹוׂשֲעַלֶעָהק ריִדְּךיִא קעש דְלעֶגֶדְֶמֶה
 / קְלאָפ םעֶד טיִמ נּוא (ףיֶניֵעְּב בֹוטַּכ ֹוּב

 ומסלאז

 טי ְךיִזשֶה יז גּוא ןְהעגְג יז טֶה סיִו ןכיֵלְטיִא יי ןעוֶוגןֵח
 / הֹולּותְּב יִרָדְנַא נוא ןייֵׁש ןייוו סֹוא לאָז ִז ןֶריִצ ּוצ טְפְראַדְג
 1 ןייֵׁש טְפְראַדעֶג ךיז אייז ןעֶּבאָה ןייֵׁש ןעוֶועֶג טיִג ןיִגעֶז

 :ןְקאַמ
 םויכ
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 זנש רתסא תלנמ

 למה יִנְפְרְַׁשַחֶא לֶא ןֶמָה הָוצ רֶׁשֲא לֶכִּכ בֵתְּכִיו וּב
 םֶעְו םִע יִרָׂש לֶאָו הָניִדְמּו הֶניִדְמ לַע רֶׁשֲא תֹוחֵּפַה לֶאְו
 ְךַלֶמַה םֵׁשְּב ונֹוׁשָלְּכ םִעְו םִעְו ּהָבֶתְכִּכ הָניִרְמּו הָניִדְמ
 חולָׁשִנְו ! ךֶלֶמַה תַעַּבַטְּב םַּתְחִנְו בֶּתְּכִנ ׁשֹורְוְׁשַחֲא
 דיִמְׁשַהְל ְךֶלֶּמַה תֹוניֵדְמ לָּכ לֶא םיִצָרָה דַיָּב םיִרָפְכ

 םיִׁשָנְו ףַט ןקָז רֵעַו רעַנַמ םיִדּוהְיַה לָּכ תֶא דּכַאְלּו נֹורֲהַל !
 ׁשָרֹוח אּוה רָׂשֶע םיִנָׁש ׁשָדֹחֶל רֶׂשֶע הָׁשֹולְׁשִּב דָחֶא םֹויִּב
 לֶכָּב תר ןֵתָנִהְל םֶתֶּכַה ןָָׁשְתַּפ ג וובְל םֶלְלְׁשּו רֶדָא
 .םויַל םיִדיִתָע ָתֹויְהִל ּיִמַעָה לֶכְל יּולְנ הָניִדְמּו הָניִדְמ
 הָנְּתִנ תַרֵהְו ךֶלֶמַה רַבְרִּב םיִפּוחְר ּואְצְי םיִצָרָה :הָּזַה

 שש ריִעָהְו תְֹּׁשִל ּובְׁשִי ןֶמָהְו ךֶלֶמַהָו הֶריִּבַה ןְׁשּוׁשְּב
 .ערקָיו חֶׂשֶענ רֶׁשֲא לָּכ תֶא עַרָי יֵכְרְרְמּו י ם :הָכֹובְנ
 ריִעָה ךֹותְּב אֵצֵיַו רֶפֵאְו קֵׂש ׁשֵּבלִַו ויְָנְּב תֶא יֵכְדְרָמ
 דֵלָמַה רַעַׁש יִנְּפִל רע אֹבָיַו ;הָרָמּו הָלודְנ הֹקָעְו קעז
 הָניִרְמ לָכָכּו :קָׂש ׁשּובְלִּב ךַלֶמַה רַעַׁש לא אוכל ןיַא יִּכ

 הנירמו
 ו ט'ע שוריפ :

 נּוא (יּולנ תֹוניֵדְמ עֶלַא ןיִא לעֶפאַּבַא ןְּבעֶג ןיִא טְלעֶּפעֶג לאוו ריד סאוָו ןאְמ ּוטְסְלאָז
 ןעֶמ טֶה (ְּךְלמַה יִרָפֹוס ּואְרְקיַע ןגְוא עֶנייַד
 ְךָלֶמ םעֶד ןּופ םֶרעֶּכייַרְׁש איד ןעֶפּורעֶג

 טֶה ןעֶמ נּוא (בֵתָּכַיע ןֶפיִנ ןיא גאָט ןְצייֵרְד !
 תֹורָרְׂש עֶלַא וצ טְלעֶּפּב ןִמֶה םִֶו ןְּביִרְׁשעֶג !

 ןֶכיִלְטיִא רֶּביִא דְנאַל ןעֶדעֶי רָּביִא סאו
 ריִא טיִמ דְנאַל ןָכיֵלְטיִא ּוצ (הָנְיִרְמִנ קֶלאַפ
 ןֹׁשָל ןייַז טיִמ קָלאַפ ןְכילְטיִא ּוצ נוא בַתְּכ ;
 םִע זיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְמאָנ םיִא (םֵׁשְּבו !
 םעֶד טיִמ נּוא (םַּתְחִנֶמ ןְּביִרְׁשעֶג ןעוֶועֶג |

 ןעֶמ נּוא (ַחֹולְׁשנְע טיִמְתַחעְג םֶתֹוח תּוכָלַמ
 רעֶּפייֵל איִד ְךְרּוד ןקיִש ףיִרְּב איִד לאָז |

 ןנָליִט ראַפ נוא ןיִנעֶגְראַה לאָז ןעֶמ ֹורֲהַל)
 ףַט) טְלַא ויִּב גָּתי ןּופ (רַעַנְמִנ ןֶדוי עַלַא |
 (םֹויִּבנ רֶּבייוַו נוא רעֶדְניק עֶנייֵלק  (םיִׁשָנְו !

 ןיִא גאָט ןעֶציִיַרְד (הָׁשֹלְׁשַּבִנ גאָט ןייֵא ןיִא |
 לאָז ןיִנעֶמ ראַפ רעֶייַז נּוא (םלָלְׁשּו רָדָא !

 רעֶד (בֶתֶּכַה ןְנָׁשְתַּפו ןעֶּבֹור קעֶוַא ןעֶמ
 .לאָז ןעֶמ ףןְֶנְִלנ בֵתְּכ םעֶד ןּופ טְלאַהְניִא !

 = שעש |

 ןָא ךִז ןְלאָז אייֵז (םֹויְהִלנ ןְסיוִו לאָז רֶרעֶי
 רָפייֵל יִד (םיִצָרָה) גאמ םעֶד ףֹוא ןְטייֵרְנ

 לעָפאַּב םעֶד טיִמ ןְפאֶלעֶג גיִדנעֶלייֵא ןינעֶז
 זיִא לעֶפאַּב רֶד נּוא (תֶדֶהְק ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 נּוא (ְּךֶלֶמַהְט ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ןׁשּוׁש ןיִא ןֹוׁש

 ןקְניִרְט טְצעֶועֶג יז ןְּבאָה ןָמֶה נוא ּךֶלֶמ רֶד
 ראַפ ןיִנעֶז ןׁשּוׁש ןּופ ןֶדּוי איִד נּוא (ריִעָהְמ

 | ;ןְראָועֶג טְליִמּומ
 ניא (הֶׂשֲעַנ רֶׁשֲא לֶּכ תֶא עַדָי יֵכְדְרֶמּש ד

 םִו ןְראוָועֶג ראוָועֶג זיא יֵכְדְרָמ
 וצ ןאָמעֶג יֵכָדְרֶמ טֶה עַרְקִיַע ןְהעֶׁשעֶג זיִא
 ְךיַז טאָה נּוא זׁשֵּבְליַע רֶדייֵלְק עֶנייֵז ןְסייֵר
 טיִמ טיִׁשעֶּב ְךיִז טֶה נּוא קז ןייֵא ןאָטעֶג ןָא
 טאָטְׁש ןיִא ןְגְנאַנעֶג םּורַא זיִא נּוא (אֵצָיַע שַא

 ייֵרְׁשעֶג סֹורג ןייֵא ןְגירְׁשעֶג טֶה נּוא (קַעָזיע
 זיּב ןְמּוקעֶג זיִא נּוא (אבִיו םֶרָטיִּב ןייֵא נּוא

 ןיִא םּוראוָו (יִּכ ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ רָעֹוט םּוצ

 ןעֶמ ףֶראַד ְּךֶלֶמ םעֶד ןופ ןייַרַא רֶעֹוט םעֶד
 טםינ
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 ןןרָׁשַא ףֶסֶּכַה תַׁשְרִּפ תֵאְו ּוהְרַק רֶׁשֲא ְלָּכ תַא יֵכְרְרִּמ ול
 ! םֶדְּבַאְל םיִדּוהיַּב דֶלֶמַה יֵזְִג לע. לֹוקְׁשִל ןֶמֶה רַמֶא
 ןןםֶריִמְׁשַהָל ןָׁשּוׁשְּב ןֵּתִנ רֶׁשֲא תֶרַה בֶתֶּכ ןֶנְׁשְתַּפ תֶאְו
 ָהיֶלֲע תֹווַצָלּו ּהָל דיִנֲהלּו רֵּתְסֶא תֶא תֶואְרֵהְל ול ןֵתָנ
 הָמַע לַע ויָנָפְלִמ ׁשֹקַבְּו ול ןָנֵחְתִהְל דָלֶמַה לֶא אֹובָל
 ָמאֹּתַו : יִכָדְרָמ יִרְבִד תֶא רָּתְסֶאָל דניו ךֶתָה אֹובֵי
 ,םעֶודְַמַהיֵדְבִעלָּכ :יִכָדְרמ לֶא ּוהִָּתַו דָתָהַ רַּתְֶא

 הי

 לכו קאז ןייא ןיא ןאָטעֶ ָא ןִמיק שי
 תּוכְלַמ םָד יוִו (םוקמ) רֶדְנעֶל עֶלַא ןיא נּוא
 ןעוֶועֶג זיִא (לֶבֵאע ןְמּוקעֶג ןָא זיִא לעֶפאַּב

 (םֹוצע םיִדּוהְי איד ּוצ רֶעֹורְט רָמֹורְנ ןייֵא
 גּוא (דָּפְסִמּונ ןייוַועֶג נּוא (יִכָבּונ ןְטְסאַפ נּוא
 עַצוי ׁשַא נּוא קעז נּוא (רֶפֵאָו קַׂש) גאָלק

 טְרעֶגְלאַועֶג די עֶלַא ְּךיז ןְּבאָה (םיִּבִרָל
 ןּופ ןעֶטְסֶנד איִד ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז (הָנאֹבְּתַו |

 איד לאָז רֶע ןְסייֵהעֶג םיִא שאָה ְּךַלֶמ רעֶד םאָו (רׁשֲאע ְּךֶלֶמ םעֶד ןופ רַטְניִאַּב ןייֵא ְךָתָה םעֶד ןָפּורעֶג רֵּתְסֶא טאָה (אָרְקִּתַע
 ןְלֹופאַּב םיִא יז טֶה (ּוהָוַצְּתע ןְניְדאַּב הָּכְלַמ

 ט'ע שו
 | לאו רע; (תעַדְל) יֵבָרְרֶמ ּוצ ןייֵנ לאָז רֶע

 "תונידמ

 ,ויִא (אֵצִיַק טייֵטַּב םָד סאוָו ןיִרעוֶו ראוָועֶג
 | שאָטְׁש ןֶטיִמ ןיִא יֵכָדְרָמ ּוצ ןְגְנאַנעֶג ְּךֶתֲה
 |/ דיע רוט תּוכָלַמ םעֶד רַּפ (רֶׁשֲאַע ןייַרַא
 , טֶה סע סאו טְלייֵצ רעד יֵכָדְרֶמ םיִא טֶה
 רֶלעֶג םאָד נּוא (תֶאו ןְפאָרְטעֶג םיִא ְךיִז
 ; םִא (לֹוקָׁשָלנ טְגאָועֶג טֶה ןֶמָה םָו (רָׁשֲא
 |  ןירַא רָצֹוא םָעָד ןיִא ןְּבעֶג ּוצ נוא ןיִנעוֶו ּוצ
 . לאָז ןעֶמ (םֶדָּבַאְל םיִדּוהְיַּבנ ּךָלֶמ םעֶד ןּופ
 םעֶד נּוא (תֶאֵמ ןְגְנעֶרְּב םּוא ןעֶדוי עֶלַא
 ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא סאָו לעֶּפאַּב ןְגעֶּביִרָׁשעֶג
 ןגנעֶרְּב םּוא ןֵדּוי איד לאָז ןעֶמ ןֵׁשּוש ןיִא
 || (תֹואְרָהְלנ ןְּבעֶנעֶג םיִא רֶע טאָה (ול ןֵתָע
 || ןְלייֵצ רָד ריִא לאָז נּוא רֶּתְסֶא ּוצ יו ּוצ
 |  ַױ(אֹובל) ןְגאָז ןָא לאָז ןעֶמ (ָהיֶלֲע תֹווַצְלּמ
 ; םיִא לאָז יִז (ןנחתַהְל ּךֶלֶמ םיוצ ןְמּוק לאָז
 | ְּךֶתָהֹויִא (אבָיע ןיִנעֶוקְלאָפ 'ריִא ןּופ ןָמעֶּב
 | (תֶא) טְלייצ רַד הָּכְלַמ רֶד טֶה נּוא ןֶמּוקעֶנ
 | ֹּתֶסֶא טאָה (רָמאֹּתַע יַכְדְרִמ ןּופ דייֵר יד

 / טגאועג
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 אֹובָי רֶׁשֲא הֶׁשאְו ׁשיִא לָּכ רֶׁשֲא םיִעָרֹוי ּדֵלָמַה תֹוניִדְמ
 תַחַא אֵרקָי אל רֶׁשֲא תיִמיִנְּפַה רֵצָחָה לֶא דֶלֶּמַה לֶא
 טיִבְרַׁש תֶא ךֵלֶמַה ול טיִׁשֹוי רֶׁשֲאַמ רֵבָל תיִמָהְל ֹותָד
  הִו ךֶקֶמַה לֶא אֹובָל יִתאֵרְקִנ אל יִנֲאַו הָיִחְו בה
 רֶמאֹיַו :רֵּמָסָא יֵרְבִד תַא יִכְְרְמְל ּודיִנַיַו : םוי םיִׁשֹולְׁש
 טֵלָמִהָל ךֶׁשִפַנְב יִמַרְּת לַא רַּתָקֶא לֶא ביִׁשְָל יֵכְדְרִמ
 תַעַּב יִׁשיִרֲחַּת ׁשֵרָהַה סִא יִּכ !םיִדּוהְיַה לֶּכִמ דֶלֶמַה תיֵּב
 ְּתַאְו רַחַא םוקָמָמ םיִדּוהְיַק דֹומעָי הָלָצַהְו חַוָר תאֹזַה
 תְעַנְה תאָֹּכ תַעָל םִא עַדֹוי יִמּו ּודֵבאֹּת ְךיבָא תיִבְו
 דַק ;יָכְדָרִמ לֶא ביִׁשָהָל רַּתְסֶא רֶמאֹּתַו 1 תּוכָלַמל
 לא יֵלֲ ומּוצְו ָשּוׁשָּב םיִאָצְמִנַה םיִדּוהִיַה לָּכ תֶא סונָּכ
 ִנֲא םַנ םוִיָו הָלֵיֵל םיִמָי תֶׁשֹלְׁש ּוּתְׁשִּת לֵאְו ּולְכאֹת
 תֶדַכ אל רֶׁשֲא דֶלֶמַה לֶא אובֶא ןֵכָבּו ןֵּכ םּוצָא יֵתֹורֲעַנְ
 רֶׁשֲא לֹכְּכ ׂשֵעיו ִכְרְרָמ רוב זִּתְרָבָא יִּתְרַבֶא רֶׁשֲאַכְו
 . ײֵּתָסָא ׁשֵּבְלִּתַו יִׁשיֵלְׁשַה םויַּכ היו ח ;רֵּתַסָא ויָקָע הָתְוָצ

 'תוכלמ
 עי

 וצ ןְלופאַּב םיִא טאָה נּוא .ְּךֶתָה ּוצ טְנאָועֶג
 םֶד ןּופ טכענק עֶלַא (לָּכנ יֵכְרִרְמ ּוצ ןְנאָז
 ןסייוַו רֶדְנעֶק עֶלַא ןּופ טייַל איד נוא ְךֶלֶמ
 סאוָו ּבייוַו ןייא רֶדֶא ןאַמ ןייֵא זַא (רֶׁשֲאַה !

 ןייַרַא ףֹוה ןטסניניוְניא ןיִאְּךַלִמ םוצ טְמּוק |
 זיִא (תַחַא) טיָנ םיִא טפּור ןעֶמ םוָו (רֶׁשֲא !
 םֹוא (דַבלנ ןְמייֵט םיִא לאָז ןעֶמ טּפְׁשִמ ןייַז
 יד םיאטְנְנאַלְרָהְּדְלִמ רעֶד םוָו םעֶד ןְמּונעֶג
 נוא (ינֲא ןְּבעֶל טְּבייַלְּב רֶד טיר עֶנעֶדְלאָנ
 ְפּורעֶג טיִנ גאָמ גיִסייַרד ןֹוׁש ןיִּב ְךיִא
 רעֶד ןעֶמ טאָה דינע ְךֶלֶמ םּוצ ןְראוָועֶג :

 ןּופ דייַר איד יֵכָדְרָמ ּוצ (יִכְדְרָמְלנ טְלייֵצ
 ןירפְע ןְסייֵחעֶגיַכְדְרֶמ טֶה (רֶמאֹיע רַּתְסֶא

 ןיֵא טיִנ ריִד טְסְלאָז ּוד (לֵאע רַּתְסֶא ּוצ
 ןּופ ןיימ ןירעוֶו לּוציִנ טְסעוֶו ּוד זַא ןיִרעֶה
 (יִּכ) הֶּכָלֵמ ןייֵא טְסיִּב ּוד לייװ ןְדי עֶּלַא
 נוא ןְייונְׁש דָנוצַא טְסעוֶו ּוד זַא םּוהאָו

 םֶרָא רֶדְנַא ןייַא ןּופ ןיִרעוֶו ןְפְלאָהעֶג יי :

 - יד ןיִלעוו (חַוְרל ְּךֶלֶמ םֶד ןְמעֶּב טיִנ טְסעוֶוו

 ןרֹול רפ ןיִלעוֶו הָחָּפְׁשִמ ןייַד נּוא ּוד ּתְַו
 רעֶד ןיא ּבֹוא טסייוו רעוֶו נוא (ימיע ןיִרעוֶו
 טאָה (רֵמאֹּתַע הָּכָלַמַא ןייַז ּוטְסעוֶו טייצ
 הֶבּוׁשְּתַא יֵכְדְרִמ לאָז ןעֶמ טְנאָזעֶג רַּתִסָא
 סאָו ןָדי עֶּלַא ןייֵא לעֶמאז איינ (ךלל ןְגאָז
 טְסאּפ נוא לע ּומּוצִז ןֶשוש ןיִא ךיז ןְניִפעֶג
 טיִנ טְלאָז ריִא גוא לַא) ןיִנעוֶו טעֶנייֵמ ןּופ
 טְכעֶנ ייֵרְד נוא גאָמ ייֵרָד ןקנירט נוא ןיִסע
 ְךיֹוא לעוֶו ןֵמְסָעד עייַמ טימ ְּךיִא נּוא (םנונ
 םוצ ן ןעֶמוק ְּךיִא לעוֶו (ןֵכְבּל ןעֶטְסאַפ ֹוזא
 יו ֹוזַא נּוא (רֶׁשֲאַכע 8 ןיא ןָא ְךֶלֶמ
 רָמּומ נּוא רֶמאָפ ןיימ ןּופ ןֵרֹול רפ ןיִּב ְּךיִא
 ןיִרעֶ ןֶרֹול רַּפ ְךֹוא ריד ןּופ ְּךיִא לע ֹוזַא
 רָד ןיא ןְראָפעֶג רָּביִא יִכְדרִמ זיִא (רובעַיװ
 ןאָטעֶג ֹוזַא טאָה נוא (שעַיי) טאָטְׁש רעֶצְנאַג

 :ןְלֹופאַּב םיִא טֶה רֶּתְָא יו
 ןמּוקעֶג ויִא םִע יוִו סיְׁשיִלְׁשַה םֹויּב יִהְיַע ה

 (שּבלַּתוו ןְטְפאַפ ןּופ נאט םֶטיִרָד רָד
 רֶדייֵלְק עיני רייֵלְקִנֶא רֶתְסֶאְךיִז טֶה

 רומעתו
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 .תיֵּב חַכונ תיִמיִנְּפַה ְּךְלְמִה תיֵּב רַצֲחַּב דֹומֲעַּתַו תּוכְלַמ
 ,| תּוכְלַמַה תיֵבָּב ֹותּוכְלַמ אֵסַּכ לַע בֵׁשֹיי ךלֶמֲהו ְּךֶלֶמַה
 || רֵּתְסֶא תֶא ּדֵלֶּמַה תֹואְרָכ יִהְיַו } תייָבַה חַתֶּפ הַכֹנ
 ךֵלָמַה טָׁשּוִו ויָניִעְּב ןַח הֶאָׂשָנ רֵצָחְּב תֶדֶמֹוע הָּכְלַמַה
 | רֵּתְמָא בֵרְִּתַו ודָיְּב רֶׁשֲא בֶהְוַה טיִבְרַׁש תֶא רֵּתְסֶאְל
 רַּתְסֶאְּדִל הַמ ּדֶלֶמַה ּהָל רֶמאֹיַו :שיִבְרַׁשַה ׁשאֹרְּב עַנְתַו
 ; דֶל ןֵתָנִיְו תּוכְלַמַה יִצָה רע: ךֹתֶשְקַּב הַמּו הָּכְלִמַה
 וָמָהְו ךֶלֶמַד אובָי בוט ךֶלֶמַה לַע םִא רַּתְסֶא רֶמאֹּתַו
 ּורֲהַמ ְךֶלֶמַה רֶמאֹיַו ול יִתיִׂשָע רֶׁשֲא הָּתְׁשִּמַה לֶא םויַה
 לֶא ןָמָהְו ְדֵלָּמַה אֹבָיַו רֵּתְסֶא רַבָד תֶא תֹוׂשֲעַל ןָמִה תֶא
 רֵּתְסֶאְל ְּךֶלֶמַה רֶמאֹּיַו : רַּתְמִא הָתָׂשֶע רֶׁשֲא הָּתְׁשִמַה
 רע דֵתֶׁשִקַּב הַמּו ּךֶל ןָתָניְו ּדֵתְלַאְׁש הַמ ןִיַה הָּתְׁשִמְּב
 ,יִתָלֵאָׁש רֶמאַּתַו רֵתָסֶָא ןעַּתַו :ׂשֶעַתְו תּוכְלַמַה יִצֲה
 ךֶקֶמַה לע םִאְו ךֶלָמַה יניֵעְּב ןַח יִתאָצָמ םִא :יִתָׁשִקַכּ
 ןאובָי יִתְׁשְקַּב .תֶא תֹוׂשֲעַלְו יִתָלֵאְׁש תֶא תַתָל בו
 .רָחָמּו םֶהָל הֶׂשֲעָא רֶׁשֲא הֶּתְׁשִמַה לֶא ןֵמָהְו ךֵלֶמַה

 ,| השעא ט"ע שו

 | טְנייַה ּבאָה ְּךיִא םאָוְו הָדּועֶס רעֶד ףֹוא
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 גינייווְניִא טְלעֶטְׁשעֶג ךיז טֶה נּוא (דֹומַעַּתנ

 ּבּוטְש יִד ןיִנעק (חַכֹונ) ףֹוה ןְכיִלְגיִנעַק ןיִא
 זיִא ְּךֶלֶמ רעֶד גוא (ךֶלָמַהְו) ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 יא ליִּטָׁש רעֶכיְִיִנעק רעֶד ףֹוא ןעֶסעֶזעֶג
 ריִמ רעֶד ןיגעק (הַכֹונ ץיִלאַּפ ןָכיִלְגיִנעֶק
 ןְהעֶועֶגֹטֶה ְךֶלֶמ רֶד יו (יִהָיוק ּביִטְׁש יִד ןּופ
 יִז טֶה (הָאְׂשֶננ ףוה ןיא טייֵמְׁש רָּתָפֶא זַא

 רָד טֶה (טְשֹוי ןְגיִרְקעֶג ןֵח סֹורָנ םיִא ייַּב

 ,טיִר ִנעָדְלאָנ יד שְגְנאַל רֶד רֵּתְסֶא ּוצ ְּךֶלֶמ
 (רֵּתְסֶא בַרְקִּתַע דְנאַה רָד ןיִא טֶה רע םוו
 ןָא טאָה נּוא (ענּתַת ןְגְנאַנעֶג ּוצ רֵּתְסֶא זיִא

 (רֶמאֹיַע טיר רַד ןופ קיִּפְׁש םֶד ןָא טְרירעֶג
 רֵּתְסֶא ריִד ויִא םוו טְגאָזעג ְךַלַמ רעֶד טֶה
 רעֶנאַּב ןייַד זיִא סאוָו נּוא (המנ ןגינעק ּוד
 טעוֶו ְךייַרנינעק ּבָלאַה ןייַמ זיִּב (יִצֲח דע
 טאָה (רֵּתְסֶא רֶמאֹּתַנ ןֵּבעֶגעֶג ןיִרעוֶו ריד
 םָד טְלעֶפעֶג םעּבֹוא (םא טְגאָזעֶג רֵּתֶסֶא
 ןֵמּוק ןֶמָה גוא ְךֶלֶמ רעֶד ּואָל (אֹבָע ְּךֶלֶמ

 !| רע ןֵמָה ּיצ ְךעֶנ שפור (ּורֲהמַ) טְכאַמעֶג
 ?| זיא (אבָיַ) טננאל רַפ רַּתְסֶא םִו ןאָט לאָז
 =| הָרּועֶס רעֶד ףֹוא ןֵמּוקעג ןִמָה נּוא ּךֶלֶמ רֶד
 *| רעֶד טֶה (רֶמאֹיַק טְכאַמעֶג טֶה רֵּתְסֶא םוו

 !| וקנירמ ןייוו םֶד ייַּב רֵּתְסֶא ּוצ טְגאֶזעֶג ְּךֶלֶמ
 *| ןְּבעֶג ריִד ןעֶמ טעו ּוטְסְנְנאַל רַּפ םֶו (הַמנ
 !| ןיימ ויִּב טםֶנְנאַל ראַפ ּוד סאוָו נּוא (הַמּול
 !| ןירעֶו ןאָטעֶג ריִד טעוֶו ךייַרְניִנעק ּבְלאַה
 !| שעֶּבעֶג ןיימ טְנאַזעֶג רֵּתָסֶא טאָה (רֶמאֹּתַע
 ?| ןִח ּבאָה ְךיִא ּבֹוא (םאנ ויִא רעֶנַּב ןייֵמ נּוא
 !| םֶד ּבֹוא נּוא (םאְונ ןְנֹוא תּוכְלַמ ןיִא ןְניִפעֶג
 !| ןיימ ןּבעֶג ּוצ ריִמ (תֶתֶלְנ טְלעֶפעֶנ ְךֶלֶמ
 ?| טעֶכעֶג ןייַמ ןאָמ ּוצ נּוא (תֹוׂשֲעַל) רעֶנאַּב
 ;| ףיא ןִמּוק ןֶמֶה טימ ְּךֶלֶמ רעֶד לאָז (אבָ
 '| ְךייַא לעוֶו ְּךיִא סאוָו (רֶׁשֲא) הָדּועְס רעֶד
 !| ךיא לעֶו ןְגְראָמ נוא (רָחְמּונ ןָכאַמ ןנראָמ
 !| ואז 0 נוא טְגנאַל רַפ ְּךֶלֶמ רֶד םוָו ןאָט



 טנש רתסא תלנמ |
 םֹוטְו ַחֵמְׂש אּוָהַה םֹויַּב ןֶמָה אֵּצֵיַו :ְךֶלֶמַה רַכָדַּכ הֶׂשֲעא
 אֹלְו םק אֹלְו ְךֶֶמִה רעַׁשְּב יֵכְרָרָמ תֶא ןֶמָה תֹואְרַכְו בֵל
 ןֶמֶה קַּפִאְתִיַו : הָמַח יִכדְרְמ לע ןֶמָה אֵלְמִיַו ּונָמִמ עֶז
 :וּתְׁשַא ׁשֶרָז תֶאְו ויָבָהֹא תֶא אֵבָיו חַלְׁשִַו ֹותיֵּב לֶא אֹבָי
 לֶּכ תֵאְו ויָנְּב בֹורְו ֹורְׁשֲע דובָּכ תֶא ןֶמִה םֶהָל רֶּפַָיַ
 יִדְבַעְו םיִרָׂשַה לע ֹואְׂשִנ רֶׁשֲא .תֵאְו דֶלֶמַה ֹולְדִנ רֶׁשֲא
 םע הָּכְלַמַה רַּתְסֶא הֶאיִבֲה אל ףַא ןָמִה רֶמאֹּיַו ;ְךֶלֶמַה
 רֶחָמְל םֵנְו יִתֹוא םִאיִּכ הָתָׂשֶע רֶׁשֲא הָּתְׁשִמֲה לֶאְדִלְמַה
 לֶכִּב יִל הָוׁש ּונְניֵא הָז לָכְו !ְךֶלֶמַה םע ּהָל אּורְק יִנֲא
 רעַׁשְּב בֵׁשֹוי יֵדּוהְיַה יֵכְרְרְמ תֶא הָאר יִנֲא רֶׁשֲא תַע
 ץע יׂשעַי ויָבֲהֹא לָכְו ֹוּתְׁשִא ׁשֶרָז ול רֶמאֹּתַו !דֵלֶמַה
 תֶא ּולְתִיְו ךֶלֶמִל רֹומָא רֶקְוּבַבּו הָמַא םיִׁשָמָח .ַהֹובְג
 טו ַחֵמָׂש הֶּתְׁשִמַה לָא ךלֶמִ םִע אבו ויָלֵע יֵכָדְרִמי
 הָרָרָנ אּוהֵה הָליֵלַּב י ס :ץֵעָה ׂשֵעַו ןָמָה יִנְּפִל רֶָבֶדַה
 יִרְבִד תֹונורְכִזַה רֶּפֵס תֶא איִבָהָל-רֶמאַֹּו ךֶלֶמַה תַנְׁש
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 (אָציפ ןיִּב ךיא הָחָּפְׁשִמ ןייֵא ראַפ םִוו ןּופ
 ְךֵלייֵרְפ רעֶייז ןְמּוקעֶג םייַהַא גאָמֶד מָה זיִא
 ֵבְדְרְמ זַא ןְהעֶז רָד טֶה ןֶמָה יוִו (תֹואְרְכְונ
 יא נוא (אלוק ךֶלֶמ םֶד ןּופ רעוט ןיא טְציִ
 ג ךיז נּוא (אל ְנאַטְׁשעֶג ףֹוא טיִנ םיִא ראַפ
 לּופ ןֶמָה זיִא (אָלְמִיַע םיִא רַּפ טְרָיַרעֶג טיִנ
 קַּפַאְתִיֵפ יבְדְרִמ ףֹוא ןְראָצ טיִמ ןְראוָועֶג
 (אביע ןְטְלאַהעֶג ףֹוא ןִמָה ְּךיִז טאָה מָה
 טאָה נּוא חַלְׁשִיֵע ןְמּוקעֶג םייֵהַא זיִא נּוא !

 עְניַז טְכאַרְּבעֶג טאָה נוא (אֵבָיַו טְקיִׁשעֶג
 ייֵז טֶה (רֵּפְִיע ׁשֶרָז ּבייוו ןייַז נּוא דְנייַדְפ
 ןּופ טֶה רע םוִו דֹובָּכ םעֶד טָּלייֵצ רָד ןֶמָה .
 ןּופ הָלּודְג יִד נוא (סיִנָּב בֹורוְנ תֹוריִׁשֲע ןייז
 םיִא טאָה ךֶלֶמ רעֶד יוִו (תֵאְע רַדְניֵק עֶניי /
 םיִא טאָה רע יוִו נּוא (תֶאְו טְכאַמעֶג םֹורְג
 רֶּביִא נּוא תֹורָרׂש עֶלַא רָּביִא ןעֶּבֹוה רעֶד .
 (ןֶמָה רֶמאֹיע ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ עֶטְנִדאַּב עֶלַא
 וליִפֲא טאָה רֵּתָכֶא (ףא) רֶדָיו ןֶמָה טְנאָז

 סאוָו הָדּועְס רֶד ףוא ןְמעֶּבעֶג שיִג םעֶעיִק

 ראָנ (יִּכ) ְּךֶלֶמ םעֶד רַפ טְכאַמעֶנ טֶה אז
 רַּפ ריִא ייּב ְךֹוא ְךיִא ןיּב ןְנְראָמ (םנק ְךיִמ
 זיִא ץֶלַא סאָד (לֶכֶע ְּךֶלֶמ םעֶד טיִמ ןְטעֶּב
 עֶלַא (רֶכְּבנ טְכַאעֶג טיִנ ראָג ריִמ ייּב רֶּבֶא
 ןיִא טְציִז יֵכָדְרְמ זַא העז ךיא ןעֶו טייֵצ
 נוא ׁשֶרָו טֶה (רֶמאֹּתַנ ְךֶלֶמ םָד ןּופ רעוט
 (ׂשֲעינ טְנאָועֶג םיִא וצ דֶנייַרְפ עֶנייַז עָלַא
 ניִצְפיִפ ּךֹוד זיִא םָװ הָיַלְּת ןייֵא ןָכאַמ זאָל
 ְךיד ּוטְפעוֶו הֶיִרְּפ רָד ןיִא (רקוּבבע ןָלייֵא
 ננעֶה יֵכָדְרְמ לאָז ןעֶמ ְךֶלֶמ םֶד ייּב ןְנאָז ןָא
 רעֶד ףֹוא ןייג ריִד ּוטְסעוֶו (אבע ףורד
 (רֶבָרֲה בֵטַײ) גיִטְסּולְּדְלְמ םָד טיִמ הָדְועט
 נוא (ץֵעָה שי ןְלעֶפעֶג ְּךאַז איד ןֶמָה זיִא

 ;הֶיְלִּת יִד טְכאַמעֶג טֶה
 - (הֵדָדָת טְכאַנ עֶגִּבְלעֶז יד איִהַה הָלָילּב) ו

 ןְפאָלְׁש טְנאָקעֶג טיִנְּדִלִמ רֶד טֶה
 איד ןְגְנעֶרְּב ןְסייֵהעֶג ךֶיַז רֶע טאָה (רֶמאיע
 ראַפ נְניִדְלַא ןְנירְד טייֵמְׁש סאוָו םקִיִנורְק
 ןאָמעֶג םֶלעֶו רעֶד ףֹוא ְךיִז טֶה םוָוןֵּבירְׁש
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 | !רֶבָד ֹומַע הֶׂשֲעַנ אל ווָתְרָׂשְמ רֶקֶמַה יֵרֲענ ּורְמאֹ
 ן'ְךֶלֶמָה תיֵּב רַצֲחַל אָּב ןֶמֶהָו רֶצָחֶּב יִמ דֵלֶמַה רֶמאֹיַו

 !| דמוע ןֶמֶה הָנִה ויִלֵא ךֶלֶמה יִרֲעַנ ּורְמאיַו :ול ןיִכַה רֶׁשֲא
 ,| ּךקַמַה ול רֶמאיַו ןֶמֶה אבָיַו :אובָי דֶלָמַה רֶמאַֹו רֵצָחַּב
 | ןֵמָה רֶמאַֹו ֹורְקִיִּב ץפָה ְּךַלֶמַה רֶׁשֲא ׁשיִאָּב תוׂשֲעַל הַמ
 !| רֶמאַֹו : יִנָמִמ רַתֹוי רֶקָי תושעַל ְךֶלֶמַה ץֹוּפֲהַי יִמְל וּבַלְּב

 ט"ע שוריפ

 ְךַלָמ םעֶד רַּפ טְנייֵלעֶג םֶד טֶה ןעֶמ סיהָיַע
 ייַמְׁש ןֶּביִרְשעֶג ןָנפעֶג ןעֶמ טאָה ּאֵצְמִיַע
 ףֹוא טְגאָזעֶג סֹוא טֶה יֵכָדְרֶמ סאוָו (רֶׁשֲאַג
 םרָנידייוַוְצ יד (יםירמ יִנׁש ׁשֶרָת נוא ןֶתְנַּ
 ןיִקעֶּב םָד טיִהעג ןְּבאָה םֶז ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 רֶׁשֲע ןְקנּורְטעֶג םורד ּטֶה ּךֶלֶמ רעֶד םִנ
 םוא ְךֶלֶמ םעֶד טְלאָועג ןּבאָה םֶו (ּוׁשֹקַּב
 ראַפ םוָוְךֶלֶמ רעֶד טְאאָז (רמאֹיֵע ןְגנעֶרְּ
 טְניֹולַּב םָד רּפ יכָדְרָמ ןעֶמ טָה עֶרָהָע ןייֵא
 טְגאָגיטְניִראַּב םֶגינעק םָד ןְּבאָה (ּורְמאיַע
 טיִנ םעֶד ראַפ םיִא טאָה ןעֶמ (הָׂשֲעַנ אל)
 רעֶוְּדַלֶמ רֶד טְנאָז (ְּךֶלֶּמַה רֶמאֹיֵע טְנֹולַּב
 ןֵמּוקְג זיִא ןֶמֶה גוא אב ןֶמֶהוו ףֹוה ןיִא זיִא

 יבצ תלחנ
 םעֶר טְנירעֶלעֶג ןֵּבאָה רימ ץּּבלְּב ןֶמֶה רֶמאֹי

 .םיִעָָׁר ןְׁשיוְצ נוא םיִקיִַצ ןָשיווְצ קּוליִח
 ריִמ תּוׁשָר רֶעיי ןיִא ץְראַה רֶעיז זיא םיִקיִדְצ יִד
 זיִא טּומ ׁשְנעֶמ רעֶד םוו ןָכאַז עֶלַא זַא טּוג ןְסייוֵו
 ץְראַה םָד טְסּולְג ץֶראַה םאָד ץֶראַה םָד רקָיע רֶד
 עֶלַא נּואְךיִז טייֵרְפ סֶע גּוא טְנייוו ץְראַה םֶד טְנעֶרְּב
 זיִא ןאָט ּוצ ףָראַד ׁשְנעֶמ רעֶד סאו ןכאַז יֵרעֶרְנַא
 ןייֵא זיִא םעֶד רָּניִא .ץֶראַה סאָד ראָנ רֶקָיַע רעֶד
 אי .םיִעָׁשָר ןׁשיִוְצ נא םיִָיָדצ ןׁשיִוְצ קיליִח
 סאָד תּוׁשְר רֶעיִיֵז ןיִא ץראַה רֶעייִז זיִא םיִקָיְדַצ

 .סאָר ןעֶנאַו ויִב ְךאַז ןייק.ןְמְפּולְג טיִנ לאָז ץְראַה

 .| ץעָה לַע יֵכְרְרִמ תֶא ָתֹולָת

 ,) טְגאועֶגְּדלָמ רָד טֶה (רֶמאיַ ןְמּוקעֶג ןייַרַא

 ןהָו
4 
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 טבבב

 ןטה , ירא ערי - "גלאט
 אש =

 | ְּךיִז לאָז רֶע (רמאלק ןייַרַא ףֹוה ראָפ ןיִא
 | יִכְרְרְמ ןגנעֶה לאָז ןעֶמ ּךֶלֶמ םֶד ייֵּב ןְגָז ןָא
 .טאָה ןֶמֶה םאוָו הֶילְּת רַד ףֹוא (ץֵעֶה לענ
 !| יד ןְּבאָה ורְמאֹיַע טייֵרְּבעֶג ןָא םיִא ראַפ
 | ןֶמֶה (הָנהת נינעק םוצ טְנאָזעֶג יִטְניִדאַּב
 .ְּךֵלֶמ רֶעֶ טאָה (רָמאֹיַע ףוה ןיִא טייֵמְׁש

 ;| ןמָה זיִא (אביוע ןֵמּוק ןיּכַא רֶע זאָל טְנאָזעֶג

 ,| ןְכְלאַזַא ןעֶמ ףְראַד םָֹו (תֹוׂשֲעַל הַמנ םיִא ּוצ
 ,רֹובָּב םיִא ליוו ְּךֶלֶמ רָד םוָו ןאָט ּוצ ׁשְנעֶמ

 ,| םֵכאַרְטעֶנ ןָמָה ְּךיִו טאָה (רֶמאיֵע ןאָמ ןָא
 ,} ןילעֶוְךַלַמ רֶד לאָז ןְמעוֶו (יִמָלֹנ ץְראַה ןיִא
 ;| שאֶה (רֶמאֹיֲע ריִמ ןּופ רעֶמ דֹובָּכ ןאָט ןָא

 | יה

 ;| טייִרַפ ץְראַה םָד .ּוצ רעד םיִּבְמַמ זיִא טייקְשיִּוי
 || ויִא ת"ישה סאוָו םעֶד ּוצ ראַנ םֶרעֶדְנַא טיִנ ְךיִז
 || נּוא הֶרֹּת ּוצ ראָנ ןְעייַרְפ ְךיִז לאָז ןעֶמ םיִּכְסַמ
 ,} רֶעםֹוָׁשְו םַח ןעוֶו נּוא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ נּוא תֹוצֵמ
 .| ןייז ןיִא ץְראַה םֶד ויִא הֶרֵנֵעְי ןייֵא טְהעֶז רֶה
 .| ןעיירְפ טיִנ ְךיִז לאָז רֶע ןָמְסּולְג ּטיִנ לאָז רֶע תּוׁשָר
 || ןַא שינ עז םיִָׁׁשְר יד רָּכֶא.םיִלָבִ ןייק טיִמ
 | םֶר תּושָר ןיִא ץְראַה םעֶד ייַּב ראָנ תּוׁשָר רֶעייֵז
 .םיִלָבֲה נּוא תווֲאַּת ְךאָנ טְנעֶרְּב נּוא טְסּולְג ץֶראַה
 יד .ץְראַה םעֶד רָּביִא ןייַז לָׁשֹומ טיִנ ןעֶק רֶע גּוא
 ןיםיִא ערב יט ןייא םהענ רֶד רע םִֶנעֶגֶה

 / ץראה
 יאשע יא
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 .ּואיִבָי :ּורְקְיַּב ץפֶח ךֵקֶמַה רֶׁשֲא ׁשיִא ּךֵלְמַה לֶא ןָּמִה
 היה רֶׁשֲא טּוסְו ּךֶלָמַה וּב ׁשֵבָל רֶׁשֲא תּוכְלַמ ׁשּובָל

 ןֹותָנְו 1וׁשאֹרְּב תּוכְלַמ רָתֶּכ ןֵּתָנ רֶׁשֲאַו ּךלָמַה ויָלֵע |
 םיִמָּתְרַּפַה ּךֶלֶמַה יִרָׂשִמ ׁשיִא דַי לַע םּוסֵהְו ׁשּובְלַה |
 ּוהָביּכְרִהְו ורְיִּב ץפָח ךֵלֶמַה רֶׁשֲא ׁשיִאָה תֶא וׂשיִבְלִהְו
 ׁשיִאָל הֶׂשעַי הָכְּב ויָנָפָל ּואְרָהְו ריִעָה בֹוחְרַּב םּוסַה לַע
 חק רֶהמ ןֶמָהָל ךֶלֶמַה רֶמאַֹו :ורְקִיִּב ץֵפֶח ךֶלָמַה רָׁשֲא
 יכְרְרְמִל ןֵכ הׂשִַת ָּתְרַּבַד רׁשֲאַּכ םּוסֲה תֶאְו שּובָלַה תֶא
 רֶׁשֲא לֹּכִמ רֶבָד לֵּפַּת לַא ֵלָמַה רעַשְּב בֵׁשיַה יִרּוהְיַה |
 תֶא ׁשֵּבְלִיַו סּוסַה תֶאְו ׁשּובָלַה תֶא ןֶמָד היו !ָּתְרַּבִד|

 הֶׂשֲעַי הָכּכ ויָנְפָל אָרְקִיַו ריִעָה בֹוחְרַּב והֵביִכְרַיו יִכְדרָמ
 רעַׁש לֶא יֵכָרְרָמ בֶׁשֵיַו :ֹורֲהיִּב ץֹפֶח ךֶלֶמֲה רֶׁשֲא ׁשיִאְל |

 רֵּפַסְיַו : שאר יּופֲחַו לֵכֶא ֹותיִּב לֶא ףַרְדִנ ןמָהָו ְּךֶלֶמַה |
 והָרָה רֶׁשֲא לָּכ תַא ויָכֲהֹא לֶכלּו ֹוּתְׁשַא ׁשֶרול ןֶמָח |

 וריפ 1
 שְנעֶמ ןייַא ֹוזַא (שיִאע ְךֶלֶמ םּוצ טְגאָועֶג ןֶמֶה |

 לאָז ןאָט ןָא רֹובָּכ םיִא ליוִו ּךֶלֶמ רעֶד םוָז
 (תּוכְלַמ ׁשּובְל ּואיֵבֹל ןאָט ֹוזַא םיִא ןעֶמ
 םאוָו דיילְק תּוכְלַמ םעֶד ןְנעֶרְּב לאָז ןעֶמ ||
 ןייַא ןְראוָועֶג זיִא רֶע זַא ןאָמעֶג ןָא טאָה רֶע |

 ְךֶלֶמ רעֶדסוֶו דְרעֶּפ סאָד נּוא (םּוסְל ְּךֶלֶמ
 ַא טייַצ רֶד ןיִא (רָׁשֲאַע ןְטיִרעֶג ףֹורְד שֶה |

 ורק עֶכיִלגיִנעק יד ןאָטעֶג ןָא םיִא ׁשֶה ןעֶמ
 סאָד נּוא דייַלק סאָד לאָז ןעֶמ נּוא ןֹותָנְוע ||
 דְנאַה רעֶד ןיִא (ׁשיִא דִי לע ןְּבעֶג דְרעֶּפ |}
 ןֵטְׁשְריִפ עֶטְסעֶרג איד ןּופ םעֶניא ןייַרַא ||

 רֶד םו ןאַמ םעֶד לאָז ןעֶמ נּוא (וׁשיִּבָלִהוק
 ןָא ןאָט ּוצ ןָא דֹובָּכ םיִא טְרעֶנאַּב ְּךֶלֶמ |/

 נּוא (ּוהָבַּכְרִהְו דיילק םעֶד ןיִא ןעֶדייֵלְק
 דְרעֶפ םעֶד ףוא ןְטייַר ןְכאַמ םיִא לאָז ןעֶמ
 ןעֶמ גוא יִנְפִל ּואָרְקַק קְראַמ ןְטיִמ ןיִא
 בעט יא

 ו
 (רֶׂשֶעַי הָכָּכ) ןָעֶיִרְׁש םֹוא םיִא ראַּפ לאָז ||
 ליוִו ְךֶלֶמ רָה םִו ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶמ טּוט ֹוזַא |}
 ְךֶלֶמ רעֶד טאָה (רְמאֹיֵע ןייַ דֵּבַכְמ םיִא |

 4 ױײ

 יֵכדְרָמ םיִדּוהיַה ערַזִמ םִא ֹוְּׁשֶא ׁשֶדָזוויָמְכָחּול ּורְמאֹיַ
 רשא

 ט'ע ש
 םעֶנ דְניוְׁשעֶג (חק רַהֵמ) ןֶמָה ּוצ טְגאָועֶג
 טְסאָה ּוד יִו ֹוזַא דְרעֶפ םָד נּוא דיילק םָד
 דּוי םֶד ּוצ ֹוזַא הּימ :ּוא (ןֵכ הֵׂשֲעַע טְנאָועֶג
 ְךֶלֶפ םעֶד ןּופ רֶעֹוט ןיִא שְציִז םאוָויֵכְדְרְמ
 ךאזַא ןְזאָל ְּךאָנ טיִנ טְסְלאַז ּוד (לֵּפַּת לַא)
 ןִמֶה טֶה (ןֶמִה הקיט טְגאָזעֶג טְסאָה ּוד סו
 (ׁשֵּבְלַיַע רֶרעֶפ םאָד נּוא דיילק םֶד ןְמּונעֶג
 (ּוהֵכיִּכְרַיַע דייֵלְקעֶנ ןָא יֵכְדְרֶמ םָד טֶה נּוא
 קְראַמ ןיִא ןֶמיִרעֶג םּורַא םיִא טיִמ זיִא נּוא
 םיִא רַּפ םֶה נּוא (אָרְקִיַל טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 ןעֶכְלאַזַא ןעֶמ טּוט ֹוזַא (הָכָּכ) ןְפּורעֶג םֹוא
 ןעומ ןָא דֹובָּכ םיא ליוִו ְּךַלָמ רעֶד םַו ןאַמ
 רֶעֹוט ןיִא ןְְנאַנעֶג קיִרּוציִכְדְרֶמ זיִא (בָשָיַע
 ןֵמָה גוא ּ(ףַהְדָנ ןְמֶהְע ְּךֶלֶּמ רעֶד ןּופ ןייֵרַא
 (שאר יּופֲחַו לַבָא) טְראַׁשעֶג םייֵהַא ְּךיִז טֶה
 ןייֵא יוִו פאק םֶד טְקעֶדעֶנ ּוצ נּוא גיִרֲעֹורְמ
 ןייז טְלייֵצ רֶד ןֶמָה טֶה (ֶמָה רֵּפַסְיע לֵבָא
 ְךיִו טֶה סֶע םוָו דֶנייַרְפ עֶנייַז נּוא ׁשֶרָז ּבייוַו
 עֶנייַז םיִא ּוצ ןְּבאָה (ּורְמאֹיע ןָפאָרְטעֶג םיִא

 םיצעוי
4 , 
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 | לּוּפִּת לּופְנ יִּכ ול לֵכּות אל ויָנֵפָל לֹופָנִל ָתֹולֲחַה רֶׁשֲא
 ןליִהְבִ ּועיְִה ְּךלֶמַה יֵסיִרָסְו ומעֶסיִרְּבַדְמ םָרוע :ויִנָּפִל
 ||! רֵּתְסִא הֶתְׂשֶע רֶׁשֲא הָּתְׁשִמַה לֶא ןֵמֶה תֶא איִבָהָל

 .רָמאֹיַו :הָּכְלַמַה רֶּתְסֶא םִע תֹוּתְׁשִל ןֶמָהְו ךֶלֶמַה אביו
 הֵתָלַאְׁש הַמ ןִיַה הָּתׁשִמְּב ִנְׁשַה םֹיַּב םַנ רַּתְסֶאְל ּךֶקֶמַה
 יִּצֲה רע ּךֵתָׁשִקַּב הַמּו דֵל ןָתנִתְו הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא
 םִא רַמאֹּתַו הֶּכְלַמַה רֵּתסֶא ןעַּתַו :ׂשעַתְו תּוכְלַמַה
 ן'יִליוֵתְנִּת בוט דֶלֶמַה לע םִאְו ְךַלְמַה ְּךיֶניֵעְּב ןֵח יִתאָצָמ
 יִמְִו יִנֲא ּונְרַּכְמִנ יִּכ :יִתְׁשִקַבְּב יִמַעְו יִתְלאְׁשִּב יִׁשפַנ
 תֹוחָּפְׁשִלְו םיִדָבְעַל ּולֵאְו דָּבִאְלּו גֹורֲהַל דיִמְׁשַהְל
 : רֶקמַה קֶונְּב הֶוְׁש רֶצַה ןיִא יִּכ יְִּׁשִרָחֶה ּונְַּכְמִנ
 יִמ הָּכְלַמַה רֵּתְסֶאְל רֶמאֹּיַו ׁשֹורְוְׁשַחֶא ְדֵלֶמַה רֶמאַֹו
 ,רָמאַּתַו !ןֵּכ תֹושֲעַל ֹוּבִל ֹואָלְמ רֶׁשֲא אּוה הֶז יִאְו הֶז אּוה

 רתס
 ט'ע שוריפ

 (ערזמ םאנ טְנאָועֶג ׁשרָז ּבייוַו ןייַז ּוא םיִצעוי
 (רֶׁשֲא רָדְניִק עַׁשיִדּוי איד ןּופ יֵכְדְרָמ זיִא
 רַפ ןֶלאַפ ּוצ ןֶּבֹורעֶג ןָא ראָנ טְסאָה ּוד זַא
 טיִנ םיִא ראַפ ּוטְסעוֶו (ול לֵכּות אֹל) םיִא
 טְסעוֶו ּוד םּוראוָו (לֹופָנ יִּכ) ןייֵטְׁשַּב ןענאק
 טיִמ ְּךאָנ ןָסיֵמְׁש ייֵז (םֶדֹוענ ןְלאַפ םיִא רַּפ
 ןיִנעֶו םרעֶניִד תּוכָלַמ םָד נּוא (יֵסיִרָפְוו"םיִא
 ףֹוא טְלייֵאעֶג ֶּבאָה נּוא (ּולֲהְבִיַע ןִמּוקעֶג ןָא
 הָדּועְס רעֶד ףֹוא ןְגְעֶרְּב םיִא ןֶלאָז ייֵז ןֶמָה

 :טְכאַמעֶנ טֶה רֵּתְסֶא סוָו (רֶׁשֲאְנ
 ןְמּוקעֶג ְךֶלֶמ רֶד זיִא (זֶמָהְוְךֶלֶמַה אֹבָיע ז

 רעֶד טימ ןקנירט ןעֶלאָז ןֶמָה טיִמ
 טֶה (רֶמאֹיו) הָדּועְס רֶד ףֹוא דָּתְסִא הָּכְלַמ
 ןיִרעֶדְנַא םעֶד רַּתְסֶא ּוצ טְגאָנעֶג ְּךֶלֶמ רעֶד
 סאָו (ְּךְתֶלִאֶׁש הַמ) הָדּועְס רֶד רֶּביִא גאָט
 ריִד טעֶו הָּכְלַמ ּויז רָּתְסֶא ּוטְסְגְנאַל ראַפ
 ' זיִא סאוָו נּוא (ּךְתֶׁשְקַּב המ) ןיִרעֶו ןְּבעֶגעֶג
 םעֶו ְךיירגינעֶקןְּבְלאַה ןיִא זיִּב רעֶנּב ןייַ

 יבצ תלחנ :
 ייֵז ּוצ זיִא ייוֵו .ךאַז רעֶד ּוצ טְסּולְג רֶע נּוא ץְראַה
 ןיִנעזָייִז זַא טְלעֶו רעֶנעֶי ףֹוא נּוא טְלעוו רֶר ףוא
 עֶרֶה רֶצָי רעֶד .עָרָה רַצָי םעֶד ייּפ טְּפֹוק רפ ןוש

+ 

 .הָּכְלַמ יד טְרָפְנֲע (עּתע ןיִרעֶו ןאָטעֶג ריִד
 /ייַּב ּבאָה ְּךיִא ּבֹוא (יִתאָצָמ םִא) טְגאָז נּוא
 |/ ּבֹוא נּוא (םִאכ ָנֹוא עֶנייַד ןיִא ןַח ןְנּוּפעֶג ריד
 ,ריִמ ןעֶמ זאָל ֶתָנִּתת טְלעֶפעֶג ְךֶלֶמ םעֶד
 ,(יִמֵעק טעֶּבעֶג ןייַמ ויִא ןְּבעֶל ןייֵמ ןיִקְנעֶׁש
 / יִּכ) רעֶגאַּב ןייַמ זיא ןְּבעל םֶקְלאָּפ ןייֵמ :ּוא
  ןיִנעֶז קֶלאָפ ןייֵמ טימ ְּךיִא םּוראָו (ּונְרַּבִמִ
 ןְגנעֶרְּב םּוא ּוצ (דיִמְׁשַהָל ןְראָוְג טָפֹוק רַּפ
 / ריִמ עוו םּוראוָו (ּולֵאְו ןֶריֵל ראַפ ּוצ נּוא
 . רַפ נּוא טְכעֶנק רַפ ןיִרעֶוו טְפֹוק רַּפ ןְלאָז
  (ןיא יִּכנ ןָגיווְׁשעֶג ְּךיִא טעֶה ןְדִייִמ טְְניִד
 / ןּופ ןְראָׁש םעֶד ןָא טיִנ ראָנ טייֵנ אֵנֹוׂש םֶד
 } טְגאָועֶג ׁשֹורְוְׁשַחֲא טֶה (רֶמאיַנ ְךֶלֶמ םעֶד
 { יַאְע רע זיִא רעוֶו (יִמ) הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא ּוצ
 |; ֹואְלְמ רֶׁשֲאַג רעֶד זיִא רָכְלעוֶו נּוא (אּוה הֶז
 | םֶכְלעְזַא ןייֵטְׁש רַטְנּא ְךיִז לאָז רֶע סו (וּבִל
 .רָד רֵּתְסֶא טְנאָז (רֵּתְסֶא רֶמאֹּתַק ןאָמ ּוצ
 . רֶד ויא ןֶמָה ׁשְנעֶמ רָטְכעֶלְׁש רֶד נּוא דְנייַפ

 רניזאד

 , ןמּיק לאָז רע ןְּבאָה טיִנ היִמ ןייק,אייֵז טימ ףְראַר
 , ףראַד רֶע איו ;זַא הֶרָיִבֲע ןייִא ןאָמ ּוצ ןְרָייֵר ןָא
 זיִא עֶׁשֶר רֶדםּוראוָו .קיִרַצ ןייא ייַּב ןְבאָה ּוצ היִמ



 ו

 ִנָּו ְּךַלָמַה יִּפִמ אָצָי רֶבֶרֵה תיְּבַּב יִמִע הָּכְלַמַה תֶא

 שש

 אס2 רתסא תלגמ
 יֵנְפְלִמ תַעָבִנ ןָמֶהְו הֶזַה עֶרֶה ןֶמֶה בִיֹואְו רַצ ׁשיִא רֶּתְסֶאי

 לֶא ןִַיַה הָּתְׁשִמַמ ֹותָמֲחַּב םֶק ּךלָמַהְו !הָּכָלַמַהְוךֶלָמַּה
 הָּכְלַמַה רֵּתְסֶאֵמ וׁשְפַנלע ׁשֵקבְל דֵמעןְמָהָו ןָתיִּבַה תַנְנ
 ְךֶלֶמַהְו : דֶלֶּמַה תֵאֵמ הָערָה ויָלֵא הָתָלְכ יִּכ הֶאָר יִּכ
 לע לֵַפֹונ ןֶמָהְו ןיַיַה הֵּתְׁשִמ תיִּב לֶא ןֶתיִּבַה תַנָנִמ בֶׁש
 שֹוּבְכִל םֵגָה ךקָמַה רֶמאַֹו ָהיֶלָע רֶּתְסֶא רֶׁשֲא הָּטמַה

 מַה ִנְפִ םיִסיִרְסַה ןֵמ רֶחֶא הָֹובְרַח רֶמאֹיו :ּופָח ןֶמֶה
 בוט רָּבִר רֶׁשֲא יֵכְדְרִמְל ןֶמֶה הֶׂשֶע רֶׁשֲא ץעָה הֵנָה םַג
 רֶמאַֹו הָמַא םיִׂשָמֲח ַהֹובָנ ןֶמֶח תיֵכְּב דַמּוע ְךֶלֶמַה לַע
 ןיִכַח רֶׁשֲא ץֵעָה לע ןֶמָה תֶא ּולְתִיַו :ויָלָעּוהָלּת דֵֶמַה
 ןֵתָנ אּוהֲה םויַּב ח ס :הָכָכָׁש ךֶלָמַה תַמָחַו יִכְרְרָמְל
 רֵרֹוצ ןָמֶה תיִּב תֶא הָּכָלַמַה רֵּתְסֶאָל ׁשֹורוְׁשַחָא דֶלֶמַה
 ןקאָרְש רַד ְּךיִז טֶה ןְמֶה נּוא (ןֶמָהְנ רֶניִזאָד
 ְַּלְמַהְע הֶּכלַמ רֶד רַּפ נוא ְּךֶלֶמ םעֶד רֵפ -

 ןנאַטְׁשִנ ףֹוא ןְראָצ םֹורְנ טיִמ זיִא ְּךֶלֶמ רָה -
 ןייַרַא ןְטְראָנ ריִצאַּפְׁש ןיִא הָדּועְס רעֶד ןּופ
 לאָז רֶע ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ןֶמָה נּוא (דֵמֲע ןֶמֶהָע
 איִד רֶּתָסֶא ןּופ ןיִמעֶּב סוא ןְּבעֶל ןייַ ְּךיז
 ַא ןְהעֶועֶג טֶה רע םּוראָוו (הֶאָר יִּכ) הָּכְלַמ
 זאָל םֹוא םיִא ףֹוא ןְראָצ ןייַז שעוו ְךֶלֶמ רֶד
 םעֶד ןּופ ְךיִז טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד נּוא ְּךֶלְמַהְנ
 ןיִא (תיֵּב לֶא) טרעקענ םּוא קיִרּוצ ןְטְראָג
 (ןֶמֶהְל ןעוֶועֶג זיִא הָדּועְס יד יו ןייַרַא ּבּומְׁש
 איוִו ףֹורַא טעֶּב םעֶד ףֹוא טְלאַפ ןִמָה גּוא
 רעֶד טֶה (רֶמאֵונ ןְנעֶלעֶג ףֹורָד זיִא רַּתְסֶא

 אייַּב הָּכְלַמ איד ְךָנ וטְסְליוִו טְנאָועֶג ְךֶלֶמ -
 טְראָו םֶד (רֶבָדִַ ןְנניוצַב ּביִטׁש ןיִא ריִמ

 ןְְנאגעֶג םֹורַא לֹומ םגינעק םֶד ןּופ ראָנזיִא -

 יבצ תלחנ
 תולּועְּפ עֶלַא דְנאַה רעֶד ןיִא םיִא ייַב ןְצְנאַג ןיִא
 םיִא ייַּב רֶהעָמ םיִנ זיִא טּוט רֶע םו םיִׂשֲעַמ נוא

 ןגֹא יִד ץְכעֶלְׁש ןיִרעֶה ןיִרָעוא יד .דְנאַה רָד ןיִא
 ץְכעֶלְׁש טעֶר לֹומ סאָר טיִנ ףֶראַד ןעֶמ סו ןֶהעֶז
 אָמיִנ זיִא םִע ץֶרוק .תֹועְׁשִר ןאָמ ּוצ ןָפֹול םיִּפ יִר
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 טְמעֶׁש רַפ זיא ןֶמָה ןּופ םיִנָּפ םֶד נּוא יִנפּונ
 רנייֵא טְנאַזעֶג הָנֹובְרַח טֶה (רֶמאֹיע ןְראוָועֶג
 ְךֶלֶמ םָד רַפ ּּךָלָמַה יַנְפלק יִטְניִראַּב יד ןּופ
 םאוָו ָהילְּת ןייֵא אָד ְךֹוא זיִא םִע (הָנֵה םע
 (רֶשֲאע ןיִנעוֶו םיִכָרְרָמ ןּופ טְכאַמָג טֶה ןֶמָה
 ְךֶלֶמ םעֶד ףֹוא םָטּונ רעֶרעֶגטאָה רֶע לייוו
 ץֶמָה ןּופ זֹוה ןיִא טייֵטְׁש הָיִלְּת יִר (דְמֹוענ
 (רֶמאֹיע ןְלייֵא גיִצְפיִפ ְךֹוה זיִא איִז (ַהֹובְנְ
 ףֹורָד םיִא טְגְנעֶה טְגאָזעֶג ךֶלֶמ רעֶד טאָה
 רעֶד ףוא ןֶמָה ןְגְנאָהעֶג ןעֶמ טאָה טלתִיַע
 םיַכָרְרָמ ןּופ טייֵרְּבעֶג ןָא טֶה רֶע םִו יִלְּת
 ןְראָצ רד נּוא (הָכְכָׁש ְּךֶלֶמַה תַמֲחַ ןיִעֶו

 :ןְראָועֶג טְליִטְׁשעֶג זיִא ּךֶלֶמ םָד ןּופ
 טאָה אָט ןיִּבְלעֶו םעֶד (אּוהה םֹויַּבכ ּה

 ןֶמָה ןּופ זוה םֶד ןְּבעֶגעֶג ׁשֹורְוְׁשַחֲא
 יֵפְרְרִמ נּוא (אָּב יֵכְרְרָמּו) הָּכְלַמַה רֵּתָסֶא ּוצ

 זיא
 : בקעי לוק

 תֶא הָּכלַמַה רַּתְסֶאָל ׁשֹורְשַחֲא ךֶלֶמה ןֵתָנ אּוהַה םֹוַּב
 ןייַא יַּב ןְסעֶוג ןיִנעֶז םיִחְרֹוא לָׁשָמ ןייֵא זיִא םע (ֶמָה תיֵּב
 ָכיֵלְטיִא טֶח תִיַּבַה לַעַּב רֶד ּוא הָדּועְמ ןייֵא יַּב תִיּבַה לַעּב
 קָלח ןייז ןֶמּנג חַרֹוא ןייא טֶה ןיִסעקֶלֶחןיי ְּבעֶגִגחַרֹוא
 חִיַּבַה לַעַּב רעֶד טֶה ןיִרעֶדְנַא ןייֵא ןֵּבעֶגְג קעֶוֶוַא טֶה נוא
 ראַפ תִיַּבַה לַעַּב םעֶר טֶה ןאָטג טֶה הַרֹוא רעֶד סו ןְהעֶנְג

 ;סארד
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 הָמ רַּתְסִא הָריְִחיִּכ ּדֶלֶמַהיֵנְפִל אָּב יֵכָרְרִמּו םיִרּוהְיַה
 ןןָמְהַמ ריִבָעָה רֶׁשֲא ֹוּתְעַּבִט תֶא ְּךֶלֶמַד רַסָיַו הל אּוה
 :ןֵמָה תיֵּב לע יכָרְרֶמ תֶא רַּתְסֶא ֶׁׁשֶּתַויִכְדְרָמְל ּהָנְתִיו
 ויָלָגר יִנְפִל לּּפִּתַו קָמַד יִנְפִל רֵּברְּתַו רַּתְסֶא ףֶסֹוּתַו ם
 | חַאְו יִנְנֲאָה ןֶמָה תעֶר תֶא ריִבֵעַהְל ול ןְנְַתִּתַ ָךְַַּו
 ן רַּתְֶאָל ּדַלָמַה טְׁשּויו םיִרּוהְיַה לַע בֵׁשח רֶׁשֲא ֹוּתְבַׁשֲחַמ

 | ּודְקְמַה יִנְפִל דֹומעַּתַו רֵּתְסֶא םקָּתַו םֶהזִה שיִברַׁש תֵא
 ן רׁשְכְו יִנְפִל ןֵח יִתאֶצָמ םִאְו בוט ךֶלָמַה לַע םֶא רֶמאֹּתַו
 |ביִׁשָהָל בֵתֶּכִי ויָניֵעְּ ִנֲא הָבּוטְו ךֵלָמַה יֵנְפל רֶבָרה
 .רָׁשָא יִנָנָאָה אָתְרְמַה ןֶּב ןֵמֶה תֶכֶׁשֲחַמ םיִרָפְסַה תֶא
 ;ךֶלָּמַה תֹוניֵדְמ לֶכְּב רֶׁשֲא םיִרּודְוַה תֶא דֵּכַאְל בֵתָּכ
 | יִמַע תֶא אָצָמְי ֶׁשֲא הָעְרִּב יִתיִאָרו לֵכּוא הֶכְכיֵא יִּכ

 הככיאו
 ט

 + טיע שוריפ

 ְךאָנ ויִא נּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ראַפ ןעֶמּוקעֶג זיִא

 םּוראוָו (רֶּתְפֶא הֶדֵיגח יִּכ) ןְראוָועֶג רָבּוׁשָח
 ריִא רעק יֵכְדְרָמ םאוָו טְנאָועֶג טֶה רֵּתְסֶא
 םד ןְמּועג ְךַלֶמ רעֶד םֶה :ּךֶַמַה רַפָיַע ןָא
 ןֵמּונעֶג ּפאָרַא ןֶמֶה ןּופ טֶה רע סו ליִרְגְניִפ
 םֶה (םֶׁׂשָּתו) יַּכדְרִמ ּוצ ןְּבעֶגעֶג םע טֶה נּוא

 ןּופ זֹוה םעֶד ףוא טְצעֶועֶג יֵכָרְרֶמ רָּתְסֶא
 דעֶרעֶג רעֶמ ְּךאָנ רֵּתְפִא טֶה (ףֶסֹוּתַנ ןֶמָה
 יִד ּוצ ןְלאַפעֶג םיִא זיא נּוא ְּךֶלֶמ םעֶד טיִמ
 טאָה נּוא טְניוֵועֶג טאָה נּוא (ּךְבַּתַנ םיִפ

 םֶטְכעֶלָׁש סָד לאָז רֶע(ריִּבֵעַהְל םיִא ןְטעֶּבָ
 םֶד נוא (וּתְבׁשֲחַמ תֶאְונ ןעיט ּפָא ןֶמָה ןּופ
 ףֹוא תֹובְׁשֲחַמ עֶוייִּב טאַהעֶג טאָה רֶע סאוָו
 .ןעּוט ּפֶא םיִדּוהְי איִד ןּופ רע לאָז ןעֶדּוי
 שְגְנאַל רֶד רֶּתָסָא ּוצ ָךֶלֶמ יד טֶה (טְׁשֹויוג

 יבצ תלחנ
 םִע טְבאַמ יד ןיִא ןייַז םיִא ייַּב לאָז םִע רֶבֵא ןייֵא
 ! םיִעְר םיִׂשֲעמ ןאָט ּוצ ןְפֹול נּוא ןֵמְפיִלְג טיִנ לאָז

 לאָז םע (תֹואְרמ םֶהיֵני ָנְַׁשחתאַָּא 'ר ְגָ

 .יֵּתְסֶא זיִא (רֵּתְסֶא םקִּתַע טּור יִנעֶדְלאַג יִד
 .ְּךיִז טאָה נּוא דְרֶע רעֶד ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא
 טֶה נוא (רְמאּתַע ְּךֶלֶמ םָד רַפ טְלעֶטְׁשעֶנ
 טְלעֶּפְנ סֶע ּבֹוא (בֹוט ְּךֶלֶמַה לע םא) טְנאַועֶג
 .ּבאָה ְךיִא ּבֹוא נוא (יִתאָצָמ םִאְע ְּךֶלֶמ םעֶד
 .איִד נּוא (רֶׁשְכְמ ןעֶגֹוא עֶנייַז ןיִא ןֵח ןְנּופעֶג
 (הָבֹוטע םיִא רַפ גימראפ טְכעֶד זיִא ְּךאַז
 לאָז (בֵתָּכִנ ןְגֹוא עֶנייַז ןיִא לעֶפעֶג ךיִא נּוא
 ףיִרְּב יד ןירעק קירּוצ לאָז ןעמ ןְּבייַרְׁש ןעֶמ
 , רֶׁשֲאְ) טְכאַרְטעֶג טֶה ןֶמֶה סאוָו (תֶבֶׁשֲחַמנ
 ןְריֵל רַּפ לאָז ןעֶמ ןְּביִרְׁשעֶג טֶה נּוא (בֵתְּכ
 רֶרְנעֶל יד ןיא ןיִנעֶז סאו (רֶׁשֲאנ ןָד עֶלַא
 ןינעק ְּךיִא לעוֶו איוִו יִּכ) ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ

 וצ טעוֶו םוָו ץְכעֶלְׁש םֶד ןְהעֶז ּוצ (יִתיִאָרְו
 .ךיִא לעֶו יוִו נוא (הָכָכיֵאְו) קָלאָפ ןייֵמ ןְמּק
 | ןינעק בקעי לוק ו

 קח סאָר ןְמּונעֶג ּוצ ןיִרעֶדְנַא םעֶד ייַּב טאָה גוא ןְפאָרְד
 / סאָד טֶה נּוא ןְּבעֶגְג קעוָוַא םיִא טֶה חַרֹוא רעֶד סאוָו ןיִסֶע
 , חַרֹוא םעֶד ּוצ נוא טְלאָוְג טאָה רֶע ןיִמעוֶו ןיִּבעֶגְג קָלֵח
  ןיִפע ּוצ ראָנ תּוׁשֹר ןייקטיִנ ןייֵמ טְסאָה ּוד טְגאָזִג רֶע טֶה
 ,ּוצ קעוֶוַא תּוׁשָר ןייק טיִנ טְסאָה ּוד רֶּבִא ריִד טיִג ןעֶמ םוִנ

 ,סאָר םעֶג ְךיִא שיִג טְסְליוֵו ּוד סו םאָר ןיִרְרנַא ןיֵא ןְּבעֶג
 ,לָׁשָמ םֶר ץִלעוֶו לעוֶו ְךיִא ןְמעֶוןְּבעֶג לו גּוא ּפֶא קֶלֵח
 ןןייז רַפ ןֶמָה ּוצ ןדָוי ידי טְפֹוק רַּפ טאָה ׁשֹורָוְשַחא ֹוזַא ויִא

 םט יקכייר

 . עא שינוי

 םיִעָׁשָר איר ןּופ ןָנוא איד טְרעֶטְסניִפ ראַפ ןיִרעֶו
 ראַנ טְנאוועֶג ןוׁש ןיִנעֶז ןֶגֹוא יֵרָעייֵז ,ןְהעֶז ּוצ ןּופ

 ןיִ יי ןְגנעֶרְּב א ירעייֵז גוא ןְהעֶג ּוצ ץְכעֶלְׁש
 ;תורֹוד יֵבֹורָל ןייַרא םֶנְהיֵנ



 הָחָפְׂשִמ ןייַמ זַא (ןֵדָבֶאְּבנ ןְהעֶז ּוצ ןינעק}
 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא טָה (רֶמאֹיע ןיִרעוֶו ןָרֹול רַּפ טעוֶו |

 םָד (הָנֹהְנ יַכָדְרֶמ ּוצ נּוא רֵּתְסֶא ּוצ טְנאָזעֶג

 רֵּתְסֶא ּוצ ןְּבעֶגעֶג ְּךיִא ּבאָה ןָמָה ןּופ וה
 לייו ןְגְנאָהעֶג ןטֶמ אָה םיִא נּוא (תֹואְוַע
 ןָדּוי ףֹוא דְנאַה ןייַז טְקעֶרְטְׁשעֶג טאָה רָע }

 וזַא ןֶרּוי איד ּוצ טְּבייַרְׁש ריִא נּוא (םָּתַאְוו
 םֶד ןּופ ןְמאָנ ןיא (םֵׁשְּב טְלעֶפעֶג ְךייֵא יו

 םניִנעק םֶָד טיִמ טיִמָתַח נּוא (ּומְתַחְל ְּךֶלָּמ |
 טָפיִרְׁש ןייֵא ֹוזַא םּוראוָו (בֶתֶכ יִּכ) לירָגְניִּפ
 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ ןְמאָנ ןיִא ןֶּביִרְׁשעֶג זיִא סאוָו
 גְניִר םעֶד טיִמ טימָתַחענ זיִא נּוא (םֹוּתְחַנ)

 קירּוצ טיִנ ןֹוׁש ןעֶמ ראָט (ןיִא)ְךֶלֶמ םָד ןוֿפ |
 איד ןְפּורעֶג דְלאַּב ןעֶמ טֶה (וארקיע ןְמעָנ

 לו
 ,מ וצ ןֶמּוקַג ויִא ןֶמָה זַא םעֶד ְךאָנ גּוא טייֵקְכ

 סאָר ןֶמָה וצ טְגאָזג טאָה ׁשֹורְׁשַַא נוא דְלעֶג םעֶד שיִמ
 וד טְגאָז נּוא ןְפאָרד רַפ טאָג טאָה ריִד ְךיִא קּנעֶׁש בלי 1
 ּוטְסאָהְויימ ְךֹוא זיא רֶּבְליִז םֶד נא ןיימ ןיִנעֶז ןדוי יד עָׁשָר ז
 רָּבֶא ןְמעֶג ריֵד רֶּבְליִז םֶד טְסְלאָז ראָנ טיִנ תּוׁשֹר ןײק ןיימ ||

 ְךאָד ויִא ריִד ְךיִא קְנעֶׁש רעֶּבליז ֶד ןֶמָה ּוצ טְסְגאָז ּוד זַא
 ָּבְליז סאָד ְךיִא לעוֶו רבי םָד שגטְסְלייֵמ ּ זַא עַמְׁשִמ
 טְגאָזַג טֶה טאָג ׁשָרדִמ רֶד טְגאָז םָד ליוִו ְךיִא ןְמעוֶו בע; :

| 
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 ְךֶלֶמַה רֶמאֹיַו ס :יִּתְרלּומ ןֵדְָאְּב יִתיִאָרְו לכוא הָכָכיֵאְו
 תיֵּב הֵנַה יִדּוהְיַה יֵכָרְרָמְלּו הָּכָלַמַה רֵּתְסֶאָל ׁשֹוהֵוְׁשַחֲא
 חַלֶׁש רֶׁשֲא לַע ץֵעָה לע ּולָּת ֹותֹאְו רַּתְסֶאָל יִּמַתָנ ןֶמָה
 םֶכיֵניֵעְּב בֹוטַּכ םיִרּוהְיַה לע ּובָתִּכ םֶּתַאְו !םיִרּוהיַּב ודָי

 םסש

 רֶׁשֲא בֶתֶכ יִּכ ְךֶלֶמַה תַעַּבַשְּב ּומְתַחְו דֵלָּמַה ּםֵׁשְּב
 !םיִׁשָהְל ןיֵא ְךֶלָמֲה תַעַּכַטִּב םֹוְּחַנְוךלֶמַה םֶׁשֶּב בֶּתְּכִנ
 אּוה יִׁשיִלְׁשַה ׁשֶדֹחַּב אּוהֲה תֵעַּב ְּךֶלָמַה יֵרְפֹס ּואְרִַּיַו
 הָוִצ רֶׁשֲא לֶכָּכ בַתְּכִיַוֹוּב םיִרְׂשִעְו הֶׁשֹוְׁשִּב ןָויִס שֶדוח
 ירׂשְו תֹוחַּפְַו םיִנְָרְַׁשַחֲאָה לֶאָו םיִדּוהְיַה לֶא יֵכָדְרֶּמ
 הָאֵמּו םיִרָׂשֶעְו עַבָׁש שּוּכ דַעְו ּורֹהַמ רֶׁשֲא תֹוניֵדְמַה
 לֶאְו ונֹוׁשְלִּכ םֶעְו םִעַו ּהָבָתְכִּכ הָניִרְמּו הָניֵרְמ הָניִרְּמ
 ךֶלָמַה םֵׁשְּב .בוּתְכִיַו 1 טְנֹוׁשְלַכְו םֶכָתֶכַּכ םיִדּוהְיַה
 דַיְּב םיִרָפְס חֹלָׁשִיַו ּךֶלֶמַה תֵעַּבַטְּב םֹוּתחַיַו ׁשֹורְַׁשַחָא

 םיצרה :

 נּוא ייד (שֶדֹוחַּב ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶּכייֵרְׁש
 ויִא (בֵתָּכִיַת ןיִס ׁשֶרֹוח ןיִא גאָט גיִצְנאַוַוְצ

 ּוצ טְלעֶפאַּב יֵכָרְרָמ םוָו ןְראוָועֶג ןּביִרְׁשעֶג
 ְפאַרְג נוא ןְטְׁשְריִפ עֶלַא ןצ לאו ןֶרּוי יד
 יִּב ּודֹוה ןּופ (רֶׁשֲא) ןיִרעֶה דְנאַל איד נּוא
 גיִצְנאַַוְצ נּוא ןֶּביִז נּוא טֶרָדְנּוה ׂעַבָׁשנ ׁשּוּכ

 הָניְִמ עֶכיִלְטיִא ּוצ (הָניִרְמּו הָניִרְמִנ רֶדְנעֶל
 ןֵכיִלְטיִא ּוצ נּוא (םע לֶאְו) טְפיִרְׁש ןייַז טיִמ
 נּוא (םיִדּוהְיַה לֶאָו) ְּךאַרְּפֶׁש ןייַז טיִמ קְלאָפ
 נּוא (בֵתֶּכִיַ ןֹוׁשָל רֶעייֵז ףֹוא ןֶרּוי איִד ּוצ

 (םֹוּתְחַיַע גינעק ןּופ ןִמאָנ ןיִא ןְּביִרְׁשעֶג טֶה
 ְךֶלֶמ םָד ןּופ םֵתֹוח םָד טיִמ טיִמְתַחעג נּוא
 ךרֹוד ףיִרְּב יד טְקיִׁשעֶג טאָה נּוא (הַלְׁשִיַע
 יד ְּךֶרֹיד יִכָכֹורנ דְרעֶּפ יִד ףּוא רֶּפייֵל יִד

 סו

 ט"ע שוריפ

 בקעי
 ףיִא ןֶמָה ּוצ טְגאָזְג טְסאָה ּוד סאוָו סאָד זַא רעוְׁש ְּךיִא

 ְֵּסֶא וצ ןְּבעֶג רֶבֶליִז םֶר לעֶ ְךיִא רָּכִיִז םֶד ריִד קְנעֶׁש
 ןייא ןֶּבעֶג וצ טיִנ תּוׁשָר ןייק טְסאָה ּוד לייוַו הָּכְלַמַה

 םעֶד יִקאַט (ןֶמֶה תיֵּב תֶא הָּכְלַמַה רַּתֶסֶאָל ׁשֹורוָׁשַחֲא
 רָָליִז סאָר ןֶמָה ּוצ טְקְנעֶׁשג טאָה רֶע סאוָו גאָט ןֶגיִּבְלעֶז
 רֵתָסֶא ּוצ רעּבְליִו סאָד טְקְנעֶׁשְג קעוֶוַא טאג ןֹוׁש טאָה

 {הָּבְלַמַה
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 סי םיִכָמַרָה יִנְּבםיִנרִּתְׁשַחאָה ׁשֶכָרָה יִבְכֹר םיִסּוסַּב םיִצְרֶה
 ןלֵהְּקִהָל ריעְו ריע לֶכְּכ רֶׁשֲא םיִדּוהְיַל ךלֶמַה ןֵתָנ רֶׁשֲא
 ליִח לָּכ תֶא רֵּבֲאְלּו גֹורֲהַל ריִמְׂשַהְל םֶׁשְפַנ לע דֹומעלְו
 .םויִּב !ווּבְל םֶלְלָׁשּו םיִׁשָנְו ףַמ םֶתֹא םיִרָּצַה הָניִרְמּו םִע
 ךחָׂשֶע הָׁשֹולְׁשִּב שֹורוׁשַחָא ךֵלֶמַה תֹּוניִדְמ לֵכְּב דֶחֶא
 ןתֶּכִַד ןְנָׁשְתַּפ + רֶרֶא שָרֹח אּוה רָׂשֶע םיִנָׁש ׁשֶדחֶל
 תֹויְהִלְו םיִמַעָה לֶבָל יּולְנ הָניִרְמּו הָניֵדְמ לֶכְּב תֶד ןֶהָנִהְל
 ןםיִצָרָה :םֶהיֵבְיאַמ םֵקָנִהְל הָזַה םויַל םיִדיֵתְע םיִדּוהְיַה
 ,םיִפּוחְרּו םיִלָהבְמ ּואְצֵי םיִנְרְתְׁשַחֶאָה ׁשֶכרָה יֵכְכֹור

 ְךֶלֶמַה ףבהכ .-

 הלודנ =ז

 הֶחְמָׂשְו

 ע שור
 עֶריְִעֶר ןְסייֵה םו תֹויַח יד ףוא ןְמייֵר םוָו

 רעֶד סאו (רֶׁשֲאע .רָניוְׁשעֶג רייז ןַפֹול םוִו

 םֶו םידּוהְי עֶלַא ןּבעֶנעֶג ףיִרְּב יד טֶה ְךֶלֶמ
 ןְלאָז אייֵז (לֵהְקַהְלנ טעֶמֶׁש עֶלַא ןיִא ןיִנעז
 רֶעייֵז ןעֶמיִה ְךיִ ןעֶלאָז נוא ןְלְמאז ןייַא ךיִז
 ןיִנעֶגְראַה םֹוא ןעֶלאָז נּוא (דיִמְׁשַהְלנ ןֶּבעֶל
 ףַט) ןאָט סְטְכעֶלְׁש ןיִלעוֶו םָו דְנייַפ עָלַא
 נּוא רעֶדניק עניילק ןיננעֶה ןיִנעֶמ (םִׁשָנו
 וצ ןיִנעֶמ רַּפ ריא נוא רֶייַפ יִד ןּופ רֶּבייַ
 ןיִא ןְהעֶׁשעֶג לאָז סאָד (דָחֶא םֹויָּב) ןעֶּבֹור
 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ תֹונידְמ עֶלַא ןיא גאָט ןייֵא
 ןְטְנעֶציירְד םֶד ןייַז לאָז םֶד (רֶׂשֲעהֶׂשֹלְׁשַּב
 ןופ טְלאַהְניִא רעֶד (נְׁשְתַּפֹ רָדָא ןיִא נאָט
 לעֶפאַּבַא םֹורַא טייג םִע (תְנהְִ ףיִרְּב יד
 ןְסיוֵו לאָז רעֶדעֶי נּוא א רֶדְנעֶל עֶלַא ןיִא
 ןְמייֵרְּב ןָא ךיז ןעֶלאָז ןדוי איד זַא (תֹויְהַלמ
 (םיִצָרֲהְ) דְנייַפ ירעָייז ןיא ןיִנְכעֶרְּךיִזְְלאָ יי
 ןריטנער יד ףוא ןְמיִרעֶג ןיִנעֶז סו רֶּפייֵל יד
 םורַא רֶניוְׁשעֶג גוא גיִרְנעֶלייֵא ןיִנעֶז ואצנ

 ןיִכְדְרִמּו ס :הָריִּבַה ןֵׁשּוׁשְּב הָנְּתִנ תֶרֵהְ
 ותֶרָמַעַו רּוחָו תֶקַכְּת תּוכָלַמ ׁשּובְלִּב ְךֶלֶמַה יִנְפַלִמ אָצְ

 ,הָלָהְצ ןְשּוׁש ריִעָהְו ןְמְנְרַאְו ץּוּב ךיִרָכַתְו ;
 |! רֶקיִו ןֹׂשָשְו הָחְמִׂשְו הָרּוא הָתיִה םיִרּוהְיִל

 בר רֶׁשֲא םֹוקְמ ריִעְו ריִע לֶכְבּו הָניִרְמּו הָניְִמ קסו
 ,םויָו הָּתְׁשִמ םירוהיל ֹוׂשָׂשְו הָחְמִׂש עַיִנַמ ּותָרָו ךֶלֶמַה

 |  (םֹוקְמשעֶטְׁשעֶלַאןיִא נוא (ריעָו ריִע לֶכְבּוע !

 . בומ

 .(הֶרֵהְק לעֶפאַּב תּוכְלַמ םעֶד טיִמ ןנאַנעֶג
 יא ְראָועג ןְפּורעֶג םֹוא זיִא ץעֶועֶג םֶד נּוא
 ןנאַנעֶג םֹוא זיִא יֵכְרְרִמ נּוא (יכדרמּ ןׁשּוׁש
 . ןייֵא ןיִא (תּוכְלַמ ׁשּובְלִּבנ ְךֶלֶמ םעֶד ראַפ
 לאוָו איֹולְּב םוא (תֶלֵכְּתת דיילקךיִלְנינעק
 / גוא ןורק יִנְדְלאָנַא נוא גייצ רייז נּוא (רּוחו)
 | ריעָהָק לאוו ליִּפְרעֶּפ עֶננאַל ןּופ טוה ןייֵא
 ֹ .גיִמְסול ןיִעֶזןׁשּוׁש ןּופ ןָרּוי איִד נּוא (ןֵׁשּוׁש
 . (הָרֹוא הֶתְיָה םיִדּוהיל) ןעֶועג ְּךעֶליֵרְפ נּוא
 .הָחְמִׂשח גיִטְכעֶל ןעוֶועֶג זיִא ןעֶדוי איד ּוצ
 . רָהע נוא רייֵרְּפ נּוא גיִטָסּול (רֵָיו ןֹׂשָׂשו
 ןוייהטה טיט עד . רָדְנעֶל עֶלַא ןיִא (הָניִרְמּו הָניִרְמ לֶכְבּו

 .טאָה לעֶפאַּב תּוכְלַמ םעֶד איוִו לֵאְרעֶּביִא
 רייֵרְפ נּוא ניִטְסּול זיִא (הָחְמִׂשְנ טְכייֵרְנעֶג
 גוא תֹודּועְס (הָּתְׁשִמִ ןעֶדּוי איִד ּוצ ןעוֶועֶג
 ןְּבאָה םִיֹונ ְךאַסַא נּוא (םיִּבַרְע גאָט רעֶייַפ
 טְכְראָפ יד םֶראוָו (לֵפִנ ּכ) ןעוֶוֶג רינמ ְּךיִ

 :ןלאַפעג ייֵז } ףֹוא זיִא ןְדּי איד ןופ
 םינשבו
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 דַחַּפ לַּפָנ יִּכ םיִרֲהַיְתִמ ץֶרָאָה יִמַעֵמ םיִּבַרְו בוט |
 רֶדֶא שוח אּוה ׁשֵדֹח רֶׂשעםיִׁשִבּו = :םֶהיֵלֲע םיִדּהְיַה !

 נסש רתסא תלנמ

 ותָרְ ךֵלֶמַה רַכָר עיִנֲה רֶׁשֲא וּב םוי רָׂשֲע הֶׁשולְַּׁב
 םֶהָּב טֹולְׁשִל םיִדּוהְיַה יֵבָיא ּורֵבִׂש רֶׁשֶא םויָּב תֹוׂשֲעַהָל |

 ;םֶהיֵאְנֹׂשְּב הָמֵה םיִדּוהְיַה ּוטְלָׁשְי רֶשֶא אוה דֹוּפָהַנְ
 ׂשֹורְוְׂשִחֲא ְּךַלָמַה תֹוניִדְמ לֶכְּב םֶהיֵרְעְּב םיִדּוהְיַה ּולֲהַּמִנ
 יִּכ םֶהינְפִּב רַמָע אל ׁשיִאְו םֶתָעָר יֵׁשָקַבָמִּב דִי ַחֹולְׁשִל
 תֹוניֵרְמַה יֵרְׂש ְלֶכְו 1 םיִמַעָה לָּכ לע: םֶדָחַּפ לֵפָנ !

 ךלֶמִל רֶׁשֲא הָכאָלְמַה יֵׂשֹועְו תֹוחַּפַהְו םיִנְפָרדְׁשַחֲאָהְו
 יִּכ םֶהיֵלֲע יֵכְדְרִמ רַחַּפ לֵפָנ יִּכ םיִדּוהְיַה תֶא םיִאְׂשַנְמ

 תֹוניִדְמַה לָכּב ּדֵלֹוה ֹועְמָׁשְו ְךֶקֶמַד תיִבְּב יֵכְרְרְמ לֹודָנ .
 לֶכְּב םיִדּוזדִיַה ּוּכַו :לֹודְנְו ךֵלֹוה יֵכְדְרִמ ׁשיִאָה יִּכ
 םֶהיֵאָנוׂשְּב וׂשֵעָיַו ןֶדֶּכִאְו גֶרָהְו םֶרָח תַּכַמ םֶהיֵבְיֹא
 אתָּפִסִא תֵאְו ןופָלַד תֵאְו אָתָדְנַׁשְרַּפ תֵאְו :ׁשיִא תֹואֵמ .ׁשֵמָח דַּבַאְו םיִרּוהְיַה ּונְרָה הָריִּבַה ןֵׁשּוׁשְבּו ?םֶנֹוצְרִּכ |

 אָּתְׁשַמְרַּפ תֵאְו : אָתָרִיִרֲא תֵאְו אָיָלַדָא תַאְו אָתָרֹוּפ תֵאְו
 ןֵּב וָמָה יֵנְּב תֶרָׂשֲע :אָתְויַו תֵאְו יֵריִרֲא תֵאְו יֵסיִרָא תֵאְו
 ; םֶדָי תֶא ּוחְלָׁש אל הנּבַבּו ּוגָרָה םיִרּוהְיַה רַרֹוצ אָתָדָמַה

 עק שוריפ
 רָדָא ןיִא נאמ ןָציירד נּוא (רָׂשֵע םיִנָׁשְבּו ט

 לעֶפאַּב סנינעק םָד םוָו גאָט םֶד
 גאמ םעֶד (םֹויְּב) ןיִרעוֶו טְגיִטעֶמְׁשאַּב לאָז

 ּוצ טְפאָהעֶג ןְּבאָה ןֶדּוי יִד ןּופ דְנייַּפ יִד םוָו |
 ראַפ זיִא (אוה ְךֹופֲהְנְו) אייֵז ןיא ןְגיִטְלעוֶועֶג
 ָדּוי יִד וַא (וטְלָׁשְי רֶׁשֲע ןְראוָועֶג טרעק

 ּולֲהְקִנ דְנייַפ איִד ןיִא טְגיִטְלעוֶועֶג ןֶּבאָה |
 טְלעֶמאַועֶג ןייַא ןְּבאָה ןעֶדּוי עֶלַא (םיִדּוהְיַה |

 חֹולְׁשְלנ ׁשֹורַוְׁשַחֲא ןופ טעֶטְׁש עֶלַא ןיא ךיז
 םו יד ןָא רֶנעֶה איד ןקעֶרְטִׁש ןְלאָז ייֵז (דָי
 ׁשְנעֶמ ןייק (שיִאק ןעֶוט ץְכעֶלְש אייז ןְליוו
 (לֵפָנ יִּכ) טְלעֶטְׁשעֶג טיִנ רעֶּבָא ְּךיִז טאָה
 ןְרעָה עֶלַא (תֹוניִדְמַה ִרָׂש לֶכ) רַקְלעֶפ עֶלַא ףֹוא ןעֶלאַפעֶג ויִא טְכְראָפ רעייִז םּוראוָו
 טייל סקרעוֶו יִד נוא ןְפאַרג נוא ןְטְׁשְריִפ נּוא

 א שו א שא

 , ךֶדוי יד ייז ןְּבאָה (םיִאְׂשַנְמִנ ְךֶלֶמ עד ןיפ
 יִד םּוראָו (לֵפְניִּכ) ןְמְלאַהעֶג בּוׁשָח רייז
 ןְלאַפעֶג אייֵז ףֹוא זיִא יֵכְדרְמ ןּופ טְכְראַפ
 ןעוֶועֶג םֹורְנ רעֶייז זיִא יֵּכְדְרֶמ (לֹודָנ יִּכנ
 זיִא םָׁש ןייַז נּוא (ועְמָׁשְונ ְךֶלֶמ ןּופ זֹוה ןיִא
 (יֵכְרְרָמ שיִאָה יִּבְ) תֹוניִדְמ עֶלַא ןיא ןְגְנאַנעֶג
 ןְראָווג רֶסעֶרְג לאָמ עֶלַא זיא יֵבָדְרֶמ םּוראוָו
 איד ןְּבאָה םיִדּוהְי איִד נּוא (םיִדּוהְיַה ּוּכַיע
 טיִמ נּוא דרעוֶוׁש םָד טִיִמ ןְגאָלְׁש רָד דְנייַפ
 ןאָטעֶג ןְּבאָה נּוא (וׂשֲעַיַפ גְנּוניִדייֵלאַּב עֶלַא
 (הָריֵּבַה ןֵׁשּוׁשְבנ דְנייַּפ איד ןָא ןָליוִו רֶעייֵז
 טְרָדנּוה ףֶניִפ טיִגְראַהעֶג ייֵז ןְּבאָה ןֵׁשּוׁש ןיִא
 אֵנֹוׂש םֶד ןֶמָה ןּופ רָדְניִק ןְהעֶצ יִד נּוא ןאַמ
 טיִגְראַהעֶג ְךֹוא אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איד ןּופ
 טיִנ אייז ןְּבאָה ּבֹור םעֶד ןָא נּוא ףהָוְּבַבט

 ןובְו)ורעווונּו
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 ְּו ינְִל הָריֵּבַה ןְׁשּוׁשְּב םיִנּורֲהַה רַּפְסִמ אָּב אּוהָה םויַּב
 ,הָריִּבַה ןֵׁשּוׁשְּב הֶּכְלַמַה רֵּתְסֶאָל ְךֶלֶמַה רֶמאַֹו ?ךֵלֶמַה
 יֵנָּב תֶרֶׂשֲע תֵאְו ׁשיִא תֹואָמ ׁשֵמָח דֵּכַאְו םיִדּוהיַה ּונְרה
 ןֶתָנָיְְךֵתְלַאְׁש הַמּוׂשָע הָמ דֵלָמַה תֹוניִרְמ רֶאָׁשַּב ןְמִה
 ,לַע םִא רָּתְסֶא רֶמאֹּתַו :ׂשֶעַתְו רוע ְּךְתָׁשִקַּב הַמּו דֶל
 | תֹוׂשעל ןְשּוׁשְּב רֶׁשֲא םיִדּוהיַל רֶחֶמ םַנ ןֵתָנְי בּוש ְּךֶלֶמַה
 / רֶמאַֹו :ץעָה לע ּולְתִי ןֶמָה יֵנְּב תֶרֶׂשֵע תֵאְו םֹויַה תֶדֶּכ
 | יִנְּב תֶרֶׂשֲע תֵאְו ןֶׁשּוׁשְּב תֶד ןֶתְנִַּו ןֵּכ תֹוׂשְעַהְל ךֶַּ
 | םויִּב םַנ ןְׁשּוׁשְּב רֶׁשֲא םיִרּהְיַה ּולֲהְמִיַו ג ּולְּת ןְמָה
 | תֹואָמ ׁשלֶׁש ןשּוׁשְב ּונְרֵיַו רֶרָא ׁשֶרֹוחְל רֶׂשֶע העְבְרַא
 | רֶׁשֲא סי רָאְׁשּו  םֶדָי תֶא ּוחְלָׁש אל הזְּבַבּו ׁשיִא
 | םֶהיִבְיאַמ ַחֹונְו םֶׁשְפַנ לע.דמעו ּולֲהְקִנ דֶלָּמַה תֹוניִרְמִּב
 | ּוחְלֶׁש אל הֶוְּכַבּו ףֶלֶא םיִעְבִׁשְו הָשמת םֶהיֵאְנֹוׂשְּב גרָהְו
 } הֵעְּבִרַאְּבַחֹונְו רֶדָא ׁש'ָרחְל רָׂשֶע הָׁשֹולְׁש םויִּב :םֶדָי תֶא
 } םיִרּוהְיַהְ !הָחְמִׂשְ הָּתְׁשִמ םוי ותוא הֶׂשָעְו 2 רֶׂשֲע

 רשא
 . ם"ע שוריפ

 םעֶד ֿאּוהַה םֹויַּב) דְנֶעֶה איד טְקעֶרְמְׁשעֶנ
 יד ןְּבעֶגעֶג ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶמ טֶה גאָט ןְגיַּבְלעֶו
 ןְשּוש ןופ םיוג יִנעְנאַלְׁשְרעֶד יד ןּופ לאָצ
 רֵּתְסָא ּוצ ְּךָלֶמ רעֶד טְנאָז (ְּךֶלְמֹד רֶמאֹיַע
 ףְניִפ טיִנראַהעֶג ןדֶוי איד ןְּבאָה ןשּוׁש ןיִא
 יד נּוא (ןֵמָה יִנָּב תֶרָׂשֲע תֶאְָו ןאמ טֶרָדְנּוד
 ןעֶמ טֶה םִו (רֶָאׁשַּבנ ןֶמָה ןּופ רֶדְניֵק ןְהעֶצ
 םֶד ןּופ רֶדְנעֶל עֶניִרְּביִא יד ןיִא ןאָמעֶג ְךאָנ
 ןגנאַל רַּפ ןייַד זיא םִו ְּדתְלִאְׁש הַמּול ְּךֶלֶמ
 רעֶנּב ןייד ְּךאנ זיִא םִֶוןְּבעֶג ריִד ןעֶמ טעֶו
 טְנאעֶג רַּתְכֶא טֶה ְךייְֵג ןירעוֶו ןאָמעֶג טעוֶו
 לאָז ןעֶמ ֵתָנִע ךֶלֶמ םֶד טְלעֶפעֶג סע ּבֹוא
 וצ ןֵׁשּוׁש ןופ ןָדוי איד ןְּבולְרֶע ךֹוא ןְנראָמ
 תֵאְח טְנייַה יוִו וזַא א יד ןְנאַלְׁשְרעֶד
 ןּופ רַדְניִק ןְהעֶצ איד נּוא (ןֶמָה יֵנְּב תֶרֶׂשֲע
 הָיַלְּת ףעֶד ףוא ןיִרעוֶו ןנְנאַהעֶג ןְלאָז ןֶמֶה
 לאָז ןעֶמ ןְלֹופאַּב ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה (רָמאֹיַע
 םֹורַא לעֶפאַּב סאָד ויִא (ֵתְנִּתַת ןעוט ֹוזַא
 גאָט ןיִרְָנַא םֶד לאָז ןעֶמ ןֵׁשּוׁש ןיא ןננאַעֶג

 | ןְהעֶציִד נוא (תֶרֶׂשֲע תֵאֹװ ןיְִנְראַה םִוג יד
 | רֶד ףוא ןְגנאָהעֶג ןעֶמ טאָה ןֶמָה ןּופ רֶדְניק
 | םֶלעֶמאַעַג ןייֵא ְּךי ןְּבאָה ּולֲהַקִיע הָיֵָּת
 / ןיֵא גאָט ןָטְצְרעֶּפ םעֶד ןׁשּוש ןוֿפ ןָדּוי איד
 : / טיִנְרַהעֶג ןׁשּוש ןיִא ןֶּבאָה גּוא (ּונְרֲהַיַע רָדָא

 | ּבֹור ןייק נוא (הזּבבּנ ןאַמ טרָדְנּוה איירְד
 / עֶגיְּביִא יד נּוא (רָאָׁש ןֵמּונעֶג טיִנייֵ ןְבאָה
 } לֲהְק ְךֶלֶמ םֶד ןּופ רֶדְנעֶל עֶלַא ןופ ןרוי
 / ְךיז ןְּבאָה נוא טְלעֶמאועֶג ןייַא ְךיִז ןְּבאָה
 / נּוא (םֶהיֵבְיֹאַמ ַחֹונְק טְלעֶטְׁשעֶג ןינעקא
 } נא (סֹורָהע דֶניַפ איד ןּופ טעֶורעֶג ןְּבאָה
 גיְִּביִזנוא ףניִפ דְייַפ יד ןְנאַלְׁש רָד ןְּבאָה
 / םיִנ ייֵז ןְּבאָה ּבֹור ןייק נּוא (הָוִּבַבּו טְניִזֹוט
  ןְטְנעֶצייֵרְד םָד (רֶׂשֹע הָׁשֹלְׁש םויִּב ןמּונעֶג
 ! יד ןְנאָלְׁשעֶג ייֵ ןְּבאָה רֶדֶא ׁשֶדֹוח ןיִא גאָט
 ו ןֶטְצְרעֶּפ םָד טעֶורעֶג ןְּבאָה נוא (ַחֹונק דְייַפ
 | ןייֵא נאָמ םעֶד טְכאַמעג ךיז ןְּבאָה נּוא גאָט
 / ןֶרוי יִד נוא (םידּוהְיַהְו דייֵרְפַא נּוא הָריעְמ
 | רֶדּיצ טְלעֶמאַועֶג ןייַא ְךיִז ןְבאָה ןֵשּוׁש ןיִא

 / המחלמ
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 רָׂשֲע הָעְּבִרַאְבּו וּב רָׂשֶע הָׁשֹולְׁשִּב ּולֲהְקִנ ןְׁשּוׁשְּב רֶׁשֲא
 הֵּתְׁשִמ םוי ותוא הֶׂשָעְו וּכ רֶׂשֲע 2 חונו וּב
 יִרֲעְּב םיִבָׁשֹויַה םיִזרְּפַה םיִדּוהְיַה ןֵּכ לע: 1 הֶחָמִׂשְו
 רֶדָא שֵרֹוחְל רֶׂשֲע הָעָּבְרַא םוי .תֵא םיִׂשֹוע תְֹרִּפַה
 ;ּוהֵעְרָל ׁשיִא תֹונָמ ַחֹולְׁשִמּו בוט םווָו הָּתְׁשִמּו הָחְמִׂש
 לֶא םיִרָּפִס חַלְׁשִּיַו הָלֵאָה םיִרָבְרַה תֶא יִכָרְרָמ בֹוּתִכִיַ
 שֹורָׁשַחֲא .ְךֶלֶמַה תוְיֵדְמ לֶכְּכ רֶׁשֲא םיִדּוהְיַה לָּכ
 תַא םיִׂשֹוע תויָהַל םֶהיֵלֲע םִייקק !םיִקֹוחְרָהְו םיִבֹורְקַה
 רָׂשֲע הָׁשִמֲח םוי תֵאְו רָדֲא שֶדֹחְל רָשע הָעַּבְרַא םוי
 םיִדּוהְיַה םֶהָב ּוחָנ רֶׁשֲא םיִמָיַּכ :הָנָשְו הָנָׁש לֶכְּב ֹוּב
 הָחְמָׂשְל ןונָיִמ םֶהָל ְּךּפֶהֶנ רֶׁשֲא ׁשֶדרַהְו םֶהיֵבְיאֵמ
 הָחְמִׂשְו הָּתְׁשִמ יִמִי םָתֹוא תוׂשעל בוט םויִל לֶכַאַמּו
 לֵּבַקְו ; םיִנויְבֶאְל תֹונָּתַמּו ּוהָעַרָל ׁשיִא תונָמ ַהֹלָׁשִמּו
 יֵכְרְרִמ בַתֶּכ רָׁשֲא תֵאְו .תוׂשֲעַל ּולֲחַה רֶׁשֲא תֵאםיִדּוהְיַה
 םיִדּוהְיַה לָּכ רַרֹוצ יִגנֲאָה אָתָדְמֹה ןֵּב ןֶמָה יִּכ ?םֶהיֵלֲא
 לֶרונַה אּוה רּוּפ ליִּפִהְו םֶדּבַאְל םיִדּוהְיַה לע בֵׁשֶח

 רָפֵכַה םִע רַמָא ְךֶלֶמַה יִנְפִל ּהָאבְבּו !םֶדְּכַאָלּו םֶמּוהְל
 בושי

 ןְטְצִרעֶפ םָד נּוא ןְטְנעֶצייַרְד םעֶד הָמָהְלַמ
 נאט ןְמְצִפיִּפ םעֶד טעּורעֶג ןְּבאָה נוא נאָמ
 ְכיִליֵרְפ ןייֵא טְכאַמָג םיִאְֶּכאָה נוא (הֶׂשָׁשַע
 יא ןְציִז םוִז רוי יד םד רָּביִא (ְֵּכ לַענ גאָמ
 ןְטְצְרעֶּפ םֶד ןְכאַמ (םיִׂשֹועג טעֶטְׁש עֶנעֶפָא
 ןֵכיִלייֵרְפו ןייַא הָדּועְס ןייֵא  רָדָא ןּופ נאָמ
 וצ גּוא (תֹונָמ ַחֹולְׁשַמּפ גאט ןמּנ ןייֵא נּוא
 (בֹוּתְכִיו) ןירעדנַא םּוצ רעיא תֹונָּתַמ ןְקָיִׁש
 ןְביִרְׁשעֶג ףֹוא ןְכאַז עֶלַא איד יֵכְדְרֶמ טאָה
 ףיִרְּב טְקִיִׁשעֶג טאָה נּוא (םיִרָּפִס חַלָׁשִיֵע
 ןינעֶז םאוָו די עֶלַא וצ (םיִדּוהְיַה לָּכ לֵאָנ
 ׁשֹורְֵׁשַחֲא ְךֶלֶמ םָד ןּופ רֶדְנעֶליִד ןיִא ןעוֶועֶג
 עֶטְנְהאָנ יד ּוצ נּוא עֶטייוו יִד ּוצ (םיִבֹורְקַהְ
 יי ןְמעֶנ ְךיִז ףֹוא ןְלאָז ייֵז (םֶהיֵלֲע םִיקּלע -

 גאָט ןְטְצְרעֶּפ םעֶד ראָי עֶלַא ןְכאַמ ןעֶלאָ
 רֶדָא ןיִא גאמ ןָטְצְפיִפ םֶד ןיִא גוא רֶהָא ןיִא

 יד ןעֶו געָמ יִד איו (םיִמָיַּכ) בֹומ םֹוי ןייֵא
 (שֵדְוהַהְ) דְנייַפ רעֶייז ןּופ טעּורעֶג ְּבאָה ןָרוי
 ןְראוָועֶג טרעֶק רַּפ זיִא םוִו ׁשֶדֹוח רעֶד נּוא
 דייֵרְּפ ּוצ טייֵקְרעֶורְמ ןופ ןעֶדְוי איִד ּוצ
 ןייא וצ רַעֹורְמ ןּופ גוא (בֹוטויָל לָבֵאַמּנ
 נעָמ יד ןְכאַמ לאָז ןעֶמ (תושעל) גאָט ןָמּוג
 רֶנייֵא (תֹונָמ ַחֹולְׁשִמּע דייַרְפ נוא תֹודּועְס
 תֹונְּתַמע תֹונָּתַמ ןְקיֵׁש לאָז ןירעֶדְנַא.םעֶד
 לֵּבִו טייל עֶמיִרָא ּוצ הָקָדִצ נּוא (םי ֹויְבֶאָל
 טְלַא ןְמּונעֶג ְּךיִז ףֹוא ןְבאָה ןָרי יד (םיַדּוהיה
 ןָא ןְּבאָה אייֵז איוִו ֹוזַא םִירּוּפ ןְכאַמ ּוצ ראָי
 (בֵתְּכ רֶׁשֲא תֵאָע ראָי יטְׁשְרֶע םֶד ןְּבּוהעֶג
 ּבאָה ןְּבירְׁשעֶג ייֵז ּוצ טֶה יֵכְדְרָמ איו ֹוזַא
 םּוראוָו (אתדמה ןֶּב ןֵמָה יִּכו טְנְלאָפעֶג ייֵז
 עֶלַא טְלאוָועֶג טֶה ןֶרּי יד ןּופ רֶנייַפ רֶד ןֶמָה
 לֵרּוג טֶה נּוא (ליִפָה) ןְרָיֵל רַּפ ןְכאַמ ןָרי

 ןפראוועג
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 לע םיִרּוהיַה לַע םֵׁשֶח רֶׁשֲא הָעְרָה ֹוּתְבַׁשֲחַמ בּוׁשָי
 ּואְרֹק ןֵּכ לַע + ץיעָה לַע ויָנָּב תֶאְו ותוא ּוקָתָו ושאר
 רֶבד לָּכ לַע ןֵּכ לַע רּוּפַה םֵׁש לע םיִרּוּפ הָלֵאָה םיִמָיַל
 ! םֶהיֵלֲא עיִנֲה הָמּו הָכָּכ לע ּואָר הָמּו תאֹוַה תֶרָנֶאָה
 יִלְנַה לָּכ לַעַו םֶעְרַז לַעַו םֶהיֵלֲע םיִרּוהְיַה ּולְּבִקְו ּומיִק
 לֵאָה םיִמָיַה יִנְׁש תֶא םיִׂשֹוע תֹויְהַק רֹובֲעַי אֹלְו 'םֶהיֵלע
 לֵאָה םיִמָּיַהְו 1 הָנָׁשְו הֶנָׁש לֶכְּב םֶנֵמְוִכְו םֶבֶתְכִּכ
 |חָחָּפִׁשִמּו הֶחָּפְׁשִמ רורָו רוד לֶכְּב םיִׂשֲעַנְו םיִרָּכְִנ
 רֶבֵעַי אל הָלֵאָה םיִדּוּפַה יֵמיִו ריִעְו ריִעֵו הָניִדְמּו הָניִדְמ
 | הֵּתְסֶא םֹוּתִכִּתַו !םעֶרַזִמ ףּוסָי אל םֶרֶכִוְו םיִרּוהְיַה ְּךֹוּתִמ
 ףקוּת לָּכ תֶא יֵרּוהְיַה יֵכְררָמּו לִיַחיִבָא תַּב הָּכָלַמַה
 ,םיִרָפס חַלָׁשּיַו  תיִנֵשַה תאֹוַה םיִרּוּפַה תֶרֶנַא תֶא םִַיַקָל
 || תּוכְלַמ הָניִדְמ הֶאֵמּו םיִרְׂשָעְו עַבָׁש לֶא םיִרּוהְיַה לָּכ לֶא
 .םיִרָּפַה ימי תֶא םִָיקְל  תֶמֶאְו םֹולָׁש יֵרְבַד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא
  יִהּוהְיַה יֵכְרִרְמ םֶה תיִלע םִק רֶׁשֲאַּכ םֶהיֵנַמְוִּב .הָלֵאָה

 ע שורי
 ַא (הָאבבּו) ןֶדּוי יד ןֶריִל רַּפ ּוצ ןָפְראוָועֶג
 יד רַפ ְּךֶלֶמ םעֶד ןְטעֶּב ןְמּוקעֶג ויִא רֵּתְסֶא
 לאָז ןעֶמ ןלֹופאַּב ְּךֶלֶמ רֶה טֶה (רַמָא ןֶרוי
 עֶנייז לאָז ןעֶמֹּתְבַשְחַמ בּוׁשָע ףיִרָּב ןקָיָׁש
 טְכאַדְג טֶה רָע םוָו ןֶמָה ןּופ תֹובָׁשֲחַמ עֶזייֵּב
 ' ןעֶזאָל םֹוא פאק ןייז ףֹוא םידּוהְי איד ףֹוא
 רעֶדְנק עֶנייַז טימ םיִא לאָז ןעֶמ (ּולָהְמ
 םעֶד רֶּביִא (ֵּכ לַענ הֶיִלְּת רַה ףֹוא ןְגנעֶה
 לענ םירּופ געֶמ עֶניִזאָד יד ןְפּורעֶג ןעֶמ טֶה
 ןְפְראוָועֶג לֶרֹונ טאָה ןֶמָה לייוו (רּוּפַה םָׁש
 לָּכ לענ לֶרֹונ טְסייֵה רּוּפ גוא געֶמ יַד ףֹוא
 דעָד ןיִא טְכאַרעֶג ויִא אָד איו ֹוזַא (יִרָבִד
 ְהעֶועֶג ןִמָה טֶה םוִו נוא (ּואָר הַמּע הָלינְמ
 ןגנערּב םיא ןְדּוי יד טְלאוָועֶגטֶה רֶע םֶו רַּפ
 וצ ןְקיַּב טְלאוָועֶג טיִנ ְךיִז טֶה יִכדְרִמ לייוו
 ןעוֶועֶג ףֹוס רָעייֵז זיִא סאוָו נּוא (המע םיִא
 וי איִד 6מיק) ןְנאַהעֶגאייֵז טאָה ןעֶמ זַא
 ןְמּונעֶג רֶדְניֵק יִרעֶייִז ףוא נּוא ְךיִז ףֹוא ןְּבאָה
 ןיִלעוֶו םוִו עֶלַא ףוא נּואו (םיוָלְנַה לָּב לַטָ

 רתמסאו

 םיִמָיַח יִנְׁש תֶא םיִׂשֹוע תֹויְהַלנ ןייַז רַינִמ די
 - ראָיעַלַא םירופ ןְכאַמ ןְלאָז ייֵז (וכו הָּלִאָה
 'גּוא טייֵטׁש ןְּביִרְׁשעֶג איו ֹוזַא געָמ ייוְצ יד
 (םיִׂשֲַנְ םיִרָּכְִנהְלַאָהּוםיִמִיהְ) טייֵצְרִדְןיִא
 טְקְנעֶרעֶג ןיִרעוֶו ןעֶלאָז עמ עֶגיִואָד יַד נוא
 לֶכבנ ןעוט ּוצ ףְראַדאַּב ןעֶמ םוָו ןאָטעֶג נּוא
 הָחּפְׁשִמְנ תורֹוד עֶלַא ףֹוא (רֹודָו רֹוד
 הָניִדְמִנ תֹוחָפְׁשִמ עֶלַא אייַּב נוא (הָחְָׁשִמּו
 נוא (ריִעְו ריעָו רֶדנעֶל עֶלַא נּוא (הָניִדְמּו
 געֶט איד גוא (םיִדּוּפַה יֵמיַו) טעֶטְׁש עֶלַא
 - ןֶדּוי ןּופ ןיִרעוֶו לַטָּב טיִנ ןעֶלאָז םירוּפ ןּופ
 טיִנ ְּךיז לאָז שיִנְכעֶרעֶג רֶעייֵז נּוא (םֶרֶכְָונ
 טֶה (בֹוּתְכִּתַנ רֶדְניֵק יִרְייז ןּופ ןואָל םֹוא
 (םייקָלנ טייֵקַראַטְׁש סאָד ןְּביִרְׁשעֶג רֵּתסֶא
 םירּוּפ ןְמְלאַה ְךֹוא ראָי יִרָדְנַא םֶד לאָז ןעֶמ
 . איד וצ ףיִרְּב טְקיִׂשעֶג טאָה גוא (חַלְׁשִיַע
 רֶדְנעֶל גיִצְנאוַוְצ נּוא ןעֶּביִז נוא טרָדְנּוה
 ןופ ְךייֵרְגיִנעק םאָד ּ(שֹורָוְׁשַחַא תּוכְלַמֹנ
 דיִרָּפ סי .ףיר (םֹולָׁשיֵרְברִנ ׁשֹורֵוְׁשַחֲא



 הסש רתסא תלנמ

 םִעְרַז לֵעְו םֶׁשְפַנ לַע ּוםָיִק רָׂשֲאַכְו הָכלַמַה רַּתְסֶאְו

 יִרְבְד םִיק רַּתְסֶא רַמֲאַמּ { םֶתָקֲעְַ תומוצַה יִרְבד

 ׁשורוְשחֲא ְךֶלֶמַה שי י:רָפֵסַּב םֶּתָכָנְו הָלֵאָה םיִרָּפַה

 ותָרּובְנּ ופְקִת תֵׂשֲעַמ קֶכְו ;םיח ײֵאָו ץֶרֶאָה לַע םמ

 םה אֹולֲה ְךלֶמַה ולְדִנ רֶׁשֲא יֵכָרְרִמ תַלֶדְנ תַׁשִרָפּו

 יִכ {םֶרָפֹו יֵדָמ יִכְלַמְל םיִמָיַה ירבד רָּפַס לַע םיִבּותְּכ

 םיִדּוהְיַל לּודָנו ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ְךֶלֶמַל הָנָׁשִמ ירוהיה יֵכְרְרָמ

 םולָׁש רֵבֹורְו ֹומֵעָל בומ ׁשרוד ויָחָא בודק ּוצְרְו

 ;ּועְרַז לֶכָל
 ט"ע שוריּפ

 ןְטְלאַה ּוצ (םִיקָל) דייֵר עֶניִטְּפאַהְראָו נּוא
 (רֶׁשֲאַכְע טייֵצ רֶד ןיִא םיִרוּפ ןּופ געט יד
 ךיז ףוא ןֶּבאָה רָּתְסֶא נּוא יֵבְדְרָמ איו וזַא
 אייז איו וזַא (רֶׁשֲאַכְק ןעֶמְלאַה וצ ןְמּועֶג
 ןְטְספאַפ ןּופ געט איד ןְמּונעֶג ְּךיִז ףֹוא ןְּבאָה
 ןּופ דייֵר איד נּוא (רַמֲאְמּו תֹולֵפְּת ןּופ נּוא
 םיִרּּפ ןּופ געט יד טְניִמעֶמְׁשַּב ןְּבאָה רֵּתְסֶא
 ןיִא ןְּבירְׁשעֶג ןייַא טאָה ןעֶמ נּוא (בֶּתְכנונ

 ;רָכיִּב איֵד
 שֹורֵוׁשַחֲא ְּךֶלֶמ רעֶד נּוא (ְּךֵלֶמַה םֶׂשָיַמ

 רֶדְנעֶלעֶלַא ףואזְניִצ ְפְראוָועֶג טֶה
 נוא (הֵׂשֲעמ לֶכק םִי ןופ ןְלְניִא יד ףוא נוא

 (תֶׁשְרְפּו טְכאַמ יד נּוא טייֵקְראַטְׁש סאָד
 ְךַלֶמ רֶד יו יכדְרִמ ןּופ טייֵקְֹורְג םָר נּוא
 םֶד (םיִבּותְּכ םָה אֹלַהְ ןֶּבֹוה רֶד םיִא טֶה
 איד ןופ ןעקִינֹורְק יד ןיִא ןְּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש
 יֵכָדְרִמ םּוראוָו (יִּכ) םֵרָפּו יֵדָמ ןּוּפ םיִכָלְמ
 לּודָנו ְךֶלֶמ םָד ןּופ רֶרעֶדְנַא רֶד ןעוֶועֶג זיִא
 עֶלַא אייַּב ןעוֶועֶג בּוׁשָח זיִא גוא (םידּוהָיל
 יד ייַּב ןעוֶועג ןֵמּנעֶג ןָא נּוא (יּוצְרְונ םיִדּוהְי
 טְׁשְראָפעֶג טֶה רע,(שרוד) רֶדיִרְּב ןְטְסייֵמ
 נוא (רֵבֹודְט ןֶדוי איִד קְלאָפ ןייַז ףֹוא םֶטּוג
 :רעֶדְניִק עֶנייַז ּוצ דייַר עֶטּוג טעֶרעֶג טאָה

 הלגמה תאירק רחא הכרב
 םאד ןעמ טגאז על הליגמ יד וי

 רַצַנ עַׁשָר םָדָא ּונילע םּוְּב ;םיִמּורע .תֹובְׁשֲחַמ פו םִיֹונ תַצֲע אינה רֶשֲא

 וׁשפַנְּ הָמָד ;דֵכָל ול ָׂשקונ ותָלּודְנּ רֹוּב ול הֶרָכְו ורשֲעּב הֵאָנ :קָלֵמֲע עַרְזִמ ןֹודָ
 רֵרֹועְו ויָתֹובֲא תַביֵא עַידוה מָה ;הָרֲהְמ דְַׁשִנְו ריִמְׁשַהְל ׁשֵקַּב ,ֵּכְלַנְ רוּכְלְל :

 םַמְז ; בוא רַלֹונ גֶנָא לע ֹותָלְמָחָּב יִּכ לּואָׁש יִמֲחַר רַכָז אלו םיִנַל םיִחַא תַאְנָׂש
 תיִסֹוה עָׁשָר .בָא תַנְָׁש לע רַבָג דָמָח רֹוהֵמ יִדיִּב אֵמָמ ַּבלִנְ קיִדֵצ תיִרְבַהְל עָׁשָר
 חַלָׁש ֹודָי ; הער תֹׂשֲעַל ֵּכַמְתִי ,ויָמּורע ,תֹובָשֲחַמ וּבלַּב ןֵמָמ :ויָאָמֲת לע אֵמֲח
 ונְּתַנ ןָמ מָה יִתָדָו ףֵצק אָצָי ִּב יֵבְְרָמ תֹואְרַּכ : םֶרְכְ תיִרְכַהְל ןֵתָנ ֹוִמַּכ .לֵא יִׁשֹודְַּב

 ושושב



 4 הלינמה תאירק רחא הכרב 0
  רַּפַבְל דֹומֲעַי הֶז יִמ :רָפַאָה לַע בֶׁשֵיַו םֹוצ רַזְו דַפֶסִמ רֵׁשְֵו קׂש ׁשֵבָל :ןֵשּושְּב
 / םיִנֵׁשְיררֹועְל הָדְמהֶסֵרֲה ןֵה .בֶלּולַמ חַרּפ ץג:ּוניֵתוכֲא ןֹוע תאַטַח לֹוחְמִלְו הָנְנְׁש
  .ֹועשרְּב לַָנְו ורְשְעָּב דַמעֶי :םיִניִַּ תַמָח ןַי ֹותוקְׁשַהְל ןֶמָהֶל םיִליִהְכַמ ָהיֶסיֵרָפ
 .;ּונֵרּוְלְַפהַנ ןָמָה רּופ ִּכ .לֵבָח יֵבָׁשֹוילָּכ ּוחְתַּפ םֶהיֵפ :ויָלע הְְִָּו ץיִע ֹול הָׂשֶע
  ַתֹומְִׂלְו םיִרּוּפ תֹׂשֲעַל םֶהיֵלֲע ּומיֵק ֹׁשְפַנ תַחַּת ןֵּתַנ ביֹוא .עָׁשָר דַיִמ ץֵלָחְנ קיִדצ
 | ַתייַה םֶתעְוׁשְּת .יֵכָדְרִמ תֶלֵכְּת דַחַי םֶתֹואְרִּב .הָחְמָׂשְו הָלֲהַצ בֹקֲעַי תַנַׁשֹוׁש / דָתיִלָּת ץֵעָה לעגוינָּ ןֵמָה .יְֵמֶאְוַכְְרִמ תַלְּפְּת ָתיִאָר :הָנָשְו הָָש לַכָּ
 לַּכ חַצְנָלּומְלַּכִי אֹלְו וׁשֹבֵי אל ךַױק לָּנִׁש עַיָדֹוהְל :רֹודָו רֹוד לָכְּב םָתְוְקִתְו חַצגָל
 ד : 5: 2 ט בי שב 0 + = שי = : + / ׁשֶרָו הָרּורֲא :יָדּוהְיַה יַכְדְרְמ ְךּורָּב .יֵדְּבַאְל ׁשֵקִּב רֶׁשֲא ןֶמָה רּורָא :ְךָּב םיִסֹוחַה

 { בֹוטַל רּוכָז הָנֹובְרַה םַגְו .יִדֲעַּב רָּתְסֶא הֶכּורְּב יִדיִחְפַמ תֶׁשֲא

 ידע == (54=+--ד ייד

 ינש סםונרת
 געֶט יד ןיא ןעועֶג זיִא סע גּיא (יִמֹויְּב הָוֲהַל

 ןופ טְריִנעֶד טאָה סאו ׁשֹורֵוְׁשַחֲא
 גיֵצְנאַַוְצ נּוא ןעֶּביִו טְרעֶדְנּוד שוּכ זיִּב ּודֹוה
 ׁשֹורְוְׁשַחֲא רעֶד ׁשֹורַוְׁשַחֲא אּוה) תֹוניִדְמ

 ןְּבאָה סאוָו םיִכָלְמ ןְהעֶצ יִד ןּופ רֶנייֵא זיִא
 ןְלעוֶו נוא טְלעוֶו רֶצְנאַנ רעֶד רֶּביִא טְריִנעֶר
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ייֵ ןעֶנעֶו סאָד ןעֶריִנעֶר ְּךאָנ
 ׁשֹודְקַה םיִכָלְמַה יֵכָלַמ ְּךַלֶמְו זיִא ניִנעֶק
 דֶלאַּב לאָז ְךייֵרְניִנעק ןייַז (אּוה ְךּורָּב
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד .נּא רֶּביִא ןְרעוֶו טְסייֵרְנעֶג
 ְךַלֶמ הֹעְרַּפ זיִא רעֶטיִרָד רעֶד דֹורָמִנ זיִא
 ְךֶלֶמ המלָׁש ויִא רעֶטְרעיִפ רעֶד םִיַרְצִמ
 ְךֶלֶמ רַענְרכּובְנ זיִא רעֶטְפְניִפ רעֶד לֵאָרְׂשִי
 רעֶד ׁשֹורָוְׁשַָא זיִא רעֶטְפקעֶז רעֶד לֵכָּב
 רעֶטְכַא רעֶד ןְךלָמ רֶדְְַָּלַא זיא רֶטְּביִז
 חיִשָמַה ךֶלֶמ זיִא רֶטְניינ רֶד םֹור ְּךֶלֶמ זיִא
 םיִכָלְמהיִכְלמְדלְמ ןייַזטעֶו רׁשְנְעֶצ רעֶד
 ןייַז סאָד ןעֶפאָה ריִמ (אוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה

 ָּיִא רע טְסיירנֶג רֶלאַּב לאָזךיירְיִנעֶק
 םֶד נּוא ןְּבְראָטְׁשעֶג ויִא רֵצָנְדַכּובְנ זַא ,זְנּוא
 ןעֶוטעֶנְּפָא טְלאָועֶג טאָה לָבָּב ןּופ תּוכְלַמ
 טְסּואְועֶג טיִנ לֶכָּב יב יֵד ןְּבאָה אָד ןעֶרעוֶ
 יא וזַא ְךֶֶמ ןייֵא וצ ןְכאַמ לאָז ןעֶמ ןעֶמעוֶו
 טֶה נוא ְךֶדֹורְמ ליוא ןיז ןייַז ןעֶנאַטְׁשעֶג ףֹוא
 יד ןְּבאָה אָד הָכּולְמ יִד ןעֶמעֶנְפָא טְלאָזעֶג

 | לאָורֶע טְלאָועֶג טיִנ הָניִדְמ רעֶד ןּופ טייל
 . ליוַא וד םֶהיֵא ּוצ טְגאָועֶגןְּבאָה יי ןייְֵַלֶמ
 / ויִא הָכּולְמ יִד סאָד רֶהאָָו זיִא סע ְךֶדֹורְמ
 | ֹואְו ְּךאָד טְסייו ּוד רעַּבָא ריִד ּוצ יּואָר
 . טְפאַָרְטְׁשעֶג לאָמְנייֵא ןיֹוׁש טאָה טאָנ סאָד
 רֶע סאָד ןְראָצ םיִרָנ ןייַז טיִמ רעֶטאָפ ןייַד
 ןיִא ןַפֹול םּורַא טעקאנ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טָה
 ּואְרָנ ןָסעֶנעֶנ טאָה רֶע נוא ראָי ןֵּביִז דְלאַו
 / ןעַפֹול סאָו תֹויַח יִד יוִו ֹוזַא ןעֶלְצְראו נּוא
 עֶננאל טאַהעֶג טֶה רע נּוא דלא ןיִא םּורַא
 עֶרָליוִו איִד איו ְּךייֵלְג ּבייֵל ןייז ףֹוא ראָה
 רעד יו ֹוזַא ליִנעֶג טאַהעֶג טֶה רֶע נּוא ןֶׁשְנעֶמ
 טיִנ לָכֵׂש ןייק ראָג טאָה רעוא רעֶלְדָא
 טְנייֵמעֶג טאָה רעֶכיִלְטיִא נּוא טאַהעֶנ
 ןעֶּביִז יֵד ְּךאָנ טֹוט גְנאַל ןֹוׁש זיִא רֶע םאָר
 ףֹוא טאָה נוא לֶכֵׂש ןעֶמּוקעֶּב רֶע טָה ראָי
 גּוא לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶקַא ןְנֹוא עֶניי ְּבֹוהעֶג
 טְכעֶר םיִא טֶָה רֶע סאָד טאָנ טְקְנאַדעֶג טֶה
 רָדיוִו זיִא נּוא רֶניו עֶסֹורְנ עֶנייֵז ףֹוא ןעּוטעֶג
 ףֹוא דנאל ץיז ןיא ןעֶטייֵרוצ ןעֶמוקעֶג
 ןּז ןייַז טייֵמעֶג טאָה נוא ּבייֵל ןעֶקְראַטְׁשַא
 זיִא רֶע סאָד ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא טאָה רע לייוַו
 ְךֹוא נא טֶרָא ןייז ףוא ןעֶדאָועֶג ךֶלֶמ ןייֵא
 רַמאָמ ּונ קְלאָּפ ןייַז נוא ןְרעֶה עֶנייַז ןּופ ליפ
 ראָנ פאל קעֶוַא ֹווַא ְךֹוא טְנייַה רֶע זיִא

 יי



 ינש םוגרת

 ּוטְסְנאָז ןְמעְֶּפָא הָכּולְמ יֵד טְסליוו ּוד לייַו
 רֶע טעֶו ְּךאָנְרעֶד נוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע !

 ןעֶד ןָפאָרְטְׁש קְראַטְׁש זָנּוא טעוֶו נּוא ןְמּוק
 םֶהיֵא טְפְראַדעֶג ןְּבאָה ריִמ ןעֶגאָז טעֶו רֶע
 טאָה םּורָד ןְמּוקעֶּב לָכבֵׂש לאָז רֶע זיִּב ןָכּוז
 ליוֲא זַא רעֶה רעֶּביִל לעֶּביִאְראַפ טיִנ זָנּוא
 ייֵר עֶניִזאָד איִד טְרעֶהְרעֶד טאָה ְךֶדֹורְמ
 רעֶּמָא טְכעֶר טעֶר רֶהיֵא טְגאָועֶג רע טאָה
 ןייק דְנּוצַא טְפְראַד רֶהיֵצ ךיַא .גאָז ְּךיִא
 ֹוט יַאְדיַוְּב דָנּוצַא זיִא רֶע ןּבאָה טיִנ אָרֹומ
 זיִא םֶד ןְּבאָרְנעֶּב ןְּבאָה ריִמ םאו סאָד נּוא
 םֶהיֵא ּוצ רעֶדיוִו ייֵז ןעֶגאָז ְךאָד רֶמאַּפ ןייַמ
 לֹואוְו ןְּבאָה ריִמ לֶּביִאְראַפ טיִנ זָנּוא ּבאָה
 טיִנ ןעֶסייוֵו ריִמ ראָנ ׁשְנעֶמ ןעֶטֹוט ַא ןְהעֶועֶג
 ריִמ נּוא רעֶטאַפ ןייַד ןעוֶועֶג זיִא םאָד ּבֹוא
 טְסייוֵו ּוד םֶהיֵא ראַפ רֶעייֵז ְךיִז ןעֶמכְראַּפ
 טְלעוו עֶצְנאַג איֵד טאָה רֶע וא לֹואְָו ְּךאָד
 טְרעֶקעֶג טֶה םִע רעֶו נוא ןְרעֶטיִצ טְכאַמעֶג
 םּורְד ןעֶראָוועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד זיִא לֹוּק ןייַ

 יו ןעוט ןעֶלאָז ריִמ סאוָו טיִנ ריִמ ןעֶסייוו .
 ייֵז ןעק, רע שאָד ןְהעֶועֶג טאָה ְּךֶדֹורְמ ליִוָא
 טְּבאַרְנ נוא רֶע טְפֹול ֹוזַא ןְדִייִר רָּביִא טיִנ
 טיִמ ןְגֹוצעֶג םֶהיֵא טאָה נּוא רֶמאַפ ןייַז םֹוא
 רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא ןעֶסאג יִד רעֶּביִא ןעֶטייֵק
 ְךִלְרייׁשעֶב ןְהעֶועֶגטֶה רָכיִלְטיִא נּוא טאָטְׁש
 ְךאָנ ןְהעֶׁשעֶג םֶהיֵא טעוֶו םע.יוִו קּוסָּפ ןיֵא
 ליִוַא סאָד ןְהעֶועֶג ְּבאָה טייל יַד זַא טֹוט ןייַז
 יז ןענעֶו ןעֶליוִו רייז ןעּוטעֶג טאָה ְֶדֹורְמ
 ןְּבאָה נּוא הָחְמִׂש םֹורְנ טיִמ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא
 ןיִא רֶע (אוה) ְךֶלֶמ ןייַא ּוצ טְכאַמעֶג םֶהיֵא
 טְפֹוקְראַּפ טאָה רֶע םאוָו ׁשֹורָוְׁשַחֲא רעֶד
 רעֶד זיִא רע םיִדּוהְי קְלאָּפ עֶמיִרָא סאָד
 ץֶראַוְׁש זיִא ןְטייֵצ עֶנייַז ןיִא סאוָו ׁשֹורְוָׁשֲחֲא
 םוז יד יוִו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִנָּפ םאד ןעֶראוָועֶג -
 טֶה םו ׁשֹורְוְׁשֲחֲא רעֶד זיִא רֶע ּפאָמַא ןּופ -
 ןֹונָבִל ןופ רֶמיֹוּב ןעֶנעֶט ןעֶננעֶרְּבּוצ טְגאָועֶג .

 טיִנ טאָה ןעֶמ רעֶּבָא ריִפֹוא ןּופ דְלאָנ נּוא
 ןיִא סאוָו ׁשֹורוְׁשַחֲא רעֶד זיִא רע טְכאַרְּבעֶג

 ןיִא םאוָו ןעֶראוָועֶג םִיּוקְמ זיִא ןעֶטייֵצ עֶנייַז !
 עֶבייֵלְג טיִנ טְסעוֶו ּוד טייֵמְׁש הָחָבֹוּת רעֶד .

 טייַטְׁש ןעֶשְנעֶמ ףֶניִפ ייַּב .ןעֶּבעֶל ןייד ןיא
 םיִעָׁשְר ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז נּוא אּוה טְראוָו םאָד -
 גּוא אּוה טְראוָו סאָד ְךֹוא טייֵמְׁש ףֶניִּפ ייַּכ
 א

 וסש

 ףֶניִפ יד ןעֶנעֶו םאָר םיִקיִדַצ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז יז
 אָרְוֲע הָיִקְוַח ןרָהַא הָׁשֹמ םֶהָרְבַא םיִקיִדַצ
 וָׂשֵע דֹורְמִנ םיִעָׁשָר ףְניִפ ןעֶנעֶז םאָד נוא
 ׁשֹורוְׁשַחֲא נוא וָחאְדְלִמ רֶד נּוא םֶרָיבֲאַו ןָתָד
 טֶה רֶע םוָו סֶד זַא ׁשֹורֵוְׁשַחֲא עֶד זיִא רֶע
 םּורָד ןְראוָועֶג ןאָמעֶג טיִנ ץֶלַא זיִא טְנאָועֶג
 רֶעיִרָפ הָבּולמ ןייַז ןְראוָועֶג טְצְרעֶקעֶג זיִא
 שוּכ ויִּב ּודֹוה ןּופ ְךֶלֶמ ןייֵא ןעוֶועֶג רֶע זיִא
 רע ויִא ְּךאָנ רעֶד טְלעֶוו עֶצְנאַנ יִד זיִא סאָד
 נוא ןְּביִד נּוא טֶרָדְנּוה רָּביִאְךֶלֶמ ןייֵא ןעוֶועֶג
 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא רעֶד זיִא רֶע .תונידמ ניִצְנאַוַוְצ
 ןַײז ןיִגעוֶו יֵּתְׁשַו ּבייוו ןייל טיימעֶנ םֶה םאוו

 םוַו ׁשֹורֵוְׁשַחֲא רָד זיִא רע .ןִמָה רֶּבאָה ּביִל
 ןייַז ןיִגעוֶו ןֶמֶה רָּכאָה ּביל ןייַזטייֵטעֶג טאָה
 טֶה סו ׁשֹורֵוְׁשַחֲא רָד זיִא רע .רֵּתְסֶא ּבייוַו
 / הָׁשֹק ויִא סֶע .שוּכ ויִּב ּודֹוה ןּופ טְניניִקעֶג
 זיִא םוִו ןעוֶועֶג טְניִהאָנ ןיִנעֶז ׁשּוּכ טימ ּודֹוה
 ְךיִמ טְואָל קּוטָּפ רָד ראָנ .טייקְפֹורְג םאָד
 ייַוְצ יַד רֶּביִא טְניִניִקעֶג טֶה רֶע יו ֹוזַא ןֶסיוִו
 נוא טֶרָדְנּוה ףֹוא טְריִנעֶר ְּךֹוא רע טֶה ֹוזַא
 ןעֶכייֵלְג טְסעֶד .תונירמ גיִצְנאוַוְצ נוא ןֶּביִ
 טֶה רֶע ְּךֶלֶמַה הֹמלְׁש ייֵּב ְּךֹוא ריִמ ןְנופעֶג
 חַמֶּפִּת ןּופ טְלעוֶו רָצְנאַג רָד רָּביִא טְריִנעֶר
 עֶניֵא טְניִהאָנ ְךאָד ןיִנעז יֵוְצ איִד הָוע זיּב
 טְריִנעֶר טֶה רע יו ֹוזַא ראָנ יִרעֶדְנַא .יֵד ּוצ
 טְריִנעֶר ְּךֹוא רֶע טאָה ֹוזַא ייוֵוְצ איד רָּביִא
 טְריִנעֶר ןֶּבאָה ריֵפ .טְלעוֶו רֵצְנאַג רֶד רָּביִא
 ייַוְצ ןיִרעֶדְנַא םעֶד זיִּב טְלעוו קעז ןייֵא ןּופ
 נּוא הֹמלְׁש תֹומוא ןּופ ייוֵוְצ גּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא נוא רַצְנְרַכּובְג ַצֵרְׂשִירָּביִא בָאְהַא
 ּפָא ויִא ׁשֹורְוְׁשַחֲא רָּבֶא תֹומוא איִד רֶּביִא
 טאָה רֶע נּוא תּוכָלמ ןייַז ןְראוָועֶג טצרּוקעֶג
 גיִצְנאַווְצ נּוא ןֶּביִז טְרָדְנּוה רָּביִאטְריִגעֶד ראָנ
 לייוַו ןעוֶועֶג הָכֹוז םּורְד רֶע טֶה םֶד תֹוניִדְמ
 רֵּתְסֶא ןְמֹעֶנ טעוֶו רע טְסּואוועֶג טאָה טאָנ
 טְּבעֶלעֶג טֶה איִז םוָו הָרָׂש ןּופ לקִיניֵא םֶד
 טאָה םּורָד ראָי גיִצְנאַוַוְצ נּוא ןְּביִז טְרָדְנּוה
 ניצְנאוַוְצ נּוא ןֵּביִז םֶרָדְנּוה רָּביִא טרִיְנעֶר רֶע
 געֶטעֶּבְלעֶז איד ןיא (םֵּהָה םיִמָּיַּבו : תֹונידְמ
 ןייז ףוא ןְסעֶועֶג זיִא ׁשֹורְוְׁשַחֲא ּךֵלָמ רָד זַא
 ןעֶנאָז םיִמָכֲח יִד .ןׁשּוׁש ןיִא זיִא םוָו ליִטְׁש
 ויִא ןְסעֶועֶג זיִא ׁשֹורֵוְׁשַחֲא םאוָו ליִמְׁש איד
 יֵרעֶמְלַע עֶנייַז ןּופ .טיִנ נּוא ןעוֶועֶג ןייז טיִנ

 ןראנ
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 סאוָו ְךֶלֶּמַה המלש ןּופ ןעוֶועֶג זיִא איִז ראָנ
 ןייַו טיִמ טְכאַמעֶג איִז טאָה רֹוצ ןּופ םֶריִח
 .ףָמֹורְג רָה הֹמלְׁש רֶד זיא רֶע.המְכָח עֶסֹורְנ

 .ןעֶריִגעֶר טְכאַמעֶג םיִא טאָה טאָג םִו ְךֶלֶמ
 שאָנ .ןירעֶדְנַא םעד זיִּב טְלעֶוו קֶע ןייֵא ןּופ
 זיִא רֶע רֶדייֵא טְלייוֵו רעֶד סֹוא םיִא טאָה
 ּביִל םיִא טאָה טאָנ נוא ןְראָועֶג ןְרֹוּבעֶג
 עֶסֹורְג ןעוועֶג הָלֵנְמ םיִא טאָה נּוא טאַהעֶג
 ןְהעֶז טְנעֶקעֶג טאָה רע; .הָמָכָח נּוא תֹודֹוס
 - םִערָּכְלעוֶו טָּפְׁשִמ םּוצ ןְמּוקעֶג זיִא ןעֶמ זַא
 טיִנ טֶה רֶנייֵק נּוא טְׁשיִנ רָדָא טְכעֶרעֶג זיִא

 טייקרמול דייר עֶׁשְלאַפ ןייק .ןְגאָז טְנעֶקעֶג
 איד נוא םיִא ףֹוא ןעוֶועֶג זיא טייקְנֹוׁש נּוא
 ,ּפאק ןייז ףֹוא ןעֶוועֶג זיִא תּוכְלַמ ןּופ ןֹורק
 וו ֹוַא דֶסָחַו ןַח דייֵלְקעֶג ןָא ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 ְךֶלֶמ רע ויִא ראָי ןעֶציירד ּוצ .רָמאָפ ןייַ
 היְריְִי ןֵסייֵהעֶג םּורְד טאָה רע;..ןְראוָועֶג
 טאָה רֶע .טאַהעֶג ּביִל םיִא טאָה טאָנ לייוו
 םּולָׁש ןעוֶועֶג זיִא סע לייוַו הֹמלׁש ןְסייֵהעֶג

 טֶה רע .ׁשדֹקְמַה תיֵּפ םָד טעֶוּבעֶג טֵה רע
 טאָנ ןּופ דייֵר איד לייוו לֵאיִתיִא ןְסייֵהעֶג

 ןעוֶועֶג ויִא רֶע נּוא תּורֵע עֶנייַז ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 אקִי ןְסייֵהעֶג טאָה רֶע .ןעֶרעֶי ןּופ רעֶניִלְק
 רעֶד רֶּביִא ררעַה ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רֶע לייַו
 ןְטְכְראָפְנְּי ְּבאָה תֹומּואעֶלַא .טְלעוֶועֶצְנאַ
 רָּביִא ןיִנעֶז תֹוחּור נּוא םיִרָׁש עֶלַא .םיִא רַפ
 שיִּפ עֶלַא .רֶנאַה ןייַז ןיִא ןעוֶועֶג טְרעֶפְנֶעֶ
 איד .סמ ןְגנעֶרְּב םיא ןיִנעֶלְפ תֹויַח לעֶגייֵפ
 לאָז ןעֶמ זוה טכעֶׁש ןיא ןֵמּק ןִנעֶלְּפ תֹויַח
 ,המלָׁש ןּופ הָדּועְס רעד ּוצ ןְטֶכעֶׁש ייֵז ןּופ

 רָּבְליז דְלאָנ ןּופ ְּךייַר רֶעייז ןעוועֶג זיִא רֶע
 םִָו תֹודֹוס ןעוֶועֶג הָלגִמ טֵה רֶע .רֶטיִנ נּוא

 ןינעֶו םיִאְנוׂש עֶנייַז .טיִנ ףֹוס ןייק ןֶּבאָה
 םיִכָלִמ עֶלַא .הָנייַרְּפ עֶטּוג ןְראוָועֶג םיִא
 םיִא טְסיִלְנעֶג ְּבאָה ייֵז טְגְלאָפעֶג םיִא ןֶּבאָה
 דַָד ןיִגעו ןָּבֹוה רעֶד םיִא טֶה טאָג ןְהעֶז ּוצ
 ןְשיווְצ ןְגְנאַעֶג ויִא ןָמאָנ ןייַז .רָטאָפ ןייַ
 עֶלַא רֶטְנּוא הָמָכָח ןייַז נּוא םיִכָלְמ עֶלַא
 טְכאַמעֶג טֶה םָו הֹמלְׁש רָד זיִא רֶע .םיִמָכֲח

 ְךיז טְגעֶלְפ המלְׁש ןעֶו ליִטָׁש עָסֹורְג איד
 ןייַז ףֹוא ןֹורק רָד טיִמ ליִטְׁש ןייַז ףֹוא ןָצעֶז
 טְסּואוועֶג רע טאָה טָּפְׁשִמ ןאָמ וצ פאק

 ינש םוגרת

 סאוָו טייל יד םאוָו הָמְכָח רָפֹורְנ ןייַז טיִמ
 ץראה רעֶייַז ןיא ןְּבאָה ןְמּוקעג םיִא רַּפ ןיִגעֶז
 םִע רעוֶו םיִנָפ רעֶיז ןיִא ןְהעֶועֶג טֶה רֶע גּוא
 - םֹואטְסּואוועֶג רֶע טֶהְּךֹוא נּוא טְכעֶרעֶג זיִא

 . ׁשְלאַפ הָבָׁשֲחַמ רעד ןיִא ןְּבאָה תּורֵע איד
 . תֹמלְׁש קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש םּורָד ןְגאָזּוצ תּודע
 .ליטְׁש יד טיִה טאָנ ,ליִטָׁש םֶטאָנ ףֹוא טְציִז
 טאָה םּורְד .ןעוֶועֶג ןייז טְלאוָו איז יוֵו ְךייֵלְנ
 םיִטָּפְׁשִמ עָסֹורְג טְנאָועֶג םֹוא ריא ףֹוא רע
 םֹורְגטיִמ ןעוֶועֶג טְכאַמעֶנ זיִא ליִמָׁש יִד נּוא
 רָטְסְנייֵמ םּוׁש ןייֵק סאוָו טְפאַׁש רֶטְסְנייַמ
 ןְכאַמ טיִנ ליִטְׁשַא ֹוזַא ןעק טְלעֶו רעֶד ןיִא
 ןְּבייל יִנֲדְלאָג ףלעוֶוצ טאַהעֶג שֶה ליִטְׁש יִד
 בייֵל רֶנעֶרְלאָנא רֶלדא ִנְדְלאָנ ףְלעוֶוְצ נּוא
 . רעֶנעֶרְלאָנַא נּוא רָלְדֶא םעֶנעֶדְלאָגַא ןיִנעק
 . איד ְךייֵלְג ְּבייֵל םעֶנעֶדְלאָנא ןינעק רֶלָדֶא
 ; םַד ןינעק ּבייַל םעֶד ןּופ םיִפ ןייֵא יד ןינעק
 .ןּופ לֶגַלַפ ןייֵא נוא רָלְדֶא םעֶד ןּופ לֶנילפ
 ביל םעֶד ןופ םיִּפ םעֶד ןיִנעק רֵלָדֶא םעֶד
 . וצ ףֹוא ריִא ּוצ ןעֶועֶג זיִא ּפעֶרְט םקעֶז נוא
 | םֶקעְו טאַהעֶג טֶה ּפעֶרְט עָכיִלְטיִא נוא ןייֵ
 - םֶרָלְרֶא יִנעָדְלאָנ םקעֶז נוא ןְּבייֵל ענעֶדְלאָג
 - ןופ רנייּב יד ןופ ןְראוָועֶג טְּכאַמעֶג ןינעֶז ייֵז
 ןֵּבייֵל יד ןּופ לאָצ איד נּוא טְנאַפְלעֶה ןייֵא
 / יִד ְךֹוא ֹוזַא נּוא גיִצְּביִז נּוא ייוֵוְצ ןעוֶועֶג זיִא

 זיא ּפעֶרְמ רַּטְׁשָרֶע רעֶד ףֹוא .םרעֶלְרָא
 םיִא ןיִנעק נּוא םקָא רעֶנעֶדְלאָג ןייא ןיִנעֶלעֶג
 רעֶד ףוא .ּבייֵל רעֶנעֶדְלאָנַא ןיִנעֶלעֶג זיִא
 / רעֶנעֶדְלאָנַא ןיִנעֶלעֶג זיִא ּפעֶרְט רעֶרעֶדְנַא
  רנעֶדְלאַגא ןינעֶלג זיִא םיִא ןינעקנּוא ףלאָו
 ןיִנעֶלעֶג ויִא ּפעֶרְמ רָמיִרְד רֶד ףֹוא .םֶּפֹעֶש
 זיִא םיִא ןינעק טרעֶּפְמעֶל ; רעֶנעֶדְלאָנַא
 רָדְרעֶּפ רֶד ףֹוא ,לימעק ,רֶנעֶדְלאָגא ןיִנעֶלעֶג
 ןינעק .רֶלְדֶא רֶנעֶדְלאָנַא ןיִנעֶלעֶג זיִא ּפעֶרְט
 רָטְפיֵפ רעֶד ףוא .יוִואַּפ יִנעֶדְלאָנַא םיִא
 רָּבְראַּפְׁש רנעֶדְלאָנַא ןיִנעֶלעֶג זיִא ּפעֶרְט
 ץֶלַא סאָד :ּוא ּבֹוט יִנעָדְלאָנַא םיִא ןיִנעק'
 .רָפאֵלְׁש רֶד ףראדטָּפְׁשִמסייֵּבזַא טייֵמאַּב
 עֶלַא נּוא ןקראמְׁש םָד רַפ ןְּבאָה אָרֹומ טיִנ
 נוא הָמְכָה םֹורְנ טיִמ ןיִנעֶז לֶגְייִפ נוא תֹויַח
 רָע ןעוֶו ןעוֶועֶג זיִא ֹוזַא נוא .טְכאַמעֶג ןָצְניִק

 רֶד ףֹוא םיִּפ ןְמְכעֶר םעֶד טְלעֶטְׁשעֶג טאָה
 .רעעֶדְלאָנ רעֶד םיִא טאָה ּפעֶרְט רֶטֶׁשְרֶע

 םקא
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 ְךיז טאָה רָע נוא םיִפ ןייֵא טְכייֵרְנעֶנ קֶא
 ןאָמעֶג טאָה רָע זַא םיִא ןיִא ןְטְלאַהעֶג ןָא
 ּפעֶרמ רֶטֶׁשֶרע רֶד ףֹוא סיִפ ןיִרעֶדְנַא םעֶד
 ןייֵא ּבייֵל רֶנעֶדְלאָנ רֶד טְכייֵרְגעֶג םיִא טֶה
 רעֶד ףוא ןָּבֹוהעֶג ףֹוא םיא טאָה נּוא םיִפ

 רֶד טְכייֵרְנעֶג םיִא טֶה ֹוזַא ּפעֶרְמ רֶרעֶדְנַא
 טאָה נּוא םיִפ יֵרעֶדְנַא איד סקָא רֶנעֶדְלאַנ
 ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ףֹורְד לעוֶוירְּבַא ןעֶזיִועֶג םיִא
 ּבייֵל רֶד נּוא ןְמעֶנ טיִנ רַחֹוש ןייֵק לאָז ןעֶמ
 טיִמ םיִּפ יִרעֶדְנַא יד ןֶזיִועֶג ְּךֹוא םיִא טאָה
 םֶנייֵק שָּפְׁשִמ ןיִא טְסְלאָז ּוד לעוֶורְּב ןייֵא
 טְסְלאָז וד ןעֶמ טְנייֵמ םאָד .ןיִנעק רֶד טיִנ
 רֶרֶא ןאָטעֶג םָמּוג ריִמ טֶה רֶד ןְקְנעֶרעֶג שיִנ
 ךיא רֶמּורְפַא זיא רעֶד רָדֲא ְּךייר זיִא רעֶד
 ןיֵא ויִא רֶד רֶדֲא ןְכאַמ טְכעֶרעֶג םיִא לעוֶו
 ראָט םֶד ןְפְלעֶה ְּךאָנ םיִא לעווו ְךיִא ןאַמיִרָא
 ְךֹוא ֹוזַא ,זיִא טְכעֶר סאוָו ראָנ ןאָט טיִנ ןעֶמ

 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ תֹויַח איד ןאָט ןיִנעֶלְפ
 ףֹוא םיא איִז ןְּבאָה םיִפ ןייֵא טי ּפעֶרְמ
 ץיִרעֶדְנַא םָד טיִמ נּוא ףֹורַא רֶטייַו ןֶּבֹוהעֶג
 רעֶד יו לוירִּבַא ןְיוִועֶג םיִא ייֵז ןְּבאָה סיִּפ
 ןְּבאָה ֹוזַא טָּפְשִמ ןיא ןְטְלאַה ְךיז לאָז ןִיד
 טְצעֶזְגְךיִז טֶה רֶע .ןאָטעֶגּפעֶרמ םקעָז עֶלַא
 רעֶד ןּופ ץיִּפְׁש םעֶד ףֹוא ליִטָׁש רעֶד ףֹוא
 טאה איִז ּבֹוט עֶנעֶדְלאַנַא ןעוֶועֶג זיִא ליִמְׁש

 דְנעֶה עֶרְהיֵא ןיִא רָּבְראַּפָׁש ןיֵא ןְמְלאַהעֶג
 בוט ןייֵא ּוצ ןָכעֶלְנעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶד
 םעֶד ףוא ןָבֹוא נּוא .טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא איוִו

 עֶנעֶרְלאָנַא ןעוֶועֶג זיִאו לימְׁש רָד ןּופ קיּפְׁש
 עֶריִא טימ ןְראוָועֶג טְכאַמעֶג זיא יִז הָרָונְמ
 ְךיִלְרעֶכעֶּב נוא ךיִלְרעֶגְניִפ נוא ְךיִלְּפמעֶל
 טייַז רעֶד ייּב ןעוֶועֶג ץְלַא ויִא גְנומיִלְּב נּוא
 ןְּביִז ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ןינעקא נוא הֶרֹונְמ רֶד ןּופ
 סֹוא ןעֶועֶג זיִא אייֵז ףֹוא .ןיִרעֶר עֶנעֶדְלאָנ
 ,םֵׁש .ַחֵנ .םָדָא) תֹובָא ןֶּביִו איִד טְלאַמעֶג
 יז ןֵשיִוְצ בֹויִא נּוא (בֹקֲעי .קָחְצִ .םֶהָרְּבַא
 ןָּביִזןעוֶועֶג זיִא טייַז רעֶרעֶדְנַא רֶד ףֹוא גוא
 ןְביִז טְלאָמעֶג ןעֶועֶג זיא איי ףֹוא ןיִרעֶר
 ןרַהא הָׁשִמ םֶרֶמֹע תַהְק יול) םיִדיִסֲחעֶפֹורְנ
 (יִגַה ןְגאָז לייֵמ גּוא ,רּוח נּוא (דֶדָיִמּו דֶדֶלֶא
 הָרונִמ רֶד ןּופ ץיִּפְׁש ןעֶפֹוא נּוא .יַיז ןֶׁשיוִוְצ

 טיִמ לּופ גיִרְק רֶנעֶדְלאָנ ןייַא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 ןיִא טְנעֶרְּבעֶג טֶה ןעֶמ םאוָו לייֵא םֹוּב םעֶד
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 נאַטְׁשעֶג זיִא םָד רֶמְנּוא נּוא .ׁשֶדקִמַה תיּב
 זיִא םעֶד ףֹוא נּוא דְלאָג ןּופ ןיִקעֶּב רֶסֹורְנַא
 ְךיִלְרעֶר ייוֵוְצ נא ןֵהֹּכַ יִלֲע טְלאָמעֶג ןעוֶועֶג
 ויִא אייֵז ףֹוא ןּופ רעֶד ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ןיִנעֶז

 יא יִנְפֶח רַדְניק ייווְצ עֶנייַז טְלאַמעֶג ןעֶועֶג
 םורַא ןיִנעֶז ןיִרעֶר ייוֵוְצ איִד ןּופ נּוא םָחְנִּפ

 יִא אייז ףֹוא ןיִרעֶר ייוַוְצ יִרעֶדְנַא ןְְנאַנעֶג
 ןרַהַא ןּפ רֶדְניק יי איִד טְלאָמעֶג ןעוֶועֶג
 רֶלאָנ ןּופ ןֶליִמְׁש אייוֵוְצ ּוא אּוהיִבֲאַו בֶדֶנ
 יִנעַו לֹודָג ןַהֹּכ םעֶד ןּופ עֶנייֵא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 םּורַא .ןיִנעוֶו םיִנֲהֹּכַה ןֵגֶק םֶד ןּופ עֶנייֵא נּוא
 ןיִנעֶז אייֵז ףֹוא ןֶליטְׁש גיִצְּביִז ןעוֶועֶג זיִא ייֵז
 טְכעֶרעֶג ןְּבאָה נּוא ןיִרָדָהְנַס גיצְּביִז ןָסעֶועֶג
 עֶניי ןּופ טְניִהאָנ .ְּךֵלֶמ םָד רַפ טָּפְׁשִמ םֶד
 ןֶּבֹוט ייֵוְצ ןְראוָועֶג טְכאַמעֶג ןינעֶז ןיִרֶעֹוט
 . ריִפ ןְראָועֶג טְכאַמעֶג זיִא ליִטְׁש רָד רֶּביִא

 טְכאַמְנְּבאָהייַז דְלאָג ןּופ ןירעֶר גיִצְנאַַוְצנּוא
 רֶע ןיִהַא איוִו נּוא גיִנעק םָד רֶּביִא ןְטאָׁשַא
 רעֶד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא נּוא טְרעֶקינ ְּךיִז טֶה
 ןעֶמאָׁש םעֶד רעֶטנּוא ןעוֶועֶג רע זיִא ליִטְׁש
 ףֹוא ןעֶמּוקעֶג זיא המלְׁש ְּךֶלֶמ רעֶד זַא נּוא

 ןייֵא ןעֶועֶג זיִא אָד ּפעֶרְט רעֶטְפְקעֶו רעֶד
 טְצעֶועֶג טאָה רֶע נּוא רעֶלְדָא רעֶנעֶדְלאָנ
 סאָד נּוא ליִטְׁש ןיִיַז ףֹוא הֹמלָׁש ְּךֶלֶמ םעֶד
 םיֹוא ןעוֶועֶג זיִא ןעֶסעֶועֶג זיִא רע יִװ טֶרָא
 ןיִרעֶה עֶרֶמעֶרְפ יַד ןעוֶו נוא רָּבְליִו לעֶטייֵא
 ְךֵלֶמ רעֶד סאָד טְרעֶהעֶג ןָּבאָה םיִכָלְמ גּוא
 ייֵז ןעֶנעֶז אָד לי; .) ןייַז ףֹוא טְציִז הֹמֹלְׁש
 ראַּפ טְניינעֶג ְךיז ןעֶּבאָה נּוא ןעֶמּוקעֶג עֶלַא
 ראַפ טיִנ זיִא סע טְנאָועֶג ןעֶּבאָה נּוא םֶהיֵא
 וזַא ןעֶכאָה לאָז רע גינעק םּוׁש ןייק ןדְנאַה
 רעֶד ןיִא רעֶטְסְנַיַמ םּוׁש ןייק נּוא ליִטְׁש א
 טימ ןעֶכאַמ טיִנ ליִטְׁש ַא ֹוזַא ןעק טְלעוֶו
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְפאַׁשְרעֶטְסְנייֵמ ייֵלְרעֶלַא
 טְצעֶועֶג ְּךיִז טאָה המלְׁש ְּךֶלֶמ רעֶד זַא נּוא
 ןעֶראועֶג טְכאַמעֶג ויִא אָ ליִמְׁש ןייַז ףֹוא
 רֶע נּוא הָמָכָח טיִמ רעֶלְדָא רעֶנעֶרְלאָנַא
 ןּופ גיִנעק םעֶד ןּופ ןֹורְק יִד ןְטְלאַהעֶג טאָה
 טיִנ םיִא טֶה יִז סאָד ּפאק ןייַז רֶּביִא ןעֶבֹוא
 רעֶוׁש ּוצ טיִנ םֶהיֵא לאָז סע יִדָּכ טֶריִרעֶגְנָא

 ןעֶנעֶו םרעֶלְרָא גוא ןְּבייֵל עֶנעֶדְלאָג נוא ןייז
 ןְכאָה ייֵז םאָד הָמָכָח טיִמ ןְראָועֶג טְכאַמעֶג
 םיִא ןֶּבאָה נּוא גיִנעק םעֶד םּורַא טְּבעוֶוְשעֶג

 טכאמעג

 יי יי
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 םֶהּבֹוט עֶנעֶדְלאַנַא נוא ןעֶמאָׁשַא טְכאַמעֶג
 טאָה וא ןעֶלייַז איֵד ןּופ טְרעֶדינעֶג ּפאָרַא
 םֹורַא טאָה נּוא ׁשֶדֹוק ןֹורָא םעֶד טְניִּפֶעעֶנ
 ןיִא ןֵּבעֶגעֶג יִז טֶה גּוא הָרֹוּת רָּפַס א ןֵמּונעֶג
 ןייז וצ םַײקמ ְךֵלֶמַה הֹמלְש ןּופ דֶנעֶה יֵד
 םיִא טיִמ ןייַז לאָז הָרְוּת יִד נּוא קּוסִּפ םעֶד
 רעֶד לאָז םִע יִרְּכ גאָט ּבעֶל עֶנייַז עֶלַא
 הָכּולְמ יִד נּוא הֵכּולְמ ןיײז ןעֶרעֶוֶו טְרעֶננעֶל
 ןֵהֹּכ רעֶד נּוא לֵאָרְׂשִי רֵּביִא רֶדניֵק עֶנייֵז ןופ
 ןעֶגעֶרְפ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִנקָו יד טיִמ לֹודָג
 איִד נּוא הֹמלָׁש ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םֹולָׁש םעֶד
 ןייז ןּופ ןעֶסעֶנעֶג ןעֶגעֶז ןיִרָרָהְנַכ גוא םיִניָּיַד
 ּוצ טייַז רעֶקָניִל ןייַז ןּופ נּוא טייַז רֶטְכער
 תּודע איִד ןעוֶו נּוא קָלאָפ םאָד ןעֶטַּפְׁשִמ
 וזַא ןעֶגאָז תודע.ׁשְלאַפ ןְגְנַנעֶג ןײרַא ןעֶנעֶ
 ןֶנעוו יֵר םאָד טְכאַמעֶג גינעק רעֶד טאָה
 ןעֶּמאָה רעֶרעֶר יִד נּוא טְרעֶקעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ןְגיִרְׁשעֶג ןֶּבאָה ןעֶסְקָא יד גּוא טייֵרְרעֶג ְךיִ
 ןעֶּבאָה ןְרעֶּב יִד טְמּורְּבעֶג ןעֶּכאָה ןֶּכייֵל יִד
 םיִּפִע טְלאָועֶג ןְּבאָה ייֵז יו ְּךייֵלְג טְּפאַעֶג
 ליִטְׁש רעֶד ןּופ תֹויַח יַד עֶלַא נּוא ןְסייֵר ּוצ
 ְךייֵלְג ייֵרְׁשעֶג ןייז ןגירְׁשעֶג םעֶכיִלְטיִא ןְּבאָה
 זיִא ץֶלַא םאָד ןעֶועֶג גיִרעֶּבעֶל ןֵטְלאוָו ייֵז יו
 אָרֹומ ןְלאָז תּודְע יד סאָד ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג
 םּוראָו ןעֶטְכאַרְט ְּךיִז ןעֶקאָז נּוא ןעֶמּוקעֶּב
 ןְלאָז ריִמ נּוא ןְנאָז תּודע ׁשְלאַפ ריֵמ ןְלאָז
 דניו עֶרעֶזנּוא טיִמ ןעֶריִלְראַּפ טְלעֶוַא וזַא
 תֹויַח יִד זַא נּוא ןעּומ טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו סאָד
 ןעֶּבאָה נּוא לומ רֶעייֵז טְגעֶפעעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא ויִא ייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז ןָגיִרְׁשעֶג
 ןּופ ַחיִד רעֶד יו ַחיִר רעֶטּוגַא לֹומ רעעִייִז ןּופ
 נּוא םיִמָׂשְּב ייֵלְרעֶלַא ְּךֹוא נּוא ןֶדֵע ןִג םעֶד
 תֹוחִיַר ייֵלְרעֶלַא טיִמ ליִפ ןעֶוועג ןעֶנעֶז יז
 ,טְלעֶו רעֶד ףֹוא ןְפאַׁשאַּב טאָה טאָג םאוָו
 אָד טְגיִדְניִזְראַפ ןעֶּבאָה לֵאָרְשִי יַד זַא גּוא
 לֵב ךֶלֶמ רֵצְְדַכּוכְנ ייֵז ףֹוא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 נוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ץְנאַנ ןֶּבְראָדְראַפ טֶה נּוא
 םִיַלָׁשּורְי טאָמְׁש עֶגיִלייֵה יֵד טְּבֹורעֶג טאָה
 ׁשֶרְקִמַה .תיֵּב סאָד טְנעֶרְּבְראַפ טאָה נּוא
 ןְמְראַּבְרעֶד ְּךיִז לאָז טאָנ םיִּבַרָה ּוניֵתֹונֹוֲעַּב
 וזַא תּולָנ ןיִא לֵאָרְׂשִי יֵד טְריִּפעֶג טאָה נּוא
 נוא ייֵז טיִמ טְריִפעַג ְּךֹוא ליֵמְׁש יַד רֶע טֶה
 ףֹוא ןעֶצעֶז טְלאָועֶג ְךיִז טאָה רֵצָנְרַכּובְנ זַא

 ינש םונרת

 .יִד טְסּואוועֶג םיִנ רֶע טאָה ֹווַא ליִמְׁש רעֶד
 ! טאָה רֶע וַא נוא ןיינ ּוצ ףורַא וזַא יו הָמִכָח
 / רעד ףֹוא םִיִפ ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד טְלעֶטְׁשעֶג
 } טְלעֶטְׁשעֶנְפֹוא ְךיִז טֶה אָד ּפעֶרְט רעֶטְׁשְרִע
 טְלאָועֶג םֶהיֵא טֶה נּוא ּבייֵל רנעֶרְלאָג רעֶד
  םיִנ טֶה רֵעֲנְדַכּובְנ נוא ןְּבייֵה ףֹוא רעֶמייוַו
 רעֶד םיִא טאָה ֹוזַא ןעוט ּוצ םאוָו טְסּואוועֶג
 םיִפ ןעֶקְניִל םעֶד טיִמ ןעוטעֶג פאלק ַא ּבייֵל
 , ,ןֶּביִלְּבעֶג זיִא רֶע נּוא ךוד רעֶטְכעֶר ןייז ףֹוא
 ; רֵדְנפְּכְלַא נּוא נאָטּבעל עֶנייַז עֶלַא גיַרעֶקְניִה
 לֵבָּב דְנאַל םאֶד ןעֶמּונעֶגְנייַא טאָה ןֹודְקֹומ
 / םֶק נּוא ןטֵמּונעַג ְּךיִז םיִמ ליִמְׁש יִד רֶע טֶה
 - ןעֶועֶג זיִא רע נוא םִיַרְצִמ ןייק טֶרָהיִפעַג יִז
 ןעֶטְלאַהעֶג ליִטְׁש יֵדטאָה נּוא םּורְפ רֶעייֵ
 טיִנ ריִא ףוא ְּךיַז טֶה רֶע םאָד ניִלייֵַה רֶעייֵז
 טְסיִלְנעֶג טֶה'טֹוט ןייז ְךאָנ נוא ןְצעֶז טְלאָועֶג
 ליִטְׁש ןייַזףֹוא ןעֶציִזּוצ םִיַרְצִמְךֶלֶמ קשיִׁש
 ּוצ איו ןְהעֶׁשעֶג ֹוזַא ְךֹוא םֶהיֵא זיִא ֹוזַא
 גיֵרעקְניִה ןעֶועֶג ְךֹוא זיִא רֶע נּוא רֵצָנְדַכּובְנ
 םֶהיֵא טְנעֶלְפ ןעֶמ נּוא גאָט ּבעֶל עֶנייַז עלַא
 /  העְרַּפ רעֶגיִדְנעֶקְניִה רעֶד הַּכִנ הֹעְרַּפ ןעֶפּור
 - ןיז רעֶד יִנוּפינֲא ןעֶמּוקעֶג זיִא ְּךאָנְרעֶד גוא
 איִד ןעֶמּונעֶג קעֶוַא טאָה נּוא םּוכּויְטִנַא ןּופ
 טְנייֵלעֶג ןייַרַא יִז טֶה נּוא םִיַרָצִמ ןּופ ליִטְש
 ןייַז ןיִא םֶרָהיִפעֶנ יז םֶה נוא ףיִׁש ןייֵא ןיִא

 ןְכאָרְּבעֶגְפֶא ְךיִז טֶה געוֶו רעֶטְנּא נּוא דְנאַל
 ןעֶנּופעֶג טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רע; נּוא םיִפַא
 סאָד רעֶטְסְנייַמ ןייק גאָט ּבעֶל עֶנייַז עֶלַא
 גּוא ליִטְׁש איד ןְטְכעֶר ראַפ ןינעק לאָז רֶע
 רעֶד ןיִא גינעק ןייק ןעוֶועֶג טיִנ ןֹוׁש זיִא םָע
 וזַא ןֵכאַמ ןעֶזאָל ןינעק לאָז רע;םאָד טְלעוֶו
 ןעוועֶג ליִטָׁש יִד זיִא ְּךאָנ רעֶד גוא ליִמְׁשַא
 טאָה רֶע לייַו נוא םֶרּפ ְךֶלֶמ ׁשֵרֹוּכ אייֵּב
 עֶניי ןיֵא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָד ןעֶוּב טְואָלעֶג
 ריִא ףֹוא ןעֶועֶג הָבֹוז רֶע טֶה םּורָד ןֶשייֵצ
 (וכָלְמָל ׁשלָׁש תַנְשִּבנ .ןְראָׁש ןָא ןעֶציִז ּוצ
 טאָה הָכּלְמ ןייַז ןּופ ראָי ןָטיִרְד םעֶד ןיא
 עֶנייַז עֶלַא ּוצ הָרּועְס ןייֵא טְכאַמעֶג רֶע
 עֶלַא נוא יִדָמּו םֶרּפ ןּופ טְכעֶנק נוא ןיִרעֶה
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז תֹוניִדְמ עֶנייַז ןּופ ןיִרעֶה הָטאַר
 הָכּולְמ רָד ןּופ ראָי ןְמיִרְד םֶד ןיא ,םיִא רַּפ
 טְנייוועֶג לֵאָרְׂשִי איִד ןְּבאָה רֵצָנְדַּובְנ ןופ
 ןנוא ּוצ ייוו טְנאָועֶג ןְּבאָה נּוא טְצְפיִועֶג נּוא
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 | טקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה רֵעְנְדַכּובְנ רעֶד םֶדֹיי
 דְנאַל רֶונּוא טְמעֶׁשְרַּפ טֶה נּוא זְנּוא רָּביִא ו

 נּוא הָניִדְמ רֶזְּוא טְכאַמעֶג בּורָח טאָה רֶע
 טיִנ סאוָו נּוא תֹולָנ ןיִא טרָיּפעג זנְוא טאָה
 יִרָונּוא זָנּוא ןיִא ןאָטעֶג רֶע טאָה זיא טְכעֶר

 ירא ןְטייקןיִא ןְסאָלְׁשְרַּפ .רַע ׁטֶה םיִנֵקז !
 םֶה עֶגנּוי יִרָזנּא ןְּביִרְטְרַּפ רֶע טֶה ןירעֶה
 םֶה רֶדְניִק עֶניִלְק יִרָוְנּוא ןְגאָלְׁשְרעֶד רע
 ןּופ ןורק איד ןייַרַא הָיְבַש ןיִא ןְמּונעֶג רֶע
 ןנּוא ןּופ ןְראוָועֶג ןְמּונעֶג קעוֶוַא זיִא .ּבֹול
 ףֹוא דוד זיא תִיַּבַד ןֵּבְרֹוח ראַּפ רעֶירְפ
 ְַרְׂשי רָּביִא ןְראועֶגְךֶלָמ זיִא נוא ןְנאַטְׁשעֶג

 ןּוז ןייַז ןְנאַטְשעֶג ףֹוא זיא םיִא ְּךאָנ נּוא !
 םיִא טאָה אּוה ְךּורָּב ׁשֹודקַד נּוא המלׁש
 טָלעוֶו רֵצְנאַנ רֶד רֶּביִא ןעֶרָיְנעֶר טְכאַמעֶג

 רֶלעֶפ םעֶד ןּופ תֹויַח יִד רָּביִא ְּךאָנ רֶד נּוא |
 לֶמיֵה םעֶד רָטְנּוא םִָו תֹופוע יִד רֵּביִא נּוא |

 םיִדֵׁש ףֹוא נּוא גנומדִיוו עֶלַא ףֹוא נּוא
 ןְנאַטְׁש ראַפ טאָה רע נּוא ןיִליִלְו תֹוחּורְו
 ומָה ןעוועג ְךעֶלייֵרְפ זיִא רע זַא דיר ירעייז
 תֹופֹוע נּוא תֹויַח איד ןְגְנעֶרְּב טְזאָלעֶג רֶע
 ןיִליִל נוא ןיִחּור נּוא ןידַׁש נּוא גְנּומְדִיוַו נּוא
 םיִכָלְמ יִד רַּפ נּוא םיִא רַּפ ןְצְנאַמ ןְלאָז ייֵז
 ןיִנעֶז עלא גוא טְפאַׁשְרעֶה ןייַ זיו ּוצ יֵדְּכ !

 טיִנ אייז טֶה רָנייֵק נּוא טייַנעֶג טיִנ ןְמּוקעֶג
 לְנייִפ יד טְגעֶרְפעֶג רע טֶה לאָמַא טְריִפעֶג
 לְנייַפ איד ןְּבאָה ֹוזַא עֶלַא אָד ןינעֶז ייֵז ּבֹוא
 ּפִא טיִנ טייַנ םִע ּבֹוא ןְהעֶזעֶג םּורַא ְּךיִ
 רעֶד סאד ןָראוַועֶג ןְניִפעֶג זיא ייֵז ןּופ רָנייֵא
 םֶד סֶע ייֵז ןְנאַז ֹוזַא אֵד טינ זיִא ןאָה רֶהֹוא
 ןְסייֵהעֶג המלש טֶה רֶלאַּב וזַא הֹמלָׁש גיִנעֶק
 זיִא רֶע נוא ןָראָצ םֹורְג טיִמ ןְגְנעֶרְּב םיִא
 ראַפ ןמִיקעֶג זיִא רֶע זַא ןְראוָועֶג טְכאַרְּבעֶג
 טיִמ םיִא ראַפ ןְלאַפעֶג רֶע זיִא ְּךֶלֶמ םעֶד
 ןייַמ דאָנעֶג טְנאַועֶג טאָה נּוא אָרֹומ םֹורָנ

 טייַצ עֶגְנאַלַא ןֹוש זיִא סֶע גינעק רעֶה רָּביִל -
 טיִמ וייַּפְׁש ןיימ ןְסעֶנעֶג ּבאָה ְּךיִא םאָד !

 שינרְמיצ טיִמ ןקָניִרְטְנּבאָה וא טייקְרעֶורְמ
 טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןְנֹולְפעֶג םּורַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶד !
 ּוצ טיִנ טְסאָה ּוד סאוָו טֶרָא ןייֵא ןָכּוז ּוצ .

 ןיִּב ךיא ויִּב ייֵז רֶּביִא ןְמיִּבעֶג ּוצ נּוא ןְפאַש
 טְּפיֹוה רֶעייֵז סאָד הָנידְמ ןייֵא ןיִא ןְמּוקעֶג
 ויָא דֶרֶע ריִא נּוא (רֹוטיק) טְסייֵה טאָמְׁש

 .חסש ינש םוגרת :

 יֵד איו ןיִנעֶז רֶמייֵּב עֶריִא נוא דְלאָנ למייַא
 אֹורָּפ ןייַא נּוא ןֶדֹע ןַנ םעֶד ןּופ רעֶמייֵּב

 נּוא הָנידְמ רֶצְנאַג רעֶד רֶּביִא טְניִמְלעועֶג
 לעוֶו טְסְליוִו ּוד ּבֹוא ןיִז רעד ּוצ ןעֶניִד אייֵז
 לעֶו נוא לְנייַפ עֶזייֵּב עֶלַא ןָלְמאֵז ןייא ְּךיא
 ראַפ אייֵז לעוֶו נּוא הָידְמ רעֶד ןיִא ןֶהיֵלְּפ
 תומלְש ְּךֶלֶמ רעֶד טְגאָזעֶג טאָה ֹוזַא ןֶּבְראַד
 םעֶד ןָפּור דְלאַּב טְואָלעֶג טֶה רֶע ראָנ ןייֵג
 ןֹוׁשָל םעֶד טיִמ ןֶּביִרְשעֶג טֶה נּוא רֶּבייַרְׁש
 ןְגיִנעֶק רעֶד ּוצ המלׁש גינעק; רעֶד רימ ןּופ
 ּוצ נּוא ריִד ּוצ דיִרְּפ רֹוטיק דְנאַל םעֶד ןּופ
 שאֶה ְּךֵרָּבִתְי טאֶנ זַא ןְסיוו יז ןיִרעֶה עֶנייַד
 רֵקָלעֶפ עֶלַא רָּביִא ןערָיְנעֶר טְכאַמעֶג ְּךיִמ
 םיִדָׁש נּוא תֹופֹוע נּוא תֹויַח נּוא לעֶנייֵפ נּוא
 ןְמאָנ ןייֵמ זַא ְּךיִא ליוִו םּורָד תֹוחּור נּוא
 העְז נּוא ןירעוֶו ןְפּורעֶג ּךֹוא ריִד ףֹוא לאָז
 םיִכְלְמ עַלַא איו ֹוזַא םמ ןייַרַא ריִמ קיִׁש
 ןעֶריִרפ טיִמ ץיִז יזַא ןאָט םִע ּוטְסעוֶויזאָט
 ןקָיִש לעֶו ְךיִא זַא  ןָסיוִו אייז טיִנ ּבֹוא נּוא
 ןייַד נוא .ְּךיִד ןיִלעוֶו אייז סאָד תֹוליַיַח ליִּפ
 ןייַלַא תֹולָיַח טיִנ נוא ןֶּבְראַד ראַפ הֶניִדָמ
 לְזיוו עֶדְליוִו יד נּוא טְנייַפ עֶרְליוִו יד טרעֶיינ

 ןָמּוק ןיִלעווו איִיַז תֹוחּור נּוא םיִדָׁש נּוא ריִמ
 ןְּבְראַד רַּפ יִז ןיִלעוֶו נּוא הָניִדְמ רעֶייֵא ףֹוא |

 נוא ןּפְראַוו ּוצ אייז ןיִלעו רָייַה יִרעֶייַא נּוא
 רָפְנֲע ןייֵא ריִמ קיִׁש ןאָה רֶהֹוא םעֶד טיִמ
 טְּפיְִקעֶג ןָא ףיִרְּב יַד טאָה ןעֶמ ּוא םֹולָׁשְ
 רֶע נּוא ןאָה רֶהֹוא םעֶד ןּופ לֶגְיִלְפ איִד ּוצ
 נּוא לָנייֵפ עֶייֵּב ליִפ טְלעֶמאַועֶג ןייַא טאָה
 הָּכְלַמ רָד ּיצ רֹוטיק ןייק ןְגֹולְפעֶנ ןיִנעֶז ייֵז
 ץְנאַג ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ייֵז הָניִדְמ ריִא ןיא אָבָׁש
 נוא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא ראָנ זיא ןיִז איִד זַא איִרָפ

 ְךיו טאָה נּוא ןְנאַטְׁשעֶג ףוא זיִא ןעֶניִנעק יד
 ריא יו ֹוזַא ןיִז רעֶד ןינעקא ןְקָיְּב טְלאוָועֶג
 ןעֶועֶג ןיִנעֶז לֶנייַפ איִד נּוא ןעוֶועֶג זיִא רָדֵס
 ןייֵׁש יִד טְקעֶרעֶג ּוצ ןְּבאָה אייֵז םָד ליפ ֹוזַא
 רעֶד ריז ְךיִז טֶה ןְגיִנעק איד ןיִו רעד ןּופ
 רָדיילְק עֶריִא ןָסיר ּוצ דְלאַּב טֶה נּוא ןקאָרְש
 . רֶהֹוא רעֶד טְרָדיִנעֶג ּפאָרַא טֶה דְלאַּב ֹוזַא
 איִז נּוא ףיִרָּב םעֶד ריִא טְכייֵרעֶג נּוא ןאָה
 רֶדייֵלְק ערָיא רדִיוװ טְסייר ּוצ נּוא סע טְנייַל
 ּוצ ְךיִלְניִטְלעוֶועֶג ֹוזַא טאָה רֶע לייוַו םּורְד
 2 7 דָקאַּב איו טאָה ןְטאָּכעֶג ריִא

 יי
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 ףיִרְּב םָד ןיִא םִו ייֵז טְנאָז נּוא ןיִרעֶה עֶריִא

 טְלאָועֶג טיִנ םִג ןֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא טייֵטְׁש
 םָד טיִנ ןֵטֶכַא ריִמ טְנאָועֶג ןְּבאָה גּוא ןיִרעֶה
 ןגינעק}יד רֶּבֶא הָכּולְמ ןייַז טיִמ הֹמלָׁש ְךֶלֶמ
 טאָה נּוא טְריִכעֶז רַּפ טיִג םעֶד ןיִא ְּךיִז טֶה
 ןָא טאָה נּוא טייַל ףיִׁש ליפ ְךאָנ טְקִיִׁשעֶג
 נּוא דָלאָג נּוא רָּבְליִו טיִמ ףיִׁש יד ןְדאָלעֶג
 םֹוא טאָה נּוא ץְלאָה טּונ נּוא רֶנייֵמְש עֶטּונ
 ְךֵלְדייֵמ גיא ְךיִלגי דְנעזוט סקעֶז ןְּביִלְקעֶג
 גאָט ןייַא ןיִא ןיִנעֶז עָלַא ייֵז נּוא עֶיֵׁש רעֶייז
 ְךייְֵג עֶלַא ייֵז טֶה איז נוא ןְראוָועֶג ןְרֹוּבעֶג
 ליִפְעֶּפ נוא רֶדייֵלְק עֶידייז טימ דייֵלקִג ןָא
 ףיִש יִד טיִמ ףיִרְּבַא ןּביִרְׁשעֶג טֶה נּוא לאוָו
 ןעֶגינעק יד ריִמ ןּופ ןֹוׁשָל םעֶד טיִמ טייל
 נּוא המלׁש גיִנעק רעה ןיימ ּוצ רֹוטיק ןּופ
 נּוא ריִמ ןּופ דירפ ליפ .ןיִרעֶה עֶנייַז עֶלַא ּוצ
 ךייַא טעֶּב קיִׁש ךיִא םוָו הָנֶּתַמ יִד גְנאַפְמֶע
 טיִלצַא ןיִלעֶטְׁשאַּב ריִמ טְלאָז ריִא זַא רֶעייֵ
 טְסייוו ריִא ןעֶד ְךייִאּוצ ןְמּוק לאָז ְךיִא ןעוֶו
 הנידְמ ןייַמ ןֶׁשיוִוְצ זיִא זייַר ראָי ןְּביִזזַא לאוו
 לעו םּורַא ראָי ייֵרָד נּוא .הָניִדְמ רעֶייַא נּוא
 ְךיַא ּוצ לעֶו נּוא ןְמעֶג ןיִנעֶמ רַפ ןייַמ ְךיִא
 ירֶעייַא ןינעק ןְקיּב ְּךיִמ לעוֶו ְךיִא נוא ןְמּוק
 ְהעועֶג טֶה איז ןְגאָז םיִמָכֲח יד .טְּפאַשְרעֶה
 ְךילְגְנּוי נּוא ְּךֵלְדייֵמ יד זַא ןיִרעֶטְׁש איִד ןיִא
 ראָי םֶד ןיִלעוֶו טְקיִׁשעֶג םיִא טֶה איִז סאוָו
 ְךֹוא םָד טאָה ְךֶלֶמַה המלְש נּוא ןֶּבְראַטְׁש
 רֶדיוִו ריִא ייֵזטֶה נוא הָמָכָח ןייַזטיִמ ןְהעֶוֶג
 ןְּבעֶנעֶג טיִמיןְכיִלְטיִא טֶה נּוא טְקיִׁשעֶג ּפָא
 ייֵז טיִמ ןלֹופאַּב טאָה נּוא םיִכיֵרְכַּת עֶניי
 םיִכיִרְָכַּת יִד ןיִנעוו טְקִיִׁשעֶג ייֵז טאָה יִז םֶד
 יִד טיִמ ןְגנאַפמע רֶרָיוַואייֵז איִז לאָז דְנּוצֲא
 ןְרייֵר םיִא טיִמ ןָמּוק לאָז יִז נּוא םיִכיֵרְכַּת
 המלש זַא .ראי ייֵרְד ףֹוס ןְמּוקעֶג זיִא יֵז נּוא
 ריִא רע טֶה ןָא טְמּוק יִז זַא טְרעֶה רַד טֶה
 ןּב ּוהָיְנְּב ןאַמ טּפֹוה ןייַז טְקְיִׁשעֶג ןינעקַא
 רעֶנייֵׁשַא רעֶייֵז ןעוֶועֶג זיִא רֶע נּוא עֶדָיֹוהְי
 ּפאָרַא יִז זיִא ןְהעֶז רעֶד םיִא טֶה יִז זַא .ןאַמ
 ְךיִז טאָה נּוא דְרעֶפ םעֶד ןופ ןְגנּורְּפְׁשעֶג
 םֶד טְנייֵמעֶג טֶה יִז ןעֶד םיִא ןיגעק טקּוּבעֶג
 ןֵּב והָינִב טְגאָועֶג טאָה .ְךֵלֶמַה הֹמלְׁש זיִא
 רֶניֵא ןיִּבְךיִא ראָנ הֹמלְׁש טיִניְִּדיִאעֶדיֹוהְ
 ְךיִו יִזטֶה םיִא רַּפ ןייֵמְׁש סוֶו רֶניִדַּב עֶנייֵז ןּופ

 : ינש םוגרת

 טֶהעֶז ֹזַא ּבייֵל םעֶד ןְהעֶועֶג טיִנ טאָה ריִא טְגאָונ טֶה נּוא ןיִרעֶה עֶריִא ּוצ טְרעֶקעֶג םוא
 .ןקרעמךייאטנעק ריא ןינעֶזטְכעְֶק עֶייז וו
 נּוא גינעק רֶסֹורְנַא זיִא הֹמִלְׁש רעֶה רֶה יו
 זַא .ְּךֶלֶמ םעד רפ טְכאַרְּבעֶג יז טֶה ּוהָיְנְּב
 טֶה ןָא טְמּוק יִז זַא טְרעֶהעֶג טֶה גיִנעק רֶד
 יִז נּוא זאָלְנ ןּופ רָדֵחַא ןיִא טְצעֶועֶג ְךיִז רֶע
 איז טאָה ראו ןיִא טְציִז רֶע טְנייֵמעֶג טֶה
 טֶה .רֶרייֵלְק עֶריא לֶסיִַא ןְּבוהעֶג ףֹוא ְּךיִז
 סיִּפ עֶריא סאָד ןְהעֶז רֶד הֹמלׁש ְּךֶלֶמ רֶד
 נּוא טְכאַלעֶג רֶע טֶה ראָה טימ ליפ ןיִנעֶז
 רֶּבייַוַו ןּופ זיִא טייֵהָנֹוׁש ןייד טְגאָזעֶג טאָה
 רַּפ ןייֵש ןיִנעֶז םיִּפ עֶנייַד ןּופ ראָה איִד נּוא
 טיִג ראָנ םִע זיא תֹובְקְנ רַפ רָּבֶא ןְליִּבְונאַמ
 טֶה רֶע .םיִא רַפ טְנייֵנעֶג ְךיִז איִז טֶה .ןייֵׁש
 איִז טאָה ְּךאָנ רֶה .ןְגְנאַפְמֶע ןייֵׁש ראָנ איִז
 ְךיִד לעו ְּךיִא רעֶה רֶּביִל םיִא ּוצ טְגאָזעֶג
 ייֵז טְסעוֶו ּוד זַא נּוא ׁשיִניִטעֶר ייֵרָד ןיִגעֶרְפ
 רָסֹורְגַא טְסיִּב ּוד זַא ןְהעֶז ךיִא לעוֶו ןְגאָז ריִמ
 יִרָדְנַא ּוצ ְךייֵלְנ ּוטְסיִּב טיִנ ּבֹוא נּוא םֶכָח
 טאָה רע נוא טְנעֶרְפעֶג םיִא יִז טאָה ןָׁשְנעֶמ
 ןיִא טאַהעֶג טֶה יִז איו ְךייַלְג טְרעֶפְֶעג ריִא
 ְּבעֶנעֶג ריא טֶה ְּךֶלֶמ רֶד נּוא הֶכָׁשֲחַמ ריִא
 ְךיִז איז טאָה .טְלאָָועֶג טאָה איז סאוָו ץֶלַא
 ןְראָפעֶג רעֶדיוִו זיִא נּוא םיִא טיִמ טְניִנעֶועֶג
 עֶלַא נּוא .ןיִרעֶה עֶרְיִא טיִמ דְנאַל ריִא ןיִא
 טְרעֶהעֶנ ןֶּבאָה םו טְלעֶו רעֶד ןופ םיִכָלְמ
 גוא ןְראועֶג ןְקאָרְׁשְרֶד ייֵז ןיִנעֶז ןֵמאנ ןייַו
 ןּופ תוריִּפ יִטְפעֶּב יד טְכאַרְּבעֶג םיִא ןָּבאָה
 טְגְלאָפְג לֵאָרְׂשִי יד ןְטְלאוָורְּבֶא דְנאַל רֶעייֵ
 ןאָמעֶג הָבּוׁשְּת ןְמְלאוָו נּוא איִבְנַה הָיְמְרִי ּוצ
 לָּכ נּוא .תֹולָנ ןיִא ןְמּוקעֶג טיִנ ריִמ ןְטְלאוָו
 רָע טֶה םִיַלָשּורְי יא ןעוֶועֶג זיִא הָיְמרִי ןֵמְ
 ףֹוא טאָה נּוא י'שה ּוצ ןאָמעֶג הָלֵפְּת םֹורְנ
 רַצְנְרַכּובְנ רעֶדזא תּוכָז ןייַז טימ ןְטְלאַהעֶג
 | םִיַלָשּורְי ןָכאַמ בּורָח ןָמּוק טְנעֶקעֶג טיִנ טֶה
 דְנאַל ןיא קעֶוַא רע זיא ְךאָנ רעֶד רָּבֶא
 ןאַמ טָּפֹוה ןייַז רֵצָנְדַכּובְנטְקיִׁשְנשִה ןיִמְיְנִּ
 || רֶע שֶה ןְמּוקעֶג ןיִהַא זיִא רע איו ןְדאַרְזּובְנ
 || יע זיִא ְּךאָנ רֶד ןיִרָעֹומ יִד טְכאַמעֶג בּורָח
 ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םּוצ רַצְנדַכּובְנ טיִמ ןְמּוקעֶג
 || ועד ןמּוק ןייַרַא טְנעקעג טיִנ ןְּבאָה ייֵז רֵּכֶא
 || וא נוא ןְסאָלְׁש רַּפ ְּךיִזןְּבאָה ןיִרֶעֹומ איד
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 םיִנ ייֵז ןעק רֶנייֵק זַא ןְהעֶנעֶג טֶה רֵצָנְרַכּומִנ !
 רָּבֶא ןְקאַה ּוצ טְלאוועֶג ייֵז רֶע טאָה ןֶנפעו
 ייֵז טאָה נּוא קעָה ליפ ןֶכאָרְּב ּוצ טאָה רֶע
 ׁשְנעֶמ ןייִא ןְמּוקעג זיִא ןְניִפע טְנעֶקעֶג טיִנ
 ןְמְכאָׁשעֶגטְהנּוא םֹוטּונְרַּפ ןֶסייֵהעֶג טֶה םוָו
 טּולְּב םֶר טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג נּוא הָאֵמְמ הָמֵהְּבַא
 אֵמַטְמ םיִא טֶה נוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םָד ףֹוא
 ְךיִז ןּופ ןירעוט יִד טְניִפְטִנ ְךִז ןְּבאָה ןעוֶועֶג
 טֶה נוא רֵצְנְדַכּובְנ ןְגְנאַנעֶג ןייַרַא זיִא ןייֵלַא
 ייבעג ןּבלעז םעד .ןיִא ,רָדְניוִו סְטאָנ ןְהעֶועֶג
 סֶע נוא ןייֵטְׁשַא ףֹוא שּולְּב ןְהטְועֶג רֶע טֶה -

 רַע טֶה .ְךֹוה רֶד ןיא דעיִז נּוא ְּךיִז טְרָהיִר
 זיִא סאָד סאוָו טייַל עֶטְלַא איִד טְנעֶרְּפעֶג
 ןופ זיִא טּולְּב סאָד טרעֶפְנעֶג םיִא ייֵז ןֶּבאָה
 זיִא סאָד זַא ןְראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא תֹונָּבְרַה
 ןְגאָז ריִא טעוֶו רֵצָנְדַכּובְג טְגאָועֶג טֶה .ןְגיֵל
 ןעֶסייֵר ךייַא ְךיִא לעוו טיִנ זַא נוא טונ זיִא
 ְּבאָה .ןגנאוַוצ עַגיִדְנעילָג טיִמ ׁשייֵלְפ סאָד
 ןְּבאָה אייז זַא תֶמָא םעֶד טְגאָועֶג םיִא אייז
 טֶה רֶע הֶיְרַכְז איִבָנ םֶד ְּךיִז ןֶשיוִוְצ טאַהעֶג
 טיִנ ןֶּבאָה אייֵז נּוא טפאַרמשעג דיִמָּת אייֵ
 טְנייֵטְׁש רַּפ םיִא ןְּבאָה נּוא דייַר עֶנייַזטרעֶהְג
 .ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיִא רּוּפַּכ םֹוי ןּוּפ תֶּבַׁש םיִא
 ,ליִטָׁש טיִנטּולְּב םֶד זיִא ןָא טְליִמעֶד ןּופ נּוא
 .ריִא טאָה םּוראָו רַעָנְדַכּובְנ טְגעֶרְּפעֶג טֶה
 םיא ייֵז ןְּבאָה ןְׁשאוַועֶג ּפָא טיִנ טּולָּב םאֶד
 ּפָא לאָמ עֶכיִלְטִע םֶד ןְּבאָה ריִמ טְרעֶּפְנע
 טְפְלעֶה סִע רָריוִו טְמּוק סע רָּבֶא ןֵׁשאוַועֶג
 איד ןָכֲאָרְּבעֶג םֹוא ןֹוׁש ןֶּבאָה ריִמ .טיִנ
 רָּבֶא יִרָדְנַא טְצעֶועֶג ןייַא ןְּבאָה נּוא רֶנייֵטְׁש
 רָדיֵוו טְמּוק טּולְּב םָד טיִנ ץֶלַא טְּפְלעֶה םִע
 ןאמ טָּפֹוה ןייַז ןְפּורעֶג רֵצְנְדַכּובְנ טֶה ,ףֹורַא
 לאָז רֶע טְנאָזעֶג םיִא טאָה נּוא ןֶדאַרְזּובְנ
 דְיזֹוט ליִפ ןֵמּועֶג רע טֶה שּולְּב םֶד ןְליִטְׁש
 טּולְּב םָד ףֹוא ןְמְכאָׁשעֶג ייֵז טֶה נּוא םיִנֲהֹּכ
 ןְטְכאָׁשעֶג רֶע טֶה ,ןָפְלאַהעֶג טיִנטֶה סע רָּבֶא
 ראָנ לֵאָרְׂשִי ןּופ יטסעּב יד נוא ןירָדָהְנַכ יד
 ליִטְׁש טיִנ ץֶלַא זיִא טּולְּב םָד נּוא לאְצ ןָא
 ףוא ןְטְכאָׁשעֶג רע טֶה ְךאָנ רעֶד .ןְראוָועֶג
 יִּבַר םעֶד ןּופ רָדְניִק עֶנייֵלְק יד טּולְּב םעֶד
 םֶה .ןְּביִלְּבעֶג ליִמְׁש טיִנ טְראַּפ זיִא םָע נּוא
 טְנאָזעֶג טֶה נּוא טְמיִראַּבְרָד ןְראַרְוּובְנ ְךיִ
 ְךאָד ּבאָה ְּךיִא הָיְרַכָו הָיְרַכְו טּולְּב םָד ּוצ
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 יהיה

 טסש ינש םוגרת

 יִטְסעֶּב יִר עֶלַא טּולְּב ןייַר ףֹוא ןָמְכאָׁשעֶג
 ןעֶד ליִטְׁש ןֹוׁש אייז .ןְדּוי רֶטְנּוא ןיִנעֶז סאוָו
 ןופ ןְטְכעֶׁש לֵאָרְׂשִי לָּכ ְּךיִא לעוֶו טְסְנאָז
 ןְראָועֶג ליִמְש שּולְּב םֶד זיִא .ןיִנעוֶו טעֶנייד
 נּוא ,דָרֵע רעֶד ןיִא ןְקְנּווְראַפ טאָה סֶע עא
 םיִרּוהְי איִד טְכאַרְמעֶג ְּךיַו טאָה ןֶדאַרְוּוכְנ
 ייֵז טֶה טיִגְראַהעֶג םעֶנייֵא ראָנ ְּךאָד ןָּבאָה
 ליִפ ֹוזַא ּבאָה ְךיִא נּוא טְפאָרְטְׁשעֶג ֹוזַא טאָנ
 סע טעֶו איוִו טייֵטעֶג לֵאָרְׂשִי עֶכיִלְטְסעֶק
 ןְפאָלעֶג קעֶוַא רֶע זיִא דָלאַּב נּוא ןייֵנ ריִמ
 םֹורָג טאָה ּוא ןעוֶועֶג רינְמ ְּךיִז טאָה נּוא
 דג ןייֵא ןְראוָועֶג זיִא נּוא ןאָמעֶג הָבּוׁשְּת
 עֶניִרְּביִא יד טיִמ לֹורָנ ןֵהֹּכ רֶד זַא נּוא .קָדָצ
 ץֶלַא נּוא ׁשֶרקַמַה תיֵּב סֶד זַא ןְהעֶועֶג ןֶּבאָה
 טְנעֶרְּב ראַפ ןֹוׁש זיִא רעֶהעֶג םעֶד ּוצ סאוָו
 ןיִא ןעֶפְראוָועֶג ְּךיִז אייז ןְּבאָה ֹוזא ןְראָועֶג
 רַעָנְדַכּובְנ זַא נּוא ןֵלְגָרֶא עֶרייֵז טימ רעֶייַפ
 םיִׁשָרֲק יֵׁשְרָק ןיא ןייג ןיירא טְלאָועֶג שֶה
 ויִּב ןְסאָלְׁש רַּפ ןיִרעוט איִד ךיז ןְּבאָה אָד
 ֶה נוא לוק תַּב ןייַא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיא סע
 ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םֶד ריִט ןייַד ףוא ןיִפֶג טְגאָנעֶג
 רַד רעֶייַפ ןייֵא ריִד ןיִא ןיִנעֶרְּב לאָז םִע גּוא
 רעֶד נּוא טְניִפֲעָג ןייֵלַא ְּךיז אייֵז ןְּבאָה ְּךאָנ
 םֶטאָנ ןְהעֶועֶג טֶה יא ןְגְנאַנעֶג ןייַרַא זיִא עָׁשֶר
 . עֶגיִלייֵה יד םֶד ןְהעֶועֶג טאָה גוא ןְנירָה ּבֹול
 עֶניִלייֵה יד םוָו ׁשֶדקִמַה תיִּב םֶד ןּופ םיִלֵּכ
 ראַּפ ןיִנעֶז אייֵז טיִמ ןעֶציִנ ןינעֶלְפ םיִבָלְמ
 רעֶד זיִא אָד ןְגוא עֶנייַז רַפ ןְראוָועֶג ןֶרָניווְׁש
 נוא ןְראָצ םֹורָג טיִמ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא! עֶׁשֶר
 םיִרּוהְי ליִּפ םיִּבַרָה ּוניֵתֹונֲֹעַּב טייֵטעֶג טֶה
 נּוא ןְמייֵק ןיִא ןְדְנוּבעֶג םיִדּוהְי ליִּפ טֶה נּוא

 טְכאַמעֶנ ייֵז טֶה נּוא טעקאנ ןְגְנאַפעֶג ייֵז טֶה !
 טאָה נּוא רֶזְלעֶה יִרעֶייִז ףֹוא דְמאֵז ןְגאָרְט
 איִבָנַד הָיְמְרִי נא ןאָמעֶג ןָא ןייַּפ םֹורְנ אייֵז
 ּוצ ןִמּוקעֶג זיִא רע ויִּב ןְגְנאַנעֶג ייֵז טיִמ זיִא
 ןְלאַפעֶג ויִא אָד תֹובָא איד ןּופ םיִרָבק איִד
 טְנייַועֶג טֶה :ּוא םיִרָבְק יֵרעֶייִז ףֹוא הָיְמִרָי
 טייל עֶניִמְראַּבְרעֶד ריִא טְנאַועֶג טאָה נּוא
 .טְהעֶו גוא ףוא טייֵטְׁש בקֲעַיו קָחְצִי םֶהֶרְבַא
 תּולָנ ןיִא רֶדְניֵק ירעייַא טְרָהיִפ ןעֶמ איו
 רָע נּוא ןְראָלעֶג רעוֶוְׁש סיוִוְראָּב נּוא טיקאנ
 ןְפאָלעֶג זיִא נּוא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא דְניְׁשעֶג זיִא
 הֶאֵל לַחֶר הֹקָבָר הֶרָׂש ןּופ םיִרָבִק יד ףֹוא
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 טייֵמְׁש טְנאָועֶג טאָה נוא טְנייוֵועֶג טאָה נּוא
 טְרְהיִפ ןעֶמ יוִו טְהעֶז נּוא סְרָטּומ ריִא ףֹוא
 םִע יוִװ נּוא תּולָנ ןיִא טיִקאַנ רַדְניֵק יִרעייַא

 ןרֲהַאְו הָׁשֹמ ןּופ םיִרְבק איד ףוא דָניוְׁשעֶג
 ןֶמְריֵה ריִא טְהעֶז טגאָעֶג טֶה נּוא םִיַרֵמ גּוא
 ריִא תּולָנ ןיִא ףאָׁש יִרֲעייַא טְרְהיִפ ןעֶמ יו
 עְזייֵּב יד איוִו טְהעֶז טיִהעג ייֵרְטעֶג ייֵז טאָה
 טיִקאַנ יז ןעֶרְהיִּפ נוא ייֵז ןעֶסייֵר ּוצ ףלעו
 ְךָרֹוד נּוא גרעֶּב עֶלַא רָּביִא םיוִוְראַּב גּוא
 ןְדאָלעֶג רעוֶוְׁש ךוא ןיִנעֶז נּוא טעֶטְׁש איִד
 רֶד םּוא ראָנ ייֵז טיִמ ןעייִג םיעָׁשְר יד נוא
 .םיִא דְניִוְשעֶג רֶריו ְךיִז טאָה רֶע גיִמְראַּב
 םיִא ןָּבאָה אייֵז וא תֹובָא איד ּוצ טְרעקעֶג
 ; םיִנ הָלְפְּת ןייק  ּוטְפאָה םּוראוָו טְנעֶרפעֶנ

 ןְהעֶׁשעֶג טיִנ םבְלעֶזַא לאָז סַע סאָד ןאָמעֶג
 איד ןְמּוקעֶג ונּוא ּוצ ְּךאָנ ּוטְסיִּב דְנּוצַא נּוא

 .ןְגנאְַג ֹוזִא ייֵז ןיִנעֶז ןְלייֵצְרִד הָרּוׂשְּב עֶייֵב
 (יִרֹוּכ תיֵּב) טְפייֵה סאו ץאַלְּפ ןיִא ויִּב
 ןָמעֶג ּפאָרַא ןְסייֵהעֶג רַצָנדכּובנ טֶה ןֵטְראָד
 ןְּבעֶג אייז לאָז ןעֶמ נּוא אָׂשַמ איד אייֵז ןּופ
 ּוצ איִבְנַה ּוהָיְמְרִי טְגאָזעֶג םָה אָד רֶדייֵלְק
 טְסעֶו נוא .ןייֵנ ּוטְסעוֶו רָמאָמ רֵצְנדַכּובְנ
 טְסעֶו נּוא זֹוה אע ייד ןיא ןְמיִראַּב ְּךיִד
 רקֲראַטְׁש ןייַד טיִמ ןאָטעֶג טְסאָה ּוד ןְגאָז
 ןקנעֶרעֶג ּוטְסְלאָז תָמָא טיִמ רָּבִא טְכאַמ
 ןעוֶועֶג ןיִנעֶז סאָו יִד ּוצ ןְהעֶׁשעֶג זיא םִע יו
 טיִמ ןְגְנאַנעֶג ֹוזַא זיִא הָיְמרִי נּוא ריד ראַפ
 טְנאָלְקעֶג נּוא טְנייוַועֶג ןְּבאָה נּוא םיִדּוהְי יִד
 טְסייֵה םוָו טְרָא םֶד ּוצ ןָמּוקעֶג ןיִנעֶו ייֵז ויִּב
 ןָמעֶנּפאָרא ןְפייֵהעֶג רֶע טֶה (אָהְניִדָּב דו
 ּוהָיִקְדִצ ְּךֶלֶמ םֶד ןּופ זְלאַה םֶד ןיפ ןְטייק יד
 {רָדייֵלְק יִרעֶדְנַא טְכאַרְּבעֶג םיִא טאָה נּוא

 שֶה רֶע םָד ןְיוו ןאָמ ןייַ ןיִא (ותֹוארֲהְּב
 תיֵּב םעֶד ןּופ םיִלֵּכ יִד ןְיועֶג

 ןְהעֶז רָד ןְּבאָה םיִדּוהְי איד זַא נוא ׁשֶדקַמַה
 ןְבאָה אָד ׁשרָקְמַה תיִּב םעֶד ןופ םיִלֵּכ יד
 זַא הָדּועְס רעֶד אייּב ןייַו טְלאָועֶג םינ ייֵז
 םידּוהי יד יוִו ׁשֹורְוְׁשַחַא טָלייֵצ רֶד ןעֶמ טֶה
 םיִלַּכ ִד ןָהעֶז רֶד ייֵז ןעֶ ןיִרעֶמאָי גיא ןְנייו
 טְכעֶרעֶגןיִנעֶזייֵזטְגאָעֶג ׁשֹורְוְַחֲא טֶה ֹזַא
 טֶרָא רָדְנּזאַּבַא טְכאַמעֶג אייז טאָה נּוא
 גיִצְכַא נוא טֶרָדְנּוה עֶגיִזאָד יִד זַא (תאלמבּול

 ינש םונרת

 (תֹוקְׁשַהְו) ךֵליִטייֵקיִנעֶדְלאָנ טיִמ ןְרָנּּבעֶג

 טֶה םיִא ןיא ןעקָניִרְמעֶג לאָמ ןייֵ ןֹוׁש טֶה

 . רֶעליִפ יוִו ןְקָניִרְטעֶג טֶה ׁשְנעֶמ רָביִלְטיִא

 ןְּבעֶגג םיִא םֶה ןעֶמ נא טְלַא זיִא ׁשְנעֶמ רָה

 עֶגיִזאָד יִד ףוא טְרָדְנּוצַא ןָראָועֶגְךייַר רֶעייֵ

 || תנעק רַד שֶה ןְראוָועֶג טְליִפ 'רָד ןיִנעֶז געֶט
 ,םאוְו קְלאַפ םעֶד ראָג ּוצ תֹודּועְס טְכאַמעֶג
 ָפֹוה איִד ןֵׁשּוׁש ןיִא ןְראוָועֶג ןעֶנּוּפעֶג ןיִנעֶז
 || גְנאַל גאָט ןֶּביִז ןיילק ויִּב םֹורְנ ןּופ טאָטְׁש
 || םד ןיא ןטְראָג םָד ןּופ ףוה ראָפ םעֶד ןיִא
 ,טאָה געט ןְּביִז איִד ְּךאָנ נוא זֹוה ןְכיִלְניִעג
 || טוְּביִו ְךאָנ טְכאַמעֶג ׁשֹורְוְׁשַחֲא ְּךֶלֶמ רֶד
 .ְךאָנ ןֵׁשּוׁש ןּופ טייֵל טאָטְש עֶנייַז תֹורּועְס
 || תֹוניִדְמ ירָדִנַא ןּופ טייל יִרָדְנַא ּוצ יו רעֶמ
  ןיִרָדְנַא םּוצ םֹוּב ןייֵא ןּופ נּוא (םַּפְרַּכ רּוחג
 || נוא ריִּפַס איו ןעֶנייַל עֶייונ ןְגְנאָהעֶג זיִא
 || דייַז נא האָלְּב נּוא ןירְג םֶעירְטַמ ייֵלְרעֶלַא
 .דיילק ןייֵא ניא ןְטְכאָלְפעֶג ךֶרֹוד ןעוֶועֶג זיִא
 / ןָגֹוצעֶג רָּביִרְד ןעוֶועֶג זיִא לאוו ליִּפְרעֶּפ ןּופ
 / ןעוג זיִא םּורַא נּוא םּורָא נּוא ְךֶליִקעֶה טיִמ

 . יִנעֶרְלאָנ טיִמ ןעוֶועֶג זיִא קְנאַרְטעֶג םָד נּוא
 | זיִא רעֶרעֶדְנַא רעד ּוצ יִלַּכ ןייֵא נּוא םיִלָּכ
 .ןעֶמ סאוָו םֹוּכ םעֶד ןיא ןעוֶועֶג ךייֵלְג טיִנ

 . ןְקָניִרְטעֶג טיִג לאָמ יִרעֶדְנַא םאָד ןֹוׁש ןעֶמ
 ןעֶמ ןעֶוו ּוא םיִלַּכ עִייַנ לאָמ עֶלַא טְרֶעייִנ
 תיֵּב םעֶד ןּופ םיִלָּכ איד ןְגֹוצעֶג םֹוא טאָה
 ןעוֶועֶג םיִלַּכ יִרעֶדְנַא יִד ןיִנעֶז ֹוזַא ׁשֶדְקִמַה
 ליפ ןעוֶועֶג זיִא ןייוַו רֶד נּוא ייֵז ןיִגעק רֵּפיֵה

 ןְּבעֶגעֶג ןעֶמ טֶה ןָכיִלְטיִא נּוא טְלאוָועֶג טֶה
 ליִּפ יו ןעוֶועֶג טְלַא זיִא רֶע סאוָו ןייַוַא ֹוזַא

 (הָיִתְׁשַהְע געֶמְרַפ סְגינעק םָד ניִלְדעֶֶו גּונעֶג

 םאָה רֶע איוַו ןעוֶועֶג ויִא קְנאַרְטעֶג םֶד גּוא
 ריִמָּת ןעֶד ןְדאָׁש טיִנ םיִא לאָז םע טְלאוָועֶג
 םִע זַא הָניִדְמ רֶד ןּופ גָהְנִמ רֶד ןייַז טְגעֶלְפ
 רָד טְכאַרְּבעֶג טֶה אָד הֶחמִׂשַא ןעוֶועֶג זיִא
 ןָפּורעֶג םיִא טֶה ןעֶמ רָכעֶּב ןֶסֹורְנַא רֶקְנעֶׁש
 נוא ןְטְלאַהעֶג ליִּפ ראָנ טאָה רע אֹקָתיִּפ

 . םָה רֶד ןְּבעֶגעֶג םיִא ׁשֶד רֹקְנעֶׁש רֶד ןְמעוֶו
 םיא טֶה סֶע נּוא ןקְנירמ םֹוא טְוּומעֶג םיִא
 ראָנ ןעקְניִרְט םֹוא טְנעֶקעֶג טינ .רעֶנייֵק
 טְנעֶקעֶג טיִנ םיא טֶה סו רָד נּוא ׁשֹורְוְׁשַחֲא

 םעֶד ןֶּבעֶג טָטמעֶג רע טאָה ןְקְניִרְמ םוא
 םרְקְנעֶש יד ןיִנעֶז םּורָד דְלעֶג ליִפ רַקְנעֶׁש
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 ןָדיל טְלאועֶג טיִנ ׁשֹורְֵׁשַחֲא טאָה טייֵצ
 רֶכיֵלְטיִא טְרעֶייִג רֶכעֶּב םֶד ןְננעֶרְּב לאָז ןעֶמ
 יד (יּתְׁשַו םַע ליוו רֶע ליִפ יו ןקְנירְט לאנ
 טייֵצְלאָמַא טְכאַמעֶג ךוא שֶה יִּתְׁשִנ הֶכְלִמ
 ייֵז טֶה גוא זוה סְניִנעק םעֶד ןיִא רֶּבייוַו רַּפ
 ניא ןייוַו ןָמֹור גוא ןְצְראוַוְׁש ןְקְניִרְט ןְּבעֶעֶנ

 איז םאָד ץילאַּפַא ןיִא טְצעֶועֶג עֶלַא ייֵ טֶה !
 טייקְכייר םֶנינעק םָד ןְנייוַו טְלאועֶג יז טֶה
 רעֶד טְפאָלְׁש איו טְגעֶרְפעֶנ ְּבאָה יו נוא
 ץֶלַא ייֵז טאָה איִו נּוא רע טְסֶע איו נינעק
 םויַבנ .ןְסיו ץֶלַא ןְליוו רֶּבייוַניד ןעֶד ןְיוועֶג

 הָרְועְמ רֶד ןופ גאָט ןָטְּביִז םָד ןיא יעיבְׁשַה !
 ןּופ ץְראַה םאָד ןְראועֶג ְךֶלייֵרְפ זיִא םִע זַא|

 ּוצ טְגאָזעֶג רֶע םֶה ֹוזַא ןייַו ןיִא גינע םעֶד
 נּוא אָתְנַּב נּוא אָנֹובְרַח נוא אָתְוְּב ןָמּוהְמ !

 רֶמאק ןֶּביו יד םַּכְרַכ נּוא רַתַו נּוא אָתְנַבֲא
 נינעק םעֶד רפ ןָציז ריִמָּת ןגעֶלְּפ םִו רֶניִ
 ןְסעֶנעג ןְּבאָה נוא ןְסעֶזעֶג ןיִנעֶז אייֵז תעַׁשְּב
 ןְרעֶר ּוצ ןּבֹוהעֶג ןָא יי ןֶּבאָה ןקְניִרְטעֶג נּוא|

 יֵכְלַמ איד טְגאָועג ןָּבאָה ֹוזַא רֶּבייוו יד ןּופ/
 ןיִנעֶז דנאל רֶונּא ןּופ רֶּבייוַו יִרעֶזנּוא בָרעַמ
 םיִכָלְמ יד ןְּבאָה ּךֹוא ֹוזַא נּוא עֶטְסְנעֶׁש יד
 אָר ןיִרעֶה ירעֶדְנַא נּוא חָרֶוִמ ןּופ טְנאָועֶג
 ׁשֹורְוְׁשַחֲא םֹוא ןייונ רֶד ןֶרעֶר ּוצ ןָא טְּבייֵה
 עֶרעֶנעׁש ןייק ןְניפעֶג טיִנ ןעק ןעֶמ טְנאָז נא

 ןעֶּביילְנ םיִנ ריִא טְליוִו לֶבָּב ןיִא יו רֶּבייוַו |

 אָד הָּכְלַמ איד ןְננֶרְּב ןקָיִש ךיִא לעֶו אָד |
 תֶמָא םֶד ןְליוו ריִמ ןיִרעֶה יד טְגאָועֶג ןְּבאָה
 ריִמ ןעֶד ןְמּוק טיקאנ לאָז איִז רָּכֶא ןָסיִח
 איִבָהְל) טייֵהְנׁש ריִא ןְצְנאַנ ןיִא ןְהעז ןְליִוו

 הָּבְלַמ איד ןְננֶרְּב ןסייֵהעֶג טאָה ּךֶלֶמ רֶד
 יד רַפ ןייוֵו ּוצ הָבּולְמ ןּופ ןֹורק רעֶד טיִמ

 ׁשֹורְוְׁשִחֲא ְךֶלֶמ רָד נּוא טייֵהְנֹוׁש ריִא רקְלעֶּפ
 הֶּכְלִמ רָד ּוצ טייֵנןיִרעֶה יִד ּוצ טְגאָועֶג טֶה
 ןיימְׁש ףֹוא לאָז איז ריִא טְנאָז נּוא יִּתְׁשִנ
 םֹוא טיקאנ ץנאנךיז לאָז נּוא ליִטְׁש רָד ןּופ
 ןורק יִנעָדְלאָנ איד ןאט ןָא לאָז יז נא ןאָמ
 ןיִא לאָׁש יִנעָדְלאָג ןייֵא נּוא ּפאק ריִא ףוא

 ריִא ןיִא רָכעָּב ןייֵא נּוא .דְנאַה יֵטְכעֶר ריִא |
 רַפ נּוא רימ רַפ ןמּוק לאָז נוא דְנאַה עֶקְניִל
 םיִכָלְמ גיִצְנאַַוְצ נוא ןֶּביִז נוא טרָדְנֹוה איד
 איז םֶד ןהעָז ןָלאָז יז ֵדְּכ ריִמ רַּפ ןֶציִו םוָו
 ַאָמּתַת רָכייעעֶלַא ןֶשיווְצעֶטְסְנעֶׁש יִד זִי
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 יצ טְרעֶפְנֶעֶ ּתְשִו הֶּכְלִמ יר טֶה (ֶּכָלַמַה
 יִּתׁשִנ ןיִּב ךיא דייב עֶכיִלְדְנעֶׁש סרעניד יד
 ןּופ םיִכָלְמ איד ןופ רָטְכאָט ןייֵא הָּכְלַמַה
 רֵצׁשְלאַּב ןּופ גְּובייֵלְּבְרֶּביִא םֶד ןּופ לֶכָּב
 ןינעקןקְניִרְמ טְנעֶקעֶג טֶה רֶע רֶטאָפ ןייֵמ
 טיִנ םיִא טאָה ןייװ רעֶד נא ןָׁשְנעֶמ טְניזוט
 סאוָו דייֵרעֶכְלעֶזַא ןָדייֵר ּוצ טְׁשיִראַנ ראַפ
 רעֶד ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר גוא טּונ טיִנ ןיִנעֶז
 גינעק,םָד טְגאָועֶג ייֵ ןְּבאָה טייֵצ רֶיִּבְלעֶ
 טְניִנעֶפְׁשעֶג רָריוִו םֶה יִּתְשַ הֶּכְלַמ איד זַא
 ְךֵלֶמ םד ןּופ ןְראָצ רֶד נּוא נינעק םעֶד ןיִא
 טֶה (ְךֶלָמַה רֶמאֹיְנ םיִא ןיִא טְנעֶרְּבעֶג שֶה
 ןְסייַו םֶט םיִמָכֲח יד ּוצ טְנאָועֶג ְּךֶלֶמ רעֶד
 טְכעֶר סאָו ןְגאָז ןֶלאָז ייֵז (תֶדַּכ) ןְטייֵצ יד
 לייוַו םּורָד יִּתְׁשִנ ןינינעק רֶדּוצ ןאָט ּוצ זיִא
 .גינעק;םָד ןּופ טאָּבעֶג םֶד ןאָטעֶג טיִנ טֶה יִז
 םֶד ןֶכּומְמ טְגאָזעֶג טֶה רֶע (ְכּומְמ רֶמאיֵע
 רֶע ןעֶד ןְכּומְמ םּורָד טְסייַה רֶע לֵאיִנָד זיִא
 שֶבַׁש טימ לָכָּב ןייק ןְראועֶג ןְּביִרְט רַּפ זיִא
 ְךֶרֹוד ןְראוָועֶג ןאָמעֶג זיִא םִע נּוא הָדּוהְי
 םּורְד רעֶמ ְּךאָנ נּוא תֹורּובְנ נּוא םיִסיִנ םיִא
 ןופ טייֵרְּבעֶג ןָא זיִא רֶע ןְכּומְמ רע טְפייַה
 טְכאַרְּבעֶנ םּוא לאז יִּתְׁשַו סאד לֶמיִה םעֶד
 רעֶד ןעוֶועֶג זיִא סֶע נּוא םיִא ְּךְרֹוד ןיִרעוֶו

 ןְֵׁשְרִע םיצ ןְנעֶרְפ ּוצ ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ רֶדֵס
 ןעוֶועֶ זיִא ןְכּומְמ רֶד נא ןְטְסְנעֶלק םעֶד ּוצ
 טְנאַזנ רֶע טֶה םורד עַלַא ןּופ רֶטְסְנעֶלְק רָד
 .נּוא םירָׂש נּוא ןָרעֶה עֶלַא רפ ןְטֶׁשְרֶע םּוצ
 ןּופ ּבייוַו בּוׁשֲחַא טאַהעֶג טאָה ןָכּומְמ רעֶד
 ןְדייֵר לאָז רע טְלאוָועֶג שֶה יִז נּוא םיִיְסְרּפ
 ןייֵא טְכּוזעֶג רֶע טֶה םּורְד ןֹוׁשָל ריִא ףֹוא
 ןּוׁשָ ןייז ףוא ןְדייֵר ןומ לאָז יִז םָד הָליִלֲע
 ְךֶלֶמ םעֶד ףֹוא טיִנ ןְכּומְמ רעֶד טְגאָז זַא
 ףֹוא ראָנ ןאָטעֶג טְכעֶרְמּא ִּתְׁשַנ טֶה ןייֵלַא
 גינעק םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא ןּופ םיִרָׂש עֶלַא
 םֹורַא טעֶו סֶע ןעֶד זאָצִי יִּכ) ׁשֹורֵוְׁשַחֲא

 רֶּבייַו עֶלַא ףֹוא הָּכְלַמ רָד ןופ ְּךאַז יד ןיינ
 ןיא ןְנאַמ יִרְייַו ןְמעֶׁש ראפ ןיִלעוֶו ייֵז סאָד
 ןנאַמ ירעי ןְגאָז ןיִלעוֶ יי ןעֶד ןנוא יֵרְעיי
 סאָד ׁשֹורֵוְׁשֲַא זַא רֶבּוׁשְח ןעֶד ריִא טְנעֶז
 יד םיִא ראַמ ןָמּוק לאָז סֶע טְנאַועֶג טֶה רע
 ץְמּוק טְלאוָועֶג טיִנ טֶה יז נּוא יּתְׁשִו הֶּכְלַמ
 ְךֹוא ןיִלעֶו :צִנןֶעואָד םָד נּוא (הָּזַה םֹויַהְע
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 וצ יֵדְמּו םַרָּפ ןּופ םָטְניִרעֶה איד ןעֶנאָז וזַא
 ְךאַז איד ןיִרעֶה ןיִלעֶו ייֵז ןעוֶו ןְנאַמ ירעייז
 ראַפ ּונעֶג ןייַז טעֶֶו םִע נוא הָּכְלַמ רָד ןּופ

 םאע ןיִנְרעֶצ ףֹורְד לאָז ןעֶמ סאָד גְנּמעֶׁש
 ןָכּומְמ זַא טייַצ רעֶד ןיִא (בֹוט ְּךֶלֶמַה לע;
 טאַהְג אָרֹומ רֶע טֶה הָריִזְנ יִד טְכאַמעֶג טֶה

 ןָטְלאַה טיִנ הֶריזְ יד ְּךֶלֶמ רָד טעוֶו רַמאָט
 טֶָה םּורְד ןְגְנעֶרְּב םּוא םיִא טעֶו יִּתְׁשִו נּוא
 ןיֵא רֶלאַּב לאָז ְךאַז איד סאָד ןְהעֶועֶג רֶע
 יֵדְמּו ַרָּפ ןּופ םיִניִד יִד ןיִא ןיִרעוֶו ןֶּביִרְׁשעֶג
 ריִא נוא ןָמּוק טְלאוָועֶג טְׁשיִנ טֶה איִז סאָד

 ניִלעֶוְנ ריא ּוצ ןְּבעֶג ְךֶלֶמ רֶד לאָז הֶכּולְמ
 נוא (עַמׁשִנְק איִז זַא רָסעֶּב רֶהֹעָמ זיִא סאוָו

 רעֶד סאָָו ְּךאַז יד טְרעֶהעֶג ןיִרעֶֶו לאָז םִע
 ןעֶד ךיירגינעק ץנאנ ןייַ ןיא ןאָט טעוֶו גינעק
 רָּבייַו עֶלַא ןיִלעוֶו ֹוזַא םֹורָנ ויִא .ְּךאַז איִד
 ויִּב םֹורָנ ןּופ ןענאַמ ירעייז ןְמְלאַה ְךיִלָרֲע
 ןיִלעֶפעֶג לאוו זיִא ְּךאַז יד נּוא (בטיי ןייַלק
 גינעק רעֶד גוא גינעק םעֶד ןּופ ןֶגֹוא יִד ןיִא

 חַלְׁשִיע ןְכּוממ ןּופ דייַר יד יִװ ןאָטעֶג םֶה
 ןיִא ףיִרְּב טְקיִׁשעֶג טאָה רע וא (םיִרָפֶס
 עַכיִלְטיא ּוצ ניִנעק םעֶד ןּופ תֹוניִדְמ עֶלַא
 יו קלאָפ ןֶכיֵלְטיִא ּוצ בַתְּכ ריִא יו הָניִדְמ
 איִד ְךֶרֹד ןֶסיוִו טְואָל ןעֶמ גוא ןֹוׁשָל רֵעייֵ
 נמְלעוֶועֶג לאָז ןאמ רֶכיִלְטיִא זַא ףיִרְּב
 איו ןָרעֶר ןְלאָז רֶּבייוַו איד נּוא זֹוה ןייַז ןיִא

 :ןְנאַמ יֵרֲעייַ ןופ ןֹוׁשָל םאָד
 רייֵר עֶניִזאָד יד ְךאָנ (הָלֵאָה םיִרָבָדַה רַחֵאֹנ

 ןְראָצ רֶד ןְראוָועֶג ליטְׁש זיִא םע וַא
 טקיִׁשְג רע םֶה ֹוזַא ׁשֹורֵוְׁשַהֲא ניִנעֶפ םָד ןּופ
 ףֹוא טיִנ טְנאָזעֶג טֶה נּוא ןעֶראַה עֶנייַז ְךאָנ
 ףוא ראָנ םֵעַּכ ןיִא ְךיִא ןיִּב ןייֵלַא יִּתְׁשִ
 ןִּב ְךיִא זַא ןעֶד סעּכ ןיִא ךֹוא ְךיִא ןיִּב ְךייַא
 ריִא טְלאוָו ֹוזַא ןייוַו ןיא ןְקְניִרְט רַּפ ןעוֶועֶג
 ְךיִא ויִּב םַעַּכ םעֶד ןֶליִטְׁש טְפְראַדעֶג ריִמ
 ְךיִמ טאָה ריִא נּוא ןְראוָועֶג ראָלְק טְלאוָו
 ריִמ טֶה ריִא נוא טְכאַמעֶג ָגֹורְּב ןייֵמ ְּךאָנ

 יננְראַה איִז לאָז ְךיִא זַא ןְּבעֶנעֶג הָצֵע ןייֵא
 ְךיֵרְניִנעק סאָר ריִא ןּופ ןאָמ ּפָא לאָז נּוא
 ןגנעַרְּב םּוא ןְסייֵה עֶלַא ְךייַא ְךיִא לעוו םּורָד
 ןְראוָועֶג טְכאַרְּבעֶג םּוא ןיִנעֶז ייֵז זַא ְּךאָנ רָד

 זיִא יִז םֶד יִּתְׁשַו ןיִא טְנאַמ רָד ּךיִז רֶע שֶה
 סע טאָה טאָג ראָנ ןעוֶועֶנ גיִדְלּוׁש םּוא

 ינש םוגרת

 .רֵצָנִַכּובנןופ עַרָו יד םאָד ןְּבאָה טְלאָועֶג
 .ןְּבאָה אייֵו (ּורְמאֹיֵע ןירעֶו ןְראָל רַּפ לאָז
 .ןעֶמ נינעק םֶר ןּפ רֶניִדאַּב עגנּי יִד טְגאָועֶג
  תֹולּותְּב ןעֶורְּפ עֶגוי ְּךֶלֶמ םעֶד ןעֶכּוז לאָז
 | גיִנעַק רָה נּוא (דקְּפַיְע טְלאַטְׁשעֶג ןייֵׁש ןוֿפ
 תֹוניִדְמ עֶנייז עֶלַא ןיִא טייל ןְלעֶפאַּב לאָז
 | איִד עֶלַא ןְּבולק םוא ןעֶלאָו עֶלַא אייֵז סאָד
 | םאֶלְש םָר ןיא טֶּלעמְׁשעֶג ייֵׁש ןּופ תֹולּותְּב
 .רֵד רַטְנּוא רָּבייַו יִד ןּוֿפ זֹוה ןיִא ןֵׁשּוׁש ןּופ
 גינעקָד ןופ רֶעיַד רָמאֹק רֶד יִנה ןופ דֶנאַה
 ןֵבעֶג ייֵז לאָז רֶע נוא רֵּבייוַו ןּופ רֶטיִה רעֶד
 יֹורָּפ גְנּוי איד נּוא (הָרֲעַנַבְע גְנּוריִצ רֶעייֵז
 גינע םָד ןּופ ןְנוא יד ןיִא ןְלעֶפעֶג טעוֶו םוִ
 םֶה רע גּוא יִּתׁשַו טאָמְׁש ןָא ןְגינעק יז לאָז
 םיִדּוהְי ןּופ ׁשֶנעֶמ ןייַא (שיִאנ ,ןאָמעֶג ֹוזַא

 זי ןְמאָנ ןייַז הֶריִּבַ ןׁשּוש ןיִא ןעוֶועֶג זיִא
 לי יִדּהְי ןְסייֵהעֶג רֶע טֶה םּוראו יֵבָדְרִמ
 ןאָמ ּוצ היבקה רַפ ןְטְכְראָפעֶג ְךיִז טֶה רֶע
 זיִא יַכָדְרָמ רֶע טְסייֵה םּורָד נּוא תֹוריִבַע
 !| זיִא רֶע ץְרעוֶועֶג ןייֵר םנרַּת' ףֹוא ׁשְטייֵט
 םבֵׁש ןּופ שיק ןּופ ןּוז רעֶד ריִאָי ןופ ןּוז רֶד
 ןֶּביִרְמ רַּפ זיִא רֶע םוָו (הָלָנָה רֶׁשֲאק ןיִמִינַּב
 | נוא (ןֵמֹוא יִהָינ תּולָג ןיִרעֶדְנַא ןיִא ןְראוָועֶג

 | םֶד הָסֵרֲה יֵד ןֶהיֵצ רעֶד ןאָטעֶג טֶה יֵכָדְרֶמ
 איו וזַא הָסֵדֲה םּורָד טְסייֵה יִז רֵּתְסֶא זיִא
 יא הי ןְקְראַמְׁש ןייז תַמֲתִמ םדָה רעֶד
 רֶגְרעד ןְׁשיוְִצ טייֵמְׁש רֶע ּוליִפֲא קאַמְׁשעֶג
 ָךֹוא ֹוזַא קאַמְׁשעֶג ןייַנ טיִנ רֶע טְריִלְראַפ
 ) א"וע ןָשיווְצ ןעֶועֶג יא איִזיִׁשְטאָח רַּתְפֶא
 || םייַקְׁשידּוי ריִא טְזאָל רַפ טיִנְךאָד ְּךיִז טֶה
 םּורָדְּךֹוא טְסייֵה יִז נּוא םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא
 ןייֵש ןעֶועֶג ןִעֶו םיִׂשֲעַמעֶריִא לייו רְַּסֶא
 זַא ןעוֶועֶנ זיִא םִע (עַמָׁשִהְּב יִהָיו טּוג נּוא
 | םעֶד ןּופ דייֵר יִד ןְראוָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא םִע
 ןייֵא ןיִנעֶז םִע וַא גוא הָריִזְנ ןייַז נּוא ניִנעק
 םעֶד ןיִא ןֵעֹורְּמ נוי ליִפ ןְראוָועֶג טְלָמאַעֶ
 ינֲה ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא גינעק םעֶד ןּופ זֹוה
 טֶה יֵכָדְרֶמ זַא נוא רָּבייוַו יִד ןּופ רָטיִה רָד

 ןגְראָּב רַפ רַּתָסֶא רע טֶה טְרעֶה רעֶד םֶד
 ןְמְלאַהעֶג איִז טאָה רֶע נּוא םיִחּולְׁש יד ןּופ

 רֶטְכעֶט יד רָּבֶא טרָא ןְטְלאַהאַּב ןייֵא ףֹוא
 שְּביִה נא ןייַש ְךיִ ןְּבאָה םיִקָלְמִע ןּופ
 צא ןְמעֶג יי לאָז ןיִרעֶה איָד יֵדְּכ טְכאַמַעַ

 םד :
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 טי 6

: 

 ןיִרעֶה יִד זַא נּוא ןְלעֶפעֶג לאוו ןְלאָו ייֵז סָד
 ןְּבאָה נּוא תולּותְּב עֶלַא טְלֶמאַועֶג ןייַא ןְּבאָה
 ןעֶד אייז ןְשיווְצ אָד טיִנ זיא רֶּתְסֶא ןְהעֶועֶג
 רֶהיֵא ןּופ טְסּואוועֶג גְנאַל ןֹוׁש ןְּבאָה אייֵז
 טְנאַועֶג יז ןְּבאָה ֹוזַא טייקנֹוש גוא טייקטּונ |
 טְהיֵמעֶנ טְסיִזְמּואְךיִז ןְּבאָה ריִמ גינעק םּוצ
 ראַפ ןעֶמ טאָה רֶטְכעֶט עֶטְסְנעֶׁש עֶלַא ןעֶד
 רֶד סאָד טֶה גינעק רֶד זַאו זנּוא רפ ןְנְראַּב
 רָכָלעוֶו ןְפּור סֹוא טְזאָלעֶג רֶע טאָה טְרעֶה
 ליוִו נּוא רֶטְכאָט ןייז ןְנראָּב ראַפ טאָה סע
 רעֶד רַּפ םיִא ןעֶמ לאָז ןֶּבעֶנ םֹורַא טיִנ איִז

 סו ןְהעֶועֶג טֶה יֵכָרְרָמ נּוא ןֵגְנעֶה ףֹוא ריִמ |
 טְמּוק סאָד זַא גּוא ןְמּוק םֹורַא טעוֶו סיֹורְד
 טֶה נּוא ןְמּונעֶג יַכְדרִמ איִז טֶה אָד טאָנ ןּופ
 ןיִרעֶה יד ּוצ ץאַלְּפ םעֶד ףֹוא טְרְהיִפעֶג יֵז
 איִז טאָה ןעֶמ גוא ןֵמּונעֶג איִז טאָה ןעֶמ גּוא|

 בַטיִּתַת תֹולּותְּב ירָדְנא יד ןָׁשיוִוְצ טְרָהיִפעֶג
 ןְלעֶפעֶג לאוו זיִא יֹורֵּפ גְנּוי יִד נּוא (הָרֲעַנַה |

 ראָגעֶג ןְנירְקעֶג טאָה איִז גּוא ןְגֹוא עֶנייַז ןיִא
 גְנּוריִצ ריִא טְלייֵאעֶג טאָה רֶע נּוא םיִא רַּפ
 ריִא ףְראַדאַּב ןעֶמ סאו ןעֶּבאָנ עֶרֶהיֵא נּוא
 ףְראַד ןעֶמ םָו ןעֶורַפ עֶגְנּוי ןּביִז יד נּוא ןְּבעֶג
 יִז טֶה רֶע נּוא גינעק םֶד זֹוה ןּופ ןּבעֶנ ריִא

 ןעֹורְּפ עֶגנּי ןְּביִו עֶריִא טיִמ טְרעֶדְנֶע ראַּפ |
 (אל) רֶּבייוַו איִד ןּופ זֹוה םעֶד ןיא ןעֶטּוג ּוצ
 ריִא נּוא קְלאָפ ריִא טְנאָזעֶג טיִנ טֶה רֶּתְסֶא
 ןְאָּבעֶג ריִא ףוא םֶה יַכְדְרְמ ןעֶד טְרּוּבעֶג
 נאט עֶלַא נוא (לָכְבּנ ןְנאָז טיִנ לאָז יִז םָד
 איד ןּופ זֹוה םעֶד ראַפ ןייֵג יִכֹדְרִמ טְנעֶלּפ
 נוא רַּתְמֶא ןּופו דיִרְּפ םעֶד ןֶסיוִו ּוצ רֶּבייַַו
 ראַפ סאוָו נוא ןְהעֶשטִנ ריִא זיִא סע;םאוָו
 (עיִנַהְבּנ ןְהעֶׁשעֶג טעוֶו ריא ְךֶרֹוד םיִסָנַא
 ןּופ טייַצ איִד טְכייֵרְגעֶג טאָה םִע זַא נּוא |
 רֶמעֶפ רֶד לִיַחיִכֲא ןּופ רָטְכאָט יד רֵּתְסֶא|
 ְךיז ּוצ ןֵמּונעֶג איִז םֶה רע סאָו יֵכָדְרָמ ןּופ |
 אָד גינעק םּוצ ןְמּוק לאָז איִז רָטְכאָטַא רַּפ |

 ראָנ טְרעֶנאַּב טיִנ ְּךאַז םּוׁש ןייק איִז טאָה
 טאָה רֶּבייוַו יֵד ןּופ רֶמיִה רעד יַנֵה םוָו םָד

 ןיִא ןעוֶועֶג ןַח אֵׂשֹונ טֶה רֵּתְסֶא נּוא טְנאַזע
 (הֵקָלִּתַו ןְהעֶועֶג יז ןְּבאָה םֶו ןְנֹוא עלַא יד
 גינעק םָד ּוצ ןְראוָועֶג ןְמּונעֶג זיִא רֵּתְסֶא נוא

 םעֶד ןיִא זֹוה ןְכיֵלְניִנעק ןייַז ּוצ ׁשֹורָוְׁשַחַא
 ראָי ןטְּביִו ןיִא תַבַמ זיִא םָד ׁשֶדֹוח ןְטְנְנע

 אעש ינש םוגרת
 נינעק רעֶד נוא (בֵהָאָיַע ְּךייַרְגנעק ןייַז ּוצ
 רֵּבייַוַו עֶלַא זַא רעֶמ רֵּתְסֶא טאַהעֶג ּביִל טֶה
 נּוא טייֵקיִלעֶז טייל ןְגאָרְטעֶג טאָה איז נּוא
 ןעורְפ גוי עֶלַא זַא רעֶמ םיִא ראַּפ דאָנעֶג
 ףֹוא ןֹורק עֶכיִלְניִנעק יד ןאָטעֶג טֶה רֶע נּוא
 ףֹוא ןגינעק טְכאַמעֶנ איז טֶה נוא ּפאק ריִא
 נינעק רַד נּוא (ׂשַשַיַ) יּתְׁשַו ןּופ טָרָא םעֶד
 רַּתְסֶא ןּופ הָדּועְס עֶסֹורְנַא טְכאַמעֶג טאָה
 םֹורְנ ריא טיִמ ןְּביִרְטעֶנ טאָה נּוא ןיִגעוֶו

 ריִא ןָסיוִו טְלאוָועֶג טאָה רע ןעֶד תֹופיִנֲה
 טֶמּוק איִז .ןָמייֵל רַפ סאוָו ןּופ נּוא הָחָּפְׁשִמ
 ןיִנעֶז רעוֶו טְנעֶרְפעֶג איִז םֶה רֶע נּוא םֹורֵא
 פייַטַא ןָכאַמ אייֵז לעוֶו ְךיִא םיבורק ?נַײד

 טְרעֶפְנַעג םיִא שֶה יֵז נּוא ןְפאַרְג נּוא ןְראַה
 ןייַמ טיִנ ןעק ְךיִא נינעק רעֶה רֵּביִל ןייַמ

 רָמאּפ ןייֵמ ןעֶד הָחָפְׁשִמ ןייֵמ גּוא קְלאָפ
 ְּבְראָמְׁשגּפָא דְנעֶגויןיימ ןיא ןיִנעֶז רָטּומ גוא
 ןיִרעוֶו ראוָועֶג טְנעקעֶג טיִנ ּבאָה ְּךיִא נּוא
 ךיִמ טאָה יכדֲרִמ ראָנ ןעוֶועֶג ןיִגעֶז ייֵז רעוֶו
 ְךיִא טְלאָו ןְליוֵו םְטאָנ ְּךֶרֹוד ןעֶגֹוצְרעֶד
 ריד ְּךיִא טעֶה הָחָּפְשִמ ןיימ טְסּואוועֶג
 טיִנ טאָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא זַא נֹוא טְנאַועֶג יֵאְרִוְּב
 טאָה רֶע נּוא םיִבֹורְק עֶריִא ןְסיוִו טְנעֶקעֶג
 רע טֶה ֹוזַא ןְּבעֶנ תֹונָּתִמ יםֹורְג טְלאוָועֶג ייֵז
 ןופ סֵמ ןּופ דְנאַל עֶצְנאַג םֶד ייֵרְפ טְזאָלעֶג

 טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ןעֶד ןיִגעוו טעֶריִא
 ֵאָדְּב ְּךאָד ןינעֶז הָניִדְמ רֶצְנאַג רֶד ןָׁשיוִוְצ
 יד ןיִא (םֵהָה םיִמָיַּב) .ְּךֹוא םיִבֹורְק עֶריִא

 ןיִא ןְסעֶועֶג ויִא יֵכְדָרָמ זא עמ עֶגיִּבְלעֶו
 טְניִרעֶצעֶג ןְּבאָה אָד גיִנעק םעֶד ןּופ רֶעֹוט
 םעֶד ןּופ רֶניִד רֶמאֹק ייֵוְצ יד ׁשֶרָתָו ןָתְנִּ
 ְּבאָה אייֵז לעַוְׁש יד ןְטיִה אייֵז םאָד ניִנעק
 גינעק םָד ןיִא דֶנעָה יִד ןיִקעֶרְמְׁש טְלאָועֶג
 הֶצֵע ןייֵא עֶדייֵּב ְּךיז ןְּבאָה אייֵז ׁשֹורֵוְׁשַחֲא
 ןיִא רָע סאָד טייַצ יד דְניִז ןעֶגאָז נּוא ןֵמּונעֶג

 טאַהְגטיִנ הּור ןייק ריִמ ןְּבאָה ןְראועֶג ךַלֶמ
 רָפיִּפַא ןּופ טפיִנ ןאָט ןייַרַא ןיִלעו ריִמ
 טְקנירְט ְךַלֶמ רָד םוָו רָכעֶּב םָד ןיִא רֶמאָנ
 ְךאַז יִד נא (רֶבָדַה עַדויע .ףאָלְׁש םָד ְךאָנ
 ַחּורְּב יֵכָדָרֶמ ּוצ ןְראוָועֶג טְסּואוועֶג זיִא
 רעֶד ּוצ טְנאָועֶג סֶע טאָה רֶע נּוא ׁשֶדֹוקַה;

 טְגאָועֶג םִע טֶה רֵּתְסֶא נּוא רַּתְסִא ןיִגיִנעק
 שֵקְבִיַע יִכָדְרִמ ןופ ןְמאָנ ןיִא נינעק םוצ

 גוא
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 זיִא םִע נוא ןְראוַועֶג טְכּוזעֶג זיא ְּךאַז יד נּוא

 עֶרייֵּב יֵז ןעֶמ טֶה ווא תֶמָא ןְראוָועֶג ןֵיִפעֶג
 ויִא ְּךאַז איד נּוא ץְלאָהַא ףֹוא ןְנְנאַהעֶג ףֹוא
 רַּפ תונורכז רֶפֹס ןיא ןְראוָועֶג ןְּבירְׁש רַּפ

 .וְּדַלַמ םעֶד
 רֶגיואָד רעֶד ְךאָנ (הָלאָה םירְבְדִה רַחּש

 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ניִנעק רעֶד טאָה הָׂשֲעַמ
 אָתָדְמַה ןּופ ןּוז רָד ןֶמֶה ּוצ טְכאַמעֶג םֹורְנ

 טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד נוא גָנָא ןופ ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 ליטש ןייַז טְלעֶטְׁשעֶגטֶה ניא ןֶּבֹוה רֶד םיִא
 רעֶד ןיִעֶז םיִא ייַּב סאוָו ןיִרעֶה עֶלַא רֶּביִא
 הב טאָנ רֶזנוא זַא םד ְךאָג ֹוזַא טְנייֵמ קּוסָּפ
 רָּתְסֶא סאָד הֶאּופְר איד טייֵרְּבעֶנ ןָא טאָה

 טֶהייֵכְדְרָמ נּוא ןְראוָועֶגְּךיִלְטְפעַק ראָנ ויִא
 רעֶד טֶה טוט םעֶנּופ גינעק םעֶד ןְפְלאָהעֶג
 ןִֶמָה רעֶד נּוא ןָמָה ּוצ טְכאַמעֶג םֹורְנ גינעק
 לייוו םיִדּוהְי איִד טאַהעֶג דְנייַפ רייז טאָה

 נּוא (יִדְבִע לָכָמ קֵלָמַע ןּופ ןעוֶועֶג זיִא רַע
 ןְסעֶועג ןיִנעֶז סאוָו ניִנעק םעֶנּופ טְכעֶנק עֶלַא
 ןעינק ְּךיז ןיִנעֶלְפ גינעק םעֶנּופ רוט ןיִא
 ֹזַא טאָה גינעק רעֶד ןעֶד ןֶמָה ּוצ ןקיּב נּוא
 טְלאָועֶג טיִנ ךיִז טֶה יֵבְדָרָמ רָּבֶא ןְאָּבעֶג
 ןְּבאָה אייֵז נּוא (ּורְמאיֵע ןעֶגייַנ נוא ןֶעיִנְק
 ןופ רֶעֹוט ןיִא ןיִנעֶו סאוָו טְכעֶנק יִד טְגאָזעֶג

 רעֶמּוטְסאָה םוָו טימ יכָדְרָמ ּוצ ְּךֶלֶמ םעֶד
 ְךיד טְסְליוִו ּוד סאָד זָנא ןּופ טְפאַׁשְרעֶה

 ןקיַּב ריִמ גּואזןִמֶה ןינעק ןְגיינ נוא ןְקִיִּב שיִנ
 נא רַפ טְרעֶפְנעֶג טֶה יֵכָדְרִמ גּוא אי ְךיִז
 ְךיִמ ְךיִא לע אּוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה רעֶה ןֶּביִל

 ְפאַׁשאַּב טאָה רע ןעֶד ןְנייֵג נּוא ןְקִיּב אָי
 נּוא טייקראטְש ןייַז טימ טְלעוֶו עֶצְנאַג יד
 ןֶמֶה זַא (ןֶמֶה אֵרָיַע טְכאַמ יִסֹורְג ןייַז טיִמ
 טיִנ םיִא ּוצ ְךיִז ליוו יַבְדָרְמ םֶד ןְהעֶועֶג טֶה
 ןְראָווַג טליפרִד רֶע זיִא ֹוזַא ןְגייג נוא ןְקִיִּ
 ןעוֶועֶג זיִא םע נּוא (ָבֵיַו ןְראָצ םיִרָנ טיִמ

 ןיִקעֶרְמְׁש לאָז רֶע םִד ןנוא עֶנייזןיִא הָׁשּוּבִא
 ןְּבאָה ייֵ ןעֶד ןיילַא יֵכְרְרָמ ןיִא דְנאַה איד
 טֶה אָד יֵכְדְרְמ ןּופ קְלאָפ םֶר טְגאָועֶג םיִא
 םיִדּוהְי עֶלַא ןְגיִליִט ראַפ ּוצ טְרעֶנאַּב ןָמָג
 עֶצְנאַג רעֶד ןיִא םִו יֵבְדְרִמ ןּופ קְלאָּפ סי
 םעֶד ןיִא ׁשֶדֹוחַּבנ ׁשֹורוְׁשַחֲא ןּופ הָנדְמ
 ןְטְפילעוִצ ןיִא ןָסיֵנ זיִא םֶד ׁשֵרֹוח ןְטְׁשְרע
 אָד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ןּופ ךיירְגיִנעק םעֶד ּוצ ראָי

 ינש םונרת
 םֶד ןניִליִט רַפ ּוצ לֶרֹונ ןְפְראוָועֶג ןֶמֶה טֶה
 תַּכַא ןְנְנאַנעֶג םֹורַא זיא ֹוזַא לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ
 ןייֵא ריִא טְנאַועֶג טֶה נוא לָמיִה םעֶנּופ לֹוק

 טְכְראָפ ןייק טּפְראַדַּב ריִא ָרְׂשי ְנּולְמאז
 הֶבּוׁשְּתִּב רַזֹוח ראָנ טעוֶו ריִא ןעוֶו ןְּבאָה שיִנ
 נּוא דֶנעֶה ירעֶייַא ןיִא ןייז ןֶמֶה טעוֶו וזֵא ןייַז
 הָּבייַרְש רעֶד יֵׁשְמַׁש ּוצ ןְטאָּבעֶג טאָה ןֶמָה
 ופ ןָפְראו לֶרֹוג לאָז רע םָד ְּךֶלֶמ םֶד ןּופ
 | טְנאקעֶג טיִנ ְךיַו םֶה םִע רָּבֶא גאָט ּוצ גאָט

 | ררע נּוא לָמיִה זיִא גאָטְנּוו םיִא ןעֶד ןייז
 / ֹויִא ְנאַטְנאָמ םיִא ְךֹוא וזַא ןָראוְועֶג ןְפאַׁשַּב

  ְִָרְּבייֵא יד ןְשיוְִצ ָנּרייׁשְפָא ןייֵאןעְֶנ
 ןַדע ןג םאָד זיִא גאָטְסֶנִד םיִא נּוא רֶסאוַו

 | ןיז איד זיִא ְּךאָוְטיִמ םיא ןְראועֶג ןְפאַׁשַּב
 | נּוא ןיִרעֶטְׁש ןֶּביִז איד נּוא הָנָבְל איד ּוא
 | םיא ןְראָועֶג ןעֶפאַׁשאַּב תֹולָוִמ ףְלעוֶוְצ
 ן/העָד ןְראָעֶג ןְפאַׁשאַּב זיִא גאָמְׁשְרעֶנאָר
 | ןֶא ןיִנעֶז איִד נּוא ןאָה רֶעֹוא רֶה גּוא ןֶתְל
 | םיִא אֹבָל דיִתְעָל הָדּועְס רעֶד ּוצ טייֵרְּבעֶג
 | ןְראָוַג ןְפאַׁשאַּב הָו נּוא םָדֶא זיִא גאָטייֵרְפ
 | נוא ה'בקה ןְׁשיוִוְצ תּודֲע ןייֵא זיִא תָּבַׁש נּוא
 | יד ןופ טְרעֶהעֶג ףֹוא ןֶמָה טאָה אָד לֵאָרְׂשִי
 ןןְפְראַו ּוצ לֶרָונ ןֵּבֹוהעֶג ןָא טאָה נּוא נעֶט

 יג ןיִא ןֶמָה טְגאָז ֹוזַא םיִׁשָרֲח איִד ףֹוא
 ןֵּבְרק ןּופ תּוכְז םעֶד ןיִגעוֶו ןּופ ןייַז טיִנ ןאק
  ןְּבאָה לֵאָרָׂשי ןעֶד טיִנ ךֹוא ריִיֵא ןיִא חַסָּפ
 ןְקאַפעֶג טְליִמעֶד זיִא ןָמ רֶד םֶד תּוכְז םעֶד
 | טְליִמעֶד זיִא הָרוּת יד ןעֶד טי ְךֹוא ןזִס ןיִא
 ןיא ןעֶד טיִנ ךוא זּומַּת ןיִא ןְראועג ןְּבעֶגעֶג
 ,ןםִיַלָשּורְי ןּופ רֶעֹומ יִד זיִא ׁשֶדֹוח ןֶּבִלעֶו םָד

 ןייֵא ןּוׁש ייֵ ןינעֶז אט ןְראוָועֶג ןָמְלאַּפְׁש ּוצ
 | ה"ּבקִה ןֹוׁש ייֵז טעוֹוזַא ןְנאַטְׁשעֶג םֹוא הָרֶצ
 ןטינ ְךֹוא בֶא ןיִא ןְפאָרְטְׁש טיִנ לאָמַא ְּךאָנ
 |םיִתָמ יִד ןֶּבאָה ׁשֶדֹוח ןֶּבְלעֶז םעֶד ןיִא ןעֶד
 ,ןןְּבְראַטְׁש ּוצ טְרעֶהעֶג ףֹוא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא
  ןגְנאַפעֶג ןָא הָניְִׁש יִד טֶה טְליִמעֶד ְּךֹוא נּוא
 ןןעֶד טיִנ ְךֹוא לּולַא ןיִא הָׁשֹמ טיִמ ןְדייֵר ּוצ
 ' ןרָדיוו ּוניֵּבַר הָׁשִמ זיִא ׁשֶדֹוח ןֶּבְלעֶז םֶד ןיִא
 ' ןוָמּונעֶג טֶה נּוא יַניִס גְראַּב םָד ףוא ןְגְנאַנעֶג
 ! ןןעֶד טיִנ ְךֹוא יִרְׂשִּת ןיִא תֹוחּול יֵרעֶדְנַא יד
 |תֹוריִבֲע יִרֶעייִז לֵחֹומ טְליִמעֶד ייֵזזיִא היּבקה
 ! ןסאָד ויִא טְליִמעֶד ןעֶד טיִנ ךֹוא ןוָׁשָח ןיִא
 װ עו רֶדְניֵק עֶנייַז טיִמ ַחֹנ נּוא ןְמּוקעֶג לּוּבַמ
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 ןעוֶועֶג ויִא םוָו ץֶלֶא ךּוא נא ןְראוָועֶג לּוציִנ
 טיִנ ְךֹוא ויָלָסְּכ ןיִא הביֵּת יה ןיא םיִא ייַּב

 ןעֶראָועֶג טְסעֶפְדְנּורְגעֶג ּויִא טְלאָמְסְנעֶד !
 ׁשֶדֹוח ןֶּבְלעֶז םֶד ןיִא נּואׁשֶדְקַּמַה תיֵּב םאָד
 טיִנְךֹוא תבֵמ ןיִא ןְהעֶׁשעֶג םיִמיִנ ליפ ןיִנעֶז
 ןוש ןְּבאָה ׁשֵדֹוח ןַעְּבִלעֶז םעֶד ןיִא ןעֶד
 םאָד הֶרֶצ ןייֵא ןְנאַטְׁשעֶג םֹוא לֵאָרְׂשִ
 םִילָׁשּורְי ףוא .ןְנְאַנעֶג ףֹוא זיִא רֵצֵנְַכּובְנ
 טיִנ ְךֹוא שֵבׁש ןיִא טְרעֶנאַלעֶּב ייֵז טֶה נּוא
 רֶמייֵב יִד ןופ הֶנָּׁשַה שאר ויִא טְליִמעֶד ןעֶד
 טאָה ןֶמָה זַא םיִרוּיּב לֵאָרְׂשִי ְגנעֶרְּב אָד
 רָרָא זיִאָד ׁשֵדֹוח ןַטְּפיִלעוֶוְצ םּוצ טְכייֵרְנעֶנ
 ניִלְׁשעֶגןייא יי ןיִלעוֶוטְנייַה טְנאָזעֶג רֶע טֶה
 שיפ ןייֵא איו ְךייֵלְנ דָנאַה ןייַמ ןיִא ןיִרעוֶו

 ןֶמֶה רָּבִא ןיִרעֶדְנַא םֶד רֶנייֵא ןייַא טְגֶילְׁש
 רדניק יד ןיִנעֶו ייֵז םאָד טְסּואוועֶג טיִנ טֶה

 ןְראוָועֶג טְׁשְנעֶּבעֶג ויִא רֶע םאָד ףסֹוי ןּופ
 שיפ איו ֹוזַא ןיִרעֶמ ְךיִז ןיִלעוֶו רֶדָנֵק עֶנייַו
 טְנאָועֶג טאָה רֶע נּוא (רֶמאֹיַע םַי םעֶד ןּופ

 קְלאָפ ןייַא ןְדְנאַה רַּפּויִא םִעְךֶלֶמ םּוצ ןֶמֶה !
 ןיִא רֹקָלעֶפ יד ןׁשיווְצ טיירְּפְׁש רַּפ םיִדּהְ
 ילֲעַּב ןיִעֶז ייֵז הָכּולְמ ןייַד ןּופ תֹוניִדְמ עָלַא
 תַכֵט ןיִא םיִגּונעַּת עָלַא ְּךאָנ ןייֵנ אייֵז הָואַנ
 ּומּת ןיִא רֶסאַו םעֶראַװ ןיִא ּךיזייֵז ןעֶדאָּב
 יֵרָעייֵז עֶלַא נוא ןקָנרְמ העי ךה ייֵז ןליק

 רֵקְלעֶפ עֶלַא ןּופ טְרָדְנֶע ראַפ זיִא קְרעוֶו
 ְךֶלֶמ םעֶד ראַפ ּבֹוא (בֹוט ְךֶלֶמַה לע םִאנ !

 רַפ ּוצ ןְּבייַרְׁש רֶע לאָז ֹוזַא טְלעֶפעֶג לאוו
 ְךיִא לעֶו יִדּוהְי ןֶכיֵלְמיִא רפ נּוא אייֵז ןֶדיֵל !
 ןגנאַנעֶג ןיִנעֶז יֵז זַא נּוא ןֵרָלּונ טְרָדְנּוה ןְּבעֶג !
 טְרָדְנּוה םקעֶז ןעוֶועֶג ייֵז ןיִנעֶז םִיַרְּצִמ םֹוא !

 ןְהעֶצ לאָצ רֶד ןיִא םֹוא טמּוק ֹוזַא טניִזֹוט
 ְּבעֶג ךיִא לעוֶו סאָד רּבְליִו רֶנֵמְנעֶצ טיש !

 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ רָצֹוא םעֶד ןיא וה ןיימ םֹוא !
 ְךיִא ןעֶּפ יד ןְּבעֶג ריִמ לאָז גיִנעק רעֶד ראָנ
 אָד ןיִלעוֶו לע ְךיִא םִִו ןְּבייַרְׁש ןיִנעק לאָז
 ןגְנאַנֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי זַא טְנאָועֶג טאָנ טאָה
 תיִצֲחַמןייאןְבעֶעג יז ןְּבאָה םִירְצִמ םֹוא
 טְניומ ןְהעֶצ ןָא ְךֹוא טְפעֶרְטאּב םֶד לַקְׁשַת
 ןייק מָה ּוטְפאֶה םורָד רֶּבְלִו רֶנְמְנעֶצ
 ׁשֹורֵוְׁשַחֲא איִד נּוא ןָפֹוק ּוצ ייֵז טיִנ תּוׁשְר

 ינעֶק רעֶד למה רָע ןְפֹוק רַפ ּוצ טיִנ
 דנאַה ןייַז ןופ ליפ סאָד ןאָטעֶג ּפָא ׁטֶה !

 בעש ינש םונדת
 ןופ ןיז רעֶד ןֶמָה ּוצ .ןֵּבעֶנעֶג זע טאָה נוא
 םיִרּוהְי יד ןּופ רָניִדייֵלאַּב םעֶד ןּופ אֵָתָדְמַה
 ןָמָה ּוצ טְנאַועֶג טֶה גינעק רָד נּוא (רֶמאֹיע
 םעֶד טיִמ נּוא ריִד ְךיִא קְנעֶׁש רָּבְליִז סאָד
 טְלעֶפעֶג לאוו םִע איוו ןאָמ ּוטְסְנעֶמ קְלאַּפ
 טְכאָה ּוד טְנאָז י"שה רֵּבִא ןְגֹוא עֶנייַד ןיִא
 ּוצ ףְראַדאַּב ןעֶמ איוִו טפֹוק ראַפ טיִנ ְּךאַנ
 ןְפּורעֶג ןיִנעֶז סע (יִרָפֹוס ּואְרְקיַע ןָפֹוק רַפ
 ןיִא גיִנעק םעֶד ןּופ םֶרָּבייַרְׁש איֵד ןְראָועֶג
 שדֹוח ןָטְׁשְרֶע ןיא גאָט ןְטְנְהעֶצייַרְד םעֶד
 ןְראוָועֶג ןְּביִרְׁשעֶג זיִא םִע נּוא ןֶסיֵנ זיִא םֶד
 ןיִרעֶה יִד ּוצ ןְטאָּבעֶג טאָה ןֶמָה םאוָו ץֶלַא
 רָכיֵלְמוַא ןּופ ןְפאַרְג יִד נּוא ניִנעק םעֶד ןופ
 בַתְּכ ריִא איוִו הָניִדְמ רֶכיֵלְטיִא ּוצ הָניֹדְמ
 סע נוא ןֹוׁשָל ןייַז ןיִאקְלאַפ ןָביִלְמיִא ּוצ נוא
 ןופ ןֵּמאָנ םעֶד טיִמ ןְראָועֶג ןֵּבירְׁשעֶג זיִא
 טיִמָתַחעג זיִא םִע נּוא שֹורְוָׁשַחֲא גינעק םעֶד
 (םיִצָרָהִק ליִרְגְיִפ םֶגיִנעק םָד טיִמ ןְראָועֶג
 נּוא גיִדְנעֶלייַא ןְנְנאַנעֶג םֹוא ןיִנעֶז רָּפֹול יד
 גינעק םעֶד ןּופ דייֵר איִד ְּךֶרֹוד ןֵסֹוטְׁש רַּפ
 ןְראועֶג ְּבעֶנעֶג ראַּב ןעֶפָא ןיִנעֶזייִרְּב יִד נּוא
 גינעק רעֶד נּוא ןשּוׁש ןּופ סאָלְׁש םעֶד ןיִא
 יד גּוא ןְקָניִרְט טְּצעֶועֶג ְךיִז ןְּבאָה ןְמָה נּוא
 יֵכָדְרָמּע :טריִאְרַפ ןעוֶועֶג זיִא ןֵׁשּוׁש טאָטְׁש
 ןְהעֶעֶג ץֶלַא טאָה קיִדְצ רעד יֵכְדְרִמ (עַדָי
 שה ןְהעֶׁשעֶג טעוו אָד סאוָו ׁשֶדֹוקַה ַחּורְּב
 םיִקיִדְצ טְכעֶגְק עֶנייַז ךרוד טְקִיִׁשעֶג טאָה
 יִנעֶו סאָו יֵכֲאְלַמּו הָירִכְז ינַח םיִאיִבָנ נּוא
 ןְלאָז אייֵז סאָד תיִזָגַה תַכְׁשִל ןיא ןְסעֶועֶג
 רֶעֹומ רָסֹורְנ רֶד ףוא ןְנאָז תֹואיִבְנ ןְטְראָד
 םִע םֶד זיִא תֹואיִבְנ רעֶייז נּוא םיִלָׁשּורְי ןּופ
 גיִצְּביִו נּוא אייוֵוְצ ןיִרעוֶו טעוּבעֶג ןיִלעוֶו

 גיִצּביִז ןעֶמ טְנייֵמ סָד םִיַלָׁשּורְי ןיִא רֶנְרעֶט
 ןיִרָדָהְנַמ ןּופ רֶטֶׁשִרָּבייֵא רַד נּוא ןיִרְדָהְנַמ
 ייוֵוְצ רָדְנאַנַא טיִמ זיִא סאָד איִׂשָנ רעֶד נּוא
 ייֵרָד יִד סוָו תֹואיִבְנ םָד זיִא םֶד גיִצְּביִו נּוא
 ןיִרעֶדְנַא םעֶד ףוא טְנאָועֶג ןֶּבאָה םיִאיִבְנ
 רעֶד ְּךאָנ ןְטייֵצ ס'אָרְזע ןיִא ׁשְדְקִמַה תיֵּב
 ןגְנעֶרְּב טְקיִׁשעֶג עֶׁשֶרָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא טֶה טייַצ
 ניצְנאַוְצ נוא ןְּביִו גּוא טֶרָדְנּוה ְּךיִז ראַפ
 ניִצְנאַַוְצ נּוא ןֵּביִז נוא טֵרָדְנּוה יד ןּופ םיִרָפֹוס
 רעֶד ןיִא ךוּב ןייַז טיִמ רָכיֵלְטיִא תֹוניִדְמ
 תֹורִינ ןְּביִרְׁשעֶג ףֹוא ןְּבאָה אייֵז גּוא דְנאַה
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 םיִניֵד ירעָייִז ףֹוא םיִדּוהְי איד ףֹוא תושק
 ןיִא ןְּביִרְׁשעֶג ייֵז ןְּבאָה ףיִרְּב ןִטְׁשְרע םעֶד
 טיִמָתַח רַפ ןְּבאָה נּואְךֶלֶמ םֶד ןּופ ןָמאָנ םָד
 זיִא םֶע נּוא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ םָתֹוח םעֶד טיִמ
 םָד נּוא םֶרָפֹול איִד ְךֶרֹוד ןְראוָועֶג טְקיִׁשעֶג
 םֹוא לאָז ןעֶמ ףיִרְּב םעֶד ןיִא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא
 עֶלַא ןיִא ׁשֹורוְֶׁא ּךַלֶמ .ריִמ ןופ ןעֶפּור
 ּוצ דירפ ןֹוׁשָל ןייַז ןיא ןְכילְטיא ּוצ רֶדְנעֶל
 ׁשְנעֶמ ןייא סאָד עידומ ְךיַא = ְךיִא ְךייא

 רֶזְנּוא ןּופ טיִנ זיִא רֶע ןְמּוקעֶג זְנּוא ּוצ זיִא
 ליוִו רֶע דְנאַל רֶונּוא ןּופ טיִנ נּוא טאָטְש
 דִנייַפ יִרְָנּוא ףֹוא ןקראטְׁש נּוא ןיִרעֶמ זנּוא
 ןופ ןּוז רעֶד ןָמָה טְסייֵה ׁשְנעֶמ רֶגיִואָד רעֶד
 וַפיֵלֲא ןּופ ןּוז רֶד לֵאּועְר ןּופ ןּוז רֶד קָלְמע
 רעֶה רָסֹורְנַא זיִא רֶע םּוחִי םֹורָנ ןּופ זיִא רֶע
 רֶנִּבְלעֶז רֶד דֶלעֶג ןיִא ךייר נּוא רֶמיִנ ןיִא
 ןּופ ְּךאַז עֶניילק ןייֵא טְרעֶנאַּב רימ ןּופ טֶה
 ייֵז סאָד ןְיוִועֶג טאָה רֶע םירּוהְי איד ןיִגעוֶו
 ירעֶייז עַלַא ןיִא גיִמְראַּפ טְכעֶר טיִנ ןיִנעֶז
 רֶע סאָד טְנאָועֶג ריִמ רַּפ טֶה רֶע נּוא ןֶכאַו
 טְרָדָנּוה ןָׁשְנעֶמ ןֵכיִלְטיִא ראַּפ ןְּבעֶג טעוֶו
 טָפֹוק ראַפ קְלאָפ םֶד ְךיִא ּבאָה ֹוזַא ןֶדֶלּונ
 .םֶד םיִאאייֵּב ןְמּונעֶג ּבאָה נּוא ייֵז ןְמייֵמ ּוצ
 ְךִיִמ ּבאָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא גינעק ְּךיִא נּוא דְלעֶג
 סע טּוט העד ןייַמ ןיִא נּוא טייֵרְפעֶג ןְגיִרְד
 ןיִסע ְךֹוא טעוֶו ריִא :ּוא ןיִלעֶפעֶג לאוו ריֵמ

 א ְךייֵלג ןעֶיירְפ ְּךיִז טעוֶו נוא ןְקניִרְט נא
 ךיִמ אייֵרְפ נא קְניִרְט נּוא םִע ְךיִא איו
 טֶה ףיִרְּב עֶגיִזאָד יד ְּךאָנ גיִכָדְרָמ עֶרֶקִיַע
 ךיִז טֶה נּוא רֶדייֵלְק עֶנייַז ןָסיִר ּוצ יֵכְדְרֶמ
 ףֹוא ׁשַא ןאַמעֶג טֶה נּוא קז ןייַא ןאָמעֶג ןָא
 טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןְפאָלעֶג זיִא נא ּפאק ןייַז
 טאָה נּוא ייֵרְׁשעֶג רֶטיִּבַא ןְגיִרְׁשעֶג טֶה נּוא
 םעֶראַּב רעֶד טאָג רעֶה רָּביִל טְנאָזעֶג ֹוזַא

 טֶה ןעֶמ ןעֶד לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןייַד רֶּביִא ךיד
 ןופ טְפְלעֶה ףֹוא טְכאַמעֶג טיִנ הָריִוְנ איד
 ןליוִו אייֵז טרעִיינ ליִמְרעֶּפ ןייַא רַדֶא זְנּוא
 איד זַא נוא ןְסייֵר םוא ןְטְראָנ ןְצְנאַג םעֶד
 ןְעֶז רַד נוא טְרעֶה רֶד סאָד ןּבאָה םיִדּוהְ
 ןְּבאָה נא ןקארׁש רעֶד ראָנְךיז אייֵז ןְבאָה
 ייֵז טיִמ זיִא רעֶמ רעֶד סאוָו טְסּואוועֶג טיִנ

 ןיִרעֶה ּוצ יֵכָדְרָמ ּוצ ןְפאָלעֶג עָלַא ןיִנעֶז נּוא
 יא ךיז ןְּבאָה סֶע נּוא  ןְהעֶׁשעֶג זיִא אָר םָו

 + לכ

 4 2 ינש םונרת

 רָרּור ןייַא ןָא ףיִׁש ןייֵא איו נוא ּךעֶטְסאַפ

 . אָד רֶדְנאַנא אייַּב םיִדּוהְי ליִּפ טְלעֶמאַועֶג
 .םיִפ עֶנייַז ףֹוא יֵכָדְרִמ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא
 .קְלאָפ נוא רעֶריִרְּב עּביִל רֶהיֵא טְגאָז נּוא
 - רָזנּוא ןּפ עֶניִדְרעו יִד נּוא עֶּביִל יד לֵאָרְׂשִי
 / טְסייוֵולֶמיִה ןיִא רֶמאָפ רנוא נּוא טאָנ רעה
  םאוָו טְרעֶהעֶנ טיִנ ריִא טאָה רֶדֶא טיִנ ריִא
 . ןְסאָּבעֶג זְנּוא ףֹוא ןֶּבאָה ןָמָה נּוא ׁשֹורְוְׁשַחֲא
 / ןּופ זְנּוא ןעֶריִל ראַפ ּוצ טיִמְתַה ראַפ נּוא
 , נּוא טְלעוֶו רֶצְנאַג רָד ןיִא לֶמיִה םָד רֶטְנּוא
 / נא ןיִא ְךֶלֶמ םוׁש ןייק טיִנ ןְּבאָה ריִמ
 . ןְואָל רַפ םיִא ףֹוא ְּךיִז ןְלאָז ריִמ םֶד דְנאַל
 , ריִמ ןְּבאָה ְּךֹוא נּוא ןֵפְלעֶה זְנּוא לאָז רֶע
 . ןֵמעֶּב וְנא רַּפ לאָז רֶע סאָד איִבָנ ןייק שיִנ
 נא ןעּומ ןְלאָז ריִמ סאוָו ןזָיוַו זנּוא לאָז נּוא
 / ןייק גּואז דְנאַל םּוׁש ןייק ריִמ ןְּבאָה ְּךֹוא
 . ןעֶפֹולָטִַא ןיִהא ןְלאָז ריִמ םֶד טאָמְׁש םּוש
 . ןעֶמעֶראַּב רֶעֶד ְךיִז לאָז רֶגיִטְכעֶמְלַא טאָנ
 - ריִמ ןעֶד ןְפְלעֶה זָנּוא לאָז נּוא זְנּוא רָּביִא
 ןייק טיִנ ןְּבאָה םִו ףאָׁש איד איו וזַא ןינעז
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 - רָמאָפ ןייק טיִנ ןּבאָה סאו םיִמֹותְי יוִו נּוא
 טיַנ ןֶּבאָה סאוָו רַדְניֵק עֶגידְנעֶגייִז יִד יוִו נּוא
 ןָא טאָה ׁשְנעֶמ רֶכיִלְטיִא נּוא רֶמּומ ןייק
 ןְּבאָה נּוא ןְעייֵרְׁש ּוצ נּוא ןְנייוִו ּוצ ןְּבֹוהעֶג
 םיִא ןֶּבאָה נּוא ׁשָדֹוק ןֹורָא סאָד ןָמּונעֶג
 . ןְּבאָה נּוא םיִדּוהְי ןּופ סאנ רָד ןיא ןְגאָרְמעֶג
 ׁשֵא טיִמ קא ןייֵא ןאָטעֶג ןָא הָרֹוּת רֶּפַס יד
 רַצַּבו ןּופ .הָׁשרּפ רֶד ןיִא טְנייֵלעֶג ןְּבאָה נּוא
 תֶׁשֹרַּפ ןיִא טייֵטְׁש םע איוִו (ְּךּואְצְמּו ְךֶל
 ריד ּוצ טעֶוו סֶע ׁשְטייֵט זיִא סאָד ןְנחֶתֶאָו
 טנייֵלעֶג םוא הָׁשרַּפ יד ןֶּבאָה יז ןיינ רייֵל

 רֶָדיוִו יַכָדְרָמ זיִא ְּךאָנ רעֶד ףֹוס םּוצ זיִּב
 טייַל יִד טְקעו רעֶד טֶה נּוא ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא

 טֶה יֵכָדְרִמ לי נּוא ןאָמ הָבּוׁשְּת ןְלאָז ייֵז
 נּוא טְנייוַועֶג רע טֶה הֵׂשעֶמ יד טְלייֵצ רעֶד
 ןְקאַּב איֵד ףֹוא ןְלאַפעֶג ןיִנעֶז ןירערְמ עֶניי
 ְעיֵרְׁש ּוצ ןֶּבֹוהעֶג ןָא רֶע טֶה ְּךאָנ רָד נּוא
 נּוא הָריַזְג רָסֹורְג רֶד ןּופ לֹאָרְׂשִי ךייַא ייוֵו
 ייֵרְׁשעֶנ ןיִרעֶטיִּב םָד טיִמ ןְפאָלעֶג רָדיוו זיִא
 ןֵמּוקנ זיא רֶע (רַע אֹבָיַו טאָטְׁש רֶד ְךְרֹוד
 רֶד ןעֶד גינעק םעֶד ןּופ רֶעֹוט םעֶד רַּפ ויִּב

 ןייַרַא טיִנ לאָז ןעֶמ ןעוֶועֶגרוֹונ טאָה ְּךֶלֶמ
 םִע קא ןייֵא ןיִא דייֵלְקעֶג ןָא רֶעט ןיִא ןייג

 זיא ו



 גוא קֵלָמַע ןייֵא ּוצ ידּוהְי ןייִא ןְמּוקעֶנ זיִא
 טיִמ ןְפֹוק םיִא לאָז רֶע םֶד ןְטעֶּבעֶג םיִא שֶה
 ןְּבעֶל לאָז רָע יֵדָּכ רעֶדְניק נּוא .ּבייוַו ןייז
 ּוטסייװ קַלְמֲע רעֶד טְגאָעֶג שֶה ֹוזא ָּבייַכְּב

 ִדּהְי ןייק ןְפֹוק טיִנ ראָמ ןעֶמ זַא טיִנ ןעֶד !
 טְליִמעֶד ןיִנְנְראַה אייז ףְראַד ןעֶמ םּוראוָו
 הָרֹוּת רָד ןּופ קּוסָּפ רֶד ןְראוָועֶג םִיּוקְמ זיִא

 טְכעֶגְק ּוצ ןְפֹוק רַּפ ןיִלעוֶו ְךייַא טעֶוו ריִא
 ןיִלעוֶו טינ ְךייַא טעוֶו ריק נּוא ןְמְסֶניִד נּוא
 ְהעֶועֶג םיִדּוהְייִד ןְּבאָה גאָט עֶלַא ניא ןפֹוק
 זיִא אָד ןְּבעֶל ּוצ ְךאנ ןְּבאָה אייז ליִּפ איו
 טייֵטְׁש הָרָוּת רעֶד ןיִא םוָו ןְראוָועֶג םִיּקְמ
 ןייז טעֶו ןְּבעֶל ןייַד (םיִאּולְּת ְךָיַח ּיָהָע
 רֶכיֵלְטיִא ןיִא נוא (הָנדְמ לֶכְבּונ ןְְנאָהעֶג
 ףוא טְפאַׁשְדְנאַל ןְכיִלְטיִא ןיִא גּוא הָניִדְמ
 ןּופ דייַר יִד טְכייֵרְגעֶג טאָה סאָו רַמְרֶע יד
 םֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא תַד ןייַז נּוא .ְּךֶלֶמ םעֶד

 נוא ןְטְסאַּפ טיִמ טיִרּוהְי יִד ּוצ טייֵקְרעורְמ

 ןיִא ןיִנעֶלעֶג ןינעזטייל ליפ ןנאָלק) גיא ןְייוו
 ןעֶורְפ עֶגְנּוי יד נּוא(הָנאֹובְּתַק ׁשַא נּוא קעֶז

 ןיִנֶו םְרעֶניִד רעֶמאק עֶדיִא נּוא רַּתְסֶא ןּופ
 נּוא וטְלייֵצ רעֶד ריִא םִע ןְּבאָה נּוא ןְמּוקעֶג

 נוא ןְקאָרְש רעֶד רֶעייז ְךיִז טאָה הֶּכְלַמ יד
 ְךיו לאָז יֵכָדְרְמ סאָד רֶדייֵלְ טְקיִׁשעֶג טֶה
 ְךיז ןופ קאַז םָד ןאָט ּפָאלאָז :וא ןְדייֵלְק ןָא
 אָרְקִּתַ ןְמעֶנ טְלאוָועֶג טיִנ ייֵז טֶה רֶע רֵּבָא
 רָנייֵא ְךֶתָה ןְפּורעֶג טֶה רַּתְסֶא נּוא (רֵּתְסֶא
 טאָה נוא רעֶניִד רעֶמאָק םֶגיִנעק םעֶד ןּופ
 יז םֶד יַבְדְרָמ ּוצ ןייֵג לאָז רע ןְטאָּבעֶג םיִא
 זיִא םֶו רָּביִא נוא טייֵמַּכ םָד םֶו ןְסיוִו לאָז
 םֹורַאויִא ְךֶחָה נּוא (ְדָתָה אֵצָיַע עֶניואָד םָד
 רעֶד ןופ סאָנ רעֶד ףוא יֵכָדְרָמ ּוצ ןְְנאַנעֶג
 נינעק םֶד ןּופ רֶעוט םֶד רַּפ זיִא םוָו טאָטְׁש
 ץֶלַא טְנאָנעֶג םיִא טֶה יֵכָדְרִמ נּוא(ול דֵגַיַע
 םֹוא םֶד נוא ןְפאָרְטעֶג םיִא ְךיִז טֶה םִע םָו
 טְגאָוֶג טֶה ןֶמָה םִו רֶּבְליִז םעֶד ןּפ גְנּוייַל
 םעֶד ןּופ תֹורְצֹוא איִד ןיִא ןיִנעוֶו טעֶו רע

 ןְכאַמ ייֵז לאָז ןעֶמ םֶד םיִדּוהְי יד רֵּפ ְּךַלֶמ -
 ןמּיקעֶג ויִא ךֶחָה נּוא (ּךְתֶה אֹבָיע ןָיִל רַפ -
 דייַר יִד טְלייֵצ רֶד ריא טֶה נּוא רֵּתִסָא ּוצ |
 טאָה רַּתְסֶא גּוא (רֶמאֹּתַע יֵכֹרְרֶמ ןּופ -

 וצ רעֶפְנִע ןייֵא ןירעק ּוצ רֶדיו ןֶּבִרְׁשעֶג
 עֶלַא ןייֵא לָמאַו נוא ייֵנ (סֹונְּכ ְּךֶלֹ) יֵכָדְרֶּמ

 יי

 געש ינש םוגרת
 ןיִסע טיִנ טְלאָז ריִא נוא ןֵׁשּוׁש ןּופ םיִדּוהְי
 נּוא טְכעֶנ ייֵרְד נּוא גאָט ייֵרד ןקְניִרְט נּוא
 וזַא ְךֹוא .ןיִלעוֶו ןעֶורְּפ גוי עֶנייֵמ טימ ְךיִא
 םעֶד ראפ ןייֵנ ךיִא לעו ְךאָנ רעֶד נא ןאָט
 לעוֶו ְךיִא ּוליפֲא ןעֶו נא ןְפּורעֶג םוא ְךֶלֶמ
 טְלעוֶו רֶר ןּֿפ ןיִרעוֶו ןירולְראַּפ םֹולָׁשְו םֵח
 םֶלֹוע ןְּבאָה ְּךיִא לעוֶו ןיִנעוֶו טְרֶעייַא ןּופ
 ןיימ טימ ןייֵג ךיִא לעוֶו טְרָדְנּוצַא נּוא אָּכַה
 זיא סע גוא (יִׁשיִלְׁשַח םֹויַּב יִהיי) ןְליוִו ןְסּונ
 ןְטְקאַפ רעֶייִז ןופ גאָט ןעֶטיִרְד םּוצ ןעֶועֶג
 דָרע רֶד ןופ ןְגאַטְׁשעֶג ףֹוא רֵּתְסֶא זיִא אָד
 ןָא ןְגְנאַנעֶג ץֶלֶא זיִא נוא ׁשֵא םעֶד ןּופ נּוא

 םיִמּנ טרָיצעג ְךיִז יִז טאָה םעֶד ְךאָנ ןְנוּבעֶג
 טיִמ ןָא טייֵטׁש והָּכְלַמַא איו ְּךייֵלְג גְוריִצ
 טיִמ נוא ריִפֹוא ןּופ דְלאָנ ןייַמ ןּופ רֶדייֵלְק
 ןֶמיִמיִד נוא ליִרעֶּפ טיִמ נוא רָריילק עֶניִדייַז
 םֶה יז אקָירֿפא ןּופ טְכאַרְּבעֶג טֶה ןעֶמ םָו
 םֶד ְךאָנ נוא פאק ריא ףֹוא ןורק יד ןאָמעֶג
 טְנאָנעֶג ֹוזַא טאָה נוא ןאָטעֶג הָלֵפְּת איִז טֶה

 םֹקֲעַי קֶחֶצִי םֶהָרְבַא ןּופ םאָנ רֶסֹורָנ אּוד
 יִשְטאָה רֶמאפ ןייֵמ ןיִמִינַּב ןּופ טאָנ רָד גּוא
 ןופ ְּךאָד ְּךיִא ייֵג ריִד רַּפ הָכוז םיִנ ןיֵּב ְּךיִא
 טיִנ ןְלאָו יֵז םָד לֵאָרְׂשִי קָלאָפ ןייַד ןינעוֶו
 ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןעוֶו גּוא ןיִרעוֶו ןיִרֹול ראַפ
 רַפ טעוֶו רעוֶו ןיִרעֶֶו ןירול רַּפ םֹולָׁשְו םַח
 לאָמ אייֵרְד גאָט ןיִא לאָמ אייֵרָד ןְנאָז ריִד
 הָיְננַח ְפְלאָהעֶג שְפאָה ּוד יוִוֹוזַא ּוא שֹודק
 וא ןָכֹוא ךעלאק םעֶד ןיִא הָיְרֲעו לֵאָׁשיִמ
 ּוטְסְלאָז וזַא ּכיִרָנ ןֶּבייֵל םעֶד םֹוא לֵאיִנָד
 ןי ןְּכעֶג ריִמ טְסְלאָז גוא ןְפְלעֶה ְךֹוא וְנּוא
 טְגאֶזעֶג יז טאָה רָּטְרעוֶו איד ןְגיא עֶנייַז ןיִא
 איִז נוא טייקמעֶראּב רָד נּוא ןיִרעֶרְט טיִמ
 ןיימ ְךיִד טעֶּב ךיא הָלפְּת איר טְגאָעֶג טֶה
 טייַצ רעֶד ןיִא הָלמִּת ןיימ רעֶהְרעֶר טאָנ
 סאָד ְנּוא ףֹוא ןְראָועֶג רַמִנ ׁשְרעֶדְנַא זיִא
 טְלעוֶו רַד ןּופ ןיִרעוֶו ןערול רֿפ ןעֶלאָז ריִמ
 ּוטְסאָה םּורד גוא ןיִגעוֶו תֹוריִכֲע יִרונּוא ןּופ
 ןֶכָה ןּופ רֶנעֶה יִד ןיִא טרעֶפְנֶעג רֶּביִא וְנּוא
 זיִא זְוא ןיִא נוא קלמִע;ןופ ןּוז רעֶד עֶׁשֶרֶה
 ְךיַא טעוֶו ריִא קּוסָּפ רעֶד ןְראוָועֶג םָיּוקִמ
 טְסְניִד וצ גוא טְכעֶגק ּוצ ןֶפֹוק ראַפ ןיִלעוֶו
 ןֶפֹוק ןיִלעוֶו טיִנ ְּךייֵאֹוטעֶו רֶנייֵק נּוא ןְרָייֵמ
 ּוצ וָנּוא ףֹוא ןְנְנאַנעֶג םֹוא זיִא ןיד רעֶד גּוא

 ןמיימ
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 םָלֹועלְׁש ונוּבר זְנּוא ןְגיִליִמ רַּפ ּוצ נוא ןְמייֵמ
 ןָפיִרְגַּב םֶה ּוניֵבָא םֶהָרְבַא יוֵו וָנּוא קְנעֶרעֶג
 וְלאַהזייז ןיִא דְנאַה עקניל ןייז טימ קָחֶצִי ןָא
 ןָמּונעֶג רע טָה .דְנאַה רֵמְכעֶר רָה טיִמ גּוא
 םָד נּוא ןְטְכעֶׁש ּוצ םיִא רֶסעֶמ טֶבעֶׁש םָד
 טיִנ טאָה נוא ןאָמעֶג ּביִל ּוצ ריִד רֶע טאָה
 ןאָמעֶג םאָה נוא דייֵר עֶנייד ןְטְלאַהעֶג ףֹוא
 רָד ְּךֹוא ְּךיִד ּוטְסְרעֶהעֶנ ֹוזַא תֹוחיִלְׁש ןייַד
 ירעֶייַא טֶניִּפֲע לָמיִה ריִא נוא ןיִמעֶראַּב
 םיִכָאְלַמ עֶגיִמיִראַּברַד יד ןְזאָל נוא רֶטְסְנעֶפ
 טעייֵרְׁש םיִכָאָלַמ ריִא נוא ןאָט הָלּפְּת ְךֹוא
 ּוצ ייוֵו יוא טְנאָז נוא ייֵרְׁשעֶג רֶטיֵּבַא טיִמ

 ְךיִא ןירעוֶו ןְרול רַּפ לאָז יִז םֶד טְלעוֶו רֶר
 ּוד ןעֶד ריִמ רעֶפְנע ןְפּורעֶג טאָנ ּוצ ּבאָה
 הָרְצִא ןיא זיא םוִו ָכיֵלְטיִא ְךאָד טְסְרעֶפְנֶע
 עֶסֹורְג רַזנּוא ְּךאָד ּוטְסְהעֶז טְרָדְנּוצַא נּוא
 טְסְלאַה ּוד ןּונַחְו םּוחַר ְךאָד טְסייֵה נּוא הָרָצ
 ְַרְׂשי ּוצ ץְכעֶלְׁש טוט םו עָׁשֶר םעֶד ףֹוא

 ּומְסְלאָז םּורְד לֵאָרְׂשִי ּוצסְטּונןיִרעֶמ ּוצ יֵדָּכ =;
 טְסייֵה ּוד תֹונוֲע יִרעֶזנּוא ןייַז לַחֹומ ווא ?

 דאָנעֶג טְסּוט ּוד םָד (םיִפָלֲאָל דָסָה הֶׂשֹועע
 ןעוֶועֶג ךֹוא טְסיִּב ּוד תֹורֹוד דְנִזט ּוצ
 סאָד ןעֶד זיִא ןירעֶטְלע יִרעֶזְנּא ּוצ םּוחַרַא
 טיִמ טְגיִטעֶטְׁשאַּב טְסאָה ּוד םוִו הֵעּובְׁש יד
 ןּופ הָרָצ יִד טְרעֶהעֶג טְסאָה ּוד איוִו ֹוזַא ייֵז
 וזַא ׁשיִפ ןיִא ןעֶוועֶג זיִא רָע זַא איִבְנַה הָנֹוי
 ריִמ סאו הָרָצ רָונּוא ןיִרעֶה ְּךֹוא ּומְסְלאָו
 רָד ףֹוא טְציִז םוָו הָׁשא ןייֵא איו ֹוזַא ןיִנעֶז
 םֹורַא זְנּוא ּוטְסְלאָז םּורָד ליִטָׁש ְּךאָרְּב
 גְניִרְטייוַו רֶד ןייֵא ּוצ הָרָצ רֶזנּא ןּופ ןְפְלעֶה
 םִו אּונ טְסאַפעֶג ְּךיִא ּבאָה םיִתיִנֲעַּת ייֵרְד
 ְךיִא טְלעוֶו רעֶד ןופ ראַה ןאָט ְּךיִא לאָז
 ראָנ םיִתיִנֲעַּת ליִפ טְסאַפעֶג לאו טְלאוָו
 ּוד םָד םיִתיִנַּת יירד טימ זיא הָנווַּבןייֵמ
 םִדםֲהְרבַא ןּופ תּוכְז םעֶד ןְקְנעֶדעֶג טְסֶלאָז
 ףֹוא קֶחֶצִי טיִמ געט ייֵרָד ןגָנאַגעֶג זיִא רֶע
 ּוד נּוא הָדיִקע רעֶד ףֹוא םיִא .ןְגְנעֶרְּב ּוצ
 רֶדָניִק עֶנייַז ןעוֶו ןעוֶועֶג חחיִּטְּבַמ םיִא טְכאָה
 םעֶד ןקְנעֶרעֶג ּוטְסעוֶו הָרָצִא ןיִא ןייַז ןיִלעוֶו
 עט ייֵרְד יד ְךֹוא נּוא הָדְיקֲעו רֶד ןּופ תּוכָז
 סאוָו םיִלֵאָרְׂשִי םִיוָל  םיִנֲהּכ ןינעק ןיִנעֶז
 ןְּבאָה נוא הֶרֹוּת איד ןעוֶועֶג לֵּבקִמ ןְּבאָה
 אייז ּוטְסְלאָז םּורְד ועַמְׁשִנְו הָׂשֲעַע טְגאָועֶנ

 ינש םוגרת

 רֶד נוא (ךְלֶמַה רֶמאֹיַע הָדּועְס רָד ּוצ ןֶמֶה

 (ֶמָה אֵצָיַע הָדּעְס ירעֶדְנאַנַא ףֹוא ןמּק !

 ,|תּוכְז םעֶד ןיִא קְנעֶרעֶג (תֹואָבְּצַה יֵהלֲא 'הנ
 ן|שינ טְסְלאָז נוא בֹקֲעו קָחְצִי םֶהֶרְבַא ןּופ
 טעֶּבעֶג ןיימ נוא דייר עֶיימ ןופ ןירעק רֶדיוו
 !| םע (תֹואְרִּכ יִהְיַע .ְטְלאַה ףֹוא טינ ּוטְסְלאָז
 *| רּתַסַא ןְהעֶו רֶד טֶה גינעק רָד זַא ןעוֶועֶג זיִא
 !| ןֵח אֹׂשֹונ איז םָה ֹוזַא ףֹוה ראָפ ןיִא ןייֵטְׁש
 .איִז טֶהיְּדַלָמ רָד איו ןֵגוא עֶנייַז ןיא ןעוֶועֶג
 ;| איד טְכייֵדְגעֶג ריִא רַע טאָה וזַא ןְהעֶז רעֶד
 | רַּתְסֶא נּוא דְנאַה ןייַז ןיֵא םאוָו טיר ינָדְלאָנ
 פט ןיא טְרירעֶג טאָה נּוא טְנְהעֶגעֶג טאָה
 .| גיִנעֶק רעֶד נּוא אּהָל רָמאֹיַת טיִר רעֶד ןּופ
 | ןנינעק ריֵד זיִא סאָו טְנאָזעֶג ריִא ּוצ טאָה
 *| טעוֶו סֶע רעֶנאַּב ןייֵדו זיִא סאוָו נּוא .רַּתְסֶא
 -| ןּופ ּבְלאַה ויִּב ּוליֵפֲא ןְּבעֶגעֶג ןיִרעוֶו ריִד
 *| רַּתְסֶא זַא (רֶּתְפֶא רֶמאֹּתַו הָכּולְמ ןייַמ
 | טְגאָו רע םָד ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְרעֶה רָד טֶה
 | זיִא הָכּולְמ עֶּבְלאַה זיִּב ןְּבעֶג ריִד לעו ְךיִא
 ,| ןְתאָועֶג ןְקאָרְׁש רעֶד הָחָמִׂש םֹורְנ רַפ איז
 | טְלעֶפעֶג לאוו םִע ּבֹוא טְרעֶפְנעֶג טאָה נּוא
 .| ןִמָה נּוא גיִנעק רעֶד ןעֶמּוק לאָז גיִנעק םעֶד
 טייֵרְּבעֶג ןָא ּבאָה ְךיִא םוָו הָדּועְס רֶד ףוא
 ןָפּר לאָז ןעֶמ טְנאֶזעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד נּוא

 הָדּעְס רֶד ייַּב רַּתְפֶא ּוצ טְגאָזעג שֶה ְּךֶלֶמ
 . םע שעווו רעֶנאַּב ןייד זיִא םוָו ןייוַו םעֶד ןּופ
 | הֶׁשֹקַּב ןייַד זיִא םֶוח נּוא ןיִרעוֶו ןְּבעֶגעֶג ריד
 | עֶּבְלאַה ויִּב ּוליִפַא ןיִרעוֶו ןאָטעֶג םִע טעוֶו
 | ןייַמ טְרעֶפְנֶעֶנ םיא טאָה איִז נּוא הָכּולְמ
 | ּבאָה ְךיִא בֹוא (יִזְואָצֶמ םִא) זיִא רעֶנאַּב

 לאָמַא ְךאָנּוטְסְלאָז ֵֹוא עֶנייד ןיִא ןֵח ןנּופעֶג

 ןיִּבְלעֶז םָד ןיִא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא ויִא ןִמָה נּוא
 ְּהעֶו רעֶד טאָה רֶע זַא רָּבִא ְךעֶלייֵרְּפ גאָט
 גּוא .ניִנעק םעֶד ןּופ רעֹוט ןיִא טְציז יֵכָדְרִמ
 ְךיִז טְקיִּב נּוא םיִא רַּפ ףֹוא טיִנ טייִמְׁש רו

 טיִמ ןְראָועֶג טְליִּפ רעֶד רֶע זיא אָד טיִנ
 נּוא (קֵּפַאְתִיַע יֵכְדְרָמ רָּביִא ןְראָצ םיִרָנ
 נּוא גיִדְנעֶלייֵא זֹוה ןייַז ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא ןֶמָה
 .ּךֹוא נּוא דֶנייַרְּפ עֶנייֵז ןעֶפּור טְקִיִׁשעֶג טאָה
 טאָה נּוא (םֶהָל רֵּפַסְיַע יֹורְּפ זֹוה ןייַז ׁשֶרָז
 טייֵקְרַּפְכַא נּוא טייקכבייר ןייז טְלייֵצ רֶד ייֵז

 םֶד נּוא טְרָפְּכַאעֶג םיִא טֶה גינעק רעֶד םֶח
 רע



 ןעֶרעֶה עֶלַא רָּביִא ןֵּבֹוה 'רעֶד םיִא טֶה רע!
 נוא (ןֶמָה רֶמאֹיֵע גונעק םֶד ןּופ טְכעֶנְק נּוא

 רַּתְסֶא ןְגינעק יד טְנאָועֶג אייֵז וצ טאָה ןֶמָה
 הָדּועָס רֶד ףוא ןְטעֶּבעֶג טיִג םָנייק יא טֶה
 ןְנְראָמ ןיגעק} גוא ְּךיִמ ראָנ נינעק םעֶד טיִמ
 טיִמ הָדּועְס רעֶד ףוא ןְפּורעֶג ְּךֹוא ְךיִא ןיִּב
 טְמּוק ייַּב ץֶלַא םָד נּוא-(הָז לֶבונ נינעק םָד
 םעֶד יֵכָדְרָמ העַזְרעֶד ְּךיִא תַעַׁשְּב טיִנ ריֵמ
 נּוא ניִנעק םעֶד ןּופ רעוט ןיִא ןעֶציִז יִדּוהִי

 ןיימ ןיִא היירפ ןייק טיִנ ריִמ טייג םּורָד :

 ּוצ טֶה ּבייַװ ןייַז (ׁשֶרָז ולּפרְמאַּתַע ןְצְראַה !
 ןיִא םֶרעֶּבאָהְּביִל עֶלַא ְּךֹוא נוא טְנאָזעֶג םיִא
 ןעֶד ןיִנעֶרְּב ראַּפ טיִנ םיִא ּוטְסְנעק רעייַּפ
 לֵאָׁשיִמ הָיָה ךֹוא נּוא םֶהְרְבַא רֶמאָפ ןייַ

 ךלאק םעֶד ןופ ןְראוָועֶג לּוציִנ ןיִנעֶז הָיְרוֲע

 ןְפְראוָועֶג ןיירא ייז ןְּבאָה סאוָו יד נּוא ןֵבֹוא
 דְרעוֶוְׁש רָד טיִמ ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב ר ןיִנעֶז
 רֶטאָפ ןייַז ןעֶד ןְטייֵט טיִנָדֹוא םיִא ּוטְסְנאָק
 ָסאַו םעֶד ךרוד ,ןְראוָועֶג לּוציִנ זיִא קָחְצִי
 שיִמ הָׂשֹמ ןעֶד ןאָט טינ ְךֹוא םיא ּוטְסְנאג
 רַפ ןְראועֶג ןְפְלאָהעֶג ןּֿפ רָד ןיִנעז ןֵדוי יד
 ןעֶד ןְפְראוַו טיִנ ְךֹוא םיא ּוטְסְנעֶק ןְּבייַל יִד
 ןופ רעֶד ןְראוָועֶג לּוציִנ זיִא איִבָנַה לֵאינָד
 יָד ןעֶד טיִנ ךֹוא םיִא ּוטְסְנעק ןְנייֵטְׁשְראַּפ
 טיִמ יִּתְׁשִלְּפַה תִיָלָג טיִגְרהעֶג טאָה ּךֶלֶמַה

 טיִנ הֶצֵע ירעֶדְנַא ןייֵק ויִא םּורָד ןייֵטְׁשַא
 ןעֶכאַמ טְסְלאָז ראָנ ןעֶמּוק אייֵב ּוצ יֵכָדְרָמ
 ןיִרְמְלעעֶנייז ןעֶד ןְלייֵא ניִצִפיִפ ןּופ הָיִלְּתִא
 נוא ןְראוָועֶגטְביִרָּפעֶגטיִנ טיִמאַד ְּךאָנןיִנעֶ
 נוא ְךֶלֶמ םוצ ןייֵג וטְסְלאָז היפ ןֵגְראָמ
 יֵבְדרְמ ָסייֵה ריִד לאָז רֶע ןְנאָז םיא טְסְלאָז
 לאוו ןֶמָה רַפ זיִא הֶצֵע יד נּוא ןְגְנעֶה ףֹורָד
 הָיְלְּת איד טְכאַמעֶג טאָה רע נוא ןיִלעֶפעֶנ

 :טְסְּבְלעֶז ְךז רַּפ רֶּבֶא
 זיִא טְכאַנ דָניִּבְלעֶז רֶד ןיִא (אּוהַה הָליַלַּב

 יִד ןּופ ייֵרְׁשעֶג סאָד ןְגְנאַגעֶג ףֹורַא
 ייֵדְׁשעֶג סֶד יוִו ֹוזַא י'שה רֵפ לֵאָרְׂשִי רֶדְניֵק |

 ןיִנעֶז הָלֲעַמ יַכֲאְלִמ יד נּוא ךילעקיצ יד ןּופ
 ןְנאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז גוא ןְראוָועֶג טְלעֶנאָו ראַפ
 טְגאָועֶג טאָה רֶניֵא נוא ׁשיִניִקעֶרְׁשְרעֶד ןיִא !
 איד ןְמיקעֶג יִאְדַוַא זיִא םֶע ןיִרעֶדְנַא םּוצ !

 א ןיִרעֶו בּורָח לאָז טְלעוו יֵד סאָד טייֵצ
 יָנעָו גוא טְלעֶמאַועֶגְנַא עֶלַא .ְךיִז ןעֶּבאָה

 רעש ינש םונרת
 טְנעֶרְפעֶג ייֵז טָהזמאָנ נוא יישה דּפ ןְגְנאַנעֶג
 ךיִא םו טֶד זיִא ְךיִלְקיִצ ןּופ לֹוקַא רַפ םוו
 תַרֵמ רעֶד טְרעֶפְנִטִנ םיִא טאָה אָד רעֶה
 ְךיִלְיִצ ןּופ לֹוק ןייק טיִנ זיִא םֶד םיִמֲחַרָה
 לֵאָׂשִי ריק יִ ןּופ ייֵרְשעֶנַא זיִא םִע ראָנ
 טייֵטעֶג ןְראוָועֶג טְפֹוק רַפ עֶלַא ןיִנֶז ייֵז םָד
 זיִא דֶלאַּב ֹוזַא עֶׁשֶרָה ןֶמֶה ְּךֶרֹוד ןירעוֶו ּוצ

 טייֵקְמעֶראַּבְרָד טיִמ ןְראָועֶג טֶליִפְרָדי"שה !
 ְָרָׂשַי קָלאָּפ ןייַז ףֹוא םֶטּנ טְנאָועֶג טֶה נּוא
 םֶתֹוח םעֶד ןיִכעֶרְּב ףֹוא ןְסייֵהעֶג טאָה נּוא
 לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןְראוָועֶג טיִמָתַח רַּפ זיִא סאוָו
 םיִכָאְלַמ יִד ףֹוא ןֶלֹוּפאַּב טָה נא ןעֶזייֵּב ּוצ
 ייֵז סֶָד גְניִלְמּוט רַפ ףֹוא םיִנּומְמ ןיִנעֶז סאוָו
 םיִא ןְלאָז נּוא ׁשֹורְוְׁשַחֲא ּוצ ןְלְמּוט רַּפ ןְלאָז
 זיִא ְךֶלֶמ רֶד ואז ףאָלְׁש ןייַזןופ ןְלְנאוָו רַפ
 טאָה רֶע נוא !גירורְט ץְנאַג ןְנאַטְׁשטִנ ףֹוא
 ְגנעֶרְּב לאָז רַע רֵפֹוס םָדיֵׁשְמַׁש ּוצ טְנאָזעֶג
 זיִא םִע םִו ןְהעֶז לאָז נּוא תֹונֹורְכִז רֶּפֵס םֶד
 נוא יֵדָמּו םֵרָפ ןּופ םיִכָלְמ עֶלא ּוצ ןְהעֶׁשעֶג
 טאָה יֵׁשְמִׁש זַא ןְהעֶׁשעֶג זיִא גיִּבייֵא ןּופ םוָו
 ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ףֹורְד םָוטאַלְּב םֶד ןְהעֶז רֶד
 ןָתְנִּב טיִמ ְּךָלֶמ םּוצ ןאָטעֶג טֶה יֵכְדְרֶמ םוִנ
 רָמעֶלְּב יִד טְרעֶקעֶגְמּוא רע טֶה ֹוזַא ׁשֵרָתָו
 מאָה ֹוזַא ןעֶנייֵל טְלאוָועֶג טיָנ ייֵז טאָה נּוא

 רָטעֶלְּב יֵד םֶד י"שה ןּופ ןָליוִו רָד טְכאַמעֶג
 טְסֶּבְלעֶז ןיִעֶז נוא טְניִפעֶג ןיילַא ְךיִז ןְּבאָה
 (בּותָכ אֵצָמִיַעְךָלַמ םָד רַּפ ןְראוָועֶג טְנייֵלעֶג
 יֵכָרְרֶמ סאוָו ןֶּביִרְׁשעֶג ןְנּופעֶג טאָה ןעֶמ גּוא
 ייוֵוצ ףֹוא ְּךֶלֶמ םעֶד רַּפ טנאלק רַפ טאָה
 ןְּבאָה אייז סאָד ׁשֶרָתְו ןֶתְנִּב רעֶניִד רֶמאֵק
 ניִנעק ּוָד ןיִא דֶנעַה יד ןיִקעֶרְטְׁש טְלאָועֶג
 ְךַלֶמ רעֶד נּוא (ְֿךֶלֹּיַה רָמאיע ׁשֹורְוְׁשַחֲא

 ןֶמֶה נּוא ףֹוהְראָפ ןיא זיִא רעוֶו טְנאָזעֶג טֶה
 ףֹוהְראָפ ןְטְפְניִנייו ןָסֹוא םָד ןיִא ןֵמּוקעֶג זיִא
 נינעק םֶד ןּופ ןְטעֶּב ּוצ ווה סְניִנעֶק םֶד ןּוּפ
 הָיַלְּת רֶד ףוא יֵכָדְרֶמ ןְגְנעֶה ןָסייֵה לאָז רֶע
 : =+ איד טְנאָועֶג ןֶּבאָה (ְּדֶלֶמַה יֵרֲעַנ ּורְמאיע

 ןיִא טייֵטְׁש ןֵמָה ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ רעֶניד עֶגנּוי
 רֶע ואָל טְגאָועֶג ךֶלֶמ רעֶד טאָה ףֹוהְראַפ
 ןייַרַא זיִא ןֶמָה גוא מָה אֹביַע ןייֵג ןייֵרַא
 גינעק רֶד םיִא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה אָד ןְמּוקעֶג
 םעֶד ּוצ ןאָמ ןָא ןעֶמ לאָז דֹובָּכַא רַּפ סאוָו

 דֹובָּכ ןייַ ןיִא טְרעֶנאַּב ְךֶלֶמ רֶד םוָו ןׁשְנעֶמ
 גוא ו :
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 טְרעֶגַּב ןָמעוֶו ּוצג טְכאַרְמעֶגְךיִז טֶה ןֶמֶה גּוא
 ריִמ רֶדָייִא רעֶמ ןאָט ּוצ ןָא רֹוכָּכ ְּךֶלֶמ רָד
 גינעק םּוצ טְגאָועֶג ןֶמֶה טאָה (ןֶמִֶה רַמאֹיֵע
 רֹובָּכ ןייַז טְרעֶנַּב ְּךֶלֶמ רֶד סו ׁשְנעֶמ םעֶד
 עֶכיִלְגיִנעק םֶד ןְעֶרְּב ןעֶמ לאָז ׁשּובְלּואיִבְט
 גוא ןְרייֵלק ןָא טְנעֶלְפ ניִנעֶק רָד םוָו דייַלק
 ןְטייֵר ּוצ טְגעֶלְפ גינעק רעֶד םִִו דְרעַּפ םֶד
 ןייַז ףֹוא ןיִרעוֶו ןְּבעֶנעֶג לאָז ןֹורק איִד גּוא
 ןְּבעֶג רֶרעֶפ םאָד לאָז ןעֶמ נּוא (ןֹותָנו פאק
 סְנינעק םעֶד ןוֿפ םעֶנייִא ןּופ דנעֶה איִד ןיִא
 ןְדייֵלְק ןָא ןְׁשְנעֶמ םעֶד לאָז רע גיא ןטְרעֶה
 דְרעּפ ןעֶפֹוא ןעֶטייֵר ןעֶכאַמ םיִא לאָז נּוא
 לאָז ןעֶמ נּוא טאטׁש רַד ןּופ ןְסאַג יד ְךְרֹוד
 ןאָטעֶג ןיִרעוֶו לאָז ֹזַא ןָפּור םֹוא םיִא ראַפ
 ןיִא טְרעֶנאַּב גינעק רעֶד סוֶו ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ
 יֵד טְרעֶה רָד טאָה גינעק רֶד זַא דֹובָּכ ןייַ
 ַא ןיִלעֶּפעֶג לאו םיִא זיִא ןֶמֶה ןּופ הֶצֵע
 ןאָט ןָא דובָּכ ןֶסֹורְנַא ֹוזַא יֵכָדְרֶמ לאָז ןעֶמ
 ּוצ טְנאָועֶג ְּךֶלֶמ רעֶד טאָה (ךֶלָמַה רֶמאֹיַע
 םעֶנ נּוא רָצֹוא ןייַמ ןיִא אייֵג נוא לייא ןִמָה

 םעֶד יֵכְדְרָמ ןאָט ןָא ּוטְפְלאְָו נּוא ץֶלַא םֶד
 יו ְךייַלְנ דֹובָּכ םעֶד ןָא םיִא הוט נּוא יִדּוהְי
 רָּביִל טְגאָזעֶג ןמֶה טֶה ֹוזַא טְגאָועֶג טְסאָה ּוד
 םיִדּוהְי ליפ ןְדְנאַה רַפ ןיִנעֶז סע גיִנעֶק רעֶה
 ןייג ךיא לאָז ןֵכְלעוו ּוצ יֵכְרְרָמ ןְסייֵה סאוָו
 יֵכָרְרֶמ םעֶד ּוצ טְנאָועֶג גיִנעק רֶד טֶה ֹוזא
 רעֶד טאָה ןֶמֶה זַא רעֶוט ןיימ ןיִא טְציִז םוָנ
 ףוא זיִא ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ הָנַּכ יד סָד טְרעֶה
 ןְקאָרְׁש רֶד רייז רע;זיא דֶנייַפ ןייַ יֵכְדְרְמ
 טְרעֶטְצְניִפ ראַפ זיִא םיִנָּפ ןייַז נּוא ןְראוָועֶג
 ןְראוָועֶג טמירק רפ זיִא לֹומ ןייַז נּוא ןְראוָועֶג

 טְרעֶטיִצ רעֶד ןינעֶז רעֶדילְג עֶעיִז עֶלַא גּוא
 ּוצ טְּפאַלְקעֶנ ןְּבאָה עיִנק עֶנייַז נּוא ןְראוָועֶג
 םּוצ רֶדיוִו טְנאָזעֶג טאָה רֶע נּוא רָדְנאַנַא
 טיִנ םייוִו ְךיִא ןירעוט ליפ טְסאָה ּוד ְּךֶלֶמ
 ְךֶלֶמ רָד טֶה ֹוזַא טְסְנייֵמ ּוד רעֶוט ןְכְלעוֶו
 רעֶד טְגאָנעֶג ְּךאָדְו ריִד ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג
 ןִמֶה טאָה רֶעט ןייַמ ןיִא שצציז םוָו יִכְדְרָמ
 ליִפ טְסאָה ּוד גינעק רעֶה רָּביל טְנאָועֶג
 טְגאָועֶגְךֶלֶמ רֶד טֶה ץיִלאַּפ ןייַד ןיִא ןיִרעוט
 ידּוהְי רֶד יֵכָדְרֶמ רֶד טְגאָזעֶג ריד ּבאָה ְּךיִא
 םּוצ טייֵג ןעֶמ יוִו רעֶוט ןייֵמ ןיא טְציִז סאוָו
 .רעֶד טְגאָזעֶג היו ןֶמָה טֶה אָד זֹוה ןֶעֹורְפ

 7 : ינש םוגרת
 / עֶנייֵז נוא אֵנֹוׂשִי ןייַמ זיא יֵכָדְרְמ רֶניִּבלעֶז
  םיִאָנֹוׂש םניִרְטְלֶעענייַמ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ןיִרשְלֶע
 - ןֵּבעֶנ ריד לע ְךיִא גיִנעק עֶה רֶּביִל םּורְד
 .םיִא הוט נוא רעֶּבְליִו רֶנְטְנעֶצ דנְיְזוט ןְהעֶצ
 ּוצ טְגאָוֶג ְךֶלֶמ רָד טֶה ןָא טיִנ דֹובָּכ םעֶד
 ּוטְסְלאָז רעֶּבֶליִז רעֶנְטְנעֶצ דְניִוט איד ןֶמָה
  םיִא ּוטְזומ דֹובָּכ םעֶד נּוא ןֶּבעֶנ ְּךֹוא םיִא

 .רעֶהֹרָּביִל טְגאָועֶג רֶדיוו ןֶמָה טֶה ןאָט ְּךֹוא
 םיִא ראַפ ןָפֹול ןוז ןְהעֶצ עֶנייַמ ןאָל גינעק
 ,ןיִרעוֶו ןאָמעֶג טיִנ םיִא לאָז רֹובָּכ רעֶד נּוא
 | לּוא ּבייו ןייַד טיִמ ּוד טְנאָזעֶג ְּךֶלֵמ רֶד טֶה
 | גּואןייַז גיִנעֶמ רָמְנּוא םיִא ריִא ּוטְזומ רֶדְניֵק

 ןָמָה טאָה דֹובָּכ םעֶד ןָא טְרָּבְלעֶז םיִא הּומ
 טְקיִׁשעֶגטְסאָה ּודניִנעק רָּביִל טְנאָועֶג רֶדיוִו
 .רֶע םֶד רֶדְנעֶק עֶלַא ןיא טאָּבעֶג נּוא ףיִרְּב
 ןירעוֶו טְניִליִט רַּפ ןְלאָז קְלאָפ ןייַז ראָנ נוא
 || ןאָט ןָא רֹובָּכַא ֹוזַא םיִא טְסְליוִו ּוד ןעוֶו אּונ
 | ןיִרעֶטְׁש רַּפ טְסְליוִו ּוד זַא םֹוא ְךאָד טְזייוו
 | ְסייוַו ּוד ןְגאָז טייל יִד ןיִלעֶו םָו הָריְֵ יִד
 | ןְכעֶרְּב ּוצ סאָד טְכעֶר טיִנ זיִא םִע ְךאָד
 | ןאָט ןָא טיִנ רֹובָּכַא ֹוזַא םיִא ןעֶמ ןאק םּורְד
 | איֵד לעֶו ְךיִא טְנאָזעֶג רֶריוו ְּךֶלֶמ רעֶד טֶה
 | ּוטָװמ דֹובָּכ םעֶד נּוא ןיִרעֶטְׁש ראַפ הָרי

 | ןֶמֶה טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד נוא אָט ןָא ְּךֹוא םיִא
 | יִנ םוז נּוא ייֵג טְגאָזעֶג טֶה נּוא ןְגיִרְׁשעֶנ ןָא
 || ןיימ טְנאָועֶג טְסאָה ּוד םָו ץֶלַא םֶָד ּומ נּוא
 | ךאֵ!םּוש ןייק טְסְלאָז נוא יֵבְדְרִמ ֶעיִרְטעֶג
 | יו שּובלַה תֶא ןמֶה חֹקָיַו ןְכעֶרְּב ּפָא טיִנ
 | םינ ןינעֶז רייֵר עֶנייֵנ סאָד ןְהעֶזעֶג טאָה ןֶמֶה
 | ןְְנאַנעֶג רע ויִא ֹווא ְּךֶלֶמ םעֶד אייַּב טְכַאעֶג
 (| נּוא רֶצֹוא םְניִנעק םָד ןיִא טייֵקְרֶעֹורְמ טיִמ
 {| םֶה ְּךֶלֶמ רעֶד סאוָו ץֶלַא ןְמּונעֶג סֹורַא טֶה
 | ןיִא ןְגְנאגעֶג רָע ויִא ְךאָנ רעד ןְלופאַּב םיִא
 (| עֶמּונ םאָד ןְמּונעֶג טאָה נּוא ןייַרַא לאַטְׁש
 ;| ְןֵמּונעֶג טאָה נּוא גנוריִצ ןייַז ראָנ טימ דְרעֶפ
 !| נוא לָסְקַא ןייַז ףֹוא רעֶדייֵלק תּוכָלַמ עֶלַא
 ןייז ןיִא םֹוצ יִנעֶדְלאָנ רעֶד ייַּב דְרעֶפ סאָד
 || יִכָדְרָמ ּוצ דֹובָּכ טיִמ ןְנְנאַנעֶג זיִא נּוא דְנאַה
 }) יישה ןּופ ןעוֶועֶג טְרעֶׁשאַּב םיִא זיִא םֶד נּוא
 ו| ׁשֹורֵוְׁשִחַאְּדְלְמ רֶד ןְטאָּבעֶג םיִאשֶהֹוזַא נּוא
 עשר םעֶד ןְהעֶז רעֶרטאָה יִכְרְרְמ זַא רֶּכֶא
 נ| עֶנייַו וצ טְנאָועֶג רֶע טאָה זזַא ןעֶטייוו ןּופ
 !|לֶא רָה היפ ןעֶק יא ןופ רעֶו םיִרִמְלַּ
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 ינש םוגרת

 ְךימ עֶׁשֶר רעֶד ןָמָה טמיק אָד ןעֶד ןְהילְפ
 טיִנ ריִמ רָּביִא ריִא טְלאָז םּורָד ןֶמייֵמ ּוצ
 םיִדיִמְלַּת איִד ןֶּבאָה ֹוזַא ןיִרעוֶו טיִנְראַהעֶג
 רָדְנאַנַּב טֹוט ןייַא ןיִלעוֶו רימ טְרעֶפְנֶעֶנ םיִא
 טְגאָזעֶנ אייז ּוצ יֵבֹרֲרֶמ טאָה ֹוזַא ןֵּבראַטְׁש
 ןיִלעֶו ריִמ ךייַא רַּפ טְניִרעֶל נּוא טייַנ אּונ
 נּוא הָלִּפְּת נוא ןיִנְרעֶל ָזנוא ןיִא ןְּבְראַטְׁש
 נוא ןֶסיִנ ןיִא גאָט ןְהעֶצְכעֶז ןעוֶועֶג זיִא םאָד
 גנעֶרְּב טְעֶלְפ ןעמ יו טְניִרעֶלעֶג ןְּבאָה יי
 תַעַׁשְּב ןָסיֵנ ןיא גאט ןְהעֶצְכעֶו רֶמֹוע םעֶד
 נּוא ןְנאַטְׁשעֶג ְךאָנ זיא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָד
 ןירעֶה ּוצ ןְטייו ןופ טְלעֶטְׁשעֶג ךיִז טֶה ןֶמָה
 טְנעֶרְּפעֶג ייֵז רֶע טֶה ןיִנְרעֶל רֶדניִק יד םוִו
 זַא טְרעֶפְנֶֶג םיִא ייֵז ןְּבאָה ןיְִרעֶל ייֵז םאוָו
 ריִמ ןְּבאָה דֶנאַל רֶונא ןיא ןעוועֶג ןיִנעֶז ריִמ
 רֶמֹוע םֶד טְכאַרְּבעֶג גאָט ןְיִטְנייַה םעֶּד ןיִא
 רָמֹוע רעֶד זיִא םִװ שְגעֶרְּפעֶג ןֶמָה טֶה ֹוזַא
 םיִריִמְַּ ִד ְּבאָה דְלאָג רֶדֶא רֶּבָליזןעֶועֶג
 ראָנ ןעוֶועֶג רעֶמ םיִנ זיִא םִע ןייֵנ טְאֶועֶג
 טְנאָעֶג ןֶמָה טאָה לֶהעֶמ ןְטְׁשְרעֶג לעֶּפייַנַא

 ןּופ ןְפְלאָהעֶג רעֶמ טֶה לְהעמ לֶסיֵּב רֶעייֵא
 ְךיִא םאָו רעֶּבֶליִוןְטְנעֶצ טְניִֹוט ןְהעֶצ איד
 טֶה רֶע סֶד נינעק םעֶד ןְּבעֶג טְלאוָועֶג ּבאָה

 םּורָד זיִא סאָד נּוא ןְמעֶנ טְלאָועֶג טיִנ אייֵז
 ןיא טאָג רעֶייַא ּוצ םֶּביִלעֶג טְנעֶז ריִא לייוו
 ירֲעייַא ןופ טייצ עָלַא ךייַא טְּפְלעֶה רֶע לָמיִה
 ייֵטׁש ֵכְרְרָמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה ןֶמָה גּוא דֶנייַפ
 ןּופ קיִדַצ ּוד ףֹוא ייֵטְׁש יֵכָדְרֶמ רֶּביִל ףֹוא
 הּומ נּוא ףֹוא אייֵטְׁש בקעַיו קָחְצָי םֶהָרָבַאי
 םֶד ןּופ םֹורַא ייֵנ נּוא קאַז ןייַד ריִד ןופ ּפָא
 ןְפְלאָהעֶג רעֶמ ריד טֶה הָפְּת ןייַד ןעֶד ׁשֵא
 סו רֵּבְליִז רעֶנְמְעֶצ רֶניוֹוט ןְהעֶצ עֶנייֵמ זַא
 לאָז רע ןְּבעֶג נינעק,םָד טְלאוָועֶג ּבאָה ְּךיִא
 םֶד ןְסיוו יִיַו נּוא ןאָט ןָא טיִנ דָנאַׁש יִד ריִמי
 ריד טאָה גיִּבייֵא רֶע זיִא טְּבֹולעֶג טאָנ ןייַד
 ןָא דיילק םּורד טְגייֵלעֶג ףֹוא ֹוזַא ץֶלַא םָד
 ןעֶד גינעק םעֶד ןּופ רַדייֵלק עֶכיִלְטְסעק יד
 ןְטייַר טְזּומ ּוד נּוא טקִיִשעֶג ריִד ייֵז טֶה ןעֶמ |

 ןסֹורְנא יו ןּונ העז דרעֶפ ןְכיֵלניִנעק םֶד ףֹואי
 רָּבֶא טְכעֶרעֶג ףֹוא טאָנ ריִד טאָה דֹוּבָּכ-

 טעֶּפְׁש עֶׁשֶר רעֶד םֶד טְנייֵמעֶג טֶה יֵכדְרמי
 סאָד טְכאַרְטעֶג טיִנ טאָה רע ןעֶד םיִא ןּוּפ
 וזַא םֶטּונ ןייַא ֹוזַא ןּופ רעֶד ןיִרעוֶו לאָז סע!
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 העש
 עַרָ ןופ ןֶמָה ּוד ןָמֶה ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה
 נוא שֹורְּב ןיִרעֶטיִּבַא ןיִסֶע ְךיִמ זאָל קלָמַע
 הּור טיִמ קניִרְט ןיִרָטיִּבַא ןְקְנירְט ךיִמ ּואָל
 טְסעֶו וד סוָו רימ ןאָמ ּוטְסעוֶו ְךאָנ רָד גּוא
 םיק יֵכָדְרֶמ ּוצ טְגאָזעֶג ןֶמָה טֶה ֹוזַא ןיִלעֶו
 רֶניְׁשעֶג ןָא ךיז דיילק גּוא יֵכָרְרֶמ רָּביִל
 טיִנ ְּךעֶרְּב נוא דְרעֶפ םעֶד ףֹוא טייַר נּוא
 םיִא ּוצֹו יֵכָדְרֶמ טֶה ֹוזַא דייֵר םֶניִנעק םעֶד

 טְסאַפ ְּךיִא ןאָמ סאָד ְךיִא ןעק איו טְגאָועֶג
 נוא טְכעֶנ אייֵרְד נּוא אָט אייֵרָד ןֹוׁש ְּךאָד

 טֶריִמָׁשעֶג ןָא ןיֵּב גוא ׁשַא ןיִא ְּךיִמ רעֶגְלאוַו
 אָד ןְדאָּב רעְירְּפ ְךיִמ זּומ ְךיִא ּבֹוטְׁש טיִמ

 םָגנעֶק םעֶד ןיא רֶניוְׁשעֶג ןְפאָלעֶג ןִמָה זיִא
 נּוא םַסְלאַּב ןָטּוג טְכאַרְּבעֶנ טֶה נּוא רֵצֹוא
 ןְּבעֶנעֶג םיִא טאָה נּוא טְרִיִמְׁשעֶג םיִא טאָה

 הָּכְלַמַה רָּתְסֶא סאוָו הָדּועְס רעֶד ןּופ ןיִסֶע
 טאָה יֵבְדְרָמ ןּונ זַא נּוא טְקִיִׁשעֶג םיִא טאָה
 טאָה וזַא דְרעֶפ םגינעק םעֶד ףֹוא ןֶטיֵרעֶג
 ןֶּביִז זֹוה םֶניִנעק םעֶד טֹוא טקיִשעֶג רֵּתְסֶא
 ְךיִלָנְּוי עֶטְלייוורְד סֹוא דְניִזֹוט גיִצְנאַַוְצ נּוא

 רֶנעֶה יִטְכעֶר ירעֶייז ןיא רֶכעָּב ינעֶדְלאָנ טיִמ
 רֶנעֶה עקניל רֶעיַ ןיִא ןענאק יִנערְלאָנ גוא
 ְּבאָה נּוא יֵכְדְרֶמ טְּבֹולעֶג ןְּבאָה אייֵז נּוא
 רעֶד םוו םעֶד ּוצ ןְהעֶׁשעֶג לאָז ֹוזַא טְנאַועֶג
 איִד זַא נּוא דֹובָּכ ןייַז ןיִא טְרעֶנאַּב גיִנעק
 נאַנעֶג ייֵז ןיִנעז ְהעֶז רֶד םֶד ןְּבאָה םיִדּוהְי
 ןְהעֶׁשְג לאָז ֹוזַא טְנאְנ ןֶּבאָה נּוא םיִא םּורַא

 ןייַז ןיא טְרעֶנאַּב י"שה םִו ןֵׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ
 ןָא יֵכְרְרָמ ןְהעֶועֶג טֶה .רַּתְסֶא זַא גּוא רֹובָּכ
 טְציז ּוא רֶדייֵלְק סְנינעק םעֶד ןיִא דיילְקעֶג
 ףֹוא ןֹורְק איִד נּוא דְרעֶפ ְגיִנעק םעֶד ףֹוא
 לָמיִה ןיִא טאָנ טְּבֹולעֶג יִז טֶה ֹוזַא ּפאק ןייַז
 איו טאָה רעירפ ןעֶד ףֶליֵה יִסֹורְנ ןייַז ףֹוא
 נוא רֶדייֵלְק עֶנעֶסיִרעֶצ|יִא ןיינ ןהעֶועֶג םיִא
 םיִא איִז טאָה טְנייַה נּוא ּפאק ןייַז ףֹוא ׁשֵא

 טְגאָזעֶג איִז שֶה ֹוזַא הָלּוְנ רעד ןיא ןְהעֶועֶג
 ןיִא קּוסָּפ רֶד ןְראָועֶג םִיּוקְמ זיִא ריַד ףֹוא
 נּוא ףֹויִבָא םיִרָי תֹוּפְׁשַאַמ) גייק םיִלָהְּת
 טְנאָועֶג טאָה נּוא טאָנ טְּבֹולעֶג טֶה יֵכָדְרָמ

 ׁשְטייַמ ויִא םֶד 6יַּללֹוחָמָל יִדְפִסִמ ָּתְכַפָהנ
 ןעֶייִרְּפ ּוצ נאָלְק ןייַמ טרעק רַפ טְסאָה ּוד
 לייוַו רֶייִל סֹוא ןיימ טאָ ךיד בול ךיא ְךיִמ

 םֶשיַע רֶנייַפ עֶנייֵמ טייֵרְפ רֶרשֹינ טְסאָה ּוד
 יכדרפ :



 לֵּמִׁש

 . ןיִא שְרעֶקעֶג רֶריוו טָה יִכָדְרִמ גוא (יכדְרָמ
 . ײֿפ ןעוֶועֶג זיִא ןֶמָה נּוא רֶעֹוט םגינעק םעֶַד
 םיִרָעֹורְט זה ןייז ןיִא ןְגְנאַנעֶג זיִא גוא ןֶסֹוטְׁש
 רֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיִא .טְקעֶדאַּב פאק ןייַז נּוא
 םיִא ְךֶרֹוד תֹוכאָלְמ ריִפ ןְהעֶׁשעֶג זיִא טייַצ
 יֵכְרִרָמ טְרעֶשעֶג ּפָא טֶה רַע סֶָד ריִרעַׁשַא
 רֶריִפַא נא ןְדאָּבעֶג םיִא טֶה רע רֶרעֶּבַא נּוא
 םֹוא ןייֵא נוא דְרעֶפ סֶד טְריִפעֶג טאָה רֶע
 לאָז ֹוזַא ןנֶיַרְׁשעֶג םֹוא טֶה רֶע םֶד רַעִייֵרְׁש
 טְרעֶגַּב ְּךֶלֶמ רֶד סָו םעֶד ּוצ ןאָטעֶג ןירעוֶו
 רֶדָיו זיִא ןֵמָה זַא (ןָמָה רּפסְיַע רֹוכָּכ ןייַז ןיִא
 ץֶלַא טְלייֵצ רֶד רע טֶה וה ןייַ יא ןְמּוקעֶג
 טְרעּפְנֶעֶג םיִא ייֵז ןְּבאָה:ןְהעֶׁשעֶג םיִא סאוָו
 בֹוא ןעֶד הָמָכָח ליּפ טיִנ רעֶהעֶג ּוצרעֶד
 ּוטְסְלאָו םיִדּוהְי ןּופ םֹורַא טְמּוק יֵכָדְרִמ
 םיִסיִנ לאָמ עֶלֵא אייֵז טּוט י"שה סאָד ןְסיוו
 רע תַעַׁשְּב לֵאיִנָד ּוצ םיִסיִנ ןאָטעֶג טֶה רֶע
 ּביִרָג ןְּבייֵל םעֶד ןיִא ןְראוָועֶג ןֶּפְראָועֶג זיִא

 ןְנאַטְׁשעג ןיִנעֶז םִו ןֵׁשְנעֶמ יִר גוא ןְפְלאָהעֶג
 טְנעֶרְּבְראַּפ ןיִנעֶז ןָבֹוא ְּךעֶקאָק םעֶד ראַפ
 ּוד סאָד ְךיִז ריִמ ןְטְכְראַּפ םּורָד ןָראוָועֶג
 טְסעוֶו ּוד ראָנ ןאָמ ןינעק טיִג םיִא טסעוֶו
 ,(םיִרְּבַרְמ םֶרֹוענ םיִא רַּפ ןְלאַפ רֶהעָמ ְךאָנ
 ןעֶמּוקעֶג ןיִנעו טעֶרעֶג ְךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז איו
 טְלייֵאעֶג ןָּבאָה נּוא גיִנעק סעֶד ןּופ רֶניִד יד
 רָּתָסָא םֶװ הָדּועֶמ רעֶד ּוצ ןֶמָה ןְגְעֶרְּב ּוצ
 ְךֶלֶמ רַד נּוא (ְּךֶלֶמַה אֹבָיַוו טְכאַמעֶג טאָה
 רֵּתְסֶא טיִמ ןְקְניִרְמ ןֵמּוקעֶג ןיִנעֶז ןִמֶה נּוא
 טְנאַועֶג טֶה ְּךָלֶמ רעֶד גוא (ְּךָלֶמַה רֶמאַֹל
 רָד ףֹוא גאָט ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןיִא רֵּתְפֶא ּוצ
 אוד טעֶּבעֶנ ןייַד זיִא סאָו ןייוַו ןּופ הָדּועְס
 ןיִרעוֶו ןְּבעֶגעֶג ריד טעוֶו סֶע ֵּתִסָא ןיִגיִנעֶק
 הֵׁשֹקַּב ןייַד ּוליִפֲא הָׁשֹקַּב ןייַד זיִא םוו נּוא
 ןיִרעוֶוןאמעגריד םע טעוֶוהָכּולַמּבְלאַה זיִא
 םֶה נּוא טְרעֶפְנַעֶג רֵּתָסִא טֶה (רַּתָסָא ןטּתַע
 טייקילעזטייַל ןְנומעֶג ּבאָה ְךיִא ּבֹוא טְנאָועֶג
 םעֶד טְלעֶפעֶנ םִע ּבֹוא נוא ןעֶנֹוא עֶנייַד ןיִא
 ןירעוֶו ןְּבעֶעֶג ןֶּבעֶל ןיימ ריִמ לאָז גינעק
 ןייַמ ךרוד קְלאָּפ ןייַמ נּוא טעֶּכעֶג ןימ ךֶרֹוד
 טְפּוקרַּפ ןיִנעֶז ריִמ ןעֶד נרַּכְמִ יִּכנ הָׁשקַּב

 0 ' ינש םונרת

 * םעֶד םיִג טְכַא רֶנריילאּב רֶד ןעֶד ןְגיְִׁשעֶג

 . ןיליט רַפ יצ קלאפ ןיימ :וא ְךיִא ןְראָועֶג
 ןְריֵל ראַפ ןָכאַמ ּוצ נוא ןְנאָלְׁש רֶד ּוצ :ּוא
 ןְראוָזעֶג טפֹוק רֿפ ןְטְלאוָו ריִמ ןעוֶו נוא זְנּוא
 יִטׁש ְּךיִא טְלאָו ןעֶטְסְניִד נּוא טְכעֶנְק ּוצ

 יןּדַלִמ רֶד שֶה ְֵּלַמַה רַמאֹיַנ ןְדאָׁש םגינעק
 ,-ןנאָז לאָז רֶע רֶכעֶרּפְׁשריִּפ םֶד ּוצ טְגאָועֶג
 .ןֹויִא יו נּוא רָניִואָד רעֶד זיִא רעֶו רַּתְסֶא ּוצ
 ,"ןץְראה ןייז טְליִפ רעֶד טֶה םוָו רֶגיִזאָד רעֶד
 רַּתְסַא טאָה (רָּתְסֶא רֶמאֹּתַו ןאָט ּוצ ֹוזַא
 =!| רע דְנייַפ רד ןֶמָה ׁשְנעֶמ רֶייֵּב רֶד טְגאָועֶג
 ,ןפָה רֶע ןֶמֶה טְוייַו םאָד מֶה םּורָד טְסייֵה
 -| םיִדּהְי יד יִא רֶנאַה יי ןֵקְראַטְׁש טְלאָועֶג
 ".| ןיננראַה טְלאוָועֶג ייֵז טֶה רֶע רֶדָניֵק םְטאָנ
 םעֶד רַפ ןְראוָועֶג ןְקאָרְׁש רעד זיִא ןִמֶה נּוא
 -| ךלֶמ רֶד ניא ּךֵלָמַהְק הָּכָלַמ יד ניא ךֶלֶמ
 ,| רֶד ןּופ ןְראָצ םיִרָג טימ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹא זיִא
 "| ןיירַא ןעֶטְראָנ ןיִא ןעֶגְנַנעֶג זיִא נּוא הָרּועָס
 ּוצ רֶמייֵּב עַמּונ טְקאַהעֶג פָא טאָה ןעֶמ נּוא

 '| ןְפְלאָהעֶגטיִנ טֶה םִע רַּפֶא ונֹור ןייַז ןָליִטְׁש
 | רַָד ראַפ ןְנאַטְׁשעֶג לייַו רעֶד זיא ןִמָה נּוא
 .| טֶה רֶע לי ןֶּבעל ןייַז ףוא ןְמעֶּב ּוצ הֶּכְלַמ
 םֹוא םיִא ּוצ ְךיִז טאָה זייַּב סאָד זַא ןְהעֶועֶג
 ,| רעֶד ניא (ְּךֵלַמַהְט ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְואָלעֶג
 *| ףֹא ןְמְראָג םֶד ןּופ ןְמּיקעֶג רֶדיווזיִא ךֶלֶמ
 | םעֶד ףֹוא ןְלאַפעֶג זיִא ןֶמָה נּוא הָדּועָק רעֶד
 *| רעֶד טאָה ווַא ןְסעֶזעֶג זיִא רַּתָסָא סו שעֶּב
 .| הֶּכְלַמ יד ןְגֶוצַּב טְסְליוִו ּוד טְגאָוֶג גינע
 '| םֹורַא ויִא טְראָו סאָד זַא נּוא זֹוה ןייַמ ןיִא
 'י) םיִנָּפ םֶד ויִא לֹומ םניִנעַק םעֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 | (הָנֹובְרַח רֶמאֹי ןְראוַועֶג טְמעֶׁשרַפִמֶה ןּופ
 | םָד ןוֿפ רֶנייֵא הנוברח טְנאָועֶג טֶה רֶע נּוא
 0 רעֶהעֶנ הָנֹובְרַח םעֶד נּוא רעֶנידאַּב םגינעק

 *| רֶד ןיִא ראָנ ןְזיּב וצ ןְקְנעֶרעֶג ּוצ ךֹוא ןעֶמ
 .| ןקנעֶרעֶג ּוצ םיִא ןעֶמ רעֶהעֶג ְךאַז רעֶנייֵא
 = רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג ְּךֹוא זיִא רֶע ןעֶד ןעֶמּוג ּוצ

 | וא ניא ןָגנעֶה יֵבְרְרְמ לאָז ןעֶמ םאָד הָצֵע
 !| יא ןֶמָה ןּופ הֶצֵע יד סאָד ןְהעֶועֶג טאָה רֶע
 ןָמּוקעג יִא זייַּב םֶד גוא ןְראוָועֶג םִּוקְמ שיִנ
 טְסְּבְלעֶז רע זיִא וה ןייז גוא ןֶמָה ףֹוא
 ינֹודֲאי טְגאָועֶג טאָהְו נוא ְךֶלֶמ םּוצ ןְגְנאַנעֶג
 ליוו עא ןְגנעֶרְּב םוא ךיד לי ןֶמָהו (ְּךֶלֶמַה
 טְסְליוִו וד ּבֹוא נּוא הָכּולְמ ןייַד ןְמעֶג קעוֶוַא

 יי שי



 רֶע סו הָיְלְּת איד העָז נּוא קיִׁש ןֶּביִילְנ טי
 דעֶרעֶג טֶה םִו יַכְדרִמ םָד ּוצ טְכאַמעֶג טֶה !

 וה ןייַ ןיִא טייטש יִז ְּךֶלֶמ םעֶד ףֹוא םטּונ
 גינעק רֶד שֶה ֹוזַא ןְלייֵא גיִצְפיִפ ְךֹוה זיִא נּוא

 ףוא נוא ןְגְנעֶה ףֹורְד ןָמָה לאָז ןעֶמ טְגאָועֶג !
 ןְמעוֶו קּושָּפ רָד ןְראוָועֶג םִיּוקְמ זיִא יֵּכְדְרָּמ

 וצ דְנייַפ עֶנייֵז עֶלַא ןיִהעוֶו ּביל טאָה טאָּנ |
 יֵבָדְרֶמ ּוצ טְגאָועֶג טֶה ְּךֵלֶמ רָד נּוא דָנייַרְפ |

 םֶד מֶה ןייֵּב םעֶד םעֶג נוא ףֹוא ןּונ ייֵטְׁש |
 םיִא גְנעֶה נּוא םיִדּוהְי איִד ןּופ רעֶניִדייֵלאַּב .
 טְרעֶּבְלעֶז ְךיִז טֶה רֶע םִז הָיִלְּת רעֶד ףֹואי
 טְלעֶפָנ לאוו ריִד םו םיִא ּוט נּוא טְכאַמעֶג |
 ןגְנאַגעֶג יֵבְרְמ זיִא טייַצ רֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיִא |

 טְסיִּב םיִא ּוצ טְנאָז נּוא רֶעומ םְניִנעק םעֶד |
 רֶגידייֵלאַּב נּוא דָנייַפ ןייֵמ עֶׁשֶרָה ןֶמָה אָד
 רֶד ףֹוא ןְגְנעֶה ךיד ליוו ְּךיִא םיִדּוהְי יַד ןּופ ;

 ןַא טְרעֶּבְלעֶז ריִד ּוצ טְסאָה ּוד סאוָו הָיְלָּת

 ףֹוא ןֶּבאָה ייֵז נּוא (ןָמָה תֶא ּולָּתִַו טייֵרְּבעֶג
 טאָה רֶע סאָו הָיַלְּת רֶד ףֹוא ןֶמֶה ןְְנאָהעֶג |
 ןופ ןעֶראָצ רעֶד נּוא יֵכְדְרָמ ּוצ טְכאַמעֶג |
 יֵכָדְרֶמ ףֹוא ןְראוָועֶג טְליִטְׁשעֶג זיִא תיישה
 סֹוא טְרעוֶו קיִדַצ רעֶד ןְראוָועֶג םִיּוקְמ זיִא |

 טְמּוק עֶׁשֶר רעֶד נוא הָרֶצ רעד ןּופ ןְגְוצעֶג
 !טֶרָא ןייַז ףוא א
 רֶד טֶה גאמ ןגיּבלעז םעֶד ןיִא זאּוהַה םֹויַּבע

 רָתְסֶא ּוצ ןְּבעֶנעֶג ׁשֹוֵוְׁשחֲא ְּךֵלֶמ /
 רעֶניִדייֵלאַּב רָד ןֶמָה ןּופ זֹוה סאָד הָּכְלַמַה
 רַפ ןְמּוקעֶג ויִא יֵכָדְרָמ נּוא םיִדּוהְי איד ןּוּפ

 טְלייֵצ רעֶד םיִא ֶׁה רֵּתְפֶא ןעֶד ְּךֶלֶמ םעֶד |
 (ְךֶלֶמַה רַפָיַע בֹורק ריא זיִא יֵכָדָרָמ ּםאָד
 לירעֶגניִפ ייַז ןאָטעֶג ּפָא טֶה ְּךֶלֶמ רעֶד =
 טֶה נּוא ןֶמָה ןופ ןֶמּונעֶג ּפאָרַא טֶה רעֶ;םוָז

 הָּכְלַמַה רֶּתְסֶא נוא יֵבָדְרִמ ּוצ ןְּבעֶגעֶג =
 ןֶמֶה ןּופ זֹוה םעֶד ףֹוא יֵבְדְרָמ שְצעֶועֶג טֶה ,
 רֶהעָמ ְךאָנ טֶה רֵּתְמֶא נּוא (רֵּתְמֶא ףֶסֹוּתַע !
 ןְלאַפעֶג זיִא איִז נּוא גיִנעק םעֶד רַּפ טְנאָזעֶג |;

 טאָה נּוא טְנייַועֶג טאָה נּוא םיִּפ עֶנייַז ראַּפ
 לאָז רֶע סאָד ְךיִלְדְנייִרְּפ ראָג ןְטעֶּבעֶג םיִאו

 טמוק רֶע סאוָו ןֶמָה ןּופ זייַּב םאָד ןאָט ּפָא | ,
 רֶע סאו ןְקְנאַדעֶג עֶנייַז נּוא גָנָא ןּופ םֹורַא ,

 טעֶו םוו זייב םֶדןיִא ןְהעֶז ןינעקךיִא לעוֶנ ; +ןא יו ןעֶד (יִּכ) םיִדּוהְי יִד ףֹוא טְכאַרְמעֶג ׁטֶה

 ועׂש ינש םונרת

 ןינעק ךיִא לעֶוו איו נּוא קָלאַפ ןייֵמ ןְפעֶרְט
 ןיִרעוֶו ןעֶרֹול ראַּפ טעוֶו קְלאָפ ןייַמ ןְהעֶז
 ְךָלֶמ רעֶד טאָה (רֵּתְסֶאָל ּךֶלֶמַה רָמאֹיֵע
 יֵבְרְרְמ ּוצ נּוא הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא ּוצ טְנאָועֶג
 ןעד גידלּוש טְסֶּבְלעֶז טְמיִּב ּוד יִדּוהְי םעֶד
 הָרּועְמ רעֶד ףֹוא טנעֶרְפעֶג ךיד ּבאָה ְּךיִא
 טְסאָה ּוד נוא טְסיִּב ּוד קְלאַפא רַפ םוָו ןּופ
 טְלאָו ךיִא ןעֶד ןעֶגאָו טְלאוָועֶג טיִנ ריִמ
 ּוד רֵּבֶא םיִרָׂש הָחָּפְׁשִמ ןייד ןּופ טְכאַמעֶג
 נּוא רַמאּפ ןייַד םאָד טְנאַזעֶג ריִמ טְסאָה
 נּואְּבר טְׁשעֶג טייֵהְרעֶגְנּי ריִד ןיִנעֶז רָמּומ
 טיִנ לָכַׂש ןייק טְליִמעֶד ְּךאָנ טְסאָה ּוד
 ריִד ְּךיִא ּביִנ ןֶמָה ןּופ זֹוה סאָד ןּונ טאַהעֶג
 לייוַוןְנאָהעֶג ףוא ןעֶמ טֶה ןֵמָה נּוא רַּתְסֶא
 םיִדּוהְי יִד ןיִא דְנאַה ןייַז טקעֶרְטְׁשִנ טֶה רֶע
 איד ףֹוא טְּבייַרְׁש ריִא נּוא (ּובְתַּכ םֶּתַאְוו
 יִרעָייַא ןיִא טְלעֶפעֶנ לאוו סע איו םיִדּוהְי
 טיִמְתַה רַפ נּוא ןְמאָנ םִגיִנעק םָד טימ ןְנֹוא
 םָי ףיִרְּב יִד ןעֶד םֶתֹוח םֶגיִנעק םעֶד טיִמ
 ןְבאָנ םָגינעק םָד טיִמ ןְראוָועֶג ןּביִרְׁשעֶג זיִא
 םִניִנעק םָד טימ ןְראוָועֶג טיִמְתַחעג ויִא נּוא
 ןירעק רָדיוֵו טיִנ סֶע ןעֶמ ראָט םֶתֹוח
 ןְראָועֶג ןָפּורעֶג ןיִנעֶז סֶע יֵרְפֹוס ּואְרְקיַע
 רֶגיִּבְלעֶז רֶד ןיא ְּךֶלֶמ םָד ןּופ םֶרָּבייַרְׁש יִד
 ןֵמיִרָד םָד ןיִא .גאָמ גיִצְנאַווְצ נּוא ייֵרְד טייצ
 ןְּביִרְׁשעֶג זיִא  םִע נּוא ןוָיַס זיא םאָד ׁשֶרֹוח

 טאָה יִדּוהְי רעֶד יֵכָדְרִמ סאוָו ץֶלַא ןְראוָועֶג
 נּוא ןעֶרעֶה עֶלַא ּוצ םיִדּוהְי יִד ףֹוא ןְסאָּבעֶג
 ְּביו נּוא טֶרָדָנּוה יִד ןיִא ןיִנעֶז סאוָו ןְפאַרְג
 הָניֵרְמ רעֶכיִלְטיִא ּוצ תֹוניִדְמ ניִצְנאַַוְצ נּוא
 איו קָלאָפ ןָכיִלְטיִא ּוצ גוא בַתְּכ ריִא איו
 בַתָּכ רֶעייֵז יוִו םיִדּוהְי יד ּוצ :ּוא ןֹוׁשָל ןיינ
 ןְּביִרְׁשעֶג זיִא םִע (םֵׁשְּב בֵתָּכִיַע ןֹוׁשָל גּוא
 ןֶמאָנ םעֶד טימ ןְראוָועֶג טיִמָתַח ראַפ נּוא
 איִד טְקיִׁשעֶג טאָה ןעֶּמ נּוא גיָנעק םעֶד ןּופ
 סאוָו םִרָפֹול יִד ןּוֿפ דְנעֶה איד ְּךרֹוד ףירְּב
 נּוא ךילמעק יִלעֶנְׁש נוא רֶרעֶפ ףֹוא ןעמייר
 רער םָו (ןֵתָנ רֶׁשְֲע ןְלְייֿא לומ עֶגְנּוי ףֹוא
 ןנאוו םוו םיִדּוהְי איד ּוצ ןְּבעֶנעֶג טֶה גינעק
 ןייא ךיז ןְלאָז יֵז סָד טאָטְׁש רָמילְטיִא ןיִא
 נוא ןְגיליִט רַפ גּוא תֹוניִרְמ עֶלַא ןופ ןְלְמאַז
  יִד עֶלַא ןריל ראַפ ןְכאַמ עא ןְנאָלְׁש רעֶד
 נּוא דָנּועֶג ןיילק םיִדּוהְי יִד ןּופ רֶניִדייֵלאַּב

 רבייוו



 "  יטעשי
 םויְּבנ בורקאַו רייז ןֶּבֹור ּוצ נּוא רָּבייוַ
 ןּופ תֹוניֵדְמ עֶלַא ןיִא נאָט ןייֵא ןיִא (רֵחֶא
 ןְטְנעֶצייַרְד םעֶד ןיִא ׁשֹורוְׁשַחֲא ְךֶלֶמ םעֶד
 רֶדָא זיִא םאָד ׁשֶדֹוח ןְטְפיִלעְֶצ ןיִא גאָמ
 םעֶד ןּופ גְּדיֵׁשאַּב סאָד (בֶחֶּכַה ןְגשְחַּפנ
 ןירעוֶו לאָז הֶרָיְָג איד ֹוזא ןעוֶועֶג זיִא ףיִרְּב
 גינע םֶד ןּופ תֹוניְִמ עֶלַא ןיִא ןְנאָלְׁשעג ןָא
 םיִרּוהְי יִד סאָד רֹקְלעַפ עֶלַא ּוצ ראַּבְנעֶפָא
 גאט ןְניִואָד םעֶד ּוצ ןייַז טייֵרְּבעֶגנָא ןעֶלאָז
 יד נּוא דְנייַפ רעֶייִז ןּופ ןיִרעוֶו ּוצ טְניִכעֶרעֶג

 ףֹוא הָנירְמ ןיימ ןּופ רעֶציִז עֶלַא ּוצ ףיִרְּב
 יִד עֶלַא ּוצ נּוא םִי םעֶד ףוא :ּוא הָׁשָּבִי רֶד
 ןיימ ןּופ רֶציִז יד וצ דירפ טייל עֶכילְטְסעֶק
 לאָו ריִרְּפ רעֶייַא טעֶמֶׁש עֶלַא ןיא נּוא דְנאַל
 ּבייַרְׁש נּוא עידומ ךייַא ןיִּב ְּךיִא ןיִרעֶמ ְךיִז
 טאָה טאָג סאָד לאוו ְּךאָד טְסייֵו ריִא ְּךייַא
 תֹוניֵדְמ ליִפ רֶּביִא הָכּולְמ יִד ןְּבעֶנעֶג ריִמ
 רָּביִא ׁשיִנעקירְט נוא רָסאֹוַו נוא קְלאָפ נּוא
 ריִא גוא ןנינעק טכאמעג ךימ רע טֶה עֶלַא
 ןופ םעֶנייק ּבאָה ְךיִא םָד לאוו ְּךאָד טְסייוֵו
 באָה ְךיִא ראָנ ןאָטעֶג שי ץְכעֶלְׁש ןייק ְךייֵא
 טייקְיִטיִמעֶד ַא טיִמ ְךייִא רֶּביַא טְׁשְרעֶהעֶנ
 םֶדטְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא נּוא טייקַיטְפֶנעֶז נּוא
 ןְּבאָה הָכּולְמ ןייֵמ רָטְנּוא ןּופ ןְׁשְנעֶמ עַלא
 נּוא טְפאַשדְנייַרְּפ נּוא ןְדיִרְּפ טיִמ טְּבעֶלעֶנ
 עֶכיִלְטע םֶד ןְסיוו ךייַא ְךיִא זאָל טְרָדְתצַא
 נא טְנְהעֶנעֶג ריִמ ּוצ ְךי ןְּבאָה טייֵל עֶזייֵּב
 ןיימ םֹורָמ רַּפ ייֵז ּבאָה ְךיִא זיִּב טְפעֶהאַּב
 איד ןְּבעֶגעֶג אייֵז ּבאָה נּוא ְךייֵרְניִנעק ץְנאַג
 רֶעייזְךאָנ טייַל איד ןֶרָהיִפ ןְלאָז ייֵז טְכאַמ
 ןיִלעוֶו ייֵז טְנייֵמעֶג ּבאָה ּךיִא ןעֶד ְךאָנ טְסּול
 ןיִנעֶז ייֵז רֵּבֶא תַמָא םעֶד טיִמ ןייֵג ריִמ טיִמ
 נּוא טייֵקְׁשְלאַפ טיִמ ןְגְנאַנעֶג םּוא ריִמ טיִמ
 ןְּבאָה נּוא טְּביִרְטַּב ְךיִמ ןְּבאָה נּוא טייֵהְזייֵּב

 ןְּבאָה נוא טְלאועֶג ןְּבאָה ייֵז סאוָו ןּביִרְשעֶג
 ןעֶּבייַרְש ףיִרְב יִכְלעֶזַא טְכאַמעֶג ְךֹוא ְךיִמ
 נּוא טייַל נּוא טאָנ רַפ טְכעֶר טיִנ ןיִנעֶז סוָו

 זיִא םֶד נוא ןְדאָׁשַא ןּופרעֶד זיִא ְּךַלֶמ םעֶד
 ְךיִא םָד טייל יִטְכעֶלְׁש יִד ןּופ שעֶּבעֶג םֶד
 אייֵז לאָז נּוא םיִקיֵדַצ ליפ ןגְנעֶרְּב םּוא לאָז
 יד נּוא ןֶסיִג רַּפ טּולְּב רעֶייֵז נּוא ןְגאָלְׁש רָד

 ןאָמעֶג טי זייַּב ןייק לאָמ ןייק ןְּבאָה ןְׁשְנעֶמ
 ןייק טיִמ טְגיִדְלּוׁש רַפ טיִנ סאָד ןְּבאָה גּוא

 ינש םונרת |

 ( : ניק שיי
 יי רק 7

 1 : יש ױ

 יֵכְדְרְמ נוא רַּתְסֶא ןיִנעֶז םאָד נוא ְּךאַז םוׁש
 טְבֹולָנויִא ױַּתְפֶא יד נוא קְלאָפ רעֶייז טיִמ
 | ןיִא גילק ויִא יֵכָדְרֶמ רעֶד גוא גְניִדְלַא טיִמ
 .חנייֵק נוא טייֵקְכיִלְטְפעֶק נּוא תֹומָכָח עֶלַא
 עֶר וַא ןָּתפעֶג טיִנ םּומ ןייֵק אייֵז ןיא ןאָה
 | ראַפ לאָז ְּךיִא ןְטעֶּבעֶג ריִמ ןּופ טאָה ןָפֶה
 | אָה וי ןיִעז יי לייַו םיִלּוהְי יָד ןֶגיִליִט
 רַפ ויִא סֶע טְכאַדְטעֶג טעֶּבְלעֶו ריִמ ְךיִא
 | ךוא ןְסייֵה סאוָו קְלאָּפ ְךעֶדְנַא ןייֵא ןְדְנאַה
 | עֶניואָד איִד טיִנ טָייִמ רע ױָּפֶא םיִדּוהְי
 | םעֶד ּוצ רָדניֵק ןְפּורעֶג ןיִרעוֶו סאוָו םיִדּוהְי

 | םֶו גְניִרְלַא רֶרֶע נוא לָּמיִה ןְפאַׁשַּב טֶה םו
 | ץְרְנאַנַא טימ עֶלַא וְנּוא נוא טלעוֶו רֶד ףֹוא
 .תֹואָלְפְנְו םיִסיִנ גאָמ עֶלַא אייֵז טוט רֶע נוא
 רקראטְשַא נוא רָמְרעֶּפְכַאָג ןייֵא זיִא רֶע נּוא
 ופ םיִכָלְמ עֶלַא זַא רעֶמ טאָג רָסֹורְנַא נוא
 | םֶכְלעֶזַא ןעֶר ךיא טְלאוָו איו נּוא דֶרֶע רֶד
 .ןָפֹוק רֵפ ּוצ ייֵז טאַהעֶג תֹובָׁשֲחַמ ןייֵמ ןיִא
 | שֶצייֵרעֶג ןָא ְךיִמ טֶה ןֶמָה רֶזיֵּב רעֶד ראָנ
 טי ְךיִמ לאָז ׁשֶנעֶמ רָתיִלְׁיִאיְּכןויִּב ּוצ
 | חע טאָה ְךאָנ רעֶד נוא ןְטְלאַה ְךיִלְטְסעַק
 ְךיִא וַא ןְמעֶנ קעוֶוַא הָכּולְמ ןייֵמ טְלאָועֶג
 .ןיי םיִא ְּךיִא ּבאָה ןְראָועֶג ראָועֶג םֶד ןיֵּב
 ן ןְגְנעֶה טְואָלעֶג םיִא ּבאָה נּוא ןְּבעֶגעֶג ןיֹול
 ןְסיוִו ריִא טְלאָז םּורָד נּוא הָיְלָּת רעֶד ףֹוא
 | םֶה רֶד דר גּוא לֶמיִה ןְפאַׁשַּב טֶה םָו רָד
 | ןְקְנאַרעֶג עֶזייֵּב יִד נּוא טְלאָצאַּב לאוו םיִא
 |שאָה ץְראַה ןייַ ןיִא ןְגאָרְשעֶג טאָה רע םִו
 ,םִרעֶּבְלעֶו םיִאףֹוא טְכאַרְּבעֶג ְךרָּבְתִי טאָג
 | רָפֹול יִד (םיִצָרָהנ עֶגיִנייַז יד עֶלַא ףֹוא :ּוא

 נוא ךיִלְמַק יִלעֶנָׁש ףֹוא ןְטיִרעֶג ןְּבאָה סו
 |בירנעֶלייַא ןְנאַנעֶג םוא ןיִעֶז ןֵלְזיֵא לֹומ
 ןנינעק םֶד ןּופ דייַר יד ְּךֶרֹוד ןְסֹוטְׁשעֶג נּוא
 | ןיא ןְראועֶג ןְּבעֶגעֶג זיִא לעֶפאַּב רעֶד גוא
 | םוא ויִא יֵבְרְרֶמ ּוא (אָצָי יַבדְרְמּונ ןְׁשּוׁש
 ,םייַוַא ןיִא גינעק םעֶד ראַפ ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג
 |טיִמ נוא לאוָו האָלְּב ןּופ דייֵלְק ְךיִלְגינעק
 | טְליִהעֶג םּורַא נוא ןורק יִנעֶדְלאָנ יִסֹורְנַא
 ןליִּפְרעֶּפ ןּופ ןְלְמְנאַמ נוא ןעֶנְייַל עֶעיִּפ טיִמ
 | גיטְסּול ןעֶוועֶגויִא ןֵׁשּוׁש טאָטְׁש יֵד נוא לאוָו
 | ויִא םיִדּוהְי איִד ּוצ (םיִדּוהְיַל) ְךֶלייֵרְפ נּוא
 עא רֶטְכעֶלעֶג נא דייֵרְפ נוא טְכעֶל ןעוֶועֶג
 | ףעֶכיִלְטיִא ןיִא א (הָניִדְמ לֶכְבּוו דֹובְּכ

 : טאַטש |
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 ינש םוגרת

 םֶד ןּופ דייֵר יד טְכייֵרְגעֶג טֶה םָו טאָטְׁש
 נּוא רייֵרָפ ןעוֶועֶג זיִא לעֶפאַּב ןייַז נוא גינעק
 תֹורּועְס ליִּפ ְּךֹוא םיִדּוהְי יִד ּוצ רֶטְּכעֶלעֶג
 ןְּבאָה רקָלעַפ יִד ןּופ ליִפ נּוא געַמ עֶטּוג נוא
 איד ןּופ טְכְראָפ איִד ןעֶד ןעוֶועֶג רייְמ ְּךיִ

 :ןְלאַפעֶגאייַז ףֹוא זיִא םיִדּוהְי
 ְטְפילעוֶוְצ םעֶד ןיִא נוא (רָׂשֲע םינְׁשִּבּע

 םעֶד נּוא רֶדֵא זיִא סאָד ׁשֵדֹוח
 טְבייֵרְנעֶג טֶה םִע םֶד םיִא ןיִא ןְטְנעֶצייֵרְד
 לעֶפאַּב ןייַז נוא גינעק םעֶד ןּוּפ דייַר איד
 דֶנייַפ יִד םֶד אָט םֶד ןיא ןיִרעוֶו ּוצ ןאָמעֶנ
 ּוצ אייֵז ןיא טְפאָהעֶג ןּבאָה םיִדּודְי יִד ןּופ
 םֶד ןְראוָועֶג טְרעקַרַּפ םע ויִא ןגְיִטְלעוֶועֶג
 יִרֲעיִז ןיִא טְגיִטְלעוֶועֶג ןְּבאָה םיִדּוהַי איִד
 ןיִנעֶז םיִדּוהְי איִד (םיִדּוהְיַה ּולֲהְקַע דְנייַפ
 ןיִא טעֶטְׁש יִרָעְייז ןיִא טְלעֶמאַועֶג ןייַא ןְראוָו
 ּוצ ׁשֹורְוְׁשַחֲא גיִנעק םעֶד ןּוּפ תֹוניִדְמ עֶלַא
 םִו עֶגיִּבְלעֶז יד ןיִא דְנעֶה יִרְעייז ןיִקעֶרְטְׁש
 נּוא אייֵז ןיִא ןאָמ ּוצ זייַּב טְרעֶנאַּב ןְּבאָה
 רעֶיי ןעֶד ןְנאַמְׁשאַּב טיִנ ייֵז רַּפ זיִא ריק
 רקְלעַפ עֶלא ףֹוא ןעֶלאַפעֶג זיִא טְבְראָפ
 תֹונידְמ יד ןּופ ןעֶרעֶה עֶלַא נּוא (יִרָׂש לֶכְו

 סוָו עֶלַא נּוא ןפארג :ּוא רֶגְיִמְלעוֶועֶג יד נּוא -
 ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טְסְניִד איד ןאָטעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶד םיִדּוהְי יִד ןְּבֹוהרעֶד ןָּבאָה ׁשֹורֵוְׁשַהֲא
 יִכועֶלאַפעֶג ייֵז ףֹוא זיִא טְכראַפ םיַכָדְרֶמ
 טְרעֶפְכַאעג ןעוֶועֶג זיִא יֵבְדְרָמ ןעֶד (לֹודָנ
 זיא ןעֶמאָנ ןייַז נּוא זֹוה םגינעק םעֶד ןיִא
 (םיִדּוהְיַה ּוּכַי) תֹוניֵדְמ עֶלַא ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג
 עֶלַא ןיִא ןְגאָלְׁשעֶג ןְּבאָה םיִדּהְי איד נּוא
 רעֶד נּוא דְרעוֶוְׁש רעֶד טיִמ דנייַפ יֵרֲעייז
 ןאָטעֶג ןְּבאָה ייֵז נּוא גְנּוריִלרַּפ נּוא גְנּונאָלְׁש
 ןַׁשּוׁשְבּוו ןְליוֵו רע איוִו דְנייַפ יירעייז ןיִא

 איד ןְּבאָה הָריִּבַה ןׁשּוׁש ןיִא נּוא (הָריִּבַה
 ןרָיַלְראַפ נּוא ןְגאָלְׁשְרִד טְכאַמעֶג םיִדּוהְי
 נּוא (אָתָדְנַׁשְרַּפ תֵאָו ןאמ טְרעֶדְנּוה ףיַפ
 איָלַדֲא נּוא אָתָרֹוּפ נוא אָתָּפְסַא נּוא ןֹופָלַד
 נּוא יֵסיִרֲָא נוא אָּתְׁשַמרַּפ נּוא אָתָדִיַרֲָא נוא
 ןְהעֶצ יד (ןְמֶהיִנְּב תֵרְׂשֶענ אָחָז נּוא יֵדיִרֲא
 ןִמּוק סאוָו אָתָדְמַה ןּופ ןּוז רעד ןִמָה ןופ ןּו
 םיִדּוהְי ןּופ רֶניִדייִלאַּב איד נָא ןּופ םֹורַא

 רֶּבֶא ְגאָלְש רעֶד יינ ןּבאָה =!
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 ירעייז ןֶּבאָה ייֵז

 חמ

 זעש
 (אּורֵה םֹייַּכנ ןָּבֹור ּוצ טקעֶרְמְׁשעֶנ טיִנ דְנעֶה

 םעֶד רַפ ןָמּוקעֶג זיִא גאָט ןֶגיִבִלעֶז םעֶד ןיִא
 ןיִא זיִא סאוָו םיִנּורֲה יד ןּופ לאָצ יד נינעק
 ּוצ ןָפּורעֶג טאָה נינעק רעֶד (רמאֵיע ןֵשּוׁש
 יֵד סו העָז טְגאָועֶג ריִא ּוצ טֶה נּוא רּתְסֶא
 ךיִא ןעֶד ןֵׁשוש ןיִא ןאָטעֶג ןְּבאָה םיִדּהְי
 ןיִא ןְגאָלְש רעֶד ןְּבאָה אייֵז סאָד לאוו םייוַו
 ייֵז סאוָו העָז נּוא ןאַמ טְרָדנּוה ףֶניפ ןֵׁשּוׁש
 ְךיִא איו טעֶטֶׁש יִרעֶדְנַא ןיִא ןאָטעֶג ןְּבאָה
 זיִא םִע ןעוֶו רַּתְסֶא םּורָד ןעֶועֶג שיִנ ןיֵּב
 ןייַד סאוָו ריִמ גאָז ֹוזַא גּונעֶנ שיִנ ְּךאָנ ריד
 רַמאֹּתַע ןיִרעוֶו ןאָטעֶג םִע טעוֶו זיִא רעֶנאַּב
 טְלעֶפָג םִע ןעֶו טְגאָועֶג רַּתְסַא טֶה הֵּתְסֶא
 ןירעוֶ ְּבעֶנעֶג ךֹוא ןְְראָמ לאָז וזַא ניִנעק םֶד
 ייֵז םאֶד ןֵׁשּוׁש ןיִא ןיִנעֶז סאוָו םיִדּוהְי יִד ּוצ
 יד נוא טְכיִרעֶג עֶיִטְנייַה םֶד יוִו ןאָמ ןְלאָז
 רעֶד ףֹא ןְגְנעֶה ןעֶמ לאָז ןֶמָה ןּופ ןּוז ןְהעֶצ
 רָד טֶה סֵּכ תֹוׂשֲעַהָל ְּךֶלָמַה רֶמאֹיע הָיִלְּת
 נּוא ןיִרעוֶו ןאָטעֶג ֹוּוַא לאָז םִע טְנאָועֶג ְךֶלֶמ
 ףוא ןְראָועֶג ןְנאָהעֶנןיִנֶז וו עֶייַ טיִמ ןֶמָה
 טאָה נוא ןְמּוקעֶג זיִא יֵכָדְרֶמ נּוא הָיַלָּת רֶד
 טְגאָזעֶג רֶע טאָה ֹוַא ןְנעֶה ןְהעֶעֶג עֶלַא ייֵז
 ןאָמ ּוצ זייַּב טְכאַרְמעֶג טְסאָה ּוד ןֶמָה ּוצ
 ךֶֶּבְתי םֵַׁה רֶּכֶא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םעֶד ּוצ
 ריַד טֶה רַע טייֵהְנעֶגְראָּבְרַּפ  עֶלַא טְסייוַו
 נּוא טְסאָה ּור פאק ןייַד ףֹוא טְלאַצאַּב

 םח לג םמאנ פליט שְאָעֶג
 עֶנייַד רֶטָנוא רֶדניֵק עֶנייד ןְּבאָה ּוטְסְלאָז
 איד נּוא (ּולֲהקָיע הָיַלְּת רעֶד ףֹוא לעֶניִלָפ

 םעֶד ןיִא טְלעֶמאַועֶג ןייֵא ְּךיז ןְּבאָה םיִדּוהְי
 ְּבאָה נּוא רֶדָא ׁשֵדֹוח ןיֵא גאָט ןעֶטְנעֶצְרעֶפ
 ןאַמ טֶרְָנּוה אייר ןׁשּוש ןיא ןְגאָלְׁש רעֶד
 דָנעָה יִרְעייֵזטקעֶרטְׁשעֶג טיִנ ןְּבאָהייַזרָּבֶא
 עֶגיִרְּביִא יד נּוא (םיִדּוהְיַה רָאָׁשּול בֹור ןיִא

 ןְּבאָה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא ןּופ תֹוניִדְמ יִד ןּופ םיִדּוהְי

 רַפ ןְנאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז נּוא טְלעֶמאַועֶג ןייא ְּךיִ
 ירעייז ןופ טעּורעֶג ןֶּבאָה נּוא ןָּבעֶל ריז
 דְייַפ יִרְיי ןופ ןְגאָלְׁש רָד ןְּבאָה נּוא דְנייַפ
 ןְּבאָה ייֵז רָּבֶא ןאַמ טְניִזֹוט גיִצֶּביִז נּוא ףֶניַּפ
 בֹור קאַז ןיִא טְקעֶרְטְׁשעֶג טיִנ דֶנעֶה יִרֲעייז
 םעֶד ןעוֶועֶג ויִא םאָד (רָׂשֲע הָׁשֹלָׁש םֹויַּבנ
 םעֶד נוא רֶרֲא ׁשֶדֹוח ןיִא גאָט ןְטְנעֶצייֵרְד
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 ןְּבאָה נּוא טעֶנרעֶג ייֵז ןֶּבאָה גאָט ןְּפְנעֶצְרעֶפ
 דייַרְּפ נּוא תֹודּועְס ןּופ גאָמ ןייֵא טְכאַמעֶנ
 ְגיִטעֶטְׁשַּב ךיז ףֹוא ןְלאָז םיִדּוהְי יִד (םייקָל)
 ׁשֶדֹוח ןיִא גאָט ןֵטְנעֶצְרעֶפ םעֶד ראָי עֶלַא
 ןְּבאָה ייֵז םוָו געֶמ יד יוִו וזַא (םיִמָיַּכ) רֶדֲא
 ׁשֶרֹוח רָד נּוא דְנייַפ ירעֶייִז ןופ טאַהעֶג הּור
 ּוצ טייֵקְרעֶורְמ ןּופ ןְראוָועֶג טרעק רַּפ זיִא
 נעֶמ עֶכיִלייֵרְפ ּוצ גאָלְק ןּופ נוא רייֵרְּפ
 דייֵרְּפ נּוא ניִטְסּול ןֵּכאַמ םיִא ןעֶמ לאָז םּורָד
 ןייז תֹונָּתַמ ןקִיִׁש לאָז שְנעֶמ רָכיִלְטיִא נּוא
 ןְיִמְפְרעֶדַּב טֹונ םָד ּוצ הֹקָדְצ ןְּבעֶג נּוא רֶבֵח
 ףֹוא ןְּבאָה םיִדּוהְי יִד נּוא (םיִדּוהְיַה לֵּבִקו)
 םֶה יֵבָדְרָכ םאוָו ןאָמ ּוצ ןעוֶועֶג לֵּכקַמ ְּךיִ
 (אָהָדְמַה ןֶּב ןֶמֶה יּכנ ןְּביִרְשעֶג אייֵז ףוא
 נָא ער ןּופ אָתָדְמַה ןּופ ןּוז רעֶד ןֶמָה לייוַו
 םיִדּוהְי איד ןְגיִליִט ראַפ ּוצ טְכאַרְמעֶג טֶה
 הָּכְלַמַה רֵּתְסֶא זַא נוא ְךֶלֶמֹד יִנְפלּהָאֹובְבּול
 טְנאַזעֶג איז טאָה ֹוזַא ְךֶלֶמ םּוצ ןמּוקעג זיא
 הָרֹוּת רָזנּוא ןיִא טייֵטְׁש סֶע (ּךֵלְמַה יִנֹודֲאע
 קלָמע ןּופ ׁשיִניִכעֶרעֶג םֶד ןְגיִליִט רַפ לאָז ןעֶמ
 טְכּואוועֶג םָד טֶה ןֶמָה רֶטְכעֶלְׁש רעֶד נּוא
 עֶוייֵּב זָנּוא ףֹוא טְכאַרְטעֶג רֶע טאָה םּורָד
 רָּבֶא םיִדּוהְי עֶלַא ןְניִליִט רַּפ ּוצ תֹובָׁשֲחַמ
 טֶכאַרְּבנ טֶרָּבְלעֶז םיִא ףֹוא טֶהְּדְרָּבְתִי םֵּׁשַה
 טימ רֶע זיִא םּורד תֹובְׁשֲחַמ עֶזייֵּב עֶנייַז
 .הָילָּת ןייֵא ףוא ןְראוָועֶג ןְְנאָהעֶג רֶדְניִק עֶיי
 נעט עֶניִואָד איד ןעֶמייֵה םּורְד (ןֵּכ לעַנ
 זיִא םָד (רּוּפנ ןְמאַנ םֶד ןיִנעוֶו ןּופ (םיִרּוּפנ
 .טֶה איז נּוא (רֵּתְסֶא בֹוּתְִּתַו לֶרֹונ ׁשְטייַט

 ליַיִבֲא ןופ רַטֶכאָט איד רַּתְסֶא ןְּבירְׁשעֶג
 טְכאַמ רֶצְנאַנ טיִמ יִדּוהְי רעֶד יַכדְרִמ נּוא

 ףיִרְּב ןְגיִואָד םעֶד ןְגיִטעֶטְׁשַּב לאָז ןעֶמ םָד
 (םיִרָּפַס הֵלְׁשִיַו לאָמ ירָדָנַא םָד םירּוּפ ןּופ
 םיִדּוהְי עֶלַא ּוצ ףירְּב טְקִיִׁשעֶג טֶה רע נּוא

 ינש םונרת

 / תֹונירְמ גיִצְנאוַוְצ נּוא ןֶּביִז נּוא טֶרָדְנּוה יִד ןּופ

 , עֶכיֵלְריִרְּפ טימ ׁשֹורְוְׁשַחֲא גינעק םעֶד ןּופ
  ןניִטעֶמְׁשַּב לאָז ןעֶמ םֶד רֶטְרעֶ עֶייַרְעֶג נּוא
  יִטְצעֶזג רֶעייֵז ןיא םירוּפ ןּופ געֶט עֶניאָד יִד
 | רַּתְסֶאְנ נּוא יֵדּוהְי רָד יֵכָדְרֶמ יוִו ֹוזַא טייֵצ
  ְךיז ףוא טְניִעֶטְׁשאַּב אייז ןּבאָה (הָּכלַמַה
  ןְכאַז איד רֶדְניקיִרעייִז ףֹוא נוא טרעֶּבְלעֶז
  רַמֲאְמּפ טעֶּבעֶג רעֶייַז נוא גְנּוטְסאַפ ןּופ
 / טאַה רַּתְסֶא ןּופ לְהעֶפאַּב םָד נּוא (רָּתְסֶאי

  םִע נוא םירּּפ ןּופ הֶׂשֲעַמ יד טְגיִטעֶטְׁשאַּב
 ךּוּב ןייא ןיִא ןְראָועֶג ןֶּביִרְשעֶג ןייֵא זיִא
 טְכאַמעֶג טֶה ׁשֹורֵוְׁשַחֲא גינעק רַד (םֶׂשיַע
 םעֶד ןּופ ןְלְוְניִא איִד נּוא דְנאַל ןייַז ףֹוא סַמ
 2, 22= ןופ קֶרעֶוו איד עֶלַא נּוא (הֵׂשֹעַמ לֶכְע םִי

 ט

 .ׁשיִנָדייִׁשַּב םָד נּואטייקַראטְש נואטכאמ ןייַז

 נינעֶק רֶד םֶד יּבדְרִמ ןּופ טייֵקרעֶפְכַא גּוא
 ְךֹוא זיִא םָד ראוָו רַּפ טְרעֶּפְכַאעֶג םיִא טֶה
 (םיִמָיַה יֵרְבדנ ןּופ ְּךּּב םעֶד ןיִא ןֵּביִרְׁשעֶג
 (יַכָדְרֶמ יִּכ (םַרּפּו יֵדְמִ ןּופ ןגינעק יִד ּוצ
 ְךַלֶמ םּוצ הָנְִׁמ ןייַא ןעֶועֶג זיִא יֵכָדְרָמ ןעֶד
 ןיִרְרָהְנַס ןּופ רעֶהרְמאק ןייֵא נּוא ׁשֹורְְשַחֲא

 גינע םֶד ןּופ רֵקְלעֶפ עֶלַא רֵּביִא רעֶה ןייֵא
 קע ןיִרדָנַא םעֶד ּוצ ויִּב טְלעֶו קֶע ןייֵא ןּופ
 רעֶד זיִא רֶע דייַר עֶנייַז טְגלאָפעֶג ןעֶמ טֶה
 ץְרעֶוְנ יי ּוצ ןיִכעֶלְנעֶגויִא רע;םוִו כדָרְמ
 .טְסייֵה םו ןיִרעֶמְׁש םוצ ְךייֵלְנ זיִא רענּוא
 ןיִרעֶטְׁש עֶלַא רֶמְנּוא טְכייֵַל רעםָד 6ּהנֹונ
 סאוָו זֹור ןייֵא ּוצ ְּךייַלְג ןעוֶועֶג זיִא רֶע נּוא
 ןעוֶועֶג זיִא רע נּוא הירָּפ ץנאַנ ףֹוא טייג
 יִד ּוצ דְנייַרְפַא נּוא םיִדּוהְי יד ּוצ יִּבר ןייֵא
 םעֶד ּוצ םָטּוג טְשְראָפעֶג טֵה נּוא ןיִרָדָהְנַמ
 עֶנייַז עֶלַאּוצ דיִרְּפ דעֶרעֶג טאָה נּוא קְלאָפ
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 עֶלֵא טְנאָז טּוקְלי רעֶד (םיִריָּׁשַה ריִׁשֹעי
 ןיִא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז המלָׁש ןּופ םיִׂשֲעַּמ =

 תמלָׁש טְנאַז הָדּוהְי יבר ןְשְלאַטְׁשעֶג אייֵרְד
 רעֶד נוא ןעוֶוֶג ְךֶלֶמ ןייֵא ןֵמָׁשְרֶע םוצ זיִאי
 טייַו ןייַא ןיִא יאֵדְמְׁשַא רֶד םיִא שאָה ְּךאָנ
 ןֵטְראָד םיִא טֶה ןעֶמ םִִו ןְפְראָוְרַּפ .דְנאַּפ
 םֹוירֲה ןייא ןעוֶועֶג זיִא רע נוא טנאָקטג טיִנ
 ןְראָוג ךֶלֶמןייֵא רֶדיוו רֶע יִא ְךאָנ רֶד נוא

 ןטְׁשְרֶע םּוצ זיִא הֹמלָׁש טְנאָז אָניִנֲח יִּבַר נּוא
 ןייֵא ןְּביִלְּבעֶג רֶעזיִא ךאָנ רֶד ןעוֶועג ףֶלּמִא

 הָכּולְמ ןייַז ּוצ גיִּבייֵא ןֹוׁש זיִא נוא טֹויְדָה
 טאַהעֶג רֶע טאָה ןְמעֶנ איירד .ןִמּוקעֶג טיִנ
 טאָה םיִרָפְס ייֵרְד סהמלִׁש תֶלֲהק הייד

 תֶלָהק נּוא םיִריִׁשַה ריִׁש יֵלְׁשִמ טְכאַמעֶג רֶע
 םו גְנאַזעֶג סאָד זיִא םאָד (המלְשַל רֶׁשֲאַע
 םֹולָׁש רָד םוָו טאָנ ּוצ טְּבֹולעֶנ טֶה הֹמַּלְׁשי
 םֹולָׁש עֶלַא ןְׁשיוִוְצ טְכאַמ רע סאָד ןייז זיִא
 ןייג ןירעֶטְׁש יִד נוא הָנָבָל יַד נוא ןיז יד ןעֶּד
 ןיִרעֶדְנַא םָד רָנייֵא טּומ סֶע נּוא לֶמיֵה ןיֵא
 לֶנאָה נּוא ןיִנעֶר טייג םִע גוא טיִנ ןְדאָׁש ןייֵק
 רעִייפ ןּופ ןְציִלְּב נּוא ןירעֶניִד נּוא רָסאו ןּוּפ
 טְלעוו רעֶד ףֹוא רעֶדְנאַנא טיִמ ןייג ייֵד נּוא
 רֶעייַפ סאָד טיִנ טְׁשעֶל רַפ רֶסאְוַו םֶד א
 טְנאָז .ןָנָהֹוי יִּבַר היֵּפ תֹוקיִׁשְנִמ יִנְָׁשִיע
 יֵניֵס גְראַּב םָד ףֹוא ןְנְנאַנעֶג זיִא ְּךֶאָלַמ ןייֵא
 טֶה טאָג נוא ןְּבעֶגעֶג הָרֹוּת איד טֶה ןעֶמ זַא
 ְךָאָלַמ רעֶד זיִא (ךיֶהֹלֲא 'ה יכֹנָא) טְגאָועֶג
 טְנאַז נוא לֵאָרְׂשִי ןוֿפ ןֶכיֵלְמיִא ּוצ ןְנְנאַנעֶג
 רַּפ נוא טְנאַועֶג טֶה טאָנ סאוָו לֵּבקְמ טיינ

 יבצ תלחנ ׂו :

 נב ּונָּת (ףֵמָׁש קַרּת ןֵמָׁש םיבֹוט ּףיִנִָׁש סיר
 ןּופ הָמָׁשָנ יַד זַא טְניִרעֶכעֶג ןְּבאָה ןֶנּבִ יד = }
 לָמיִה ןיִא דֶרֶע רעֶד ןּופ ףורַא טייג ןׁשְנעֶמ םעֶד
 ןויִלָעָה רוא ןָמֹורְג םעֶד ןיִא טייֵמְׁש איז נּוא ןייַבַא

 ןֹועָמִׁש יִּבַר .טֶהּוט יִז םוִו רֶקבָמ יִז י"שה ויִא וזֲא

 ןעוֶו םיִקיִרצ איִד ןּופ תֹוטָׁשָנ עֶלַא טְגאָז יִאָחֹי ןֶּב
 יּואָר זיִא סו טְרָא ןיִרעֶייַט םעֶר ףוא ןעֶייַטְׁש יי
 טָפּור וזַא זיִא הָנְיִכְׁש יִר יוִו טֶרָא םעֶד ןיֵא ייֵז ּוצ
 ןעֶלאָז יז זַא אייֵז ּוצ טְגאָז גּוא תֹובָא יִד ּוצ "שה

 גּוא ןָמּוקעג זיִא רע; סו קיִרֵצ םעֶד ןייַז רֶקּבָמ ןייג
 ןּופ ןְמאַנ ןיִא ןייַז םולָׁש םירקמ םיִא ןעֶלאָז

 ראַה םיִא ּוצ ןעֶגאָז תֹובָא איִד נּוא .ןיִנעוֶו "שה

 זופ -

 םירישה ריש /

 ןיִרעֶר םעֶד טימ ןְּבאָה ליוִו רֶע םוָו טייֵטְׁש

 חעש

 ! ,רעֶגטְלאוָו יא טרעְֶנעגסָאָׂשִרָד טֶה
 ןיִרעֶג טְלאוָו נּוא טְנאָז טאָנ םִו ןייֵמָש רַפ
 רֶלאַּב ֹוזַא ןֶּבעֶנ טוט טאָג םֶוו ןעוֶועֶג לַּבִקְמ

 ןְׁשיִק ןאָטעֶג לֵאָרְׂשִי םעֶד ְּךֶאֶלַמ רעֶד טֶה
 יֵד סאוָו (ְךיֶהֹלַא 'ה יִכֹנָאע רּוּביד םעֶד נּוא
 ְּבאָה ןייַלַא טאָנ ןּופ טְרעֶהעֶג ןְּבאָה לֵאָרׂשִי
 תֹורְּבַד עֶגיִרְּביִא יד רָּבֶא ןְסעֶג רַפ טיִנ ייֵז
 יז ןָּבאָה הָׁשֹמ ןּופ טְרעֶהעֶג ןְּבאָה ייֵז סאוָו
 הָשֹמ ּוצֹו טְנאָועֶג אייֵז ןְּבאָה ֹוזַא ןְמעֶנ ראַפ
 ְךאָנ ְךִז לאָז טאָג סאָד ןָּבעֶג טְלאוָו רעֶו
 ָנּוא טיִמ לאָז נּוא ןעֶוייוַואַּב זְנּוא ּוצ לאָמַא

 רָנּוא ןְלאָז ריִמ םאָד ןיִדעֶר לאָמ ןייֵא ְּךאָנ
 קּוסָּפ רָד טְנייֵמ סאָד ןְסעֶג רַּפ טיִנ ןיִגְרעֶל
 לאָז ןייַלַא טאַנ םָד (ּוהיִּפ תֹוקיִׁשְנִמ יַנְקְׁשִינ
 ּוצ טְרעָּפְנֶעֶג הָׂשֹמ טאָה ןיִדעֶר זְנוא טיִמ
 גְראַּב םעֶד ףוא ןייַז טיִנ ןאק םאָד לֵאָרְׂשִי
 ְךיִז טעוֶו וזַא ןֵמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא ראָנ יַניֵס
 ןיִנְרעֶל הָרֹוּת ןייַלַא טעֶוו גוא ןעֶזייוואַּב םאָנ
 ןיִנְרעֶל רעֶייז ןיִלעוֶו אייֵז נואז לֵאָרְׂשִי טיִמ
 זיִא הָרֹוּת ןייַד (םיִבֹוט יּכ) ןֶסעֶג ראַפ ,טיִנ
 רַע טְכייֵלְנ םּורְד נּוא ןייוו ןעֶמּונ ןּופ רָמעַּב
 ןעֶמ וימ ןייַו יו ֹוזַא סאָד ןייוַו ּוצ הָרֹוּת יִד
 ינְרעֶבְליִז יא ןּוא םיִלֵּכ יִנעֶדְרע ןיִא ןְשְלאַה /

 וזַא רֶעֹוז רֶע טְרעֶו םיִלָּב יִנעֶדְלאָנ רעֶדָא
 ייַּב ראָנ ןֶּטֶלאַה טיִנ הָרֹוּת יִד ְּךיִז ןעק;ךֹוא
 דָרֶע איו ֹוזַא ניִרָדיִנ ְּךיַז טְלאַה סאוָו םעֶד
 איד טְרעוֶו ְךֹוד ְּךיִז טְלאַה סאוָו רעֶד רָּבֶא
 ְֿךינָמְש ַחיִרְלְנ ןאָטעֶג ּפָא םיִא ןּופ הֶרָוּת
 יוִו ֹוזַא לייֵא םיֹוּב ּוצ הֶרָוּת יד טְכייֵלְג רע
 טְכאַמ נּוא ףּוג םוצ הָאּופְרַא זיִא לייַא םיֹוּב

 ' רטול
 בקעי לוק

 רָּביִא גְנאַנעֶג ןייא זיִא סאָד (המלָׁשַל רֶׁשֲא םיִריִׁשַה ריִׁשנ

 טאָהוֹולְשַה ויָלָע ְךֵלֶמַה הֹמלְש םִו ןְגְנאַנעֶג עֶָלַא
 טאָג יצ ןֶגאָז ןֵרי איד (הָצּרְָיֶרחא יִנְׁשִמו .טְכאַמעֶג
 .קּוסּפ רעֶד ןְפֹול ריד ְךאָנ ריִמ ןיִלעֶוו ריִד ּוצ היצ ְךיִמ היִצ
 םעֶד טימ קּוסַּפ ּבייֵה ןָא רָד םּוראָוו ןייֵטְׁש רַפ ּוצ טיָנ זיִא
 שטייט יד זיא (ינכשב) םּוראוָו ְךייַלג םיִנ זיִא זאָל םֹוא

 ןעֶמ גּוא טיִנ ליוִו ןעֶמ עֶמְׁשַמ זיִא ריִד ּוצ היִצ ְךיִמ היִצ
 זיִא (הָּצירַגְךיִרֲחַא) רֶטְרעֶמ איִד נוא ןעֶהיִצ ּוצ ףְראַד
 ןיִלעוו ריִמ עַמָׁשַמ יִא ןָפֹול ריִד ְךאָנ ןיִלעוֶו ריִמ ׁשְטייֵט
 ןיִלעוֶו ריִמ ראָג ןעֶהיִצ וצ טונ זְנּוא ףְראַד ןעֶמ ןָפֹול ןייַלַא
 אייַּב זיִא סֶע .לָׁשָמַא טיִמ קּוסָּפ םעֶד ןייַמְׁש ראַפ ּוצ ןְּבעֶג

 יֵרעֶדְנא סאָד ןְמּונעֶג רֶע טֶה בייַ םֶד ןָּבְראָמְׁשעֶג םעֶנייֵא
 ןפֶלךעג םעֶד ןופ ןוז ןֶמירַא ןייֵא טאַהעֶג טָה רֶע נוא בייַ

 בייו |

 טו יע שא .
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 טְניִרעֶל סו רעֶד ְּךֹוא ֹוזַא םיִנָּפ םָד רָמֹול
 ףונ ןייַז ּוצ הָאּופְר ןייֵא םיִא ּוצ יִז ויִא הָרֹוּת
 יו ֹוזַא נּוא םיִנָּפ םֶד רָמֹול םיִא טְכאַמ נּוא
 טְּבייֵלְּב רָסאו ןיִא טסיִנ ןעֶמ ןעוֶו לייֵא םֹוּב
 טְניִרעֶלעֶג טֶה םו רָהְךֹוא ֹוַא ןָבֹוא ןּופ רֶע
 שעֶר נּוא הָרֹוּת טיִמ לּופ ויִא נּוא הָרֹוּת
 הָרֹוּת ליפ ֹוזַא םיִא ןּופ טייג םיִלָטְּב םיִרָבד
 טֶָה רֶע סאוָו םיִלֵטְּב םיִרָבָד ליפ יו םֹורַא
 יֵשְטאָח ןְגאָז לֵאָרְׂשִי יד (הֶרֹוהְׁשִנ טעֶרעֶג
 יבוא םִיַרְצִמ ןיִא ץְראַוׁש ןעֶועג ןיִב ְךיִא
 לֶניִצ איד ןּופ םייַל טיִמ טְרָיֵמְׁש רַפ ןעוֶועֶג
 טיִמ ןְראוָועֶג סייז רֵּבֶא ְּךיִא ןיִּב ןיִמעָּבְרַא
 איד אייַּב ּבאָה ְּךיִא סאוָו דְלאָג נוא רֶּבְיִ
 ָךיִא ןעוֶו רָדֶא םַי םעֶד אייֵב ןְמּונעֶג םירְצִמ
 טעֶּברַא רֶד ןופ ץְראוַוְׁש ְךאוָו ֶצְנאגאןיֵּב
 םיִא ןייֵׁש רֶּבֶא ְךיִא ןיִּב לֶדְנאַה םֶד ןּופ נּוא
 יִדיִמְלַּת יִד טְבייֵלְנ רע;(רֶדֹק יֵלָהֶאְּכ) תֶּבַׁש
 ןיִרעֶטאָט איד ןּופ ןְטְלעֶצעֶג יד ּוצ םיִמָכַח
 טיִמ ןְגְנאָהאַּב גיִנייוו םֹוא ןּופ ןיִנעֶז ייֵז םאָד
 ֵמְכייֵל גיִניוניא רֶּבֶא גְנעֶהְמּוא עֶצְראַוְׁש

 יבצ תלחנ :
 רֶמאַפ ןייֵא ראַּפ ןייֵׁש טיֵנ זיִא סֶע טְלעוֶו רעֶד ןופ
 יואָר זיִא םָע ראָנ .ןְהעֶז דְניִק םּצ ןייֵג ְךיִז לאָז רֶע
 וזַא .רֶמאַּפ םּוצ ןְהעֶז ןייֵג ְךיז לאָז דָניִק סאָר זַא
 איר ןופ רֶטיִרְר רעֶד ּוניֵבֲא בֹקֲעי ּוצ י"שה טָפור
 טאַהעֶג טְסאָה ּוד םיִא ּוצ טְנאָז רֶע נּוא תֹובָא
 םֶד םיִנָּפ לֹּבֹקמ יז גוא ייֵג ררְניִק ןּופ רַעַצ םורָג
 םָלוע םעֶר ןּופ ןמּוקעג זיִא רע סאוָו קידצ ןְגיזאָר
 ןְמאַז ּוצ ריד טיִמ לעֶוו ךיִא ּוא .רעֶהא ןֹּתְחַּתַה
 רוד הֶז) קּוסָּפ ןיִא טייֵמְׁש סֶע יו וזַא .םיִא ּוצ ןייֵג
 סאו רעֶד זַא (הָלָס בקעי ְיָנָּפ יִׁשקַבְמ ויָׁשְרֹוד
 .בֹקֲעַי זיִא סאָר םיִנָפ לּבֲִמ זיִא רע נּוא רַקְבָמ זיִא
 בֹקֲעַי אָביִקַע יִּבַר טְגאָז אָביִקַע יִּבַר רַמָא) ּוניִבָא
 נּוא י"שה ּוצ רובָּכַה אֵסְּכ רעד ןייֵלַא זיִא ּניִבָא
 יועועֶג תיִרָּב תַרוּכ רֶהעֶמ םיִא טיִמ טאָה "שה
 קּוָפ ןיִא טיִמְׁש סֶע יוִו זַא תֹובָא עֶלַא טיִמ יו
 הוט ְךיִא ׁשֶמייֵמ זיא (בֹקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרכִ
 .ןיִועוֶועֶג תַרֹוּכ ּבאָה ְךיִא סוָו תיִרְּב ןיַמ ןְקְנעֶרעֶג
 לאָז רֶע טְכאַמעֶג םיִא: טאָה רֶע לייַו בֹקֲעַי טיִמ

 :תֹוּבָא עֶנעֶי ץיח רֹובַּכַה אֵסָּכ רֶד ןייז
 טְהימעּב יז טֶה רע וא ןְסעֶועג זיִא וֲעיִלָאיִּבַ

 ּוצ ןּכּוקעג ןָא אָבֹיקַע יִּבִ ויִא הָרֹּת רֶנ קא
 .קַסֹוע ראַה ןייַמ זיִא סו ןיִא םיִא ּוצ טְנאָז נּוא םיִא
 אסבו) טייֵטְׁש סאוָו קּוסָּפ םעֶר ןיִא םיִא טְגאָז רֶע

 דונכ

 םירישה ריש

 יי קה שא 7
 1 זי יע שא

 טאד נו ךֹוא ֹוזַא תֹובֹוט םיִנְכַא טיִמ אייז
 | ץְראַוְׁשויִא םיִנָּפ רעֶיִז סֶד םיִמָכֲח יִדיִמְלַּת
 ! זְראַה רֶעייז ןיִא רֶּבֶא ןינְרעֶל הָרֹוּת ליפ ןופ
 : םיִׁשָרְדֶמ נוא תֹיינְׁשִמ טיִמ לּופ אייז ןיִנעֶז

 .(תֹורוק) תֹובֹוט םיִנָבֲא יו ֹוזַא ןְסְכייֵל סו
 ןיִא סע אֵמֹוי ָּתְכָסְמ ןיא טְנאָז אָרָמְנ איִד

 םָד רּונָקינ ןֵסייֵהעֶג טאָה םָװ רעֶנייֵא ןעוֶועֶ
 םִיַרְצִמ לָׁש הירְדְנּכִלַא ןייק ןְְנאגְג זיא רע
 - ןיִא ןיִרעֹוט ןעֶכאַמ ּוצ רֶטעֶרְּב ןְגְנעֶרְּב ּוצ

 / םייַהַא ןְראָפעֶג זיִא רֶע זַא נּוא ׁשֶרֹקְמַה תיֵב

 |  ןהָניא יִסֹורְג ןְּבֹוהעֶג ףֹוא ְךיִזןְּבאָה םִי ןיִפֹוא
 - טֶה ןקְנירְטְרֶד ףיִׁש יד טְלאוָועֶנ ןְּבאָה נּוא
 ןְפְראוָועֶג איז טאָה נּוא טעֶרְּבַא ןָמּונעֶג רֶע

 - ןראוָועג טְליִטְׁשעֶג טיִנ זיִא רֶע רֶבֶא םִי ןיִא
 . ףאָנ טְלאוָועֶג ףיִׁש רעד ןּופ טייל יד ןֶּבאֶה
 | רעֶנְניִרג וצ ןעֶּפְראוַוןייַַא םִי יא רֶּמעֶרּב
 } ןנייוו ּוצ ןְּבֹוהעֶג ןָא רּונקִנ טֶה ףיִׁש יד ןֶכאַמ

 |  ףָשעֶרְּב יד טיִמ ְּךֹוא ְךיִמ טְפְראוַו טְנאָז נּוא
 | א טוט רעֶד .רֶסעֶּב ריִמ זיִא סע םִי ןיִא

 . יָּבָא ןְראוָועֶג טְליִמְׁשעֶג םַי רֶד זיִא דֶלאַּב
 א ןופ

 בקעי לוק
 רע טְזאָלעֶג טיג ןאַמ םעֶד םֶה יי יִרָדְנַא םָד נּוא ּבייַו

 | ןאמ רעֶד טֶה דְלעֶג ןייַז טיִמ ןָפלעֶה רֶטְנּוא ןּוז םעֶד לאָז
 ָט לאז רע} ֹוזַא אוו ןְׁשְנעֶמ טיִמ ןְטְלאַהעֶג הֶּצִֵע ןייֵא ְךיִ
 ןוז םעֶד לאָז רֶע ןְּבעֶגעֶג הָּצֵע ןייֵא םיִא ןְׁשְנעֶמ יד ןְּבאָה
 . ןּופ ןְּביִלְבעֶג גיִרְלּוׁש ןּוז םעֶד זיִא רֶע זַא ליִּסקעוֶוַא ןְּבעֶג
 ןיִרעֶר ןינעק טיִנ ּבייוַו םָד ןֹוׁש טעוֶו דֶלעֶג ְךאַפַא ןַדְנ םֶד
 ,איִז םּוראוָו ליְִקעוֶו םָד 3 ןְנאָל טיִג םיִא לאָז איִז
 טְסעֶר ןּופ ראָנ ןלאַצאַּב ןעֶמ זּומ ליִסְקעוֶוַא זא טְסייוַו
 זיִא ןּוז רעֵד ןעֶוו םּוראָו ןְפְלאָהעֶג טיִנ ְךֹוא סֶד טֶה ןיִגעוֶו

 ןּביִרְִג םֹורֵא םיִא יז טֶה ן ןייַרַא ּבוטׁש ןיִא ריא ּוצ ןֵמּוקעֶג

 הֶע זַא טְגאַועֶג טאָה איִז ליִסקעוִו םעֶד טיִמ ּבּוטְׁש רֶד ןּופ

 || םָד נּוא .5ֹוסקעוֶו ׁשְלאַפַא זיִא םָע דְלעֶג טְסיִזְמּוא טְנאָמ
 טָה יִז תַמֲחַמ ריִא ּוצֹּז ןִמּוק ּוצ ןראוָועֶג םָאָמַנ ןוש זיִא ןּוז

 : ְטאָפ רעֶד םיִא טֶה לאָמַא ּבּוטְׁש רעד ןופ ןְּביִרְטעֶג םיִא
 ְךיִמ ּוטְסְנאָמ סוָו רַפ רֶטאָפ רעֶד םיִא טְגעֶרְפ טְניִגעֶגאַּב
 ריִמ ןופ ריד טְמּוק סֶע םוָו בֹוח םָד ליִסקעוֶו םִֶד טיִמ טיִנ
 | םֶניִרקּבייַװ ןייַד זַא ןֶעּוט ְךיִא ןעק סוֶו ןּוז ְךָר םיִא טְרעֶפְנֶע
 : יד לעוֶו ְךיִא רֶטאָפ רָד טְגאָז ְךיִמ טְּבייַרְט גּוא ריִמ ףֹוא

  ריִד ְךיִא לעוֶו בָר םּוצ ָךיִמ דאָל יד ןְּבעֶג הָצִע ןייֵא
 / טְגאָז ז ןְגאָז ןיִנעק טיָנ ראג ןֹוׁש טעוֶו יִז נּוא ןְלאָצאַּב ןעֶזּומ

 רְטאָפ םֶד ןְראָל לאָז ןּוזַא זַא רֶׁשֹוי רֶד ןעֶד סד זיִא ןּוז רֶד

 סֶד הָמֹוש רֶטאָפ רָד םיִא טֶרָפָנֲע .ןְגאָז ןׁשְנעֶמ ןיִלעוֶו םָו
 קיש ּוטְזּומ םּורד ּבייַַו ןייַמ ןיִגעֶקי ןֶעּוט ראָנ ּוטְסְפְראַד

 טְסְטייֵנ ּוד זַא ןְנייֵמ סא יִז יִדָּכ בָר םּוצ ןפור ְךיִמ ׁשֵמָׁש ֵא

 ןיג ֹורַא ראָנ לעוֶו ְךיִא זָא רָּבִא ןְלאָצ ריִד לא ְךיִא ְךיִמ

 |  ןופ

 אימה טא

 תש"י

 יי בא דא
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 ןעוֶועֶג רעַצְמ ְּךיִז רֶע טֶה ןיִנעֶֶו טְּסעֶד ןּופ
 ןְּפְראוָועֶג ןייַרַא טֶה רֶע סו טעֶרְּב םָד ףֹוא
 טֶה הָׁשָּבִי רֶד ףֹוא ןְמּוקעֶג זיִא רֶע זַא נוא
 וצ ןָמּוקעֶג זיִא שעֶרְּב סאָד ןְהעֶו רעֶד רֶע
 שיִנעֶפעֶׁשאַּבַא ןְנאָז םיִמָכֲח לייַמַא ןְמיוְׁש
 טעֶרְּב םֶד טְכאַרְּבעֶג טֶה רֶע סֶד םִי ןיִא זיִא
 רעֶד (ֹורְׁשִה תֶלְצִבֲח יִנֲא .ןעֶטְראָּב םּוצ
 םיִמָכֲח איד טְּבייַרְׁש בֹוט רַחֹוׁש ׁשֶרֶדֶמ
 ְךיִא טְגאָזעֶג קּוסָּפ םעֶד טֶה רע יד ןעֶנאֶז
 עֶטֹוט עֶלַא םֶד ריִמ ייַּב ןֹודקַּפַא ּבאָה דָרֹע
 םּורָד נּוא ןעֶטְלאַהאַּב ריִמ ןיִא ןיִנעֶז טייל
 טעוֶו טאָנ ןעוֶו נּוא טאָג ּוצ טְּבֹולעֶג ְךיִא ןיֵּב
 םיִא רֶדיוו ייֵז ְךיִא לע עֶמֹוט יִד ןיִרעֶנאַּב
 לעוֶו ךיא נא חַיִׁשְמ ןופ געט יד ןיא ןירעק
 איו ֹוזַא ןייַז ןייֵׁש גוא ׁשיִרְפ לאָמ טְסְנעֶד
 קּוטָּפ ןיִא איו ןעֶנאָז הָריִׁש לעוֶו נּוא זֹורַא
 רֶד ןופ ןיקע יד ןּופ (ץֶרָאָה ףַנְּכִמנ טייֵטְׁש
 . יהָריִׁש ןּופ גְנאַזיִנַא טְרעֶהעֶג ריִמ ןְּבאָה דָרעו
 ור ןיײא ּוצ ןיִכעֶלְנעֶג לֵאָרְשִ יד ןינֶז ְךֹוא
 ןְׁשיוִוְצ טייֵמְׁש איז יִׁשְמאָה זֹור ןייא יו וזַא
 טְרעוֶו נּוא ןייֵׁש רעֶייִז ְךאָד איִז זיא רֵנְרעֶד
 טייֵקְנייֵׁש ריִא רֶנְרעֶד יד ןְׁשיוֵוְצ טנעק רֶדי
 ןייִא ּוצ לֵאָרְׂשִי איד טְכייֵלְנ רֶע (ַחּוּפתַּכ

 שֶרֹוח ןיִא רֶלאַוו ןיִא טְסְקאַוו םִו םֹוּב ליִּפִע -
 לֵּבֹקִמ הָרֹוּת איִד לֵאָרְׂשִי ןעֶּבאָה ֹוזַא ןְיִס

 זיִא םאָד ויִרַפּול .ןיִס ׁשֶדֹוח ןיִא ןעוֶועֶג -

 . ןעֶמיִג ןייַמ ּוצ סיז ןעוֶועֶג זיִא ןֶמ רָד טְנייֵמעֶג
 טֶרָרְנּוה ףֶניִפ טאַהעֶגְּדיִו ןיִא טֶה ןֶמ רֶד ןעֶד
 םֶר איו ֹוזַא םימעמ ניִצְרעֶּפ נּוא םקעֶז נוא
 רֶע (יִנֲאַיַבַה) טְפעֶרְמאַּב (קֹותִמ טְראוָו !
 רעֶמ םָו ןייַו יו ֹוזַא ןייַו ּוצ הָרֹוּת יִד טְכייַלְנ !

 יבצ תלחנ

 ברא ןְבאַמ ייֵז טעוֶו רעׁשְטייֵט זיִא (םָליִחְנַי דֹובָכ !
 סאָוו ּוניֵבָא בֹקֲעַי ןעֶמ טְנייֵמ םָד רֹובָּכ אֵסִּכ ןייֵא |

 לאָז רֶע רֹובַּכ אָמַּכ ןייֵא ראַּפ םיִא טְלאַהְו י"שה
 ןּופ תֹומָׁשְנ עֶגיִליֵהאיַד ןּופ הֶרְוּת איד ןייֵז לֵּכִקְמ -
 ׁשאֹר עֶלַא םיִא טיִמ טייג ה"ּבקה נּוא ,םיִקיִדְצ יִד !

 יִרָעיימ יִסורְג םֶד טְהעֶז רָר הֶמָׁשְנ יד ןעוֶו .שֶדֹוח -
 יִא םֶר רֶפעֶׁשאַּב ןייַ ןּופ ןויָלָעֶה רוא םעֶד טְכעֶל !

 טְקיִּב נוא שה ּוצ הָמָׁשְנ יד טְּבול ֹוזַא הָניִכְׁש יִד
 ְִרָּב) קוסּפ ןיִא טייֵמְׁש סע או ּוזַא םיִא רַּפ ְךיִז !
 ,הָמָׁשְנ ןיימי"שה ּוצ ּבול ׁשְטייֵט זיִא'ה תֶא ייִׁשָּפַנ .

 יְָפניכרָּב) רומזמ רֶצְאַג רו טְגאז אָביִקיִּבַכ
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 זיִא ֹוזַא ְּךאָנ ןעֶמ ליוִו רעֶמ טְקְניִרְמ ןעֶמ
 רעֶמ יִז טְניִרעֶל ןעֶמ רעֶמ סו הָרָוּת יד ְּךֹוא
 הָדּוהְי יִּבַר (יִדֹוד לוקנ ןיִנְרעֶל איִז ןעֶמ ליוִו
 נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא הָׁשמ זַא טְנאַז

 םֹורא ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא הָלּואְנ יִד טְנאַועֶג טֶה

 טְרעֶּפְנַעֶג לֵאְרְׂשִי יד ןְּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ ןייֵג
 ריִּפ ןעֶניִד םִיַרְצִמ איִד טְלאָועֶג ןֶּבאָה ריֵמ
 ראָנ ריִמ ןעֶניִד דְנּוצַא נּוא ראָי טְרעֶדְנּוה
 הָשמ טאָה ראָי ןְהעֶצ נּוא טְרעֶדְנּוה אייֵוְצ

 ןעֶוייַל םֹוא ְךייַא ליוִו ׁשאָנ ןעוֶו טְרעֶפְנֶעֶג
 מְהֵעָו נּוא טייַצ איד ןְּפיִהְרַּביִא רֶע טְהּומ
 (יִתָנֹויִנ תּולָנ םֶד ןּופ תֹונֹוּבְׁשֶח יד ףֹוא טיִנ
 ןייַלַא טְסאָה ּוד סאו הָרֹוּת איִד ריִמ זייוו

 יִד ןיִרעֶה ְּךיִמ ְּךאַמ נּוא םיִרָפְס ןיִא ןְהעֶועֶג
 - ןייֵא ןופ טְרעֶהעֶג טְסאָה ּוד סאו הָרֹוּת
 טְניִרעֶלג ריִד טיִמ טָה רע םִו לוק םֶניִרָדְנַא
 ןעוועֶג לַּבִקְמ טְסאָה ּוד סאו הָרֹוּת יִד ןעֶד
 רֶע סאוָו ןיִרעֶדְנַא ןייֵא ןּופ לֹוק םעֶד ְּךֶרֹוד
 קאַמְׁשעֶג נּוא םיִזויִא טְניִרעֶלְנ ריִד טיִמ טֶה
 ןְהעֶועֶג ןייַלַא טְסאָה ּוד םוָו הֶרָוּת איד נּוא

 םִע ןעֶד םיִז טיִנ רָּבֶא ןייֵׁש זיִא םיִרָפְס ןיִא
 ןייֵא ןּופ הָרֹוּת ןיִרעֶה ּוצ רֶסעֶּב ליִפ זיִא
 יא ןיִנרעֶל  ןייֵלַא לאָז ןעֶמ איו ןיִרעֶדנַ
 אָמּוחְנַּת רעֶד (םֹויַה ַחּופיֶׁש דע .םירפְס
 םִע סאָד םֶהָרְבַא ףֹוא טייג סאָד טְּבייַרְׁש
 םֶה טאָנ םֶד םֹויַה םֹוחָּכ) םיִא ייַּב טייֵטְׁש
 סאו גאָמ םעֶד ןיִא ץיִה עֶסֹורְנַא טְכאַמעֶג
 טְגאָזעֶג טאָנ טֶה ןעֶוועֶג לַמ ְּךיִז טָה םֶהָרְבַא
 ןּופ זֹוה ןיִא ןייֵג רעֶמאָל םיִכָאְלַמ איִד ּוצ
 זיִא רֶע םיִא ןייַז הָלֹוח רֹקְבָמ ּוצ םֶהָרְכַא
 םיִמָׁשְּב עֶמּונ עֶלַאװופ רֶקאַמְׁשְנ ןְגֹוא עֶנייֵמ

 = בקעי לוק
 :ןײמ טיִמ ןעֶפֹול ריִד ְךאָנ ןֹוׁש ךיִא לעוֶו ּבּוטְׁש רעֶד ןּופ
 יִג ְךיִמ טעוֶו ןעֶמ ןְלאָצ ריִד לאָז ךיִא ןעֶליוִו ןעטּוג
 ָּכעג ריִד ְךֹוא ןייֵלַא ְךאָד לו ְךיִא םִיראוָו ןעֶטייַנ ןְפְראַד
 זיִא לֶׁשְמִנ רֶד .טיִנ ְךיִמ טְזאָל ּבייוַו םֶד לייוַו ראָנ רֶלעֶג

 .רָטָנּא ןּופ לֶמיה םֶד ןּופ ןְראוָועֶג ןמונעג זיא הָמָׁשָנ רֶונּוא
  ּושְסיִלְג יִז נּוא גיִלייֵה הָמָׁשָנ ידְךאָד זיִא דֹובָּכַה אֵסַּכ םעֶד
 יםּורְד טינ זְנּוא טְואָל עֶרָה רֶצֵי רֶד ראָנ טאָג ןְניד ּוצ ריִמָּת
 ְךאַמ ְךיִו ּוצ היִצ זָנּוא היִצ (יִנֵכְׁשָמ) טאָג ןּופ ריִמ ןיִטעֶּב
 ראַפ ןיִנעק,טיִנ זְנּוא לאָז רֶע עֶרָה רֶצָי םעֶד גיִנעֶט רֶטְנּוא
 ןוׁש ריִמ ןיִלעוֶו (הֶּצּרְנ ְךיֶרֲהַא ְךיִד ןעֶניד ּוצ ןּופ ןֶטְלאַה
 הָמָׂשִנ רֶד םּוראָו !ןֶניִד ְךיד ןָלאָז רימ ריד ְאָנ ןֶפֹול ןיילַא
 טיִג טְזאָל עֶרֶה רֶצָי רֶד ראָנ ןעֶגיד ְךיִר לאָז יִז ְךיִז טְסיִלְג
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 ןייֵג לע ְךיִא (ְּךָלאפ קּוסָּפ רָד טְגאָז סאָר
 טקעֶמְׁש סאוָו תֹולָרֲע יִד ןּופ נְראַּב םעֶד ּוצ
 ּוד (יִנִּתְבַּבִלִ) םיִמָׂשְּב עַמּוג איִד איוִו רעֶמ
 (יִנִּתְבַּבִלנ הֶלַּב רֶטְפעוֶוׁשןייֵמְּדיִמטְצְראַהַּב
 ןגֹוא עֶנייַד ןּופ עֶנייֵא טיִמ ְךיִמ טְצְראַהַּב ּוד
 ןיִנעֶז ריד ןיִא סאוָו תֹודִמ עַמּוג יד ןיִנעֶז םָד
 ְלאַה ןייַד ןּופ דנאַּב זָלֹאַהַא טיִמ (דֵחַאְּב)
 יִו ֹוזַא קֶנֵע טְסייֵה רֶע םֶד םֶהָרְבַא זיִא םֶד
 .םיִקָנעּב לֹודְגַד םֶדָאָה טייֵטְׁש קּוטָּפ ןיִא
 ְךֶרֹיד לֵאָרְׂשִי ּוצ טאָנ ץֶלַא רעֶר סאָד נּוא
 ייֵא ּוצ דעָר ןֵתָח ןייֵא איוִו ֹוזַא לָׂשָמ ןייַא
 ןָתָח רעֶד סאָד קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םאָד הָלַּכ
 ךיִמ טְסאָה ּוד הָלַּכ טְנאָז נוא ְךיִז טְמיִראַּב
 םעֶד ְךרוד סאָד ֹוא ןייֵא טימ טְצְראַהַּב
 ןֹורָסח ןייק ראָנ טְסאָה ּוד סאָד ךיא סייוַו
 ּוד לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ טאָנ טְנאָז ְךֹוא ֹוזַא טיִנ
 עֶנייַד ןּופ םָנייֵא טיִמ טְצְראַהַּב ְךיִמ טְסאָה
 ריִד ןיִא טְסאָה ּוד סאָד סייוו ְּךיִא םֶד ןְגֹוא
 יד (ּךֵתֹקַר ןֹומְרָה חַלָפְּכת שיִנ ןֹורָסַח ןייֵק
 תוָצִמ טימ לּופ ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי ןּופ עֶגידייֵל
 רָנְרעק טיִמ לוֿפ זיִא םאֶרְנ ליַמ ןייֵא יו ֹוזַא
 הֵרֹוּת יִד טְּבייַרָׁש טֹוקְלַי רָד (ֹונָא תַנג לָאג
 יֵׁשְטאָח םיִנֵא יוֵו ֹוזַא סיִנַא ּוצ ,ןיִכעֶלְנעֶג זיִא
 םּואיִמ טיִנ ְּךאָד איִז זיִא טְריִמְׁש רַּכ זיִא יִז

 תלחנ
 רָד זיִא ('ונו םיִאָמַח ּומַּתְו) לָמיִּפאָק םעֶד ףוס ויָּב
 טייֵמְׁש ה"ּבקה נּוא י"שה רַּפ הָמָׁשְנ רֶד ןּופ חַבֶׁש
 יַהֹלֲא 'ה) טְגאָז נּוא טָּבֹול יִז נּוא הָמָׁשְנ רֶד רָּביִא
 רֶעייֵז טְסיִּב ּוד ראַה ןייַמ םאָנ ןייַט (דאמ ָּתְלִדְנ

 איז ראָנ ןייֵלַא סאָר טיִנ גּוא .ףֹוסַא ןָא ראָג םֹורְג
 ןיִא ןֵּביִלְּבעֶג זיִא םאוָו ףּוג םעֶד טיִמ י"שה טּבֹול
 יִבְרָב) קּוסָפ ןיִא טייֵטֶׁש םִע יִו וזַא ןֹוּתְחַּתַה םֶלֹוע
 ׁשְטייַט זיִא (ׁשְרַק םֵׁש תֶא יֵבָרָק לֶכָו 'ה תֶא יִשְפִ
 םיִרְּבַא עֶלַא טיִמ ְךיִא י"שה ראַפ הָמָׁשָנ ןייֵמ ּבול
 ןְמאָנןגיִליַה יי ןְול ּוטְפְלאָז םיִרעֶרעֶג יִד טיִמ
 ןְנאוַו ןופ (ןֶל אָנְמ קעֶַא י"שה טייג ְךאַנ רָר נּוא
 ֵנֹולֲאַּב 'ה ויָלֵא אָרָיו) קּיסָּפ םָד ןּופ םֶד ריֵמ ןָסייֵפ
 בֹקֲעַי םּוראו ּוניֵבָא בֹקֲעַי ןעֶמ טְנייֵמ םֶד (אָרְמַמ
 ןּופ תֹומְלֹוע טֶרָדְנּוה אייווְצ טיִׁשְרֵיעֶג טאָה ּוניֵבָא

 טְנייֵמ םֶר אֵסָּכ רָד ויִא ןייֵלַא רע נוא ןְרֶע ןג םעֶד
 א"פר איְרְטַמיִגְּב אָרָמַמ טְראוו סאָד םּוראָוו ןעֶמ
 ,גיִצְכַא גּוא ןייֵא גּוא םֶרָדְנּוה ייֵווְצ טְּפעֶרְטאַּב םָד
 - תֹומָלֹוע טְרָדָנה ייוֵוְצ איִד ןיִנעֶז טֶרָדְנּוה ייֵוְצ יִד

יִרמֹונְל םִיַהאָמּו) טייֵמְׁש םָו ןֶדֵע ןֵג ןּופ
 (וָרְּפ תֶא ם
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 יי אמט ישא

 יִא רֶע יִׁשְמאֶח םֶכָח ריִמַָּת' יי ְךֹא ֹוזַא
 םו הָדֹוּת רַד טיִמ ןייֵׁש ְּךאָד רע זיא םיִרָא
 רעֶד וםיִשָהְרּב רּוסֶא ְךֶלֵמְנ יִא םיִא ןיִא
 טְנאזעֶג טֶה ְּךֶלֶמַה דִוָד זַא טְּבייַרְׁש שֹוקְלַי
 ןעֶנאוַו ָּךיִמ זאָל (םיִמָלֹוע ְּףֶלֶהָאְּב הָרּונָאע
 ןעֶמ ןאק איוִו הָׁשק זיִא ןיִטְלעֶֶו עֶדייֵּב ףֹוא
 רָד ןיִטְלעוֶו עֶדייִּב ןיִא לאָמ ןייא ןיִא ןעֶנאוו
 לאָז ןעֶמ ןְטעֶּבעֶג טֶה ְּךֶלֶמַה דִָד זיִא ץּוריִּת
 ןייַז ְךאָנ ןיִנעוֶו טעֶנייַז ןּופ הָרֹוּת ןעֶנאָז ְּךאָנ
 רֶבק;ןיִא ןְרייִר ןיִצְפעֶל עֶנייַז ןיִלעוֶו ֹוזַא טוט
 עֶרייֵּב ףֹוא טְּבעֶל רֶע יו ןייַ ְךייַלְג םֶד טעוֶו
 בבֹוד) קּוסָּפ רָד רֶטייַו טְנאָז םֶד ןיִטְלעוֶו
 ןיִצְּפעֶל איד ןְדייר ןעּומ םִע (םיִנֵׁשֹי יִתְפִׂש

 יא ןְפאָלָׁש ייד ןעוֶו םיִמָכֲח יִדיִמְלַּת יד ןּופ
 טּוקָלַי רעֶד ַחיֵר ּונְתָנ םיִאָדּורַה) רֶבֹק
 םִו ְךיִלעֶפייֵפ יה ןעֶמ טְניימ םאָד טָּבייַרְׁש

 םעֶד ְּךֶרֹוד סאוָו לֵחָר ּוצ ןְּכעֶנעֶג טֶה הָאֵל

 רָכֹשֶׂשִי םיִטָבֶׁש ייווצ ןְראוָועֶג ןְרָוּבעֶג ןיִנעֶז
 ןעֶר חיִר ןְטּונַא ְּבענעֶג ןְּבאָה יִד ןּולּובְז נּוא
 עֶלַא טיִנ נּוא הָרֹוחְס טיִמ טְלעֶדְנאַה ןּולּובְז
 סאוָו רֶכְׂשִׂשִי רֵדּורּב ןייַז ּוצ ׁשיִניִּפְרעֶדאַּב
 טְניִרעֶל גוא טְלעֶצעֶג ןיִא .דיִמָּת טְציִז רֶע
 ןּולּובְז חַמָׂשִנ טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יו ֹוזַא הָרֹוּת
 שְטייַט זיִא םֶד (ְּדיִלֲהֶאְּב רֶכְׂשָׂשְיְו ְךֶתאֵצְּב

 איירפ
 טכש

 עֶנייַז ןמיה סאוָו איד ּוצ טְרָדְּוה ייוְצ ׁשְמייֵט זיִא
 םֶראָו םָד טְפעֶרְטאַּב גיִצְכַא נּוא ןייֵא ר
 טְגאָז .רֹובָּכַה אֵסְּכ רֵד ןייֵלַא ֹזיִא רֶע םּוראוָו אֵסַּכ
 םאָד ׁשְטייֵמ זיִא (אָרְמַמ יֵנולֵאָּב) הָרּוהְי יִּבַ
 רֶע איו וזַא בֹקֲעִי זיִא םֶד אֶרְמַמ ןּופ טייֵקְראַטְׁש
 נּוא םֶהָרְבֲא תֹובָא איִד נוא .בֹקֲעַי ריִבֲא טְסייֵה
 ןְמעֶּב םיִא ּוצ טייג י"שה זַא ןיִרעֶה ייֵז איִו קָחֶצִי
 טיִמ לאָז רע זַא םֹולָשַה ֹויָלֹע ּוניִֵבֶא ּבֹקַעַי ןּופ ייֵז

 גּוא םיִא ּוצ ןייַז םֹולָׁש םיִרְקַמ יִרָּכ ןייֵג ןָמאַז ּוצ ייֵז
 אָׂשִי) טייטְׁש םִע יִו וזַא םיִא רֵּביִא ןֶעיִטְׁש איי
 איד (ויִלָע םיִבִָנ םיִׁשָנֲא הָׁשֹלְׁש הֵנֵהְו ארי ייָנִע
 עֶיִטְׁשיִז בֹקֲעַיְו קֶחְציםֶהרְבַא ןיִנֶ ןׁשְנעמ ייֵרְ
 רֶע םָו םיִבֹוט םיִׂשִעַמ עֶנייַז ןְהעֶז נּוא םיִא רָּביִא

 חַהּפִמ סֶתאֶרְקלְרִיואֵריי) םָד רָּבִא .ןאָטעֶג טֶה
 איֵר טְהעֶז הָמָׁשָנ יֵר לייַַו (הָצְרַא ּוחַּתְׁשִיַו לֶהאָה
 ,ריִא ראַפ ְךיִז איִז םקִּנּב ְךרודאַד ייֵז טיִמ הָניִבְׁש
 ףּובֲהֲא תומָלֲע ןּכ לע) קוספ ןיִא טייִטְׁש םָר רּביִא

 !ּביִל ְךיִד ןְּבאָה יד תֹובָא יד ןעֶמ טְנִייֵמ םָד
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 ְךאָנ ןייְסֹורַא ןייד ןיִא ןּולוכְז ְךיד אייֵרְּפ
 ּוצ טְלעֶצעֶג ןייַד ןיִא . רֶכְׂשֶׂשְי נּוא הָרֹוחְס
 ְַרָׂשִי יד (יִל חֶאְּכ ְךֶנָּתי יִמִנ ,הָרֹוּת ןיִנְרעֶל
 טְסְלאָזּוד ןְּבעֶגעֶג טְלאָו רעוֶו טאָג ּוצ ןעֶגאָז
 ֹוזַא טָפאַׁשְּביִל טיִמ ןייַז גַהֹונ וְנּוא טיִמ ְךיִד
 םעֶד ףֹוא ןירָדְנַא םעֶד טיִמ רָדּורְּב ןייַא יוֵו

 ןנייֵמ רָדּורְּבןָבָלעֶו טֹוקָָי רֶד טְנאָז קּוטָּפ
 ןּופ בֹוה ןָא ןיִא ְךאָד ןְנּופעֶג ריִמ לֵאָרְׂשִי
 דֶניַּפ ְךיז ןְּבאָה רֶדּורְּב סאָד טְלעֶֶו רעֶד
 ןיק ןעֶועֶג ןיִנעֶז רֶדּורְּב יִטְׁשְרעע יד טאַהעֶג
 נוא לָבָה טיִגְראַהעֶג ןיק טאָה לֵבָה נּוא
 נּוא קָחְצִי ּוצ טאַהעֶג דְנייַפ טאָה לאֵעָמְׂשִי
 ןיִגְנְראַה טְלאוָועֶג םיִא טֶה נּוא בקֲעִי ּוצ וָׂשֵע
 ףֵסֹוי ּוצ ןְּבאָה ףֵסֹוי ןּופ : רָדיִרְּב איִד נּוא
 ןָניימ רֵדּורְּב ןייֵא רַפ סו נּוא םאַהעֶנ דְנייַפ
 איד ןֹרֲהַא נֹוא הָׁשִמ ייֵז ןְנייֵמ סאָד לֵאָרְׂשִי

 הָׁשֹמ זַא ןעֶד טאַהעֶג ּביִל ְּךיז ןְבאָה רָדּורְּב
 הָנּוהְּכ יֵד ןֹרֲהַא נּוא תּוכְלַמ םָד ןְמּונעֶג טֶה

 םעֶד רֶנייֵא נּוא ןעֶועֶג ַחֵמַׂשְמ ְּךיז ייֵז ןּבאָה
 טְנאָז סאָד ןעֶועֶג אֵנקִמ טיִנ טאָה ןיִרעֶדְנַא
 ְּקׁשָא ץּוחַּב ּךָאְצְמֶאנ קּוסָּפ רעֶד רֶטייַו
 ְךיִד הּוט נּוא סאַנ רָד ףֹוא ךיד ןיִפעֶנ ְךיִא
 טְקיִׁשעֶג טאָה טאָנ זַא רֶע טְנייֵמ םֶד ןְׁשיק
 .ךֶלֶמ הֹעְרַּפ ּוצ לאָמ יטְׁשְרֶע םאָד הָׁשֹמ
 םִיַרצמ ןיִא ןֹרֲהַא ּוצ טְגאָועֶג רֶעטֶה םִיַרְצִמ
 ןגנאַנעֶג ןֹרֲהַא זיִא ןייג ןינעקא םיִא לאָז רֶע
 גְראַּב םֶמאָנ ייַּב הָׁשֹמ טְניִנעֶנאַּב טאָה נּוא
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 ןעֶנאָז סאָד טְׁשּוקעֶג םיִא טָה נּוא בֵרֹוח ןיִא
 ןעֶויי טְפאַׁשְּביִל ןייַא יז לאָז טאָנ לֵאָרְׂשִי
 וָנּוא ְּךאַמ (ידֹוד חַרְּבִ) ןֹרֲהַא טיִמ הָשֹמ יוִו
 תּולָנ םֶד ןּופ טאָנ דנייַרְּפ ןייַמ ןָפֹול םֹורַא
 רְׂשי יד ןעֶמ טְנייֵמ םָד טיִבְצִל ָךֶל הֵמְדע
 ןייֵא איו ֹוזַא ׁשְריֵה ןייַא ּוצ ןיִכעֶלְנעֶג ןיִנעז
 קע ןיִא ןָפֹול לאָז רֶע ּוליּפַא ןעוֶו ׁשֶריֵה
 ְטָׁשְרֶע ייַ ןיא ְךאָד םֹורא רֶע טמּוק טְלעוֶו
 איוִו ֹוזַא םֹורַא טמּוק רֶע ןעֶנאַוו ןּופ טָרָא
 טאָה ְךֶקֵמ ןייֵא הֵׂשֲעמ ןייֵא ןְנּפעֶג ריִמ
 טְקעֶרַּב ֹטָה נּוא ןֶׁשְרעֶה עֶכיִלְשֶע טְּפאַחעֶג
 קעֶוַא ייֵז טֶה נּוא דָלאָג טיִמ רֶנְרעֶה יִרָעייֵ
 אֵקיִרְפַא ןייק דְנאַל דמעֶרְּפַא ןיִא טְקיִׁשעֶג
 ןָמּוקעֶג רֶדיוו יי ןיִנעֶז ראָי ןְצייֵרְד ןיִא נּוא
 יֵז טֶה ְּךַלֶמ רֶד נּוא טרָא טְׁשרָע רֶעייז ּוצ
 ַּביִא טנעק רָד ייֵז טָה נּוא טְּפאַחעֶנ רָדָיוו

 לֵאָרָׂשִי איד ןיִנעֶז ֹוזַא רֶנְרעֶה יִנעָדְלאָג איד
 ןיִנעֶז ייֵז יִׁשְטאָה ןֵשְרעֶה ּוצ ןיִכעֶלְנעֶג ְךֹוא
 טְלעוֶו קָע ןייֵא ןּופ תּולָנ ןיִא טייֵרּפְׁש ראַפ
 ןֵמּוק טעוֶו חיִׁשָמ זַא רֵּבֶא רעֶרעֶדְנַא רָד ּוצ
 ֵמְׁשְרֶע רֶוָעא ּוצ ןָמּוק הָדיוִו ריִמ ןיִלעוֶו
 טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא יוִו ֹוזַא םִיַלָׁשּורְי ןייק טְרָא

 ןיינ לעֶו ךיִא (סֵמֹוקְמ לָא הָבּוׁשֲאְו הָכָלֲא
 ןייק טְרָא ןייֵמ ּוצ ןירעק םיִא ְךיִמ לעֶו נּוא
 :ןֵמָא ןעֶגאָז ריִמ ןיִלעוֶו ףֹורְד געַט יִרעזניא ןיִא רֹלאַּב ןייַז לאָז סאָד םיִלָׁשּורְ

 תור תלנמ
 זיִא םע נּוא (םיִמָפֹוׁשַה טֹוּפְׁש יִמיִּב יִהיַנ

 ןֵּבאָה םיִטְפֹוׁש יד םָו טייצ רעֶד ןיִא
 ץֶרֶא ןיא רֶגְנּוה ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא טָּפְׁשִמעֶג
 תיֵּב ןּופ ׁשְנעֶמ ןייֵא ןְגנאַנעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי
 נּוא רֶע בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ ןיא ןְנאוו ּוצ םֶחָל
 טְואָל קּוסַּפ רָד ןּוז ייוֵוְצ עני נּוא ּבייװ ןייַ
 איד סאָד זיִא םָניֵא ןָכאַז ייוֵוְצ ןיִרעֶה ְּךיֵמ
 רָד ןיִא ןעוֶועֶג זיִא וַעֹוּב נוא תּור ןּופ הֵׂשֲעַמ

 לוק |
 זיִא םִע (ץֶרֲאְּב בֶעָר יִהיַו םיִטְפֹוׁשַה שֹופְש יֵמיִּב יִהַָ

 טפְׁשִמעֶג ןְּבאָה םיִטְפֹוׁש יד סאו געט יד ןיִא ןעֶוָנ

 ; : יי :
 אש א 1

 ןעוֶועֶג שיִנ ּךאנ זיִא ְךֶלֶמ ןַײק סאוָו טייֵצ
 טָּפָׁשִמעֶג ןֶּבאָה םיִטָפֹוׁש ראָג לֵאָרְׂשִי רָּכיִא
 םייֵטְׁש םּורָד נּוא לֵאָרְׂשִי איִד טְריִפעֶג נּוא
 ְּבאָה יִיז ׁשְטייַט זיִא םָד םיִטָפֹוׁשַה טֹוּפָׁש
 םיִטָפֹוׁש איִד ןעֶד םיִטָפֹוׁש איִד -טֵּפְׁשִמעֶג

 טֶה ןעֶמ גּוא ןעוֶועֶג טְכעֶּלְׁש ךֹוא ןיִנעֶז ןייֵלַא
 רֶדָא ןְפאָרְטְׁש גּוא ןיִטָּפְׁשִמ טְפְראַרעֶג ייֵ
 טְכעֶלְׁש רֶעייו ןיִנעֶז טייַל איִד טְניימ ןעֶמ

 ןעוועג
 בקעי

 ּביִ ְֶלֶמ ןייק.טאַהעֶג טיִנ ךאָנ ְּבאָה ייֵז לי ןֶדי איד
 זיִא לֵאְָׂשִי ץֶרֶא ןיִא רֶגניה ןייא ןעוֶנְג לאָמְפְנעֶד זיִא יז

 קעווא

 י ר /ינ טי א יי א טי א 1
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 ןיִרעֶה ּוצ טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה נוא ןעוֶועֶג
 אייז טאָה טְפֹוׁש רעֶד ןעוֶו נּוא טַפֹוׁש םּוצ
 .גּוא ןעוֶועֶג הָזַבְמ םיִא ייֵז ןְּבאָה טְפאָרְטְׁשעֶג
 ונּוא טְסְפאָרְטְׁש ּוד טְנאָועֶג םיא ּוצ ןְּבאָה
 ִהָיַו טייֵטְׁש םּורָד נּוא ןייֵלַא ךיד ףאָרְטְׁש
 גיִרְשעֶג ןְּבאָה לֵאָרָׂשִי יִד םאָד טְוייַַו סאָד
 איד ןְגְלאָפ טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז לייַו ייוֵו
 טאַהעֶג תֹורָצ ליפ ייֵז ןֶּבאָה םּורָד םיִטְּפֹוש
 ןעֶזייו ּוצ יִהְיַו לאָמ ייוֵוְצ טייֵמְׁש םּורָד נּוא
 טאַהעֶנ תֹורְצ ייֵלְרע ייוֵוְצ ןְּבאָה אייֵז סאָד
 ןְבאָה יִיַז םָד שֹורָּב ןּוֿפ רֶגְנּוה רֶד זיִא םְנייֵא
 רָד זיִא יִרָדְנֲא םָד טאַהעֶג טיִנ טֹורָּב ןייק;
 הָרֹוּת ןייק ןְּבאָה יִיַז םאָד הָרוּת ןּופ רֶגנּוה
 ןעוֶו זְנּוא טְניִרעֶל םֶָד דְנאַל ןיא טאַהעֶג טיִנ
 םַח טְמּוק הָרוּת ןּופ רעֶגְנּוה ןייֵא זיִא םִע
 ןניִפעֶג ריִמ נּוא טֹורָּב ןּופ רֶגְנּוה ןייא םֹולָׁשְו
 ַהיׁשָמ זיִּב טְלעוו ּבייַה ןָא ןּופ רֶגְנּוה ןְהעֶצ
 ןעֶועֶג זיִא רעֶגְנּוה רָטֶשְרֶע רעֶד ןְמּוק טעוֶו
 רֶרעֶדְנַא ירד ןֹוׁשאֹרָה םָדָא ןּופ געֶמ יִד ןיִא
 איד ןיא רֶטיִרָד רעֶד ְּךֶמָל ןּופ געט יִד ןיִא
 געט יִד ןיִא רָמְרעֶפ רעֶד םֶהָרְּבַא ןּופ געֶט
 בֹקֲעַי ןּופ געֶט יִד ןיִא רֶטָפיִּפ רֶד קָחצִיןּופ
 רעֶד זעֹוּב ןּופ געֶט איִד ןיִא רֶטְסקעֶז רעֶד
 רעֶד ךֶלֶמַה רַוָד ןּופ געֶט איד ןיִא רעֶטְּבִ
 רעֶד איִבָנַה ּוהָיַלֶא ןּופ געֶמ איד ןיא רֶטֶכֵא
 רעֶד ןיִא עֶשיִלֶא ןּופ געט איד ןיא רעֶמנייג
 ןיִא ןייַז טעוֶו רַמְנְהעֶצ רֶד ןֹורְמֹוׁש טאָטְׁש
 טֹורְּב ןּופ רֶגנּוה ןייֵא טינ ַחיִׁשָמ ןּופ געֶט יד

 בקעי לוק
 םֶחָל תיֵּב טאָטְׁש רעֶד ןופ ׁשְנעֶמ ןייֵא ןְגְנאַגעֶג קעֶוַא
 ןְנאוו ּוצ יז ייֵווְצ עֶנייֵז טיִמ יִמָעָג ּבייוַו ןייַז טימ רֶע הֶרּוהְי
 רֶׁשֹוע ןייֵא ןעווְג ויִא ׁשְנעֶמ רעֶר .בָאֹומ ןּופ רֵלעֶפ ןיִא
 ןְרייֵל טְנעֶקעֶג טיִג טֶה נוא רֶגְראַק ןייֵא ןעוֶוג זיא רע; ראָנ

 םורד םֹורְּב ָךאָנ םיִא ּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז טייל עֶמיִרָא יד םָו

 ןוש ןיִנעֶז ייֵז יו לֵאָרְשִי ץֶרֶא ןופ ןְגְנאַגעֶג םֹורַא רֶע זיִא
 ןּבְרָטְׁשעֶג ׁשנעֶמ רֶר ויִא בָאֹומ ןּופ רֶלעֶפ ןיִא ןְפעֶנעֶג
 ןּוז ייַוְצ עֶריִא טיִמ יֵמָעָנ ּבייוַו סאָד ןְּביִלּבעֶג רָּביִא זיִא
 הָשֶא ןייֵא באֹומ ןופ רּבייוו ןְמּנעֶג ְךיִ יז ייוֵוצ יד ןֶּבאָה
 ףאָנ .תור ןְסייֵהעֶג טֶה יִרדָנַא יד נוא הּפָרָעןְסייֵהעֶג ׁשֶח
 ֶּביִא יִמעָג יד זיִא ְּבְראָטְׁשעֶג יא ןוז יי יִד ןיִנעֶז םעֶה
 ןְגאַטְׁשעֶג ףֹוא יִמָעָנ יד יִא ריִנָׁש ייַווְצ עֶריִא טיִמ ןְּבִלְּבֶ
 םעֶד ןּופ טְרעֶקעֶג םּוא ְךיִז טֶה נּוא ריִנָׁש ייֵוָצ עֶריִא טיִמ

 איִז םּוראוָו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייֵק קיריצ ןייג ּוצ בָאֹומ רֶלעַפ

 ייז טְקְנעֶרְג טָה טאָג זַא בָאֹומ רֶלעֶּפ ןיִא טְרעֶהעֶג טֶה
 לאָז סֶע ןעֶמ טְנייֵמ סאָר טֹורְּב יי ןיִּבעֶג ּוצ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ

 "זוי

 תור תלנמ
 רָסאֵוו ּוצ טְׁשְראָד ןייִא טיִנ נּוא ןייַז טעוֶו
 טאָנ ןיפ הָרָוּת יד ןיִרעֶה ּוצ רֶנְנּוה ןייֵא ראָנ
 לייוו תֹועּובְש םיִא תּור ןעֶמ טְנאָז םּורָד נּוא
 ּוצ תֹועּובְׁש םיִא ןְּבעֶגעֶג הָרָוּת יִד טֶה ןעֶמ
 טיִנ ׁשְרעֶדְנַא טְרעֶוֶו הָרֹוּת איד סאָד ןעֶזייוַו
 .םירּוסְי ְּךְרֹוד ראָנ ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןיִא םָיּוקִמ
 -לייֵטַא נּוא טאַהעֶג טֶה תּור יוִו ֹוזַא ןייַּפ נּוא
 .תֹועּובְׁש םיִא תור ןעֶמ טְגאָז םּורְד ןעֶנאָז
 - ןּופ טייֵצ איֵד ויִא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא לייוו
 לאָז ןעֶמ סָד רימ טְזייוַו תֹועּובְׁש םיִא טיִנָש
 םֶה וַעֹוּב יוֵו ֹוזַא הָאּובָּת רָד טיִמ ןאָט דָסֶח
 נּוא (ְךֶלֶמיִלֲא ׁשיִאָה םָׁשָק תּור טיִמ ןאָטעֶג
 - ךֵקָמיֲִא ןעוֶוֶג יִא ןאַמ םעֶד ןּופ ןְמאָנ דֶד
 יִמִעָנ ןעוֶועֶג זיִא ּבייוַ ןייַז ןּופ ןָמאָנ רָה גּוא
 ןעוֶועֶג זיִא ןּוז ייוֵוְצ עֶנייז ןּופ ןְמאָנ רעֶד נּוא
 טאָטְׁש רֶד ןּופ תֹויִרַּב עֶייפ ןֹויָלכְו ןֹולֲחַמ
 ןיִא ןְמּוקעַג ןיִנעֶז אייז נּוא הָדּוהְי םֶחָל תיֵּב
 - ןיִסעֶועֶג ןֵטְראָר ןיִנעַז נוא בָאֹומ ןּופ דֶלעֶפ
 רֶדְדָלְמיִלֲא נוא (ִמֲענ ׁשיִאְךֶלֶמיִלֲא תֶמיַ
 ויִא םִע נּוא ןְּבְראָמְׁשעֶג זיִא יִמָעָנ ןּופ ןאַמ
 אייוֵוְצ עריא טיִמ הָׁשִא יד ןְּביִלְּבעֶג רֶּביִא
 ןייֵא ְךאָנ קּוסָּפ רעֶד אָד טְגאָז םּורְד נּוא ןּוז
 ןופ ןאַמ רעֶד ןעוֶועֶג זיִא ְּךֶלֶמיִלֲא סֶד לאָמ
 םאד רעירַפ ןֹוׁש טייֵטְׁש סֶע יִׁשְטאָח יִמָעָנ
 ריִמ טְוייוו רֶע ראָנ ןאַמ ריִא ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 נּוא ּבייַַו ןייַז ּפָא ראָנ טֶּבְראַטְׁש ןאַמ ןייֵא
 ֹוזַא ןאַמ םעֶד ּפָא ראָנ טְּבְראַטְׁש ּבייװ סֶד
 (לַחָר יַלֲע הָתֵמנ טְגאָועֶג טֶהּוניִבָא בקֲעַי יוִו

 לה

 ייֵמְׁ ר ריִמ ןְפְאַד דְּוַא .רֵגָנּה ןייק עמ ןייֵז טיִנ ןוׁש
 סַע זא הָעַר רֶר ףֹוא ןייֵג ףוא יִמָעָג הֶׁשֵא רעֶד ןעק ֹזִ יוִו
 םוָו ןְטּוג םעֶד ןּופ ןְּבאָה הֶאָנַה לאָז יִז ןֶמּוק ָךֹוא ריִא לאָז

 ןְבעֶגעֶגייֵז טאָה גוא ןֶרוי איד ןאָטעֶג םעֶד ְךאָנ טֶה טאָג
 ןְּבאָה נּוא גָנע ןעוֶועֶג אייֵז זיִא סע ןעוֶו רעֶיְרְפ זַא טֹורְּב

 ייֵז ןופ ןְגְנאַגעֶג קעוֶוַא איִז זיִא ןיִסֶע ּוצ סאוָו טאַהעֶג טיִג
 יִז לאָז טּוג ןוׁש ייֵז זיִא סע;זַא טְרעֶהעֶג טאָה יִז זָא דְנּוצַא
 איוִו סטּוג רֶעייֵז ןּופ ןְּבאָה הֶאָנַה ּוצ ןיִרעקםּוא ייֵז ּוצ ְךיִז

 ןימְׁש רַפ ּוצ ןיִּבעֶג ְהאַז יד ריִמ ןיִלעוֶו ןייַז סאָד ןעק ֹוזַא
 ןייֵא ןיא ןְגאַטְׁעֶג יי ןיִעֶז םיִחָרֹוא ליפ .לׁשָמ ןיֵא טיִמ
 גּוא ןיִסֶע ןְּכעֶגעֶג ייז טאָה תיֵּבַה לַעַּב רעֶד נּוא גיִרָּבְראַה
 ןעוֶועֶג זיִא םיִחָרּוא איִד ןֶׁשיוִוְצ נוא ץְלאַצאַּב רַפ ןעקְניִרְט
 טֶה ןיִּפֶע םעֶד ראָפ ןְלאָצ טְנעֶקעֶג טיג טֶה סוָו חַרֹוא ןייֵא
 ןופ תִיַּבַה לַעַּב רֶעָד טאָה לאָמַא יייז טיִמ ןְסעֶגעֶג טיִנ רֶע

 רֵמיִרָא רעֶד זיִא הָדּועְפ יִסֹורְגַא טְכאַמעֶג גיִרָּבְראַה םעֶר
 יםיִחְרֹוא עֶגיִרְּביִא יִד טיִמ ׁשיִט םֶד ּוצ ןְגְנאַגעֶג ְךֹוא חַרֹוא

 ףע
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 םָאֹומ ןּופ .רֶּבייוַ ןְמּונעֶג ְּךיז ּוצ ןְּבאָה ןֹויְלִכָו
 יִרעֶדְנַא איֵד נּוא הָּפְרֶע ןְסייֵהעֶג טֶה עֶנייֵא
 ןיִא ןיִסעֶועֶג ןיִנעֶז אייז נּוא תור ןְסייֵהעֶג טֶה
 ןְגאָז םיִמָכָה יִד ראָו ןְהעֶצ בָאומ ןּופ דְלעֶּפ
 ייֵז נּוא ןְמּונעֶג תויבַאומ יד ןְּבאָה רָדְניֵק יד
 ְךיִז ןְּבאָה נּוא ןעוֶועֶג רייַגִמ טיִנ ְּךיִז ןְּבאָה
 טיִׁשְרַדְג טיִנ זיִא םִע ְךֹוא נא ּתְליֵבֹוטְנ טיִנ

 ןְמעֶנ געֶמ ןעֶמ םֶדׁשְרדָמה תיִּב ןיֵא ןְראוָועֶג
 תֹובֹקְנ יד סד בָאֹומ נא ןֹומַע ןּופ ּבייוַו ןייֵא
 ןּופ רֶכָז ןייֵא נּוא לֵאָרְׂשִי ןְׁשיוִוְצ ןִמּוק ןיִנעֶמ
 לארׂשי ןְשיוִוְצ ןמּוק טיִנ ראָמ כֶאֹומּו ןֹומַע
 תיִלֵאְרְׂשִי ןייֵא ןֵמעֶנ ּוצ ְךיִז ןייז ריַנְמ ּוצ
 ןעֶראָועֶג טיִׁשְרַדעֶג שיִנ ְךאָנ זיִא ןיִד רעֶד
 יוִו ֹוזַא ןעוֶועֶג רּוסֶא ְךאָנ הָבֹקָנ ןייֵא זיִא ֹוזַא
 רָּבייוַו ְךאָד ןְּבאָה ןֹויְלְִו ולֲחַמ נּוא רֶכָז ןייֵא
 רעֶד ןּופ ןְּבאָה אייֵז לייוַו בָאֹומ ןּוּפ ןְמּונעֶג
 ןָמּונעֶג טֶה זעֹוּב זַא רָּבֶא ןָמְלאַהְג טיִנ הָרֹוּת
 הָכְלַה איִד ןעוֶועֶג ןֹוׁש זיא לאַמְסְנעֶד תּור
 ייֵא ןְמעֶג געֶמ לֵאָרְׂשִי ןייֵא םֶד טְניִרעֶלעֶג
 ריימ ְךיִז זיא יז ןעוֶו בָאֹומּו ןֹומע ןּופ ּבייוו
 ןייק ןְמעֶנ טיִנ ראָט תיִלֵארְׂשִי ןייֵא רֶּבֶא
 ְךיִז טאָה רֶע יִׁשְטאָח בָאֹומּו ןֹומִע ןּופ ןאַמ
 איד ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייֵטַא נוא ןעוֶועֶג רינְמ
 טיִנ ראָנ ןעוֶועֶג ריַגְמ אָי ְּךיז ןְּבאָה רֵּבייוַו
 ייֵז ּוצ טאָה יִמֲעַג םֶד ןְהעֶז רימ ןעֶד טְכעֶר
 עכילְטיא רֶמְכעט טְניימ ְךייֵא טייֵנ טְנאָזעֶג
 םֶר ןייַז םָד ןאק יוִו נּוא זֹוה סְרמּומ ריִא ןיִא

 ייֵז טֶה ֹוזַא יוִו תיִלֵאְרְׂשִי יִטְעֶד יו ןעוֶועֶג
 ןְכאַמ לאָז גוא ז'עע ןיִרעוֶו ןֶסייֵהעֶג יִמֲעָנ
 ײז םָד יי זּומ םּורָד ןגָירנְיִז רבי עֶמיִרְפ

 ְךֹוא נּוא ןעוֶועֶג ריֶיַנְמ טְכעֶר טיִנ ְךיז ןֶּבאָה
 ןְטְלאַהעֶג אָי טייֵקְׁשיִדי אייז ןְּבאָה סיִפעֶ

 לוק
 טיִנ ְךיִא גאָמ רַפ ןיִסֶע םעֶד ראַפ ןְלאָצ טְגאָזעֶג טאָה רָע
 הֹוא ְךיִא געֶמ טְסְנּוזמּוא ןיסע;טיג תיֵּבַה לַעַּב רֶד זַא רָּבֶא

 ָרוי איֵד ןיִּבעֶג ןעוֶועֶג לאָז טאָג זַא זיִא לֵׁשְמַנ רעֶד .ןיִסָע
 טְלאוָו ןאָטעֶג הָבּׁשְתןְבאָה ייֵ לייַו יד םעֶד טיִמ טֹורּב
 טיִנ זיִא יִז הָבֹוט רעֶד ןּופ טיג טְמּוק ריִא זַא טְפּואוועֶג יז

 ןְּבעֶגעֶג טֶה טאָג זַא ןְהעֶועֶג טֶה יִז זַא רּבֶא ,ּוצ רֶד יּואָר
 יהָבֹוט רעֶר ןּופ ןְּבאָה הֶאָנַה לאָז איִז לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןְגְנאַגָג ןיירא ךֹוא יז זיִא םּורָד .דֶסֶח תָמֲחַמ טֹורְּב ןֵדּי יד

 : "יי
 א יי

 תור תלנמ

 םענייק טיִנ ןֶּבְראָטְשעֶג ּפָא ריִמ זיִא לַחָר |
 ןֹולְחַמ נּוא (תֹויְבַאֹומ םיִׁשָנ םֶהְל ּואָׂשִיַע !

 אפש
 טְגאָועֶג תּור ּוצ טאָה יִמְעַנ ןְניִפעֶג ריִמ ןעֶד
 (ָהיֶהֹלֲא לֵאָו ּהָמע לֶא ְךּתִמֹבְי הָבָׁש הֵנָה
 ּוצ טְרעֶקעֶג םּוא ְךיִז טאָה ןיִרעֶנעוֶוְׁש ןייַד
 ּוצ ְךֹוא ּוד ייֵג טאָנ ריא ּוצ נוא קְלאַפ ריִא
 סיֵּפֶע יז ןיִנעֶז רֶעיַרְפ םֶד ןייז זומ טאָנ ןייַד

 ןְסייֵהעֶנ יז טֶה םּורְד נּוא ןעוֶועֶג תיִלֵאְרֶׂש

 יִז סאָד ןיקַא שטייט זיא הָּפְרעז ןעֶד הָּפְרעע
 רֶגיוֵוְש ריִא ןּופ ןיקַא ריִא טרעֶקעֶג ּפָא טֶה
 ְךֶלֶמ רֶד טאַהעֶג טֶה תּוכְז ןייֵא רַפ םוו נּוא
 ןְראוָו זיִא תּור רָמְכאָמ ןייַז סאָד בָאֹומ
 ןּופ תּוכְלַמ סאָד נּוא לֵאָרְׂשִי ּוצ טְפעֶהאַּב
 הֵׂשֲעַמ איד ןמָוקעג םֹורֵא ריא ןּופ זיִא דַוָד
 םיִטְפֹוש יִד ןּופ געט יִד ןיִא ןעוֶועֶג ֹוזַא זיִא
 דְנאַה רעֶד רֶטְוא ןעוֶועֶג לֵאָרְׂשִי איד ןיִנעֶז
 יִסֹורְנ יִיַז טֶה רֶע נּוא בָאֹומ ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ
 טְניִרעֶג םיִא ןֶּבאָה ייֵז נּוא ןאָטעֶג ןָא תֹורָצ
 טאָג ּוצ ןְגיִרְׁשעֶג ןְּבאָה ייֵ זיִּב ראָי ןהעֶצְכַא
 רּוהָא רָפָלעֶה ןייֵא ןְּבעֶגעֶג ייֵז טֶה טאָג גּוא
 ְךֶלֶמ רֶד לייוו נּוא ןיִמִינַּב בִׁש ןּופ אָרְ ןֵּב
 ןיִגעוֶו דובָּכ םֶמאֶנ ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא
 ףֹוא טְסיִּב ּוד לייוו טְגאָזעֶג טאָנ טאָה
 לע םּורְד ןיִנוֶו רֹובָּכ ןייֵמ ןופ ןְנאַטְׁשעֶג
 רע םֶר ןוז ןייֵא ןיִלעֶטְש ףֹוא ריִד ןּופ ְּךיִא
 רִוָד זיִא סאָד ליִמָׁש םְטאָנ ףֹוא ןעֶציִז טעוֶו
 בָאֹומדֶלעֶפ ןיִא ןיִעֶז רֶדְניק יד נּא ְךֵּמַה
 יִד םָד וְנּוא טְוייוַו סאָד ראָי ןְהעֶצ ןיִסֶעֶזעֶג
 םַנ ּותּומָי) .ראָי ןְהעֶצ טְרעֶורעֶג טֶה הָריוְנ
 ןֹויְלַכ נוא ןֹולָחַמ עֶדייֵּב אייז נּוא (םֶהיֵנְׁש
 זיִא יִמָעָנ הֶׁשִא איִד נוא ןְּבְראָטְׁשעֶג ןינעֶז
 רַדְניק ייווצ עריא ןּופ ןייֵלא ןְּביִלְּבעֶג רֶּביֵא
 קּוסָּפ רֶד טנאָז םּורְד נּוא ןאמ ריא ןּופ נּוא
 םֶד (םֶהיֵנְׁש ּותּומָיַע טיִנ נּוא (םֶהיֵנָׁש םִנ
 ןיִנעֶז רעֶיַרְּפ םאָר ריִמ טְזייװ םַנ טְראוָו

 ןיִלְמעֶק גיא ןיִלְייֵא עֶלַא ןְראָועֶג טייֵטעֶג
 טיִנ הָבּוׁשְּת ןייֵק םעֶד ְּךֶרֹוד ןְּבאָה אייֵז נּוא
 ןאטעג בקעי

 רֶסָח תַמֲחַמ שֹורְּב ןְּבעֶגעֶג ןֵרּוי יִד טאָה טאָג זַא הָיְאַרָהְו
 ֹומע תֶא 'ה דֹקַּפ יִּכ וכו הָעְמָׁש יִּכ) טְגאָז קּוסָּפ רֶד םּוראָו

 טאָה טאָג זַא טְרעֶהעֶג טאָה איִז םּוראָָו (םֶחָל םֶהָל תֵתָל

 ֹׁשָל םָד .שֹורְּב יי ןְּבעֶג ּוצ לֵאָרָשִי קלאפ ןייַז טקְנעֶרעֶג
 םורָד רֶסֶח הַמֲחַמ טקְנעֶרעֶג יֵו טאָה רֶע עַמְׁשַמ ויִא רקָפ
 האָּנַה ְךֹא יִז געֶמ רֶסֶח תַמֲחַמ ויִא סֶע זַא טְגאָועֶג יז טֶה
 טאָה חַרֹוא רעֶד איוִו טְקָנּוּפ .דֶסֶח םעֶד ןּופ ןעֶּבאָה

 { טְגאָנעֶג

 יע יי רעילישט ,2" עב יש
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 ןעֶד ןְּבְראָטְׁשעֶג ְךֹוא ייֵז ןיִנעֶז םּורָד ןאַטעֶג
 טינ טְפאָרְמְׁש רֶע גיִמְראַּב רעֶד זיִא טאָנ
 ראָנ טֹומ םעֶד טיִמ ׁשְנעֶמ םעֶד דְלאַּב
 נּוא דָלעֶג טיִמ רֶעיִרְּפ םיִא טְפאָרְטְׁש
 .דְלעֶפ ןייז ןֶפֹוק רַּפ רֶע וּיומ ְּךאָנ רָד רֶדָייִלק
 טיִנ ּבֹוא נּוא טּוג זיִא הָבּוׁשִּת רֶע טּוט
 זֹוה ןיִיַו זּומ רֶע םאָר טאָנ םיִא טְפאַרְמְׁש
 הָבּוׁשְּת ןייק ְךאָנ טּוט רֶע ןעוֶו נּוא ןָפֹוק רַפ
 זיִא טאָנ ןעפוק ראפ ןייֵלַא ְךיִז רֶע זּומ טיִנ
 ׁשְנעֶמ רעֶד ןיִרעֶג טְלאָו נּוא גיִמְראַּב רעֶד
 נוא (םֹוקָמַה ןִמ אֵצֵּתַו) ןאָמ הָבּוׁשָּת לאָז
 םוו טְרָא םעֶד ןּופ ןְגְנאַגעֶג םורַא זי יִמָעָנ
 ריִנָׁש ייוֵוְצ עֶריִא נוא ןעוֶועֶג ןְטְראָד זיִא יִז
 ןירעק םּוא ּוצ ןְגְנאַנעֶג זיִא יִז נּוא ריִא טיִמ
 טְרעֶהעֶג טֶה איז ןעֶד הָרּוהְי דְנאַל ןיא ְךיִז
 טֶה נּוא לֵאָרְׂשִי יִד טְנאַמ רֶד טֶה טאָג םֶד
 שאוָו ןיִנעֶרְפ םיִמָכֲח איִד טורְּב ןָּבעֶגעֶג ייֵז
 םֹורַא זיִא יִז ןעֶנאַז ּוצ קּוסָּפ רֶד ףְראַדאַּב
 ןוש ְּךאָד טאָה רע טרָא םעֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 טְרעקעג םּוא ךיז םֶה יז םָד טְגאָועֶג רעֶנְרפ
 .ךיִו טאָה יז ןעוֶו נּוא .בָאֹומ דְלעֶפ םעֶד ןּוּפ
 ְךאָד ְּךיִא סייוֵו ןעֶטְראָד ןּופ טרעקעג םּוא
 ןנְנאַנעֶג םֹורַא ןֶמְראָד ןּופ זיִא איז סָד לאוו
 קיִדצ ןייֵא ןעווו ריִמ טְזייַו םָד זיִא ץּוריּת רָד
 םיִא טיִמ טייֵנ טאָטְׁש רעֶד ןּופ םֹורַא טייַנ
 רעֶד ןּופ ּבול יִד נּוא טייֵקְנֹוש םאָד קעוֶוַא
 (םֹוקָמַה ןֵמ אֵצִּתַע טייֵמְׁש םּורד נּוא טאָטְׁש
 ןעֶמ םָד טְרָא םעֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא יז
 יִמָעַנ (הָׂשֲעיכ ןייג םורַא ריא ןְהעֶנעֶג ןָא טֶה
 . ךייַא טיִמ לאָז םאָנ ריִנָׁש עֶרֶהיֵא ּוצ טְגאָז

 ריִמ טימ ןאָטעֶג טֶה ריִא יו ֹוזַא דָסָח ןאָמ
 ןאָמעֶג ריִנָׁש יד ןֶּבאָה דָסָח ןייַא רַפ םוָו גּוא
 ןְּבאָה ּוא טְזייֵפְׁשעֶג יז ןֵּבאָה ייֵז יִמָעָנ טיִמ
 יִרֲעייז ןּופ הָּבּותְּכ איִד ןעוֶועֶג לחֹומ ריִא
 רֶדֶלעּפ ןייק ןְּבאָה ןֹויְלכו; ןולֲחמ ןעֶד ןנאמ
 ּוצ סאָָו טאַהעֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא טאַהעֶג טינ
 ןִנעֶז ייֵז ןעֶד הֶּבּותְּכ רעֶד ןיִא ןְּבייֵרְׁש ראַפ
 ימָעָנ טאָה דְנאַל דְמעֶרְפ ןייא ןיא ןעֶועֶג
 נּוא תֹוּבּותִּכ יִרעֶייִז ראַפ ןייַז בֵרֶע טְזּומעֶג
 ריִנְׁש יִד ןְּבאָה טוט םֶרָדְניִק יד ְךאָג דְנּוצַא
 זיִא סאָד תֹוּבּותְּכ יִרֲעִייז ןעוֶועֶג לֵחֹומ ריִא
 םוא ְךייַא טרעק (יֵתֹונְּב הָנְבֹוׁש דָסֶח רֶד
 ןייַא וצ ןייַו ןופ טֶלַא ןיִּב ְךיִא רָמְכעט עֶנייֵמ

 יש תור תלנמ

 םִע ןְמְכאַרְט לאז ְךיִא ּוליפַא ןעוֶו נּוא ןאַמ
 ןאַמ ןייֵא ןְמעֶנ ּוצ גְנּונְפאָה ןייֵא ריִמ ּוצ זיא
 ניִדְנעֶנאָרְמ טְכאַנ איִד לאָז ְךיִא ְךֹוא נּוא
 ןניועֶג ןוש לאָז ְךיא ּוליפֲא ןעוֶו רֶדֶא ןיִרעוֶו
 יִּב ןְמְראוַו גְנאל ֹוזַא ןעֶד ריִא עו רֶדְניֵק
 ןעֶנאָו םיִמָכֲח איִד ןירעוֶו םֹורְג ןיִלעֶו אייֵז
 יד טְלאוָו ְךיִא ןעוֶו טְגאָזעֶג יִמָעַנ טֶה םּורָד
 זְנּוא טְניִרעֶל סאָד ןאַמ ןייֵא ןמּונעֶג טְכאַנ
 ןעֶגיִל טיִנ גאָט ייַּב לאָז ןעֶמ םֶד ץֶרֶאְךֶרָד
 שאָה ןעֶמ ןעֶנאָו םיִמָּכֲה איִד ןאמ ןייֵא טיִמ
 טְפעֶרמאּב תּור לייוַו תֹור ןְפּורעֶג םּורָד יִז
 תור זַא רֶעירפ ןעֶד טקעֶז נּוא טְרָדְנּוד סקעֶז
 תֹוָצַמ ןֶּביִז ְךֹוא יִז טֶה ןעוֶועֶג ז"עע ןייֵא זיִא
 נּוא ַהֹנ ּוצ ןָמִאָּבעֶנ טֶה טאָנ סאוָו ןְטְלאַהעֶג
 ףֹוא איִז טֶה ןעוֶועֶג רַינָמ ְּךיִז טאָה איִז זַא
 נוא טרָדָנּוה םקעֶז ְּךאָנ ןעוֶועֶג לֵּבקַמ ְךיִז
 תֹוָצְמ גיַירּת עֶלַא ןֹוׁש יִז טֶה ֹוזַא תֹוָצִמ סקעֶז
 יִמָעָנ ּוצ טְנאַועֶג תור טאָה (תּור רֶמאֹּתַע
 | ךיד ןעֶזאָל רַּפ ּוצ ריִמ ןיִא ןיִטעֶּב טיִנ הּוט
 /| ךֹוא ְּךיִא לע ןייַג טְסעֶוו ּוד ןיִהא ּואוְו ראַנ
 ְךֹוא ךיא לעוֶו ןניטְכעֶנ טעוֶוּוד ּואֹוָו נוא ןייֵנ
 גוא קָלאָפ ןייַמ זיִא קְלאָּפ ןייַד נּוא ןָגיִטְכעֶג
 ןיִנְרעֶל םיִמָכֲח איד טאָג ןייַמ זיִא טאָג ןייַד
 טְנעֶלְפ ןעֶמ ֹוזַא יו תּור ןּופ ְּךאַז רֶד ןּופ ּפָא
 ַג ןייַא טיִמ ןייַז גֵהֹונ ְּךיִז ןְטייֵצ ראַפ סאָד

 || םִורְד ןעֶדוןייַז ריַיגמ ְךיִז ְמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו
 ּוצ (הָבָׁשֹנ טְראָו סאָד לאָמ ייֵרָד טייֵמְׁש
 ריַנְמ טְלאָועֶג ְּךיִז טֶה רֶנ ןייֵא ןעוֶו ןעוייוַו
 ְסייֵהעֶג לאָמ ייֵרָד רֶעירְפ םיִא ןעֶמ םֶה ןייַ
 בֹוא ןֵביִרְּפ םיִא לאז ןעֶמ יֵדְּכ ןייֵג קעוֶוַא
 טאָג ןּופ ןיִרעוֶו ר ןייֵא תֶמַא ןיא ליוו רֶע
 טְסְליוִו ּוד ּבֹוא טְנאָועֶג טֶה תּור נוא ןיִנעוֶו
 וצ יפ רימ ְךיִא לעֶו ןייז ריָיַנְמ טינ ְךיִמ

 רינָמ ךימ לאָז רֶע לֵאָרְׂשִי ןיִרעֶדְנַא ןייֵא
 ןייֵא רֶנאַה ןייד ְךֶרֹוד ליוו ְּךיִא ראָנ ןייַ
 טְרעֶה רעֶד טאָה יִמָעְנ זא נוא ןיִרעוֶו תֶרֹויִנ
 אָה ןייז ריִינְמ ְךיִז תָמָא ןיִא ליוו איִז סאָד
 ּבֹוא טְנאָזעֶג תֶוָצִמ לייֵטַא רֶעיִרְפ ריִא איִז
 ּוצ טְנאָועֶג טאָה נּוא ןְמְלאַה אייז טעוֶו איִז
 טיִנ ויִא רֶדֵס רָד םֶד ןְסיוִו טְסְלאָז ּוד ריִא
 ןיילַא ןייֵג ּוצ לֵאָרְׂשִי ןּופ רֶטְכעֶט איד ןּופ
 טְרעֶפְנֶעַג תּור שאָה יִמַרַא ןּופ זֹוה ןייַא ןיִא
 טאה ןייֵג ְךֹוא ְּךיִא לעֶו ןייֵג טְסעֶוו ּוד יאוו

 רריוו :
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 ראָמ .לֵאָרְׂשִי תַּב ןיֵא טְגאָזעֶג יִמָעָנ די
 הָזומ ןייק זיא סע יו זֹוה ןייֵא ןיִא ןנאוו טיִנ
 טְכעֶוו ּוד ּואוו טְרעֶפְנֶעֶג תור טאָה אָד טיִנ
 םיִמָכֲח לייֵטַאְְניִטְכעֶנְךֹואְּדיִא לעֶווְיִטְכעֶנ
 ריִמ טְנאַועֶג ֹוזַא ריִא ּוצ טאָה יִמָעִנ ןעֶנאָוו

 טיִנ תֶּבַׁש םיִא ןעֶלאָז ריִמ ןְמאָּב רַּפ ןיִנעֶז
 ּודּואוו טְרעֶפנֶעֶנ תּור טאָה םּוהְּתִל ץּוח ןייֵג
 וצ יִמָעָנ טֶה ןייֵג ְךֹוא ְּךיִא לעוֶו ןייֵג טְסעוֶו
 ןייֵא סאָד ןְטאָּב רַפ ןיִנעֶז ריִמ טְגאָנעֶג ריִא
 טימ רַדח ןייא ןיִא ןיילא ןייַזטיִנ רֶאָמ הָשֲא
 ודּואווטְרעֶפְנעֶג תּור טֶה ןאַמ ןְדְמעֶרְּפ ןייֵא
 טֶה ןְיִטְכעֶ ךֹוא ְךיִא לעוֶו ןְגִטְכעֶג טְסעוֶוו
 ּפָא ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד טְנאָועֶג ריִא ּוצ יִמֲעָנ
 תֹוָצִמ ןְצייֵרְד נּוא טְרָדְנּוה סקעֶזטיִמ דיִיַׁשעֶגְו

 ןייֵמ זיִא קְלאָפ ןייַד טְרעֶפְנעֶג תּור שאָה
 טְגאָועֶג ריִא ּוצ יִמֲעָנ טֶה תֹוָצִמ טיִמ קְלאָפ
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 טְרָפְנעֶגְרַּביא ןיִנעֶז תֹותיִמ ריפ ריִאּוצ יִמֲעָנ
 םוָו םָד טייט ןעֶמ םֹו ןיִד תיֵּב םּוצ ןֶראוָועֶג
 ןעֶמ םו זיִא עֶנייֵא טאָּבעֶג סְטאָג טיִנ טָלאַה

 דְרעֶוְׁשַא טיִמ טיִנְראַה ןעֶמ ויִא עטירד יד
 תּור טאָה טְנְראוַו רעֶד ןעֶמ זיא יִמְרעֶפ יִד

 ְךיִא לעוֶו ןְּבְראַטְׁש טְפעוֶו ּוד יוִװ טְרעֶפְנַעֶ
 אייוְצ ןיִנֶז םִע ימְעַנ טנאָז ןְּבראַטְׁש ךוא
 םוָו סְנייֵא ןיִד תיִּב םעֶד ייַּב תֹורָבְּקַה תייֵּב
 ראַפ ןעֶמ סאוָו איד ןְטראָד טְּבאַרְנאּב ןעֶמ
 יֵרָדְנַא םָד נּוא טְנעֶרְּב רַפ ןעֶמ נּוא טנְיימְׁש
 טיִנְראַה ןעֶמ סאוָו יד טֶּבאָרְגאַּב ןעֶמ סאוָו
 טְנְראוַו דָה ןעֶמ םוָו יד נּוא דְרעוֶוְׁשַא טיִמ ;
 ןְּבאָרְנאַּב טְסעֶֶו ּוד ּואוו טְרעֶפְנעֶג תּור טֶה

 טאָה ןיִרעוֶו ןְּבאָרְנאַּב ְךֹוא ךיִא לעוֶו ןיִרעוֶו
 סאָד ןְסיוִו טְסְלאָז ּוד טְגאָועֶג תּור ּוצ יִמָעָנ
 טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןאָט טְסְנאַקּוד תֹוָצֵּמ ליִּפיוִו

 ןאק) טְלעֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןעֶד אָט ּוטְסְלאָז
 קוספ רֶד טְגאָז םד ןאָט טיִנ תֹוצִמ ןייק ןעֶמ .
 רעֶד ףֹוא תֹוָצמ הּומ רָמֹולְּכ (תֶוָּמַה יִּכִע
 ןְשיוְִצ ֶדייֵׁש ּפִא טעֶו טוט רֶה ןעֶד טְלעוֶו
 ןְְראָד טְסעווו ּוד םָד ריד ןְׁשיִוְצ נוא ריֵמ
 שי לאָז ןעֶמ גּוא ןאָט תֹוצִמ ןייק ןינעק טיִנ ןֹוׁש !
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 רָכיֵלְמיִא טְרעיינקיִדַצ ןייֵא ןיִּבעֶג עֶׁשֶר ן
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 ֹטאָה זע ןייק ןעֶניד טיִנ ןעֶמ ראָמ זָנּוא ייַּב

 טייֵטְׁש טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא סאָד ןעֶיֵמ טיִנ

 םפש

 איו ֹוזַא הָּפּוח יֵרעֶדְּוזאַּב ןייֵא טאָה קיִדַצ
 ןֹועְמִׁש יִּבַר אייַּב הֵׂשעַמ ןייֵא ןְניִפעֶג ריִמ
 טֶה תֶּבַׁש בֶרֶע םיִא לאָמַא םָד אָּתָפַלֲח ןֶּב
 םֹורַא רֶע זיִא תָּבַׁש ףֹוא טאַהעֶג טיִנ רֶע
 הָלֵפְּת טאָה נּוא טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג
 נּוא דְנאַה ןייֵא ןְמּוקעֶג זיִא טאָנ ּוצ ןאַמעֶג
 רֶע ויִא בוט ןֵבָא ןייֵא ןעֶּבעֶגעֶג םיִא טאָה
 טאָה נּוא רֶמעְרְק ןייֵא ּוצ ןְגְנאַנעֶג דְלאַּב
 עֶמּוג טְפֹוקעֶג טאָה נּוא טָפֹוק ראַפ םיִא
 םיִא ּבייוַו ןייַז טאָה תֶּבַׁש ףֹוא םיִלָכֲאַמ
 םֶד ןְמּונעֶג דְלעֶג םֶד ּומְסאָה ּואוָו טְנעֶרְפעֶג
 ריִא רע טֶה תֶּבַׁש ףֹוא טְפֹוקעֶג טְסאָה ּוד
 טְנאָועֶג םיִא ּוצ איֵז טֶה ןעֶנאָז טְלאוָועֶג טיִנ
 ןיסעטיִנ ְךיִא לעוֶו ןעֶנאָז טיִנ רימ ּוטְסְליוִ
 ןייַז טֶה הָׂשֲעַמ יד טְלייֵצ רעֶד ריא רע טֶה
 ּוד סאָד ריֵמ ּפעוֶוְׁש טְנאָועֶג םיִא ּוצ ּבייוַו
 ּוצ תַּבַׁש ןירעק םּוא בֹוט ןֶבֶא םעֶד טסעוֶו
 טיִנְּךיִא לעוֶו טיִנ טְסֶליוו ּוד ּבֹוא נּוא טֶכאַנ
 םוָו רַפ טְנעֶרְפעֶג איז ןֹעְמִׁש יּבַר טֶה ןיִסֶע
 טְנאָזעֶג ּבייַו ןייַז טאָה ןירעק םּוא ְּךיִא לאָז

 ףֹוא לאָז הָּפּוח ןייַד םָד ןְּבאָה ןעֶד ּוטְסְליוִו
 בֹוט ןָבָא ןייֵא ןייז טְרעֶניִמעֶג טְלעוֶו רעֶנעי
 יּבַר זיִא םיִרֵבֲח עֶנייִד ןּופ הָּפּוח איִד איו

 טְלייֵצ רָד נּוא יִּבָר ןייַז ּוצ ןְגְנאַנעֶג ןֹועְמִׁש
 טְנאָועֶג םיִא ּוצ יִּבַר רעֶד טֶה ְּךאַז יִד םיִא

 ןייַד רַדֶא הָּפּוח ןייַד ןעוֶו ּבייוַו ןייַד גאָז
 ןּופ ךיא לעוֶו ןייז טְרעֶניִמעֶג טעו ליִטְׁש
 ןְנאַנֶגןֹועְמׁש יִּבַר זיא ןְגייֵל רֶד קָלח ןיימ
 יִּבָר ןִיַז םָו ּכייװ ןייז ּוצ טְנאַזעֶג טאָה נּוא
 םיִא ּוצ בייַ ןייַז טאָה טְגאָועֶג םיִא טאָה
 ערייפ אייז ןיִנעֶז יִכַה יד רימ ןייוו טְנאַועֶג

 ִּבַר ןופ ּבייַו םָד טֶה יִּבָר םעֶד רַפ ןְמּוקעֶג
 ףוא ןעֶד טעֶו יּבָר ןייַז וצ טְגאָזֶג ןֹעְמִׁש
 הָּפּוח רעֶד ןיֵא ןְהעֶז קיִדצַא טְלעֶו רעֶנעֶי
 ןייֵא ְּךאָד טֶה קיִדַצ רָכיֵלְטיִא רַָח ןייַ ןּופ
 ןייַד ןופ טְסְליוִו ּוד נּוא הָּפּוח יֵרעֶדְנּוזאַּב
 ןעֶגְנאַנעֶג יא ןֹועְמִׁש יּבר ּוצ ןיִּבעֶג הָּפּוח
 רָדיוִו בֹוט ןֵבָא םעֶד טאָה נא ןֹועְמִׁש יִּבַר
 נּוא דְנאַהַא ןָמּוקעֶג רֶדָיוִו זיִא ןְּבעֶנעֶג קירּוצ
 םאָד נּוא ןְמּונעֶג ּוצ בֹומ ןֶבֶא םעֶד טאָה

 םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג רֶסעֶרְנ זיִא םַנ עֶטייוֵוְצ
 ּפאָרַא ןעֶמ טיִנ לָמיִה ןּופ ןעֶד םַג ןְטְׁשֶרֶע
 טֶה רֶע זַא ךוא קיִרּוצ טיִנ טְמעֶנ ןעֶמ רָּבֶא

 םעד
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 יד זיִא דְנאַה רֶד ןּופ ןְמּונעֶג בֹוט ןֶכָא םעֶד
 יד נּוא ןעֶוועֶג ןעֶטְניִה ןֹועְמִׂש יִּבַר ןּופ דְנאַה
 רָּביִא ןעֶועֶג ןֵבֹוא זיִא ךָאָלַמ םָד ןּופ דִנאַה
 זַא דְנּוצַא רָּבִא ןֹועְמִׁש יִּבַר ןּופ דְנאַה רעֶד
 דְנאַה איד ויִא ןְּבעֶנעֶג קירּוצ םיִא טֶה רע
 רעֶד רָּביִא ןעוֶועֶג ןָבֹוא ןֹועְמִׁש יִּבַר ןּופ
 טיג םוָו רֶנייֵא יו וזַא ְּךַאְלַמ םעֶד ןּופ דְנאַה
 טְגאָז םָד נּוא דְנאַה רָד ןיִא סיִּפֲע רָבַח ןייַז
 ּוצ טְגאָזעֶג טֶה יִמָעָנ (תֶוָמַה יִּכ) קּוסָּפ רֶד
 טְסעֶוו ּוד סאָד ןעֶנייֵמ טיִנ טְסְלאָז ּוד תּור
 סאוָו םעֶד ְּךֶרּוד ןייַז ְּךייֵר טְלעוֶו רֶד ףֹוא
 טיִג זיִא סאָד ןעוֶועֶג ריַנְמ ְּךיִד טְסאָה ּוד
 טיִנ יא טְלעוֶו רֶד ףֹוא ןעֶד טְלעוֶו רֶד ףֹוא
 ןירעֶדְנַא םוצ םָנייֵא ןּופ דייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצ ןייק
 רָּבֶא םּורָפ ראַפ ְךיו טֶלאַה רָכיִלְטיִא ןעֶד
 ןְׁשיווְצ דייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצַא זיִא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא
 יד נּוא רָדְנּוזאַּב ןיִנעֶז םיקָידַצ יד טייל יד
 קּוסָּפ רֶד טְגאָז םֶד רֶדְנּזאַּב ןיִנעֶז םיִעְשר
 ְךאָנ טְלעוֶו רעֶנֶעי ףֹוא (דירְפִי תֶוָמַה יִּכת
 ןְשיוִוְצ רייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצַא ןייַז טעֶו טֹוט םעֶד
 יִמְעַנ זַא נּוא (אָרֵּתַו) ,ריד ןָׁשיוִוְצ נּוא ריִמ

 ןייג ּוצ ְּךיִז טְקְראַטְׁש יִז סאָד ןְהעֶועֶג טאָה
 ּוצ ןֶדייֵר ּוצ טְרעֶהעֶג ףֹוא יִז טֶה ריִא טיִמ
 עֶרייֵּב ןיִנעֶז ייֵז נּוא (ןָהיִּתֶׁש הָנְכַלַּתַת .ריִא

 טֶה םָחָל תיִּב ןייק .ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז גּוא ןְגְנאַנעֶג
 טֶרָדְניִו רַפ ייֵז ףוא טאָטְׁש עֶצְנאַנ יִד ְּךיִ
 ןְנאָז םיִמָכֲח איד יִמֲעָנ זיא םֶד ּבֹוא ןְנאַז נּוא
 תיִּב ןייק ןְמּוקעֶג זיִא תּור זַא גאָט םעֶד ןיִא
 זעוּב ןּופ ּבייוו סאָד ןְגאָרְטעֶג ןעֶמ טֶה םֶחָל
 לֵמֹוג ןְמּוקעֶג עֶלַא ןיִנעֶז ֹוזַא יז ןְּבאָרְנאַּב ּוצ
 ּוצ נּוא זַעֹוּב ןּופ ּבייוַו םעֶד ּוצ ןייַז דָסֶח
 איוִו נּוא תֹורָבְקַה תיִּב םעֶד ףֹוא יז ןְמייֵלַּב
 םֹורַא זֹוה םעֶד ןּופ איִז טאָה ןעֶמ רֶלאַּב
 ּוצ ןֵמּוקעֶנ תּור דֶלאַּב זיא ֹוזַא ןְנאָרְמעֶג
 ןעֶוועֶג זיִא טאָמְׁש עַצְנאַנ יִד נּוא זעֵוּב ןָמעֶנ
 ןָּבאָה נּוא םֹורָג נּוא ןיילק רעֶדְנאַנַא אייַּב
 ְךיז ייֵז ןְּבאָה וזא ןָא טמּוק יִמָעַג םֶד ןְהעֶועֶג
 זיִא סאָד טְגאָועֶג ןְּבאָה נּוא טְרעֶדְנּואוו רַפ
 ענעֶגְנאָהַּב ןיא ןְראַפ טנֶעַלְפ איז םאוָו ימֲעַנ
 רֶדייֵלְק יִנעָסיִרּוצ יִז טייג דנוצִא נּוא ןיִגעוֶו
 - איֵד ןּופ גיִטְסּול ןיִיַז טְנעֶלְּפ םיִנָּפ ריִא נּוא
 ריִא זיִא דְנּוצַא נוא ןקְנִיַרְמ נּוא ןיִסע עֶטּונ

 טְגאָזעֶג יז ּצ יִמְעַנ טֶה לעֶג נוא ןיִרג םיִנְּפ
 עי 04 2. עא

 תור תלנמ

 . טאָה הָנַח ןּופ ןאַמ רֶד נּוא ןֶדייֵר ריִא טיִמ

 רֶד ןיִא ןּבְראַטְׁש לאָז ְךיִא ןיִרעֶג טְסיִּב ּוד

 + וה אי לט '4)

 םיִז ׁשְמייֵמ ויִא םאָד יִמֲעַנ םיִנ ְךיִמ טָפּור

 םיִׁשעַמ עֶנייֵמ ןעֶד םיִׂשֲעַמ עַטּוג טיִמ טּוג נּוא
 ,טונ םיִׂשעמ עֶנייֵמ ןְטְלאוָו טּוג טיִנ .ןיִנעֶז
 ,טְפאָרְטְׁשעֶג טיִנ טאָג ְּךיִמ טְלאָו ןעוֶועֶג
 ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ (ָהיֶנָּפ לע לֹופִּתַק יוזַא
 ּוצ ןְטיִה ְךיִז לאָז הָׁשֵא רעֶדעֶי םֶד ּפָא ריִמ
 ןעֶמ יֵרְּכ ליִּבְונאַמ ןְדְמעַרְפַא טיִמ ןיִרעֶר
 רֶעייֵז ויִא איז לייַו ןייַז רֶׁשֹוח טיִנ איִז לאָז
 .םֹורַא ריִא ןיפ ְּךֶלֶמֹה דִוָד זיִא ןעוֶועֶג םּורָפ
 ןָסֹורְגַא טיִמ הֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיִא ְךֹוא ןְמּוקעֶג
 טאָה אָתּוציִצְר ןֶתָנ ןְפייֵהעֶג טֶה רֶע רֶׁשֹוע
 .טאָה איִז הָׁשֵא ןייֵא ּוצ טאַהעֶג טְסּול וע;
 םיִרָא רַעִייִז ויִא ןאַמ ריִא נּוא הָנָח ןְסייֵהעֶג
 ְךאָג ןְראוָועֶג קְנאַרְק זיא ןֶתָנ רָד גּוא ןעוֶועֶג
 רֶעֹוטְגאָועֶג ןְּבאָה םיִאָפֹור יד נּוא הָׁשִא רָד
 טעוֶו רֶע זיִּב ןְּבאָה טיִנ הָאּוּפִר ןייק ןאק
 .רֶע טְגאָנעֶג םיִנָּבַר איד ןְּבאָה ןֵגיֵל ריִא ייַּב
 ּוליִפֲא לאָז רע יא ןֵּבְראַטְׁש רֶסעֶּב לאָז

 , םֶה ןעֶמ נּוא תֹובֹוח יִלֲעַּב טאַהעֶג ְךיִז ףֹוא
  ןיִגעוֶו ןּופ טְצעֶזעֶג ןייֵא הָסיִפְּת רָד ןיא םיִא
 ,טֶכאַנ נוא גאָט טאָה הָנַח יד נּוא תֹובֹוח יִד
 .ןיִסע טְכאַרְּבעֶג ןאַמ םעֶד טֶה גּוא טְניֵפְׁשעֶג
 , ּוצ טְנאָזעֶג ןאַמ רֶד טֶה לאָמַא ןקָניִרְט נּוא
 , רֶד ןיִא ןיִּבעֶל ןייַמ םּואיִמ ריִמ זיא םע הָנֵח
 , אָתּוציִצְר ןֶתָנ םעֶד ּוצ אייֵג דנוצא הָמיִפְּת
 . ןַייל םֹוא ּוצ ןעֶייל רֶלעֶג ריִמ לאָז רֶע גּוא
 , םֶָר טְסייוַו ּוד טְנאַועֶג םיִא ּוצ הֶנַח טֶה ְּךיִמ
 . ְךיִא ןיִגעוֶו טעֶנייֵמ ןּופ קנאַרק זיא ןֶתָנ רעֶד
 / טְנייַה ְּךיִא לאָז ֹוזַא יו נוא ןייֵנ םיִא ּוצ לאָז
 / םיִמ ןְניל ןילעוֶוסיוִועֶג טעוֶו רֶע ןייֵג םִיַא ּוצ
 , נּוא עֶנּוׁשְמ טְסיִּב ּוד סאָד טְלאַה ְּךיִא ריִמ
 . רע נוא זְנֹורְּב ןְגְנאַנעֶג קעוֶוַא םיִא ןּופ זיִא
 םיִא ּוצ לאָז יִז ןְמעֶּבעֶג לאָמַא ְךאָנ יִז טאָה
 ּביִנ טְגאָועֶג םיִא ּוצ יז טֶה ןֶעייל דֶלעֶג ןייֵג
 ןאָל נּוא ןייֵג םיא ּוצ ְךיִא לעוֶו ֹוזַא טָנ ריִמ
 ןאַמ רעֶד טאָה דֶניִז ןייק ּוצ ןְמּוק טיִנ ְךיִמ
 סאָד לאוו נְנאַל םייַו ְךיִא טְגאָזעֶג ריִא ּוצ

 נּוא ןֶתָנ םעֶד ןְמעֶנ טְסְלאָז ּוד יֵדְּכ הֶםיֵפְּת
 טיִנ ּבְראַמְׁש ְּךיִא סאָד טְסְהעֶז ּוד לייוַו
 איז ויִא ֹוזַא ןְּבאָה טָנַא ריִמ ןּופ ּוטְסְליוִו
 .גוא טאָנ וצ ןאָמעֶג הָלְפְּת טאָה גוא ןְגְנאַנעֶג
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 ְךיִמ איִיֵז טאָנ ְךיִד טעֶּב ְּךיִא טְנאָועֶג טאָה
 ןיִהַא זיִא איז זַא נוא הָריִבַע ןייֵא ןּופ ליִצַמ
 איִד נּוא טְכעֶנְק איִד ןְגְנאַגעֶג ןיִנעֶז ןֵמּוקעג
 איד םיִא ןעֶנאַז גוא ןֶתָנ ןּופ ןעֶדייִמ טֶסֶניִד
 זֹוה ןייַז ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא הָנֵח סאָד הָרּוׂשְּב
 אייֵרְפ עֶלַא ייֵז הָחְמִׂש סֹורְג רַפ רֶע טאָה
 טְסליוו ּוד סאָָו הָנַח ּוצ טְנאָז נּוא טְזאָלעֶנ
 טְגאָזעֶג הָנַח טאָה ןְּבעֶגעֶג ןירעוֶו ריִד טעוֶו
 ןעֶויִק םוא ּוצ ןעֶייִל דְלעֶג ןמּוקעג ןיִּב ְּךיִא
 ליפ ֹוזַא ריִא רע טאָה דָלאַּב ֹוזַא ןאַמ ןייַמ
 ְךאָנ טְפְראַרעֶג טֶה יִז ליפ ייִו ןְּבעֶגעֶג דֶלעֶג
 ןייַד ןאָמעֶג ּבאָה ְךיִא ריִא ּוצ רֶע טְנאָז םָד
 טְנאָועֶג הָנַח טאָה ןֶליוִו ןייַמ ּוד הּומ ןְליוִו
 ְסיוו טְסְלאָז ּוד ראָג דִנאַה ןייַד ןיִא ןיִּב ְךיִא
 םלוע עֶלייַו עֶנייֵלק רָד ןיִא טְסְנעֶק ּוד םֶד
 ריִמ ְךֶרּוד ּוטְסְנעֶקְךֹוא נּוא ןְפֹוק ריִד אָּבַה
 ןעֶד אָּבַה םֶלֹוע נּוא הִזַה םָלֹוע ןערילראפ
 ןייֵא ּבאָה ְךיִא לייוו רּוסָא היד ּוצ ןיִכ ְךיִא

 ןייד ןֹוׁש טְסאַהּוד ןְטְכאַד ריד ְךיִז זאָל ןאַמ =
 ןְּבאָה הָמְרֲח ְּךאָנ רֶדטְסעוֶו ּוד ןאטעֶג ןֶליוִ
 ןְלאַפָג ןָתָנ רָד זיִא הָריִבְע רָסֹורְג רֶד ףוא
 ןְראווָׁשעֶג טֶה נּוא דְרֶע רָד ּוצםיִנָּפ ןייַז טיִמ
 עֶרָה רֶצָי ןייַז ןֶכאָרְּב ּוצ טאָה נּוא טאָנ ּוצ
 טְזייֵלעֶג סֹוא טאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג זיִא הָנַח נּוא
 טיִנ ריִא טאָה ןאַמ רעֶד רָּבֶא ןאַמ ריִא
 טְסיִּב ּוד טְנאַועֶג ריִמָּת טֶה נּוא טְּבייֵלְנעֶנ
 טְגאָועֶג טֶה יִז גוא ןיִנעֶלעֶג ןֶתָנ טיִמ םיוִועֶג
 ףֹוא ןְמיִרעֶג ןְתָנ טֶה לאָמ ןייֵא ןייַר זִא יִז
 טְכאַמעֶג טאָג טֶה סאַג רֶד ףֹוא דְרעֶפ ןייַא
 פאק ןייַז ףֹוא טְכייֵלעֶג טֶה טְכעֶל ןייֵא םֶד
 םָה ןְטייַר ןְהעֶזעֶג םיִא טאָה אָביֵקֲע 'ר נּוא
 טייַר רעוֶו םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז טְגעֶרְּפעֶנ רע;
 רֶד ויִא םָד טְנאָזעֶג םיִדיִמְלַּת יִד ןָּבאָה אָד
 יִּבַר טְנאָז תֹונֹוז הָעֹור רעֶד אָתּוציִצְר ןֵתָנ
 םיִּפֹע ,ריא טְהעֶז םיִדָימְלַּת עֶניַז ּוצ אבי
 ןְהעֶו ריִמ םיִדיִמְלַּת יִד ןעֶגאָז פאק ןייַז ףוא
 טְנאַז נּוא ןְפּורעֶג םיִא אָביֵקֲע 'ר טאָה טיִנ
 אָּבַה םֶלֹועְל קָלחַא ןְּבאָה טסעוֶו ּוד םיִא ּוצ
 ּפאק ןייַד ףֹוא טְכעֶל םֹורְנַא העָז ְךיִא ןעֶד
 טְסאָה ּוד םוָו ןֶפיוִו ְךיִמ זאָל ְּךיַד טעֶּב ְּךיִא
 םִו הֶׂשֵעַמ יִד טְגאָועֶג םיִא רֶע טאָה ןאָטעֶג
 ִּבַר ְּךיז טֶה הֶנֵח טיִמ ןֵנְנאַג רעֶד ויִא םיִא
 םֶד טֶה רֶע ֹוזַא יו טְרעֶדְנּואוו רַּפ אְביִקֲע

 נפש תור תלנמ
 ּוד םיִא ּוצ טְנאָז נוא ןנניוִוְצִּב עֶרֶה רֶצָי
 ריִד טאָה םּורָד ןאָמעֶג ְּךאַז יִסֹורְנַא טְסאָה
 קָלֲחַא ןְּבאָה טְסעֶו ּוד םאָד ןעֶזוִועֶג טאָנ
 רעֶד ףֹוא טְכאָה ּוד ןעֶוֶו נּוא אָּבַה םֶלֹועְל
 ּוד םאָד ןֵּכָׁש לָּכִמ טְכעֶל ןייַא ֹוזַא טְלעוֶו
 ףעָמ ְךאָנ טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןֶּבאָה טְסעוֶו
 הָרֹוּת ריִמ אייַּב ןיִרעֶל דִנּוצַא נוא טְכעֶל
 ןְראוָועֶג זיִא נּוא ןאָמעֶנ ֹוזַא טֶה ןָתָנ רָה נּוא
 ןִסעֶועֶג זיִא נּוא םֶכָח ריִמָלֵּת רָסֹורְג ןייֵא
 זיִא לאָמ ןייַא אָביֵקֲע'ר ןּופ טייַז רעֶד ןיִא
 ׁשֶרֶרָמַה תיֵּב ןיִא הָנֵח ןּופ ןאַמ רֶד ןְמּוקעֶג
 טְגעֶרְּפעֶנ טֶה דיִמָלַּת ןייַא נּוא אָביִקֲע 'ר רַּפ
 םֶד סע טְמּוק יו יִּבַר ריִמ נאָז יִּבָר ןייַז ּוצ
 ןְראָועֶג ּךעֶג ֹוזַא זיִא אָתּוציִצָר ןֶתָנ רעֶד
 םיִא אָביִקֲע 'ר טאָה םָכָח דיִמָלַּת רֶסֹורְנַא
 רעֶד ףֹוא ןְנאַטְׁשַּב זיִא רֶע איו טְלייֵצ רֶד
 םֶה הָנַח ןּופ ןאַמ רעֶד נּוא הָנַח ןּופ הָׂשֵעַמ
 ְביֵלְנעֶג רֶע טֶה ֹוזַא טְרעֶהעֶג הָׂשֲעַמ איד
 ְךאָנ איז טאָה נּוא טכעֶרעֶג זיא ּבייַו ןייַז זַא
 ןּופ טֶה טאָנ לייַו רעֶירְפ יוִו טאַהעֶג רֶּביִל
 טְסעֶד ןּופ רָּבֶא ןאָמעֶג ּפָא דֵַׁשֲח םעֶד ריִא
 ְךַמֹוס ףֹורָד רֶכיִלְטיִא טיִנ ְּךיִז לאָז ןיִגעוֶו
 טְרעֶדנּואוו רַפ ְּךיִז טאָה אָביֵקֲע'ר ןעֶד ןייז
 עֶרָה רַצִי ןייַז טְנעקעֶג טאָה רֶע ֹוזַא איו
 ןְּבעֶנעֶג טאָנ םיִא טאָה םּורָד נּוא ןְגניוְִצַּב
 טְנאָועֶג וַעֹוּב טאָה סאָד .רֵכְׂש ןעֶסֹורְנ ןייֵא
 ְךיִד טְסְלאָז ּוד (יִתֹורֲעַנ םע ןּוקְּבְדִת הֹכְונ
 וזַא ןֶרייֵמ עֶנייֵמ טיִמ ןְטְפעֶהַּב ְךֹוא רֶטייוַו
 םאָד טְפעֶהַּב רעֶהַא זיִּב ְּךיִד טְסאָה ּוד ייִו
 ןּופ ןאָטעֶג ּפָא ְךיִז טֶה תּור סֶד זְנּוא טְזייוֵו
 (ַעֹוּב ןעַיװ אייֵז טימ ןְגְנאַנעֶג זיִא נּוא דֵׁשֲח
 טְנאָועֶג ריִא טֶה נּוא טְרעֶפְנֶעֶג טֶה זַעֹוּב נּוא
 טְסאָה ּוד םִָו טְנאַעֶג ןעֶראו ריִמ זיִא סע
 מֹוט םנאַמ ןייַדְךאָג רֶגיוַוְׁש ןייַד טימ ןאָטעֶג
 נּוא רֶמאָפ ןייַד טְואָל ראַפ טְסאָה ּוד סאָד
 נּוא ןֵרֹוּבעֶג ןייַד ןּופ דְנאַל סאָד נּוא רָטּומ

 טסנעֶק ּוד סאָו קְלאָּפַא ּוצ ןְְנאַנעֶג טְסיִּב
 םֶד נוא ןְטְכעֶג ייֵא נּוא ןָטְכעג ןּופ טיִנ םִע
 טְואָל ראַפ טְסאָה ּוד טְנאָז קּוסָּפ רעֶד םו
 זע יד רֶע טְנייֵמ סָד רָמּומ נּוא רֶמאָּפ ןייַד
 נּוא רֶמאָּפ זע רעֶד ּוצ ןָפּור ןָדייֵה יִד ןעֶד
 ןְגְנאַנעֶג טְסיִּב ּוד טְגאָז רֶע םָו סֶד נּוא רָטּומ

 ןופ טיִנ םִע טְסְנעק ר סאָו קְלאָפ ןייֵא ּוצ
 ןטכעג
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 רֶע טְנייֵמ םאָד ןֵטְכעֶנ ייֵא ןופ נוא ןְטְכעֶנ
 יא רֶדָא ןְטְכעֶנ ןָמּוק ןעוֶועֶג טְסְלאָז ּוד ןעוֶו
 ריַנְב ןעוֶועֶג טיִנ ךיד ןעֶמ טְלאוָו ןְטֶכעֶנ
 טְניִרעֶלעֶג הֶבָלֲָה יִד זיִא טְנייַה ןעֶד ןעוֶועֶג
 ןּופ הָכְקָנַא םִאָד ׁשְרְדָמַה תיִּב ןיִא ןְראוָועֶג
 לי יִז ןעוֶו ןְמעֶנ איִז ןעֶמ געֶמ בָאֹומּו ןֹומע
 בָאֹומּו ןֹומִע ןּופ רָכְזַא רֵּבִא ןייַז ריִינְמ ְךיִז
 םּורָד ןעֶד לֵאָרְׂשִי ןֶׁשיוֵוְצ ןָמּוק טיִנ ראָט
 לֵאָרְׂשִי ןֶׁשיוִוְצ ןְמּוק טיִנ בָאֹומּו ןֹומַע ראָמ
 נוא טֹורָּב ןייק טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז לייוַו
 סורא ןיִנעֶז אייֵז זַא לֵֶאָרְׂשִי ּוצ ןְּבעֶג רָסאֹוו
 סאָד ויִא רֶדֵס רֶד נּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְגְנאַנעֶג
 םעֶד ּוצ רָסאַו נּוא םֹורָּב םֹוא ןְהיִצ םיִרָכְז
 וזַא הָבֵקָנ ןייק טיִנ רָּבֶא געוֶו ןיִא טייֵג םִו
 טיִנ הָריִבֵע ןייק טיִמ רֶד תֹובֹקָנ יד ןְּבאָה
 לֵאָרְִׂי ןְשיווְצ ןָמּוק ייֵ ןיִנעֶמ םורד ןאָמעֶג
 טְנאַועֶג ריִא ּוצ ועֹוּב טֶה (ועֹוּב ּהָל רֶמאֵיונ
 נּוא .רעֶהַא םיק ןיִסעז ןּופ טייצ רעֶד ןיִא
 ןעֶגְנּוי יד סאוָו שֹורָּב םעֶד ןּופ ןיִסע טְסְלאָז
 ןיא םֹורְב ןייַד ןְקניִמ ןייֵא טְסְלאָז נא ןיִסֶע
 טייז רָד ןיִא טְצעֶועֶג ְּךיִז טאָה יִז נּוא ניִסֶע
 טגנאַל רָד ריִא טֶה וֲעֹוּב נּוא .רֶטיִנְׁש יד ןּופ
 זיִא נּוא ןָסעֶנעֶג טאָה יִז נּוא ןְנְנאַז עֶניִּביִרעֶג
 םקָּתַע טואָלעֶנ רָּביִא טֶה נּוא ןְראוָועֶג טאז
 נוא ןֶּבֹולְק ּוצ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא זיִא יִז (טקָלְל
 ןעֶנאָז ּוצ ןעֶגנוי עֶנייַז ּוצ ןְמאָּבעֶג טאָה זעֹוּב
 איד ןְׁשיוִוְצ ןְּבולק ןעֶואָל איז טְלאָז ריִא
 ןְמעֶׁש רַּפ טיִנ איז טְלאָז ריִא נּוא ְךֶלֶטְניִב
 ןייק לאָז ןעֶמ ּפֶא רימ ןיִנְרעֶל ןעֶנאַד ןּופ
 זַא ןְּבעֶג הֹקָדְּצ טיִמ ןייז ׁשיַיַבְמ םיִנ יִנֲע
 ןֵּבאָה ייֵז סָד םיִמָכֲח יִד ייַּב ןָניִפעֶג ריִמ יוִו

 ןּופ רֶרייֵלְק ירְעייז ןיא .דָלעֶג ןֵדנּוּבעֶג ןייֵא
 ראַפ ןעֶלאַפ טְואָלעֶג םִע ןְּבאָה נּוא ןְטְניֵה
 ןניִפעֶג סאָר לאָז יִנֲע רֶד יֵרְּכ טייל עֶמיִרָא
 ןְמעֶנ הָקָדְצ טיִמ ןיִרעֶוו ׁשֶיּובְמ טיִנ לאָז נּוא
 ראַפ ןָכאַמ ריִא טְלאָז ריִא .ְּךֹוא נּוא (םַנְו)

 בל םִע לאָז יז יא ּךַלדְנִּב יד ןּופ ןְסעֶג
 ריִאו ןיִא ןֶקיִרְׁש ןָא טיִנ טְלאָז ריִא נּוא
 טְנאַזעֶג ריִא ּוצ רעֶניוִוְׁש יִד טאָה (רֶמאֹּתַנ
 ּוטְסאָה ּואוְו נּוא ןְּבִיַלְקעֶג טְנייַהּוטְסאָהּואוְו
 ןייַנ לאָז ריִנעקְרעֶד ןייד טיִּבְרַאעֶנ טְנייַה
 (שיִאָהְנ טְגאָועֶג ריִא ּוצ תּור טֶה טְׁשְנעֶּבעֶג
 טְנייַה םיִא טיִמ ּבאה ְּךיִא סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶד

 א שעיר עשו יא ג-ט אט יג א א

 טי תור תלנמ

 ןייק טינ טּוט תִיַּבַה לעַּב רָד ןעוֶו נּוא ׁשיִמ

  איִז טאָה םּורָד נוא עב טְסייֵה טיִּבְרַאעֶג
 .םיִא טיִמ ּבאָה ְּךיִא (ומע יִתיִׂשֹעְע טְגאָזעֶג
  לעּב רָד יוִו סְמּוג רעֶמ םֶד ןוָייוו ּוצ ןאַמעֶג
 ,טיִמ יִנֲע רָד טּוט יִנֲע םעֶד טיִמ טּוט תִיַּבַה
  טְרעֶו זֹוה ןייַז ןעֶד םֶמּונ תִיַּבַה לַעַּב םעֶד
 , םֶד םילָפַּכ לֵפַּכ ַנֲע םעֶד ּךֶרֹוד טְׁשְנעֶּבעֶג
 , רָמֹולְּכ (ומִע יִתיַׂשֲע רֶׁשֲאע טְנאָועֶג תּור טֶה
 ןעֶד ןאָמעֶג םֶמּונ ליִפ םיִא טיִמ ּבאָה ְךיִא
 םאָד ןֶּבאָה םֶמּונ ליִּפ רימ ְּךֶרֹוד טעֶו רֶע
  ןייַז ייַּב ןיִסע טורְּב ןְּבעֶגעֶג ריִמ טאָה רֶע

 טְפאָרְמְׁשעֶג רֶע טְרעוֶו יִנְש םעֶד טיִמ סָטּוג

 יִמָעָנ טאָה (יִמְעַנ רֶמאֹּתַנ יִנֲע םעֶד ְּךֶרֹוד
 םָומאָנ ּוצ ועְוּב ןייַז לאָז טְׁשְנעֶּבעֶג טְנאועֶג
 יִד טיִמ דאָנעֶנ ןייַז טְואָל רַפ טיִנ טאָה רֶע
 | מֶה יִמָעַנ נּוא עֶמֹוט יִד טימ נוא עֶגיֵריִּבעֶל
 / דָניֵרְפ ןייֵא ויִא זַעֹוּב רעֶד טְנאָועֶג תּור ּוצ
 םיִמָכֲח איִד רעֶזייֵל םֹוא ךֶזְנּוא נּוא זְנּוא ּוצ
 דָסָח ןאָמעֶג טֶה וַעֹוּב טְגאָועֶג םֶה יִז ןעֶגאָז
 רע ןעֶד עֶטֹומ איד טיִמ נּוא עֶגְיִדיִּבעֶל טיִמ
 הָׁשק זיִא םע נּוא םיִתָמ ּוצ םיִכיִרְכַּת טיִנ
 (ׁשיִאָה ּונָל בֹורקְנ טְגאָועֶג איו טֶה םּוראוָו
 ְךיִז טאָה .נוא דְנייִרְּפ רעֶזְנּוא זיִא ׁשֶנעֶמ רָד
 ְךיִז ּוצ וַעֹוּב טֶה איִז סאָד ןְמְלאַהעֶג בּוׁשָה
 ריִמ ןְגאָז טְפְראַדעֶג טְלאָו יִז ןעוֶועֶג םָחיַיְמ
 ןעֶו ויִא רָדֵס רעֶד ןעֶד דֶנייֵרְפ עֶנייַז ןיִנעֶו

 רעֶד זיִא ץּוריִּת רָד בֹורק ןייז ויִא ןעֶמ סֶד
 תִיַּבַה לַעַּב םעֶד טיִמ םֶטּונ ליִפ טוט יִנֲע
 םעֶד ְּךֶרֹוד טְׁשְנעֶּבעֶג טְרעוֶו זֹוה ןייַז סאָד
 .טאָה םּורָד יִנָע םעֶד ןְּבעֶנעֶג טאָה רֶע סאוָו
 וַעֹוּב טְנאָז נוא ןְטְלאַהעֶג בּוׁשָח ךיִז יֵמָעָנ
 םֶה (יִמָעָנ ּהָל רֶמאֹּתַ) דנייִרְפ רעֶזְנּוא זיִא
 לעוֶו ְךיִא רֶטְכאָט ןייַמ טְגאָזְג ריִא ּוצ יִמָעָנ
 ןייַז טּוג ריִד לאָז םאוָו גנּוהיר ןייַא ןֵכּוז רִיד
 רֶע נּוא רָנייַרְפ רעֶזְּוא זיִא זעוּב רעֶד ןעֶד
 עֶניִטְנייַה איד רעֶייׁש ןיִא הָאּובְּת יד עי
 ֿפָא ןעֶמ טְניִרעֶל תּור תַליִנְמ ןּופ .טְכאַנ
 ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד ֹוזַא איו םיִנָהְנִמ ליִּפ
 לאָז םֶרָטייֵּבְרַא טְגְניִד רעֶנייֵא ןעֶוו ןֶרְהיפ
 ןְטיִּבְרַאטְכעֶר ןְלאָזייַז ןְהעֶז טייֵצ עֶלַא רע
 םֶה וַעֹוּב יוִו ֹוזַא ןייֵג ניִרייֵל טיִנ ןעֶלאָז נּוא
 רָּביִא גָנּוי ןייֵא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה רֶע ןאָטעֶג
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 תור תלגמ

 לאָמ עֶלַא ּךֹוא ןייַלַא זיא נוא רַמיִנְׁש איד

 נוי םעֶד טיִנ ןיִנְפְנח אייֵז ּבֹוא ןְהעֶז ןְמּוקעֶג
 רֶעיֵׁשְטאָח ןייֵג גיִדייל ןעֶזאָל אייֵז לאָז רֶע
 טפֹוׁש ןייא גּוא רֶׁשֹוע רָסֹורְנ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא
 קדקלמ ןיִנעֶז םיקָידצ יד ןעֶד לֵאָרְׂשִי רָּביִא
 ְּבעֶנעֶג םֹוא ןירעוֶו טיִנ לאָז דֶלעֶג רייז םֶד
 אייַּב ןְניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא ןְטְכעֶר םּוא ּוצ
 רַּפ טֶה רע םֶד םֹולָׁשַה ויָלֹע ּוניּבָא בֹקֲעַי

 טֶה רָסאֵו םעֶד רָּביִא לענירק ןייֵא ןיִסעֶג
 ..ָךֹוא נּוא םָד ןְמעֶנ ּוצ טרעקעג םּוא ְּךיִז רַע

 ֶטיִה ּוצ רָעִייֵׁש ןיַא ןיִגעֶלעֶג ןייֵלַא וַעֹוּב זיִא
 טְּפאַלקִג סֹוא טֶה תּור ְךֹוא גּוא הָאּובְּת ןייַז
 םעֶד ןְּביִלקעֶג טֶה יִז םוָו הָאּובָּת יד דֶלֶאַּב
 רָניוְׁש ריִא ּוצ טְכאַרְּבעֶג טאָה נוא ּואָמ
 ןעֶועֶג רעיימ ריִא אייֵּב ויִא רָלעֶג לייוַו
 נּיא ןֶׁשאוַו ךיד טְסְלאָז ּוד זּתְכַסְ תְצַחְר
 לייַא םֹוּב ןעֶטּונ טיִמ ןעֶריִמְׁש ְּךיִד טְסְלאָז
 עֶנייֵד ןאָמ ןָא טְסְלאָז נּוא םיִמָׂשְּב טיִמ נּוא

 נּוא רעַייש ןיא ןיִרעֶריִג טְסְלאָז נוא רֶדייֵלְק
 ןְׁשְנעֶמ םָד ּוצ טְסּואוועֶג ןיִרעוֶו טיִנ טְסְלאָז
 ּוצ נּוא ןיִסֶע ּוצ ןיִרעֶה ףֹוא טעוֶו רע זיִּב
 םעֶד ןופ ּפָא ןיִנְרעֶל םיִמָּכַח איד ןעקְניִרְּט

 ְךייַרטיִנ זיִא ׁשֶנעֶמ ןייַא יֵׁשְטאָח ןעֶד קּוסָּפ !
 ןָּבאָה רֶדייֵלְק ייֵלְרע אייוַוְצ ְּךאָד רֶע לאָז
 ףֹוא עֶנייֵא נּוא ןעֶכאוָו רעֶד ןיִא ףֹוא עֶנייֵא
 ּוד טְגאָזעֶגְו ריִא ּוצ טאָה יִמָעַנ ןעֶד תֶּבַׁש
 טְלאוָו ןעֶד יו רדָיילק עֶנייֵד ןאט ןָא טְסְלאָז

 ראָנ טעקאנ ןְגְנאַנעֶג טְלאַוו איִז ןאַטעֶג תּור |
 תֶּבַׁש ןּופ רֶרייֵלְק איִד טְנייֵמעֶג טאָה יִמָעָנ
 םֶד ןעוֶועֶג םיִרָא רעֶייז זיִא תּור יִׁשְטאָח נּוא

 םֶה ְּךאָד ןְּבֹולק הָאּובְּת ןייֵג טָחמעֶג טֶה יִז
 םּורָד נּוא תָּבַׁש ףֹוא רדיילק טאַהעֶג איז

 ׁשְטייֵט יא םֶד (יִּתְדַרָנ קּוסָּפ ןיא טייֵטְש
 טְפְראַרעֶג טְלאָו םִע נוא ןיִרעֶדיִנ לע ְךיִא
 ֵמָענןעֶד ןירעֶדינ טְסְלאָו ּורְּתָדַ)ןייְֵׁש
 טְוייוַו םָד ראָנ תּור ּוצ טְנאַועֶג ְּךאָד םֶָד טֶה

 לוק :
 זאָל טְגאָזעֶג תּור טאָה (יִנֹדֶא ְךיֶניֵעְּב ןֵח אָצֶּמֶא רֶמאֹּתַוו -

 ךֹוא רעֶה ןייֵמ  ןופ ןְגֹא איִד ןיִא ןַח ןְגיִפעֶג ְךיִמ |
 וד ןעֶד ּהֵתָהְפִׁש בֵל לע הַר יִבְו יִנְּתִמִחַ יִּכ רעֶטייוו !

 םעֶד ףֹוא טעֶרעֶג טְסאָה ּוד גּוא טְסייֵרְּטעֶג ְךיִּמ טְסאָה

 רייר יִכְלעֶוַא טעֶרעֶג ריִמ טְסאָה ּוד טְסֶניִד ןייד ןּופ ץְראַה
 ריִמ ןיִלעוֶו דנוצַא ןָצראה םעֶר ףוא ןְמּונעֶג ָא ןיִרעֶט ָע

 דפש
 תּוכָז ןייַמ תּור ּוצ טְנאזעֶג טאָה יִמָעַָנ סאָד
 נוא (ֹובֵכָׁשַּב יהי ריִד טיִמ ןיִרעֶדיִג םעוֶו

 ּוטְְלאָז ןְייל ְךיִז טעוֶו רֶע עוו ןייַז טעוֶו םִע
 ןָמּוק טְסְלאָז נּוא טְגיֵל רעּואווטְרָא םֶדוְמיוִו
 טְסְלאַז נוא םיִפ עֶנייַז ןיִקעֶלְּפְנַא טְסְלאָז נּוא
 םוָו ןעֶגאָז ריִד טעֶו רֶע ןעֶגייַל ןָטְראָד ְּךיִד
 לֹּכ) טְנאָועֶג ריִא ּוצ תּור טֶה ןאָט טְסְלאָז
 ןאָט ְּךיִא לעוֶו טְסְנאָז ּוד םָו (יִרְמאֹּת רֶׁשֲא
 שֶה רֶניוְׁש ריִא םוָו ןאָטעֶג ץֶלַא טֶה יז נּוא
 (יַלַא טְראָָו סאָד נּוא ןאָט ןְסייֵהעֶג ריִא
 איד ראָנ קּוסָפ ןיא ןֵּביִרְׁשעֶג טיִנ טייֵטְׁש
 ןעֶזייוו ּוצ ןעֶיימְׁש טְראוָו םעֶד ןּופ תֹודּוקְנ
 ּוד םוִו ץֶלַא יִמָעָנ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה תּור םד
 טְסְנאָז ּוד םאָו ראָנ ןאָמ ךיִא לע טְסְנאָ
 רֶרייֵלְק עֶטּוג עֶנייֵמ ןאָט ןָא רֶעיִרָפ לאָז ְךיִא
 טיִנ ְּךיִא לעֶוו סאָד רֶעייֵש ןיִא ןייֵג לאָז נוא
 טְכאַנ ייַּב ןְהעַז ְּךיִמ טעוו ןעֶמ ןעוֶו ןעֶד ןאָט

 הָנֹוזַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶנייֵמ ןעֶמ טעוֶו טְריִצעֶג ןייֵג !
 נוא רעייׁש ןיִא ןייג רעֶירַּפ ְךיִא לעוֶו םּורָד

 רֶדייֵלְק עֶטּנ יִד ןאָט ןָא ְךיִא לעוֶו ןְטְראָד
 רֶרֵּתַת קּוסָּפ ןיִא רַטייוַו טייֵטְׁש םּורָד נּוא
 רֶעייֵׁש ןיִא טְרָדיִנעֶג רעירּפ טֶה יז (ןְרֹונַה
 רָניוִוְש ריִא םוָו ןאָטעֶג יז טֶה ְּךאָנ רעֶד נּוא
 ןיִנְרעֶל םיִקּוסְּפ יִד ןּופ נּוא ןסאָּבעֶג יִז טֶה
 דאַז עֶטּוג ןייא ןאק ׁשְנעֶמַא ןעוֶו ּפֶא ריִמ
 יד רעלאָז תּוש ּךרּוד ראָנ ןֶרֶהיִפ םֹוא טיִנ
 םעֶד ןיִנעו ןּופ ןעֶזאָל קעוֶוא טיִנ ְּךאַז עֶטּוג
 ןְגְנאַנעֶג טְכאנ אייַּב זיִא תּור איוִו ֹוזַא תּוזַע
 סאָד יִׁשְטאָח טעֶּב ןיִא וַעֹוּב ּוצ רעייׁש ןיִא
 לייַו ןאָטעֶג םָד ְךאָד יִז טֶה תֹווַע ןייֵא זיִא
 ןֵמּוק םֹורַא ןּופ רָד ְּךאַז עָמּוג ןייֵא ןעק םִע
 נּוא ןיִסעֶנעֶג טאָה זעֹוּב נוא (ועֹוּב לֵכאיע
 ףוא ןעועֶג טּוג זיִא ץֶראַה ןיינ גוא ןְקָנּורְטעֶג
 זיִא רע נוא הָלַפִּת ןּופ נּוא הָרֹוּת ןּופ םיִא
 ןְפֹוה םעֶד ןּופ קִע ןיא ְךיִז ןעֶגייֵל ּוצ ןְמּוקעֶג
 נּוא טייֵהְרְליִמְׁש ןְמּוקעֶג זיִא יִז נוא הָאּובְּת

 טאה
 בקעי

 טְגאָועֶג טֶה תּור םוָו ןוׁשְל לְּפאָט םָד ןייֵטְׁש רַּפ ּוצ ןיִּבעֶג
 םוָו רֶּנייוַו ייַוְצ ןעוֶועֶג זיִא סֶע לָׁשָמַא ויִא סֶע .זַעֹוּב ּוצ
 רָניֵא דְנאַל טיַװַא ןיִא ןְראָפעֶג קעיָוַא ןיִנעֶז ןגאמ יִרָעייַ
 טאַהְג טיג םייַה רֶד ןיִא טֶח רע תֶמֲחַמ ןְראָפעֶג קעוֶוַא זיִא

 רֶנייֵא גיא .הָסְְִּ בו ןְראָפעֶג ְךיז רֶע זיִא הָמְנְרַּפ ןייק-
 סָא טיִנ ראָג םיא ויִא םִע רֶׁשֹוע רֶסֹירְג ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא

 ןגנאגעג
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 ְךיִז טאָה נּוא סיִפ עֶנייֵז טְקעֶדעֶג ףֹוא טאָה
 טייֵטְׁש אָד םוִו ֶד ןעֶגאָז םיִמָכָח יד טְגייֵלעֶג
 טֶה ןיִסַע םעֶד ְּךאָנ שְטייֵט זיִא (ֹוּבִל בֵטַײע
 טְסייֵה איִז םוו ּבייוַוַא ּוצ טְסּול טאַהעֶנ רֶע
 הָׂשֵא אָצָמ) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יוִו ֹוזַא בֹומ
 רֵד ּבייַַו ןייֵא טְניִּפעֶג סאוָו רָד (בֹוט אָצָמ
 םִע נּוא (הָליֵלַה יִצֲחַּב יִהְיַו םֶמּוג טְניִפעֶנ

 ַעֹוב ְךיִז טֶה טכאנ רֶד ןָטיִמ ןיִא ןעוֶועֶג זיִא
 ןייֵא סאָד טְּפאַטעֶג ןָא טֶה נא ןְקאָרְׁש רֶד .

 ּוצ טְנאָז נּוא ןְסיִפ ּוצ םיִא אייֵּב טְניִל הָׁשֵא

 טְגאזגיִז טֶה רֶטְכאָט ןיימ ּוטְסיִּב רעוֶו ריִא
 טְֶסְלאָזּוד נוא דומ טְסְניִד ןייַד תּור ןיִּב ְּךיִא

 טְסְניֵד ןייַד ףֹוא רָדייֵלק עֶנייַד ןְטייֵרְפְׁשְרַפ
 םיִמָכֲח יִד רֶזייֵלסֹוא ןייֵַא טְסיִּב ּוד ןעֶד רֹומ

 רֶד םֶד טְלעוֶו רַד יא ייֵרָד ןיִנעֶז םע ןעֶנאָז
 רֶנייא ןיִנְפְנִח טְלאוָועֶג אייז טאָה עֶרֶה רֶצָי
 רעֶד לֵאיֵטְלַּפ זיִא רֶרעֶדְנַא רעֶד ףֵסֹוי זיִא
 טייֵטְׁש ףֵסֹויןּופ הׂשֲעַמ יד ועְוּב זיִא רֶטיִרָד
 איד ֹוזַא זיִא לֵאיטְלַּפ ןּופ נוא ׁשְמּוח ןיִא
 ןייֵא טאַהעֶג טֶה ֶּלָמַה לּואָׁש ןעוֶועֶג הָׂשֲעַמ
 רִוָד ּוצ ןְּבעֶגעֶג איז טאָה נּוא לַכיִמ רֵטְכאָמ
 ָגֹורְּב לּואָׁש זיִא ְּךאָנ רעֶד נּוא ּבייַַוַא ראפ
 ןייז ןֵמּונעֶג ּפָא טאָה נּוא דִוָד ףֹוא ןְראוָועֶג
 ְציִמלַּפ ּוצ ןְּבעֶנעֶג יִז טֶה נּוא לַביִמ רֶטְכאָט
 רִוָד יִׁשְטאָה ןְמעֶנ טְזּומעֶג איִז טאָה רֶע נּוא

 רֶּבֶא ויִא רֶע ןְּבעֶנעֶג טיִנ טֶג ןייֵק ריא טאָה
 עֶלַא רֶע טאָה ֹוזַא קיִרצ רֶֹורְג ןייֵא ןעוֶועֶג
 ןיא טְגייֵלעֶג רְרעוֶוְׁש עֶסֹולְּב ןייֵא טְכאַנ
 טֶה נוא לַביִמ ןֶׁשיוִוְצ נּוא ךיז ןָׁשיוִוְצ טעֶּב

 יֵרעֶדְנַא םֶָד םְנייֵא טעוֶו םִע רעֶו ןְראווְׁשעֶג
 טיִמ ןֵכאָטְׁשעֶג ןיִרעוֶו לאָז רעֶד ןעֶריר ןָא
 ןְמּוקעֶג ויִא ועֹוּב ייַּב ְךֹוא נּוא דְרעֶוְׁש רעֶד

 יֵד רעֶרעֶג ןָא םיִא טאָה נּוא עֶרָה רֶצֵי רעֶד
 איֵז נוא ּבייוַו ןייק:טְסאָה ּוד טְכאַנ עֶצְנאַג
 ןיִא םּורָד זיִא איז נּוא טיִנ ןאַמ ןייק טאָה

 ןאַמ ןייֵא טְרעֶגַּב איז לייוו ןָמּוקעֶג רֶעייַש
 לוק

 זיִא סע גוא ּבייוַו טְכעֶלְׁשַא טאַהעֶג טֶה רֶע ראָנ ןְגְנאַגעֶג
 ךיִז רע טֶה ריא טיִמ ְךיִז ןָגיִרְק ּוצ ןְראוָועֶג סםָאְמִנ ןֹוׁש םיִא

 םָו ןאַמיִרָא םעֶד טיִמ ןְראָפְג קעֶוַ יא נּוא טְגייֵלגרָביִא
 יִגְנאַלַא ןְגְנאַגעֶג קעוֶוַא זיִא .הָסָנִפןייְֵכּז ןְראָפְג זיִא

 ןּופ העָיְדָי םּוׁש ןייֵק טְרעֶהְג טיִנ ןְּבאָה רֶּבייוַו יד נּוא טייַצ | ;

 םיִרָֹס איד ןיִעֶרְפ ןְגנאַגג רֶּביינאיִד ןיִנעֶגןְנאַמיִרי

 תור תלנמ

 . יז ןעֶד ןְּבאָה שיִנ הָריִבע ןייק טְפעוֶו ּוד נּוא
 / ֹועֹוּב שאָה ֹווַא ׁשיִא תֶׁשֲא ןייק טיִנ זיִא
 / ןָא םיִנ יִו טעוֶו רֶע םָד טאָנ ייַּב ןְראווְשעֶג
 ; עֶרָה רֶעֵי םעֶד תֶַע טאָה טיִמ רעֶד ןעריר

 - ןּופ ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא לאָז םּורָד ןְגְניוִוְצַּב
 . שער עֶרָה רֶצֵי רעֶד ןעוֶו ןיְִרעֶל ּפָא ןעֶנאַד
 רֶלאַּב רֶע לאָז הָרִיִבַע ןייֵא ּוצ ןָא םיִא
 . .ֹוַא ןאָמ טיִנ הָרָיַבַע איִד לאָז רע ןיִרעוֶוְׁש
 / רעֶמ ןֶדייִר ןָא טיִנ םיִא עֶרָה רֶצי רֶד טעוֶו
 הֵעּובְׁש ןייֵא סָד לאוו טְסייוו ׁשְנעֶמ רֶד ןעֶד
 ףֹוא טעוֶו רֶע ּבֹוא נא ּבְראַה רעֶייִז זיִא
 טיִמ ןְפאָרְטְׁש טאָנ םיִא טעֶו ןייַז רֵבֹוע ריִא
 טְנאָזְג טיִנ טאַנ טָה םּורָד נּוא םיִרּוסִי יִסֹורְנ
 עוו רֶע םאָד תֹורְּבַרַה תֶרֶׂשֲעאיִד אייֵּב

 ןייַז רֵבֹוע יִיֵז ףֹוא שעֶו םָו םעֶד ןְפאָרְטְׁש
 - ׁשְלאַפ ייַּב נוא ןעֶניִד הָרָז הָדֹובֲע ייַּב ראָנ

 - ןְּביִרְשעג ןָא ְּךיִלָרייֵׁשַּב טאָנ טאָה ןירעוֶוְש
 . ףֹורד טעוֶו םוָו םעֶד ןְפאָרְמְׁש טעוֶו רע סד

 ניוְִצּב ּוצ ןיִרעֶוְׁש ןעֶמ נעַמ םּורד ןייזרֵבֹוע
 וַעֹוּב טאָה (הָכּורְּב רֶמאֹיַע עֶרָה רֶצֵי םעֶד

 וצ ןייַז ּוטְסְלאָז טְׁשְנעֶּבעֶג .טְגאָנעֶג ריִא ּוצ
 טְרעֶסעֶּב ראַּפ טְסאָה רעֶטְבאָט ןייֵמ טאָנ
 ןֵמָׁשְרָע םֶד יוֵו רעֶמ דָסָח ןְטְׁשְרעֶטְנּא ןייַד
 רֶדֶא םירָא ןֵנוי איד ְךאָנ ןייֵ ְךאָנ ּוצ טיִנ
 ןייַמ טיִנ ְּךיִד טְכְראַפ דָנּוצַא נּוא .ְּךייַר
 ְךיִא לעוֶו ְגאָז טְסעֶוו ּוד םו ץְלַא רֶטְכאָט
 ןיימ ןּופ קָלאָּפ סאָד ראָג ןעֶד ןאָט ריִד
 ליַח תֶׁשֲא ןייֵא טְסיִּב ּוד םֶד ןְסייוו טאָטְׁש
 -- ךיִא יִׁשְמאָח דְנּוצַא נוא (םֶנְמָא יִּכ הֵּתְעַוְ

 רֶנייֵא אָד רָּבֶא זיִא םִע רֶויֵלְסוא ןייַא ןיִּב
 .ןעֶוייֵל םֹוא ּוצ ריִמ ןּופ רָטְניִהאָנ זיִא סאוָו
 נּוא טְכאַנ איִד רָּביִא ניִטְכעֶג םּורָד ְּךיִד
 טּוג ויִא ןעֶייַל םֹוא ְּךיִד רֶע טעוֶו ןעֶנְראָמ
 וזַא ןעֶוייֵל םֹוא ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו טיִנ ּבֹוא נּוא
 יד היִרְּפ רעֶד ןיִא ויִּב ניִל טּבעֶל טאג איוִו
 םֹוט ןְסייֵהעֶג טֶה בֹורק רעֶנעֶי ןעֶנאַז םיִמָכֲח

 םר ּו
 בקעי

 יונ יז ןְפייוֵו רֶמאָט רֶדְנעֶל עֶטייו יד ןיִא םּורַא ןֶראָּפ םִו
 םֶה נּוא רֵחֹוסַא ןֶמּוקְג ןָא זיִא לייוו רֶד ןיִנעֶז ןְנאַמ יֵרעָייִז

 גוא ןְנאַמ יֵרעֶייא  ןְהעֶזג ּבאָה ְךיִא טְגאָנעֶג הָרּׂשְּבַא איי
 ףיְִּבןְּבעֶגעֶג טיִמ רימ ןְּבאָה ייֵז גּוא טעֶרעֶג ייֵז טימ ּבאָה

 - יוייֵז היַחְמ ףירּב יד.טימ ְךיִ ייֵז ןיִלעוֶו ןיִבעֶג ייֵז לאָז גוא
 | טגאז



 ר

 ןֹומְלׂש ןּופ ןּוז רֶד ןעוֶועֶג זיִא זעוּב ןעֶד ןעֶוייג
 ןּופ רָדּורְּב רעֶד ןעֶועֶג ויִא ןֹומָלַׂש נּוא

 רֶטְסעוְֶׁשעֶג ןייֵא ןעוֶועֶג ועֹוּב זיִא ְּךֶלֶמילֲא
 בֹוט נּוא תּור ןּופ ןאַמ רֶד ןֹולֲחַמ טיִמ דְניֵה
 זיא ֹוזַא ְּךֶלֶמיִלֲא ןּופ רָדּורְּב רָד ןעוֶועֶג זיִא
 זיִא םּורָד רֶטעֶפ ןייֵא ןֹולֲחמ ּוצ ןעוֶועֶג רֶע
 ,תור ּוצ ןעֶזייֵל סֹוא ּוצ ןעוֶועֶג רָכילְיִּב רֶע
 . טְגאוַג םֶה זעוּב נּוא (תַחַּפִטִמַה יִבָה רֶמאֵיע
 נוא זיִא ריִד ףֹוא סו ְּךֶלייֵל םָד ןָא טייֵרְּב
 םיא ןיא ןֵמּונעֶג ןָא טֶה יִז נּוא םיִא ןָא םעֶנ
 םאָמ םֶקעֶז ןְטְסאָמעֶג ּפָא ריִא טֶה רֶע נּוא
 נּוא ריִא ףֹוא ןאָמעֶג סאָד טֶה נּוא ןְטְׁשְרעֶנ

 ןאקיוִו הָׂשק זיִא טאָטׁש ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא יז
 ןֵטְׁשְרעֶג םאָמ םֶקעֶז ןְגאָרְט רעֶד הָׁשִא ןייא
 ןאָטעֶג ריִאטאָה טאָנ ןעֶנאָז םיִמָכֲח לייֵמַא
 גוא ןְגאָרְט רעֶד טְנעֶקעֶג םֶה יִז םֶד םֶנ ןייֵא
 רע ןְּבעֶגעֶג סאָמ סְקעֶז ריִא רֶע טאָה םּורד
 ןיִלעֶו םיקידצ םֶקעֶז םאָד ןעֶזיעֶג ריִא טֶה
 הָיננַה לֵאיִנָד דוד ןְמּוק םֹורַא ריִא ןּופ
 רעֶכיִלְמיִא נוא ַחיֵׁשָמ נא הָיְרַועְו לֵאָׁשיִמ
 םֶקעֶו טיִמ טְשְנעֶּבעֶג ןעֶראוָו זיא אייז ןּופ

 הָרּובְנּוהצעַחּור הֶניִבּו הָמְּכָח ַחּור תֹוכָרְּב !

2 2 : 
 עו עב

' 
 יי

 אבָי) טייֵטְׁש םּורָד נּוא יי תֵארְיְו תעד ַחּור

 םִע גוא טאָטְׁש ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא רֶע (ריִעָה
 ויִא איִז (אֹבֵּתַ) ןייֵמְׁש טְפְראַדעֶנ טְלאוָו

 ןגְנאַנעֶגויִא ועוּב םֶד טְוייוו םָד ראָנ ןֶמּוקעֶג
 רעֶנייק יִז לאָז סֶע איז ןָמייֵלַּב ּוצ ריִא טיִמ

 לֶא אֹבָּתַע ןעֶריר ןָא טיִנ געוֶו םעֶד ףֹוא
 רֵגיווְׁש ריִא ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא יִז נּוא (ּהָתֹומֲחה

 ּוטְסיִּב רעוֶו טְגעֶרְּפעֶג איז רָניוׁש ריִא טֶה
 טאָה ועֹוּב םוָו ץֶלַא טְגאָזעֶג ריִא תּור טאָה
 סאָמ םקעֶז איד טגאָז איז נּוא ןאַמעֶג ריִא

 טֶה רֶע ןעֶד ןְּבעֶנעֶג ריִמ רֶע טאָה ןָטְׁשְרעֶג
 ןייַד ּוצ גיִדייַל ןִמּוק טיִנ טְסְלאָז ּוד טְגאועֶג

 לוק
 ןְמּוק ריִא טעֶוו ןְגְראָמ דֶנּוצַא טייג ייֵז ּוצ רַתֹוס רָד טְנאָל

 טְרעֶהְג םֶד ןְּבאָה רֶּבייַויִד ףיִרְּביִד ןיִּבעֶג ְךייַא ךיִא לעוֶו
 םייִהַא זיִא נּוא טייֵרְפִנ רֶעייֵז ּבייוַו םֶרֶׁשֹוע םעֶד ְךיִז םאָה

 עֶמיִרָא יִד נּוא .טערג טיִנ ראָג ןייֵמ םיִא טֶה גּוא ןְגְנאַגעֶג

 לאָז רֶע ןְטעֶּבעֶג םיִא טֶה גוא ןייֵג קעוֶוַא טְלאָוַג טיִנ טֶה
 ְךיִד ּוטְסאָה סו ריא ּוצ רַחֹוס רעֶר טְגאָז ףֵּכיֵּת ןיִּבעֶג יָא = -

 טפ

 תור תלנמ
 טעוֶו (בֹוט ְּךֵלֶאְנִי םאנ קּוסָּפ רֶד טְנאָז סָד

 םוא ְּךיִד רֶע זאָל ןעֶזיִל םֹוא בֹוט ךיד |

 בקעי

 הפש

 טְנעֶרְפעֶג יֵמָעָנ איז טאָה םּורָד נוא רֶניווְׁש
 טנעק רעֶד טיִג יִז ןעֶד יִז טאָה ּוטְסיִּב רעוֶו
 ּוטְסיִּב ּוצ ּוטְסיִּב סו טְנייֵמעֶג טֶה איִז ראָנ
 טְכאַנ יִד טְסאָה ּוד רָדֶא הָנְמְלַא ןייֵא ְךאָנ
 נוא (רעֶׁשַה הָלֲע וַעֹובּ .ןָמּונעֶג ןאַמ ןייֵא
 סאָד סאוָו רעֶוט ןיִא ןְנְנאַנעֶג ףֹוא זיִא זַעֹוּב
 שְצעֶנעֶג ןָטְראָד ְּךיִז טֶה נּוא טְציִז ןיִד תיֵּב
 ועֵוּב םָו רָזייִל סֹוא רעֶד ןְגְנאַנעֶג ריפ זיִא
 רעק טְנאָועֶג םיִא ּוצ זעֹוּב םֶה טְנאָועֶג טֵה
 ְךיִד ץעֶז נּוא (יִנֹומְלַא יִנֹולְּפִנ ּוד רעֶהַא ּפָא
 רֶד םאָד םִע טְמּוק איו ןעֶגאָז םיִמָּכֲה איד
 רֶע זיִא ןְפאָרְטעֶג דְלאַּב ֹוזַא ְּךיִז טֶה לֵאֹונ
 ןעֶו ראָנ ןיִסעֶועֶג ריִמ רעֶד רַטָּתא ןעֶד
 טְלעוֶו קע ןיא ןייַז ןעוֶועֶג לאָז רֶע ּוליִפֲא
 רעֶד יֵדְּכ טְכאַרְּבעֶנ טאָנ ְךֹוא םיִא טְלאוָו
 רֶע םָד ןייַז רַעַצְמ טיִנ ְּךיִז לאָז ועֹוּב קיִדַצ
 טֶה םּורָד נּוא ןֶרְהיִּפ סֹוא טיִנ ְךאַז יִד ןעק
 יָנֹומְלַא לייוו (יִנֹומְלַא יִנֹולְּפִ ןְפּורְג םיִא רֶע
 ןעֶד הָרֹוּת רֶד ןיִא רָמיִטְׁש ןייֵא ׁשְטייַט זיִא
 םּורָד ןיִנעֶז ןֹויְלִכְו ןֹולָחַמ טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 רֵּבייוַו ָמּונעֶג ןְּבאָה אייֵז לייוו ןְּבְראָטְׁשעֶג
 סאָד לאָז ְּךיִא םֹולָׁשְו םַח םּורָד בָאֹומ ןּופ
 לּוסְּפ ןייֵא ןְכאַמ לאָז נּוא תור ןְמעֶנ ּוצ ןאָט
 םיִטָׁש זיִא רֶע רָּבִא רֶדְניֵק עֶנייֵמ ןְׁשיוִוְצ
 טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה נּוא ְּךאַז רעֶד ןיִא ןעוֶועֶג
 רֶכָז ןייֵא םאָד ׁשֶרְדֶמַה תיִּב ןיִא הָבָלֲה יִד
 לֵאָרְׂשִי ןֶׁשיִוַצ ןעֶמּוק טיִנ ראָמ בָאֹומ ןּופ
 (רֶמאֹיע ןְמּוק געֶמ בָאֹומ ןּופ הֶבקְנ ןייֵא רָּבֶא
 סאָד לֵאֹוג םעֶד ּוצ טְנאזעֶג ט :ַה זַעֹוּב נּוא
 ְךֶלֶמיִלֲא ּוצ רֵדְורְּב רֶזנּוא ּוצ סו דְלעֶּפ לייֵט
 רָדיוו ְּךיִז טאָה סאוָו יִמָעְנ טְפֹוק רַּפ טאָה
 באָהֹוזַא בָאֹומ ןּופ דְלעֶפ םָד ןּופ טְרעֶקעֶג
 ןיִקעֶלְּפְנַא לעוֶוו ךיא טְכאַרְּטעֶג רימ ְּךיִא
 יד ןיִנעֶקַא םֶד ףוק ןעֶגאָז ּוצ ןיִרֶעוא עֶעייד
 םעֶד ןּופ יִטְצְלִע איד ןינעקַא נּוא אָד רָציִז
 םֶע וייל ןעֶזיל םֹוא טְפְליוִו ּוד ּבֹוא קְלאָפ

 סוא

 עֶמירָא יִד טְרעֶפְנֶע הָּתְָבַח ןייַד ןופ טְראַּפְׁעֶג ןייא ןיימ
 ריִמ ןּופ קּוליִח רֶסֹורְגִא זיִא סע.ץראַה רֶטיִּבַא טיִמ ְךיִּבענ

 םֹורְג טימ םייֵה רֶד ןיִא טְציזהָּתְרִבַח ןייֵמ הָהְִבַח ןייֵמ וצ
 ריִא ןּופ זיִא ןאַמ ריִא נוא תֹוריִׁשַע ןייֵא זיִא נּוא ןגונְג רֵפ

 ריִא ויִא .טְגיִרקעֶג עֶרייֵּב ךיז ןְּבאָה ייֵז תֶמַחַמ ראָנ קעוֶוַא
 גוא ןָגֹורְּב ריִא ףיא ְךאָנ ןאַמ רעֶד זיִא רֶמאָט ראָנ גְראָז

 טעוו 49
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 סֶע ְךיִא לעוֶו ריִמ נאָז טיִנ ּבֹוא נּוא םֹוא
 ּוצ יּואָר ְּךיִא ןיִּב רִיַד ְךאָנ ןעֶד ןעֶזייֵל סֹוא
 טְנאָועֶג רע טאָה םּורָד נּוא ןעֶזייֵל םֹוא
 טאָה (העדא) טְראוָו םעֶד טיִמ (העדא)
 ןָמעֶנּבייוַו ןייֵא ּוצ יז לעוֶו ְךיִא טְגייִמעֶג רע
 זֹוה ןיִא איֵז ןֵמעַנ ּוצ טְהָנייֵמ ּוד יו ֹוזַא טיִנ
 שְטייֵט זיִא (הָעָדַאְע ןעֶד ןיִכעק ןייא ראַפ
 םֶדָא עדִיע טייַטְׁש סֶע איו ֹוזַא ןְפאָלְׁשַּב
 רעֶד טָה (לֵאֹונַה רֶמאֹיַע ,(וּתְׁשִא הָוַח תֶא
 םִע ריד ףוק זעוּב ּוצ טְנאַועֶג רעֶוְייִל םֹוא
 טֵפֹוקְנ םֶה נּוא ְּךיִׁש ןייַז ןֵנֹוצֶנ ּפִא זַעֹוּב טָה
 ּבייַַו ןייַא ּוצ תור נּוא יִמֲעַנ ןּופ דְלעֶּפ םָד
 יד ּוצ טְנאָועֶג טֶה ועֹוּב גוא (עֹוּב רמאיע
 תּודע טייז קְלאָפ םעֶד ראָנ ּוצ נּוא יִמְצְלִע

 ְךלֶמיִלֲא ּוצ סו ץֶלֶא טְפֹוקעֶג ּבאָה ךיא םָד
 דְנאַה רֶד ןּופ ןֹויְלִכ נּוא ןֹולֲחַמ ּוצ םוָו נּוא
 ּבייוַו םָד הָיַבַאֹומַה תּור ְּךֹוא גּוא יִמָעַנ ןּופ
 ּוצ ריִמ ּוצ טפֹוקעֶג ְּךיִא ּבאָה ןֹולְחַמ ןּופ
 ןּופ ןְמאָנ םעֶד ןיִלעֶטְׁש ףֹוא ּוצ ּבייַו ןייֵא
 טיִנ לאָז םִע נּוא הָלֲחַנ ןייַז ףֹוא ןְמֹוט םעֶד

 ןָטֹוט םעֶד ןּופ ןָמאָנ רעד ןֶטיִנְׁש רַּפ ןיִרעוֶו
 ןיִרְדָהְנִס ריִא גּוא רַדיִרְב עֶנייַז ןְשיוִוְצ ןּופ
 טיִנ טעוֶו םּורָד נּוא ןנירד תּורע ןייַז טְלאָז
 ןּופ ןֹולְחַמ ןּופ ןְמאָנ רעד ןיִרעוֶו ןיִפעֶג רַפ
 ןייַרַא תּור ןְהעֶז טעוֶו ןעֶמ לייוו הָלֲחַנ ןייַז
 ןֹולֲחַמ ןּופ דְלעֶפ םָד ןיא ןייֵג סֹורֵא נוא ןייֵג
 ןּופ דְלעֶפ םאָר זיא סאָד ןענאז טייַל ןיִלעוֶו
 רפ טיִנ ןָמאָנ ןייַז טעֶו ֹוַא ןֹולְחַמ ןאַמ ריִא
 ראָג טְגאָועֶג ןְּבאָה (ּורְמאֹיֵע .ןיִרעוֶו ןיִסעֶג
 עֶלַא נּוא רוט ןיִא ןעֶציִז סאוָו קָלאַפ סאָד
 טמוק םִו הָׁשַא יד ןיִּבעֶג לאז טאָג יִטְצְלע
 הָאֵל נוא לַחָ יוֵו ֹוזַא ןייַז לאָז זֹוה ןייַד ןיִא

 לוק
 הָנּוגֲע ןייא גיִּבייֵא ןייז יז םעוֶו ןְמּוק טיִנ ריִא ּוצ ןיש טעונ

 ןְטעֶּבְג יד טֶה ןַאמ רַד זַא טְרעֶהְג טֶה יז זַא דָנּוַא רֵּבֶא
 ףָראָד ףירְּבִא טְקִיִשעֶג ריִא טֶה רֶע נּוא ןְטְפייֵרְט יִז טְסְלאָז

 ְךאָנ יז ףראד סאוָו טְסייֵרְט יֵרעֶעֶּב ןייק ןְּבאָה טיַנ ןֹוש יִז
 ָךיִא טיִמעֶג רעַווְׁשַא טיִמ ןיִּב ָךיִא רָּבִא .ףיִרְּב איֵד ןיִנייַל
 טאָג ּוצ ףאָה ְךיִא שֹורָּב לקיְטְׁשַא ןָא םייַה רעֶד ןיִא ץיִז

 םעוֶו הָסנְרַּפא סיִּפָע ןיִרעֶׁשאַּב ןאַמ ןייֵט טאָג טעֶוו רֶמאָט
 ןיִּבעֶל ּוצ םוָו טיִמ ןְּבאָה לאָז ְךיִא ןקָיִׁש סיִּפע ָךֹוא ריִמ רֶע

 רע םָח ףיִדב םעב םיִמ ןטסיינב יה ךיא ןעק יא יו ראג
 רעוֶו טְנייֵלעֶג טיִנ םיִא ּבאָה ְךיִא זַא טְקיִׁשעֶג ריִמ טאָה
 ++ א = ןעק,םּורד טיִג ּבֹוא הָסָנרַּפַא ןָניפעֶג טאָה רע בֹוא טְסייֵב

 תור תלנמ
 ןופ רָנוועֶג זוה םָד םעֶוּבעֶג עֶדייֵּב ןְּבאָה סו

 טְסְלאָז נוא םיִטָבְׁש ףלעֶוְצ טיִמ לֵאָרְׂשִי
 ,ןירעוֶו לאָז םִע גּוא תֶרֶפֶא ןיִא םֶטּוג ןאָמ
 םיִמָכַה איד םֶחָל תיֵּב ןיא ןְמאָנ ןייַד םֹורְג
 ןופ ןעֶועֶג ןיִנעֶז םייַל איד יִׁשְטאָח ןעֶגאָז
 ןּופ ןּוז רעֶד ןעוֶועֶג זיִא רֶע םָו הָרּוהְי טָבֵׁש

 טְנאַמ רעֶד רָעירְפ ְּךאָד אייֵז ןְּבאָה הֶאֵל
 םֶד ןעֶועֶג הָדֹומ ןֵּבאָה נּוא הָאֵל רַפ לֵחָר
 ראָנ ןעֶד בעי ייַּב רקיע רָד ןעוֶועֶג זיִא יז
 יִא ןֶבָל ייַּב טְניִרעֶג טֶה רָע סאוָו ןעניד ןייַ
 יר ןעֶנאָז םיִמָכֲח יֵד לַחָר ןיִנעוו ןופ ןעוֶועֶג
 ןיִא ראָג ןיִרעוֶו טְזיילעֶג םוא ןיִלעוֶו לאָרְׂשִי
 ןיִלעוֶו םָו רָּבייוַו עֶמּורְּפ יִד ןּופ תּוכָז םעֶד
 טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא יו ֹוזַא רֹוד םעֶד ןיִא ןייַז
 רֶע (לֵאָרְׂשִי תיֵבָל ּותָנּומֲאְו ֹודָפִח רֵכָמ
 זֹוה םּוצ מא ןייַז נּוא רָסָח ןיִיַו טְקְנעֶרעֶג
 אייז רֶּבייַַו יִד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד לֵאָרְׂשִי ןּופ
 רֵקיֵע רעֶד ויִא הָׁשֲא ןייֵא לייוו וה ןֶסייֵה

 הֵׂשֲעְמ ןייַא ןָניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא זֹוה םעֶד ןּופ
 ןעוֶועֶג םיִרָא רֶעייז זיִא םִו דיִסָח ןייֵא םיִמ

 נּוא העּונְצ ןייֵא ּבייוַו ןייַא טאַהעֶג טאָה נּוא

 יַב ֵניִד רַּפ ְךיִז טאָה רע נא הָרָשְּכ ןייַא
 ְךיִז טאָה רֶלעַפ ןיִא ןירעקַא םוצ םעֶנייֵא
 ןָמּוקעֶנ םיִא ּוצ זיִא נּוא טְלעֶטְׁש רַּפ ּוהָיַלַא
 ראָי עֶטּוג ןֶּביִו טֶסאָה ּוד םיִא ּוצ טְנאַז נּוא

 ףֹוס ןיִא רָדֶא דָנּוצַא ןְּבאָה אייז ּוטְסְליוִ
 טְגאָועֶג םיִא ּוצ דיִסָח רעֶד טֶה געֶט עֶנייַד
 טיִנ ןייַלַא טְסאָה ּוד ףָׁשַכְמ ּוד קעֶוַא ייֵנ
 ּוצ זיִא רֶע נּוא ןיִּבעֶג ריִמ ּוטְסְליוִו םָו נּוא

 לאָמ ןְטיִרְד םוצ ןְגנאַעֶג לאָמ אייֵרָד םיִא
 ןיִנעֶרְּפ ןייֵג לע ְךיִא טְגאָועֶג םיִא רֶע טאָה
 נּוא ּבייַע ןייַז ּוצ ןְגְנאַנעֶג רע זיִא ּבייוַו ןיימ

 םה

 בקעי

 ןוׁש טְלאוָו ךיִא ןְטְראוַו לאָז ףיִ ןְטְלאַה ףוא שיִנ ְךיִמ ְךיִא
 ,| יִנְגייֵא םָד .ףירּב ןיִא ןֶּביִרְׁשעֶג זיִא סע םיִו ןְהעֶנעֶג ןיִרעֶג
 ב5 לַע ַּתרַּבד יֵכו יִנָּתִמַחְנ יִּכ) זַעֹוּב ּוצ טְגאָזעֶג תּור טאָה
 ץֶראַה ןיימ טעֶרעֶג סֹוא ריִמ טְסאָה ּוד םוָו סאָד (ּךֵתָחְּפִׁש
 זיִא הָנווַּב ןייַד זַא סייוֵו ְךיִא םּוראָָו טְסייֵרְט ןייַמ זיִא סאָד

 זיִא .ןאָט םִּוג ריִמ טְפֶלאָנ גּוא ןטְסייֵרׂט ְךיִמ טְסְלאַז ּוד
 (| םֶסייֵרְמ יִרעֶפעֶּב ןייק .טיִנ ןוׁש ףְראַד ְךיִא גּונעג ןֹׁש ריֵמ
 ,| רֵחֹוס םעֶד ןיפ טְרעֶהעֶג טֶה איִז זַא תֹוריִׁשע יִד יוִו טקָנוּפ

 | ןעֶועֶג ןוׁש ריִא זיא ףיִרָּבַא טְקִיִׁשעֶג ריא ׁשֵו ןאַמ רֶד זַא
 ;טייַרְפעֶג ןֹוׁש ְךיִז יִז טֶה גּונעֶג



 בייַ םֶד שֶה ְּךאַז יִד טְלייֵצ רעֶד ריִא טֶה
 .איד םיִא נאָז נּוא ןיִהַא ייֵנ טְנאָועֶג םיִא ּוצ

 רֶע יא ןְּבייַהןָא דֵלאַּב ְךיזןעֶלאָז ראָזןּביִז !
 ּוצ טְנאָז נּוא רֶלעֶפ םעֶד ףֹוא ןְמּוקעֶג רֶריוו
 ןָא רֶלאַּב ְּךיִז ןעֶלאָז רֶהאָו ןְּביִז איד ּוהָיְלַא
 יא םייֵהַא ייֵנ םיִא ּוצ ּוהָיַלַא טְנאָז ןְּבייֵה
 ןיִרעוֶו ְךייַר ּוטְסעוֶו ןְמּוק םייָהַא טְסעֶֶו ּוד
 ןיִא טְכּועֶג רֶדְניִק עֶייַז ןְּבאָה דְלאַּב ֹוַא
 ןְּבאָה נּוא ןְניִפעֶג דְלעֶג ליִפ ןְּבאָה נּוא ׁשֵא
 יֵד נּוא רָמּומ רעֶד ּוצ טְכאַרְּבעֶג דְלעֶנ םָד
 נּוא דיִסָה םעֶד ןיִגעקַא ןְפאָלעֶג זיִא רָטּומ
 יֵרעֶזנּוא ןּופ טייֵרְפֶרָד זְנּוא טֶה טאָנ טְנאָז
 םֹורג טֶה נּוא טאָג טְּבֹולעֶג טֶה יז נּוא תֹורְצ
 ראָי ןְּביִו עַצְנאַג יִד ןאָטעֶג דָסֶח נּוא הָקָדְצ
 והָיְלֲא רֶדיוו ןְמּוקעֶג זיִא ראָי ןֶּביִז איִד ְּךאָנ
 ןָסיוו טְסְלאָז ּוד דיִסָח םעֶד ּוצ טנאָז נּוא
 וזַא ןְנְואַנעֶג םֹוא ןֹוׁש ןיִנעֶז ראי ןְּביִו יִד םָד
 רעֶד טאָה ןְּבעֶג פא רֶדָיוִו דְלעֶג םָד ּוטְסּומ
 טְכאָה ּוד זַא לאוו ֹוזַא טְרעֶּפְנעֶנ םיִא דיִסָח
 ּבייַו ןייַמ ְּךיִא ּבאָה ןְּבעֶגעֶג דֶלעֶג םֶד ריִמ
 ןְנעֶרְפ ְךֹוא דְנּוצִא יִז ְךיִא לעוָו ֹוזַא טְגעֶרְפעֶנ
 זיִא נא ןּבעֶג ּפֶא ןְסייֵה ריִמ טעוֶו איִז ּבֹוא
 יד ריִא טְלייֵצ רָד נּוא ּבייוַו ןייַז ּוצ ןְגְנאַנעֶג
 סאָד ןֵמּוקעֶג רֶדיוֵו זיִא רָמְלַא רֶד םֶד ְּךאַז

 טְגאָזְנ םיִא ּוצ ּבייוַו םָד טֶה ןְמעֶנ ּפָא דלעֶג
 יִרעֶמעֶּב ןְניִפעֶג ןעק רע ּבֹוא םיִאנאָז נּוא ייֵג

 דְלעֶג סאָד ןעֶלאָז אייֵז םאָד זְנּואןּופ טייַל |
 טאָה ןְּבעֶג ּפֶא םאָד ְּךיִא לעוז ֹוזַא ןְטְלאַה
 איִד נּוא דייֵר עֶטְכעֶרעֶג עֶרָיִא ןְהעֶועֶג טאָג
 ןאָמעֶג טֶה יִז םָו םיִדָסֲח תּוליִמְג נּוא הֹקָדְצ
 יז נוא ןֶּבעֶֶעֶג דָלעֶג רעֶמ ְךאָנ ייֵז טֶה גּוא
 יִד ןעוֶו ןעֶד ןְראוָועֶג רֶכייֵר גאָט עֶלַא ןיִנעֶז
 אָד טיִנ ןֵכייֵלְג רֶעייֵז זיִא םּורְפ ןיִנעֶז רֶּביוַ
 ןָכייֵלְג רעייז ְךֹוא זיִא וייֵּב ןיִגעֶז אייז זַא נוא

 טְגאָועֶג ןְּבאָה ןירְדָהְנַס יִד איו ֹוזַא אָד שיִנ
 סאָד טְנאָועֶג ּוטְסאָה םּוראוָוְךֶלַמַה ָהֹמֹלֶש
 ירָד ןיִא הָׁשִא עֶמּורְּפ ןייק טיִנ טְניִפעֶג ןעֶמ
 רָּבייוַו עֶמּורְפ ליפ ןנְיִפעֶג ריִמ נּוא טְלעוֶו

 טְנאַוג ייֵז ּוצ ְּךֶלֶמַה המלְׁש טֶה תֹוקַדְצ נּוא |
 ץיִנְרֶע טָכּוז טייג ןוָייוַו םאד ְךייַא לעֶו ְךיִא |!

 טְגאָועֶג ןיִרָחְנַמ יד ןְּבאָה הֶדיִסֲח ןייֵא נּוא/
 םּורְּפַא רֶעֶייֵז טֶה סאוָו דיִסחַא אָד ויִא םִו

 וי : שי

 תֹור תלנמ

 אי יי 7

 ופש
 ןיִא אָד םיִנ זיִא ןעֶכייֵלְנ ריִא סאוָו ּבייוו
 איז ריִמ ןיִלעוֶו טְסָליוִו ּוד ּבֹוא טייֵקְנֹוש
 םיִא .טָפּור .טְנאַזעֶג המלְׁש טֶה רעֶהַא ןְפּור
 ןָפּורג םיִא ןְּבאָה נוא ןְגנאַנְנ ייֵז ןיִנעֶז רעֶהַא
 ןיִא ןְנְנאַנעֶג םיִא טיִמ הֹמלָׁש זיִא הֹמלָׁש ּוצ
 םיִא ּוצ טְגאָז נּוא 'רָדֵח ןָסאָלֶׁש ראַפ ןייֵא

 ּוד סאָד טְגאָועֶג ריִמ ןְּבאָה טְבעֶגְק עֶנייַמ
 ְךיִא קיִדַצ רָמֹורְגַא נּוא םָכָח רֶמֹורְנַא טְסיִּב
 ןְּבעֶג ּבִייוַו ןייֵא ּוצ רעֶטְכאַט ןיימ ריד ליוװ
 עֶלַא רָּביִא ןְכאַמ בּוׁשָח ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא נּוא

 בּוׁשָח ְּךיִא ןיִּב םו דיִסָח רעֶד טְגאָז םירָׂש
 לאָז ְךיִא םאָד הֶחָּפְׁשִמ ןיימ זיִא םאוָו רָדָא
 ּבייַוַא ּוצ ְּךֶלֶמַא ןּופ רעֶטְכאָמ איִד ןְמעֶג
 םֶד הָמָכָח ןייַד ויִא םֶד ְּךֶלֶמ רעֶד טרעֶפְנע
 ּוצ יּואָר זיִא םּורָד גיִרעֶדיִנ ְּךיִד טְפְלאַה ּוד
 עניטנייה איד יינ ראָנ רעֶטֶכאָמ ןייַמ ריִד

 ןייד ןּופ פאק םעֶד ריִמ גְנעֶרְּב .נּוא טְכאַנ
 זיִא נוא טּונ זיִא סֶע דיִסֲח רעֶד טְגאָז שייוו
 געֶו ןָצְנאַג םעֶד טְכאַרְּט נּוא םייֵהַא ןְגְנאַנעֶג
 טְכאַרְט נוִא ןינְנרה ּבייוו ןייַז לאָז רע ֹוזַא יוִו
 גּולְק נּוא םּורָפ נּוא ןייֵׁש רעֶייִז זיִא יִז רֶדיוו
 לעו םּורָד רעֶדְניִק ריִא ןּופ .ּבאָה ְּךיִא נּוא
 ןָמּוקעֶג זיִא רע יו נּוא ןיִגְגְרַה טיִנ איִז ְּךיִא
 םּוראוָו טְנעֶרְפעֶג םיִא ּבייװ סָד טֶה םייֵהַא
 ןיִיַמ דיִסָח רעֶד טְנאַז גיִרֹורְמ ֹוזַא ּוטְסיִּב
 ןָא םיִא יז: טייֵרְּב ֹוזַא ייוֵו ריִמ טּומ ץֶראַה
 ןיפע טינ ןעק רע רֶּבִא ןקנירט נּוא ןיסע
 טיִמ ןָפאָלְש טייג נוא טָסֶע ּבייוו סאָד נּוא
 ןְפאָלְְׁנַא זיִא נוא רעֶדניק עֶניילְק עַרָהיֵא
 טאָה נּוא טְרעֶורְט דיִסָח רעֶד נּוא ןְראוָועֶג
 לאָז יוִו טְנאָז נוא עֶזייַּב נוא עַמּוג תֹובָׁשֲחַמ
 טְסיִזְמּוא ןיִנְגֶרַה רָד ּוצ טאָג ּוצ ןֵגידְניִז ךיִא
 גֹוט סאו נּוא ןָׁשְנעֶמ ןֵמּורְפַא נוא ןעֶגּולקַא
 ליוִו רֶע סו ְּךֶלֶמ םעֶד ןּופ תֹונָּתַמ יַד ריִמ

 רע טְנאַמ רֶד ְּךאָנ רֶד עַגֶרַא ןיִא ןְּכעֶג ריִמ
 נוא ְּךֶלֶמ םֶד ןּופ דֹובַּכ ןְפֹורְג םעֶד ןיִא ְּךיִ
 דְרעוֶוְׁש ןייז םֹוא ְּךעֶנֹטְהיִצ נּוא ףֹוא טייֵטְׁש
 םעֶד ןקאַה ּפָא ּוצ טעֶּב םעֶד ּוצ טמוק נּוא
 גוא ףוא איז טְקעֶד נּוא ּבייוו ןייז ןופ פאק
 טְגיִל רֶניק ןיילְקַא נוא ןעֶפאָלְׁש איז טְהעֶז
 ףוא יִרעֶדְנַא םֶד נוא ןְטְסּורְּב עֶריִא ןָׁשיוְִצ
 ְךיִ רָטְנּא ןְגְנאַנעֶג קעוֶוַא רע זיִא דְנאַה ריִא
 סאָד א רֶע טְכאַרְט לֹאָמ עֶטיִרְד סאָד
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 םירָׂש עֶלַא ןּופ ןְּבאָה דֹוכָּכ רעֶמ טעוֶו רֶע
 עֶוולַּבַא טיִמ טעֶּב ריִא ּוצ רָדיוִו טְמּוק נוא

 ראָהעֶריִא ןעֶגיל ןְהעֶזעֶג יִז טֶה גּוא דְרעוְֶׁש
 .ריִא ןּופ זיִא ּבֹוה יד ןעֶד רֶרֹע רַד זיִּב ןְגְנעֶה

 טְמעֶראַּברד ךיז רַע טֶה ןְלאַפְגּפאָרַא פאק
 ְךֶלֶמ רָד ּוליִפֲא טְנאָזעֶג טֶה נּוא ריִא רָּביִא

 םֶד ְּךיִא לעוֶו רֶלעֶג ןייַז ראָ ןְּבעֶג ריִמ לאָז
 ןְפאָלְׁש טְנייֵלעֶג ְךיִז טֶה נוא ןָאָמ טיִנ ְךֹוא
 ןָפּור םיִא ְּךֶלֶמ רעֶד טקִיִש היִרְפ רעֶד ןיִא
 רֶע טְגאָז פאק רֶד זיִא יוִו םיִא טְגעֶרַפ גּוא

 ּוצ ְּךֶלֶמ רעֶד טְנאָז ןאָמ טינ סאָד ןאק ְךיִא
 ןייק טְרעוֶו טיִנ טְסיִּב ּוד קעוֶוַא אייֵנ םיִא
 םעֶד ְךאָנ ְךֶלֶמ רעֶד טְקִיׁש ךאנ רעד דֹובָּ

 ראָנ ּבייַו ספעק ןייא ראַפ ןְמּונעֶג ךיד ְּךיִא
 טְסאָה ּוד לייוַו רּוסָא ריִמ ּוצ טְסיִּב ּוד
 לעוֶו ןאַמ ןייַד גאָלְׁש רעֶד םּורד ןאַמ ןייֵא
 זיִא םִע טְגאָועֶג איז טֶה ןְמעֶנ ןְגעֶמ ךיד ְּךיִא
 פאק ןייַז ריִד ךיא לעוֶו ןעֶגְראָמ טּוג רֶעייֵ
 יִז םֶד טְסּואוועֶג טֶה ְּךֶלֶמ רעֶד נּוא ןְגְנעֶרְּב
 ריִא ְּךָלֶמ רעֶד טאָה ןאָמ יַאְרָוְּב םאָד טעֶו
 דְרעַוְׁש עָפי א ?ֵא ריד לעוֶו ךיא טְנאָועֶג
 פאק ןייַז לאָמ ןייֵא ןיִא ןיִנעק טְסעוֶו ּד ןֶּבעֶג
 ןעֶמ ןְטאָּבעֶג טאָה ְּךֶלֶמ רעֶד נוא ןְקאַה ּפָא
 ייֵלְּב נוא ןיִצ ןּופ דְרעֶוְׁשַא ןְּכאַמ ריִא לאָז
 ןעֶמ נּוא ןְטְכייֵל נּוא ןירעצנַילג לאָז איז םָד
 יִז םֶה ְּךֶלֶמ רָד נּוא טְכאַמעֶג דְלאַּב יִז טֶה
 טיִנ ןופ רעֶד טאָה איִז ּוא ןְּבעֶגעֶג ריִא ּוצ
 יִז נּוא זיִא םָד דְרעוֶוְׁשַא רַּפ םִו טְסּואוועג
 ְךאָנ רָד נּוא טְכאַנ רעֶד ףֹוא םייֵהַא טְמּוק
 םיִא איז טָפֹול ֹוזַא ןאַמ ריִא ןָמּוקעֶג זיִא
 נּוא םיִא טְשיֵק נּוא םיִא טוָלאַה נּוא ןיִנעקַא
 ןקָניַרְט נּוא ןיסֶע ייֵז נּוא ןיִסע עַמּוג םיִא טיִנ
 טימ טְנייַה ןיִלעוֶו ריִמ ןאמ םּוצ טְנאָז נּוא

 ןקְניִרְט ןיִלעוֶו ריִמ נּוא ןייַז ְךְלייֵרְּפ רֶדְנאַנַא
 ְדייֵר רָּביִא טְזאָלעֶג ְךיִז טֶה דיִסָח רֶד נּוא
 ויִא רֶע ויִּב ןְקְניִרְטעֶג גְנאַל ֹוזַא טאָה נּוא
 ףוא ּבייַװ סאָד ויִא ןְראָועֶג ןְפאָלְׁשְנַא
 גּוא דְרעוְׁש איִד םֹוא טְהיֵצ גּוא ןנאַטְׁשעֶג
 טְנייֵמְנ טֶה יִז זָלאַה ןייַז ףֹוא קאַהַא םיִא םיִנ
 ןקאַה ּפָא ּפאק םעֶד סיוִועֶנ םיִא טעוֶו איֵז
 נּוא םּונ םיוִועֶג זיִא יִז ןעֶד דְרעוֶוְׁש רֶד טיִמ

 תור תלנמ
 ייֵרְׁשעֶנַא םוט נוא ףֹוא ְךיִז טָּפאַח ןאַמ רֶד

 ןאָטעֶג םיא שֶה יִז םו פאָלק םֶד ןיִגעֶו ןּופ
 ,ןייֵטְׁשו ןְהעֶז רָד יִז טאָה נּוא ולאה ןייַז ףֹוא
 םו ריִא ּוצ טְנאָז נּוא דְרעוֶוְׁש עֶזֹולְּבַא טיִמ
 ֹוזַא דְרעוֶוְׁש רָד טיִמ ןאָמ טְלאוָועֶג ּוטְסאָה
 טְנייוַועֶג טֶה נּוא דֶרֶע רָד ּוצ ןְלאַפעֶג יִז זיִא
 לאָז ְךיִא ןָסייֵהעֶגטאָה ְךֶלֶמ רעֶד טְנאָז גוא
 ,עֶרייֵּב ייֵז ןעֶמ םֶה ןְדייֵנְׁש ּפָא ּפאק םָד ריִד
 ןיִרְדָהְנַס עֶלַא גוא .ְךֶלֶמ םעֶד ּוצ טרהיִפעְג
 .ןֵמּוק ייֵז םָד ךֹוא טְהעֶז ְךֶלֶמ רעֶד נוא ןְהעֶז
 רעֶד נוא טְכאַלעֶג רָדְנאַנַא טימ אייז ןֶּבאָה
 ,ןעֶועֶגזיִא םִע ֹוזַא יוִו טְלייֵצ רָד טְנאָז ְךֶלֶמ
 . איד םיִא ןָּבאָה אייֵז נּוא הָׂשֲעַמ עֶצְנאַג איִד

  זיִא םִע ֹוזַא איו טְלייֵצ רעד הֶׂשֲעַמ עֶצְנאַג
 ּבאָה ְּךיִא טְגאָועֶג ְךֶלֶמ רעֶד טֶה ןְגְנאַג רעֶד
 םעֶד ןאַמ ןייַד טְסעוֶו ּוד סֶד טְסּואוועֶג םֶָד
 ! ריִד ְךיִא ּבאָה םּורָד ןעֶקאַה ּפָא פאק
 .טְסְלאָו ּוד יִרְּכ ןְּבעֶנעֶג ןיִצ ןּופ דְרעוֶוְׁשַא
 .הֶלאַּב ֹוַא פאק םעֶד ןעקאַה ּפָא טיִנ םיִא
 / ויִא םִע םד ןעוֶועֶג הָדֹומ ןיִרְדהְנַכ ייד ןֶּבאָה
 | איו נּוא הָׂשֲא עֶמּורְפ ןייק  ןְניִפעֶג ּוצ םיִנ
 ןןיִנָרעֶצ רעֶד :ּוא גיִדְנעֶראָצ ריִמָּת ןיִנעֶז
 .זיִא ןאַמ רעֶד ּוליפַא ןעוֶו נּוא ןענאמ ירעֶייִ
 יד ְּךיִז ןְטְלאַה ְּךאָד בּוׁשָח נּוא םּורָפ רעִייז
 ןְניִפעֶג ריִמ איוַו ֹוזַא םיִא ןּופ רֵכעָה רֶּבייוַו
 . |שאָה רֶע סאָד יִליֵלְנַה יסֹוי 'ר ייֵּב הֵׂשֲעְמַא
 ןעֶוועֶג זיִא יז נּוא ּבייוַו זייֵּבַא רעֶייֵז טאַהעֶג
 ,םיִריִמְלַּתעְנייַוןּבאָה רטְכאָמ םֶרָטְפעווׁש ןייַז
 טאָה טָנ ריִא טיִנ יִּבַר טְנאָועֶג םיִא ּוצ
 .הָּבּותְּכ עָסֹורְנַא טאָה איִז טְגאָועֶג יִסֹוי 'ר
 לאָמא ןֶּבעֶג ּוצ םיִנ איִז ריִא גאָמ ראפ ְךיִא
 יִבּוׁשָח רַעייֵז ןְסעֶועֶג רָדְנאַנַא אייַּב ןיִנעֶז
 נוא אייֵז אייֵּב ךוא רֶועֶיְלַא יִּבַר נּוא םיִנָּבַר
 זַא נוא ׁשֶרָדַמֲה תיֵּב ןיִא טְניִרעֶלעֶג ןְּבאָה
 ייֵז ּוצ יִסֹוי 'ר טְנאַז טְניִרעֶלעֶג ּפִא ןֶּבאָה ייֵז
 .טיִמ ןיִנעֶו אייֵו נּוא ןיִסֶע ריִמ טיִמ טְמּוק
 ןיא ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ייֵו זַא גוא ןְגנאַנעֶג רֶדְנאַנַא
 נוא ןָראוָועֶג זָנֹורְּב ּבייוַו סאָד זיִא ןייַרַא זֹוה
 | ץלַא טאָה םיִנָּפ גִדְנֶראָצַא ןעֶויִועֶג טאָה
 | ןיפ ןְגנאַגעֶג םֹורַא זיִא נּוא טְקּוקעֶג ּפאָרַא
  זיִא ּבייַו ןייַז ּוצ יִסֹוי 'ר טְנעֶרְּפ זֹוה םעֶד
 | םֹורְק אָד זיִא םִע יִז טְנאָז ןִיִסֶע ּוצ םִו אָד
 | ןְהעֶועֶג טֶה נוא ןְגְנאַנעֶג יִמֹוי 'ר זיִא ןיִסעוצ

 םאמא - -
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 טְגאָז ןָסענעֶג ָּא ןְּבאָה ייֵז זַצ נוא ןְניוְׁשֶג
 םִע טְנאָועֶג טְסאָה ּוד ּבייַו ןייַז ּוצ יֹוי 'ר
 רימזיִסֲע דְנּוצַא נּוא ןיִסֶע ּוצ טֹורק אָד ויִא
 ּייוַו םָד טְרעֶפְנֶע רעֶניִה פאק יִטְפאָטְׁשעֶג
 ןְראָועֶג זיִא םִע םאֶד ןְהעֶׁשעֶג םִנַא זִא םִע
 רָזעיְלַא יר טְגאָז רעֶניִה ּפאק טֹורְק םָד ןּופ

 לע ְךיִא טֶג ּבייַו רעֶייַא טי ימי יִּבַר ּוצ !
 םיִדיִמלַּת ִד ְּבאָה ןְּבעֶג ּביוו ֶסעֶּבא ְךייא
 זיִא םע טְנאָזעֶג םיִא ּוצ רֶדְנאַנַא םיִמ עֶלַא

 טיִנ ְךייַא טְלאַה איִז םָד םֶכָדֹובְּכ יִּפָל טיִנ .
 ןיִלעֶו ריִמ הָּפְרָחַא זנּוא זיִא םע ְּךיִלְרֲע

 גּוא טְנְלאַפעֶג ייֵז טאָה יִסֹוי יר נּוא טָנ ריִא טיִנ נוא הָּבּותְּכ רעֶד ףֹוא ןּבעֶג דֶלעֶג ְךייֵא !
 הָּבּותָּכ יד ְּךֹוא :ּוא ןְּבעֶנעֶג טְגּבייַװ ןייַז טֶה
 זיִא רֶע יוִו ֹוזַא ןְמּונעֶג ּבייוו םּורָּפַא טֶה נּוא

 רֶניֵז עֶריִא ןיִגעֶו ןּופ איִז נּוא ןעוֶועֶג טְרעוֶו
 ןָמּונעֶג טֶה יז סד טקִיְשעֶג ּוצ ריִא טאָג טֶָה

 ַעֹוט רָד נּוא טאָטְׁש רֶד ןּופ רַטיִה רֶעֹוטַא-
 טאָה נּוא ןְראוָועֶג דֶניֵלְּב דְלאַּב זיִא רֶּטיִה
 םיִא טֶה איִז נּוא תּולַד ןָסֹורְנ םעֶד טאַהעֶג
 ןיִמעֶּב יש זֹוה ּוצ זֹוה ןופ ןעֶרָהיִּפ טְזּומעֶג
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ סאַנ ןייֵא ןּופ נּוא טֹורְּב
 ר יו סאג רעֶד ןיִא ןְמּוקעֶנ ןיִנעֶז ייֵז יוִו נּוא
 טֶה נּוא טְרעֶקעֶג םיִא ְּךיִז יִז טֶה טֶציִז יִסֹוי

 סאַנ רֶד ןיִא טְריפעֶג ןייֵרַא טיִנ ןָדְניִלְּב םֶד
 ןעֶסאַג יִד טְנעֶקְרעֶד רָּבֶא טֶה רֶדניֵלְּב רָד

 ןֶועג יקְּב רעֶייֵז זיִא רֶע ןעֶד טיט יִד נוא -
 סאנ רעֶד ןיִא טיִנְךיִמ ּוטְסְרֶהיִפ םּוראָו יִז טְגעֶרְפ נּוא טאָטְׁש רָד ןּופ ןעֶסאַנ עֶלַא ןיִא
 ליִפ טיִג רֶע סאָד םייַו ךיא יסֹוייִּבַר ןּופ

 וצ ְּךיִמ םעַש ְּךיִא טְרעֶפְנֶַג יִז טאָה הָקָדְצ -
 רֶע נוא ןעוֶועֶג ּבייוו יז ןיִּב ְךיִא לייוו ןייַג

 מעג ייֵז ןיִנעֶו לאָמא ןְּבעֶגעֶג טֶג ריִמ ׁשֶה
 יִד ףֹוא ןיִמעֶּב ּוצ יִסֹוי 'ר ןּופ םאנ רָד ןיִא
 טְרָהיִפעֶנ ראַפ םיִא ּבייוַו סד טאָה ןֶרֶהיִט
 ְךיז ייֵז ןְּבאָה נּוא יִֹוי 'ר ןּופ ריִט רעֶד רַּפ
 ייֵרְׁשעֶנ עֶסֹורְנ םָד טְרעֶה רעֶד טֶה יִסֹוי יר ּׂ נּוא ןעֶגאָלְׁשעֶג נוא טְניִרְקעֶג רעֶדְנאַנַא שיִּמ

 עֶר טרעֶפנע ּבייַוןייד ּוְפְנאָלׁש םִיראוָו טְגעֶרְפעֶג יסֹוי יר- טאָה ןעֶנאָלְׁש סאָד נוא

 תור תלגמ
 טֶה רֶזעֶיְלַא 'ר נוא רעֶניַה ּפאק טימ ּפאָטַא
 םֶר ןְנאַטְׁשִרַּפ טאָה נּוא טְרעֶהעֶג ץֶלַא סֶד
 טאָה נּוא רָדְנאַנַא טיִמ דְנייַפ ְּךיִז ןְּבאָה ייֵז

 זפש

 םֶד ןְראָׁש נאָמ עֶלַא רימ טְהּוט יִז רָדְנַלְּב
 ןייַרַא טיִנ ְּךיִמ ליוִו יז סאַנ רעֶד ןּופ טֹורְּב
 ןְּכעֶגעֶג יז יִסֹוי יִּבַר טֶה סאַנ רֶד ןיִא ןֶרָהיֵפ
 ןּוֿפ טְזייַּפְׁשעֶג ייֵז טאָה נּוא זֹוה רָדנּוזַּב ןייֵא

 םייקמ ּוצ טְּבעֶלעֶג ןְּבאָה ייֵז לייוַו דֶלעֶגןייַ
 לַא ְֶרֶׂשְּבִמּו טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא סאוָו ןייַ
 טיִנ ְךיִד ּוטְסְלאָו בֹורק ןייַד ןּופ (םֵלֵעְתִּת
 זיִא יִז נא םָמּונ םיִא ןאָט ּוצ ןּופ ןעֶלֹוהְרַפ
 אּונ רעֶטְכאָט םֶרָטְסעוֶוְש ןייַז ןעוֶועֶג ְּךאָד
 איז םָ ןְגְנאַנעֶג םֹוא ריא זיא םע םוו טְהעֶז
 ְךיִלְרֲע טְלאוָועֶג טיִנ ןאַמ ןֶבּורְפ ריִא טאָה
 הָׁשֵא רָכיִלְמיִא ּוצ ןייֵגסֹוא לאָז ֹוזַא ןְטְלאַה
 ןאַמ ןעֶמּורְּפ ריִא ְּךיִלְרֲע טיִנ טְלאַה סאוָו
 איז זיִא םּורָפ זיִא הָׁשִא ןייא ןעוֶו רעֶּבָא
 ּבייַו םּונ ןייֵא ןעֶד הָרֹוּת רעֶד ּוצ ןיִכעֶלְנעֶג
 ןניִפעֶג ריִמ איו ֹוזַא ןאַמ ריִא םּורְּפ טְכאַמ
 רעֶייז טאַהעֶג טֶה דיִסָח ןייַא םָד הֵׂשֲעַמ ןייֵא
 רָדְנאַנַא טיִמ ןְּבאָה נּוא ּבייַו םּורָפ ןייֵא
 ְךֶריד ְּךיז ןֶּבאָה נּוא טאַהעֶנ טיִנ דְנק ןייק
 טְכעֶלְׁש ןייֵא ןֵמּנעֶג דיִסָח רֶד טֶה טֶגֶנ םֶד
 נּוא טְכאַמעֶג עֶׁשֶר ןייֵא ּוצ םיא יִז טֶה ּבייוו
 םיִא טֶה :ּוא עֶׁשֶר ןייא ןֵמּונעֶג טֶה ּבייַו םֶד
 טְהעֶז ֹוזַא טְכאַמעֶנ דיִסָח ןְסֹורְג ןייֵא ראַפ
 איד יא ְךיִז טְנעֶו סע סאָד ְּךילָדייֵׁשַּב ןעֶמ
 ַי ןֵּתִנ קּוסָּפ רָד טְנאָז םָד רֶּבייוַו עֶמּורַּפ
 םֶהיֵּתְ ּונָּב רֶׁשֲא הֶאָלָכּו לֵחָרְּכ הָשֵאָה תֶא
 -םֶד ןָא קּוסָּפ רֶד טְגְנעֶה (לֵאָרְׂשִי תיֵּב תֶא
 לַחָר רֵּבייוו יִד ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ דָנּוועֶג זֹוה
 ןייד נּוא (ץֶרֶּפ תיבָּכ ּךֶתיֵּב יִהיִו) הָאֵל נּוא
 דְנּועֶג זֹוה סאָד יו ֹוזַא ןייַז לאָז דִנּועֶג זֹוה
 וַא הָדּוהְי ּוצ ןְניִועֶג טֶה רֶמָּת םִו ץֶרֶּפ ןּופ
 הָׁשא רֶד ןּופ רָדְניִק יד ןְּבעֶג טאָנ ריִד לאָז
 םיִא זיִא יִז נוא תּור ןְמּונעֶג טאָה ועֹוּב נּוא
 ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא רֶע נּוא ּבייוַו ןייֵא ּוצ ןעוֶועֶג
 זיִא איֵז סאָד ןְּבעֶנעֶג ריִא טֶה טאָג נּוא ריִא
 יד ןז ןייַא ןְגיוִועֶג טאָה נּוא ןְראוָועֶג ןְגאָרְט
 ןִא ןיִנעֶו סאוָו םיקּוסָּפ עֶלַא ןעֶגאָז םיִמָכֲה
 םיקּוסּפ טֶכַא ראָנ ןיִוו שיִמ ןָא ְךיז ןְּבייֵה תור
 טְזיו סאָד ןיִו ןייק םיִמ ןָא טיִנ ְךיִז ןֵּבייַה

 נּוא ןעוֶועֶג תיִרְכָנ ןייֵא זיִא תּור סאָד ונּוא
 ְךִו ןינעֶז םָו לֵאָרְׂשִי ּוצ טּפעֶהַּב ְּךיִו טאָה
 םֶד יו ןְטיוו ןיוִו יד גּוא .נאָמ טֶכָא ּוצ לַמ
 טָּפְׁשִמ ןעֶמ סאוָו רֹוד םעֶד ייוֵו ןעֶמ טְנייֵמ

 איר
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 ויִא תור ןעֶנאָז םיִמָכֲה איד םיִמָפֹוׁש איד
 נוא טְכאַנ רַטְׁשֶרֶע רעד ןּופ ןְגאָרְמ ןעֶראוָו
 ְךֹוא טְכאַנ יִד ןְּבראַטְשעֶג דְלאַּב זיִא זַעֹוּב
 ןיא טְניִועֶג הָׁשֲא ןייֵא םָד קּוסָּפ רֶד טוי
 ליִפ ֹווַא נאָמ ניִצְּביִז ןייֵא נּוא טֶרָדְנּוה ייֵוְצ
 הָנְרַמאֹּתַע ,טְפעֶרְטַּב ןֹויָרַה טְראוָו סאָד יו
 ּוצ טְנאָועֶג ןְּבאָה רֶּבייַו איִד נּוא (םיִׁשְנַה
 ריִד טאָה רֶע סאָד טאָנ זיִא טֶּבֹולעֶג יִמָעַנ
 ןיטְנייֵה םָד רֶזייל סֹוא ןייק טְרעֶטְׁש רַּפ טיִנ
 ןְמאָנ ןייַז ןיִרעוֶו ןְפּורעֶג טעוֶו םִע :ּוא גאָט
 ןייַא ןייַז ריִד טעוֶו רע נּוא לֵאָרְׂשִי ןֶשיוִוְצ
 ןעֶזייִפְׁש ּוצ נּוא ּבייל ןייַד ּוצ גנּוקיוִוַק רעֶד
 ךיד םֶה םו ריִנָשןייַד ןעֶד טייקיירג ןייַד
 רָמעֶּב רִיַד זיִא איז םוָו ןְניוִועֶג םיִא טֶה ּביִל
 םיִמָכֲח יד (ץֶרָּפ תֹורְלֹוּת הָלֵאְז .ןּז ןֶּביִז ןּופ
 ןּופ םֵחיְמ םיִא קּוסָּפ רעֶד זיִא םּורד ןעֶנאָז
 ןעֶוג םַחיַיְמ דוד ןְּבאָה טייל איד לייוו ץֶרֶּפ
 רעֶד םיִא זיִא םּורָד הָיכֲאֹומַה תּור ְּךאָנ
 .םֹורַא טמּוק רע םוְץִרַּפ ְךאָנ םֵחיַיְמ קּוסָּפ
 רוד טימ ְּךיִז ןְּבאָה טייל יד נּוא הָדּוהְי ןּופ
 םֹורא טְסְמּוק ּוד טְגאָזעֶג ןְּבאָה נּוא טגיַרְקעֶנ
 ריִא טְרעֶפְנֶעָג דַוָד טאָה הָיַבֲאֹומַה תּור ןּופ
 טאָה רֶע םאוָו בֹקֲעַי ןּופ םֹורַא עֶלַא טְמּוק
 םֶה הָדּוהְי ְךֹוא נּוא ןְמּונעֶג רֶמְסעווְׁש ייוֵוְצ
 ְךוא ְּךאָד ריִא טְנעֶז רֶמָּת ריִנָׁש ןייַז ןְמּונעֶג
 םיִמָכֲח יַד לּוסָּפ ויִא םִו הֶחָּפְׁשִמ ןייַא ןּופ
 רֶע ןעוֶועֶג קידצ רֶסֹורְג ןייֵא זיא ועָוּב ןעֶנאָז

 הכיא תלנמ וי
 םֶע יִתְּבַר ריִעְה רֶדֶב הֶבָׁשְי הֶכיֵא 8

 |ֹוכְּב :םַמָל הָתְיָה תֹוניִרְמַּב יִתְרָׂש םִיונַב יִתְּבַר

 ןְּביִלְּבעֶגזיאֹוזַאיוו(ריִעָה רֶדֶּב הָבְׁשְי הָכיֵע
 ןָא ןייַלַא םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש איד ןָציִ

 קְלאָפ ליפ ןעֶועֶג זיִא ריִא ןיִא םאוָו קְלאָּפ
 הֶיַח הנְמְלַא ןייֵא יו ְךייֵלְג ןְראָועֶג זיִא איז
 רָּביִא ןְגְנאַנעֶג קעוָוַאטייַו זיִא ןאַמ ריִא םִִו
 ּוצ םּוא ְךיִז ויִא הָעַד ןייַז רֵּבֶא םִי םעֶד
 הָתיָה קּוסִּפ רֶד טְנאָז םּורָד ריִא ּוצ ןירעק

 6 / תור תלנמ
 טֵמַבְמ רננּוה זםעֶד הָלפְּת ןייַז טיִמ טאָה
 טְכייֵה רֶע םו ןיז ןייֵא ןְניועֶג טֶה נא ןעוֶועֶג
 ןיִא רֶע יֵׁשֵי ןְניוִועֶג טאָה דַבֹוע רעֶד דֵבֹוע
 יָנ זיִא גוא קיִדַצ רָסֹורְג ןייֵא ןעוֶועֶג ְּךֹוא
 : ןע ןעֶד תֹוריבע עֶנייז ןיִנעֶו ןּופ ןְּבְראָטְׁשעֶג
 : ןיִא רֶע ראָנ ןאָמעֶג טיִנ תֹוריֵבע ןייק טאָה
 ןננאַלְׁש רַד ןּופ הֶריג רעֶד ןּופ ןֶּבְראָטְׁשעֶג
 .|העָר טְכאַרְּבעֶג ןעֶדאוָו ויִא םעֶד ךֶרֹוד םִו
  ןסָד ןעֶנאָז םיִמָכֲח יד טְלעֶֶו רעֶד ףֹוא טֹוט
 | ןשימ ןְּביִרְׁשעֶג טיִנ טייֵטְׁש תֹודָלֹוּת טְראוָו
 ןְפאַׁשַּב טְלעֶו יִד טֶה טאָג זַא ראָנ ןיִוו ייוֵוְצ
 ימ (ץֶרָאָהְו םִיַמָּשַה תֹודָלֹוּת הָלֵאְנ טייטְׁש
 יו ן לאל מייֵמְש ץֶרֵּפ אייב נוא ןיִַו אייוֵוְצ

 ' ןטְוייוו םאָד ןיִוִו אייֵוְצ טיִמ (ץֶרֶּפ תֹודְלֹוּת
 |  ןְפאַׁשַּב םָד ןּופ גאָט ןְטְפְקעֶז םעֶד ןיִא םֶד
 . |טְניִדְנועֶג ןֹוׁשאִֵרָה םֶדָא טֶה טְלעוֶו רָד ןּופ
 ' | ןְראוָועֶג ןְמּונעֶג ּוצ םיִא אייַּב זיִא סֶע נּוא
 ןייז ןְראָועֶג ץֶרֹוק זיִא ןֵּבעֶל ןייַ ןְכאַז םקעֶז
 | זיִא ךיה ןייַז ןְראוָועֶג ןְׁשאֶלְראַפ זיִא טְכעֶל
 .| ןעֶראוָו זיִא דְרֶע איד ןְראוָועֶג ןְגֹוּבעֶג ןייַא
 ןְראוָועֶג רַזִנ זיִא טֹוט רעֶד נוא טרעֶניִמעֶג
 !| ּוצ ןעֶטייֵּבְרַא דְלעֶפ ןיִא ןעומ לאָז רֶע נּוא
 '| ךיז ןיִלעוו ןְכאַז םָקעֶז איד נּוא שֹורְּב ןיִסֶע
 . איד ןיִא רֶעירְּפ איוִו ֹוזִא ןיִרעק םיִא רֶדיִ
 !| ןָמּוק םֹורַא טעוֶו רֶע סאוָו ַחיִׁשֵמ ןּופ געֶמ

 :ןיוִו עֶירְּביִא יד ןעֶטיוו םֶד ץֶרֶּפ ןּופ
 ו

 ּו

 |הָנְמְלַאָּכ הָתָיָה
 ד 3 7

 הכבת

 ןּומ דנוצא גּוא תֹוניֵדְמ יִד רֶּכיִא יִטְנעֶראַה
 !| הּכִבָת הֹכְּבנ רֶקָלעֶפ איד וצ ןֶּבעֶג םַמ איִז

 הלילב



| 

 הפש הכיא תלנמ

 לָּכִמ םֶחַנְמ הָל ןיא ּהָיָחַל לע ּהָתְעְמִדְו הֶלֵיֵלַּב הָּכְבִת
 הָתְלִנ : םיביואל ּהָל ּויה הָב ּודֵנַּכ ָהיֶעֵר לָּכ ָהיֶבָהֹא

 הָאָצְמ אל םִיונַב הָבָׁשִי אה הָדֹכֲע בֹרָמּו יִנֹעַמ הָדּוהְי
 ןויִצ יִכָרִד 1 םיִרְצְמַה ןיִּב ָהּוניִשַה ָהיֶפְדר לֵּכ ַחונִמ
 היָנֲהֹּכ ןיִמָמֹוׁש ָהיֶרָעֶׁש לָּכ רַעֹומ יַאּב יִלְּבִמ תֹולֵבֲא
 ׁשֶארְל ְהיָרְצ ּויָח :הל רַמ איִהְו תונּונ ָהיֶתֹולּוְתַּב םיִחָנֲאָנ
 ּוכְלָה ָהיֶלָלוע ָהיֶעְׁשִּפ בר לַע הנה הָוהְי יִּכ ּולָׁש ָהיֶבָיֹא

 םָד לייוו טְֶכאַנ ייַּב ןעֶנייוַו טּומ יז {הָלֵיַלַּב
 ןְראוָועֶג בּורָח טְכאַנ ייַּב זיִא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב
 ןְבאָה לֵאָרְׂשִיאיִד לייוו זיִא טֵׁשָּפ ןייֵא ְךאָנ

 אָט ןיינ םיִלְנַרְמ יד ייַּב טְנייוועֶג טְכאַנ ייַּב
 רֶהאִי עֶלַא לֵאָרׂשִי יד ןעּומ םּורָד בָא ןיִא
 תיֵּב ןּבְרֹוח ףֹוא בָא ןיִא גאָט ןיינ ןעֶנייַו
 טְנייַו ןעֶמ ןעוֶו זיִא טֵׁשְּפַא ְּךאָנ ׁשֶרֶקַמַה
 טייַַו רעֶייֵז לוק סֶד ןעֶמ טֶרעֶה טְּכאַנ ייַּב
 7 טימְךֹא ןעֶנייוַו םִע ןיִרעֶה םִו יִד נּוא !
 ד ןיִכעֶלְנעֶג טֶה רע לייוו זיִא טשִּפִא ְךאָנ !

 אייַּב טְנייוויִז םאוָו הָנְמְּלַא ןייַא וצ טאָמְׁש
 רַּפ תֹורצ עֶריִא יִז ןאק גאט ייֵּב ןעֶד טְכאַנ

 תֹוּתְרַבַח עֶריִא טיִמ ןְדעֶר טוט יז ןעוֶו ןְמעֶג
 תֹוּתְרָבַח ןייק טיִנ יִז טאָה טְכאַנ ייַּב רָּבֶא

 טאָטְׁש איִד רֶע טְנאָז םורד טְנייוַו נּוא
 ןייֵא יוִו וזַא טְכאַנ ייַּב ןעֶנייוַו טּוט םִיַּלָׁשּורְי
 עֶרְהיִא נּוא (הָיְחַל לע הָתְעַמַדְוו הָנְמְלַא

 יִנעוֶו ןופ ןְקאַּב עֶריִא ףֹוא ןיִנעֶז ןירעֶרְט
 טיָנ ר מיר ןייק זיא םִע נּוא ןייוֵועֶג ליפ
 עֶלַא רעֶּבאָה ּביל א עֶלַא ןופ ריִא ּוצ
 א טְשְלעֶפעֶג ןעֶּבאָה ןיְלעֶזעֶג עֶריִא !
 צֹרְׂשִי יִד (הָתָלִנְ דייַפ יא ּוצ ןְראוָו ןיִנעֶז

 ןופ ניא ןייַפ ןיִנוֶוןפ ןְּבירַמְרַּפ ןְראָו ןיעז

 . ןאַמ ריִא ןיִא ןְנאַמ רָד ְךיז יֵז טוט ְךיִז טיִמ

 יבש

 תֹומּוא איִד םַו טיִּבְרַא יִרעֶוְׁש איִד ןיִגעוֶו
 ןְסעֶועֶג ןיִנעֶז אייֵז טיִּבְרַאעֶג אייֵז טיִמ ןְּבאָה
 ןייֵקןניִפעֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא רקלעַפ יד ןְׁשיווְצ
 טְכייֵרַגְג יֵז ןְּבאַה רֶנאַי ְךאָנ יִרְעייַז עֶלַא הּור
 לאָמ ןייַא ןיֵא) רַמֹולְּב ןקהאַמעג יד ןְׁשיוִוְצ
 ְפֹולְטְנַא טיִנ ןאָק ןעֶמ םאָד גֶרעֶּב ןֶׁשיווְצ
 ןופ ןעֶמ טְנייֵמ סאָד זיִא טֵׁשְּפ ןייֵא .ְּךאָנ
 יֵכְרַד בָאְּב הָעְׁשִּת זיִּב וּומַּתִּב רָׂשֵע הָעְבִׁש
 ראפ ןיִנֶז ןֹויִצ ןופ ןיִנעוו יֵד (תֹוליֵבֲא ןֹויִצ
 םיִנ ןיִהַא טְמּוק ןעֶמ לייוַו זאָרְג טיִמ ןָסְקאוַו
 טֵנָר הָלֹוע טנעֶלְפ ןעֶמ ןעֶד בֹוט םֹוי םיִא
 נּוא תֹועּובְׁש חַסָּפ ראָי ןיִא לאָמ יירד ןייז
 טְסיוִו ראפ ןיִנעֶז ןיִרעוט עֶריִא עֶלַא תֹוּכּוכ
 . ןייק טיִנ ןְּבאָה ייז לייוו ןֶצֶפיֵז םיִנֲהֹּכ עֶריִא
 ןאָמ תֹולֹותְּב עֶריִא נוא תֹונָבְרַק = הָדֹובֲע
 הָעְׁשִּת םיִא ןְצְנאַמ ןיִנעֶלְּפ ייֵז םוִו ןיִרעֶורְט
 ריִא זיִא םִע נוא דֹוּפַּכ םֹוי םיִא נּוא בָאְּב
 ךֶהיֵא (שארל הָיָרְצ ּויָהְנ רעֶטיִּב רעָייז
 רָמֹולַּכ יִטְצְלַע ּוצ ןְראוָועֶג ןיִנעֶז רֶנירייִלַּב
 ןיִנעֶז ןאָטעֶג ץֶכעֶלְׁש לֵאָרְׂשִי ןְּבאָה סאוָו יֵד
 ןסעֶועג יִנעֶז דְנייַּפ עריא גוא ןְראַה ןְראוָועֶג
 מְכאֵמָנ ַאָרָׂשִי יֵד טֶה טאָנ ןעֶד םֹולָש טיִמ
 תֹוריֵבֲע ליפ יִרְעייֵז ןיִנעוו ןּופ ןיִרֶעורְמ
 ׁשיִנעגְנעֶפעֶג ןיִא ןְגנאַנעֶג ןינעֶז רֶדָניק עֶריִא

 רפ
 יבצ תלחנ | '
 נוא ןְדָנּוּבעֶג רָטְנּורַא ןְועוֶועֶג ןיִנעֶז דְנעֶה יִר נּוא  הֹּכ) קּוסַּפ ןיִא טייֵמָׁש סע חַתַּפ ימי יִּבִר (הָּכיֵא) |
 זוה םעֶד ןופ ןעֶּביִרְט ראַפ זיִא לֵאָרְִׂי תֶנִּכ איד + (טו ִכְּב יִהָנ עמֶׁשִנ הָמָרְּב לֹוק 'ה רַמָא ו
 ןייַַא לג ןיִא ןייג ְךאָנ לאָו איז ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ = םאוָו גאָט םעֶד ןיִא זַא טְנְרעֶלעֶג ריֵמ ןְּבאָה וזַא ! |

 טְרעֶריִנעֶג ּפאָרַא זיִא לֵאָרְׂשִי תֶסְֵּב איִר איו זַא + גוא .ןְטְנּוא ןְראָָועֶג בּודָח זיִא ׁשֶרקַמַה תיֵּב סאָד
 גוא ןייֵג ןֵמְׁשְרע םּוצ לעוו ךיִא טְגאָועֶג איִז טאָה  ייֵז נּוא ןייַרַא תּולָג ןיִא ןְגְנאַנעֶג יִנעֶז ןעֶדּי איד ||

 יי ףֹוא נּוא גנונאוו ןייַמ ףוא ןעֶנייוַו לעֶו  רעֶוְלעֶה יד ףוא רֶנייֵטְׁש לֶהיֵמ ןְגאָרְמעֶג ןּכָה

 אי
 רערניק
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 7 הכיא תלנמ = לׂש

 ִל ְקיִרְׂש ווָח ּהָרָרָה לֶּכ ןֹויִצ תַּבִמ אֵצֵיַו !רֶצ יִנָפִל יִבָׁש
 .: ףרור יֵנְפִל ַחֹכ אֹלְב ּוכְלֵיַו הָעְרַמ ּואְצִמ אל םיִלָיַאְּכ
 רֶׁשֲא ָהיֶדָמֲחַמ לּכ ָהיֶרּורְמּו הָיְנֶע יֵמִי םִיַלָׁשּורְי הֶרָכְז
 .ָהּואָר הָל רֶזוע ןיִאְו רֶצ דִיַּב ּהָמֵע לֹפְנִּכ םֶָק יֵמיִמ ּויְה
 ,לַע םִיַלָׁשּורְי הֶאָטֶה אָטַח :היִּתַּבְׁשִמ לַע' וכֵָׂש םיִרָצ
 |הָהְורְע ּואָר יִּכ ָהּוליִזַה ָהיֶרְּבַכְמ לֶּכ הָתָיָה הָדיִנְל ןֵּב
 ,אֹל ָהיָלּוׁשְּב הָתֶאְמְמ 1 רוחָא בֶׁשָּתַו הָחְנֲאָנ איָה םַנ
 | הָוהְי האָר הֶל םֵחַנְמ ןיֵא םיִאְלִּפ רֶרֵּתַו ּהָתיִרֲחַא הֶרָכָז

 עזר

 איי יי א

 ו ָהיֶדֵמֲחַמ לָּכ לַע -+ שרפיורי } ; בַיוא ליִדְנֶה א ינֵע תתֶא

 נוא (ןֹויִצ תַּב ןִמ אֵצַיע רֶניִדייֵלַּב םעֶד רַּפ
 ןֹויִצ טאַמְׁש רֶד ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא זיִא סע
 ןְראוְג ןיִעֶז ןְראַה עֶריִא טייקְנייֵׁש ריִא ראָג
 נוא יִׁשאַּפ ןייק טיִנ ןְניִפעֶג םִו ןְדָניִא יד יו
 רעֶנאַי ְךאָנ םעֶד ראַפ ַחֹּכ ןָא ןְְנאַנעֶג ןיִנעֶז
 טאָטְׁש יד ןקְנעֶדעֶג טּומ יִז (םיש ָּורְי הָרְכֶע
 טּומ יִז ןייַּפ ריִא ןּופ געט יִד ןיִא םִיַלָׁשּורְ
 איז םִִו טייֵקיִטְסיִלְג עֶריִא עֶלַא ןענאַמ רד
 ריִא זַא טאַהעֶג געָט ּוטְׁשְרֶע איד ןיִא טאָה
 םעֶד ןּופ דְנעֶה איֵד ןיִא ןְלאַפעֶג זיִא קְלאָפ
 .אֵד טיִנ רָפְלעֶה ןייק זיִא סֶע נּוא רֶנידיילְב
 רָגיִדייֵלַּב עֶריִא ןְהעֶועֶג ןְּבאָה אייֵז ריִא וצ
 ראַפ ריִא ףֹוא טיירפענ ְךיִז ןעֶּבאָה נּוא
 טְרעֶטְׁש רַפ זיא הָהְמִׂש ריִא םוו גְנּורעֶטְׁש
 םעֶּפְׁשִנ ןְּבאָה יז זיִא טֵׁשְּפ ןייֵא ְּךאָנ ןְראָוַנ
 עֶרָהיִא ףֹוא רֶמֹולְּכ גוי עֶרְהיִא ףֹוא
 תֹולָנ ןיִא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איֵד ןעֶד תֹוטיִמְׁש
 ייֵז ןופ תֹומּוא יד ןְּבאָה הָטיִמְׁש ןְטְלאַהעֶג
 ַרׂשִי ץֶרָא ןיִא טְגאָזעֶג ןְּבאָה נוא טעֶּפְׁשעֶג
 ןְטְלאַה הָּטִמְׁש ןייק טְלאוָועֶג טיִנ ריִא טֶה
 אָמַחְ) הָטיִמְׁש אָי ריִא טְלאַה תֹולָנ ןיִא
 טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶיִ ןייא (םיִלָׁשּורְי הֶאְמֶח
 ּוצ ןעוֶועֶג יִז ויִא םורד םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש יִד
 תומוא עֶלַא נוא תֹולָנ ןיִא גְנּולְנאוָו רַפ ןייֵא

 יבצ תלחנ
 ּפאָרא ויִא איִז איוִו : ןאַמ ןייַמ ףוא גּוא רעֶדְניִק
 םּקָמ עֶגיִלייֵה סאָר ןְהעֶזעֶג איִז טאָה טְרעֶריִנעֶג
 םיִשֹורְקּו םיִריִסֲח ןופ םּולּב לופ רֶעייֵז נּוא בֹורָח זיִא

 יכ
 | ןמְלאַה ּוצ ְךיִלְרֶע םִיַלָשורְיןיִנעֶלְּפ סאוָו
 | ןְהעֶועֶג ןֶּבאָה ייֵז לייַװ טְמעֶׁש ראַּפ יִז ןֶּבאָה
 | םֶה נוא ןצָפיִז ְּךֹוא טוט איִז נּוא דְנאַׁש ריִא
 ּהָתָאְמּוט) ְּךיִז רַמָנּוא טרעקעֶנ םּוא ךיז
 םֹוז רעֶד ףֹוא זיִא הָדָנ םַד ריִא (ָהיֶלּושג
 / תֹוריִבַעעֶּדיִא רֶמֹולְּכ רעדיילק עֶריִא ןּופ
 ןֵּבאָה ייֵז זַא נּוא טנעק רעד ראַּבנעֶפָא ןיִנעֶו
 טְכאַרְטעג טיִנ אייז ןְּבאָה ןאָטעֶג תֹוריִבֲע
 יִז טאָה םּורָד ןייַז ןּופ רֶד ןעק ףֹוס רֶה םוִו
 ףורד ךיז ןירַהניוִו רַּפ עֶלַא ןיִרעֶדיִנ ןאָמעֶג
 . יו ןְהעֶׁשעֶג רעֶמ םִיַלָׁשּורְי ּוצ זיִא םִע סאָר
 אָד טיִנ ויִא םִע נּוא טְלעֶוו רָצְנאַג רעֶד ּוצ
 העָז טְנאָז איִז נּוא ריִא ּוצ רַמְסיירְמ ןייק
 טְסייֵרְנעֶג ְּךיִז טאָה םִע סאָד ןייַּפ ןייֵמ טאָנ
 רֶניִדייֵלַּב רעֶד (רֶצ ׂשֵרָפ וי ,רְנייַפ רֶד
 | עֶריִא עֶלַא ףֹוא דְנאַה יי טְקעֶרְטְׁשעֶג טָה
 ןְּבאָה בָאֹומּו ןֹומִע ןעֶמ טְנייֵמ םֶד עֶגיִטְסילְג
 איו רעֶמ תֹורֹוּת יֵרְּפִס עֶריִא טְנעֶרְּב רַּפ
 ןְמּונעג ןְּבאָה תֹומּוא יִרָדְנַא ןעֶד תֹומּוא עֶלַא
  ןְּבאָה בָאֹומּו ןֹומע נּוא דְלאָנ נוא .רֶּבְליִ
 רָנּוא ןיִא לייוַו תֹורֹוּת יִרְּפִס ןְמּנעֶג ראָנ
 | גיִּביֵא ןְלאָז בָאֹומּו ןֹומַע םֶד טייטש הָרֹוּת
 רַיינְמ ּוצ לֵאָרְׂשִי ןְׁשיוֵוְצ ןמּוק ןייַרַא טיִנ
 ןֵּתַחְתִמ טינ אייז טיִמ ְּךיִז לאָז ןעֶמ נוא ןייַז

 ןייז

 שֶרֹוקַה לֶכיֵה סאָד נּוא ןָראוָועֶג ןעֶסאָנ ראַפ זיִא
 - רֶעייַפ ןיִא טְנעֶרְּב 'רַפ זיִא ׁשֶרְקִמֲה תיֵּב סאָר גּוא
 ' ,טֶכאַמעֶג טֶה נּוא ןָנייַו ּוצ ןּבוהעֶג ןָא יִז טא ֶה וזַא

 ןמרומש

 { א 3
 2 יא ידי יי



 א.

 טפש הכיא תלנמ

 לֶהקַב ּואבָי אל הָתיִוְצ רֶׂשֲא ּהָׁשֶרָקִמ ּואְּב םִיֹוג הָתֲאָר ִכ
 םֶדידמַחַמ ּונְתָנ םֶחָל םיִשֹקבִמ .םיִחָנאַנ ּהָמֵע לָּכ {
 הללו יִתיְִה יִּכ הָמיִּבַהְ הָוהְי הֵאָר ׁשָפָנ ביִׁשָהָל לא
 בֹואְכמ ׁשי םִא ּואְרְו ּוטיִּבַה ךֶרָד יֵרְבֹע לֶּכ םֶכיֵלֲא אול
 ןורָח םויָּב הָודְי הָנֹוה רֶׁשֲא יל ללוע רֶׁשָא יִבֹאָכַמְּכ
 תֶׁשָר ׂשֵרְּפ הָנְרְריַו יִתֹומְצִעְּב ׁשֵא חַלָׁש םֹורָמִמ {וּפַא
 { הָוָד םויַה לָּכ הָמֵמֹׂש יִנֵנְתִנ רֹוחָא יִנֹביִׁשָה יִלְנַרְל
 ליִׁשכַה יִראוַצ לֵע ּוקָע ּונְּתְׂשִי ּודָיַּב יֵעָשְּפ לע רקְׂשִנ
 יריִּבַא לָכ הָלֵס :םוק לֵכּוא אל יִריִּב יָנֹדֲא יֵנֵנָתִנ יִחֹּכ
 ְךַרָד תַנ יִרּוחַּב רֹכְשֹל רַעומ יֵלָע אָרק יִּבְרַקְב נא
 -|יִניֵע הָיְכוב יִנֲא ! הָלֵא לַע {הָרּוהְי תַּב ; תלּותבל ינֹדֲא
 יָה יִׁשָפַנ םיִׁשֵמ םֵחַנְמ יִנְמִמ קַחָר יַּב םִיַמ הָרָרֹי יש

 יד ןיִא ןעוֶועֶג םקונ ךיז ייֵז ןְּבאָה םּורָד יי :
 םיִׁשְקַבְמ םיִחָנֲאְנ ּהָמע לָּכ) הֵרָוּת יֵרָּפַס
 נּואו ןעֶצםיז טֶהּומ קְלאַפ ריא ראָנ (םָחָל
 רעֶייז ראָנ קעוַא ןּבעֶג איי טֹורָּב ןיִרעֶגַּב
 העָז םּורד זייַּפְׁש ןיִסעע ראַפ טייקיִטְסיִלְנ

 ןיִרעֶסעֶרְפ ןייַא ןְראוָועֶג ןיִּב ךיא םאֶד טאָג
 טאַטְׁש איִד ירד יֵרְבֹוע לָּכ םֶכיֵלֲא אלנ
 ריֵפ ןעֶראַפ סאוָו איִד ּוצ טְנאָז םִיַלָׁשּורְי
 וו וזַא ְהעֶשעֶג לאָז ךייַא ּוצ טיִנ ריִא ְּךְרֹוד
 ןְהעֶׁשְג ֹוזַא זיִא ןְמעוֶו טְהעֶז ןְהעֶׁשֶג ויִא ריִמ
 ןיִרעֶורְמ טְכאַמעֶג ְךיִמ טֶה טאָנ םוָו ריִמ יוִו
 חַלָׁש םֹורָמִמנ ןְראָצ ןייַז ןּופ גאט םעֶד ןיִא
 טאָג םאָה לֶמיִה םעֶד ןּופ (יֵתֹומְצעְּב ׁשֶא
 נוא הענייב עֶנייַמ ןיא רעֶייַפ ןייא טקִיֶׁשעֶג

 טייֵרְּפְׁש רַפ טאָה רע; ייֵז ןְכאַרְּב ּוצ טאָה
 ְּבעֶגעֶג ְךיִמ טֶה נּוא םיִפ עֶנייֵמ ּוצ ץעֶג ןייֵא !

 תלחנ )
 לוק םֶד נּוא םיִנֹוּתְחַּת נוא םיִנֹויְלֲע עֶלַא ןְמָרּוטְׁש

 ,ןוילֶעַה ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טֶרָא םּוצ זיִּב ןְגְנאַגעֶג זיִא -
 ןכאַמ םיִבָלְמַה יִכְלַמ ְךֶלֶמ רעֶד טְלאוָועֶג טֶה ּזַא
 גְנאַגעֶג פאָרַא יִא סֶע ויִּב טְסיוִו טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד -
 רֶהיִא ןעֶלאָז אייז תונֲחַמ גּוא תֹוליֲח ליּפ רֶעייֵז

 ןְמְסייֵרְמ טְזאָלעֶג טיִנ רֶעַּבָא יז טאָה יז .ןָטְסייֵרְמ
 הָנֵאַמ היֶנָּב לע הֶַּבְמ לֵחָּפ) קוסַּפ רֶד טְנייַט םֶבה
 א
 ראש

 יי( אט א טאש

 ינב
 ריִמ זיִא גאָט ןְצְנאַנַא גנּוטְסיוִו רַפ ןייֵא ּוצי

 ןעֶראוָו זיִא םע (יִעָׁשִּפ לֹוע דקְׂשנ אייוו
 ןּופ ְךאָי רעֶד טְנעֶכייֵצעֶג נּוא טְלעֶטְנִּפעֶג
 ףֹוא ןיִנעֶז ייֵז דְנאַה ןייַז ןיִא תֹוריִבַע עֶניימ
 טְכאַמעֶג ןְּבאָה נּוא וָלאֵה ןייַמ ףֹוא ןְגְנאַנעֶג
 רֶּביִא ךיִמ טאה רע ַחֹּכ ןיימ ןעֶלְבֹורְמְׁש
 ןאק ְּךיִא םָװ דְנעֶה עֶכיִלעֶזַא ןיִא טְרעּפְנֶעג
 םֶה טאָג ׂזיִריִּבַא לָּב הָלִמֹנ ןייֵטְׁש ףֹוא טיִנ
 ןְשיווצ עקַראַטְׁש עֶנייֵמ עֶלַא ןְמעֶרְמ ּוצ
 ןייֵא ןייִא ןעֶפּורעֶג ריִמ ףֹוא טאָה רע ריֵמ
 ֶניימ ןְכעֶרְּב ּוצ ּוצ תֹומוא ןּופ גְולְמאַז
 סאָד ןעֶסיִנראַּפ טְזאָלעֶג טאָה טאָנ םיִרּוחַּב
 תֹולּותְּב איד ןּופ נּוא םירּוחּב יִד ןּופ טּולְּב
 ןְניִר םיא ןופ טּוט םוִו רַמלעַק ןייַא יו ֹוזַא
 ְךיִא הּומ םֹורְד (הָיִכֹוּב יִנֲא הָיֵא לענ ןייוו
 םִע 0 א ניר ןאָמ ןנוא עֶניימ ןעֶייו
 יבצ

 ןְמְסייֵרְט ְךיִז טְלאוָועֶג טיִנ ֶה יִז (ָהיֶנָּב לַע םֵחָנְהְל
  ןויָלָע ךֶלֶמ רעֶגיִלייַה רע לייו (ינניִא יִּב) ןעֶזאָל
 רעֶמ ןעֶועוֶועֶג טי ויִא רֶע נוא ןְגְנאַנעֶג ףורַא זיִא
 ןעֶגיִלייֵה םעֶר ןיִא ןֶעּור לאָז רֶע טְרָא םעֶד ףֹוא
 ּונְניֵא יִּכ) קיסּפ ןיִא טייֵמְׁש םעֶר רעֶּביִא םיקָמ
 זַא (םֶניֵא יַּכ) םיִנ טייֵטְׁש סֶע נּוא אָר טיָנ זיִא רֶע
 רְֶניִקיִר לייַו ןְמְסייֵרְט טְואָלעֶג טיִנ יז טאָה יִז

 ןינעז
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 הָוהְי אּוה קיִדַצ ; םֶהיֵניֵב
 } יִבָׁשּב ּוכָלֲה יֵרּוחַבּו יֵתֹלּותְּב יִבאֶכַמ זארו םיִמַעָה לֶָכ

 יּכ ּועְוָג ריִעָּב ינקּו יַנֲחּכ יָנּומַר הָמָה יֵבָהַאְמֹל
 רַצ יִּכ הָוהְי האר :םֶׁשְפַנ תֶא ּוביִׁשָיְו ֹומָל לָכֹא וׁשְקַב
 יִתיִרְמ ֹורָמ יִּכ יִּבְרמְּב יִּבַל ּךַּפְהִנ ּורְמְרַמָח יעמ יל
 יִנָא הָחָנֲאָנ יִּכ ּעְמִׁש ;תומַכ תיֵּבַּב בֶרָח הָלֵּכְׁש ץּוחִמ

 יִתאָרְק

 ריי ןייֵא טְרטייוו רֶד רימ ןופ ְךיִז טֶה
 םִע ןעֶד טְסיוַו רַּפ ןעוֶועֶג ןיִנעז רֶדְניֵק עֶייַמ
 הָׂשְרַּפִנ .דְנייֵפ רעֶד טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז טאָה
 ןָכעֶרְּב טוט ןֹויִצ טאָטְׁש איד (ָהיֶדָיְּב ןֹויִצ
 ויִא ןיִרעֶטְסייֵרְמ ןייק נּוא דְנעֶה עֶריִא טיִמ
 ףוא ןְמאָּבעֶג םאָה טאָנ ריִא ּוצ אָד םיִנ
 טְניִהאַנ ןייַז לאָז רעֶגיִדיילַּב עֶנִייַז םָד בקֲעַי
 ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִ יִד ןיִהַא ּואוו רָמֹולְּכ םיִא ּוצ

 טקִיטעֶג ןיִהַא טאָנ טאָה ֵּביִרְטְראַפ ןְראוָו

 לֵאָרְׂשִי טיִמ ְךיז ןעְֶצייֵר וצ בָאֹומּו ןֹומע
 גנולְנא רַפ ןייַא ּוצ ןָראוָועֶג זיִא םִיַלָׁשּורְי

 טאָה ןעֶמ זַא (י אּוה קיִדַצ) אייֵז ןׁשיווְצ

 .הָדּוהְי ,דָלָמ והָיִשאֹי ֹוצ יי םיִמ ןֵכאַטְׁשָנ

 ריִמ ןעֶד טכעֶרעֶג זיִא טאָג טְגָעֶג רֶע טֶה

 רֶע זַא נּוא תֹוָצִמ עֶנייֵ ןְטְלאַהעֶג טיִנ ּבאָה
 םיִא ףֹוא הָיִמרִי טאָה ןֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא

 ריִא ּוצ טְרעֶה טְגאָזעֶג טאָה נּוא אלע
 עניימ גאטייוַו ןייֵמ טְהעֶז נּוא רֵקָלעֶפ

 ןגנאַנעג ןיִנעֶז םיִרּוחַּב עֶנייֵמ נו  תֹולותַּב
 םִיַלָשּורְי טְגאָז (יִתאָרְקְ) הָיְבִש רעֶד ןיֵא
 םִו רָּבאָה ביל עֶנייֵמ ּוצ ןּורעֶג ּבאָה ְךיִא
 ּביִל ךימ ןְּבאָה יֵיַז םֶָד ןעֶזוועֶג ְּךיִ ןְּבאָה ייֵז
 ייֵז סאוָו לאעָמָׁשְי ןּופ רדְניק יד ןיִנעֶז םאָד

 תלחנ
 וזַא זיִא טֵׁשִּפ רעֶר .דנאַל ןיִא ןְועוֶועֶג טי ןיִנעֶז
 םעֶר ףֹוא טייֵג סאָר וַא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןְּבאָה ריִמ יוִו
 נּוא דְנאַל םעֶד ןופ קעוֶוַא זיִא רֶע ןויִלָעָה ךֶלֶמ

 :ןָטְראָד ןֶעּור טְלאָועֶג טיִנ טאָה
 סַע הֵַּּבִמ לַחָר) ןעֶמ טְנייֵמ סאָו אַָײח 'ר טְגאָז

 ןעֶמ זַא טְנעֶרעֶלעֶג ריִמ ןעֶּבאָה םאָד ןהיֶנּב

 הכיא תלנמ

 -םֵחַמ ןיִא חידיב ןֹויָצ הָׂשָרַּפ ;םַיוא רַבָנ יִּכ םיִמַמוש יֵנֵב

 .הָרָנְל ישו הָתָיָה ויִרָצ ויָּביֵבָס בֹקֲעַיָל הָוהְי הָוַצ גל

 ; ּועְמִׁש יִתיִרְמ ּוהיפ יִּכ

 ןיא
 שֶה ןעֶמ זַא ןְגְנאַנעֶג ןינעקא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןיִנעֶז
 .טְראנעֶגְךיִמ ןֵּב אָה אייֵז נוא ןְּביִרָטְרַפ אייז
 | טְכאַרְּבעֶג לֵאָרְׂשִי איד ּוצ ןְּבאָה אייֵז ןעֶד
 ; גּוא לעֶנאָל יִנעְואָלְּבעֶג ןָא נוא ןיִסֶע ןַצְלאַועֶג
 | יז ןְּבאָה ְּךאָנ רָד ןֵמעֶנעֶג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד
 |/ םַד ןייֵצ יד טימ ייֵז ןְּבאָה ןקְנירמ טְלאָועֶג
 || ויִא םִע טְנייֵמעֶג ןּבאָה אייֵז טְניִפֶעג לעֶנאָל
 || איי ןיא םעֶמָא רעֶד זיִא ֹוזַא ןייוַו םיִא ןיִא
 | ןְּבְראַטְׁשעֶג ןּופ רעֶד ןיִנעֶז אייז נוא ןייַרַא
 | ןיִנעז טייל עֶטְלַא עֶנייַמ גוא םיִנַּכ עֶנייַמ
 | ןְּבאָה ייֵז ןעֶד טאָטְׁש ןיִא ןעֶנְנאַג רַפ ןְראוָו
 | רעיײז ןקיוְקרעֶד ּוצ ןיִסֶע ּוצ טֹורָּב טְרעֶגַּב
 |  ריִמ זיִא םִע סאָד טאָנ העָז (ַי הָאְרְק ּבייַל
 |/ עֶנייַמ ןעֶּפְמירְׁשעֶג ןייֵא ןְראוָועֶג זיִא םִע גְנֶע
 . ןיימ טרעק ראַפ ןעֶראוָו זיִא סע םיִרעֶרעֶג
 . רעֶריוִו ּבאָה ְךיִא לייוַו ריִמ ןיִא ץְראַה
 | טוט ניִניוַו ןעֶסֹוא ןּופ ריִד ןיִא טְנינֶפְׁשעֶג
 | ןיִא נּוא דְנייַפ םעֶד ןּופ דְרעוֶוׁש יד ןיִגְנְראַה
 / הָחְנֲאָנ יִּכ ּועְמָשִנ .טֹוט רֶד יז ֹוזַא זיִא זֹוה
 ךיִא סאָד טְרעֶהעֶג ןְּבאָה רֶקָלעֶפ איִד נָא
 / אָד טיִנ רימ ּוצ ְךאָד וִיִא םִע נוא ןֶצְיִז הומ
  ןעֶבאָה דֶנייַפ ענייֵמ עֶלַא רעֶטְסיירְט ןייק
 | טייֵרְפעֶג ְּךיִז ןְּבאָה נּוא וייַּב ןייֵמ טְרעֶהעֶג

  ױזַא ןָכּורעֶג ןָא וזַא טְרעֶֶו לֵאָרָׂשִי תֶסָנָּכ יֵד טְנייֵמ
 | טימְׁש םִע נּוא (הָרקע לַחָר) טְגאָז קּוּפ רעֶד יו

 ש : (הָחמָׂש םיִנָּבַה םִא תִיַּבַה תֶרֵקֲע יִביִׁשֹומ)

 שֵה טרָא ןְכְלעוֶו ןּופ איָיָ 'ר טְגאָז (איָיַח 'ר רַמָא)
 .ןופ ןייַרַא תֹולָג ןיִא ןייג וצ ןּבוהעֶג ןָא איו

 .םָעּורעֶג איִז טאָה ןָמְראָה סאָו ׁשֶרְקָמַה תיֵּב םִעָב



 צש *- הכיא תלנפ
 תיִׂשְע הֶּתַא יִּכוׂשְׂש יִתְער יעְמִׁש יִבְוא לָּכ יִל םֵחָנְמ ןוַא
 ךיֶָפִל םֶתָעָר לֶכ אֹבְּת :יִנֹכ ויהיו תאֶרָק םֹוי ָתאֵּבַה
 תֹוּבַר יִּכ יִעָׁשִּפ לָּכ לַע יִל ָתְלִלֹוע רֶׁשֲאַּב ֹומָל לֵלֹועְו

 { יִּוַר יִּבִלְו יֵתֹחָנַא
 ִיַמָׁשִמ ְּךיִלָשַה ןֹויִצ תַּב תֶא יָנֹדֲא| וּפַאְּב ביִעָו הֶּכיֵא

 םויְּב ויָלְנַר םדָה רַכָז אֹלְו לֵאָרְׂשִי תֶרָאְפִּת ץֶרָא
 סֵרָה בֹקֲעַי תֹואָנ לָּכ תֵא לֵמָח אֹלְו יָנֹרֲא עֵלּב {וּפַא
 הָכְלְמִמ ללַח ץֶרֶאָל עיִגְה הָרּוהְי .תַב יִרְצְבִמ ֹותָרְבֶעְּב
 רוחָא ביִׁשֲה לֵאָרׂשִי ֶרֵק לֹּכ ףָא יִרָחְּב עַרֶג :היֶָׂשו
 ןְלאָז ייֵז םָד ןאָמעֶג םָד טְסאָה טאָג ּוד ןעֶד
 ראַפ זָנּוא טְסאָה ּוד ןעֶד ןְּבאָה דְנייַפ ְּךיִמ
 ןיִסע טיִנ םיִמַרֲא איד טיִמ לאָז ןעֶמ ןָמאָּב
 ןֵּתַהְתַמ טיִנ םיִמַרֲא טיִמ ְּךיִז לאָז ןעמ נּוא
 רָּביִא טי ְּךיִז ייֵז ןימעֶראַּב רעֶד םורד ןייז
 לַּכ אבָּתת רעֶדְניק ירעֶזנּוא רֶּביִא נּוא זָנּוא
 טְנאַמְרעֶד ןיִרעוֶו לאָז םִע (ףינפִל םֶתְעָר

 נוא טאָג ריִד ראַפ תֹוריֵבַע יִרְעייִז עֶלַא !
 ריִמ טְפאָה ּוד איוִו ֹוזַא ןאָמ ייֵז ּוצ טְסְלאָז
 זיִא םִע ןעד תֹוריֵּבַע עֶנייַמ רֶּביִא ןאָטעֶג
 ; אייוו זיִא ץֶראַה ןייַמ נוא ןֶצְפיִז עֶנייֵמ ליפ

 ראַפ טאָג טאָה איוִו (ופַאְּב ביִעָי הָכיֵא
 טאָטְׁש יד ןְראָצ ןייַז טיִמ טרָמְצֶניִפ

 נוא ְּךֹוה ץְנאַנ טאָטְׁש איִד טאָה רֶע ןֹויִצ
 איִז רֶע טאָה ְּךאָנ רעֶד נּוא טְכאַמעֶג בּוׁשָח !

 טּפְראַו ןעֶמ איו ְךייֵלְג ןעֶפְראוָועֶג ּפאָרַא
 םֶה ֹוזַא דֶרֶע רָד ּוצ לֶמיֵה םעֶד ןּופ ּפָאָרַא
 ןּופ טייקנייש םאָד ןעֶּפְראָועֶג ּפאָרַא רֶע
 לֵקְנעֶּב םָד טְנאַמְרעֶד טִיָנ טֶה נּוא לֵאָרׂשִי !

 ׁשֶדְקִמַה תיֵּפ סאָד זיִא סאָד סיִּפ עֶנייַז ןּוּפ
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 ;(ונו רָב הָכׁשְיהָיֵ) ְניילעֶג ==

 אֹלְו יָנֹדֲא עַלַּב) ןעֶראָצ .ןייַז ןּופ .גאָמ םיִא !
 טיִנ ךיז טֶה נּוא ןּבראָד רַפ טֶה טאָג (לַמָה !

 יבצ הלחנ

 יא נוא ןְגְנאַעֶג קעֶוַא יִו יא ןָא ןֵמְראָד ןופ נוא !
 ְךאָנ רעֶר .לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ץְנאג ןיִא ןֵגְנאַגעֶג םּוַא !

 זיִא נוא ןייַרַא רֶּבְרִמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג איִז זיִא
 טיִמ טאָה איז נּוא געָמ אייֵרְד ןעֶמעֶועג ןעֶּמְראָד
 טאָה איִז נּוא תֹונֲחַמ נּוא תולָָיֲח עֶלַא טְרֶהיִּפעֶג

 + -: ד7:

 ונימי

 בֹקֲעַי ןּופ רֶזייַה איִד רָּביִא טְמעֶראַּב רעֶד

 ןְראַצ םיִרָג ןייַז טיִמ טֶרָהיִפ ּוצ טאָה רֶע
 אייֵז טאָה רֶע הָדּוהְי ןּופ טעֶטְׁש יִמְפעָפ יִד
 נּוא דֶרֶע רֶד ּוצ ןְלאַפ נּוא ןֶסייֵרְג טְכאַמעֶג

 םיִכָלְמ עֶדיִא עֶלַא טְכעוֶוׁש ראַפ טאָה רֶע
 םָד ףוא טְנאָז ׁשֶרְרֶמ רֶד ןָראַה עֶריִא נּוא
 סאָד םיִכָאְלַמ יִד ןָטיִּב רַפ טֶה טאָנ קּוסָּפ
 רָּביִא טְצעֶועֶג ןעוֶועֶג זיִא סאו ְּךָאָלַמ רעֶד
 רָפאַוו רֵּביִא טְצעֶועֶג םיִא רֶע טאָה ריי
 םיִכָאְלַמ עֶלַא ייַּב ןאָמעֶג טאָג טֶה ֹוזַא נוא

 ןְׁשְנעֶמ לֵאָרְׂשִי ןֶשיווְצ ןעוֶועֶג ןינעֶז םִע ןעֶד
 ןיִרעֶווְׁשַּב תֹומָׁש טיִמ טְנעקעֶג ןֵּבאָה סאוָו
 טְצעֶועֶג זיִא רע םאוָו ףֹורָד םיִכָאְלַמ איִד
 רעֶד זַא נּוא ןְטיִּבְראַפ ייֵז טאָנ טאָה םּורָד

 רעייַפ ןּופ ְךֶאָלַמ םָד ןְראֹווְׁשַּב טֶה לֵאָרָׂשִי
 טיִנ ןיִּב ְּךיִא טְרעֶפְנַעַג ְּךֶאָלַמ רעֶד טאָה
 אְִׂי יד ןְּבאָה םורד רעֶייפ רָּביִא טְצעֶועֶג
 ףֶא יֵרָחְּב עַד ְךיִז וצ ןְפְלעֶה טְנאָקעֶג שיִנ
 טיִמ ןְמיִנְׁש ראַפ טאָה רֶע (לֵאָרְׂשִי ןֶרָק לֹּכ
 ְַרׂשִי ןופ טְפאַׁשְרעֶה שֶד ראָג ןְראָצ םיִרָג
 יטְכעֶר ןייַז ְךיִז רָטְנּוא טְרעֶקעֶג םּוא טֶה רֶע

 טאָה רֶע נּוא לֵאָרְׂשִי ןְפְלעֶה ּוצ ןּופ דְנאַה
 ןא

 אָיח 'ר טְנייוֵועֶג ןעֶּבאָה (יִסֹוי יִּבַרְו אוָיָח 'ר ּוכָּב)

 םיִנ ןיִנעֶז ןָרּוי יִר יֵסֹוי 'ר טְנאָז ,יִסֹוי 'ר נּוא

 ויָּב רֶנאַל ןעֶגיִלייֵה םעֶר ןּופ ןָראוַועֶג ןָּביִרְמ ראַפ

 םיִניֵהְנַמּו םיִסָנְרַּכ יִד זיִּב נּוא טְניִדְניִזעֶג ןֶּבאָה ייֵז

 ןייג ןְלאָז יז הָלֵהְק סעֶר ףוא גָנּוטְכַא ןֶּבעֶג םאוָו
 רעֶר יו וזַא .טְגיִדְניִנעֶג ןָּבאָה ייֵז זיִּב רֶׁשָיַה ְךֶרֶדְּב

 סוםפ !
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 חַנְז 1 ןֵהֹכְ ְּךַלֶמ ּוּפַא םעוְּב
 | תיִבְב ונְתָנ לוק ָהיֶתֹונְמְרַא תומוח ביוא דַיְּב ריִגְסַה
 | תַּב תַמֹוח 'תיִהְשָקל | הָוהְי בֵׁשְח  רֶעֹומ םֹויָּכ הָוהְי

 םאֵלְּפ ןייַא איו ֹוזַא בֹקֲעַי ןיִא ןֵדְניִצעֶג ןָא
 ,םיא םּורַא טעֶרְּבְראַפ טֶה רֶע נּוא רעֶייפ
 ןעֶנֹוּב ןייַז ןְטעֶרְמעֶג טֶה רֶע (וּתׁשק ְּךַרד)
 יֵמְכעַר ןייַז טְלעֶטְׁשִג טֶה רע דייפ ןייַא יי
 טיִנָרֲהְנ טֶה רֶע נּוא רֶגידייִלַּב ןייֵא יו דְנאַה
 איד ןיִא נוא םעֶד ןופ טייקיטְסיִלְנ עֶלַא
 םֶה רֶע נוא ןֹויִצ טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןְטְלעֶצעֶג
 הָיָה ןְראָצ ןייַז רעֶייַפ איוִו ֹוזַא ןעֶסאַג ראַפ
 דֶנייַפַא יו וזַא ןעוֶועֶג זיא טאָנ (בִיֹואְּכ יִנֹדֲא
 ראַפ טֶה רע לֵאָרְׂשִי ןְּבְראָד ראפ טֶה רֶע
 רַפ טאָה רֶע ןיִצעֶלאַּפ עֶריִא עלַא ןֶּבְראָד
 טאָה רֶע נוא טעֶטְׁש עֶטְסעֶפ עֶנייַז 6
 יסֹורְנַא הָרּוהְי ןּופ טאָמְׁש רָד ןיִא טְרעֶמעֶג
 ןֵמיְִׁשִרַפ טֶה רע (וֹכְׂש ּכ םֹומְחַיַע ,נאָלק
 ןְטְראָנַא רייַנְׁש רַּפ ןעֶמ יו ֹוזַא לעֶדייֵּב ןייז
 סאוָו טְרָא ניִלייַה ןייַז ןֵּבְראָד ראפ טֶה רֶע
 טְנייֵמ םֶד טַעּורעֶג ןְמְראָד שאָה הָניִכְׁש יִד
 טְכאַמעֶג טֶה טאָנ ׁשֶרקִמַה תיִּב סאָד ןעֶמ
 בוט םֹוי ןֹויִצ טאָטְׁש "בעד ןיִא ןיִסעֶנְראַפ
 נּוא ןיִנְרעֶצ רֶה טְכאַמעֶג טֶה נּוא תָּבַׁש נּוא

 וי

 יי ייֵז ְךאָנ 6 עֶצְנאַג סאָר טייֵג וזַא םמכעלׁש
 טְפאָרְמְׁשעֶג עֶלַא ןיִרעֶו נּוא ,םֶטְכעֶל לֶׁש עֶלַא ןֶעּומ

 : תּולָג טיִמ
 תַרֲע לּכ םִאְ) קּוסָפ ןיִא םייֵטָׁש םָע טְנאָז אָיְה 'נ

 טעֶו קְלאַפ עֶצְנאַג סאָר זָא ּונׁשִי לֵארְִׂי

 : הכיא תלגמ |

 ללא הָבָהֶל ׁשֵאְּכ בֵקֲעַיְּב רַעְבִיַו בוא יֵנְּפִמ ּוניִמְי
 ,לּכ ורֲהִיַו רֶצְּכ ּוניִמְי בֶצִנ בִיֹואָּכ ֹוּתְׁשִמ ְּךַרָד 1 ביִבָס
 ; ֹותָמִח ׁשֵאְּכ דַפֶׁש ןויִצ תַּב לֶקאָּב ןיִע יֵרֵמֲחמ
 חֶׁש ָהיֶתֹונְמְרַא לָּכ עַלְּב לֵאָרְׂשִי עֵלְּב בִיֹואְּכ |יָנֹדֲא
 ! הָיְנֲאַו הָינֲאַּמ הָדּוהְי תַבְּב םֶרָיַו ויָרָצְבִמ
 |ץַאָניו תֶּבַשְו דַעומ ןֹויִצְּב | הָוהְי חַּכְׁש ורֲעומ תַהָׁש וכָׂש

 היה

 ןֵנַּכ םֹמֲחַַו

 ןוׁשָרְקִמ רֵאָנ ּוחָּבְוִמ ! יָנרָא

 ןויצ
 ּךֶלָמַה ּוהָיֹקְרִצ ןְראָצ ןייַז טימ ןְנאָלְׁש רעֶד
 מאָנ טְּבייַרְׁש ישר לֹודָנ ןֵהֹּכ הָיְרְׂש נּוא
 { ףֵע םוָו לֵאָרְׂשִי טיִמ ןאָמעֶג רֶסֶח םֹורְנ טֶה
 1 רֶנייֵטְׁש יה ףֹוא טְואָלעֶג םֹוא ןְראָצ ןייַז טֶה

 | ןעוֶו ןעֶד ׁשֶדְקִמַה תיִּב םעֶד ןּופ רָצְלעַה נּוא
 / טיִלָּפּו דיִרָׂש ןייק לֵארְׂשִי ןּופ טְלאוָו טיִנ
 טאָנ (וחְָּוִמ יָנדֲא חַנָמ ּביִלְּבעֶג רֶּביִא טיִנ
 ראַפ טאָה רֶע חֵּבמ ןייַז טְואָל ראַפ טאָה
 !| רֵּביִא טאָה רֶע ׁשְרקִמַה תיֵּב ןייַז טְרעֶטְׁש
 !| יד דְנייַפ םעֶד ןּופ דְנאַה רֶד ןיִא טרעֶפְנַעֶנ
 דֶנייַפ איִד נוא ןיִצעֶלאַּפ עֶריִא ןופ ןירעֶומ
 וה םֶמאָנ ןיִא טעֶּפְׁשעֶג נוא ןְגיִרְׁשעֶג ןּבאָה
 | םוי ןיא ןעֶגְניִז ּוצ טְנעֶלְפ ןעֶמ איוִו ְךֹוה ֹוזַא
 (תיִחְׁשַהְל יי בֵׁשֲחִנ ׁשְרְקִמַה תיֵּפ ןיִא בֹוט
 .| ןֵּבְראַה רַפ ּוצ טְכאַרְמְנ גְנאַל ןּופ טֶה טאָנ
 טאָה נוא ןֹויִצ טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןיִרָעֹומ איד
 ךיילנ ןייז לאָז םִע םאָד רּוְׁשַא טְנייִנעֶג
 םּוא טיִנ טאָה רֶע תֹוריִבְע יֵרעִייז ןינעקַא
 *| נּוא ןֶּבְראַד ראַפ ּוצ ןּופ דְנאַה ןייַז טְרעֶקעֶנ
 | עֶנייֵלְק איד ןיִרעֹורְמ טְכאַמעֶג טאָה רֶע

 ןירעומ
 ובצ
 וא) גיִרְלּוׁש טיִנ ןיִנעֶז אייז זַא יא זיִא סאָד ןֶוירְג
 .|םֹפְעָנְו טְנאָז קּוסָּפ רעֶר יז ּוזַא םיִניהְנַמ יִר ראָנ
 ז0| (לֶהָקַה יֵשאָר) ןעֶמ טְנייֵמ םאָר סָהָקה יִניֵעַמ רֶבָד
 ןאיֵר .אייֵז ְךאָנ ְךיִז טֶהיֵצ קְלאַּפ עֶצְנאַג סאָד סאו
 הק יִניע) ןפורעֶג ָרּוראַד ןיִרעֶו (ָהְקַ יַשאֶר)
 יו נוא ןנֹא יִד ְךאָנ טייַנ ףּונ רעד יוִו וזַא םּוראוָו
 עֶצְנאַג סאָר טייג וזַא רֶע טייג םיִא ןֶרְיִפ ןָנֹוא יִד

 0 קלאפ
 ף



 אצשי קא תל י"ה ּׂ
 הָמֹוחְו לָח לֶבֲאַיַו ַעֵלַּבִמ ֹוָי כיִׁשֲה אל וק הָטָנ ץֹויִצ
 יֶחיִרְב רֵּבׁשורַּכִא ָהיֶרָעְׁש ץיִָאבּועְבִט :ּולְלְמֶא חַי
 ּואָצֶמ אל ָהיֶאיִבְנ םַג הָרֹוּת ןיִא .םִיֹונַב ָהיִדָשְו ּהָּכְלַמ
 רַפָע ּולֲעָה ןֹויִצ תַב יִנֲקִז ּומְדָי ץֶרָאָל ּובֵׁשֵי 1 הָוהיִמ ןֹווָח
 תֹולּותְּב ןֶׁשאֹר ץיִרָאְל ּוריֵרוה םיִקֵׂש ּורְנָה םָׁשֶאֹר לע
 ץֶרָאְל דַּפְׁשִנ יִעֵמ ּורְמְרַמָח יִניֵע תֹועָמְרב ּלָּכ .וםָלָשּורְ
 תֹוכֹחְרַּב קנויו לֵלוע ףַטֶעַּב יִמַע תַּב רֶבֶׁש לַע יִדֵבּכ
 מימ ןיִנעֶז אייז ןיִרֶעֹומ יסֹורְנ נּוא ןירעומ

 ץֶרָאְּב ּועְבָשנ .ןְטיְִׁשְראַפ ןְראָועֶג רֶדְנאַנַא
 יִא ןְקְניועֶג ןייֵא ןעֶראוָו ןיִנעֶז אייֵ (ָהיֶרְעֶׁש
 ׁשֶרקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ ןיִרעוט יד דֶרֶע רָד
 ןעֶריִר ןָא טיִנ ייֵז ןיִא לאָז דְנייַּפ ןייק םאֶד
 לייוו ןעֶועֶג הָכֹוז ןיִרעֹוט יִד .ןְּבאָה םֶד נּוא

 ְךֶלָמַה המלָׁש זַא טְניִפֲעֶג ףֹוא ְךיִ ןְּבאָה ייֵ
 איִר טיִמ ןֹורָא םעֶד ןעֶנאַרְטעג ןייַרַא טאָה
 םיִמָכֲח לייֵטַא נּוא ׁשֶרקִמַה תיֵּב ןיִא תֹוחּול
 טְכאַמעֶג ןייֵלַא טֶה ְּךֵלֶמִה דִוָד לייוַו ןעֶגאָז
 טְנעֶקְגטינ דְנייַפ יִד ןְּבאָה םּורָד ןיִרעוט יִד
 ראפ טְכאַמעֶג טאָה רֶע ןְניְִלעוֶועֶג ייֵ ןיִא
 ְךֶלֶמ ריִא ןְלְניִר עֶריִא ןֵכעֶרְּב ּוצ נוא ןעֶריִל

 רֵקְלעֶפ איד ןׁשיִוְצ ןיִנעֶז ןעֶראַה עֶריִא גּוא
 רֶע סאָד ייֵז ייַּב רֶנייֵא אָד טיִנ זיִא םִע נּוא
 ְךֹוא נּוא הָרְוּת ןּופ ןידַא ןניקְסִּפ ןינעק לאָז

 הֶאּובְנ ןייק ןְניִפעֶג טיִנ ןְּבאָה םיִאיִבְנ יֵרֲעייז
 ּוצ ןעֶציִז ןֶעּוט אייֵז (ץְראָל ּובְׁשֵל .טאָנ ןּופ |

 טייל עֶטְלַא איד ןְניווְׁש ןֶעּוט נא דֶרֶע רֶד
 טְכאַרְּבִגףֹוא ןְּבאָה ייֵז ןֹויִצ טאָטְׁש רֶד ןּופ
 ןאָטְנ ןָא ךיזןְּבאָה ייֵז פעק יִרָעַיז ףֹוא ׁשַא

| 
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 םיִאְָי ןִנֶז םיִׁשאר יִד זַא םיִׁשאֶר יד ְךאָנ קְלאָפ
 רשי ךֶרֶרּב קֶלאָפ עֶצְנאַגםֶר ְךיטְרְיִפ םיִמָלשּו
 ִד ְךיִז טְרְהיִפ םיִלק ןיִנעֶז הֶדעָה יִׁשאֶר יִד זַא נּוא|

 :םִיַמָׁש תֵאְִי ןָא תּולְֵּבהָלִהְק עֶצְנאַג
 תיֵּב סאָד ןעֶמ טְנייֵמ םאָר ּנפָרְרִנ ּונֲראַוַצ לַע||

 זיִא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב רֶגיִלייַה רעֶד לייַו ׁשֶרְקַּמַה
 רעֶר ןופ עטְסְנעֶׁש םאֶר ןּוא ְלאַה רעֶר ןעֶועוֶועֶג
 עֶטְסְנעֶׁש םֶד זיִא (וְלאַהַא) ראָוצ ןייֵא יו וזַא טְלעוֶו
 תיֵּב סאָר ויִא ֹוזַא ׁשְנעֶמ םעֶר ןּופ ףּוג ןָצְנאַג ןיִא

 1 טְלעוו רעֶר ןופ עֶטְסְנעֶׁש סאָר ןעֶועֶועֶג ׁשֶרֶקֵּמַה
 וו

 : : 1 / אט
 טיי '

 יע בא

 תלחנ

 : הירק

 דֶד ּוצ ןיִרעֶדיִנ טְכאַמעֶנ ןְּבאָה נּוא קעז ןיִא
 םיִלָׁשּורְי ןּופ תֹולּותְּב יד ּפעק יִרעִייִז דְרֶע
 סאָד קּוסָּפ םעֶד ףֹוא טְנאָז ׁשֶרֶדֶמ רעֶד
 רֵצָנְדַכּובְנ ּוצ ןֵניִד ּוצ ןְראווְׁשִג טֶה ּוהָיקְדְצ
 ןעוֶועֶג דָרֹומ םיִא ןיִא רֶע טֶה ְּךאָנ רָד נּוא

 ְךאָנ טְקִישעֶג טֶה נּוא רֵצְנדַכּובְנ ןְמּוקעֶג זיִא
 הָרֹוּתעֶצְנאַנ יִד םיא ןעֶלאָז ייֵז ןירדְהנַּפ יד
 רעֶד ּוצ ןְמּוקעֶנ ןיִנעֶז אייֵז זַא נּוא ןעֶדייֵׁשַּב
 תֹועּובְׁש נּוא םיִרָדְנ ריִּתַמ זיִא ןעֶמ יוִו הָרְדָס
 םיוִועֶג ריִא טָה אָד טְנאַועֶג רֵצְנְדַכּובְנ טֶה
 סאָד ּוהָיִקָדִצ ןּופ הָעּובְׁש איִד ןעוֶועֶג ריִּתַמ
 טאָה דְלאַּב ֹוזַא ןעֶניִד טיִנ ְךיִמ לאָז רֶע

 ּוצ עק יִרעיי ןיִרעֶדיִנ טְכאַמעֶג רֵצָנְדַכּובְנ
 ראָה יֵרְעייַ ןָדְיִּבעֶג ןָא טֶה נּוא דְרֶע רעֶד
 ןאָמעֶג ייֵז טֶה נּוא דְרעֶּפ יד ןּופ ןיִקעז יִד ּוצ
 ןְראוָוןינעז ייֵז (ניע תֹועְמֹדּב ילְּכו .ןְפעֶלְׁש
 סע ןעֶנֹוא עֶניימ ןירעֶרְט ְּךֶרֹוד דְנעֶל ראַפ
 םיִרעֶדעֶג עֶנייַמ ןּפמיִרְׁשעֶג ןייַא ןְראוָו ןיִנעֶז
 ןייֵמ דֶרֶע רעֶד ּוצ ןָסאָנ רַפ ןעֶראָו זיִא סֶע
 ְךאָרְּב םעֶד ןְהעֶועֶג ּבאָה ְּךיִא לייַװ רעֶּבעֶל
 איִד תֹוׁשָָח ןעֶניִל םִע םֶד קְלאָפ ןייַמ ןּופ
 : עגנוי יבצ

 ןעֶּבאָה ריִמ גּוא טְהיִמעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ (ּונֲעַגָ
 חַנּוה אל ׁשֶרֶקִמַה תיֵּב םֶָר לאָמ ייוְצ טְרֶעֹומעֶג
 םִע נוא ןייֵמְׁש ןעֶביִלְבעֶג טיִנ רעֶבָא זיִא םָע (ונָכ
 רֶהעֵמ טיִנ נּוא ןעֶראוָועֶג בּורָח לאָמ עֶרייֵּב זיִא
 טְרעֶו רֶע זַא וָלאֵה ןייַא יו וזַא .ןָראוָועֶג טְרֶעֹומעֶג

 ןֵבְראָר ראַפ ףּוג רֶצְנאַג רעֶד טְרעוֶו ןְְּראָר ראַפ
 ןְראָועֶג דְנעֶלְראַפ זִא ׁשֶרֶקָמַה תִיַּב םאָר זַא ווַא
 :ןְראוָועֶג טְרעֶטְסְניִפ ראַפ טְלעוֶו עַצְנאַג אי ויִא

 תָא ּוחְמִׂש ,קּוסָּפ ןיִא טייֵמְׁש םִע (חַתַּפ אָיח יִּבַר)
 הָחֶא ּוׂשיִׂש ָהיֶבָהֹוא לֵב ּהָב ּוליֵגְו םִיַלָׁשּורְי

 שושמ
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 ןֹויִצ תַּב תַלּותְּב ְּךַמֲהְנֲאַ
 ווָח ִיַאיִבְג :דָל
 טנרעב ךַתּובְׁש ביִׁשָהָל

 יב לַע םָׁשאֹר ועני ּוקְרָׁש ךֶרָד יִרְבע לֶּכ םִיפַּכ ִיַלָע
 .לֶכָל ׂשׂשִמ יִפֹי תַליְִּכ ורְמאיׁש ריִנֲה תאזח םִיָלָׁשּורְי

 :ץֶרָאָה ,ןש ּוקָרִהַיַוּוקְרָׁש ךיבָיא לָּכ םֶהיֵּפ ךִילָע ּוצְּפ
 ןיִא רֶדְניִק עֶגיִדְנעֶגייַז איד נוא רָדָניק עֶגְתי
 (ּורְמאֹי םֶתֹומֲאְלִנ ,טאָמְׁש רֶד ןּופ ןְסאַנ יד
 ןְראק יא יוִו ןעֶנאַז ייֵז ןעוט רֶמּומ רֶעייֵז ּוצ
 איו וזַא טְׁשיִלַח רַּפ ןעֶגיִל אייז זַא ןייוו גוא
 רעֶד ןּופ ןְסאַנ איִד ןי א רעֶנעגאלְׁש רָה ןייֵא
 רעייז ןעֶסיִג ראַפ ְךיִז טּומ סַע זַא טאָטְש
 ןוֿפ םֹוׁש רעֶד ןיִא רֶּבייֵל ירעֶייז ןּופ טּולָּב
 ריִד ְּךיִא לאָז םוִו ךְדיֵעֲא הָמנ ר רֶמּימ רייז
 ְךיִד ְךיִא לאָז ןְמעוֶו וצ רָדָא ןעֶנאָז תּודע
 ְךיִא לאָז סאוָוםִַלָׁשּורְי טאָטְׁש אּזד ןְּכייֵלְ
 וזַא ךֹוא ְךיִז טאָה םעֶנעֶי ןעֶנאָז ּוצ עב יי
 ְטְסייֵרְט טיִמ רַד ךיִד לאז ְךיִא םֶד ןְפאָרְמענ
 םִע ןעֶד ןֹויִצ טאָמְׁש רעֶד ןּוּפ תֹולּותְּב איד
 .רעוו ְּךאָרְּב ןייַד םִי רעֶד איו וזַא םֹורָג זיִא
 ןֵטְסייֵרְמ ךיִד לאָז רֶע םֶד ןעֶלייֵה ּךיד ןאק
 םעֶד ףוא טְגאָז שרדמ רֶד 0 עֶנייַד ןּופ
 נוא לָמיִה םעֶד ןעֶּפאַׁשְּב 7 טאָג זא קּוסָּפ
 איד ןְׁשיוִוְצ דייׁש ןְׁשיוִוְצַא טְכאַמעֶג טאָה
 יְִׁשְרַמְנּוא יד ןְשיוִוְצ נוא רֶסאוויִטְׁשְרִּבייֵא
 טאָה גּוא טְנייוֵועֶג םַי רעֶד טאָה ֹוזַא רָסאֹו
 טאָנ טאָה לֶמיִה םעֶד ףוא ןְּבייֵלְּב טְלאוָועֶג
 תֹונַּבְרַק עָלַא וצ לאָז ןעֶמ טְנאָזעֶג ּוצ םיִא
 רָּבֶא םִי םעֶד ןּופ טְרעוֶו סאוָו ץְלאַז ןְמעֶנ
 ןְראוג בּורָח זיִא שֶדְקִמַה תיֵּב םֶד זַא טְנייַה

 יבצ תלחנ
 ׁשֶנָק למה הב םָד  ןעֶו וַא העָז אי יז יש ׂשוׂשַמ

 םעֶר ןּופ ןעֶראַועֶג עֶביִרט א ןיִנעֶז ןעֶרּ גּוא

 הכיא תלנמ

 | כ ןייו ןִנָד הָיַא ּורְמאֹי םֶתֹמֲאְל !הָיְר
 הֶמ :םֶתֹמא קוה לֶא םֶׁשִפַנ דֵּפַּתְׁשִהְּב ריִע תֹובֹחְרַב
 ךֶל ַהָוָׁשַא המ םַלָׁשּורְי תַּבַה ךֶק הָמדָא הָמ ְּךַדיִעֲא

 אָפ ֵמ ְּךַרְבִׁש םִיַּכ קּודָניִּכ
 ךנוע לַע ּולֵנ אֹלְו לפָתְו אְוָׁש ְּךֶל

 .ּוקָפְס : םיִּודַמּו אוָׁש תֹואָׂשַמ ךֵל ּוֲחָיַו

 ןרמא

 ,ווַא תֹונָּבְרִק ןייק בירקמ שיִנ זיִא ןעֶמ נּוא
 וצ ְךיילְנ םִי םעֶד ןּפ ׁשיִנעֶכעֶרְּב םאָד ויִא
 שדקמה תיִּב םעֶד ןּופ ׁשיִנעבעֶרְּב םעֶד
 שלאַפ ריִד ןְּבאָה םיִאיִבְנ ענייד (ךיאיִבְע
 טְפאַרְטְׁשִנטיִנ ךיד ןְּבאָה נּוא טְנאַזנ תֹואיִבְנ
 טייקידְליוו ןייד ןירעק םיִא ּוצ הב ע נייד ףֹוא

 ּוצ טְנאַועֶג תֹואיִבְנ ׁשְלאַפ ריד ןְּבאָה נּוא
 (םִיַּפכ ךילע ּוקְּפסִנ .טאנ ןּפ ְךיד ןְסֹוטְׁשְרַפ
 יֵרֶעייֵז טיִמ ריד ףֹוא טְפאַלְקעג ןְּבאָה אייז
 ןּופ געוו םעֶד רֵּביִא ןְרְהאַּפ סאוָו יִד דְנעֶה
 םָד טימ טְרָצִיִמְׁשעֶג ןְּבאָה ייֵז טאָמְׁש רֶד
 | פאק םעֶד טיִמ טְלעֶקַאָׁשעֶג ןְּבאָה נוא לֹומ
 | טְנאַזְג ןֶּבאָה נּוא םילָשּורי טאָטְׁש רָד ףֹוא
 .עֶנייֵׁשַא ןעֶועֶג זיִא םִװ טאָטְׁש יִד זיִא םאָד
 ְךיַלֲע וצפע ,טְלעוֶו רֶד ראָג וצ דייֵרְפַא ןורק
 רֶעייֵז ריִד ףֹוא טְניִפֲנ ןעֶּבאָה אייז (םֶהיֵּפ
 טֶרָציִמְׁשעֶג ןְּבאָה ייֵז דְנייַפ ענייד עֶלַא לֹומ
 ָּבאָה נא ןייצ יִד טיִמ טְציִרקעֶג ןּבאָה נּוא
 טְרעֶי ןְּבְראָד ראפ איז ןְּבאָה ריִמ טְגאָועֶג
 | טָפאָהעֶג ןְּבאָה ריִמ סוָו גאָמ רעד זיִא םֶד
 נּוא ןְנּופעֶג םיִא ןעֶּבאָה ריִמ נּוא םיִא ףֹוא
 | ְּךאָד ויִא הָכיֵא איִד טְעֶרְפ יישר .ןְהעֶזעֶג
 נּוא .ְּךאָנ ביא םעֶד ְּךאָנ ןְראוָועֶג טְגאָועֶג
 ןָא ְךיִז טְּבייַה סו קּוסָּפ רָד טייֵטְׁש םּוראו

 טימ

 | ּפָא ךֶרָּבִתַי םֵּׁשַה טאָה לאַמְסְנעֶד דְנאַל ןעֶיִליי
  זיִא רֶע נוא ןָמְראָר ןופ גנּונאוו עֶניִליה ןייַ ןאָטע
 .שיִנ טאָה רֶע נּוא ןייֵרַא לָמיִה ןיִא ןְגְנאַגעֶג 0

 גנוטכא



 א
 יי

 בצש הכיא תלנמ

 הֶׂשֲע :וניֵאָר ּונאָצָמ ּוהְניִוקְׁש םֹויַה הָז דַא ּונעָלּב ּורְמֶא
 םַרָה םֶדָק יִמיִמ הָוִצ רֶׁשֲא ותְרָמֶא עַַּב םֶמָז רֶׁשֲא הָוהְי
 קַעָצ :ְךיֶרְצ ןְרֵק םיִרָה בַיֹוא ךיַלְע חַמֹׂשִיַו לָמָח אֹלָו
 הָעְמִד לַחַנכ ידירוה ןֹויִצ תַּב תמוח יָנֹדֲא לֶא םָּכִק !

 ;ךַניֵע תַּכ םֹדִּת לַא ךק תנופ יִנְּתִּת לַא הָלֵיַלְו םָמּי
 ךַּבִל םִיַמַכ יִכְּפׁש תֹורָמְׁשַא שארל הליקב ינֹרו ימּוק
 םיִפּוטַעַה ךיִלָלֹוע ׁשֵפָנ לע ְךיַפַּכ ויָלֵא יִאָׂש יָנֹרֲא יִנֵּפ חַכֹנ
 יֵמְל הָמיִּבַהְ הָוהְי האָר { תוצוח 72 ׁשארּב בֶעָרִּב
 םִא םיִחָּפִמ ילְלע םִיָרִּפ םיִׁשָנ הָנְלַכאֹּת םָא הֹּכ ַתְלַלֹוע
 תוצּוד ץיִרָאְל ּובְכָׁש : איִבָנו ןהֹּכ יָנֹרֲא ׁשֵרְקִמְּב גֵרָהִי

 ְךיִז טְּבייַה וו קּוסָּפ םעֶד רַּפ איּפ רָד טיִמ
 אפ איֵד זיא ץּוריּת רעֶד ן'יע רעֶד טיִמ ןָא
 ׁשְטייֵמ זיִא ן'יע גוא לֹומ ןייא הָּפ טְסייֵה
 טעֶרעֶנ ןְּבאָה ייֵז םאָד טְזייוו םאָד גוא ןייה
 ְהעֶועֶג טיִנ ןְּבאָה אייֵז סאוָו לֹומ םעֶד טיִמ
 רַּפ א'פ איד טייטש םורד ןעֶנֹוא איד טיִמ
 סו םֶד ןאָמעֶג טֶה טאָנ (ָי הֶׂשְעע ן"יע רָד

 טְואָלעֶג םֹוא טאָה נוא טְכאַרְמעֶג טאָה רע :
 רע גנאל ןופ ןְטאָּבעֶג טאָה רֶע םִָו גאָז ןייַז
 טְמעֶראַּב רָד שיִנ ְךיִז טֶה נוא טֶריִפ ּוצ טֶה

 םעֶד ןֶעייִרְּפ טְכאַמעֶג ריד ףֹוא טאָה נּוא
 טְּפאַשְרעֶה יִד ןְּבֹוהעֶג ףֹוא טֶה רֶע דנייפ
 ןעֶיירְׁש טּומ םע (קעגע רָנידייַלּב עָנייד ןּופ
 רעֶד ןּופ ןיִרעֹומ איִד טאָנ ּוצ ץְראַה רֶעייֵז
 זַא ןיִרעֶרְט ןיִרעֶדיִנ ןְכאַמ ייֵז ןֹויִצ טאָמְׁש
 טיִנ טְסֶלאָז ּוד ,טְכאַנ נּוא נאָמ ְךייַטַא איוִו |

 טיִנ לאָז םִע ריִד ּוצ גנּורעֶה ףֹוא ןייק ןעֶזאָל |
 ,גֹוא ןייד ןּופ לעֶּפַא ץראוַוְׁש סאָד ןעֶנְייוַוְׁש -

 טְניִרעֶל נוא ַארְׂשִי ריִא ףֹוא טייַמְׁש (ימוקנ
 טּוט נוא ריִד אייַּב זיִא טאָנ ןעֶד טְכאַנ ייַּב
 ןירעֶטְׁש ןְנַראָמ רעֶד ןעוֶו נאָט רַּפ ןיִנְרעֶל
 איו ֹוזַא ץְראַה ןייַד םיִנ רַפ גּוא ףֹוא טייַנ .

 םעֶד ףֹוא הָלִפְּת הּומ נּוא טאָנ רַּפ רֶסאֵַו

 תלחנ
 םִע זַא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶד ףוא:ןעֶּבעֶנעֶג גָנּוטְכַא
 אייז וַא ר קְלאַפ ןייַז ףוא םיִנ גּוא טָסיוִו טְרעוֶו -
 םיִמ ויִא הָניִכָׁש איִר ךוא נּוא ןֶּביִרְמ ראַפ ןיִרעוֶו

 טי

 יט

 . רענ
 תֹוׁשָלֲח ןְניֵל םִו רָדְניִק עֶגנּוי עֶנייֵד ןּופ ּבייל
 (הָמיּבהְ ַײ האָרְ) .ןסאנ עֶלא ןיִא רַגנּוה ןיִא
 וזַא ּוטְסאָה ְךאָנ ןֵמעוֶו ּוצ קּוק נּוא טאָנ העְז
 רָּבייַַו ןעֶלאָז סֶע ּבֹוא ריִמ ּוצ איוִו ןאַטעֶג

 יז ןָּבאָה ייֵז סאוָו רֶדְניֵק ירֲעייז ןיִסע ףוא
 !טֶּבייַרְׁש ׁשֶהֶרַמ רעֶד דְלאַנ טיִמ ןְמְסאַמעֶג
 ָסייֵהעֶג טא ֲה םאָו רעֶנייֵא ןעועֶג זיִא םִע
 עֶלַא םיִא טֶה רַמּומ ןייַז םוָו ףֵמֹוי ןֶּב גַאֹוד
 זיִא רֶע ליִפ יו ןְטְסאמעֶג נא ןְגאוועֶג גאָמ
 ְבעֶג יז טְנעֶלְפ רֶלאַנ ליפ ֹוזַא ְְקאַעג וצ
 ןְראוָועֶג זיִא םִע זַא גּוא ׁשְדְקמַה תיֵּב ןיִא
 'טְכאָקעֶג םיִא יִז טֶה םיִלָשּורְי ןיִא רֶגוהַא
 אש ןנאָלק םָד ןְסעֶנעֶג ףֹוא םי ַא טֶה נּוא
 ןאָמעֶג איו זַא ּוטְסאָה ןָמעוֶו טאָנ העָז
 ,ריִא ׁשּוריִחַא ְּךיא זיִא םאָד טאָנ טרעֶפְנֶע
 ריִא סאָד ןאָמעֶנ תֹוריִבַע עָסֹורְג ְּךאָד טֶה
 ׁשֶדְקִמַה תיַּב ןיִא איִכְנַה הָירכִו טיִנְרֲהָנ טֶה-
 טְלאועג ְּךייַא טֶה רֶע סאוָו רּוּפַּכ םֹוי םיִא
 ,איִבָנְ ןֵהֹּבַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע נוא ןעֶפאָרְטְׂש
 דֶרֶע רעֶר ףֹוא ןיִנעֶלעֶג ןיִנעֶז אייז (ּובְכָׁש
 נּוא תֹולּותְּב עֶמְלַא נּוא עֶננּי ןעֶמאַג יִד ןיא
 רעֶד טימ ןְנאָלְׁש רָד ןעֶראוָו ןינעֶז םיִרּוחַּב

 רעֶד טְואָלעֶג אייֵז טְסאָה טאָג ּוד דְרעוֶוְׁש

 ןנאלש 2
 ֵצ
 ּפאָרא זיִא רֶע יוִו נּוא ,ןְראוָועֶג ןעֶּביִרְמ ראפ אייז
 ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָר ןְהעֶנעֶג טאָה רֶע נּוא ןָמּוקעֶג

 ןעֶרּי איד ןְהעֶועֶג טאָה רֶע גּוא טְנעֶרְּב ראַּפ זיֵא
 ןינעז



 א 1 עג

 םויִּב הָיָה אֹלְו

 ב = איש == :

 אוה ברא בד ;הִוַע יתוביִתְנ תְנִב יֵכָרר דג } יִתָלפְּת
  המוש יִנֵמָׂש י ֵחְׁשִפְיַ רֶרֹוס יכרד1 { םיִרָּתְסִמְּב יִרֲא יִל

 רֶד טיִנ ךיד טְפאָה נּוא ןְמְכעֶׁש נּוא ןְגאָלְׁש
 טאָנְ ּוד .(רֵעֹומ םֹויְכ אָרְקִּתת .טְמעֶראַּב
 ףֹוא רֶנייֵפ איד ןְלְמאְַנַא וצ ןְפּורעֶג טְסאָה
 ןעֶלְמאַזנַא ְּךיִז טְנעֶלְפ ןעֶמ איו ָךייֵלְנ רִיִמ
 ןייק ןעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע נּוא בֹוט םֹוי םיִא
 איד ּוצ רֶּבייֵלְּב רָּביִא ןייֵא נּוא רעֶניִרְמְנַא
 רעֶד נּוא ןְטְסאָמעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו רעֶדְניִק

 ;דְנעֶל רַּפ דֶייַפ ןייֵמ ייֵז טָה ןעֶגֹוצ
 ןייַּפ רֶהעָמ ּבאָהְו הָיְמְרִי ְךיִא (רֵבֵגַה יִנֲאַ
 טֶה טאָג סו םיִאיִבָנ עֶלַא ןּופ ןְהעֶזעֶג == |

 .ןעֶראָצ םירֵג ןייַז ןּופ טיר רעֶד טימ ןאָטעֶג
 טְרָהיֵפעֶנ רֶע טאָה ךימ (ּךֶׁשֹוח גַהָנ יִתֹוא
 טְכיֵל רעֶד ןיִא טיִנ :ּוא רעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא
 ןייז רֶע טרעק ראַפ ריִמ ןיִא ראָנ שיִּב ְּךַאנ
 רֶע טאָה (דָשְּ הֶלָּבנ גאָט ןְצְנאַנַא דְנאַה
 נּוא טוה ןייֵמ נּוא שיילפ ןיימ ןְּבראָד ראפ
 רֶע (ילע הנָּבנ רֶנייִּב עֶנייֵמ ןְכאָרְּב ּוצ טֶה
 םֶה נוא ׁשְניִנעֶּמעֶנַא ריִמ ףֹוא טעֹוּבעֶג טֶה

 תלחנ |
 יה אָרָקִיו) לאָמְסְנעֶד ןעֶראָועֶג ןָּביִרְמ ראַפ ןיִנַה

 ְךֵרֵּבִתִי םשה (הַּפִסְמִלּו יִכָבָל אּוהֲה םֹויַּב תֹואָבְצ

 ןעֶנייוַו ּוצ נּוא ןְגאָלְק ּוצ גאט םעֶד .ןָפּורעֶג טאָה
 ףוא טְרֶעורְמעֶג ןְּבאָה נּוא לֶמיִה ןיִא תֹוליֲח עֶלַא
 ןְרעֶמְׁש איִד נּוא הָנָבְל איד נּוא ןּוז איִד ךֹוא 3

 קילנְמּא ן םורָג םעֶד ףוא טְרֶעורְמעֶג עֵלַא
 : לֵאְָׂשי קְלאָפ םעֶד ןו ןְהעֶשעֶג ויִא סֶע עו

 0 הכיא תלגמ

 .ךֶּפַא םויָב ּתְנִרָה בֶרָחְב ּולְפָנ יֵרּוחַּו יִתֹולּותְּב ןֵקָוְו רַעַנ
 םיִּבְסִמ יֵרּונְמ דעומ םויִכ אָרְקִּת :ְּתְלִמֲח אל ָּתְחַבָט

 יִּתחַפִט רֶׁשֲא ריִרָׂשְו טיִלָּפ הוה ףֵא ם
 / {םֶלֵכ יִבָיֹא יִתיִּבִרְ

 הליו נַהָנ יִתֹוא  ּותְרְבֲע טֶבֵׁשְּב יִנָע הֶאְר רֵכָנַה יִנָא ג-.
 !םויַה לָּכ ֹודָי ְךֹפַהַי בֶׁשֶייִּב ְּךַא !רוא או ךֶׁשֹח

 שאר ףֵקִיו יִלָע הָנָּב :יִתֹומְצַע רֵּבִׁש יִרֹועְו יִרָשב הָלֵּב
 יִנֵביִׁשֹוה םיִּכִׁשָחַמְּב !הֶאָלתּ

 | ןאק ְךיִא נּוא ריִמ רַפ טְמֹוצ רַפ טאָה רֶעֶו !

 | זיִא הָלִפָּת היט נוא ןעֶייִרְׁש ְּךֹוה הוט ְּךיִא

 יִרֵעַּב רַרָג א יִתַמְּכ

 | םיִמ א 2 ןטיִמ טְלעֶגניִרעֶג םורַא ְךיִמ

 | שְצעֶךיִמ רֶע טֶה רֶטְסנִפ רֶד ןיִא (םִלֹש
 (יִדֲעַּב רַדְנִנ טְלעֶוֶו רָד ןּופ עֶטֹוט יד יוִו ֹוזַא

 | טְכאַמעֶג רעוֶוְׁש טֶה רֶע גוא ןייֵג םֹורַא טיִנ
  ןעוֶו ְךֹוא נוא (קַעָא יִּכ םנ .ןעֶמייֵק עֶנייֵמ

 /חַע (יִכָרְד רַדָננ הָלּפְּת ןייֵמ טְּפאָטְׁש ראַפ
 . רעֶניִטְׁש טיִמ ןיִנעוֶו עֶנייַמ שְמֹוצ רפ טאָה
 | ןאק ְךיִא סאָד ןיִנעֶו עֶנייֵמ טְמיִרְק רַּפ טֶה
 ןיפ ןֶעייֵנ טייל איו געוֶו םעֶד ףֹוא ןייֵג טיִנ
 (בֵרֹוא בֹוד) ךימ ןְנאָלְׁש םוִו דְנייֵּפ יד ןיִגעוֶו
 סאָו רעֶּבַא איו וזַא ריִמ ןְראועֶג זיִא טאָנ
 ; םֹורַא טקוק ּביֵלַא איז ֹוזַא נּוא טרעקאָל
 ןייַמ (רֶרֹומ יבָרְד) ׁשיִנעֶגְראַּב רַפ ןייַז ןּופ
 נּוא רָנְרעֶר טיִמ טייֵרּפְׁש רַפ רֶע טֶה געוֶו
 רָּביִא זּימ ְךיִא םֶד טְרָטייֵרְּב רעֶד ְּךיִמ טֶה

 יבצ םער
 םלענה שרדמ

 ; טְרעוֶו טָכאַנ עֶלַא זַא טְנְרעֶלעֶג ןְּבאָה ריֵמ (ןָניִנַּת)
 רָסּורְג רעֶר לוק ְךיִלְרעֶמעֶי ןייֵא טְרעֶהעֶג

 .עֶבוה איִד ןּופ טְרעֶהעֶג טְרעוֶו ןויִצ ןּופ גּוייוו
 רֶרֵיָנ רעֶר ןּופ גּוא .רעֶריִנ רֶעֶד ןיִא ּפאָרַא לֶמיִה
 סֶע יו וזַא ןייַרַא לֶמיִה ןיִא לוק סאָר קירּוצ טייֵג
 .ּוׁשְרק ןועממּו גָאׁשִי םֹורְמִמ 'ה) קּוסָפ ןיִא טייֵמְׁש

 ןהי
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 וצש הכיא תלנמ : |

 נב יִתיִלְכִּב איִבָה : ץמל אֶרּטִמַּכ יִנֵביִצַּיַוְֹּׁשִק ךרָד
  םויַה לֵּכ םֶתֶניִגְנ יִמַע לֶכְל קֹחְׂש יִתַיָה  ותְָׁשַא !
 ָנֵׁש ץֶצֲחַּב םַרְגַו +הָנֲעַל ! יורה םיִרּורְמַב יִנֵעיִּבְׂשִה !

 : ; הָבֹוט יִתיִׁשָנ יִׁשְפַנ םולָשִמ חַנְוִּתַו 1 רֶפֵאָּב יִנֵׁשיִּפְכַה
 יִּורְמּו ִיָנָע רָכו הָוהיִמ יִּתְלִחֹותְו יִחָצִנ רַבֶא רַמֹאָו
 ביִׁשָא תאז :יִׁשְפַנ יֵלָע חּוׁשָתְו רֹוַּכְוִּת רֹוכָז ;ׁשארְו הָנֲעַל
 ִּכ ּונְמֶת אל יִּכ הָוהְי יֵדְסַה ?ליִחֹוא ןֵּכ לַע יִּבִל לֶא |
 יקְלָח :דתְנּומָא הֶּבַר םיִרָקִּבל םיִׁשָרָח :ויָמָחר ּולָּכ אל !

 ָוקָל הָודְי בוט ;וק ליִחוא ןֵּכ לַע יִׁשְפַנ הָרְמֶא הָוהְי

 ְךיִמ טֶה רע נּוא טירְמ עֶטייֵרְּב ןְכאַמ םִעֶד |
 טאָה רֶע שּתׁשקְּךַרְע ןְטְסיוִו רַפ ןאַמעֶג
 טְלעֶטְׁשִנ ְךיִמ טֶה נוא ןעֶנֹוּב ןייַז ןְמעֶרְמעֶנ
 איִבָה) ריִמ ןיא ןעֶסיִׁש ּוצ ליִצ ןייֵא .ּוצ
 עֶנייֵמ ןיִא טְכאַרְּבעֶג טאָה רֶע (יִתֹויָלִכְּב
 ןיִּב ךיִא (קֹוחׂש יִתיָיָהִנ ןעֶלייֵפ עֶנייז ןעֶרינ
 רייז קלעפ עֶלַא ּוצ רַטְכעֶלעֶנַא ןעֶועֶג
 טֶה רֶע (יִנעיַבְׂשִהנ גאָט ןְצְנאַנא טעֶּפׁשעֶג

 טּומְרעוֶו נּוא ׁשיִנְרעֶטיִּב טיִמ טעֶועֶג ןָא ְךיִמ -
 ןְכאָרְּב ּוצ םֶה רֶע נוא גיִנָׁש ץֶצֶחִּב םֵרְגָיוו
 זַא ןעֶד ןייֵצ עֶנייֵמ ְךיִלדְנייטְׁש עֶניילק טיִמ
 יי ןְּבאָה תֹולָנ ןיִא ןְגְנאַנעֶג ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד
 עֶניִרד ןעֶעֶנָק ּוצ םיִלַּכ ןייק- טאַהעֶג שיִנ
 רָּביִרְג ןָכאַמ טְוּומעֶג אייֵז ןָּבאָה גייֵט רעֶייֵז
 זיִא ניימ םֶד ןעֶניִרְד ןְטעֶנק ּוצ דְרֶע רֶד ןיִא
 ְךיִמ טאָה רע ְךיִלְנְייטְׁש טיִמ ןְראוָועֶג
 נּוא (יׁשְַנ םֹולָׁשִמ חַנְִּתע ׁשַא טיִמ טְקעֶרַּב
 ןייַמ םֹולָׁש ןּופ טְזאָל ראַפ ןעֶראוָו זיִא סֶע
 סאו תֹובֹוט איִד .ןָסעֶנ רַפ ּבאָה ְךיִא ּבייל
 ּבאָה ְּךיִא נוא (רַמֹואְָו טאַהעֶג ּבאה ְךיִא

 תלחנ |
 טְכאַנ ּבייַה ןָא ןיִא (ּוהָוְנ לַע גַאְׁשִי גֹואָׁש וליוק ןֵּתַי
 איִז םאְוו ןייוִועֶג ןייֵא ןיִא הֵניִכְׁש עֶגילייֵה יִד זיִא

 רֶריֵנ רעֶד ןיִא ּפאָרַא ןְלְמיֵה עֶבֹוה יִר ןּופ טייֵרְׁש
 חַּבְִמ םָד יוִו םֶרָא 'םעֶד ףֹוא ּפאָרַא טייֵג איִז נּוא

 סאָר ןְהעֶועֶג טאָה איז נּוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא ןֹוציִחַה
 זו טֶה ֹוזֲא ,טֶגיִנ וי םּוא ראַפ נּוא טְסיִו ןיִא טֶרָא

 נּוא .לוק רֶָמיִּב ןייֵא טיִמ טְגאָלְקעֶג גּוא גיִרְשעֶג
 : , ריִד ןּופ סאָו ּחַּבְוִמ ןיימ תַּכְוִמ ןיימ טְגאָזעֶג טאָה

 שפנל
 ןעֶרֹוכ ראפ ןָראוָו זיִא םִע טְכאַרְמעֶג ריִמ

 טאָג ןּופ גְנּונְפאָה ןייַמ נּוא טייקראטְש ןיימ
 עמ יד טאָ ּוד קנעֶדעֶג (ידּורמּו יינע רֶכָש
 רָמיִּב זיִא םִו ןנאָלק ןיימ נּוא ןייַּפ ןייַמ ןּופ
 ביל ןיימ (רֹוּכְזִּת רֹוכָע .טּומְרעוֶו איו ֹזַא
 ןייַמ ְךיִז טּוט םּורְד ןיּפ ןייַמ ןְקְנעֶרעֶג טּומ
 בי ןיִנעוֶו ןּופ ןְנייַּב ןייֵא ריִמ ףֹוא ביל
 ּוצ ןירעק םּוִא ְּךיִא הוט סאָד (ביִׁשָא תאמ
 הוט םּורָד ןָפְלעֶה ןאק טאָג םֶד ץְראַה ןיימ
 םיִדָסֲח איֵד יי יֵדָסַהֹנ .ןְפאָה 'םיִא ּוצ ְךיִא
 ייֵז נּוא טְואָלעֶג סֹוא טיִנ ךיִ ןְּבאָה טאָנ ןּופ
 רעֶד עֶנייַז דִנעֶל ראַּפ ןעֶראוָו טיִנ ןיִנעֶז ;

 םיִדָפַח יִד (םיִרקְּבִל םיִׁשָדֲחְ) טייֵקְמעֶראַּב
 ןייז נּוא ןעיינְּב | נראָמ היִרְפ עֶלַא ְךיִז ןעּוט
 סאו ןָׁשְנעֶמ םעֶד לאוו נּוא םֹורָג זיִא תַמָא
 ( יקלַ ,ןיִרעֶבעֶז ראַפ טאָנ ןיִא ְּךיִז טּוט
 לייוַו טאָנּוצ ןְפאָה לאָז ְךיִא טְכעֶר זיִא סֶע
 םּונ ויִא טאָג (ַי בוט) ,קָלֵח ןייַמ ויִא רַע
 סאוָו ּבייַל םעֶד ּוצ םיִא ּוצ ןֶפאָה םו יִד ּוצ
 ּוצ טונ זיִא םָע (בֹוטנ .ןָטָׁשְראָפ םיִא טּומ

 עי יבצ
 םיִנויְלֲעָה תֹומָלֹוע עֶלַא ןְראוָועֶג טְנייֵפְׁשעֶג ןיִנעֶז
 םיִנויְלֲע ליִפ ןֵּבאָה םיִכָסְנ יִר נּוא תולוע יד ְךֶרּוד
 םיירְפעֶג ךיִז נּוא ןעֶזעוֶועֶג גּונֲעַּת לֹּבֹקְמ םיִׁשֹורְק
 יִר טרָא םעֶד ףוא טְגיִל רָנּוצַא הָחְמִׂש סורָנ טיִמ
 םאָו םיִׁשֹודְק םיִריִסֲח םיִקיִדַצ ןּופ רֶּפְרעֶק עֶמיֹוט
 ,רָמאֵַו יו ֹוזֲא ןְראוָועֶג ןָסאָנ רַפ זיִא םּולְּב רֶעייֵז

 םֶע יוִו וזַא טְנייועֶג טיִמ םיִנויְלֲע עֶלַא ןֶּבאָה וזַא
 ;(הָצּוח ּוקֲעְצ םלָאְרֶא קּוסָּפ ןיִא טייַטְׁש
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 .{הָוְ תַעּוׁשְתִל םָמּודְו ליִחיְו בוט :ּונָׁשְרִרּת ׁשֶפָנְל
 ,יִּכ םֹדִיְו הֶדֵּב בֵׁשֵי :וויָרּועְנַּב לע אָׂשִי יִּכ רָבָנל בוט
 ּוהָּכַמְל ןֵּתִי : הָוקּת ׁשֵי יַלּוא ּוהיִּפ רַפָעַּב ןֵּתִי  ויָלָע לַטְנ
 ,םִא יִּכ ;ָנדֲא םֶלּועְל חֹנְוַי אל יִּכ !הפְרְַּב עַּבׂשִי יִחָל
 ןיִנְּב היו ּכִקִמ הָנֵע אל יִּכ ;ויְדָסָה בֹרְּכ םִהרְו הָנֹוה
 /תֹוטַהְל 1 ץרֶא יִריִסָא לֹּכ ילנַר תֹחַּת אֵּכַרְק :שיִא

| 

 ע

 ָנֹרֲא ֹוביִרְּב םָדָא תַועְל 1 ןויִלָע יֵנְּפ דֶגָנ רֵבָנ טֵּפְׁשִמ
 ןֹויָלָע יִּפִמ { הָוְצ אל יָנֹדֲא א רַמָא הֶז יִמ : הֶאָר אל
 לע רֶבָנ יח םֶדָא ןְנּואְתִי הַמ !בּוטֵהְו תֹועָרָה אָצֵת אֹל
 ;הָוהְי רע הָבּוׁשָנְו הָרֹקְחַנְו ּוניִכָרָר הֶׂשְּפְחַנ : ויָאְמַח
 ּונעַׁשַפ ּונֲחַנ ';םִיַמָׁשַּב לַא לֶא םִיַּפַּכ לֶא ּונֵבָבָל אָׂשִנ
 ּתְנַרָה ּונֵפְרְרִּתַו ףַאָב הָתֹוּכס ָּתְחְלָס אל הֶּתַא ּוניִרְמּו
 יִחְס ! הָּלִפְּת רובעמ דל ןֶנֶעֶב הָתֹוּכִס :ָתְלָמָח אל
 - ,ףֶליִה ןייַז ּוצ ןְטְראוַו ּוצ נּוא טאָג ּוצ ןָפאָה
 סאו ןָׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ טּונ זיא םע (בֹוטנ
 ,דְנעֶגּוי ןייַז ןּופ טאָנ ןּופ .ְּךאָי םעֶד טְנאָרְמ
 ןייֵא טְמּוק םע ןעוֶו (םֹודיַו רֶרֶּב בֵׁשֵ
 ןיײלַאְציז רַע לאז ןְשְנעֶמ ןייֵא וצ תֹוליִבֲא
 הָבֹומ רעֶד ּוצ ןעֶפאָה נוא ןְמְראוַו לאָז נּוא
  ןְׁשְנעֶמ םָד ףוא ןְטאַּבִנ ץֶלַא טֶה טאָנ לי
 ׁשֵא!ןיִא ןְּבעֶג לאָז רע היפ רַפעֶב ןֵּתיִל
 (ןֵּתיל .וָנונְפאֶהַא ןייז םעוֶו רֶמאָט לומ ןייז
 טְנאַלְׁש םִִו םֶד ּוצ קאַּב ןייַז ןְּבעֶג לאָז רֶע
 ִּכ) .הָּפְרָח טיִמ ןְעֶז א ְךיִז לאָז נּוא םיִא
 ףֹוא ןְואָל רַּפ טיִנ טעוֶו טאָג ןעֶד (חנְי אל
 ְךיו ןיִרעֶכעֶז ראַּפ וצ שונ זיִא םּורָד גיִּבייֵא
 ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו (הָנֹוה םִא יִּכ) .םיִא ןיִא
 ןיגעוֶו ןּופ טייֵקְרעֶורְט ְּךיִז ףוא טְגְנעֶרְּב
 מאָנְךיִז טוט ןיִנעוֶו טְפעֶד ןּופ תֹוריֵבַע עֶנייַ
 עֶסֹורְג עֶנייַז טיִמ ןעֶמעֶראַּב רעֶד םיִא ףֹוא
 טנינייּפ טאָג ןעֶד (וּבִלִמ הָנע אֹל יִּכנ .םיִרָסֲה
 תֹוריִבַע יד ראָנ ןְליוו ןייז ןופ ןְׁשְנעֶמ םָד טיִנ
 טאָנ סיִלְנַר תַחַּת אֵל ץֶלַא סאָד ןְכאַמ
 רַטְנּוא ןְׁשְנעֶמ םעֶד ןֶסֹוטְׁש ּוצ טיִנ טְרעֶנַּב

 תֹוטַהְלנ .םֶד ןעֶוט תֹוריִבע יד ראָנ סיפ עֶנייֵז !
 קעוֶוַא לאָז ןעֶמ טיִנ טְרעֶנּב טאָנ (םַּפְׁשִמ

 | םואמו

 ּוצ טיִנ ןָׂשְנעֶמ םעֶד ןּופ טָּפְׁשִמ םעֶד ןעֶניי
 טֵּפְׁשִמ םעֶד ןְמיִרְק רַּפ לאָז ןעֶמ נא ןְסּוג
 נאָז טעוֶו ׁשְנעֶמ רֶד בֹוא נא גיִרָק ןייַז ןיִא
 .זיִא ןמּוקעֶג םיִא ףֹוא ןיִנעֶז סאוָו ןעֶבאַז איד
 טְנאָז ףֹורָד טאָנ ןּופ טיִנ נּוא גְנּופעֶרְמ ןייֵא
 - טְנאָועֶג טאָה רעֶֶו (רַמָא הֶז יִמ) קּוסָּפ רָד
 טאָג םִו ןְראוָועֶג ֹוזַא זיִא םִע נא ְךאַז ןייַא
 (אָצַת אֹל ןֹויְלִע יִּפמנ .ןְטאָּבעֶג טיִנ םֶד טֶה
 ןייק נוא וייַּב ןייק םֹורַא טיִנ טייג טאָנ ןופ
 וצ ׁשְנעֶמ רֶניִרעֶּבעֶל רָד טֶה ןעֶד םִו םָטּונ
 לאָז רֶע גוא תֹוריִבט עֶנייֵז ףוא ראָנ ןְנאָלק
 ןעֶואָל נוא ןיִנעוֶו יִרעְֶנּוא ןעֶכוז רֶמאָל ןעֶנאז
 ּונֵבְבָל אָׂשֵע ,טאָנ ּוצ ןאָמ הֶבּוׁשְּת ריִמ
 םעֶד וצ רֶצְרעֶה יֵרעֶּוא ןּבייֵה ףֹוא רֶמאָל
 זיִא סאוָו טאָג ּוצ לָמיֵה םעֶד רֶטְנּוא ןקָלאוָו
 טְניְִניג ְּבאָה ריִמ (ינעׁשּפ ּונְחַנ .לֶמיִה ןיִא
 טסאה טאָנ ּוד נּוא טְגיִנעֶּפְשעֶג רֶדָיוו נּוא
 ,םיִדָמָח לוּפ טְסיִּב ּוד יִׁשְטאֶח ןְּבעֶג רַפ טיִנ
 טיִמ טְקעֶדַּב ְךיִד טְסאָה ּוד ףֵאְּב הָתֹוּכִסנ
 ןְראָצ םֶד טיִמ טְנאָיְגונּוא טְסאָה נוא ןְראָצ
 הָתֹוּכַס) טְמעֶדאַּב רֶד טיִנ ְךיִד טְסאָה נּוא
 טיִמ טְקעֶדּב ,ךיד טְסאָה וד (ךָל ןנעֶב
 . רַפ ןְמּוק טיִנ לאָו הָלֵפְּת יִד םאָ קְלאזַא

 0 ריד
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 ןיֵאמ

 םּואיִמ זָנּוא טְסאָה וד (םֹואָמּו יֵחָסנ .ריד !
 יִרֲעייֵז וְנּוא ףֹוא טְניִפעֶג ןְּבאָה דְנייפ ירָוְנּוא
 רימ ןיִנעֶז רַחַּפ ראַפ (תַחַפְו דֵחַּפ) ,רָּלייֵמ .
 נּוא ּוצ ויִא סע רָּביִרְג יד ןיִא ןְלאַפעֶג ןייַרַא :

 ןעֶניִר ןעוט ןְנֹוא עֶעייֵמ (הָרנג יִניע .קלאָּפ
 ףֹוא טיִנ ןיִרעֶה נּוא ליִמָׁש טיִנ ןְגייוַוְׁש נּוא
 ןְהעֶו טעוֶו טאָג ֹויַּב (םִיַמָׁשִמ ףיִקְׁשִי רע
 (יִׁשפַנְל הָלְלֹוע יִניְֵק .ריִמ ףֹוא לָמיִה םָד ןּופ!
 ןְריְִׁשִּב ןעוט ןנֹוא עֶניימ הָיְמִרִי טְנאָז סאָד
 ןיימ ראָג איו רעֶמ ןְרעֶרְט טיִמ ּבייֵל ןייֵמ |

 םּורָד םיִנַהּכ ןיִנעֶז הֶחָּפְׁשִמ ןייַמ לייוַו קֶלאָּפ
 יו רֶגְרֶע ייֵז ׁשֶדֵקַמַה תיֵּב ןְּבְרּוה רעֶד ויִא !

 דנייַפ עֶנייַמ (ינּודָצ דֹוצנ .לֵאָרְׂשִי לָּכ ראַט
 ,טְסיוְמּוא לֹא יו ֹוזַא טְפאַחְג ְךיִמ ןֶּבאָה |
 ו

 איז טייֵג טְכאַנ רעד ןעֶמימ ןיִא (אָיליִל תונו |
 םִׁשְרָקיִׁשְרק ןּופ טֶרָא םעֶד ןיִא ןייַבא ו
 םיִׁשָרְק יִׁשְרְק ןּופ םֹוקָמ עֶגיִלייַה םֶר טְהעֶז יִז נּוא |
 טְניִנייֵר םּוא רַפ ויִא סֶע נּוא טְסיוִו נּוא בּודָח זיִא |

 וצ ןעֶּבֹוהעֶג ןָא איִז טאָה ֹוזַא הָאְמּומ יִניִמ לָּכִּב |
 ןנייוַו טיִמ טְכאַמעֶג טאָה נוא ןָנייוֵו ּוצ נּוא ןאְָק
 רעֶד ןיִנעֶז תֹומָלֹוע עֶלַא גוא הָלְעַמ יַּפרַׂש עלַא |
 :לֹוק םֶד ּוצ טְנייוַועֶג ןְּבאָה גּוא ןֶראוָועֶג טְרעטיצ ||

 רעֶד זַא ּפָא ׁשֹורְקַה רַהֹוז םעֶד ןּופ ןיִנְרעֶל רי
 םעֶד רעֶּביִא ,הָבּוׁשְּת ראָנ זיא הָלּואְג רֵקקָע

 | היא תלנמ
 לָּכ םֶהיֵּפ ּוניֵלָע ּוצּפ 1 םיִמֲעָה בֶרֵּקְּב ּונְמיִׂשְּת םֹואָמּו

 ֵנְלַּפ + רבָׁשַהְו תאָׁשַה ּונָל הָיָה תַחַפְו רַחַּפ 1 ּוניֵבְיא
 הָמָדִת אֹלְו הָרְנִנ יִניֵע :יִמַע תַּב רָבָׁש לַע יִניֵע דַרַּת םִיַּמ

 יִניֵע + םִיָמָׁשִמ הָוהְי אָרָיְו ףיִקָׁשַי דע  תֹונָפֲה
 רֹוּפִצַּכ יָנּורְצ רֹוצ 1 יִריֵע תֹונְּב לֹּכִמ יִׁשְּפַנְל הָלֶלוע
 לַע םִיַמ ּופָצ :יִּב ןָבָא ּודֵיַו יח רֹוּכַב ּותְמִצ םֶנָח יִבָיֹא
 :תֹויִתְחַּת רֹוּכִמ הָוְיְךְמִׁשיִתאֶרְק :יִתְרְָנניִּתְרַמָאיִׁשאֹר
 ּתְבִרָה 1 ִתְעוַשְ יִתָהְורְל ךנְֶא םֶלָעַּמ לַא ָּתְעַמָׁש ילוּק
 יֵשָכַנ יֵביִר יָנֹדָא ָּתְבַר : אָריִּת לַא ָּתְרַמָא ָּךאָרָקֶא םויְּב

 .ןייַמ ןּופ ְּךאַרְּב םעֶד ןיִנעוֶו ןּופ ןעֶנֹוא עֶנייֵמ

 תלחנ

 דצש

 : תלאג
 ןֵֵנוּבעֶג ןְּבעֶל ןיימ ןְּבאָה ייֵז (רֹוּבַב ּותְמִצִ
 ןּפְראָוְג ריִמ ףוא ןְּבאָה נוא ּביִרָנ םעֶד ןיֵא
 ןאָמעֶג ןְּבאָה רֶסאֹוַו יִד (םִיַמ ּופְצנ .ןייֵמְׁשַא
 שֶנעֶמַא ןעוֶו נּוא ּפאק ןייַמ ףֹוא ןעֶצייֵלְּפ
 רֶע טְנייֵמ ּפאק ןייַז רֵּביִא רֶסאֵוו ןיִא טְמּוק
 ְךיִא רַּכֶא ןְטיִנְׁש רַּפ ןְראוָו ןֹוׁש זיִא רֶע םָד
 ,טאָנ ןיֵא טְרעֶכעֶז ראַּפ ְּךיִמ ּבאָה הָיְמְרִי
 םעֶד ןּופ טאָ ןְפּורעֶג ּבאָה ְּךיִא (יִתאָרְקָנ
 ָּתמָׁש ילוק) טְגאָועֶג ּבאָה נוא ּביִרָנ ןְפיִמ
 טְרעֶהעֶג ּוצ דיִמָּת שאָנ ּוטְסאָה לוק ןייֵמ
 .ןיִרעֶה לֹוק ןייֵמ ְךֹוא טְרְדנּוצַא טְסְלאָז
 ריִמ ּוצ טְגְהעֶנעֶג טְסאָה טאָנ ּוד ןֶּתְבַרְקָע
 ְךיִד טְסְלאָז ּוד ריִמ ּוצ טְנאָזעֶג טְסאָה נּוא
 טְסְנעֶלְפ טאָנ ּוד (יי ָּתְבַרע .ןעֶטְכְראַפ טיִנ
 םֹוא טאָה נּוא ּבייל ןייַמ ןּופ גירק יד ןירק

 (הָתיִאָר) דְנייפ יד ןּופ ןְּבעֶל ןייֵמ טְזיִלעֶג
 גְנּומיִרְק רַפ םָד ְךֹוא טְנייַה טאָג העָז םּורְד
 נּוא ריִמ ּוצ ןְמיִרְק ראַּפ םיִאָנֹוׁש איִד סאוָו

 טפשמ
 יבצ

 םֶכֹוע םעֶר ןייַ וצ רָהֹעְמ ןְּביירְׁש אָד ריִמ ןיִלעוו
 ןמעֶג ןְצְראַה םּצ ְךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רֶרעֶי הָבּׁשְת ּוצ
 לאז רֶע םיִאָמֲח עֶנייֵז ףֹוא ןָּכאָה הָמָרָח לאָז רֶע
 ןְגאז טיִנ לאָז רָע ְךרְֶתִי םֵׁשַה ראפ הֶבּושְּת ןאָט
 ןעֶמאַז וצ לֵאָרְׂשִי לָּכ .הָנּוׁשָ ןייֵמ טְפֶלעָה םאוָו
 טי ןַעּומ ןֶבּוי עֶלַא ןמְו לָּכ גוא ןאָמ הָּבּׁשְּת ןְזּומ
 יי טיִנ הָכּואְג איִד ןעק;םעֶנייֵא ןִא הָכוׁשְה ןייק
 ׁשֹורֵקַה רַתֹוז רעֶד ,ןְגאָו טיִנ ׁשֶנעֶמ רעֶד ראָמ ֹוזַא

 ןֵּי ןּופ הָׁשורק הָלֵהֹןייא ןעוֶו ראָנ זַא טֶּבייְַׁש
 םעֶר טיִמ ןאָמ נוא ןעֶמעֶנ ץֶראַב םוצ ְךיַז טעֶו

 ןעצנאג
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 םַנ ;רֵצוי יֵדָו הֵׂשֲעַמ ׂשֶרָח ילְבִנָל ּובְׁשחָנ הֶכיֵא וָּפַּב
 | םיִנעְיַּכ רֶזְכַאְל יִמַע תַּב ןָהיֵלּוג ּוקיִגַה רׁש ּוצָלָח ןינּת
 ,ןעֶמייַצ ראפ איו ֹוזַא שַּפְׁשִמ ןיימ טָּפְׁשִמ
 תֹובְׁשֲחַמ ירעֶיייז עֶלַא םָד טאָג העז(הָתיִאְרת
 (ימק יִתְפִׁש ,רימ ףֹוא ןיִנעֶז ןקְנאַרעֶג נּוא
 רֶעייֵז גוא דָנייַֿפ עֶנייֵמ ןּופ ןֵצְפעֶל איד
 .גאָמ ןעֶצְנאַג םעֶד ריִמ ףֹוא זיִא ןעֶטְכאַרְמ
 רֶעייֵז נּוא ןעֶציִו רעִייֵז (םֶתָמיִקְו םֶּתְבַׁשנ
 אייז גְנאַזעֶג רעֶייז ןיִּב ְךיִא העָז ןייֵטְׁש ףֹוא
 טאָנּוד (םֶהָל ביִׁשָּת ריִמ ןּופ ץֶלַא ןְטעֶּפְׁש
 ייֵז יו ֹוזַא גָנּולאָצַּבַא ןירעק םיִא ייֵז טְסְלאָז

 אייז טְסְלאָז ּוד (םֶהָל ןֵּתַּתת ןאָטעֶג ןעֶּבאָה
 טייֵקיִדיִמ ןייַד ץְראַה ןְכאָרְּב ּוצ ןייֵא ןְּבעֶג
 טְסְלאָז ּוד (ףַאְּב ףֹודְרִּת אייֵז ּוצ ןייַז לאָז
 ןגיִליִט רַּפ אייֵז טְסְלאָז נּוא ןעֶגאָי ְּךאָנ אייֵז

 ;טאָנ ּוד לֶמיֵה םעֶד רֶטְנּוא
 ןְראוָועֶג לקניִמ זיִא איוִו (בָהָו םעֶוי הָביִאְנ

 תלחנ

 טי

 ןעֶמ טְסייֵה טיִנ הָריֵבֲע ןייק רעַמ ןֹוׁש טוט ןעֶמ -
 ןעֶמ טְסייֵה הָבּׁשְּת לַעַּב ןייֵא .הָבּׁשְּת לַעַּב ןייֵא

 : : הכיא תלגמ |

 .הֶתיִאְר ּיְִפְׁשִמ הָטָּפְׁש יִתָתְוַע הָוהְי הָתיִאָר :יִיַח ָתְלַאנ
 הָודְי םֶתֶּפְרֶח ָּתְעַמָׁש  יִל םֶתֹבְׁשְחַמ לֵּכ םֶתָמְקִנ לֶּכ
 ּםִיַה לָּכ יֵלָע םֶנֹויְֶהְו יַמָה יִתְפִׂש : יֵלָע םֶתֹבְׁשחַמ לֶּכ
 | םֶהָל ביִׁשָּת :םֶתְניְִנִמ יִנֲא הָטיִּבַה םֶתָמיִקְו םֶּתְבַׁש
 םל תַנְנִמ םֶהָל ןֵּתִּת !םֶהיֵדָי הֵׂשֲעַמְּכ הָוהְי לּומְנ
 !הָוהְי ִמְׁש תַחַּתִמ םֶריִמְׁשַתְו ףֵאְּב ףֹדְרִּת :םֶהָל ְךתֶלֲאֵּת
 ןוינְבַא הָנְכַּתְׁשִּת בֹוטַה םֶתָּכַה אָנְׁשִי םֶהָז םַעּוי הָכיֵא י

 םיִאָלְסְמַה םיִרָהָיַה ןויִצ יִנְּב :תוצוח לָּכ ׁשארְּבׁשֶדק

 | םאוָו רעֶדְניִק איד רֶמֹולְּכ רֶלאָנ םאָד
 רבדמב

 | דֶלאָנ ןיֵנ נּוא דְלאָנ יו ֹוזַא טְכייֵלעֶג ןֶּבאָה
 |/ םאָו רֶדְניֵק איד ןעֶסאָג רַּפ ןעֶראוָו זיא סע
 | איו ֹוזַא םיִנָּפ רייֵז טיִמ טְכייֵלעֶג ןעֶּבאָה
 || עֶלַא ןיִא אייֵז ןעֶניִל דִנּוצַא תֹובֹוט םיִנָכֲא
 , איד ןֹויִצ ןּופ רָדְניִק איד (ןֹויִצ ֵנְּבו ,ןעֶסאַנ
 | איו ֹוזַא טְּבֹולעֶנ ןעֶראָוו ןיִנעֶז סאוָו יִרעֶייַט
 || יד איו ֹוזַא ןְראוָועֶג ייֵז ןיִנעֶז איו דָלאָנ ןיִנ
 | ּוליִפֲא (םיִנַּת םַננ רָּפעֶטַא ןּופ ןעֶּבְראַׁש
 / טְקעֶדְנּוצ ןיִנעֶז טְסּורְּב עֶריִא םוָו גְנאַלְׁשַא
 ,ניֵמְראַּב רָד םּוא ןיִנעֶז ייֵז ּוא טֹוה ןייֵא טיִמ
  יֵדְּכ טְסּורְּב יֵרֲעייֵז םוא אייֵז ןעֶהיִצ ְּךאָד
 ןֵמּק ןעֶלאז נּוא ןֶהעֶז ןעֶלאָז רעֶרניק ירעייז
 || םיא ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי קְלאָפ סאָד רֶּבֶא ןעֶייו
 || ןיִא סאו ןֶסֹורְטְׁש יד איוִו ֹוזַא ניִמְראַּב רֶד

 : רעד
 - נב

 .ןירעקקיִרוצ לאָז ןעֶמ ןירייס ראָנ טי םֶרעֶרְנַא

 || תֹובֲהַלְהַה טיִמ נּוא קֶׁשח סּורָג טיִמ ךֵָּבְתִי םֵׁשַה ןָא
 .קּוסָּפ םעֶד ןיִא טֵׁשִּפ רֶקיִע רעֶד זיִא סאָד לֹורֵג
 | ןירעק ידיו ְךיִד טְסְלאָז ּוד (ףיֶהלֶא 'ה רע ָתְבׁשָו
 .ׁשְנעֶמ רעֶגיִזאָר רעֶד נּוא אּוה ךּורָּב טאָנ ןייַד ּוצ
  זיִא רעֶר ןָפֹוא םעֶד ףוא הָבּוׁשְּת טּוט רֶע סאוָו
 הֵָּבִתַי םֵׁשַה םּוראָו הָלּואָנ איִד בֵרֹקֶמ םיִועֶג
 ןאָמ ןיִלאָז ןעָׁשְנעֶמ ליפ זַא ןעֶפְלעֶה טיִמ טעֶו
 מא ניי הרְֵמִּב יי עוו ָלֹאְגיִנּואהָבּוׁשְּת

 א



 הצש הכיא תלגמ

 ולָאָׁש םיִלְלוע אָמְצִּב וּכִח לֶא קני ןֹוׁשְל קַבָד + רֶּבְרִמַּכ
 תוצּוחַּב ּומֵׁשָנ םיִנֵרֲעַמְל םיִלְכאַה ;םֶהָל ןיא ׂשֵרֹפ םָחָל
 זיַּב ןֹוע לֵרְנִיַו 1 תותַּפְׁשַא ּוקְּבִה עלות יַלֵע םיִנְמֲאָה
 ּהָב ּולֲח אֹלְו עַנָר ֹומְכ הָכּופֲהַה םרֶס תאֵטַחַמ יִמַע
 םיִניִנְּפִמ םָצֵע ּומָרֶא םֶלְחַמ ּוחצ נְלֶׁשִמ ְהיֶריִונ ּוּכַז !םִיָדָי
 תוצּוהַּב ּורָּכִנ אֹל םֶרָאֵּמ רֹוחְׁשִמ ּךׁשָח ; םֶתֶרְזִנ ריִּפַס
 ילְלַח ּויָה םיִבוט ;ץיִעָכ הָיָה ׂשֵבָי םֶמְצֵע לַע םֶרֹוע דַפֶצ
 ! יִרָׂש תֹובּנְּתִמ םיִרָקְרֶמ ּובְזָי םֵהָׁש םֶעָר יֵלָלַחֵמ בֶרֶח
 ומָל תֹורָבְל ּויָה .ןָהיִדְלִי ּולְׁשִּב .תויָנָמֲחַר םיִׁשָנ יִדָי
 ּפַא ןֹורָח ֵפָׁש ןתָמַח תֶא הָוהְי הָלֵּכ :יֵמַע תַּב רָּבֶׁשְּב
 יִכְלַמ ּוניֵמֲאָה אֹל :היֶתֹודְסִי לֵכאַּתַו ןויצִּב ׁשֵא תַצֵיַו
 ;םִלָׁשּורְי יִרֲעַׁשְּב בִיֹואְו רַצ אֹבָי ִּכֹולַבַת יִבָׁשֹי לֹּכ ץֶרֶא

 תאטחמ

 .טְלאַטְׁשִג רֶעייז ןְראָוג ץרַאווׁש זיִא דְנּוצַא  ּוצ ןיִסֶע ןְּבעֶג טינ ןְליווייֵז ןעֶד רֵּבְדִמ רעֶד !
 ןיִא טי ייֵז טְנעק רעֶד ןעֶמ ןיִלוק ןּופ רעֶמ ןְּבעֶל רֶזנּא ןְגאָז ייֵז רֶגְּוה ןיא רֶדְניק יִרָעייַ
 ֹוה רֶעייֵז ןְפְמיִרְׁשעֶגןייַא זיִא סע}עֶפאנ יד = ןֹוׁשָל קֵבָדנ .ןְּבעֶל רֶעייֵז ראַפ רעֶיַרְּפ זיִא
 יו ֹוזַא ןְראועֶג ראַד זיִא רֶנייֵּב ירעָייִז ףֹוא ןופ גְנּוצ איד טְפעֶהַּב ןעֶראָָו זיִא םִע (קנֹוי
 זיִא םִע (בֶרָּח יֵלְלַח ּויָה םיִבֹוט) ץְלאָה ןופ ןעֶמיִנ רֶעייֵז וצ רעֶדְניק עֶגיִדעֶגייז איִד
 רעֶד ןופ יִנעְנאָלְׁש רעֶד איד ןעוֶועֶג רָסעֶּב - ןיִרעֶנְּב רעֶדְניִק.עֶנייֵלְק איד טְׁשְראָד ןיִעו
 רֵנְנּוה ןּופ יִנעֶנאַלְׁש יריד ידיו רעימ דְרעוֶוְש אייֵז ּוצ ּפָא טיִנ טְכעֶרְּב רעֶנייֵק נּוא םֹורָּב

 לייַו ןְטְלאָפְש ּוצ ןעֶראוָו זיִא ְּךֹּב רֶד ןעֶד . ןיִנעֶלְּפ םֶו רֶדְניִק יד (םיִנֲֵעַמְל םיִלָבֹואְהִ
 איִד איו דְלעֶּפ .םעֶד ףוא ןיִגעֶלעֶג ןיִנעֶז ייֵז  טֶסיוִו רַפ ןעֶניִל יד זייפְׁש עֶסיִז עֶטּונ ןיִסֶע
 רעֶד זיִא ֹוזַא ׁשייֵלְפ ןָמאָרְּבעֶג ןְּבאָה דְנייַפ  רֶד ןעֶראָו ןינעֶז םֶו איד נּוא ןָסאַנ איד ןיִא
 ןְטְלאַּפׁש ּוצ ןופ רָד זיא ןגנאַג רּפ יז ןיִא ַחיִר . ןעֶניִל איִד טְנאַועֶג טעֶּב ןעֶדִיַז ףֹוא ןעֶגֹוצ
 ןנירעֶגסֹורַא טֶה סע,נוא ךוּב ריז ְראועֶג ןעֶמ סיֵמַע תַּב ןֹוַע לדניע .ןְטְסיִמ איד ףואי

 ןְראוָועֶג םּואיִמ רעֶייַז סאָד זיִא טְסיִמ רֶעייֵז + םאָד הָּכַמ רָמֹורְנ רעֶד ןיא ןייֵמְׁש רפ ןעֵק
 איִד (תֹויִנָמֲהַר םיִׁשָנ יֵדָי) .טייל עֶלַא ראַפ רֶמעֶרְג ןיִנעֶז לֵארְׂשִי איִד ןּופ תֹוריֵבַע איד !
 ןָּבאָה רָּבייוַו עֶגימראַּב רעֶד איד ןּופ דְנעֶה טאָה םֹודס ןעֶד םֹודס ןּופ תֹוריַּבע איד ןּופ

 ןְסעֶגְייַ ןְּבאָה גּוא רַדניק ירעייַז טְכאַקעֶג  ֹוזַא עַנְרַא ןיִא טְרעֶקעֶג רֵּביִא דֶּלאַּב טאָנ
 םָוו ןְראָצ ןייַז דְנעֶל רַּפ טֶה טאָנ (יי הָלַּככ םִע ניא ןעוֶועֶג םֹורְג רעֶייִז טיִנ רעצ רָד זיִא
 גּוא לֵאָרְׂשִי ףֹוא טאַהעֶג גְנאַל ןּופ טֶה רֶע ןּופ דנעֶה איִד ןאָמעֶג ייוֵו טיִנ ןעֶנִירְד ןְּבאָה

 ןָא טֶה גוא ןְראָצ םיִרְג יז ןעֶסאָנ ראַּפ טֶה ; ץְלַא םאָד ןְּבאָה םיִכָאְלַמ ראָנ דָנייַפ איד
 םעֶרְּב רַּפ טֶה נוא ןֹויִצ ןיִא רעֶייפַא ןְדָניִצעֶג פרֶרַטֹול ןיִנעֶז יז לָׁשמ ָהיֶריִונ ּוּכמ .ןאטעֶג
 עֶצְנאַנ יד (ּוניֵמָאָה אלג ,טְסעֶפ דָנּורְג עֶריִא  רָסייוַ ןיִנעֶז ייֵז ייֵנָׁש ןּופ םיִרָׂש עֶריִא ןעוֶועֶג

 רֶנייֵפ רעֶד םָד טְּבייֵלְנעֶג טיִנ ןֵּבאָה טְלעוֶו  ןעוֶוֶג זיא טְלאַטְׁשעֶג רעֶייֵז ךֶליִמ ןּוּפ ןעוֶועֶג
 (ָהיֶאיִבָנ תאטַחַמ) םִיַלָׁשּורְי ןייק ןָמּוק לאָז זיִא טְכיִזעֶג ןָא רֶעייֵז ןיִּבאָר איו ֹוַא טֹור
 גּוא א עֶריִא ןּופ דֶניִו רעֶד ןיִגעוֶו ןּופ - (םֶרֵאְּת רֹוחְׁשמ ְךַׁשָחְנ .ריִּפַס יו ֹזַא ןעוֶועֶג
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 ,םד הֶּכְרִקְּב םיִכְפֹׁשַה ָהיֶנֲהֹּכ תֹונֲע ָהיֶאיִבְנ תאֹטַחַמ
 ,ּולָכּוי אֹלְּב םֶדַּב ּולֲאנְנ תוצּוהַּב םיִרְוִע ּועְנ 1 םיקיֵדצ
 ןלַא וחּוט ּורּוס ֹומָל ּואְרַק אֵמְט ורוס :םֶהיֵׁשְבַלְּב ּועְגי
 יַנְּפ  רּונָל ּופיִסֹוי אל םיונַּב ּורְמֶא ּועָנ םַנ ּוצָנ יִּכ ּועְנַּת
 ּואָׂשָנ אל םיִנֲהֹכ יִנְּפ םֶטיִּבַהְל ףיִסֹוי אל םקָלח הָוהְי
 ּונֵתָרְזֲע לֶא ּוניֵניֵע הָניִלְכִּת הָניִדֹוע 1 ּונְנֶח אל םיִנְקָּו
 ּוניִרֲעצ ּודָצ :עיִׁשוי אל יונ לָא ּוניֵּפִצ ּונֲתָיִּפִצִּב לָבֵה
 !ּונֲצַק אב יִּכ ּוניֵמְי ּואָלָמ ּונֵצִק ברק ּוניֵתֹבֹחְרִּב תֶכָלֵמ
 ּונְקָלְד םיִרָהָה לַע םִיָמָׁש יִרְׁשִנֵמ ּוניֵפָדר ּויָה םילק
 .רֵּכְלִנ הָוהְי ַחיִׁשְמ ּוניֵּפַא םור :ּונָל ּובְרֶא רֵּכָדִמַּב
 ,יִׂשיִׂש 1םיונב הָיְחִנ ֹולֵצְּב ּונְרַמֶא רֶׁשֲא םֶתֹותיִחְׁשַּב
 רֶבֵעַּת ְּךִיַלָע םַנ ץּוע ץֶרָאְּב תֶבֶׁשֹוי םודָא תַּב יִחָמִשְו
 ףיִסֹוי אל ןויִצ תַּב ְּדֵנֹוַע םַּת :ירֶעתִתְו ירָּכְׁשִּת סֹוּכ

 !דיָתאֹּטַח לַע הָלֵנ םורָא תַּב ּדנוָע רֹקָּפ ּךֵתֹולְגַהְל ְךיָתאֹמַה לַע הֶלִנ םודָא תַּב ְּךָנֹוֲע רֵקָּפ ְּךֵתֹולְגַהְל
 םוו םיִנֲהֹּכ עֶריִא ןּופ תֹוריִבע יד ןיִגעוֶו ןּופ
 םיִקיִדַא ןּופ טּולְּב םאָד ריִא ןיִא ןעֶסיִג רַפ

 (תֹוצּוחַּב םיִרָוֲעּועְננ .ןָמּוקְג זייַּב םָד ריִא זיִא

 ןיא טְלעֶנאוָו ראַפ ןעֶראָו ןיִעֶז עֶדְניִלְּב יד
 טּלָּב ןיִא טְריִמְׁש רַפ ןיִנעֶז אייז ןעֶסאַנ יד
 רֶהייֵלְ יין ןֶרי ןָאטינזאָּק ןעֶמ םֶד
 ןייַר םּוא טְנעֶז ריִא ּפָא טְרעק (אֵמָט ּורּוסנ

 ריא פָא טְרעֶק עֶרְנילְּב יד וצ ןָפּור ייֵז ןעּוט
 (םֹקָלֲח יי ינְפ .ןעֶריִר ןָא ווא טינ טְלאָז
 דייׁש ּוצ נוא טְלייֵמ ּוצ ייֵז טָה ןְראָצ םֶטאָג
 איד ןיִרעֶה ּוצ טְלאוָועֶג טיִנ ןְּבאָה ייֵז לייוו
 אייז ןֶּבאָה סאו םיִנֵקָז אָיָד ּוצ נּוא םיִנֲהּכ
 הָניֵלְכִּת ּונֵדֹועג .תֹוריִכע יִד ףֹוא טְפאָרְטְׁשִג
 ּוצ ןָנֹוא יֵרעֶזְנּוא ןְפאָה ְךאָנ ןעוט םִע ניִניע
 ּוצ ןעֶפאָה ריִמ סאוָו ףֶליֵה עֶׁשיִראַנ רָזְנּוא
 ּניִרעצ ּודָצנ.ןָפְלעֶה טיִנ ןאק םִוקָלאָּפ ןיֵא
 טירָמ יִרעֶזְנּוא ףוא ןיִרעקאָל דְנייַפ יִרעֶזְנּוא
 יֵרָזָנּוא ןיִא ןימ טיִנ ייֵז רָּביִא ןיִנעק ריִמ םָד

 רַה זיִא םָע ףֹוס רֶזְנּוא טְנְהאָנ זיִא םִע ןָסאַג
 ןְמּוקעֶג זיִא םע געֶט ירעֶוְּוא ןְראוָועֶג טְליִפ
 ְךאַנ ירָונּוא (ּוניִפְדֹור ּויָה םיִלקַנ ףֹוס ךָנְנּוא

 ן רובז

 , רַלְדֶא יִד יו רעֵמ ןעֶועֶגגָניִרְגןינעֶז רעֶנאָנ
 | גֶרעַּב יַד ףֹוא לָמיִה םעֶד רֶטְנּוא ןְהיֵלְּפ םוו
 . רֶּבְרִמ רעֶד ןיִא טְנאָיעג ְּךאָנ ְנּוא ייֵז ןֶּבאָה
 , ּוניֵּפַא ַחּורנ ,זְנּוא ףֹוא טְרעקאָלעֶג ייֵז ןֶּבאָה
 / רעֶד ואָנ רעֶוְנּוא ןּופ םעֶמָא רעֶד 4 ַחיִׁשָמ
 !  ְךֶלֶמַה ּוהָיִׁשאי זיִא םָד טאָנ ןּופ רַטְּבְלאַועֶג
 . ריִמ סו רֶּביִרְג ירעֶיז ןיִא ןְגניווצַּב זיִא רע
 . ןְּבעֶל ריִמ ןיִלעוֶו תּוכְ ייַ ןיִא טְנאָועֶג ןֵּבאָה
 / (םֹודָא תַּביִחְמׂשְו ִׂשיִׂשנ רֹקָלעֶפ יד ןֵׁשיוִוְצ
 ןייֵא ףֹוא םֹודָא טאָמְׁש יִד ןֶייִרְפ ּךיִד הוט
 ; ּוד םָד ןייַז שעוֶו ףֹוס רֶד רֶּכא עַגֶר עֶניילְק
 | נוא קְנאַרְטעֶג רעֶטיִבַא ןְקָנירְט ּךֹוא טְסעוֶו
 םַּתנ .תֹורָצ ןיִגעוֶו ןּופ ןירעוֶו רּוּכיִׁש טְסעוֶו

 רָניִֵו עֶנייַד טְואָלעֶג סֹוא ְךיִז טֶה סֶע (ךנֹוע

 / וצ ןיִרעֶמ טיִנ טעֶו טאָנ ןֹויִצ טאַטְׁש אּוד

 , עֶנייַר טְנאַמ רעֶד טאָה רֶע ךיד ןֵּבייֵרְט רפ
 יטְקעָלְּפְנַאשמ נּוא םֹודֲא רֶמְכאָמ ּוד תֹוריֵבַע

 צו {רֶגיִז עֶנייַר
 / הַא יא ּוצ סאו טאָנ קְנעֶדעֶג (ַי רֹוכְונ

 , ונֲתְלִהַמ .הָּפְרָח רעֶונּוא העְז ןעוֶועֶג
 . רַּפ ןעֶראוָו ויָא הָלֲחַנ רֶזנּוא (םיִרְָל הֶכָפְהִנ

 םיעק
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 ;ּונֵתַּפְרֶה תֶא ההָאָרּו הָטיִּבַה ּונָל הָיָה הָמ הָוהְי רֹוכָנ ח
 םיִמֹותְי : םיִרָכְנל ּוניֵתִּב םיִרָזִל הָכפָהִנּונֵתְלֲחַנ

 ּוניִתָׁש ףָסָכְּב ּוניֵמיִמ 1 תֹונָמְלַאְּכ ּוניֵתֹמַא בָא ןיֵאְוּונייַה
 חַנּוה אֹלְנּונעְַּונְפְרְרַ ּונְראָוַצ לַע :ּואֹבָי ריִחְמַּב ּוניֵצֵע
 ּואָטָח ּוניֵתֹכֲא {םֶהָל ַעֹכׂשִל רּוׁשַא רֶי ונֵמָנ םִיַרְצִמ :ּונְק
 קֵרֿפּונְּב ּולְׁשִמ םיִדָבִע :ונְָבְס םֶהיֵתֹונוע ּונְַנֲאַו םֶניֵאו

 !רֶּבדִמַה םרה ֵנְִּמ ּונֵמְחַל איִבנ ּונֵׁשְפַנְּב ! םֶדְוִמ ןיִא !
 ןויִצְּב םיִׁשָנ + בָעָר תופעָלַז יְִִּמ ּורְמְכִנ רּונֵתְּכ ּונֵֹוע
 םיִנֵקְז יֵנְּפ ולתִנ םֶדָיְּב םיִרָׂש : הָרּוהְי יֵרֲעַּב תלָתִּב ּונֲע
 ּולָׁשָּכ ץֵעָּב םיִרָעָנּו ּואָׂשָנ ןֹוחט םיִרּוחַּב גּורְדֶהָנ אֹל
 שוׂשְמ תַבֶׁש : םֶתָניִגְנִמ םיִרּוחַּב ּותָבָׁש רעַׁשְמ םיִּנקִז
 יוא ּונֵׁשאֹר תֶרֶמִע הָלְפָנ !ּונֵלֹוחְמ לָבֵאָל ְּךֵּפְהַנ ונֵּבִל

 הָלֵא לע ּונַּכִל הִוָד הָיָה הָז לע ; ּונאָטֶח יִּכ ּונָק אָנ
 ; וב ּוכְלה םיִלָעּוש םָמָׂשָׁש ןֹויִצ רַה לַע ּוניֵיֵעּוכְׁשֲח

 התא

 רעֶד ןיִנעוֶו ןופ טֹורְּ ננערְּב ּוצ טְלעֶמְׁשעֶג  וצ רעזיה יִרעֶגּוא נוא עֶדְמעֶרְּפ ּוצ טרעק |
 ּונַמְּכ ּונֵרֹוע ,רָּבְדַמ רעֶד ןופ דְרעוֶוְׁש = ןיִנעֶז רימ (בָא ןיַאְו ּוניֵיָה םיִמֹותָמ ירעדְנַא 1

 - טֶציִה רעֶד ןְראוָועֶג זיִא טוה רָזּוא ּורְמְכִנ  רֶשאּפ ןייק ןְּבאָה םוָו םיִמֹותְי יו ֹזַא ןעוֶועֶג
 ץְכעֶליווׁשְג םֶד ןיִנעוֶו ןופ ןֵבֹוא ןייַא יו ֹוזִא = .תֹונְמָלַא איו ֹוזַא םֶרָמּומ יִרעֶּוא נוא טיִנ !

 ןְּבאָה אייֵז יע ןֹויִצְּב םיִׁשָנע ,רעֶגנּוה ןופ ןְּבאָה רָקאַו רֶזנוא סניתָׁש ףֶּסִכְּב ּוניֵמיִמ)
 נוא ןֹויִצ טאָטְׁש רעֶד ןיִא רֶּבייַו טְניִייַפעֶג  ץְלאָה רעֶזנּוא נּוא דָלעֶג רפ ןקָנירְטעֶג ריִמ !

 םירׂש) ,הָדּוהְי ןּופ ׁשעֶמְׁש יִר ןיִא תֹולּותְּב ןְּבאָה ריִמ לייַו ןעֶפֹוק ןאָמעֶג ריִמ ןֵּבאָה
 ןגנאָהעֶג ןְראוָו ןיִנעֶז םיִרָש יִד (ולְּתַנ םֶדָיְּב ןקאה ןיֵג ּוצ םיִנָּלְזג איִד רַּפ טאַהעֶנ אָרֹומ |
 עֶטְּלַא איד ןופ םיִנָפ םאָד רֶנעֶה יִרֲעייז ייַּב .טנֵראָוַצ לש .רָסאו ןְפעֶׁש ּוצ נּוא ץְלאָה !

 ןֹוחֶמ םיִרוחַּב ,טָניׁשַּב טיִנ יי ןְּבאָה טייפ . ןְראוָועֶג טְנאָיעֶג ריִמ ןיִנעז וְלאַה רֶזנּוא ףֹוא
 ןְגאָרְט טְכאַמגייֵז ןְּבאָה םיִרּוחַּב יִד (ּואָׂשָנ ּוצ הור ּפָא ןייק זיא םִע נוא דימ ןיִנעֶז ריִמ
 דיִמ ייֵז ןְּבאָה עֶגנּוי איד נוא רֶנייֵמְׁש לֶהיִמ  ןְּבאָה םִיַרְצמ ןייק הי ּנֵתָנ םִַרְצִמִנ .זנּוא !

 רעשמ םינקק .ןְגאָרְט ץְלאָה טיִמ טְכאַמעֶג . זְנּוא ןעֶלאָז אייַו דְנאַה רעֶונוא ןְּבעֶנעֶג רימ
 ְרעֶטְׁש רַּפ ןְראוָו ןיִנעֶז םיִנְֵו איד (ּותָבָׁש טיִמ ןְטעֶז ןָא זְנּוא לאָז רּוׁשַא נּוא פְלעֶה
 טא ריי ןּופ עֶגנּוי יד נוא רֶעֹוט םעֶד ןּופ  יִרעֶזנּוא (םֶניֵאְו ּואְטֶח ּוניֵתֹובֲא) ,טֹורְּב
 ראפ ןעֶראָו זיִא םָע שֹנִִּל שֹוׂשָמ תַבָׁשת טיִנ ןיִנעֶז אייֵז נוא טְניִדְניִעֶג ןְּבאָה ןיִרְטְלע
 םאָד ץְראַה רעֶונּוא ןּופ דייַרְפ יד טְרעֶטְׁש .ןעֶדייֵל תֹוריבְע ירעייז ןעֶומ ריִמ נּוא אָד

 טרעֶק רּפ ןְראוָו זיִא םִע ןיִרְדָהְנכ יִד ןיִנעֶז  ןאָטעֶנ ןְּבאָה טְכעֶנְק ּנִּב ּולְׁשִמ םיִדְבִעָנ
 תֶרָּמִע הָלפָנ) ,ץנאט רֶזנּוא טייקרעורְמ ּוצ רעֶזייֵל םוא ןייק גוא ןעֶגיטְלעוֶועֶג ונוא ןיִא
 ןורק איד ןעֶלאַפעֶג ּפאָרַא זיִא םִע טנׁשאר ּונֵשְפַנְּב) .דְנעֶה יִרָעייַז ןּופ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא
 ְּבאָה ריִמ םֶד וָנּא ּוצ ייוֵו פאק רעזנּוא ןּופ יא ןְּבעֶל רָונּוא ןֵּבאָה ריִמ (נֵמֲחַל איִבָנ -
 טגידניזעג א
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 ןאָטעֶג טֶה םֶד ףֹוא (הֶיְה הָז לע טְגידְניִועֶג
 רָטְסְניִפ ןְראוָו זיִא םָד ףֹוא ץְראַה רֶזנּוא ייוֵו
 נְראַּב םָד ףואאֹויִצ רַה לש ,ןעֶגֹוא ירעֶזְנּוא
 ןעֶסְקיִפ נּוא טְסיוִו ראַפ זיא רע; סאוָו ןֹויִצ
 ּוד (בֵׁשֵּת םֶלֹועָל ַי הָּתאנ .םיא ןיא ןעֶייִג
 זיִא ליִטְׁש ןייַד גּוא גיִּבייֵא ויִּב םָציִז טאָנ
 ּוצ ןְראווָׁשעֶג ְךאָד טְסאָה ּוד נּוא גיִּבייֵא זיִּב
 נּוא ןעֶזאָל רַּפ טינ זָנּוא טְסעוֶו ּוד סֶד זְנּוא
 העּובְׁש ןייַד זיִא ֹוזַא גיִּבייֵא טְסיִּב ּוד יוִו ֹוזַא
 םּוא זְנּוא ְּךאַמ םּורְד (ּונְביִׁשַהְנ .ניִּבייֵא זיִּב

 הכיא תלנמ |

 דֶל ּדֶאְסִּכ בֵׁשִּת םֶלֹועְל הָוהְי הָּתַא
 ;ְךיִלֵא | הָוהְי ּונֵּביִׁשֲה !םיִמָי ךֶרֹאָל ּונֵבְוַַּת ּונֵחְכְׁשִּ
 וְתָמַאְמ םאָמ םִא יִּכ :םרָקְּכ ּויֵמָי ׁשֵרֵח הָבּונו

 | 6: { דאָמ רע ּוניֵלֲע ָּתַּפַצְק
 : םֶרַּכ ּוניֵמַי ׁשֶדַח הָבּוׁשָנְו ְךיִלֵא ! הָוהְי ּונֵביִׂשֲה

 | חַצֶנְל הָמָל :רֹורָו רו

 הָבּוׁשַּת ריִמ ןיִקעֶוו ֹוזַא ריד ּוצ טאָנּוד ןירעק
 . ,רֲעיִרְפ איוִו ֹוזַא .געֶט יֵרעֶזְנּוא אייֵנַּב ןעּוט
 ראפ רֶעייֵז זָנּוא טְסאָה ּוד ןעֶד (םִא יִּכנ
 . ,םניִרעֶצְג רֶעייֵז זָנּוא ףֹוא טְסאָה ּוד טְסּואְמ
 ןירעק םּוא טאָנוְנּוא ךאמ (ְךיֶלֵא ַי ּונֵביִׁשֲה
 ייֵנּב ןעוט הָבּוׁשְּת ריִמ ןיִלעוֶו ֹוזַא ריִד ּוצ
 קּוסָּפ םעֶד .רֶעיִרְפ איוִו ֹוזַא געֶט ירעזנּוא
 םֹוא לאַז ןעֶמ יֵדְּכ לאָמ אייוַוְצ ריִמ ןעֶנאָז

 ;רייֵר עֶמּונ טיִמ ןעֶואָל
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 (ביִתָכד יאַמ)ְטְנאָז ןנָחֹוי'ר (ןְנָחֹוייִּבַר רַמָא

 םֶדָא יֵרָׁשַאע קּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ סאוָו
 טְכְראַפ םָו ׁשְנעֶמ םָד לאוו (דיִמָּת דַחַּפִמ
 ליוו רֶע ןעוֶוו טְייִמעֶג זיִא סאָד ריִמָּת ְּךיִז
 ןעק ןּופ רעֶד סאוָו רֶע טְכאַרְמ ןאָמ סיִּפעי
 טְכאַרְמַּב ׁשֶנעֶמַא ןעוֶו םּוראוו ןְמּוק םֹורַא
 ןְמּוק םֹורַא ןּופ רעֶדו זייַּב ליפ ןעק טיִנ ְּךיִז
 בּורָח םָד ְּךֶרֹוד זיִא ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב םֶד ןעֶד
 טיִנְךיִז ןְּבאָה ןיִרְמְלֶע יֵרעְֶנּוא סו ןְראוָועֶג

 סאוָו ׁשְנעֶמַא ןעוֶועֶג זיִא סע ןעֶד טְכאַרְטַּב
 טֶה רעֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא אָצְמק ןְסייֵהעֶג טֶה
 זיִא אייֵַוְצ איִד רֵּביִא אצְמק רַּב ןְסייֵהעֶג
 ןאָהַא ןיִגעוֶו ןּופ נּוא ןְראוָועֶג בּורֲח םִיַלָשּורְי
 יֵבּוׁשָח איֵד ןעֶראוַועֶג בּורָח זיא ןיִהַא טיִמ
 סקא ןייַא ןיִנעוֶו ןּופ נּוא אֵּכְלַמ רוט טאָטְׁש
 טאָטְׁש איֵד ןָראָוועֶג בּורָח זיִא ןעֶגאוַא ןּופ

 ׁשְנעֶמַא ןעוֶועֶג זיִא םיִלָׁשּורְי ןיִא ןעֶד רַּתיִּב
 נּוא אָצְמַק ןעוֶועֶג זיִא רָּבאָה ּביִל ןייַז סאוָו

 לאָמ ןייֵא אָצְמַק רַּב ןעוֶועֶג זיִא דנייַפ ןייַ
 נּוא הָדּועְס ןייַא טְכאַמעֶג ׁשְנעֶמ רעֶד טאָה

 ְפּור םיִא לאָז רֶע טְכעֶנק ןייַז טְקיִׁשעֶג טֶה
 נּוא אָצְמַק רָּבאָה ּביִל ןייַז הָדּועְס רָד ףֹוא
 נוא טְרעֶה רַד טְכעֶר טיִנ טאָה טְכעֶנק רֶד
 ׁשְנעֶמ רעֶד איו נּוא אָצָמַק רַּב ןְפּורעֶג טָה

 ןנופעֶג טֶה גּוא ּבּוטְׁש ןיִא ןְמּקעֶג ןייֵרַא זיִא
 הָדּועְס רֶד ייַּב טְציִז אָצְמק רֵּב דֶנייַפ ןייַ
 ןייַמ ְּךאָד טְסיִּב ּוד טְנאַועֶג םיִא ּוצ רֶע טֶה
 ןאָמ ּוצ אָד ּוטְסאָה סוָו ןא גְנאַל ןּופ אָנֹוׂש
 םֹורַא ייֵג נוא ףֹוא ייֵטְׁש הָדּועְס ןייַמ ףֹוא
 טעֶּב ְךיִא טְנאָועֶג םיִא ּוצ אָצְמַק רַּב טאָה
 לעֶו ְךיִא ןָא טיִנ הֶּפְרָח איד ריִמ ּוט ךיִד
 ןקְניִרְט ניא ןיִסֶע לעוֶו ְךיִא םָ ןֶלאָצַּב ריד
 טיִנ אָד ְּךיִד לו ְךיִא ׁשֶנעֶמ רעֶד טְרעֶפְנעֶו

 ריִד לעַװ ךיא אָצְמִק רֵּב רעֶד טְגאז ןּבאָה
 טְפעֶרְט הָדּועָס עָּבְלאַהַא ליִפ איו ןְלאֶצּב
 ְךיִד לי ְךיִא רֶע טְנאָז ןעֶציִז ךימ ואָל ןָא
 יִד סאו ןֶּבעֶג ריִד לעוֶו ְּךיִא רֶע טְנאָז טיִנ
 איד ריִמ הּומ ןָא טפעֶרְט הָדּועְס עֶצְנאַג
 טיִנ ליוִו ְךיִא טְגאָנעֶג רֶע טֶה ןָא טיִנ הָּפְרָה
 גוא דָנאַה רָד ייּב ןְמּונעֶג ןָא םיִא טאָה נּוא

 טאה
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 שדקמה תיב ןברוח
 אָצְמַק רַּב טאָה טְרָהיִפעֶג סֹורַא םיִא טאָה
 םיִנָּבַר יִבּוׁשָח ליִפ ְּךאָד זיִא סֶע טְנאועֶג
 םַּתְסַה ןִמ טְרעוֶועֶג טיִנ םיִא ןְּבאָה נּוא ןְסעֶועֶג
 ןָא הָּפְרָה ןייֵא ריִמ לאָז ןעֶמ אָחיִנ אייֵז זיִא
 לעֶוו נּוא יִמֹור םּוצ ןייֵג ְךיִא לעוֶו םּורְד ןאָמ
 זיִא נּוא ןְּבעֶג הָרָיִסְמ ןייֵא עֶלַא אייז רֶּביִא
 ןְּבאָה םיִדּוהְי יד טְנאָז נּוא יִמֹור םּוצ ןְנְנאַנעֶג
 טְגאָועֶג יִמֹור רָד טֶה ןעוֶועֶג דֵרֹומ ריד ןיא
 טְנאָז טְנעֶגיִל םֶד זיִא רָמאָמ סע טְגאָז רעוֶו
 בר ןייֵא םִיַלָׁשּורְי ןייק קיש אָצמִק רַּב
 ןייַז בירקמ ןיִגעוֶו טעֶנייֵד ןּופ ןעֶלאָז אייז
 ביִרקַמ סאָד ןיִלעוֶו אייֵז ּבֹוא/ ןְהעֶז ּומְסעוַו
 טאָה נּוא ּבְלאקַא ןְמּונעֶג יִמֹור רַד טֶה ןייַז
 נוא ןְגְנאַנעֶג רֶע זיִא םיִא טיִמ טְקיִׁשעֶג םָד
 ֶצְפעֶל יַד ןיִא םּומַא טְכאַמָג בֶלאַק ןיִא טֶה
 ראָמ ןעֶמ נּוא םּומַא סֶע טְסייַה זְנּוא ייַּב םוָו
 םיִמַרָא איִד אייֵּב נא ןייַז ביִרָקַמ טיִנ סאָד
 סאָד געֶמ ןעֶמ נּוא!טיִנ םומ ןייק םָד טְסייֵה
 ןאָטעֶג םּורָד סֶד טאָה רע נּוא ןייַז בירקמ
 יִרעֶפְנעֶ רַפ ןינעק טינ ְךי ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ
 טאַהְג םּומַא טֶה בלאק םָד יִמֹור םעֶד רַּפ
 נּוא ןעוֶועֶג ביִרְקַמ טיִנ םָד ייֵז ןֶּבאָה םּורְד

 ּבְלאַק םעֶד טיִמ ןְמּוקעֶג זיִא אָצָמַק רַּב זַא
 ןייַז ביִרְקַמ טְלאוָועֶג םאָד םיִנָּבַר יִד ןְּבאָה
 טֶה יֵמֹור םָד ןיִנְרעֶצ רֶד טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדָּכ
 ןייֵא ןעֶגאָז ןיִלעוו טייל טְגאָועֶג הָיְרכזיִּבַר
 םָד ףֹוא ביִרְקַמ ןעֶמ ויִא םּומַא טיִמ הָמֵהְּב
 טאָה נוא ןְגְנאַנעֶג אָצָמק רַּב רָד זיִא ַחֵּבְִמ
 טאָה נּוא יִמֹור םּוצ טְכאְַּבעֶג בלאק םאֶד
 דַרֹומ םיִא יא ןְּבאָה םיִדּוהְי יֵד םֶד ןעֶזִיועֶג
 טייקְמּורְפ םֶד טְגאָועֶג ןָנָחֹוי יִּבַר טֶה ןעוֶועֶג
 בּורָח טֶה הָיְרַכְז יִּבַר ןּופ טייקהָוְנַע םָד גּוא
 טאָה רֶע לייוַו ׁשֶדֶקִמַה תיֵּב סאָד טְכאַמעֶנ
 טֶה ֹווַא ןייַז בירקמ ּבלאק סָד טזאָלעֶג טיִנ
 - ףֹוא ןֹוריִנ רֹוּבִנ םעֶד טְקיִשעֶג יֵמֹור רעֶד
 ןופ טְנְהאָנ ןְמּוקעֶג ויא רעזַא נּוא םיַלָשּורְי

 ְביִרְּפ לֶזמ ןייַז טְלאוָועֶג רַע טאָה םִיַָׁשּוהְי
 ְךיִז טֶה חְרְוִמ ןייק לייֵפַא ןְסאָׁשעֶג טֶה נוא
 ןייק ןְלאַּפעֶג ויִא נּוא טְרעֶקעֶג םּוא לייּפ יד
 ןייק ןְסאָׁשעֶג רֶע טאָה ְּךאָנ רעֶד םִילָשּורְי
 ןייק ןְלאַפעג לייַפ איִד רֶדיוִו זיִא בֶרֵעַמ

 ְפְראוָוְג טֶה רַע טייַז רֵכְלעוֶו ףֹוא םיִלָשּורְי
 םִיַלָשּורְו ףֹוא ןְלאַפעֶג קֶלַא יִז זיִא לייַפ ןייַא
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 וצש

 טאָטְׁש יִד טעו רֶע םֶד ןְנאַטְׁש רַּפ רֶע טֶה
 ןייַלקַא ןְניִּפעֶג רֶע טאָה ְּךאָנ רַד ןְמעֶג ןייַא
 קּוסָּפ ןייֵא ריִמ גאָז םיא ּוצ רע טְנאָז דְניֵק
 טֶה רֶע ןעֶד טְניִרעֶלעֶג טְנייַה טְסאָה ּוד םָו
 םוו ןְביִרְּפ לֶוַמ ןייַו טְלאָועֶג ְּךֹוא םֶד ְּךֶרֹוד
 טאָה ןעֶגאָז םיִא טעוֶו דְניֵק סד קּוסָּפַא רַּפ
 יִתָמקְג יִּתַתָנַק קּוסָּפ םעֶד טְגאָועֶג דְניִק םֶד
 יוִו טאָנ טְנאַועֶג ןֹוריִנ רֶד טֶה וגו םֹודָאָּב
 ןיֵא ְּךאָנ רעֶד ליוִו נּוא ןְכאַמ בּורָח זֹוה ןייַז
 בּורָח סאָד טעוֶו סאוָו םעֶד ןיִא ןאָמ הָמקָנ
 טאָה נּוא ןְפאָלעֶג קעוַא רֶע זיִא ֹזַא ןְכאַמ
 ןִמּוקעֶג םוַרַא םיִא ןּופ זיִא ןעוֶועֶג ריגִמ ְךיז
 ןיִרעֶרְנַא ןייֵא טְקִיִׁשעֶג ןעֶמ טֶה ריִאֵמ יִּבַר
 ןְמּוקעֶג רע זיִא םֹונָיּפְסַא ןְסייֵהעֶג טאָה רֶע
 ראָי ייֵרָד טאָמְש איִד טְרעֶנעֶלּב טאָה נּוא
 םִיַלָשּורְי ןיִא ןאָמ טְנעֶקעֶג טיִנ ריִא טֶה נּוא
 ןְסייֵהְג טֶה רָנייֵא םירָיִׁשַע ירד ןעוועֶג ןיִנעֶז

 ןְסייֵהעֶג טֶה רֶרעֶדְנַא רֶד ןֹויְרָנ ןֶּב ןֹומיִדְקִנ
 ןָסייֵהעֶג טאָה רָטיִרָד רֶד עוכָׂש אֶּבלַּכ ןֵּב
 ןעוֶועֶג טיִנ זיִא סאָד נּוא תַסָּכַה תיִציִצ ןֵּב
 םּורָד טֶה רֶטֶׁשְרעֶג רד ןְמעֶנ יִטְכעֶר יֵרעייז
 םיִא זיִא סע לייוו ןֹוירג ןֵּב ןומידקנ ןְסייֵהעֶג
 טעֶנייַו ןּופ טֶה ןיִז איִד סֶד סֶנ ןייֵא ןְהעֶׁשַעֶג
 יד ןעֶד ףְראַד איִז יו רֶגְנעֶל טְנייֵׁשעֶג ןיִנעוֶו
 ייֵרְד םִיַלָשּורְי ןייק ןייג ףֹוא ןיִנעֶלְפ לֵאָרְׂשִי
 תֹועּובְׁש םיִא נּוא חַסֶּפ םיִא ראָי ןיִא לאָמ
 לֵאָרְׂשִי יד ןיִנעֶז לאָמ ןייֵא תֹוּכּוס םיִא נּוא
 ןייק טאַהעֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג ףֹוא
 ֵּב יִנֹוּב רעֶד ןְגְנאַנעֶג ויִא ןְקְניִרְמ ּוצ רָסאֹוו
 ףְלעוֶוְצ טאַהָג טֶה םוָו הָרְרְׂש ןייַא ּוצ ןויִרִג
 ייֵל טְנאָועֶג םיִא ּוצ םֶה נּוא רֶסאַו ןעֶנּורְּב
 נּוא טייַצ רֶד ןיִא זיִּב רֶסאֵוו ןְנּורְּב יִד ריִמ
 רָפאוו ןייֵק טייַצ רָד ןיִא ריִד לעֶֶו ְךיִא ןעוֶו
 ןֵכיִלְטיִא ראַפ ריד ְּךיִא לעוֶו ןְּבעֶג ּפָא שיִנ
 טייצ יִד נּוא ןָּכעֶג רֶלאָנ ןְטְנעֶצ ןייֵא ןֵנּורְּב
 טיָנ ויִא ןעֶגעֶר ןייק גּוא ןעֶנְנאַנעֶג םֹוא ויִא
 טיִמ ןעֶנּורְּב איִד ןעֶליִּפ רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג
 ןעֶמְצעֶל םעֶד ןּופ היִרָּפ רעֶד ןיִא רעֶסאוַו
 רֶע טְקיִׁשעֶג םיִא ּוצ הָרָרָׂש רֶד טאָה גאָט
 רָסאוו רָדָא ןיִלעֶמְׁש ּוצ דְלעֶג םָד םיִא לאָז

 סּורָג ְךאָנ ויִא גאָט רֶד טְרעֶפְנעֶג יִנֹוּב טֶה
 ןעֶגּורְּב עֶנייַד סאָד ןייֵג ןעֶנעֶר ליִּפ ןאק םִע
 ןּופ רעֶד הָרָרְׂש רעֶד טאָה ןיִרעוֶו ליִפְְלאָז

 טכאלעג
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 ראָי עֶצְנאַנ םֶד טְנאָועֶנ טאָה נּוא טְכאַלעֶג
 !טעוֶו טְנייַה נּוא ןְגְנאַנעֶג טיִנ ןעֶנעֶר ןייק זיִא
 ןעֶועֶג ְּךַלייֵרְפ רעֶייִז זיא רֶע נּוא ןיִנעֶגעֶר
 ןֵמעֶג רֶלעֶג םיִועֶג טעוֶו רֶע טְנייֵמעֶג טֶה רֶע
 ןייַרַא ץֶחְרַמ ןיִא ןְגְנאַגעֶג הָחְמִׂש רַּפ זיִא נּוא
 תיֵּב ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ויִא יִנֹוּב קיִדַצ רעֶד נּוא
 ןיִא ןאָּטעֶג ןָא ְּךיִו טאָה נּוא ןייַרַא ׁשֶרְקַמַה
 טְגאָזְג טֶה גּוא ןאַטעֶג הָלֵפְּת טֶה נּוא תיֵלֵט
 ריד רַפ טְסּואוועֶג זיִא סֶע םָלֹוע לָׁש ֹונֹוּבִר
 רֹובָּכ ןייַמ ןּופ ןאָטעֶג שיִנ םֶד ּבאָה ְּךיִא םֶד
 איד יֵדְּכ ןיִנעוֶו דֹובָּכ ןייַד ןּופ ראָנ ןיִנעוֶו
 םִַלָשּורְי ןייק לֶגָר הָלוע ןיִעֶז סו לֵאָרְׂשִי
 ןֵמּוקְנזיִא דְלאַּב ֹוזַא ןקְנירְמ ּוצ ןְּבאָה ןְלאָז
 לּופ ןיִנעֶז ןעֶנּורְּב עֶּלַא סאָד ןעֶנעֶר רֶסֹורְנַא
 גיִרָּביִא ְּךאָנ זיִא םע נּוא רֶסאַוַו טיִמ ןֶראוָועֶג
 דאָּב םעֶד ןּופ זיִא הרָרְׂש רעֶד נּוא ןעוֶועֶג
 תיֵּב םעֶד ןּופ זיִא יִנֹוּב נּוא ןעֶגְנאַנעֶג םֹורא
 טְנעֶנעֶגַּב ְך ןְּבאָה נּוא ןְגְנאַנְנ םֹורַא ׁשֶדְקִמַה
 דֶלעֶג ריִמ ּביִג הָרָרְׂש םּוצ טְנאַועֶג יִנֹוּב טֶה

 הֶרָרְׂש רֶד טֶה ןְמּונעֶג ריד ייּב ּבֶה ְּךיִא יו !
 זיִא ןעֶנעֶד רָד םֶר םיוִועֶג םייוַוְךיִא טְגאָזעֶג
 ְךיִא רֵּכֶא ןיִנעוֶו טעֶנייַד ןּופ ןעֶגְנאגעֶג ראָנ
 םֶד ריִמ טָסּומ ּוד סד הנעט ןייא ְּךאָנ ּבאָה
 - ןְגנאַנעֶג רָטְנּוא ןֹוׁש זיִא ןיִז איֵד ןְּבעֶג דְלעֶנ
 גּוא טְואָלעֶג םֹוא טייצ יד ןֹוׁש ְךיִז טֶה ֹוזַא
 זיִא תושר ןיימ ןיִא ןְְנאַנעֶג זיִא ןעֶנעֶר רעֶד
 קימהיב ןיא ןְגְנאַנעֶג רֶריִו יֵנֹוּב קיִדַצ רעֶד
 טְנאָזְג טֶה גּוא ןאָטעֶג הָלפִּת רֶדֵיוִו טֶה נּוא
 ריִמ סאָד טְלעוֶו רֶד ווו םֶלֹוע לָׂש ֹונֹוּבִר
 וזַא ּוא טְלעוו רֶד ןּופ עֶטְסְּביִלעֶג יד ןיִנעֶז
 םעֶד טיִמ ןאמעֶג םֶנא ריִמ טְסאָה ּוד איו
 דְלאַּב ֹוזַא ןיִז רֶד טיִמ םֶנֵא ריִמ הּוט ןעֶנעֶר
 יַד טייֵרָּפְׁש ּוצ טאָה נּוא דָניוֵוַא ןְמּוקעָג זיִא

 ּבֹוהעֶג ןָא רֶדיוִו טאָה ןיִז יד נּוא םְנעֶקְלאוָו
 טְנייַה טְגאָזִנ הֵרָרְׂש רֶד טֶה ֹוזַא ןעֶנייֵׁש ּוצ
 טְניֵׁש יז יד לייַו ןעֶנאָמ שיִנ ְךיִד ְךיִא ןעק
 ויִא סאָד ןֹומיִדְקַנ ןעֶסייֵהעֶג רע טאָה םּורָד
 יד טֶה ןיִנעוֶו טעֶנייַז ןופ ןעֶד ןעֶנייֵׁש שטייט
 ןעֶדנ זיא ןְמאָנ רֵּמְכעַר ןייַז רֶּבִא טְנייֵשְג ןיִ
 ןפ ןכייתעג םּורָד ראה הרע ייד ר
 םיִא ּוצ זיִא סאוָו רעד לייוו עַיבֶׂש אָּבְלַּכ
 רָע זיִא דֶנּוה ןייֵא יוִו גירָגנה ןְגְנאַנעֶג ןייַרַא

 שדקמה תיב ןברוח

 הי רײד א יעו+ א גיבן

 . ׁשְטייַמ זיאו אָּבְלַּכ ןעֶד .םאֵ ןְנְנאַנעֶג םֹורַא
 / רעֶד טאז ׁשְמייט זיִא עּובֵׂש נּוא דָנּוה ןייא

 - תַסֶּכַה תיִציִצ ןֵּב ןָסייֵהעֶג םּורָד טֶה רָטיִרְד
 / םֶּפעֶלְׁשָנּדאָנ םיִא ְך'זןְּבאָה תיִציִצעֶנייַזלייו
 : םיִריִׁשע ליה יד ןּופ רֶנייֵא דרע רֶה ּוצ זיֵּב

  םאָטְׁש עַצְנאַנ איִד לעוֶו ְךיִא טְנאָועֶג טאָה
 . רָרעֶרְנַא רָד ןֵטְׁשְרעֶג נּוא ץייוַו טימ ןֶיִפְׁש
 . םאָטְׁש עַצְנאַנ איִד לעוו ְךיִא טְנאָזעֶג טאָה
 , נוא ?ייֵא םֹוּב טיִמ נוא ןייַוַו טיִמ ןעֶויֵּפְׁש
 ןְויּפׁש ייֵז לעוֶו ְךיִא טְגאָזעֶג טֶה רֶטיִרְד רֶד
 , ּוצ טְּבֹולעֶג םיִמָכֲח איד ןעֶּבאָה ץֶלאָה טיִמ
 , פאָטַא ּוצ ןעֶד ץְלאָה ןְּבעֶגעֶג טֶה םָו םעֶד
 . ץְלאָה ְךיִלְטְסעֶמ ריִפ ןְּבאָה ןעֶמ וימ ץייו
 ּבעֶגְג לָסיִלְׁש עֶנייַו עַלַא טֶה אָדְסִח בַר ןעֶד
  ץְלאָה ןּופ לֵסיִלְׁש םעֶד ראָנ טְכעֶגְק ןייַז ּוצ
 איד נוא טְכעֶנק ןייַז ּוצ ןְּבעֶגעֶג טיִנ רֶע טֶה
 טאָטְׁש יד ןוייֵפְׁש ּוצ טאַהג ןְּבאָה םיִריִׁשֲע
  ןיִנעֶז טאָטְׁש ןיִא נוא ראָי גיִצְנאוַוְצ גּוא ןייֵא

 םיִמָכַח יד ןְּבאָה טייל עֶטְכעֶלׁש ליפ ןעוֶועֶג
 טאָטְש רעֶד ןּופ ןייֵג םֹורַא רֶמאֵל טְנאָועֶג
 . יִטְכעֶלְׁש יד ןְּבאָה ייֵז טימ םֹולָש ןְכאַמ ּוצ
 . רָמאָל טְנאַזג ןְּבאָה נּוא טְלאָועֶג טיִנ טייל
 ןְּבאָה ןְטְלאַה הָמָחְלִמ אייֵז טימ ןייֵג רָמעֶּב
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶד טְלאָועֶג טיִנ םיִמָכָח איִד
 זַא ןקִיַלְנַּב טיִנ טעוֶו ןעֶמ סאָד טְסּואוועֶג
 ןְּבאָה גוא ןְגְנאַנעֶג טייל יִטְכעַלְׁש איד ןיִנעֶז
 ןּופ נּוא ץייו ןּופ תֹורְצֹוא איד טְנעֶרְּב רַפ
 ּוצ םאְוו ןעֶּבאָה טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ןָטְׁשְרעֶג
 ןמְלאַה הָמָחְלִמ ןייֵגןעֶזומ יז יִלעֶו ֹזַא ןיִסֶע
 טאָטְׁש ןיִא רָגְנּוה םֹורנַא ןראָווג זיִא םָע נּוא
 יִד ןופ רָטְצֶלֲע רֶד ןעוועֶג זיִא אָרְקיִס אָּבַא
 םִיַלָשּורְי ןיִא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז וו טייל יִטְכעֶלְׁש
 רָטְסעֶוְׁש רעֶד ןּופ ןּוזַא ןעוֶועֶג זיא רע נוא

 ְךאָנ ןְגָחוי 'ר טאָה וזַא יאְּכַ ןּב ןָנָחֹוי 'ר ןּופ
 ּוצ לאָז רֶע ןְסייֵהעֶג טאָה נוא טְקִיַׁשעֶג םיִא
 רעֶד לאָז ׁשֶנעֶמ ןייק םאָד דֹוסְּב ןְמּוק םיִא
 ןנָחֹוי 'ר טאָה ןְמּוקעֶג רע זיא ןֶסיוִו טיִנ ןּופ
 טיִג ריִא טעֶוֶו ְּךאָנ גְנאַל יוִו טְגאָועֶג םיִא ּוצ
 נּוא רֶסייֵק םעֶד טיִמ ןעֶכאַמ םֹולָׁש ןעֶזאָל
 לייוַו רֵגָנה ןיא טְלעוֶו עֶצְנאַנ יד טייֵמ ריִא
 | אָרָקיִס אָּבַא טֶה ןיִסֶע ּוצ םוו טיִנ טֶה ןעֶמ
 - יי לע ְךיִא ןעו ןאָט ְּךיִא לאָז םו טְגאָזעֶג
 ר לע ךימ אייֵז ןיִלעוֶו ןעֶגאָו םיִּפֲע



 יו הָצֵע ןייִא ריִמ ּביִנ טְנאַועֶג םיא ּוצ ןְנָחֹוי
 םֹורַא טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןינעק לאָז ְךיִא ֹוזַא
 םיִּפִע ךיִא לעֶו רֶמאָט רֶסייֵק םעֶד ּוצ ןייֵג
 םיִא ּוצ אָרְקיִס אָּבַא טאָה ןייַז ליִצַמ ןינעק
 איד נּוא קְנאַרְק ְךיִד ְּךאַמ ֹוזַא הּומ טְנאַועֶג
 הָלֹוח רֹקֹבִמ ןייֵנ ְךיִד טעוֶו טאָטְׁש עֶצְנאַנ
 ריִד םּורַא ןעֶלאָז םיִרָיִמְלַּת עֶנייַד נּוא ןייַז .
 םעֶנ נּוא םָסֹוג טְסיִּב ּוד איוִו ְּךייֵלְנ ןייֵמְׁש .

 םוו ריִד ןּבעֶל גייַל נוא הָליִבְנַא ןּופ ׁשייֵלְב
 טְסיִּב וד ןעֶנייֵמ ןעֶמ טעוֶו וזַא טְקְניִטְׁש םָד !

 ןעֶמ ןואָל םֹורא ךיד יז ןיִלעוֶ ןְּבראַמְׁשעֶג
 ְךיִד זאָל נוא ןְגְעֶרְּב הָרּובְק ּוצ .ְּךיִד לאָז .

 םיִדִיִמְלַּת עֶנייַד ראָג ןְגאָרְמטיִנ רֶרעֶדְנַאןייק !
 גיִדָּבעֶל טְסיִּב ּוד םֶד ןְסיוִו טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ !
 םֶה ןָמֹוטַא ןּופ רעֶגְניִרְג זיִא רֶניִדְּבעֶלַא ןעֶד !
 ןְּבאָה םידימְלַּת עֶנייז ןאָטעֶג וזַא ןֵנחֹי יִּבַר !
 םּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז ייֵז זַא גּוא ןְגאַרְמעֶג םיִא |
 טְלאָוג םיִא טייל יִטְכעֶלְׁש יִד ןְּבאָה רֶעֹוט !
 טֶה טיִנ טְּבעֶל רֶע ּבֹוא ןָביְִּפ ּוצ ןֶכעֶמְׁש -
 ַא ןעֶנאָו טעוֶו ןעֶמ טְגאָועֶג אָרְקיִס אָּבַא !

 ןֵכאָטְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יִּבר םעֶנעֶנייֵא רֶעייֵז
 ָבַא טאָה ןֶסֹוטְׁש טְלאוָועֶג םיִא ייֵז ןְּבאָה
 רֶעייו זַא ןעֶגאָז טעוֶנ ןעֶמ טְגאָזעֶג אָרְקִיַס

 ייֵז ןְּבאָה ןֶסֹוטְׁשעֶג ייֵ ןְּבאָה יִּבִר םעֶנעֶגייֵא !
 םֹורַא םיִא טֶה ןעֶמ נּוא רֶעֹוט םעֶד טְניֵּפְשִנ
 זיִא ןְמּוקעֶג םֹורַא זיִא רֶע זַא נוא ןְגאָרְטעֶג
 םיִא ּוצ טְנאַז נּוא םֹוניֵפִסַא ּוצ ןְגְנאַנעֶג רֶע
 טְגאָועֶג םוניַּפְמַא טֶה ְּךֶלֶמ ריד ףוא דיִרְּפ

 הָתיִמ ביָיַח לאמ ייוֵוְצ טְסיִּב ּוד ןֵנָחֹוי יר ּוצ !
 אוד נוא ְךֶלֶמ ןייק טינ ןיֵּב ְךיִא לאָמ ןייֵא
 ריִמ ןופ ּוטְסעֶּפְׁש ֹוזַא ְּךֶלֶמ ְּךיִמ טְסְפּור

 םּוראוָוְךלֶמַא או ןיִּב ְךיִא ןעוו יִרעֶדְנַא םֶד !
 טאַה ןְמּוקעֶג טיִנ היִמ ּוצ רעֶהַא זיִּב ּוטְסיִּב

 םיִועָג טְסיִּב אּוד טְנאָועֶג םיִא ּוצ ןִנָחֹוי 'ר -
 נּוא םִיַלָׁשּורְי זַא סייוֵו ְךיִא ןעֶד ְּךֶלֶמ ןייֵא

 טְרעֶפְנֶעַג רעֶּביִא טעוֶו שְרקמַה תיֵּב סאָד !
 פא ןיִנְרעֶל רימ נּוא .דְנאַה ןייַד ןיא ןיִרעוֶו -
 טעוֶו ׁשֶרֶקַמַה תיֵּב םאָד םֶד קּוסָּפ ןייֵא ןּופ !
 דְנאַה רעֶד ןיא טְרעֶפְנעֶג רֶּביִא ןיִרעוֶו ראָג !
 נוא ְךֶלֶמַא ןייַו םיוִועֶג ּוטְוּומ ֹוזַא ְּךֶלֶמַא ןּופ -
 ריִד ּוצ ןיִּב ְּךיִא םּוראָו טְסְנאַז ּוד םִו םָד -

 םִו טייל יִטְכעֶלְׁש איד ןְמּוקעֶג טיִנ רעֶיַרְּפ
 יג טְאָלעֶג טיִנ ְךיִמ ןְּבאָה טאָטְׁש רֶד ןיִא
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 סאַּפַא טֶה רַנייֵא ןעוֶו טְגאָועֶג םונָיַּפְפַא טֶה
 טְלעקְיוועֶג םּורַא זיִא גְנאַלְׁשַא נוא גיִנאָה
 טיִנ גיִנאָה םעֶד ןעֶמ ןעק; םיִא ְּךְרֹוד םאָד
 נּוא םאפ סאָד ןעֶמ טְכעֶרְּב וצ ןְמעֶנ םֹורַא
 ּוטְסְלאָוו ְּךֹוא ֹוזַא גיִנאָה םעֶד טְמעֶנ ןעֶמ
 אוד יֵדָּכ ןעֶכעֶרְּב ּוצ רעומ איִד טְּפְראַרעֶג
 ןָָהֹוי 'ר טאָה ןעֶמּוק םֹורַא ןיִנעֶק טְסָלאָז
 ןיִרָפְנֶע טְנעֶקעֶג טיִנ טֶה גוא ןְגיוְׁשעֶג ליִטְׁש
 ָנחֹוי 'ר ןיא זיִא סע טְגאָועֶג אָּביִקֲע,'ר שֶה
 (םיִמָכַח ביִׁשֵמִנ קּוסָּפ רֶד ןֶראוָועֶג םִיּוקְמ
 עֶניִלק איד טְרעק רַּפ טאָג ׁשְטייַט זיִא םֶד
 ראַפ רֶע טּוט הָעָד רעֶייֵז נּוא ְּךיז רעֶטְנּוא
 ןשְנעֶמ םָר ףֹוא טְמּוק םִע ןעוֶו ןעֶד ןֵשיִראַנ
 טיִמ ןְטיֵה רַפ טיִנ ְּךיִז רֶע ןעק וייִּב הָליֵלָח
 טְנאקג טינ ןֵנֲחֹוי 'ר טֶה ְּךֹוא ֹוזַא הָמְכָח ןייַז
 ןיִרעֶפְנֶע טְלאָועֶג םיִא טֶה רע ןעֶד ןירפְנֶע
 ּפאָרא טְמענ ןעֶמ נּוא גְנאוַוְצ ןייֵא טְמעֶנ ןעֶמ
 ץְנאַג םאַפ םאֶד טְזאָל ןעֶמ נּוא גְנאַלְׁש איד
 יִטְכעֶלְׁש יד לאָז ְךיִא טְראַוג ְךיִא ּבאָה ֹוזַא
 ץְנאַג לאָז טאָמְש יד נּוא ןְמּוק רָּביִא טייל
 ןְכאַמ םֹולָׁש ריִד טיִמ לעוֶו ךיִא נוא ןָּבייַלְּב
 זיִא רעֶרעֶג ֹוזַא םיִא טיִמ טאָה רֶע איו נּוא
 רעֶד טְגאָז נּוא םֹור ןּופ ַחיִלָׁשַא ןעֶמּוקעֶג
 טייַל יִסֹורְנ יִד נּוא ןָּבְראָטְׁשעֶג ויִא רֶסייֵק
 טאָה רֶסייֵק ןייֵא רַפ ּךיִד ןיִרעֶגַּב םֹור ןּופ
 טאָה נוא ְּךיִׁש ןייֵא ןאָמעֶג ןָא טאַהעֶג רֶע
 טינ רֶע טֶה ןיִרעֶדְנַא םעֶד ןאָט ןָא טְלאוָועֶג
 טְלאָועֶג ְּךיִׁש םעֶד רֶע טֶה ףורַא טְנעֶקעֶג
 טאָה ּפאָרַא טְנעקעג טיִנ רֶע טֶה ןאָט סֹוא
  יר טאָה סאָד זיִא סאו טְנאַועֶג רֶסייֵק רעֶד
 רעַצְמ טיִנ ְךיִד אייז רֶסייֵק םוצ טְגאַועֶג ןנֶחֹוי
 ןייַד זיִא ןָמּוקָג הָרּוׂשְּב עָטּוגַא זיִא ריִד ןעֶד
 טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יוֵו וזַא ןְראָועֶג טעֶּפ ןייֵּב
 טעֶפ טְכאַמ הָרָוׂשְּב עַמּוגַא (הָבֹומ העּומְׁשנ
 ןאָט ְךיִא לאָז םוָו רַסייֵק רֶד טְגאָז ןייַּב םעֶד
 טְגאָג ןֲֵֹוי יר טֶה ּפאָרַא לאָז ְךיִׁש רֶד םֶד
 רעֶד טעֶֶו דֶנייַפ ןייַד ריד רַּפ ןייֵג ריִפ זל
 קיספ ןיִא טייֵטְׁש וזַא ןעֶד ןיִרעוֶו רָגאָמ ןייֵּב
 טְרעוו ןייֵג ךיז רַפ אֵנֹוׁשַא טְהעֶז רָנייֵא ןעוֶו

 ןאָטעֶג ֹוזַא רָפייֵק רעֶד טה רֶנאֶמ ןייֵּב ןייַ
 ּוצ רָסייֵק רֶד טֶה ּפאָרַא ְּךיִׁש רָד םיִא זיִא
 םּוראו ניִלְק ֹוזַא טְסיֵּבּוד ןעוֶו טְגאָועֶג םיִא
 יר טאָה ןְמּוקעֶג טיִג רעֶירּפ ריִמ ּוצ ּוטְסיֵּב

 ןנחע
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 סאָד טְגאָועֶג ריִד ּבאָה ְךיִא טְגאָועֶג ןְגחֹוי
 טיִנ ְךיִא ּבאָה םייל יִמָכעָלְׁש איד רעֶּביִא

 טְנאָזְנ םיִא ּוצ רָסייֵק רַד טֶה ןֵמּוק טְנאקעֶג
 ּוד םאָד טְגאָועֶג ְּךֹוא ריִד ְּךאָד ּבאָה ְךיִא
 ןעֶכעֶרְּב ּוצ רעוט םעֶד טְפְראַרעֶג טְסאָה
 לעו נוא ןייֵנ קעֶוַא ךיִא לעוֶו דֶנּוצַא נּוא
 ראָנ ןעֶקִיִש טְרָא ןייֵמ ףֹוא ןיִרעֶדְנַא ןייַא
 םֶה ןאָט ריִד ְּךיִא לעוֶו ריִמ ןּופ סיִּפִע טעֶּב
 טאָטְׁש יִד ריִמ ּביִנ טְנאַועֶג םיִא ּוצ ןְנֶחֹוי 'ר
 םָד ריִא ןיִא ןיִנעֶז םוִו םיִמָבֲה יד נּוא הָנְבַי
 ְּבעֶל ואָל נוא ןְכאַמ בּורָח טיִנ יִז טְסְלאָז ּוד
 זיִא רֶע ןעֶד לֵאילְמַג ןֶּבִר ןּופ הָחָּפְׁשִמ איד
 רעֶטְקאָד ןייַא ריִמ ּביִג נוא ְךֶלֶמַה דַוָד ןּופ
 איד ןיִנעֶז קֹודָצ 'ר ןעֶד קֹודָצ 'ר ןעֶלייֵה ּוצ
 ןיִנעוֶו ןּופ ןעֶּפְמיִרְׁשעֶגְנַא ןעֶראָו םיִרעֶדעֶג
 סאָד םֶד טְסאַפעֶג טֶה רֶע םוִו ןְטְסאַפ ליפ
 טאָה ןיִרעוֶו בּורָח טיִנ לאָז ׁשֶרְקַמַה תיֵּב
 ְךֹוא אָד םיִא טָה טאָנ טְנאַועֶג אֶביֵקֲע יִּבַר
 טְפְראַרעֶג טֶה רע ןעֶד ןְמּונעֶג ּוצ לָכֵׂש ןייַ
 ןייק םִיַלָׁשּורְי ףֹוא לאָז רֶע םאָד ןְמעֶּב ּוצ
 ךיז טֶה ןֵנָחֹוי 'ר רֵּבִא ןְטְלאַה טיִנ הָמָחָלִמ
 ןָא ְּךאַו יִסֹורְגַא טעוֶו רע ןעוֶו טְכאַרְטעֶג
 טיִנַּדֹוא ְּךאַז עֶנייֵלקא ּוליִּפֲא רֶע עו ןְטיִמ
 לעוֶו ְּךיִא ןיִרעוֶו וְגֹורְּב טעוֶו רע לייוו ןאָמ
 רֶע טעֶו ֹוַא ןְטיִמ ןָא ְךאַז עֶנילקַא רֶסעַּב
 זיִא םֹותייֵּב תַּב אָתְרֶמ .ןאָט סיוִועֶג סאָד
 איז טאָה םִיַלָשּורְי ןּופ עֶטְסֶכייֵר יד ןעֶועֶג
 קְראַמ םָד ףוא ייֵנ טְכעֶנְק ריִא ּוצ טְנאָועֶג
 זיִא רָע ויִּב לעֶמ לֵמעַז סייוַו ריִמ ףוק נּוא
 טְפֹוק רַּפ ץֶלַא זיא קְראַמ םָד ףֹוא ןֵמּוקעֶג
 םייַו ןייֵק טְנאָז נּוא ןֵמּוקעֶג רֶע זיִא ןֶראוָועֶג
 עֶטְסאָרְּפ סאָד ראָנאָד טיִנ ויִא לעֶמ לֶמעֶז
 ףוק ייֵנ טְגאָועֶנ יִז טֶה אָד זיִא לעמ עסייוו
 לעָמ עֶסייֵו םָד רֶע טֶה ןְגנאַנעֶג זיִא רֶע יא
 נּוא ןְמּוקעֶג רַדָיוִו רֶע זיִא טְמֹוז ראַפ ְּךֹוא
 ראָנ אָד טיִנ ְךֹוא ןֹוׁש זיִא לעֶמ םייוַו טְנאָז
 ףוק ייֵנ טְגאָועֶג איז טֶה אָד זיִא לעֶמ ּבאְרָנ
 עֶּבאָרְג םאָד רֶע טֶה ןְגְנאַנעֶג זיִא רע רֶדייֵא
 טֶה נּוא ןְמּוקעֶג רע זיִא םָמֹוז רַפ ְּךֹוא לעֶמ
 אָד טיִנ ְךֹוא ויִא לעֶמ ּבאָרְג ןייק טְגאָזעֶג
 ייֵג טְנאָועֶג איִז טאָה אָד זיִא לעֶמ ןִטְׁשְרעֶנ
 םאֶד רע טאָה ןעֶגְנאַנ רָד זיִא רֶע ייֵא ףֹוק
 ְךיִו איז טאָה טְמוז רַּפ ךוא לעָמ ןטׁשְרעֶנ

 שדקמה תיב ןברוח

 / םיִא ןיִא ְךיִז ןיִרעֶכעֶז רַפ ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי

 סאו םיִׁשָרק יֵשְָק ןיִא ןְנאנעֶג ייֵרַא זיִא

 ֹוַא ןאָמעג ןָא ְךיִׁ עֶריִא טאַהעֶג טי ְךאָנ
  ןתעֶו ןייֵג ןייֵלַא לעו ְּךיִא טְנאָועֶג איִז טאָה
 , יו נּוא ןיִסֶע ןעֶגיִרְק סיִּפִע ְךיִא לעֶוו רֶמאָמ
 ,ןּופ הָאוצ טּפעֶהַּב ְּךיִז טֶה ןְגְנאַנעֶג זיִא איִז
  ןֵּבְראָטְׁשנ ןּופ רֶדיִז זיִא סיִפ ריִאְזיִא הָמָהְּבַא
 .ןְראוָועֶג ןְנֹוצרע לֶדייֵא רעֶייִז זיִא איז לייוו

  ןֶּבְראָטְׁשְנ טינ ןּופ רֶד זיִא יִז ןְנאָז לייֵמַא נּוא
 ,קֹודָצ 'ר ןּופ נייַפ יִד ןְסעֶגעֶנ ףֹוא שֶה יִז ראָנ
 ,קודָצזר ןעֶד ןֶּבְראָטְשעֶג ןּופ רֶד יִז זיִא ֹוזַא
 .םעַו ׁשֶרֹקִמַה תיֵּב םָד סאָד טְסּואוועֶג טֶה
 ,גיצְרעֶפ טְסאַפעֶנ רֶע טֶה ֹוזַא ןיִרעוֶו בּורָח
 , םּורָח טיִנ לאָז ׁשָדְקִמַה תיֵּב סאָד סֶָד ראָי
 ןּופ ןעֶמ טֶה ןָסעֶנעֶג טֶה רֶע ןעוֶו נּוא ןירעוֶו
 נוא ןְסעֶנעֶג טֶה רֶע םוָו ןְהעֶועֶנ גיִנייוַו ןֶסֹוא
 | ְסייּב ןָא טְלאָזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו טְכאַנ עֶלַא
 / איִז רֶע טֶה גייַפַא טְכאַרְּבעֶג םיִא ןעֶמ טֶה
 || ןְפְראַוְג קעוֶוַאְךאָנ רֶד יִז טֶה גּוא ןְנֹועֶג םֹוא
 .ףֹוא איז טֶה נּוא ןָנּופעֶג אָתְרֶמ טֶה נייַפ יִד
 / ןּופ רעד זיִא נּוא רֵגְּוה םֹורָג ראַפ ןְסעֶנעֶג

 / םֶה איז זַא גוא טייֵקְקּואיִמ רַפ ןֵּבְראָטְׁשעֶג
 || ריא ןֵמעֶג ןְסייֵהעֶג יִז טֶה ןְּבְראַטְׁש טְלאָועֶג
 . ןֶסאַנ איד ןיא ןָפראוו נוא רֶּבָליִז נּוא דְלאָנ
 ְךאָנ סאָד-ּךיִא ףְראַד סאוָו טְגאָזעֶג טֶה נּוא
 קּוסּפ רַָד ןְראוָועֶג םִיּוקִמ זיִא ֹוזַא טֹוט םעֶד
 ןפְראַו אייֵז ןיִלעוֶו דְלאָנ נּוא רֶּבְליִז רייז
 || ןְגְנאַנעֶג זיִא רַסייֵק רעֶד גּוא .ןעֶסאַנ יִד ןיִא
 - זַא נּוא םּוטיִט טקִיִׁשעֶג טאָה נּוא םֹור ןייֵק

 - ןייֵא טאָטְׁש איֵר רע טאָה ןֵמּוקעֶג זיִא רֶע
 ןּופ טאָנ רָד זיִא יוִו טְנאָועֶג טֶה גּוא ןְמּונעֶג

 רֶע נּוא ןָפְלעֶה טינ אייז רֶע טְמּוק םּוראוָו

 ; רֶד ץיח ןייֵג ןייַרַא טְראָטעֶג טיִנ טֶה רָנייֵק
 ןֵמּנעֶג טאָה נוא רֹוּפַּכ םֹוי םיִא לֹודָנ ןַהֹּכ

  ןאָטְגֹו ץְכעֶלְׁש טְראָד טֶה נּוא הָרֹוּת רֶפָסַא
 / טאָה רֶע ןאָמעֶג עֶׁשֶר רעֶד טאָה רעֶמ ְךאָנ

 .ּבְראַקַאאיוִו ֹוזַא תֶכֹורָּפ םעֶד ןּופ טְכאַמעֶג
 םיִלַּכ עֶלַא טְגייֵלעֶג ןייַרַא ןעֶניִרְוטאָה נּוא
 , טְנייֵלעֶג םֶדטֶה נּוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ
 . טאָטְש ןייַא ןּופ ןְראָפעֶג זיִא נּוא ףיִׁשֲא ףֹוא
 טיִמ רעד ְּךיז טאָה נּוא .רעֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ

 , םֶה רֶע ןעֶד קְראַטְׁש זיִא רֶע םָד טְמיִראַּב
 איו נּוא טְכאַמעֶג בּורָח ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָר



 ןעֶמּוקעֶג זיִא םַי םעֶד ףֹוא ןְראָפעֶנ זיִא רֶע
 ןקְניִרְט רֶד ףיִׁש יד טְלאוָועֶג טֶה נּוא דניִוַא
 טאָג רָד סאָד העֵז ּךיִא טְנאָזעֶג םּוטיִמ טֶה
 ראָנ טיִנ טייֵקְראַטְׁש ןייַז טאָה םיִדּוהְי ןּופ
 ןְסְלאַהעֶג הָמָחְלִמ טֶה רֶע רֶסאַו םעֶד ףֹוא
 ןיִא טְקְנעֶרְט רעֶד םיִא רֶע טֶה הֹערּפ טיִמ
 ןייֵג רֶע זאָל קְראַטְׁש זיִא רֶע ּבֹוא רָסאוַו
 ןְטְלאַה הָמָחְלַמ רֹיִמ טיִמ ׁשיִנָקיִרְט רֶד ףֹוא
 םעֶד ןּופ לוק תַּבַא ןעֶגְנאַנעֶג םֹורַא זיא ֹוזֲא
 ּבאָה ְךיִא עֶׁשָר ןֵּב עֶׁשֶר ּוד טְנאָז נּוא לָמיִה
 ןּופ רעֶנעֶלק זיִא סאוָו ׁשיִנעֶפעֶׁשַּב ןייֵלְקַא
 םּוק גיִלְפ ןיִמַא זיִא סאָד ׁשיִנעֶפעֶׁשּב עלַא
 ריִא טיִמ ְּךאַמ וא ׁשיִנעקְיַרְמ רעֶד ףֹוא
 רֶד ףוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא רֶע זיִא ֹוזא הָמָחְלִמ
 זאָנ רעד ןיֵא גיִלְּפ איד םיִא זיִא ׁשיִנעֶקְירְמ
 ביז ַחֹומ םעֶד םיִא טֶה נּוא ןְגֹלְּפעֶג ןייַרַא
 ריִּפ רֶע זיִא גאָט ןייֵא טְרעֶּכעֶלעֶג רֶהאָי
 טרעֶהְג גיִלָפ יד טֶה לאַואקַא רַּפ ןְגְנאַנעֶג
 רֶד ְךיִז יִז טֶה רֶמאַּה םעֶד ןּופ פאלק םעֶד

 וצ ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶג ליִטְׁש זיִא נוא ןְקאָרְׁש |
 זיִא םָע ןעוו טְגאָועֶג םּוטיט טאָה ןיִרעֶמעֶל |

 ןניִרעֶג גאָט עֶלַא רע טֶאָה ֹוזַא ףֶליִהַא אָד
 יִד יֵדְּכ ןְּפאַלְק םיִא רַפ לאָז רֶע לאוואקַא -

 לאוַואקַא םיּוּכַע ןייַא ןייַז ליִטְׁש לאָז גיִלְּפ
 נּוא ןְּבעֶגעֶג ןֶדָלּונ ריִּפ גאָט עֶלַא רֶע טאָה !
 רע ןְּבעֶנעֶג טיִנ ראָנ רע טֶה לאוַואקַא דּויַא |

 טְסְהעֶז ּוד זַא נּונעֶג זיִא םִע טְנאָזעֶג טאָה
 ראָנ ריד ְּךיִא ףְראַדאַנוש ןייַד ןיִא הָמְקְנַא

 ניִלָפ איִד זיִא גאָמ םוקייבר זיֵּב ןְּבעֶג טיִנ ְו

 רֶמאֵה םֶד ןּופ לוק םד רַפ ןְּביִלְּעֶג ליִטְׁש
 ןְראוָועֶג טְנאוועֶגְגניִלְפ יִד זיִא ְּךאָנ רעֶד נּוא |
 לוק םעֶד ראַפ ןְּביִלְּבעֶג ליִמָׁש טיִנ זיִא נּוא |

 'ר ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע זיִּב רָמאֵה םעֶד ןּופ
 זיִא סָד דניִז עֶסֹורְנַא יוִו העָז טְגאָז רֶועֶיַלֶא |

 ןעֶמ לייוו ןעֶד ׁשיִיבִמ םעֶנייֵא זיִא ןעֶמ ןעוֶו
 ןעֶמ נּוא ןעוֶועֶג ׁשיִיַבִמ אָצְמק רַּב םעֶד טֶה
 ֹוזַא ןְּביִרְמעֶג סֹורַא הָדּועְס רֶד ןּופ םיִא טֶה
 טְסיוִו רַפ טֶה טאָנ זַא ןעוֶועֶג םֵרֹוג םָד טֶה

 ןייַז טְנעֶרְּב רַּפ טאָה נּוא ׁשְדקְמַה תיֵּב ןייַ

 טצש שדקמה תיב ןברוח

 הָלַּכ ןייֵא ׁשיִמ ןָתָח ןייֵא טְרְיִפעֶג טאָה ןעֶמ
 ןְגאָרְטעֶג ייֵז רַּפ ןעֶמ טֶה הָּפּוח רֶד רֶטְנּוא
 ןעֶלאַז אייז יו ּוצ ןיִה ןייא טימ ןאָה ןייֵא

 ְךֶרּוד זיִא לאָמ ןייֵא רעֶנעַה יוֵו ּוזַא ןיִרעֶמ ְךיִ
 איד ןְּבאָה נּוא םֹור ןּופ לִיַח סאָד ןעֶגְנאַנעֶג
 םיִדּוהְי איִד ןיִנעֶז ֹוזַא ןָמּונעֶג קעוַא רעֶניִה

 ןֵמּוקעג לִיַח סאָד ויִא ןְלאַפעֶג ןָא אייֵז ףֹוא
 רָנייֵא םיִדּוהְי יד ןׁשיוִוְצ ןעוֶועֶג זיִא ייֵז ףוא
 טְנעֶלְפ רע הֹמֹורָד רַּב ןֶסייֵהעֶג טאָה סאוָו
 טאָה נּוא לייַמ ןייֵא ףֹוא גנּורְּפׁש ןייֵא ןְּבעֶג
 רעד ןיִא ןְגאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז םָו עֶלַא טיִנְרַהעֶג
 לָׁש ֹונֹוּבַר טְנאָועֶג אָבָּצַה רַׂש רָד טֶה לייַמ
 ןעֶמּוק םּוא לאָז ְּךיִא טְסְליוִו ּוד ּבֹוא םֶלֹוע
 ןיימ טיִמ ןיִרעֶפְנֶע רֶּביִא טיִנ ְךיִמ ּוטְסְלאָז
 םֶד נוא ׁשֶנעֶמ ןייא ןּופ דְנאַה רֶד ןיִא קֶלאָפ
 ןעֶר טְלעֶכֹורְטְׁשעֶג לֹומ ןייַז טֶה הָמֹורָד רַּב
 ראַפ זָנּוא טְסאָה טאָנ ּוד טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 תֹומָחְלִמ יִרָזְנּוא ןיִא טיִנ טְסְמייֵנ נוא טְזאָל
 ויִא אֵסְּכַה תיֵּב ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג רֶע זיִא ֹוזַא
 ןייֵא טְזאָלעֶג םיִא טֶה ּוא גנאַלְׁשַא ןְמּוקעֶג
 ןְבְראָטְׁשעֶג רע ויִא םיִרעֶדעֶג יד ןיִא טְפיִנ
 םאָנ לייוַו טְגאָזעֶג אָבָּצַה רַׂש רעֶד טֶה ֹוזַא
 ְךיִא לעוֶו םּורָד םֶנ ןייֵא ןאָטעֶג ריִמ טאָה
 רֶד ןּופ זיִא נּוא ןאָמ טיִנ טאָמְׁש רָד דְנּוצַא
 םיִדּוהְי איד זַא נּוא ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא טאָמְׁש
 ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא ויִא רֵע סאָד ןְהעֶועֶג ןְּבאָה
 ןְסעֶנעֶג ןָּבאָה גּוא ןְראועֶג ְּךֶלייֵרְפ ייֵז ןיִנעֶז
 ןְדְניִצנ ןָא טְכעֶל ליִפ ןָּבאָה נּוא ןקָנירְטִג נּוא
 טאָטְׁש רָד ןּופ לייַמ ןייֵא רַפ טֶה ןעֶמ זיִּב
 םֶתֹוח םָד ףֹוא םו .בַתְּכ סֶד ןְהעֶז טְנאָקעֶג
 אָבָּצַה רַׂש רעֶד טֶה ֹוזַא ליִרעֶגְניִפ ןייֵא ןּופ
 ְךֵייֵרְּפ ןיִנעֶז נוא ןְמעֶּפְׁש םיִדּוהְי יד טְגאָזעֶג
 רֶד ּוצ טְרעֶקעֶג םּוא רֶרֵיוו ְּךיִז רֶע טֶה ֹוזַא
 טֶרָדנּוה ייֵרָד טְנאְָג ְּבאָה םיִמָכֲח יִד טאָטְׁש
 שיִמ ןיִנעז ןְדְרעוֶוְש עֶזֹלְּב טיִמ ןאַמ דָניזוט
 ןעֶנְנאַנעֶג ןייַרַא טאָמְׁש רעֶד ןיִא לאָמ ןייֵא
 טְכעֶנ ייֵרָד נּוא גאָמ ייֵרָד שיִגְרַהְנ ןְּבאָה נּוא
 גוא טְגאָלְקעֶג ןעֶמ טָּה טאָטְׁש טייַז ןייֵא ןיִא
 טאָטְׁש טייַז רעֶרעֶדְנַא רֶד ןיִא נּוא טְנייוַועֶג

 טיִנ ןירעֶדְנַא םעֶד רֶנייֵא לאָז םּורד ׁשיִלאָּפ !
 טיִמ ןאָה ןייֵא ןיִגעוֶו ןּופ נּוא .ןייַז ׁשיַיבּמ !
 רּוט טאָטְׁש יד ןְראוָועֶג בּורָח זיא ןיֵה ןייֵא

 ןעוֶו גָהְנִמ ןייַא ןעֶועֶג זיִא סע ןעֶד אָּכְלַמ
 ש

 םֶד ןּופ רֶנייֵ ןְּבאָה נּוא טְצְנאַטעֶג יי ןְּבאָה
 אָז זיִא םֹורָנ ֹוזַא טְסּואוועֶג טיִנ ןיִרעֶדְנַא

 אֹלְו יי עֵלְּב) קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש סֶע .ןעוֶועֶ
 סי וצ סאָד (בקֲעַי תֹואְנ לָּכ תֶא לֶמָח
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 רעֶד טיִנ ְךיִז טֶה נוא ןֶּבְראָד רַפ טָה טאָג
 םָד בֹקֲעַי ןּופ גנּונאוו עֶלַא רָּביִא טְמעֶראַּב

 טֶה טעֶטְׁש דניֵוט טְרָדְנּוה סקעֶז ןעֶמ טְנייֵמ
 טאַמְׁש רָכיֵלְטיִא ןיא נוא טאַהעֶגְדְלַמַהיַאַני
 זיִא םִע ליִּפ יוִו םידּוהְי ליִפ ֹוזַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 טעֶטְׁש ייֵרָד נּוא םִיַרְצִמ ןּופ ןְגְנאַנעֶג םֹורַא
 ןעוֶועֶג זיא רעֶכיִלְטיִא ןיִא סאָו ןעוֶועֶג ןיִנעֶז
 נּוא ןְנְנאַנעֶג םֹורַא זיִא םיַרְצִמ ןּופ יוִו לָּפאָט

 רַפְּכ א איְנַּבִס רַפְּכ ןֵסייֵהעֶג ןְּבאָה אייֵז
 עֶלַא ןיִנעֶז ייֵז נּוא אָיַרָכַד רַפָּכ ּוא םִיַלֲחַׁש

 .םיִמָכֲח ייֵרָד ןְסעֶועֶג ןיִעֶז םע ןְראוָועֶג בּורָח
 טְסייוֵו סע רעוֶו טְגאָזְג יז ןְּבאָהורְדְנאַנַא ייַּב

 אָיָנַכְס רַפְכ טאָטְׁש רֶד ןופ ןעֶנאָז ּוצ סיּפע
 ֶּבוהעֶג ןָא רֶטְׁשְרֶע רַד טֶה ןעֶגאָז לאָז רֶד
 רּוחְּב ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םָע טְנאָועֶג טאָה נּוא
 ןִנעֶז אייֵז נּוא הָלּותְּבַא ןעוֶועֶג שדקִמ טאָה
 תֹומּוא איד ןׁשיוִוְצ ןְראוָועֶג ןְְנאַפעֶג עֶרייֵּב
 אייז ןְמּונעֶג ףֹונ ּוצ ייֵז ןֶּבאָה תֹומּוא יד נּוא
 םיִא ּוצ איִז טאָה ןנאוו רָדְנאַנַא טיִמ ןעֶלאָז

 ריִמ ןיִא טְסְלאָז ּוד ְּךיִד טעֶּב ְךיִא טְגאָזעֶג
 ןייק ריִד ןּופ ּבאָה ְּךיִא ןעֶד ןעֶריִר ןָא טיִנ
 טֶה רּוסָא ריֵד ּוצ ְךיִא ןיִּב .ֹוזַא טיִנ הָּבּותְּכ
 טֶה נוא ןעֶג יןוצב עֶרָה תל יז רּוחַב רעֶד

 טֶה רֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא ,טְריִרעֶג ןָא טיִנ איִז
 סאָד הֵׂשֲעַמ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא םע טְלייֵצ רד
 ןייֵא רַּפ ץייוַו םאָמ גיִצְרעֶפ ןעועֶג זיִא סע
 יִסייֵרַד נּוא ןייַ ןְראוָועֶג זיִא גאָט ןייֵא ןֵדָלּונ
 ְךאָנ אייֵז ןעֶּבאָה ֹוזַא ןדלּונ ןייֵא ראַפ סאָמ
 זיִא םִע הָריֵבֲע ןייֵא רעֶסאָו ראַפ טְכּוועֶג
 ןייֵא םֶד ןְנּופעֶג ייֵ ןְּבאָה ןְראוָועֶג רעֶרעייש
 רּוּפַּכ םוי םיִא ןיִנעֶלעֶג ןיִנעֶז ןּוזַא נּוא רֶמאָּפ
 ׁשֶּוקְמ ןעֶועֶג זיִא איִז םוָו הָלּותִּב ןייַא ייֵּב
 ראַפ ןיִד תיּב סֶד אייֵז טאָה ׁשְנעֶמ ןייֵא ּוצ
 סאָמ נִיצְרעֶפ ןעֶראוָועֶג רעֶדיוִו זיִא טְנייֵטְש
 טְלייֵצ רֶדו רֶטיִרְד רעֶד טֶה .ןדְלּוג ןייֵא רפ
 שֶה סו ׁשֶנעֶמ ןייַא ןעוֶועֶג זיִא סע הֵׂשֲעַמ ןייֵא
 טְלאָועֶג ריִא טֶה נּוא ּבייַו ןייַז טאַהעֶג דְנייֵּפ
 עֶסֹורְגַא טאַהעֶנ טאָה איִז נּוא ןעֶּבעֶג טֶנ
 ןעֶּבעֶג ּוצ טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶע נּוא הָּבּותְּכ
 נּוא הָדּועְס עֶסֹורְנַא טְכאַמעֶג רֶע טאָה ֹוזַא
 ןָא ייֵז טאָה נוא ןְסעֶּבעֶג ןָׁשְנעֶמ ליפ טאָה
 טעֶּב םֶד ףֹוא טְנייֵלעֶג ייֵז טֶה נּוא ןְקָנּורְמעֶנ
 תּורע טְכאַרְּבעֶג טֶה נוִא טְגיִל ּבייַו ןייַנ יוִו

 | הָכֹוו יִנ ןיִלעוֶו איד םִיַלָׁשּורְי ףֹוא טְכעֶר ,

 | - - - /  שרקמה תיב ןברוח
 הַע נוא הָּכּותְּכַא ןָא טֶנ ןָמעֶנ לאָז איז ֵדְּ
 ןיועֶג םיִא ןעֶמ טֶה ןיד תיֵּב םוצ ןְגְנאַנעֶג זיִא
 תּוקָלַמ םיִא ןעֶמ טֶה ֹוזַא טייֵקְׁשְלאַפ סאָד
 ביי ןייַז טְלאָועֶג טאָה רֶע לי ןְנאָלְׁשעֶג
 םָנ טְוּומעֶג ריִא טאָה רֶע נּוא ןייַז ׁשייַבָמ

 טְנעֶרְפעֶג רֶנייֵא טֶה .הָּבּותְּכ רעֶד טיִמ ןְּבעֶג
 ןיִנעֶז םּוראָו ןעֶועֶג םֹורָפ וזַא ןינעֶז יי ןעוֶו
 || יז לייַו טְגאָזעג יי ןְּבאָה ןְראָועֶג בּורָח ייֵז
 | ןּבְרּוח ףֹוא טְרֶעֹורְטעֶג טְכעֶר טיִנ ןעֶּבאָה
 || איו טייִטָׁש קּוסָּפ ןיא ןעֶד ׁשֶרְקִמַה תיֵּב
 | ןיִרעורְמ סאָו עֶלַא יד ןייַז ְּךיִלייֵרְפ ןיִלעוֶו
 ,םינ ןיִרֶעורְט סאוָו יִד רעֶּבא םִיַלָׁשּורְי ףֹוא

 || טעֶװ איֵז ןעוֶו הָחְמִׂש רעֶד ןיִא ןְהעֶז ּוצ ןייַז
 | ץפ סקָא ןייַא ןעֶנעוֶו ןוֿפ נּוא .ןיִרעֶו טעוּבעֶג

 | רַתיִּב טאָטְׁש יֵד ןְראוָועֶג בּורָח זיִא ןְנאוָוַא
 | םעֶנייִא ייַב ןעֶו ןעועֶג ויִא נָהָנִמ רֶעייֵז ןעֶד
 ,טְצְנאַלְפעֶג רֶע'טֶה ןּזַא ןְראָזעג ןְראָבעֶג זיִא
 ,םָנייֵא ייַּב ןעֶו נוא רָכָו ןייא םֹוּב ןיִנעֶט ןייֵא

 .רַע טאָה הֶכקָנ ןייֵא ןעֶראוָועֶג ןְראָּבעֶג זיִא
 || יא הֶכֹקָנ ןייֵא םֹוּב ןיִנעֶמ ןייֵא טְצְנאַלְּפעֶג
 || ןעמ טֶה טְכאַמעֶג הָנּותֲח יז טאָה ןעֶמ ןעוֶו
 1 טְכאַמעֶג הָפּוח ןייֵא רַמייֵּב עדייב יד ןּופ ייֵז

 םִרָסייֵק םעֶד ןְראָפעֶג ְּךרֹוד זיִא לאָמ ןייֵא
 . איד ןָראָועֶג ןָכאָרְּב ּוצ ריִא זיִא רעֶמְכאָמ
 | םֹוּכ ןייַא ןּופ ןעֶמ טאָה ןְנאוָו םעֶד ןּופ םֶקַא

  ייֵז ףֹוא םיִדּוהְי יִד ןיִנעֶז טְכאַמעֶג םֶקֲא ןייֵא
 יי ןיִעז ןְגאָלְשעג יי ןְּבאָה גוא ןְלאַפעֶג ןָא
 . רעֶד םיִא םָד ןָּבאָה נּוא רָסייֵק םּוצ ןְמּוקעֶג

  שאָטְׁש רָה ףֹוא ןְמּוקעֶג רֶע זיִא ֹוזַא טְלייֵצ
 . רֵכיִלְטיִא םָו טייל טָּפֹוה גיִצְכַא טיִמ רַּתיֵּב
 ןְּבאָה נּוא לַיַח ליִּפ טאַהעֶג ְּךיִז רֶשְנּוא טאָה
  ֹויַּב רעֶדְניִק נּוא רָּבייוַו ןּוא ןְנאַמ טְנְראַהעֶג
 / םאֶוו לֹורְגַה םִי ןיִא ןְניִרעֶג טאָה שּולָּב םאָד

 . םאָטְׁש רעֶר ןּופ לייַמ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רֶע
 , ןעֶועֶג זיִא םעג טְנאָועֶג ןעֶּכאָה םיִמָכֲח איד
 ; םיִקָלֲח אייַחְצ ןעוֶועֶג רֶע זיִא ךיימ רֶֹורְגַא
 םיִנּורֲה יֵד ןּופ טּולְּב קָלַח ןייֵא נּוא רָסאו
 טיִנ ןְטְראָד יי ןְּבאָה רֶהאָי ןעֶּכִז רַתיֵב ןיִא
 | לייוַו רעֶדְלעֶּפ עֶרֶעייַ ןעֶגיִטְסיִמ טְפְראַרעֶג
 , ר ןעֶנעֶלעֶג זיא םיִנּורֲה יִד ןּופ טּולְּב םאָד
 .ריִמ טאָה םִיַלָשורְי ןּופ ןְקָזַא טְנאָז איִיַח
 ןָרָאַרְּובְנ טאָה לאָמ םעֶד ןיִא םאָר טְגאָזעֶג

 / טגראהעג



 דנעֶזוט ןְהעֶצ נּוא טְרעֶדְנּוה ייוַוְצ טָנְראַהעֶג
 טְנְראַהעֶג רֶע םֶה םִיַלָׁשּורִי ןיִא נּוא ןָׁשְנעֶמ |

 ְשְנעֶמ דְנעֶזֹוט ןְהעֶצ לאָמ גיִצְנייַנ נא ריִּפ
 ָניִרעֶג טֶה שולָּב סאָד זיִּב ןייֵטְׁש ןייֵא ףֹוא
 איד םאָד איִבְנִד הָיְרַבְו ןּופ טּולְּב םעֶד ּוצ
 קימהיּב ןיִא טְגְראַהעֶג םיִא ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִי
 טּולָּב סאָד ןְהעֶועֶג טאָה ןֶרֶאַרְוּובְנ איוִו נּוא
 רֶע טאָה ףֹוא טיִנ טְרעֶה נּוא דיִז םִע איוִו
 זיִא טּולְּבַא ראַפ סאוָו םיִדּוהְי יֵד טְנעֶרְּפעֶנ
 אייז ןְּבאָה ןעֶנייַיְׁש טיִנ ליוִו םע םאוְו םאָד
 תֹונָּבְרק יַד ןּופ טּולְּב סאָד זיִא סאָד טְגאָועֶג |

 ליוו נּוא ןְראוָועֶג ןעֶסַאַנ ראַּפ זיִא םִע סאוָו
 טּולָּב ןְגְנעֶרְּב ןְסייֵהעֶג רֶע טאָה ןעֶהּור טיִנ
 טְכייֵלְנעֶג ּוצ רעֶד טאָה נּוא תֹונָּבְרק ןּופ
 טְגאָזעֶג רֶע טאָה ןעֶועֶג ְּךייַלְג טיִנ סאָד זיִא

 טֶכעֶר ויִא תַמַא םעֶד ןעֶגאָז ריִמ ריִא טעוֶו !
 ׁשייֵלְפ רעֶייַא ןְסייֵר ךיִא לעוֶו טינ ּבֹוא נּוא
 טְגאָזעֶג םיִדּוהְי יִד ןֶּבאָה םעק עֶנְרעֶזייַא טיִמ
 טאַהעֶג ןָּבאָה ריִמ ןְנעֶקִייִל ריִמ ןיִלאָז םאוָו !

 ָנּוא טאָה רֶע סאו זָנּוא ןעֶׁשיוִוָצ איִבָנַא

 ןאָטעֶג וייַּב ןעֶּבאָה ריִמ לייוַו טְּפאָרְטְׁשעֶג
 ריִמ נּוא ןֶדייֵל טְלאועֶג טיִנ ּביִא ריִמ ןֶּבאָה .

 ליפ ןֹוש זיִא סֶע נּוא טְגְראַהעֶג םיִא ןְּבאָה
 מאָה ןעּור טיִנ ליוִו טּולְּב סאָד סאָד ןְראָי
 ןְכאַמ טּולְּב םֶד לעוֶו ּךיִא טְגאָזעֶג ןֶדֵאַרּבְנ

 ןּופ טייַל עֶבּוׁשָח יד ןְמּונעֶג טאָה נּוא ןעור -
 ניילְק יד נוא .ןירְדָהְנַס עֶסֹורְג יד לֵאָרְׂשִי

 םעֶד ףֹוא טְנְראַהעֶנ יִיֵז טאָה נּוא ןירָדָהנ
 טְלאָועֶג טיִנ ,טאָה טּולָּב םאָד נּוא טּולְּב
 תֹולּותְּב נּוא םיִרּוחַּב ןעֶמּונעֶג רֶע טֶה ןעּור

 טאָה טּולְּב םעֶד ףֹוא טייֵמעֶג ייֵז טאָה נּוא
 רע טאַה ןעעּור טְלאָועֶנ טיִנ טּולָּב םאָד ְּךאָנ !

 טאָה נּוא יִּבַר םעֶד ןּופ רעֶדְניִק יד ןעֶמּונעֶג
 סאָד טאָה טּולְּב םעֶד ףֹוא טעֶנְראַהעֶג יִיֵז
 ןְרָאַרְוּובְנ טֶה ןעור טְלאוָועֶג טיִנ ְךאָד טּולּב
 עָבּוׁשָח עֶלַא ןֹוש ּבאָה ְךיִא הָיְרכְז טְגאָועֶג
 ןַעּור טיִנ ליוִו טּולְּב ןייַד נּוא ןעוֶועֶג תיֵּמַמ
 דְלאַּב ויִא ןייַז תיִמָמ עֶלַא לאָז ְךיִא ּוטְסְליוִו
 ְךיז טאָה ֹוזַא ליִטְׁש ןעֶּביִלּבעֶנ טּולְּב םאָד
 ןייֵא ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד טְכאַרטעֶג ןֶרֵאְרְּובְנ

 רַפ רד יַאְדווְּב ְךיִא לעוֶו טְגְראַהעֶג תֹוׁשָפ 0 דנֶזֹוט ליפ ּבאָה ְךיִא םאו יא ֵּכׁש לֶּכִמ

 טְפאָרְטְׁשעֶג טאָנ יי טֶה ןעוֶועֶג תיִמַמ ׁשָּפְנִ

 ת שדקמה תיב ןברוח
 הָאְוְצ ןייַא רֶע טאָה ֹוזַא ןירעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג
 נּוא ןְפאָלעֶג קעווַא זיא נּוא ןְּביִרְׁשעֶג םייֵהַא
 רָנַא ןְראוָועֶג זיִא נּוא ןעוֶועֶג רנְמ ְּךיִז טאָה
 זיִא סֶע סאָד הֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶנ זיִא םע .קָדָצ

: 

 וא םיִרּוחַּב טְרעֶדְנּוה ריִפ ןָראָועֶג ןְגְנאַפעֶג
 ייֵז טאָה ןעֶמ סאוָו תֹולּותְּב טְרעֶדְנּוה ריֵפ
 ןְּבאָה ייֵז ּוא תּונָז טיִמ ןייַז אֵמַמָמ טְלאוָועֶג
 טְנעֶרְפעֶג תולּותְּב יִד ןְּבאָה ןְנאַטְׁש רַּפ םָד
 ְפְראוַו ןייֵרַא ךיז ןיִלעוֶו ריִמ ןעוֶו םיִרּוַּ יִד
 ָּבַה םֶלֹועְל לח ןְּבאָה ריִמ ןילעֶו םַ ןיֵא
 טְנאָועֶג םיִרּוחַּב יַד ןּופ רעֶטְצְלעֶג רעֶד טאָה
 שב יי רַמָאע קּוסָּפ ןיַא םיִיַמְׁש םֵע ייֵז וצ
 טְנאָזַנ טֶה טאָג (םִי תֹולּוצִמִמ ביִׁשָא ביִׁשָא
 ןיִרעֶו ןיִלעוֶו סאוָו יד ןירעק םּוא לעוו ְךיִ
 איד איו נּוא םִי ןעֶּפיִט ןיִא ןעֶקָנּורְט רעֶד
 אייַז ןיִנעֶז טְרעֶה רעֶד סאָד ןָּבאָה תֹולּותְּב
 איד ןְּבאָה ןעֶנְנּורַּפְשעֶג ןייַרַא ,םִי ןיִא עַלַא
 יִנעֶז סאָו תֹולּותִּב יִד ןעוֶו טְגאָועֶג םיִרּוהַּב
 ןיא ְךאָד יו ןִנעֶו ןְראָועֶג ןְפאַׁשעֶּב ּוצ רעֶד
 םאָו ריִמ ןֵּכֶׁש לָּכִמ ןעֶגְנּורְּפְׁשעג ןייַרַא םִי
 ןְפְראַד ןְראוָועֶג ןְפאַׁשעֶּב ּוצ רעֶד טיִנ ןיִנעֶז
 ןיעז נּוא ןָגנּוְּפְׁש ןייַרַא םִי ןיִא יַאדַוְּב ריִמ
 נאָז ייֵז ףֹוא ןְגורְּפְׁשעֶג ןייֵרַא םַי ןיִא עֶלַא
 ןּופ טנְגַרֹוה ְּךיֶלֲע יִּכ) טאָנ ּוצ לֵאָרְׂשִי איִד
 = טְנְראַהעֶג ןָראָועֶג ריִמ ןיִנעז ןעֶגעוֶו טעֶנייַד

 - הָׁשֵא ןייַא תֵׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיִא םִע .גאָט עֶלַא
 אייז טאָה ןעֶמ :ּוא ןיוז ןעֶּביִז טאַהעֶגנ טאָה

 ןֵטְצְלֲע םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ןְננאַפעֶג
 טְגאָזעֶג םיִא ּוצ רע טאָה יֵמֹור םעֶד ראַפ ןּוז

 טְרעּפְנִטִנ רֶע טאָה דֶליִּב םעֶד ּוצ ְּךיִד קיִּב :
 טאָה טאָנ סאָד הָרֹוּת רעֶד ןיִא טייֵטְׁש םָט

 ְךיִא ליִו םּורְד טאָנ ןייד ןיִּב ךיִא טְגאָועֶג
 םיִא ןעֶמ טאָה דֶליֵּב םעֶד ּוצ ןְקיִּב טיִנ ְּךיִמ
 טְגְראַהעֶג םיִא טאָה ןעֶמ גּוא ןְגֹוצעֶג םֹורַא
 ןְרעֶרְנַא םָד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ְּךאָנ רעֶד
 טְנאַזעֶג םיִא ּוצ רֶע טאָה יִמֹור םעֶד רַפ ןּוז
 טְגאָזעֶג רַע טאָה רֶליֵּב םעֶד ּוצ ְּךיִד קיִּב
 טיִנ טְסְלאָז ּוד הֶרֹוּת רעֶד ןיִא טייֵטְׁש םִע
 ייְַּךיִא ליוִו םּורָד טאָ ןְרעדְנַא ןייק ןּבאָה
 רֶה טְגְראַהעֶג םיִא ןעֶמ טאָה ןֶניִד טיִנ טאָנ
 ןּז ןעֶטיִרְד םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ְךאָנ
 ְךיֵד קיִּב טְגאָועֶג םיִא ּוצ יִמֹור רעֶד טאָה
 טייֵטְׁש םַע טְגאָועֶג רֶע טאָה דֶליִּב םעֶד ּוצ

 ןיא
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 ןעֶקיִּב טיִנ ְךיִד טְסְלאָז ּוד הָרֹוּת רעֶד ןיִא
 דֶלאַּב םיִא ןעֶמ טאָה טאָג ןְרעֶדְנַא ןייק ּוצ
 טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ְךאָנ רעֶד טייִטעֶג ְּךֹוא
 םיִא ּוצ יִמֹור רעֶד שאָה ןּוז ןיִטְרעֶפ םעֶד
 טְגאָועֶג רֶע טֶה רֶליִּב םּוצ ְּךיִד קיִּב טְגאָועֶג
 טעוֶו סאוָו רעֶד הָרֹוּת רעֶד ןיִא טייֵמְׁש סֶע
 ןיִרעֶו לאָז רַד טאָג ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ןְטכעֶש
 טייֵטעֶג ְךֹוא םיִא ןעֶמ טאָה ֹוזַא טְסיוִו יראַפ
 טאָה ןּז ןְסְפיִפ םעֶד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה
 םּוצ ְךיִד קיִּב טְנאַועֶג םיִא ּוצ יִמֹור רעֶד
 רָה ןיא טייֵטְׁש םִע טְגאָזעֶג רֶע טאָה דֶליִּב
 טאנ רעֶזְנּוא טאג לֵאָרְׂשִי ּוצ רעֶה הָרְוּת
 טייֵמעֶג ְךֹוא םיִא ןעֶמ טֶה טאָנ ןייֵא זיִא רֶע
 ֵּטְסְקעֶז םָד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ְּךאָנ רעֶד
 ךיד קיִּב טְגאָזעֶג םיַא ּוצ יִמֹור רֶד טאָה ןּז
 ןיא טייֵטְׁש סע טְנאַועֶג רע טאָה דֶליִּב םּוצ
 ריֵד ןְׁשיוֵוְצ זיִא טאָנ ןיִיַה טאָג הָרֹוּת רעֶד
 ליוו םּורָד רֶניִטְכְראַפַא נּוא רֵקְראַטְׁש ןייֵא
 ְךֹוא םיִא ןעֶמ טאָה ןָגיִד טיִנ שאָג ןייַד ְךיִא
 םָד טְכאַרְּבעֶג ןעֶמ טאָה ְּךאָנ רעֶד טייֵטעֶג
 יִמֹור רעֶד טאָה ןְטעֶּביִז םעֶד ןוז ןְטְצְנעֶלק
 םּוצ ְךיִד קיִּב דְניק ןייַמ טְנאָועֶג םיִא ּוצ
 רָד טֶה םֹולָשְו םַח טְנאָועֶג רֶע טאָה דֶליִּב
 טְגאַועֶג רֶע טאָה סאו ראַפ טְגאָזעֶג יִמֹור
 ןעֶבֹוא ןּופ לָמיִה ןיִא זיִא טאָנ טייֵמְׁש םָע
 זיִא םִע נּוא ןעֶטְנּוא ןּופ דרע רעֶד ףֹוא :ּוא
 ריִמ ןעֶּבאָה ְּךֹוא טאָג ןייק, רעֶמ אָד טיִנ
 ראַפ טיִנ םיִא ןיִלאָז ריִמ סאָד ןעֶראווְׁשעֶג
 יִמֹור רָה טֶה טאָג ןְרעֶדְנַא ןייֵא ףוא ןְטייֵּב
 ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייֵד העְז טְנאָועֶג םיִא ּוצ
 טְואָלעֶג ְּךיִ אייז ןעֶּבאָה ֹוזַא טְּבעֶלעֶג גְנאַל
 טֵהעֶגטינ ְךאָנ טְסאָה ּוד רָּבֶא ןְגְנעֶרְּב םּוא
 טיִנ ְּךיִד זאָל גְנּוי ְךאָנ טֶסייְּב נּוא סֶטּוג ןייק;

 ְךיִא לעוֶו ֹוזַא ןְליוִו ןייַמ הּוט נּוא ןיִיַו תיִמַמ
 טְנאָועֶג דְניִק םָד טאָה ןאָמ סֶטּוג ליִּפ ריִד
 יִּב ןְגיִניִק טעוֶו טאָג ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םָע
 עֶלַא ןֶריִל ראַפ ןְכאַמ טעוֶו רֶע נּוא גיִּבייֵא
 איִד נוא דְנאַל ןייַז ןופ קֵלָמַע ןּופ םיִרָכְז
 ןיִרעוֶו טְרעֶמְׁש ראַפ עֶלַא ןיִלעוֶו תֹומּוא
 סאוָו ּוטְפִּבְראַטׁש ןעֶנְראָמ ּוטְסְּבעֶל טְנייַה
 זיִא טאָג רעֶּבָא םמּוג ןייַד ראָנ טיִמ ּוטְסיִּב
 טְנאַזעֶג םיִא וצ יִמֹור רעֶד טאָה ניִּבייֵא זיִּב
 ריד ראַפ טוט ןָגיִל רעֶדיִרְּב עֶנייַר יוִו העַנ

 שדקמה תיב ןברוח
 . לעֶו ךיא ןְליוִו ןייֵמ הוט נוא ְךיִד טְכאַרְטעֶּב
 - רָד ףֹוא ןֵפְראַוו לעוֶו נּוא ליִרעֶגְניִפַא ןְמעֶנ
  לירעגְניִּפ םעֶד ְּךאָנ ןָא ְךיִד נייֵּב נּוא דֶרֶע
 .םוצ ְךיִד טְסְקיִּב ּוד ןְנייֵמ ןיִלאָז טייל יִדָּכ
 , טאָה טאָּבעֶג ןייֵמ םִָיקְמ טְסיִּב נּוא ֶליִּב
 ּוד ריִד ףֹוא ןנירְׁשעג ייוֵו טְגאָועֶג דְניִק םאָד
 ראַפ ןעֶקיִּב ְךיִמ לאָז ְךִא ןעֶּבאָה טְסְליוו
 ראַפ ְךיִד טְסְמעֶׁש וד ןעֶד ןעֶנעוֶו םִנעֶמייל
 נּוא ןעֶמעֶׁש טיִנ ךימ ְּךיִא לאָז יוִו נּוא ןְטייֵל
 םיִכָלְמַה יִכְלַמ ְּךֶלֶמ םעֶד ראַּפ ןעֶטְכְראָפ
 , ניִּבייֵא טְּבעֶל רע םאוָו אּוה ְךּורָּב ׁשֹודקַה
 . רֶצְנאַנ רֶד ןּופ רֶפעֶׁשאַּב רעֶד זיִא רֶע נּוא
 ןייא אָד ןעֶד זיִא יַמֹור רעֶד טְגאָז טְלעוֶו
 ןעוֶו דְניִק סאָר טְגאָז טְלעֶוו רעֶד ףֹוא טאָנ
 . ןָפאַׁשאַּב ןָראוָועֶג טְלאָוו יוִו טאָנ רֶזְנּוא טיִנ
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טיי : ְׁש רקיב יה ייב טְלעוֶו יד

 רע ןֵדייֵר טיִנ ןאקנּוא לֹומ ןייֵא טאָה רֶע
 ןָרֹוא טאָה רֶע ןְהעֶז טיִנ ןאָק נּוא ןְנֹוא טאָה
 ןאק נּוא םיִּפ טאָה רֶע ןיִרעֶה טיִנ ןאק נּוא
 | ןאָמ טיִנ ןאָק נּוא דְנעֶה טאָה רֶע ןייֵנ טיִנ
 טרעק ראַפ ץֶלַא זיִא טאָנ רֶזנּוא ייֵּב רעֶּבָא
 וזַא זיִא טאָנ רעֶייַא ןעוֶו יִמֹור רעֶד טְנאָז
 ןּופ ליִצַמ טיִנ ְךייַא רֶע זיִא םּוראוָו קְראַטְׁש
 ןעֶועֶג ליִּצַמ טאָה רע;איִו ֹוזַא דְנאַה ןייֵמ
 ןֵבֹוא ךילאק םָד ןּופ הָיַרזעו לֵאָשיִמ הָיְנֲ

 יּואָר טיִנ טְסיִּב ּוד רעֶּבָא ןאָמעֶג םָנֵא םיִא
 ּוליִפֲא טֹוט םעֶד בײַ ןיִנעֶז ריִמ נּוא ּוצ רעֶד

 ֵדְנאַה רַפ זיִא ןֶטייֵמ טיִנ זָנּוא טְסעוֶו ּוד ןעוֶו
 תיִמָמ זְנּוא ןְנאק סאוָו טאָנ ּוצ םיִחיִלְׁש ליפ

 ריד ןיִא ףֹוסָל ְךיִז טעו טאָג רעֶּבא ןייַ
 דֶלאַּב ֹוזַא טּולְּב ךֶזנּוא ןעֶנעֶו ןּופ ןייז םקָונ

 םֶה ןְנעֶגְראַה ןְסייֵהְעֶג םיַא יִמֹור רעֶד טאָה
 .ְּךיִמאָל דְניֵק ןייַמ ריִמ ּביִנ טְנאָזעֶג רֶמּומ יִד
 טאָה טוט ןייַז ראַפ ןֶׁשיֵק נּוא ןְזְלאַה םיִא

 , טְגאָועֶג יִז טֶה ןְּבעֶגעֶג דְניֵק סאָר ריִא ןעֶמ
 ךיִמ ןעֶמ זאָל ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא יִמֹור םּוצ

 ראָט ְּךיִא טְגאָועֶג רֶע טאָה ןֵטייֵט רעֶירְּפ
 זש רָד ןיִא טייֵטְׁש סֶע ןעֶר ןאָט טיִנ סאָר

 ייא ֹי
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 שדקמה תיב ןברוח
 ןְלֹוק טיִנ ּוטְסְלאָז ןּוז ןייֵא טיִמ רעֶמּומ ןייֵא
 טְנאָזעֶג םיִא ּוצ רֶמּומ יִד טֶה גאָמ ןייֵא ןיִא

 ןאָטעֶג טיִנ הֶריֵכֲע ןייק רעֶמ ןעֶד ּוטְסאָה
 יִד טֶה טְנְראַהעֶג רניֵק סאָד טאָה ןעֶמ ּוא

 םֶהָרָבַא ּוצ טייג רָדְניק עָּביִל טְנאָזעֶג רָּומ
 ןייֵא טעֶוּבעֶג טאָה רֶע םיִא טְגאָז נּוא ּוניֵבָא

 ןְטְכעֶׁש טְלאָועֶג קֶחצִי יז ןייז טֶה נּוא ַחֵּבְזִמ |
 תֹוחָּבְִמ ןֶּביִו טֶעֹוּבעֶג ּבֶה ְךיִא נּוא םיִא ףֹוא
 ראָנ זיִא רע ןעוֶועֶג בירקמ ןיז ןְּביִז ּבאָה נּוא
 השעַמ יֵד ּבאָה ְּךיִא נּוא ןָראוָועֶג טְבּורְּפעֶג

 דְניִק עָטעֶּביִו םָד ןְגאָו םיִמָכֲח איִד ןאָּפעֶג
 טְלַא םיִׁשָדֲח סְקעֶז טיִמ ראי ייֵוְצ ראָנ זיִא
 טייֵטעֶג דְניִק סאָד טאָה ןעֶמ זַא נּוא ןעוֶועֶג
 נוא ְךאַדַא ףוא ןְגְנאַגעֶג ףֹורַא רָמּומ יִד זיִא
 זיא ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא גּוא ןְלאַפעֶג ּפאָרַא זיִא
 טאָה נוא לָמיֵה םעֶד ןּופ ןְמּוקעֶג לֹוק תַּבַא
 ְךיִז טעוֶו רָדְניִק יִד טיִמ רֶָמּומ איִד טְנאָזעֶג
 'ר (ְנֶחֹוי יִּבר רַמָאנ .אָּבַה םֶלֹועְל ןעֶייִרְפ
 יליִפְּת םאֶמ גיִצְרעֶּפ טְנאָזעֶג טאָה ןָנֶתֹו
 איִד ןּופ ּפעָק איד ףוא ןעֶניִפעֶג ןעֶמ טאָה
 טֶה ןָריִהעֶג סאָמ ןיינ נּוא רַּתָּב ןּופ םיִגּורֲה
 רַמָאנ רַּתָּב ןּופ ןייֵטְׁשַא ףֹוא ןעֶניִפעֶג ןעֶמ
 טְרעֶדְנּוה ריִּפ טְנאָועֶג טֶה לֵאּומְׁש (לֵאּומְׁש
 רַּתָּב ןיִא ןעוֶועֶג זיִא ןעֶלּוׁש ניִצְכַא נּוא ןייֵא
 .רָכיֵלְטיִא ןיִא טְפעֶרטַּב (יִתאֵלַמ יו ליִפ ֹוזַא
 נּוא םיִדְמַלְמ טְרעֶדְנּוה ריִפ ןעוֶועֶג זיִא לּוׁש

 טְרעֶדְנּה ריִפ טאַהעֶג טֶה דַמַלְמ רָכיֵלְטיִא
 ןעֶמּוק טְנעֶלְפ אֵנֹוׂשַא ןעוֶו נּוא םיִדיִמְּלַּת
 רָצְלעֶה טייט טימ ןיִכעֶמְׁש םיא ייֵז ןיִנעֶלְּפ
 טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיז טֶה אֵנֹוׂש רֶד זַא טְנייַה נוא

 םיִרָפֶס ירעייַז ןיִא טְלעֶקִיועֶגְנייַא ייֵז רֶעטֶה
 ,טְנערְּב ראַפ םיִרָפְס יִד טיִמ ייֵז טאָה נּוא

 הָינת ןֵּב עֶׁשֹוהְי 'ר הֶׂשעַמַא ןעוֶועֶג זיִא םִש !
 טְגאָזעֶג םיִא ןעֶמ טֶה םֹור ןייק ןְמּוקעֶג זיִא
 רעֶד ןיִא דְניֵק ׁשיִרּויַא ןֶדְנאַה ראַפ זיִא םִע
 ְךיִז םאָה נוא ןְְנאַנעֶג עֶׁשֹוהְי 'ר זיִא הָמֵפְּת
 הָסיֵפָּת רעֶד ןּופ ריִמ רעֶד ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג
 בקֲעִי הָסיֵׁשְמַל ןֵתְנ יִמ) טְנָאעג טאָה :ּוא
 וצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רעֶו (םיִֹובְל לֵאָרְׂשִיְ
 טאָה רָּבֹור ּוצ לֵאָרְׂשִי נּוא בֹקָעִי ּבֹור ןייַא
 ול ּונאָטֶח ּוז יי אֹלֲה) טְרעֶּפְנַעֶג דְניֵק םאָד

 טאָנ ראוָו ראַפ (ָּךֹולָה ויָכָרָדִּב ּובָא אֹלְו !
 םיִא ּוצ ןְּבאָה ריִמ לייַַו ןאָטעֶג םאָד טאָה
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 טְלאועֶג טיִנ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי נוא טְגיְִניועֶג
 טְלאָוועֶג טיִנ ןְּבאָה נּוא ןעֶנעוו עֶנייז ןיִא ןייג
 טְגאָזעֶג עֶׁשֹוהְי 'ר טאק הֶרֹוּת ןיַיז ןיִרעֶה
 תֹולֲאַׁש טעוֶו דְניִק סאָד זַא ַחּוטִּב ןיִּב ְּךיִא

 סאָד ְךיִא רעֶווְש אָד ןעֶדי ןְׁשיוִוְצ ןְעֶקְסַּפ
 ְךיִא ויִּב ןייֵג קעוֶוַא טיִנ ןְנאַד ןּופ לעוֶו ְּךיִא
 ןעֶמ רֶלעֶג ליִפיוִו רַּפ ןעֶוִייִל םֹוא םיִא לעוֶו
 ןעוֶועֶג טיִנ זיִא סֶע נּוא םיִא ראַפ ןיִלעוֶו טעוֶו
 דְניֵק םאֶד טאָה ְךאָנ רעֶד טייֵצ עְֶנאַלַא
 זיא רֶע לֵאָרְׂשִי ׁשיוִוְצ טעֶקְסּפעֶג תולֲאַׁש
 ןעֶועֶג זיִא סע .עֶׁשיִלָא ןֶּב לאעֶמְׁשִי'ר ןעוֶועֶג
 ןּופ רֶטְכאָט יִד נּוא ןּוז רעֶד סאָד הֶׂשֲעַמַא

 ןְראָועג ןְגְנאַפעֶג יִנעֶז לֹודָנ ןַהֹּכ לאֵעָמְׁשִי 'ר
 ןיִראַה ייווְצ יד ןיִנעֶז לאָמַא םיִתוּכ ייוֵוְצ ּוצ
 ְךיִא טְגאָועֶג רעֶנייֵא טאָה ןְמּוקעֶג ףונּצ ְךיִ
 ְךיז טְניִפעֶג ןָכיילְג ןייַז סאוָו טְכעֶנְקַא ּבאָה
 רעֶד טְנאָז טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא טיִנ
 ריִא םאָו טְסְניִרַא .ּבאָה ְךיִא רעֶרעֶדְנַא
 טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא אָד טיִנ זיִא ןָכייֵלְ
 ןָריִּפ ףונּוצ איִיַז ריִמאָל טְגאָועֶג אייֵז ןְּבאָה
 ןְּבאָה .רֶדְניִק יִד טיִמ ןָלייֵט ְךיִז ריִמ ןיִלעוֶו
 ןיִא אייֵז טֶריִפעֶנ ףֹונּוצ טְכאַנ אייַּב אייֵז

 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז נּוא רעֶמאַק עַרעֶטְסְנִּפַא
 .רָדּורְּב נּוא רֶטְסעוׁש ןיִנעֶז ייֵז זַא טְסיוִועֶג

 :א לעקְניִו ןייֵא ןיִא טְצעֶועג ְךיִז רֶע טאָה
 ןיִּב ְךיִא טְנאָועֶג טאָה נּוא טְנייוֵועֶג טאָה
 לאָז נּוא םיִלֹודְנ םיִנֲתֹּכ רעֶטֹול ןּופ ןֵהֹּכַא

 ןיִא טְצעֶזעג ְּךיִז טאָה יִז נא .הָחפְׁשַא ןְמעֶנ
 נּוא טְנייוַועֶג טאָה נּוא לֵקְניוִו ןֶרעֶדְנַא םעֶד

 ןַהֹּכַא ןּופ רֶטְכאָמ יד ןיֵּב ְךיִא טְנאָועֶג טאָה
 טכעֶנְקַא ּוצ ןֵמּונעֶג ןיִרעוֶו ְךיִא לאָז יוִו לֹודָנ

 טְכאַנ עֶצְנאַנ יַד טְנייוַועֶג עֶרייֵּב ןּבאָה ייֵז נא
 ְךיִז אייז ןְּבאָה ןְראוָועֶג גאָט זיִא סֶע זַא נּוא
 יז זַא טְנעק רעֶד ְּךיִז ןְּבאָה נּוא ןְהעֶז רעֶד
 ןָא אייז ןעֶּבאָה רָרּורְּב נא רֶטְסעֶוׁש יִנעז
 זיא םִע ויִּב ןֶעייֵרְׁש ּוצ נּוא ןְנייוֵו ּוצ ןְּבֹוהעֶג
 אייז ףֹוא .ןְנְנאַנעֶג םֹוא הָמָׁשְנ יִר עֶרייֵּב ייֵז
 טְנאָועֶג טאָה גּוא טְנאַלְקעֶנ הָיִמְרִי טאָה
 ןעֶניִר ןאָט ןָנוא עֶניימ ןְניוַו ךיִא ּוהְט ףֹורָד
 רֶנייֵא סאָד הֶׂשֲעַמַא ןעוֶועֶג זיִא םע ,רָסאו
 ןּופ ּבייוַו םעֶד ףֹוא גֹוא ןייַז ןעֶּבעֶגעֶנ טאָה

 .הָכאָלְמַא טְנְרעֶלעֶג םיִא טֶה םאו יִּבָרןייַ
 טאָה דֶלעֶג טְפְראַרעֶג יִּבָר ןייַז טאָה לאָמַא

 יש 81



02 

 רלעֶג ןעֶייַל םיִא לאָז רע ןְמעֶּבעֶג םיִא רֶע
 ּוצ ּבכייוַו ןייַד קיִׁש טְגאָועֶג םיִא רֶע טאָה
 ; רע טאָה רֶלעג ןעקָיַׁש ריִד ְּךיִא לעֶוו ריִמ
 היד אייֵב איז רע טאָה ,ּבייוו יי טקיִׁשעַג

 םיִא ּוצ יִּכָר ןיַיז זיִא גאָמ ייֵרָד ןעֶטְלאַהעֶג
 ןייַמ זיִא יוִו טְנעֶרְפעֶג םיִא טאָה נּוא ןְמּוקעֶג
 טאָה טקִיַׁשעֶג ריֵד ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאו ּבייַו
 .טֶקיִׁשעֶג ּפָא ףֶכיֵת ִזּבאָה ְךיִא טְגאָזעֶג רֶע
 טיִמ טאה יִז סאָד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא ראָנ
 טאָה געוֶו םעֶד ףֹוא ןעוֶועֶג הָנֵזְמ םיִרּוחַּב

 ןאָט ְךיִא לאָז סאָו טְנאועֶג םיִא וצ יִּבָר יי
 'ְךיִמ ּוטְסְליוִו טְנאָזעֶג רֶע טאָה ריִא טיִמ
 טאָה יז יִּבָר רעֶד טְגאָז טֶג ריִא ּביִג ןְְלאָפ
 ְּבעֶג ּוצ טיִנ ריִא ּבאָה ְךיִא הָּבּותְּכ עֶסֹורְנַא
 טאָה ןעייֵל ריד לעוֶו ְךיִא טְגאָזעֶג רע.טאָה
 ןּבעֶנעֶג ריִא טאָה נּוא דָלעֶג סאָד ןְמּונעֶג רע
 יִּבַר ןייז דְלאַּב יו נּוא הָּבּותְּכ איִד נּוא טָנ
 ןעֶמּונעֶג איִז רע םאָה ןְּבעֶגעֶג טָנ ריִא טאָה
 טייֵצ יד ןְמּוקעֶג ויִא ְךאָנ רעֶד ּבייוַוַא ראַפ
 רֶלעֶג םאֶד טְּפְראַרעֶג טאָה יִּבָר ןייַז סאוָו
 ּוצ טאַהעֶג טיִנ םיִא רֶע טאָה ןעֶלאָצאַּב
 ּפִא ריִמ ּביִג טְנאָועֶנ םיִא רֶע טאָה ןְלאָצאַּב
 טיִנ ּבאָה ְּךיִא טְנאזעֶג רֶע טאָה דֶלעֶג ןייַמ
 ןייֵק טְסאָה ּוד ןעוֶו טְנאַועֶג םיִא ּוצ רָע טֶה
 טְסְלאָז ּוד ןעֶניִד ריִמ ייַּב ּוטְּומ טיִנ דְלעֶג
 רֶע טאָה ןעֶטעֶּבְרַא ּפָא דְלעֶג םאָד ריִמ
 ןעֶמעֶועֶג רֶע זיִא ֹוזַא ןעֶניִד םיַא ייַּב טְזּומעֶג
 ןקְנּורְמעֶג נּוא ןְסעֶנעֶג טֶה נּוא ּבייוַו ןייַז טיִמ
 נּוא ןייֵמְׁש טוומעֶג אייֵז ראַפ טאָה רע נּוא
 םיִא זיִא ןֶסאָנעֶג ןָא ןייוַו ריִכעָּב יֵד ייֵז טאָה
 ןייוו ריִכעֶּב םעֶד ןיִא ןְלאַפעֶג ןיִרעֶרְט איִד
 םאָד ןעֶראָועֶג טמָתַחעְג ןָא זיִא לאֵמ סאָד
 ןְּבעֶג לאָז טאָנ ןיִרעוֶו בּורָח לאָז םִיַלָׁשּורְי
 לאָז םִיַלָׁשּורְי סאָד ןייַז הָכֹוז ןיִלאָז ריֵמ
 .ןֵמָא ּוניֵמָיְּב הָרָהְמִּב ןיִרעוֶו טעוּבעֶג רֶדיוו
 הָכָּפְׁשֶאְו הָרּכְוַא הָלֵאְנ קּוסָּפ ןיֵא טייֵטְׁש סֶע
 ּוהְט נוא ןְקְנעֶרעֶג ךיִא ּוהָט סאָד טישְפַ יֵלָע
 טְנייֵמ סאָד ּבייֵל ןייֵמ ריִמ ףֹוא ןְסיִג ראַפ
 לָש ֹונוּבַר טאָנ ּוצ ןעֶנאָז לֵאָרְׂשִי איִד ןעֶמ
 נּוא םֶמּונ סאָד ןעֶקְנעֶדעֶנ ּוהְט ְּךיִא םָלֹוע
 דָניִצַא נּוא טאַהעֶג ּבאָה ְּךיִא םאוָו םֹולָׁש
 םּורָד טְרעֶטייוַו רעֶד זְנוא ןּופ ְּךיִד ּוטְסאָה
 ּבעֶג ְּךיִמ לאָז רעֶו גאָז נּוא ןְנייוַוְךיֵא ּודְמ

 שדקמה תיב ןברוח

 איד נוא תֹונְּבְרק ןייַז בירקמ ןֵניִרָד ןיִנעֶלְפ

 , נּוא ןאָט קעוֶוַא ןּופ רעֶד ןעֶנֹוא עֶנייֵמ ךיִא

 .סאָד טאָה טאָג יוִו נּוא ייֵז טימ ןְגְנאַנעֶג זיִא -

 } םאָר ןעוֶועֶ רעֶירְפ יב ְךיִא איוו וַא

 שיווצ הָניִכְׁש ןייַד ןעור טְכאַמעֶג טְסאָה ּוד
 טְבֹולעֶג ְךיִמ ןְּבאָה רעֶקָלעֶּפ עָלַא גוא זְנּוא
 עֶניימ ףֹוא ןאָטעֶג הָלֵפְּת ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו נּוא
 גיצא נוא טְרעֶּפנַעג רֶלאַּב ריִמ ּוטֶסֶה דֶני
 אנ הָּפָרָח נּוא הָׁשּוּב טיִמ לּופ ְךיִא ןיִּב
 ראַפ ריִפ ייֵג ְּךיֵא ןעוֶו רַעַצ ְךיִא ּבאָה רעֶמ
 ניִבָא םֶהָרְבַא ןּופ עַרֶז איֵד ּואו זֹוה םעֶד

 טיִמ טְּבֹולעג ןעֶּבאָה םִיַוָל איֵד נּוא םיִנֲהֹּכ
 נּוא ןַפְראַה טיִמ נּוא ןֶלְנֶרֶא טיִמ נּוא גְנאַזעֶג
 עֶלַא נוא ןְסְקּופ סאָד ּבּורָח סאָד זיִא דְניִצַא
 ןאָט ְּךיִא לאָז סאוָו רעֶּבֶא ןניִרד ןָפֹול תֹויַח
 איֵד נּוא טְכאַמעֶג סאָד ןעֶּבאָה דֶניִז עֶנייֵמ
 ריִמ ןעֶׁשיווְצ ןיִנעֶז םאו םיִאיִבָנ עֶׁשְלאַפ
 םָד ןּופ טְריִפעֶג ּפאָרַא ְּךיִמ ןְּבאָה ייֵז ןעוֶועֶג
 ןיִא טייֵטְׁש םע .געוֶו ןְזייֵּב םעֶד ּוצ געוֶו ןֶמּוג
 || תֹואָבְצ םיִהֹלֲא יי אָרְקיו) הָיעׁשִי ןיִא קּוסָפ
 ןװ ׁשְטייֵט ויִא םָד (דֵּפִסִמְלּו יִכְבַל איִהַה םֹויַּ
 || ןייוַועֶג ּוצ גאָמ םעֶד ןיִא ןְפּורעֶג טאָה טאָנ
 טאָנ סאוָו טייַצ רעֶד ןיִא ןעֶד גאלק ּוצ נּוא
 טֶה ןָכאַמ ּוצ בּורָח זֹוה ןייַז טְרעֶנאַּב טאָה
 ןאָק םּורָד ןְניִרְר ןיִּב ְךיִא לייוַו טְגאָזעֶג רֶע
 לעוֶו םּורָד ןאַט טיִנ ראָג ּוצ רָד אֵנֹוש רעֶד

 ןייק ףֹורָד לאָז ךיִא םאָד ןעֶרעוֶוְׁש לעוֶו
  ןיִרעֶוֶו בּורָח טעוֶו םעויִב ןֶּבאָה טיִנ הָחְנְׁשַה
 ןייַז אייַּב ןעֶראווֶׁשעֶג ףֹורָד טאָנ טאָה ֹוזַא

 , ןגנאַנעֶג ןיִנעֶז טייַצ רעֶד ןיִא .דְנאַה עֶטְכעֶר
 | םִע ןְּבאָה נוא ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב ןיִא םיִאָנֹוׂש יִד
 | ְךיִא טְנאָועֶג טאָנ טאָה ֹוזַא טְנעֶרְּב ראַפ

 | ןייג רעֶדיוִו נוא הָניִכָׁש ןייֵמ ןאָט ּפָא לע
 , גָנּונאו טְׁשְרֶע ןיימ ןיִא לעֶמיִה םעֶד ףֹוא
 ּבאָה סאוָו טְנאָועֶג טאָנ טאָה טייַצ רֶד ןיִא

 ; ןיימ ןעּור טְואָלעֶג ּבאָה ְךיִא ןאָטעֶג ְךיִא
 ייֵז ןְּבאָה דֶניִצַא נּוא ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ןיֵא הָניִכְׁש
  ןיימ ןיא ןייֵ רֶדיוו טזּומעֶגְךיִא ּבָה טְניִרְניִועֶג
 .ּוצ טְגאָזעֶג טאָג טֶה ְךאָנ רֶד טְרָא טְשְרֶע
 וה ןיימ ןיִא ןייֵג ןיִלעוו ריִמ םיִכָאְלַמ איד
 .ןעֶניֵרָד טֶה אֵנֹוש רַד סאו ןְהעֶז ןיִלעוֶו נּוא

 איִבָנַה הָיְמרִינוא ןְגְנאַנעג ייֵז ןיִנעֶז ֹוזַא ןאָטְג

 תיב



 ןְּבאָה םיִאְנֹוׂש איד נוא זֹוה ןיימ יֵאְדַווְּב זיִא !
 איו טְלאָועֶנ ןֶּבאָה יִיֵז סאוָו ןאָמענ ןעֶניִרְ
 ְךייֵא ְךיִא לאָז םו רָּבֶא דֶניירְפ ֶניימ ןיִנעֶז .
 ריא נּוא טְראוועֶג נּונעֶג ְךייַא ּבאָה ְךיִא ןאָמ |

 רייֵר עֶנייֵמ ּוצ ןירעֶקו טְלאוָועֶג טיִנ ְךיִז טֶה
 ְךיא הָיְמְרי ּוצ טְגאָזעֶג טאָנ טאָה ְּךאָנ רעד

 ןּוז ןייֵא םֶה םוָו רעֶנייֵא יוִו ְךייַלְג טְנייַה ןיִּב +

 טְכאַמעֶג הָּפּוח ןייֵא םיִא טאָה נּוא טאַהעֶג -

 הָּפּוח רעֶד ןיִא ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןּוז רעֶד נּוא
 גיטייַו יִרעֶסעֶרְג ןייק ןֶרָנֲאַה ראַּפ טיִנזיִא
 ןוז ןימ ןופ ןעֶמקעֶג ְךיִא ןיִּב ֹוזַא ןּופ רעֶד
 ייֵג הָיְמִרָי ּוצ טְגאָעֶג טֶה טאָנ נּוא לֵאָרְׂשִי
 הָׁשמ נוא בֹקֲעַו קְחצי םֶהָרְבַא ריִמ ףּור
 גוא םיִרָבק יִרעייֵ ןופ ןייֵמְש ףֹא ייֵז ןעֶאָל
 עֶנייַו ּוצ ליפ ןּבאָה אייז ןעֶד ןעֶנייוו ןעֶזאָל
 ְךיִא טְגאָ הָימרִי טֶה רֶדְניק ירעֶייזרֵּביִא
 טאָג טאָה ןֶּבאַרְנַּב זיִא הָׁשֹמ איוִו טיִנ םייוַו
 םעֶד אייֵּב ְךיִד לעֶמְׁש ייֵנ טְנאועֶג םיִא ּוצ
 ײ העָז נּוא ףֹוא ייֵטְׁש םָרֶמִע ןֶּב גאז נּוא ןֵדְהִי

 ןייֵא אייז ןְּבאָה דְנייַפ איד ןעֶד ףאָׁש עֶנייַד

 יא ןְגנאַנעֶג הָיְמִרי זיִא דְלאַּב ֹוזַא ןֵגנילׁשעֶג
 טְנאָגְג טֶה נּוא ןעֶגיִל תֹובָא יד יו לייֵה רָד
 ןערָאװ טְנעֶז ריִא ףֹוא טייֵטְׁש תֹובָא ריִא

 תֹובָא איֵד ןָּבאָה טאָג רַפ ןָמּוק ּוצ טְרעֶנַּב
 עֶלַא יו רעֶמ טְנייַה זיִא םוָו טְנעֶרְּפעֶנ םיִא
 רֶע ןעֶד טיִנ םייַו ְּךיִא טְנאָועֶג רָע טֶה גאָט
 אייז יֵדָּכ ןעֶנאָז ּוצ אייֵז םאַהעֶנ אָרֹומ טאָה
 רֶעייֵזְךאָד טְסיִּב ּוד ןעֶנאָז טיִנ םיִא ןעֶלאָז
 טֶכעֶר טיִנאייֵז ּומְסאָה םּוראוָו ןעוֶועֶג איִבָנ

 הָיְמִרָי זיִא ןידניז טיִג ןעֶלאָז ייֵז טְפאָרְטְׁשִג
 טְלעֶטְׁשעֶנ ְךיז טֶה א ןְגנאַנעֶ ןֵטְראָד ןופ
 טֶעייֵרְׁש גּוא ןֵדְרי םעֶד ןּופ ןֶמְראָּב םָד ייֵּב
 טייַצ יד זיִא םע.ףֹוא ייֵמְש םָרְמֹע ןֶּב הָׁשמ

 רַּפ ןְמּוק ּוצ טְרעֶנַּב ןעֶראָו טְסיִּב ּוד סאָד !
 רעֶמ טְנייַה זיִא םוָו טְנאָזעֶג הֶׁשֹמ טֶה טאָנ
 ְךיִא טְגאָועֶג הָיְמרָי טֶה לאָמְסָרָדְנַא ןייַא יו

 טְלאָוְג טינ ְּךֹוא םיא טֶה רע ןעֶד טיִנ םייוַו
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 םֶר םיִכֲאְלַמ יד ּוצ ןְגְנאַנעֶג הָׁשֹמ זיִא ןעֶגאָז
 נּוא ןָא הֶרֹוּת ןֵּתַמ ןּופ טְנאָקעג ייֵז טֶה רֶע !

 ריִא טְסייוַו טאָנ ןּופ רֶניד ריִא ייֵז ּוצ טְנאָז

 רַפ טְרעֶנַּב ןעֶרַאָה טְנייַה ןיב ךיא םֶמ = ר
 וד טְנאָועֶג םיִא םיִכָאְלַמ איִד ןעֶּבאָה טאָ
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 שרקמח תיב ןכרוח |
 םֶד טְגאָועֶג רֶע טֶה ןְהעֶז רָד ׁשֶדְקִמַה תיֵּב

 כת
 בּרָח ֹויִא ׁשֶדְקִּמַה תיֵּב סאָד טיִנ טְסייוו
 ןּביִרְט ראַפ ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי איד נוא ןְראָועֶג
 ןעייֵרְׁש ּוצ ןֶּבֹוהעֶג ןָא הָׂשֹמ טֶה וזַא ןָראָווג
 איד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע זיִּב ןעֶנייוֵו ּוצ נּוא
 ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ןָא ְּךֹוא תֹוכָא איֵד ןּבאָה תֹובָא
 ןמּוקעֶג ןיִנעֶז אייז זיִּב ןעֶנייוַו ּוצ ּוא ןעייֵרְש
 ייֵז טֶה טאָנ יוִו נוא ׁשֶדְקִמַה תיִּב םעֶד ןיִא
 ייֵז טיִמ ןֶּבֹוהעֶג ןָא ְּךֹוא רֶע טאָה ןְהעֶז רעֶד
 רָעֹוט ןייַא ןּופ ןְגנאַנעֶג ןיִנעז ייֵז נּוא ןְניוַו ּוצ
 ְךייֵלְג ןעֶנייַו נוא ןעֶייִרְׁש נּוא ןיִרעֶדְנַא םּוצ
 ןיִא םיִא רַּפ טְניִל תַמ ןייֵא םוָו רעֶנייא איוו
 ראַפ ּוניֵבָא םֶהָרְבַא ןְמּוקעֶג זיִא טייֵצ רעֶד
 ראַפ טְנאָז נּוא טְגאָלְק נוא טְנייוַו נוא טאָנ
 טְרָדְנֶע ראַפ ןעֶראוָו ְךיִא ןיִּב םּוראוָו טאָנ
 וצ ןְמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא םאוָו רקְלעֶפ עֶלַא ןּופ
 םיִכָאְלַמ יד זַא גְנּומעֶׁשְרַּפ נּוא דְנאַש רעֶד

 ָּבֹוהעְג ןָא אייז ןְּבאָה ןְהעֶז רעֶד םיִא ןֶּבאָה
 .טְגאָועֶנ ןֵּבאָה נוא םייוַו תֹורּוׁש ןעֶגאָלְק ּוצ
 טְכאַמעֶג טְסאָה ּוד סאו ןיִנעֶוֶו יִד טאָנ ּוצ
 ןייק לֶגָר םּוצ ןייֵג ףֹוא ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי םאָד
 נוא טְכאַמעֶג בּורָח ייֵז ּוטְסאָה יוֵו םִיַלָׁשּורְי
 ּוד םוָו הָהָטְבַה יִד טְכעוֶוְׁש רַפ ּוטְסאָה יו
 םו ּוניֵבָא םֶהָרבַא ּוצ ןעוֶועֶג חיִטָּבַמ טְסאָה
 רעֶד ףֹוא ןינעק רָד טְכאַמעֶג ְּךיִד טֶה רֶע
 רָפעֶׁשְּב רעֶד טְסיִּב ּוד סאָד טְלעוֶו רֶצְנאַנ
 טֶמעָש רַפ ּוטְסאָה איוִו ּוא טְלעֶו רָד ןּופ
 םִיַלָׁשּורְי טאָמְׁש עֶניִלייַה עֶטְלייוֵו רדסֹוא יד
 םיִכָאְלַמ עֶניִלייַה איִד ּוצ טְנאָועֶג טאָנ טֶה
 איד ןְּבאָה ייוַו תֹורּוׁש ריִא טְנאָלְק סאוָו
 םֶהָרְבַא דְנייַרְפ ןייַד ןיִנעוֶו טְגאָועֶג םיִכָאְלַמ
 נּוא טְנאָלְק נוא זֹוה ןייַד ןיִא ןְמּוקעֶג זיִא םו
 ןָא גאָט םעֶד ןּופ טְנאָזעֶג טאָנ טאָה טְנייוַו
 זיא ןֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דְנייַרְּפ רָּביִל ןייֵמ םֶד
 רֶע ליוִו םוָו :ּוא זֹוה ןייֵמ ןיִא ןעוֶועֶג טיִנ רֶע
 טְנאָועֶג םֶהָרְבַא םאָה זֹוה ןייַמ ןיִא דִנּוצַא
 עֶנייַמ ןֶּביִרְמ ראַפ ּומְסאָה סאוָו טאָנ ראַפ
 ןופ דֶנעֶה ןיא ןְּכעֶגעֶג ייֵז טְסאָה :ּוא רָדְניֵק
 טיִמ טייֵטעֶג יז ןְּבאָה ייֵ נּוא םיִנָלְִנ עֶזיִּב
 רַפ טְסאָה ּוד נּוא תֹונּוׁשִמ תֹותיִמ ַיַקְרעֶלַא

 ןיימ ןְטְראָד ּבאָה ְּךיִא םוָו טֵרָא םֶָד טְסיוִו
 טֶרָפְנֲעַג טאָג טֶה טְכאַרְּבעֶג ןֶּבְרִקַא רַפ ןּז
 ףֹוא ןעֶועֶג רֵבֹוע נּוא טְניִרְנִועֶג ןּבאָה איי
 ּותיֵּב ףֶלַא ןֶצְנאַנ םעֶד ףֹוא גוא הָרֹוּתַה לָּכ

 טה
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 רעוֶו םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבַר טְנאָועֶג םֶהָרְבַא טֶה
 סֶד ןְּבאָה ייֵז זַא ןֵרּוי ףֹוא ןעֶנאָז תּודֲע טעוֶו
 הָרֹוּת איִד טְנאָועֶג טאָנ טאָה .ןעוֶועֶג רָבֹוע
 ןְמּוקעֶג ויִא .ןעֶנאָז תּודֵע לאָז נּוא ןְמּוק לאָז
 טֶה ןעֶנאָז תּודע טְלאוָועֶג טֶה נּוא הָרֹוּת יִד
 רָטְכאָט עֶּביִל ןייַמ טְנאָזְג ריִא ּוצ םֶהָרְבַא
 ייֵז זַא לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןעֶגאָז תודע טְסְליוִו ּוד

 טיִנ ְּךיִד ּוטְסְמעֶׁש איוִו ןעוֶועֶג רֵבֹוע ןְנאָה
 םו גאָט םעֶרןיִא קְנעֶרעֶג רֶדְניִק עֶנייֵמ רַפ
 םּורַא טאָג ְךיִד טאָה ןְּבעֶגעֶג ְךיִד טאָה ןעֶמ
 טאָה רעֶנייֵק נא רֹקְלעַפ עַלַא ּוצ ןְגאָדְמעֶג
 רֶרְניֵק עֶניימ זיִּב ייַז לֵּבִקַמ טְלאָוְג טיִנ ְּךיִד
 ְךיִד ןְּבאָה נּוא יַניֵס גֶראַּב םּוצ ןָמּוקעֶג ןיִנעֶז
 תּודע יז רֶּביִא ּוטְסְליוִו טְנייַה נּוא טְרעֶהעֶג
 הָרֹוּת איִד ְּךיִז טאָה תֹורָצ יִרעֶייִז ןעֶגאָז
 טְלאוָועֶג טיִנ טֶהְ:נּוא טייַזַא ןיִא טיִלעֶטְׁשעֶג
 םֶהָרָבַא ּוצ טְנאָועֶג טאָנ טאָה ןעֶגאָז תּודֵע
 תֹויִתֹוא ניִצְנאוַוְצ נּוא ייוֵוְצ איד ןִמּוק ןעֶזאָק
 דְלאַּב ןיִנעֶז ןעֶנאָז נוא תיֵּב ףֶלֶא םעֶד ןּוֿפ
 תּורֵע טְלאַועֶג ןְּבאָה נּוא תֹויתֹוא יד ןְמּוקעֶג
 נּוא א איד ןְמְׁשְרע םּוצ ןעֶמּוקעֶג ויִא ןעֶנאָז
 ּוצ םֶהֶרְבַא טֶה ןעֶנאָז תּודֲע טְלאוָועֶג טאָה
 תֹוא עֶטְשֶרֶע סאָד טְסיִּב ּוד א טְנאָועֶג ריִא
 ןעֶגאַז תּורֵע טְסֶליוִו נּוא תֹויִתֹוא עֶלַא ןּופ
 קְנעֶרעֶג טֹונ רעִייֵז ןיִא רעֶדְניִק עֶניִמ ףוא
 ְּבעֶנעֶג הָרֹוּת יִד טאָה טאָג סאָד גאָט םעֶד
 ְּבֹורעֶג ןָא טאָה נּוא יניִס נְראַּב םעֶד ףֹוא
 טְלאָווָג טיִנ רָנייֵק ְךיִד טֶה יִכֹנָא א רָד טימ
 ּוטְסְליוִו דְנּוצַא נּוא ןֶדּוי יד ראָנ ןייַז לֵּבִקְמ
 טְלעֶטְׁשִנ א יִד ּךיזטֶה ןעֶגאָז תּורע ייֵז ףֹוא
 ,ןְגאָז תודע טְלאוָועֶגטיִנ טֶה נּוא טייַזַא ףֹוא
 טְלאועֶג טֶה נּוא ּב יִד ןָמּוקעֶג זיִא ְּךאָג רָד
 טְנאָזעֶג ריִא ּוצ םֶהְרְבַא טאָה ןעֶגאָז תּודע
 ףֹוא ןעֶגאָז תּורֵע טְְליוִו ּוד רעֶטְכאָמ ןייַמ
 טְּבייַה אַז הָרֹוּת רעֶד ןיִא קְנעֶרעֶג לֵאָרְׂשִי
 רֶנייֵק יִז טֶה תיִׁשאֵרְּב תיֵּב ןייַא טימ ןָא ְּךיִז
 נּוא לֵאָרְׂשִי ראָנ ןייַז לֶּבקִמ טְלאוָועֶג טיִנ
 יד ְךיִז טֶה ןעֶנאָז תּודֲע אייֵז ףֹוא טְסְליוִו ּוד
 טיִנ טאָה נּוא טייַזַא ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶנ תיֵּב
 ןָמּוקעֶג ויִא ְּךאָנ רעֶד .ןעֶגאָז תּודע טְלאוָועֶג
 טאָה ןעֶנאָז תודע טְלאוָועֶג טאָה נּוא נ איד
 תּורָע טְסְליוו ּוד טְנאַועֶג ריִא ּוצ םֶהָרְבַא
 רשי יו קְלאָפַא זיא ייִנ ְרְׂשִו ףֹוא ןעֶגאָז

 שדקמה תיב ןברוח
 ,שְכייַה יִז םָו תיִציִצ תַוְצִמ םיִיקְמ ןיִנעֶז םו
 ו עֶכאַמ ריִד טְסְלאָז ּוד ְךֶל הֵׂשֲעַּת םיִליִדְנ טייַטְׁש קּסָּפ ןיִא איוִו נ ןייֵא טימ ןֶָא ְיִז

 טייזַא ףֹוא טְלעֶטְׁשעֶג ג יד ְּךיִז טֶה תיִציִצ
 זַא נוא .ןעֶנאָז תּודֲע טְלאוָועֶג טיִנ טאָה נּוא
 יו ןְהעֶז רעֶד םֶד ןֶּבאָה תֹויִתֹוא יֵרעֶדְנַא יד
 יז ןְּבאָה ןעֶנייוַוְׁש טְכאַמעֶג ייֵז טֶה םֶהָרְבַא
 ןייֵג טְלאועֶג טיִנ ןעֶּבאָה נּוא טְמעֶׁשעֶג ְּךיִז
 ּוצ ןֵּבֹוהעֶג ןָא םֶהֶרְבַא טאָה ,ןעֶנאָז תּודע
 טֶרָדְנּוה ּוצ םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבר טאָנ רַּפ ןעֶנאָז
 זיִא רֶע זַא נּוא ןְּבעֶנעֶג ןּוזַא ריִמ ּוטְסאָה ראָי
 ּוטְסאָה ראַי ניסיירד נּוא ןְּביִו ןעוֶועֶג טְלַא
 .רֵאַפ ןְטְכעֶש םיִא לאָז ְּךיִא טְגאָועֶג ריִמ
 ןיימ ןעֶטְלאַהעֶגְנַא ּבאָה ְּךיִא נּוא ןַּבְרקַא
 ּוטְסְלאָז ןָדנּּבִנ ןייֵלַא םיִא ּבאָה נּוא תֹונָמֲחַר

 |} םינ ְּךיִד טְסְלאָז נּוא ןְקְנעֶרעֶג טיִנ םָד רימ
 |} םעֶד ְךאָנ רֶדְניק עֶנייַמ רָּביִא ןְמעֶראַּב רָד
 || לׁש ונּבַר ןעֶנאָז ּוצ ןֵּבוהעֶג ןָא קָחֶצִי טאָה
 רַפ טְלאוָועֶג ךימ טֶה רֶטאָּפ ןיימ זַא םָלֹוע
 ןיִנעוֶו טעֶנייד ןּופ ְּךיִא ּבאָה ןְגְנעֶרְּב ןַּבְרקַא
 נוא ןְליוִו ןָמּונ ןייַמ טיִמ ןְטְלאַהעֶג ףֹוא ְּךיִמ
 חַּבְוִמ םעֶד ףֹוא ןעֶדְניִּב טְואָלעֶג ְךיִמ ּבאָה
 װ ןְטְכעֶׁש םּוצ טְקעֶרְטְׁשִנוְלאַה ןייֵמ ּבאָה נּוא
 / נוא ןְקְנעֶדעֶג טיִנ סאָד ריִמ טְסְליִו ּוד נּוא
 .עֶנייַמ רֶּביִא ןְמעֶראַּב רעֶד טיִנ ְךיִד טְסְליוִו
 ונֹוּבַר טְנאָועֶג בֹקַעָי טאָה ְּךאָנ רעֶד .רָדְניִק

 טְניִרעֶג ְּךיִא ּבאָה ראָי גיִצְנאַוְצ םֶלֹוע לָׁש
 ְךִא וַא נּוא רַדְניִק עֶנייֵמ ןיִנעוו ןופ ןֶבָל ייֵּב
 טְנעֶגעֶגּב ְךיִמ טֶה ןְגְנאַגְג קעוֶוַא םיִא ןּופ ןיִּב
 | ןיעֶגְרַה טְלאועֶג ְּךיִמ טֶה נּוא רָדּורְּב ןייֵמ
 || ןייא ןְּבעֶל ןיימ ְּךיִא ּבאָה רֶרָניעֶייֵמ טיִמ
 טְנייַה נּוא רעֶדְניק עֶנייַמ ןיִנעֶו טְלעֶטְׁשעֶג
 ./| איו הנויפ ירעיו ןּופ רְנעָה יִד ןיִא ייֵז ןיִנעֶז

 || ּבאָה ְּךיִא נּוא ןעֶלוק ליוִו ןעֶמ סאו ףאָׁש
 . ליפ ּבאָה נוא רֶדְניִק עֶגְנּוי יו ןעֶנֹוצ רָד ייֵז
 || ןענֹוצ רֶד ייֵז ּבאָה ְּךיִא רֶדייֵא ןְטיִלעֶג רַעצ
 | ןְקנעֶרעֶג טיִנ ריִמ סאָד טְסְלאָז טאָג ּוד נּוא
 || רֶּביִא ןעֶמעֶראַּב רעֶד טיִנ ְךיֵד טְסְלאָז נּוא
 || טְנאָועֶג הָׁשֹמ טאָה ְּךאָנ רעֶד .רֶדְניִק עֶנייֵמ
 , ןעֶדעֶג טיִנ ןעֶד ךיא ןיִּב םָלֹוע לֶש ֹונוּבִר
 ,לֵאָרְׂשִי רֶּביִא ְּךעֶטְסאַּפ רעֶניִטְפאַה ראָוַא
 ןיִא ןְפאָלעֶג אייֵז ראַפ ןיִּב נּוא ראָי ניִצְרעֶפ
 .טייצ יד ןְמּוקעֶג זיִא םעזַא גוא רֶּברִמ רעֶד
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 ּוטְסאָה דְנאַל ןְניִלייֵה םָד ןיִא ןייֵג ןעֶלאָז ייֵז
 רעֶד ןיִא ןֶּבְראַטְׁש לאָז ְּךיִא ןְמאָּבעֶג ריִמ !

 דְנּוצַא נוא ןעֶמּוק טיִנ ןיִהַא לאָז נא רָּבְדִמ
 ְךאָנ ּוטְסאָה ןְראועֶג ןֶּביִרְּט רַפ ןיִנעֶז ייֵז זַא
 .ןעֶנאָלק נוא ןעֶנייוַו לאָז ְּךיִא טְקִיִׁשעֶג ריִמ
 םּוק הָיְמְרִי ּוצ טְגאָזעֶג הָׁשמ טֶה טְליִמעֶד
 סֹורַא תֹולְנ םעֶד ןּופ ייֵז לעוֶו ְךיִא ריִמ טיִמ
 ןּופ אייֵז טעוֶו סע רעוֶו ןְהעֶז לעוֶו נּוא ןְמעֶנ
 טְגאָועֶג הָיְמְרִי טאָה ןְמעֶנ םורַא דְנאַה ןייַמ
 ףוא ןעֶגיִל םיִנּורֲה יִד לייוַ ןייֵג טיִנ ןעק ןעֶמ
 ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ טְגאָזעֶג הָׁשֹמ טֶה געוֶו םֶד
 נּוא הָׁשֹמ ןעֶגְנאַנעֶג ויִא ֹוזַא .ןייֵג רימ ןיִלעוֶו
 ןּופ ְּךייַט םּוצ ןְמּוקעֶג ןיִנעֶז אייֵז נּוא הָיְמְרָי

 ןְּבאָה הָׁשֹמ ןְהעֶז רעֶד לֵאָרְׂשִי ןְּבאָה לָכָּב
 זיִא הָׁשֹמ ןיִרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְנאועֶג ייֵז
 זָנּוא טעוֶו רֶע רֶבֹק םעֶד ןּופ ןְנאַטְׁשעֶג ףֹוא
 ןֵמּוקְנ זיִא רֶניִדייֵלַּב יִרעֶזנּוא ןּופ ןעווייל םֹוא

 טְנאָזעֶג טאָה נּוא לֶמיִה םעֶד ןּופ לֹוק תַּבַא
 ׁשְרעֶדְנַא ןאק םִע רימ רַפ הָריזגַא זיִא סע
 עֶנייֵמ לֵאָרְׂשִי ּוצ טְגאָועֶג הֶׁשֹמ טֶה ןייַז טינ
 םֹורַא טיִנ ְךֹוא ְךייַא ןעק ךיא רֶדניֵק עֶּביִל
 רָד טאָג רַפ ןְראוָועֶג רִַנ זיא םע ןעֶד ןֵּמעֶג
 ןְּבאָה ייֵז נּוא ןְזִייֵל רָד ְּךייַא לאָז טאָג ראַה

 וצ ןְּבֹוהעֶג ןָא עֶלַא ייֵז ןְּבאָה טְרעֶה רֶד םֶד
 תֹורֲהַנ לע) טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיא יו ֹוזַא ןעֶגִייוו
 ךייט םעֶד אייַּב ּוניִכָּב םַג ּונְבַׁשְי םָׁש לָכָּב
 טְנייוועֶג ןעֶּבאָה נוא ןְמעֶזעֶג ריִמ ןינעֶז לָבָּב
 תֹובָא איֵד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶג הָׁשֹמ ויִא ְּךאָנ רעֶד
 םיִאְנֹוׁש איד ןְּבאָה סאוָו טְנאָועֶג אייֵז ןֶּבאָה

 טְגאָועֶג רֶע טֶה רֶדְניַק ירעֶזְנּוא טיִמ ןאָטעֶג
 ןְּבאָה לייֵטַא נוא טְנְרהעֶג ייֵז ןְּבאָה לייֵּטַא
 לייֵטַא נּוא ןָדְנּוּבעֶג רֶטְורַא דְנעֶה איד אייֵז
 ןיִא טעקאַנ ןעֶגיִל לייִטַא נוא ןעֶגְנאַּפעֶג ןיִנעֶז
 רעייֵז ןיִסֶע תֹויַח איד נּוא טוט ןעֶסאַנ איד
 ןָא רעֶדְנאַנַא טימ עֶלַא אייֵז ןעֶּבאָה ׁשייֵלְּפ
 סאו ןעֶגיִרֶׁשעֶג ייוֵו יֹוא ןעֶיירְׁש ּוצ ןֵּבֹוהעֶג

 ריִאטְנעֶז יוִו רֶדְניִק יִרעֶזנּוא ּוצ ןְהעֶׁשעֶג ויִא
 ריא טאָה יוִו רֶטאָפַא ןָא זַא ןעֶרֹול רַפ ֹוזַא
 רַטְניוִו נּוא רָמּוװ טלעק רֶד ףֹוא ןְפאַלְׁשעֶג
 גְרעֶּב יִד ףֹוא ןייֵג ריִא טוט יו דדָייִלק ןָא !
 ןיִנעֶז איוִו ְךיִׁש ןָא םיִפראַּב רעֶנייֵטְׁש נּוא !

 טֶה ְּךאָנ רֶד רֶטְנּורַא ןְדְנּוּבעֶג דְנעֶה יִרֲייַא
 ןיִז איד ןייַז לאָז טְכּולְפ ראַפ טְגאָזעֶג הָׁשִמי
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 רָד ןיִא ןְראוָועֶנ רֶטְסְניִּפ שיִנ יִז זיִא םּוראוָו
 ןיִא ןְגְנַגעֶג ןייַרַא זיִא אֵנֹוׁש רעֶד םוָו הֶעָׁש
 טְרעֶפְנֶעֶג םיִא ּוצ ןיִז יד טאָה ׁשֶרְקִמַה תיֵּב
 ּבאָה סו ְּךְטְסאַּפ רֶגיִטְפאַה ראו ּוד הָׁשֹמ
 ןְגאַטְׁשעֶג ְךיִמ טאָה ןעֶמ ןאָמ טְנעֶקעֶג ְךיִא
 טֶה ןעֶמ טּור עֶניִרעֶייַפַא טיִמ קעֶלְׁש גיִצְכעֶז
 ְךאָנ רָד טְכיִל ןייַד טְכייֵל ייֵנ טְגאָועֶג ריִמ
 םֶד א ןְגיִרְׁשעֶג ייוו יֹוא טְנאָועֶג הָשֹמ טֶה
 זיִא סאוָו ׁשֶדְקִמַה תיִּב םעֶד ןּופ טייֵקְרְטֹול
 זיִא איוִו יי יֹוא ןְראוָועֶג טְרעֶטְסְניִפ ראַפ
 ןְראוָועֶג בּורָח טְסיִּב ּוד םוִו טייֵצ יִד ןְמּוקעֶג
 נוא ןְראוָועֶג טְנעֶרְּב ראַפ זיִא לָכיֵה סֶד נּוא

 תּולָג ןיִא ןֶעייג רעֶדְניִק יד טיִמ רעֶטעֶפ יד
 טְנאָועֶג הָׁשֹמ ׁשֶה ְּךאָנ רֶד ׁשיִנעֶגְנעֶפעֶג ןיִא
 רעֶיַא ייַּב ְךייַא רעוְֶׁשַּב ְךיִא םרעֶגְנעֶפ ריִא
 ןְטייֵמ טיִנ לֵאָרְׂשִי יד טְלאָז ריִא םֶד ןְּבעֶל
 טְלאָז נּוא טֹוט ןְניִמְראַּב רָד םּוא ןייֵא טיִמ
 טיִנ טְלאָו ריִא נּוא ןֶּבְראַד רַפ ראָנ טיִנ ייֵז
 סע ןעֶד רַטּומ נּוא רֶמאָפַא רַפ ןוזַא ןְמייֵמ
 טאָנ רָזְנּוא םו- טייַצ איד ןְמּוק רֶדָיוִו טעוֶו
 איִד נּוא ןְמעֶנ ּפָא ןֹוּבׁשֶה ְּךייַא ןּופ טעוֶו
 אייז טְרעִיינ ןאָמעֶג ֹוזַא טיִנ ןְּבאָה םיִאָנֹוש
 ןְּבאָה נּוא דְניִקַא טְכאַרְּבעֶגםייַלְפ ּוצ ןָּבאָה
 ןיִא ןְטְכעַׁש םֶד לאָז רֶע רֶטאָפ םּוצ טְגאָועֶג
 ןייַלַא טְזּומעֶג סאָד רע טאָה הָסֵיִפְּת רעֶד
 םָלֹוע לָׁש ונֹוּבַר טְנאָועֶג הָׁשֹמ טֶה ןְטְכעֶׁש
 טיִנ לאָז ןעֶמ הָרֹוּת רעֶד ןיִא טייֵטְׁש סע
 נּוא גאָט ןייֵא ןיִא רֶטאָּפַא טיִמ ןּזַא ןְטְכעֶׁש
 רָמּומ נוא רֶמאָפ ליפ ןעֶּבאָה םיִעָׁשְר איִד
 ןְטְכאָׁשעֶג גאָט ןייֵא ןיִא רַדְניֵק יִרְעייֵז טיִמ
 לֵחָר ןְמּוקעֶג זיִא םעֶד ןיִא .טְסְנייוַוָׁש ּוד נוא
 ונֹוּבר טְנאָזעֶג טֶה נּוא טאָנ רַפ רֶמּומ רֶזְנּוא
 בֹקֲעַי טְכעֶנק ןייַד םֶד טְסייוֵו ּוד םֶלֹוע לָׁש
 - ןיימ טאָה נּוא טאַהעֶג ּביִל רעֶייֵז ְּךיִמ טאָה
 יד זַא נּוא ראי ןְּביִז טְניִדעֶג רימ רַפ רֶמאָפ
 זיִא סֶע גּוא ןעֶגְנאַנעֶג םֹוא ןינעֶז ראָי ןֶּביִז

 ְךיִא ּבאָה הָנּותֲח רעֶד ןּופ טייֵצ יַד ןְמּוקעֶנ
 םיִא ּוצ ְּךיִמ ליִװ רֶטאָּפ ןייַמ םֶָד טְרעֶהעֶג
 ְךיא ּבאָה הֶאל רֶטְסעוֶוש ןייַמ ראָנְְּבעֶג טיִנ
 טיִמ ּבאָה נּוא טְגאָועֶג בקֲעַי ןאַמ ןייֵמ סאָד

 עֶכְלעוֶו ןְסיוִו לאָז רֶע טְכאַמעֶנ ןְמיִסַא םיִא
 לאָז .רֶטאפ ןייַמ יִדְּכ ןְּבעֶג םיִא שעוֶו ןעֶמ
 ְךיִא ּבאָה ְךאָנ רעֶר ןעֶטייּב ראַפ ןיִנעק טיִנ

 הטרח
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 טְמעֶראַּב רָד ְּךיִמ ּבאָה נּוא טאַהעֶנ הָמָרֲח
 טיִנ לאָז איִז הֶאֵל רַטְפעוֶוְׁש ןייֵמ רָּביִא
 טְניִרעֶלעֶג םֹוא איִז ּבאָה נּוא ןיִרעוֶו ׁשיּובְמ
 רָּביִא ריִמ טאָה בֹקֲעַי סאו םיִנְמיִס איד
 איז םָד ןְסיוִו טיִנ לאָז בֹקֲעייֵדְּכ טְרעֶפְנעַג
 דעֶרעֶג ריִא ראַפ ּבאָה ְּךיִא נּוא הָאֵל ויִא
 נּוא לוק ןיִא ןינעק רעֶד טיִנ לאָז בֹקֲעַי יִדְּכ
 נּוא ןעֶועֶג אנקמ טיִנ ריִא ןיא .ּבאָה ְּךיִא
 ׁשְנעֶמַא ןיִּב ְךיִא םֶלֹוע לָׁש ונֹוּבר העָז טְנייַה
 ׁשַא נוא דֶרֶע ןּופ נּוא ׁשייֵלְפ ּוא טּולָּב ןּופ
 רָטֶסעווְש ןיימ ןעוֶועֶג אֵנקִמ םיִנ ּבאָה נּוא

 שרקמה תיב ןברוח
 | םּוראָוטאָנ רָניִמְראַּב רָד ןייֵא טְסיִּב ּוד נוא
 | ןְבאָה םולֵאָרְשִיןיאןעוֶועגאְֵַמ ּוטְסאָה
 רֶליֵּב םֶד טאַשעֶג ריד טֶה םָו א'ע טְניִדעֶג
 ךרוד טְסאָה נוא טיִנׁשִמַמ ןייק טֶה םִע םוָו
 | דנייפ יד ניא רֶדְִק עניימ ןְיִרְט ר םעֶד
 טְלאוועֶג ןְאָה יַם ןאָמעג יי טימ ןְּבאָה
 נוא טְמעֶראַּב רעֶד טאָג ְךיִז טֶה דְלאַּב ֹוזַא
 | ְךיִא לע ינעוֶו שעֶנייַד ןופ לַחְר טְגאָג טֶה
 ןייקדנאל רֶיֵז וצ ןירעק רֶדיו לֵאָרְשִי יד

 | :הָָס ןמָאלֵאָרׂשִיץְרָ

 ףאָרְטְׁש איֵד ןיִנעֶז סאָד (תַלֲהֹק יֵרְבִרִכ א
 טאָה ְּךֶלֶמֲה הֹמלָׁש סאוָו דייֵר

 תֶלֲהֹק ןעוֶועֶג ויִא ןעֶמאָנ ןייַז םאוָו טְגאָועֶג
 תֹומְכָח לעיַפ טְלעֶמאַועֶגְנייֵא טאָה רע לייוַו
 ןְסייֵהעֶג רֶע טֶה םּורָד זיִא טֵׁשָּפ ַא ְּךאָנ נּוא
 הָמָכָח ןייַז ןְנאָז ץֶלַא טְגעֶלְפ רע לייוו תַלָהק
 ןייֵא ךיז ןעֶּבאָה סאוָו ןעֶׁשְנעֶמ לעיִּפ ראַפ
 ְךלֵמֹנ הָמכָח ןייז ןירעַה ּוצ טְלעֶמאַועֶג
 ןיא ְּךֶלֶמ ןייֵא ןעוֶועֶג זיִא רע םִיַלָשּוריִּב
 ליפ ןּופ טאָטְׁש ַא זיִא םאָד םאָו םִיַלָׁשּורְי
 תֹמלְׁש (תֶלָהֹק רַמָא םיִלָבֲה לֵּבֲהְ) תֹומָכָח

 רעֶד ןּופ ׁשיִנעֶפעֶשאַּב עֶלַא טְגאָועֶג טאָה
 סאוָו (םָדָאְל ןֹורְתִי המ ׁשיִראַנ ןְנעֶו טְלעוֶו
 םעֶד םֹורַא טְמּוק רַכְׂש ןעֶנירְּביִא ןייא ראַפ
 רֶד ןּופ לעֶדְנאַה נּוא טייֵּבְרַא ןייַז ןּופ ׁשְנעֶמ
 רוד) טיִנ הָרֹוּת ןייק טְנְרעֶל רֶע ןעוֶו טְלעוֶו

 לוק
 0 ְךֶלֶּמַה הֹמלְׁש ןּופ דיר איִד ןיִנעֶז סאָד (תֶלָהֹק יֵרְברָ

 רוָד ןּופ ןּוז רעֶד זיִא רֶע תֶלָהֹק ןעֶפּורעֶג טְרעוו רע
 םילָבָה לֵּבַחו .םִילָשּורְי יִא ְךֶלֶמ ןעוֶועֶג זיִא רֶע ףֶלֶמַה
 ףֵבַהְ טיִנ זיִא ןֶכאַו עֶלַא טְנאָז ְךֵלֵמַה תֹמֹלִש (תֶלַהֹק רַמָא

 טְלֶעוָו רעֶד ןיפ ןָכאַז עֶטְסעֶּב יִד ּוליִפַא (לֶבָה לַֹּה םיִלָבֲה
 תַחַּת לֹומֲעיִׁש וָמע לֶכָּב םָדָאָלןֹרָתִי הַמ) טינ םֶלַא ויֵא
 ןופ ׁשְנעֶמ םעֶד סֹורַא טְמוק םֶטּוג א ראַפ סאָָו (שֶמָּׁשַה

 טְלעֶו רעֶד ףא ְךיז טְהיִמעֶּב רֶע סאָו טייקיריִמ ניי עֶלַא
 ּוצ ןעֶּבעֶג ריִמ ןיִלעוֶוּצדְנּוצַא .ןיִז רעֶד רֶטנּוא זיִא עַבְלעוַו
 ׁשֶנעֶמַא זַא רעֶביִז ויִא םאֶד .ןִינע ןעֶצְנאַג םעֶד ןייטְׁשָראַפ
 ןיִא ןעּוטעֶג טֶה רע; סאוָו הָטְרֲח רֶע טאָה רעֶטְלע} רעֶד ףֹוא

 תלהק תלנמ
 סיּפ ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז סאוָו (אָּב רֹורָו ְּךֶלֹוה
 |דְמעֶרְפ ןעֶלְמאַנייִא ּוצ ןַאוט טְכעֶרְמּוא
 || םִע ןעֶּבייֵלְּב טיִנ םֶהיֵא ייַּב שעוֶו סֶע רֶלעֶג
 || םעוֶו נוא םֶהיֵא ְּךאָנ רֹוד ַא ְּךאָנ ןעֶמּוק טעוֶו
 | רעֶּבָא רעֶדְניִק עֶנייַו ןּופ ןעֶמעֶנ קעֶוַא םָע
 | ןָאוט נּוא הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל אוו םיִקיֵדַצ איד
 ( אייז סאָד ןייֵמְׁש ניִּבייֵא ןעֶּבייַלְּב יִד תֹוצִמ

 | עֶנעֶי ףֹוא םיִׂשֲעמ עֶמּונ עֶרעֶייִז טיִמ ןעֶמעֶנ
 רעֶד סאו דְלעֶנ סאָד (שֶמָׁשַה חַרָזו טְלעוֶו
 !| טְּבייַלְּב טְכעֶרְמּוא טיִמ ןייֵא טְלעֶמאַז עָׁשֶר
 ןיִז איֵד איו ֹוזַא ְךיילְנ טיִנ םֶהיֵא ייַּב סַע

 ףֹוא טייַנ ראַפ נּוא היַרְּפ רעֶד ןיִא ףֹוא טייֵנ
 *| (םִיַה לֶא םיִכָלֹוה םיִלָחְנַה לָּכֹנ טְכאַנ רעֶד
 .| נוא ןייַרַא םִי ןיֵא ןֶעייֵנ ןעֶכיימ עֶלַא יו ֹוזַא
 ;| רָדָיו ןְלעוֶוק ייֵז לייוַו ליִּפ טיִנ זיִא םַי רעֶד

 וזַא דר רעֶד רעֶטְנּוא ןְכייֵט יִד ןיִא קיִרּוצ
 ךוא

 בקעי
 עָועֶג םָלֵא ויִא סֶע זַא ןוׁש טְהעֶז רֶע ןעֶד רֶגעֶגּוי רעֶר
 ןייֵא ןעֶּבאָה ןֶׁשְנעֶמ עֶלַא טיִנ זיִא קּוליִח רעֶד ראָנ ׁשיִראַנ
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד טאָה ּבעיל טאָה רָנייֵא סאוָו .הָעַד עֶכייֵלְג
 ָנ | סָד נא .טּוג ויִא סאָר זַא םֶהיֵא ְךיִז טְכאַד סֶע ןעֶד ,דָנייַפ

 ןעֶכאַז עָלַא ןעֶבּוּפָסֹוא טיִג ןעקׁשְנעֶמ םעֶר לייוַנ ראָנ ויִא
 יִג ןעֶצְנאַג ןיִא זיִא סֶע זַא ןְהעֶו לאָז רֶע טְלעוֶו רעד ןופ
 הֹמלְׁש .ןייֵטְׁשְראַפ טיִנ ָךֹוא רֶע ןעק/ לֵבֵש םעֶד טיִמ נּוא
 גוא ןעֶׁשְנעֶמ עָלַא איו רעֶגּולק ןעוֶועֶג ויִא רעֶּבָא ְךֵלֶמֵה
 ;(| טֶה םּורד טְלעֶֶו רעֶד ןּפ ןעֶכאַז עֶלַא טְבּורְּפעֶג אי טאָה

 .?| לֶשמִא ויא םע.טיִנראָג ןעֶנעֶז ןעֶכאַ עַלַא זַא טְגאָזעֶג רֶע
 {| רְבַַא טְהעֶז גוא קְראַמ ץיָא ןְגְנאַגעג ְְרֹודזיִא רעֶניא

 ערנילב
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 ןעֶמּוקעֶג זיִא רָע יו ֹוזַא עֶׁשֶר רעֶד זיִא ְּךֹוא
 ןייֵג קעוֶוַא רֶע טעוֶו ֹוזַא טְלעֶֶו רעֶד ףֹוא
 לָּכִל ְּךיִז טיִמ ןיִמעֶנ טיִמ טינ ראָנ טעוֶו נּוא !

 ׁשְנעֶמ רַד סאו ןָכאַז עֶלַא (םיעֵגְי םיִרָבְדַה
 םֶהיֵא ןעֶכאַמ הֶרֹוּת איֵד ייֵז ראַפ טייֵבְראַּפ

 ׁשְנעֶמ רעֶד רֵּבַדְל ׁשיִא לֵכּוי אל) דעיִמ !
 םיִרָבָד עֶלַא ןעֶדייִרְסיֹוא ןעֶנעק טיִנ טעוֶו
 שאַז ןעֶרעוֶו טיִנ טעֶו גֹוא סאָד נּוא םיִלֵמְּב
 ןְרעוו טיִנ טעוֶו רעוא סאָד נּוא ןְהעֶז ּוצ ןּופ
 טיָנ ׁשְנעֶמ רעֶד לאָז םּורָד ןיִרעֶה ּוצ לּוּפ
 ןייק טעוֶו רע ןעֶד םיִלֵטְּב םיִרָבָד ןייֵג ְךאָנ
 (הָיְהִיֶׁש אּוה הָיְהֶׁש המג ןעֶהעֶז טיִנ ׁשּודיִח
 טעוֶו סאָד ןָא גְנאַל ןּופ ןעוֶועֶג ויִא סֶע סאוָו
 של ׁשּודיִח ןייק טיִנ דָּבֶא ןייַז ְךֹוא רעֶמייוו
 ןייֵא םאָו ְּךאַזַא ןעֶדְנאַהְראַפ זיִא סע (רֶבָּד
 עייַנַא זיִא םאָד העְז ןְגאָז ףֹורָד טעֶוו ׁשְנעֶמ
 רָעיִרְפ ןּופ סאָד ויִא תַמַא ןיִא רעֶּבָא ְּךאַז
 סאָד ןעֶקנעֶרעֶג טייל איד ראָנ ןעווועֶג ְךֹוא
 ןייֵא זיִא סאָד זַא אייֵז ְךיִז טְכאַד םּורד טיִנ
 איִד הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל סאוָו איִד רעֶּבַא ׁשּודיִח
 הָרֹוּת רָד ןיִא םיִׁשּודיִח לאָמ עֶלַא ןעֶניִּפעֶנ
 יָא ץְראַה םאָד ןעֶייֵרְּפְרעֶד ןעֶּכאַמ סאוָו

 רָביִאְךָקָמ א ןעוֶועֶג ןיֵּב הֹמלָׁש ְּךיִא (תַלָהק |

 . ית תלהק תלנמ |
 רעֶּביִא ְךאָנְרעֶד נּוא טְלעֶוו רעֶצְנאַנ רעֶד
 רעֶד ְךיִמ טאָה ְךאָנְרעֶד נּוא ןײלַא םִיַלָׁשּורי
 טְרעֶדְנּוה רעֶיִפ ףֹוא ןְפְראוָוְראַּפ יאֵדְמְׁשַא
 טיִמ טאַהעֶנ רֶהעָמ טיִנ ּבאָה ְּךיִא נּוא ליימ

 (יִּבִל תֶא יִּתַָנִמ ןעֶקעֶטְׁש ןייַמ ראָנ ריִמ
 ןייַמ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְךיִא ךֶלֶמֲה הֹמלִש טְנאָז
 ְךִא ּבאָה הָּפִמָח רעֶד ןיִא ןעֶכיוז ּוצ ץֶראַה
 ןייֵא ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ םאָד ןעֶנאַטְׁשְראַפ
 ןעֶרְהיִפ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז טייל איִד ראַפ ְךאַז
 םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג רַמֹולְּכ ןעֶניִרְד
 ךֶרּוד ןעק רע.סאָד טייַל יד ראַפ לעֶדְנאַה
 רֶע ןעוֶו ןעֶּבעֶל ןעֶיִּבייֵא םוצ ןעֶמּוק םעֶד
 ןעֶמּוק רַדיוִו ןאק רֶע נּוא ְּךיִלְרִע טְלעֶדְנאַה
 טיִנ טְלעֶדְנאַה רע ןעוֶו ףאָרְטש לעיִפ ּוצ
 ֵּתְרַּבַר) הָרֹוּת איִד טְואָלְראַפ נוא ְּךיִלְרִע
 ךיִא זַא טְנייַה המלָש טְנאָז (דמאכל יֵּבִל לֶא
 טְכאַרְט הָלּורְנ ןיימ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ּפָא ןיִּב
 ףֹוא טְלאָו רעוֶו ץְראַה-ןיימ ןיִא ריִמ ְּךיִא
 ֹווַא ןעֶמּוק לאָז ְּךיִא סאָד טְנאָזעֶג ריִמ ףֹוא

 בּוׁשָח רייז ְּךאָד ןיִּב ְּךיִא ןייַז ּוצ גיִרְדיִנ
 יו רֶהעֶמ הָמָכָח טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶועֶג
 םִיַלָׁשּורְי ןיִאןעוֶוטְגריִמ ראַפְןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא
 ְסיוִו לאָז ץֶראַה ןייֵמ ןְהעֶועֶג ּבאָה ְךיִא נּוא

 בקעי לוק לעיפ |
 יייֵז טֶרהיִפ רעֶגיִרעֶהעֶז ןיֵא נא ןעֶיְׁש ןעֶׁשְנעֶמ ערלה
 ןייֵא וצ טְגאָז ניא רעֶטְכעֶלעֶגַא טְכאַמעֶג ְךיז רָע טאָה
 רֶד קָלחַא ןעֶביִלְטיִא ּביִג גּוא ליֵּבְרעֶקַא דִיר םעֶנ ןעֶדְניְִּ

 ןְּבעֶגעֶג טיִנ ראָג ןעֶרְניִלְּב םעֶד רע טֶה תַמָא םּוצ גּוא ןּופ |
 רעֶרעֶרְנַא רעֶר זַא טְנייֵמעֶג רעֶרְניִלְּב רעֶביִלְטיִא טאָה וזַא
 זיִא םִע נוא טְגיְִקעֶג ְךיִ יינ ןעֶּבאָה ליֵּבְרעק,סאָד טאָה
 ןְרעֶדְנַא םּוצ טיש רֶנייֵא יירְשעֶגַא ןעֶראָועֶג ייֵז ןעֶיְצ
 איִד ויִא ְךֹוא ֹוזַא .ליִּבְרעֶק סאָד ןעֶּבעֶגעֶג ריִר טאָה ןעֶּמ

 איָד ףֹוא הָמָרָת טאָה רעֶטְלִערעֶר ףֹוא רעֶכיֵלְיִא טְלעוֶו
 זַא טְנייֵמ גוא ןעֶיטעֶג סְלאָמאַר ויִּב טאָה רע סאוָו ןעֶכאַנ

 םיִנ טאָה רע,לייַו ןעוֶועֶג רעֶסעֶּב ןעֶטְלאוָו ןעֶכאַז עָנעֶי
 מַה הֹמלְׁש רעֶּבָא טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכאַנ עֶלַא טְבּהְּפעֶ
 רע טֶה םּורָד טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכאַז עֶלַא טְבּרְּפעֶּג טאָה !

 םֶרָאָל ןֹורְתִי הַמ) טיִנ גָניִרְלַא זיִא סע לבָה לֹּכַהְו טְגאָזעֶּג
 ןיִא ׁשְנעֶמ םעֶר םֹורַא טֵמיק טְטּונַא ראַפ סאָָו (ֹולָמֲע לָבָּב
 לאָו רֶע סאוָו (ׁשֵמְׁשַה תַחַּת לֹומַעַיָשּו טייקיְריִמ עּנייז עָּכַא !|

 ראָנ .טיִג גָניִרְפְלַא ויִא סע טְלעוֶו רעֶר ףֹוא ןעֶהיִמעֶּב ףיִז
 גוא תֹוָצֶמ נּוא הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶהיִמעֶּב ְּךיִז ְּףֵראַד ןעֶמ |!

 ןייֵא ןופ ןעֶמּוקעֶג זיִא רעֶנייֵא לֶׁשֶמ ַא ְךאָנ .םיבֹוט םיָׂשֲעַּמ
 ַעַּב ןיֵא אייֵּב טְלעֶטְׁשעֶג ְךיִו טאָה גוא הָניִרְמ רעֶטייַװ

 גיֵצְניוִו טאַהעֶג טאָה תֵרֶׁשְמ רעֶד .תֵרָׁשְמ א ראַפ תִיַּכ

 טאָטְש ןיִא ןיְִנקעֶּב םׁש ןיק טאַהעֶג טיִנ טאָה גוא לָכ

 ןיִא נוא טאָמָׁש ןיִא ןְגְנאַגעֶג םֹורַא תַרָׁשְמ רעֶד זיִא לאָמַא

 ראַּפ ַא ןְסעֶזיִג טְראָר זיִא גּוא ןייַרַא בּוטָׁש ַא ןיֵא ןעֶמּוקעֶג
 טְנעֶקְרעֶד םיִא ּבּוטְׁש רעד ןּופ תִיַּבַה לַעַּב רעֶד טאָה הָעָׁש
 ןייַמ ןּופ רֶניֵרְפ ןייַט ךאָד טֶסיִּב אּור םֶהיֵא ּוצ טְגאָז נּוא

 טֶה רֶע סאוָו טייֵרְפיִג רֶעייֵז תַרָשָמ רעד ְךיִז טאָה הָחָּפְׁשִמ
 גאָט עֶלַא ןוׁש טְגעֶלְפ רֶש גּוא רֶנירְפ ַא ןעֶפאָרְטעֶג אָד
 ,רייֵרָפ טיִמ טְניִדאַּב םֶהיֵא טאָה נּוא דְנייַרְפ םעֶד ּוצ ןעֶמּוק

 תֵרְׁשְמ רעֶד איו ןעֶהעֶועֶג סאָר ןֶּבאָה ןָשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא זַא
 יִ ייֵ ןעּבאָה ַחּכ ןעֶצְנאג יי טיִמ רֶנייַרְפ םעֶר טְנעירעֶּב
 טְגאָניִג ןעֶּבאָה גּוא טְבאַמעֶג ּוצ םֶהיִא ּוצ הָמָרָע טימ ךֹוא
 עֶצְראקַא ןיִא הָתָּפְׁשֶמ ןייֵא ןּופ רֵנייַרְּפ עֶנייֵז ןיִנעֶז ייֵל זַא
 עֶלַא טיִמ טאָה נּוא רֶנייֵרַפ ָךַס ַא ןעֶמיקעֶּב רֶע טאָה טייַצ
 גּוא גאָט ןעֶרעֶי טְנעיִרעֶּב ןעֶכיִלְטיִא טאָה רֶע ןֶעּוטעֶג ֹוזַא
 זיִא טְנעיִרעֶג םֶהיֵא ייַּב טאָה רֶע סאוָו תִיַּבַה לַעַּב רעֶר זַא
 רע סאוו ןְפאָרְדְראַפ םֶהיֵא היה ןיפ רעב ןבאהעג ראָהיִנ
 עדי לֶרְפ טְנעיִרעֶּב גּוא טייֵצ איִר ְךיִז טְגְנעֶרְּבְראַפ תַרָׁשָמ
 בֹיט טְסּוהְט אּוד תָמֲא תַרָׁשֶמ םעֶד רֶע טְנעֶרְפ ןיִׁשְנעֶמ
 עֶנייֵא ראַפ סאוָו רעָּבָא אייז טְסְנעיִרעֶּב גּוא דֶניירְּפ עֶנייַד
 ָךיִא הָליִלָח תַרָׁשְמ רעֶד טְרעֶפְנֶע ריִד טיִמ ייֵז ןֶעּוט תובומ
 אייֵז ןעיִדעֶּב ְךיִא ראַפְרעֶד אייֵז ןּופ ןייַז הָבּוט לַּבִקְמ לאָז
 טְגאָז ןָעּומ תֹובּוט ריִמָּת ןעֶצעק,אייֵז טיִמ לאָז ְךיִא יאֵוְלַה
 תֹובֹוט םוׁש ןייק ריִד ןֶעּוט ייֵל וא םֶהיֵא ּוצ תִיַּבַה לַעַּב רעֶד

 מינ
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 ְךיִא ּבאָה .ןעֶלְדְנאָה עֶלַא נּוא הָמָכָח לעיפ
 ןייַא נוא .ׁשיִראַנ ץֶלַא זיִא םע ,סאָד ןְהעֶועֶג
 ןעֶּבאָה סאוָו טייַל איִד ּוצ טיִמענ ןֵכאָרְּבּוצ
 (םַעָּכ בֹור הָמְכָח בֹורְּב יִּכ)/ תֹומְכָח לעיַפ
 טְמּוק הָמְכָח ליפ ׁשֶה ׁשְנעֶמ רָד ןעֶו ןעֶד
 ְךיִא איו ֹוזַא טאָג ּוצ ןעֶראָצ לעיּפ םֶהיֵא
 טאָּבעֶג םעֶד ףֹוא ןעוֶועֶג רֵבֹוע ּבאָה הֹמלש
 דְרעַּפ ליִפ טְלעֶמאַועֶגְנייַא ּבאָה נּוא טאָנ ןּופ
 הָמָכָח ןייַמ ףוא טְזאָלְראַפ ְּךיִמ ּבאָה נּוא
 קְלאָפ סאָד ןעֶרעקְמּוא טיִנ לע ְךיִא סאָד
 םיַנ ריִמ טֶה הָמָכָח ןייַמ רעָּבָא םִיַרְצִמ ןייֵק
 טְואָלְראַפ ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא נוא ןעֶפְלאָהעֶג
 לעיַפ ןעֶמּונעֶג ּבאָה נּוא הָמְכָח ןייַמ ףֹוא
 ןעֶניְִניִו טְכאַמעֶג ְךיִמ ןְּבאָה ייֵז נּוא רֶּבייַו
 .יֵד לייוַו המלְׁש טְנאָז (יִּבלְּב יִנֲא יִּתְרַמָא) ב

 םעֶד טְגְנעֶרְּב הֶאְרִי ןֵהֶא הָמָכָח
 טְכאַרְמעֶג ריִמ ְךיִא ּבאָה זייֵּב לעיִפ ּוצ ׁשְנעֶמ
 גּונעַּת ּבייֵל ןייַמ לאָז ְךיִא ץְראַה ןייַמ ןיִא

 ְךיִא ּבאָה וזַא ןעקניִרְמ ןייוַו טימ ןָאוט ןָא
 עֶלַא טאָה ְּךָלֶמַה רֵצֶׁשְלאַּב םאָד ןְהעֶועֶג
 ךֶרּוד זיִא נּוא טְכאַמעֶג תֹודּועְס עֶסֹורְג טייֵצ
 טול נּוא ַחֵנ ייַּב נּוא ןעֶראוָועֶג טייֵמעֶג םעֶד
 ןעֶקְניִרְט םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זייֵּב לעיפ ְךֹוא זיִא
 ןיימ ייַּב ןעוועֶג ןיִּב ְךיִא זַא (יַׂשַטמ יִּתְלַרְגַה
 עֶבּוׁשֲח טְכאַמעֶג ריִמ ְּךיִא ּבאָה הָכּולְמ
 נּוא רעֶזייַה עֶנייֵׁש טעֶוּבעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶכאַז
 (תֹונַג יִתיִׂשֲע רעֶגְטְרעֶג ןייַו טְצְנאַלְפעֶג
 ייֵלְרעֶלַא טיִמרעֶגְטְרעֶגטְכאַמעֶג ּבאָה ְּךיִא
 טְסּואוועֶג טאָה ְּךֶלֶמֲה הֹמלָש ןעֶד' תֹוריֵּפ

 .רעֶּפעֶפ ןְצְנאַלְפ ּוצ טּוג זיִא םִע דֶרֹע עַכְלעוֶו
 נוא רעֶפעֶפ טְצְנאַלְפעֶג ןעְֶראָד רֶע טאָה
 נוא ןיִרעֶסְקאָּב וצ טּוג ויִא םִע דֶרֶע עֶכְלעוֶו
 ְךיִא (תֹוכיֵרְּב יִל יִתיִׂשֲעַנ תֹוריֵּפ עֶלַא ךֹוא
 ןָא ּוצ רעֶסאַו ןעֶכייֵט טְכאַמעֶג ריִמ ּבאָה
 (םיִרָבֵע יִתיִנְקִנ רֶנְטְרעֶג יד ייֵז ןּופ ןעקְניִרְט
 ןְרייֵמ טְסניִר נּוא טְכעֶנְק טְפֹוקעֶג ּבאָה ְךיִא

 לוק
 רֶנייֵרְפ ע'תָמִא ןעֶנעֶז אייֵז זַא איד טְסייוֵו ֹוזַא איוִו טיִג
 יֵדְּכ בֵרקְמ ראָנ .ְךיִד ןעֶנעֶז אייז גּוא טְנעֶגיִל זיִא רעֶמאַט

 ןייק ראָג יי ןעֶנעֶו תֶמא ןיִא נוא ןעֶנעירעּב ייֵז טְסְלאָז וד
 סֶע סאוָו זַא טְגאָז טְלעוֶו איִד זיִא לָׁשְמִנ רעֶד .טיִנ דְנייֵרָפ

 סטְלעוֶו רעֶד ךֹוא ויִא ׁשְנעֶמ רעֶד נוא רֶהיֵא ןיִא ְךיִז טניִפעֶג

 ַהֹּכ ןעֶצְנאּג ןייַז טיִמ נּוא טְלעוֶו איִד ׁשְנעֶמ רעֶר טיִה םּורְד

 ראַפ גוא טְסיוִו ןייַז טיִג לאָז יִז טְלעוֶו איִד רָע טייֵּבְרַאעֶּב

 תלהק תלנמ
 .רָהעֶי םאָוו םיִרָׂש ףְלעוֶוְצ טאַהעֶגּבאָה ְּךיִא
 קֶלאָּפ ןייַמ טיִמ טְויֵּפְׂשעֶג ׁשֶדֹוח ַא ְּךיִמ טאָה
 עֶלַא איו רֶהעמ תֹומֲהְּב טאַהעֶג .ּבאָה נּוא
 םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעוֶועֶג ריִמ ראַּפ ןעֶנעֶז סאוָו

 טְלעֶמאַועֶגְנייַא רימ ּבאָה ְּךיא (יִל יִּתְסַנָּכנ
 ןּופ תֹורְצֹוא נּוא דְלאָנ נּוא רעֶּבְליִז לעיִפ
 יֵלָּכ אייֵלְרעֶלַא נּוא םיִרֲחֹוס נּוא םיִכָלְמ
 טְלעיִּפְׁשעֶנ ׁשיִט ןייַמ ראַפ ןעֶּבאָה םיִרָמז
 גְנעֶה נּוא ןעֶנעוֶוְטייֵר טְכאַמעֶנ רימ ּבאָה נּוא
 ּבאָה נּוא ןְעּומעֶנ תֹומָכָח לעיִפ ּוא ןעֶנעוֶו
 איד סאוָו ץֶלַא נּוא ןְסעֶנְראַפ טיִנ הֶרֹוּת יִד
 גּוא םיִניֵד טְגעֶרְפעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה ןיִרָדָהְנִס
 רייֵׁשעֶּב םֶלַא אייֵז ְךיִא ּבאָה רַּתיִהְו רּוסיִא
 רֵּבֶא ןְנְרעֶל ּוצ טאַהעֶג טייֵצ ּבאָה ְךיִא ןעֶד
 ןיימ זיִא סאָד אָּבַה םֶלֹוע ןּופ רַכָׂש םעֶד
 (יִנֲא יִתיִנָפּע טייֵּבְרַא עֶנייֵמ עָלַא ןופ קֵלַח
 עֶנייַמ עֶלַא ןּופ טְרעֶקעֶג ְּךיִמ ּבאָה ְךיִא ןעֶד
 טְרעֶניִמעֶנ ןיִּב ְּךיִא סאָד ְּךיִא העָז םיִׂשֲעַמ

 - גוא הֵרֹוּת רעֶד ןופ רַכְׂש רעֶד ראָנ אייז ןּופ
 - אָּבַה םָלֹוע ףֹוא ריֵמ טְּבייַלְּב סאָד תֹוָצִמ
 ןעֶועֶג ׁשֵאֵיְמ ְךיִמ ּבאָה ְּךיִא נּוא (יִתֹוּכַסְמ
 ןעֶטייִּבְרַא ּוצ ןעֶוט טיִנ ְךיִמ לאָז ךיִא םאָד
 טֶהיֵמ סאו ׁשֶנעֶמ ַא ןְדְנאַהְראַפ זיִא םִע ןעֶד
 ּוצ נּוא רֶׁשֹוי טיִמ דֵלעֶג ןעֶלְמאַזְניַא ּוצ ּךיִז
 טיִג ןעֶניִרְד ְּךיַו טאָה רֶע סאָו ׁשְנעֶמ ַא
 זיִא םאָד קָלֲח ןייַ ןעֶזאָל רֶעטּוהְט טְהיִמעֶג
 הוה המ יִּכ) זייַּב לעיפ נּוא ׁשיִראַנ ְךֹוא
 רעֶד טאָה חַוָר ַא ראַפ סאוָו ןעֶד (םֶדָאְל
 גְראָז טיִמ דע ןייֵא טְלעֶמאַז רֶע ןעוֶוׁשְנעֶמ
 ּוצ ןעֶואָל רעֶּביִא סאָד רֶע וימ ְךאָנְרעֶד נּוא
 (םיִבֹואָכמ ויָמָילָּכיִּכנ ׁשֶנעֶמ ןְרעֶדְנַא ןייֵא
 ּבעֶל ׁשְנעֶמ רעֶד סאָו געֶט עֶנייז עֶלַא ןעֶד
 אייַּב ּוליִפֲא נּוא גאטייוו טיִמ לּופ רֶע זיִא
 ויִא סאָד ןעֶהּור טיִנ ץֶראַה ןייַז טּוהְמ טְכאַנ
 טיִנ ןעֶד ויִא (םֶדָאָּב בֹוט ןיֵא) שיראנ ְךֹוא
 ןּוא ןֶסֶע לאָז רע;סאָר ׁשְנעֶמ םעֶר ראַפ טּוג
 ןעקנירט בקעי

 שייל רָע לייַו ןעֶכאַז טְלעוֶו טיִמ ראָנ טייֵצ ןייַ טְְנעֶרְ
 זֶּׁש טְנאָז סאָר טְלעוֶו רעֶר טיִמ ןָא ְךיִו רעֶהיִג רֶע וַא
  תֹוצֹוט ריִד ןּופ טאָה טְלעוֶו יִד תֶמָא ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ ְךֶלֶמַה
 . םֹומֵעיִׁש ֹולָמִע לֶכְּב םָדָאָל ןֹורְתִי הַמו איִז טְסְנעיִרעֶּב אור

 + זז

 . ׁשְנעֶמ רעֶד רעֶּבָאטאָה סְטּוג ַא ראפ סאָו (ׁשֶמָׁשַה תַחַּת
 + א =

 יטְלענ רעֶר ףוא יי טְהיִמעַּב רֶע סאוָ טְלעוֶו רֶעֶר ןופ



 ןָאוט ּוצ ּבייל ןייַ ןעֶזייוַו לאָז נּוא ןעֶקְניִרְמ
 ׁשּוחְי יִמּו לַכאי יִמ יִּכ) דְלעֶג ןייַז טִיִמ םֶמּונ
 ןעֶסעּוצ יּואָר זיִא ןעֶד רעוֶו ןעֶד (ינְמִמ ץוח
 ְךיִמ ּבאָהְּדיִא סאוָו ריִמ ץּוח דלעֶנ ןייַמ ןוּפ
 (םֶדָאָל יִּכ) ןְלְמאְַנייַא ּוצ םִע טיִמעֶג ןעֶניִרְד
 טאָג ראַּפ טּוג זיִא סאוָו ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ ןעֶד
 הָרֹוּת לאָז רֶע ץְראַה טּוגַא טאָג טיִנ םעֶד
 וצ ֹוקָלָהְּב ןייַז חמַׂשִמ ְּךיז לאָז ניא ןעֶנְרעֶל
 עֶנייֵׁש ןיִא ןייֵג ּוצ נוא ןקְניִרְט ּוצ נוא ןיִסֶע
 ּוצ ץְראַהַא טאָנ טיִנ עֶׁשָר םּוצ נּוא רֶדייֵלְק
 טע טיִנ ְּךאָנ רֶד נּוא דֶלעֶג ליִפ ןְלְמאַז ןייֵא

 סאָד ןְניִּפעֶג ריִמ איוִו ֹוזַא קיִדַצא ּוצ טאָנ ||

 יֵבְדְרָמ ּוצ ןְמּוקעֶג ןָא זיִא ןֶמָה ןּופ תֹוריִׁשעג |
 : רּתְסֶאָו

 ְַמַׂשְמ טינ ךיז לאָז ׁשְנעֶמַא (ןֵמָז לכל 3 -
 דְלעֶג ליִפ טֶה רֶע סו טיִמ רֶד ןייז

 םוָו טייֵצַא ןמּוק טעוֶו םע ןעֶד טְלעֶמאַועֶג ןָא
 ּוצ ןעֶד ןייֵג קעוֶוַא םיִא ןּופ טעוֶו דֶלעֶנ םאָד -

 םִע ןעֶו טייצ עֶטְצעֶועֶג ןייֵא זיִא ןעֶכאַו עָלַא
 ּוצ טייֵצַא זיִא סֶע (תֶדָלֶל תע) ןייַז לאָז

 נּוא םיִׁשְרֲח ןיינ ּוצ זיִא סאָד רֶדניֵק ןְניוועג ||
 עֶכיִלְטיִא גְנאַל יוִו ןָבְראַטְׁש ּוצ טייַצַא זיִאסע -
 טייֵצַא זיא םִע ןֶּבעֶל לאָז רֹוד ןיִא הֶחָּפְׁשִמ -

 ּזִא םִע נוא טְצְנאַלַפעֶג ןיִרעוֶו לאָז םִע םֶד
 זיִא םִע ןֶסיֵרעֶג םֹוא ןיִרעוֶו לאָז םע:טייֵצַא
 זיִא םע גּוא ןְגאַלְׁשעֶג ןירעוֶו לאָז םַע טייֵצַא

 ןּופ טְלייֵהעֶג ןירעוֶו רעֶדיוִו לאָז םִע טייֵצַא ! 
 איד םאָד טייַצַא זיִא םִע ׁשיִנעֶכעֶרְּב עֶריִא !

 ןיִרֶו ןְכאָרּב ּוצ ןְלאָז םִיַלָׁשּורְ ןּופ ןיִרעֶומ
 ןיִלעֶוֶו אייֵז סאָד טייֵצַא רעֶדִיִו זיִא םִע נוא
 ןנייוֵו ּוצ טייֵצַא זיִאסע ןירעוֶו טעֶוּבעֶג רֶריוו
 ּוצ טייַצַא זיִא םִע נּוא בָאְּב העְׁשִּת םיִא
 טייַצַא זיִא םִע ןְמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ ןעוֶו ןֶכאַּל
 טייַצַא ויִא סֶע נּוא לֵבָא ןייֵא ייּב ןְנאָלְק ּוצ

 טייֵצַא ויִא םֶע הָלֵכְו ןְתֶח ראַפ ןעֶצְנאַט ּוצ
 ןייז ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִרּוחַּב איִד סאָד
 םִיַלָׁשּורְי ןֵּבְרֹוח ןיא ןעֶסאַג יד ןיִא ןֶּפְראוָועֶג

 אייז סאָד טייַצא ןייַז רעֶדיוִו טעוֶו סֶע גּוא -
 יֵד ןיִא טְלעֶמאַועֶג ןייַא ןיִרעוֶו רֶדיוו ןיִלעוֶו
 סאָד טייַצַא ןייַז טעוֶו םִע ַחיִׁשָמ ןּופ געֶמ |

 איו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןְטְפעֶהַּב ְּךיִו טעוֶו טאָנ
 רעֶדיוִו זיִא םִע גוא ּבייוַו ןייַז טְוְלאַה ןאַמַא
 לֵאָרְׂשִי ףֹוא ןיִנְרעֶצ טוט טאָנ םֶד טייַצַא

 הת תלהק תלגמ
 וזיִא םִע אייז ןופ ןעֶדייֵׁש ּפָא ךיִז טּוט נּוא
 ןעֶלְמאַז ןייַא ּוצ ןָכּוז םעוֶו טאָנ סֶד טייֵצַא
 םִע :ּוא תּולָג ןיִא טייֵרְּפְׁש רַפ ןיִנעֶז םָֹו יִּד
 ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ןְטיִה טעוֶו טאָנ םֶד טייֵצַא זיִא
 סֶד טייֵצַא זיִא םִע נּוא ןיִיַז םּורָפ ןיִלעוֶו ייֵז
 דְמעֶרְפַא ןיִא ןעֶפראוַו ראַפ אייֵז טעוֶו טאָנ
 ייֵז טעוֶו טאָנ םֶָד טייֵצַא זיִא םִע נוא דְנאַל
 םִע םָד טייַצַא זיִא םִע ןעֶלְמאַז ןייַא רעֶדיוִו
 רִוָד ןּופ תּוכְלַמ םֶד ןיִרעֶו ןעֶסיִר ּוצ טעוֶו
 רָדָיוו טעֶוֶו טאָג סֶד טייֵצַא ןייַז טעוֶו סֶע נּוא
 אייז נוא רֶדְנאַנַא ּוצ תּוכְלַמ סאָד ןְמְפעֶהַּב
 תּוכְלַמ אייֵוְצ וצ טְלייֵט ּוצ ןייז טיִנ ןיִלעוֶו

 וזַא ןְגייווְׁש ליִטְׁש לאָז ןעֶמ טייַצַא זיִא םִע
 םיִא טאָה טאָג זַא ןעגָיווְׁשעֶג טאָה ןֹרֲהַא יוֵו
 רֶע טאָה םּורְד 'רָדְניִק אייוֵוְצ עֶנִייַז טייֵמעֶג
 טְנאָועֶג םיִא ּוצ טֶה טאָג סאָד ןעוֶועֶג הָבֹוז

 ייג ןייֵרַא טיִנ ןעֶלאָז םיִנֲהּב םוָו הָׁשִרַּפ יד
 ןייו ןְּבאָה יִיֵז ןעו ןייַרַא ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיִא
 ווא ןדייר ּוצ טייַצַא זיִא סֶע נּוא ןְקָניִרְטעֶג
 טְּבֹולעֶג טֶה ּוא טְנאַזְנ הָריִׁש טֶה הָׁשֹמ יו
 ּביִל ְּךיִד טֶה טאָנ םָו טייַצַא זיִא םִע טאָנ
 סו טייַצַא זיִא םִע נּוא םּורָּפ טְסיִּב ּוד ןעוֶו
 םּורָפ טיִנ טְסיִּב ּוד ןעוֶו דֶנייפ ְּךיִד טֶה טאָנ
 ויִא סֶע הָמָחְלִמ ןּופ טייֵצַא זיִא םִע' נוא
 גְניִרְלַא ּוצ לייוַו רעֶד נּוא םֹולָׁש ןּופ טייֵצַא
 ןייַא ׁשְנעֶמ רָד לאָז םּוראו אּונ טייַצַא זיִא

 טעוו םָע טְכעֶר םוא טיִמ רֶלעֶג ןעֶלְמאַז
 ןעֶרֹול רַּפ טעֶו םִע סאָד טייֵצַא ןְמּוק ְּךאָד
 (וּתִעְּב הָפִי הָׂשֵע לֹּכַה תֶאנ םיא ןּופ ןיִרעוֶו
 טייַצ רעֶד ןיִא טּונ/ןאָמעֶג טאָנ טֶה גְניִדְלַא
 זיִא ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו טייַצ רעֶד ןיא ּוניֵיַהְד
 ןֶמּונַא ןייַז לֵּבקַמ לאָז רע יּואָר זיִא םּורָּפ
 טּומ ׁשְנעֶמ רֶד םוָו טייֵצ רָד יא :ּוא רֵכָׂש
 עֶנייַז ףֹוא םיִא ןְלאָצַּב ּוצ יּואָר זיִא תֹוריִבַע
 תֹומְכָח יד ְךֹוא נּוא (םָלֹועָה תֶא םַנ) תֹוריֵבע
 וצ ןְּבעֶגעֶג ןעֶראָו טיִנ ןיִנעֶז טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 טייַל יִכיֵלְטעעּוצ טרעָיינ ןייֵַא ןשְנעֶמ ןייֵא
 טייַל ּוצ נּוא הָמְכָח איִד ןְּבעֶגעֶג טאָנ טאָה
 רעֶד יֵדְּכ תֹומְכָח ירעֶדְנַא ןְּבעֶגעֶג רֶע טאָה
 טאָנ ןּופ םיִׂשעָמ עֶלַא ןְסיוִו טיִנ לאָז ׁשְנעֶמ
 ןֶּבְראַטְׁש טעֶו רֶע ןעוֶו ןעֶסיוִו טיִנ לאָז נּוא
 טעֶו רֶמאָט ןְגְראָז גאָט עֶלַא לאָז רֶע יֵדְּ
 טעֶו ווַא ןֶּבְראַטְש ןְגְראָמ רֶדֶא טְנייַה רע
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 רעֶד ןעוֶו ךֹוא ןאָמ הָבּוׁשְּת נאָמ עֶלַא רֶע
 ןְּבְראַטְׁש טעוֶו רע ןעוֶו ןעֶסיוִו לאָז ׁשֵנעֶמ
 טָלאָו נּוא טעֶוּבעֶג טיִנ זֹוה ןייק רֶע טְלאוָו
 טְלאָו ֹוזַא שְצְנאַלְפעֶג טיִנ ןְטראָג ןייוַו ןייק
 טאנ טֶה םּורָד ןעוֶועֶג טיִנ טְלעוֶו ןייק ראָג
 ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו טייצ יד ןְסיוִו טְואָלעֶג טיִנ
 ןֶעוּב לאָז ׁשְנעֶמ רֶעָר יֵרְּכ ןֶּבְראַטְׁש טעוֶו
 ןעֶד רֶנְטְרעֶג ןייַו ןְצְנאַלְפ לאָז נּוא רֶזייַה
 ְךאָנ רעטעוֶו רָמאָמ ןְטְכאַרמ ְךיִז טעוֶו רֶע
 נּוא (םָּב בֹומ ןיִא יִּכ יִּתְעַדְ ןְּבעֶל גְנאַל
 טעוֶו רע ןעוֶו טיִנ טְסייוַו ׁשְנעֶמ רעֶד לייוו
 ראָנ רָסעֶּב טיִנ םיִא רַפ זיִא םּורָד ןֶּבְראַטְׁש
 טֶה טאָנ םֹוָו טיִמ רעֶד ןעֶייִרְפ ְּךיִז לאָז רע
 לאָז נּוא ןְּבעֶל לאו לאָז נּוא ןְּבעֶנעֶג םיִא
 לָּכ םֵננ ְּךאָנ טְּבעֶל רֶע לייוַו ןְּבעֶג הֹקָרְצ
 טאָנ םו ׁשְנעֶמ רָכיִלְטיִא ְּךֹוא נּוא (םֶדָאָה
 ןְצְראַה ןייַז ןיִא לָכֵׂש ןטּוג ןְּבעֶנעֶג םיִא טֶה
 הָקָרְצ לאָז נּוא ןעקנירמ גּוא ןיִסע לאָז רֶע
 אָנ ןּופ הָנָּתַמַא זיִא םֶד ןאט ְךֹוא ייַּב רעֶד
 טעוֶו סאָד ןעוֶועֶג זיִא םִע סאוָו (הָיְהָׁש המ)
 טיִנ ןייֵלֵא סאד ןְּבאָה רימ יִׁשְטאָה נּוא ןייַז
 ןּופ טְרעֶהעֶג סאָד ןְּבאָה ריִמ רָּבֶא ןְהעֶועֶג
 טְרעֶגַּב טאג םֶד ןְהעֶז ריִמ נּוא טייַל יִרָדְנַא
 ןנִפעֶג ריִמ יו וזַאז טְנאָיעֶג טְרעוֶו םָו םעֶד
 טְגאיעֶג ְּךאָנ םיִא טאָה ןֶבָל סאָד בֹקֲעַי יַּב
 םֶה רֶע לייוו! בִי וצ ּביִל טאָג טֶה םּורָד
 טאָג טֶה ןֵבָל ּוצ נּוא ןעֶגאָי ְךאָנ טְואָלעֶג ְּךיִ
 בקֲעַי ּוצ טְנאַיעֶג ְּךאָנ טאָה רֶע לייוַו דְנייַפ
 - איֵד טְנאָיעֶג ְּךאָנ ןָּבאָה םִיַרְצִמ יד ְךֹוא נּוא

 ןְראָוג ןקְנירְט רֶד םִיַרְצִמ יִד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי / ירעֶדְנַא ןיִא אנֹקְמ ְךיז ןיִנעֶו אייֵז לייוַו ראָנ !
 םִי םעֶד ןְגְנאַנעֶג ךֶרֹוד ןיִנעֶז לֵאָרְׂשִי יִד נּוא
 ׁשְנעֶמ ןייֵא לאָז םּוראָָו םּורָד הָחְמִׂש טיִמ
 טאָג ןאָט ּוצ ץְכעֶלְׁש רֶבַח םעֶד ןעֶגאָי ְּךאָנ
 סע ךֵלֹוה לֹּכַה) ןְפאַרְמְׁש םיוִועֶג םיִא טעוֶו
 רָד ןּופ טְמּוק ץְלַא טרָא ןייֵא ןיא ץְלַא טייַנ
 דְרע רעֶד ּוצ םּוא ךיז טרעק ץֶלַא נּוא דָרעי
 ןּופ ַחּור רָד םֶד טְסייוֵו סע רעוֶו (עדוי ימ)
 ןייַז ְךאָנ לֶמיִה ןיִא ןעֶבֹוא ףוא טייג ןֵׁשְנעֶמ
 .עֶנייַז ףֹוא טאָג ראַפ ןֹוּבְׁשֶח ןְּבעֶג ּוצ טֹומ
 ּםאָרַא טייג הָמֵהְּבַא ןּופ ַחּור רָד נּוא םיִׂשֲעַמ
 ןְּבעֶג טיִנ ןֹוּבְשֶח ןייק ףְראַד דְרֶע רעֶד ןיִא
 ְךיִז ףְראַד רע םֶד טְסייוַו סאוָו ׁשְנעֶמ רעֶד
 ךז טקוק יִז סו הָמֵהְּבַא איו וזַא ןְרָיַפ טיִנ

 תלהק תלנמ

 ;/ ר. סוג שש: יא

 שן יג

 ןיִא יִּכ יִתיִאָרְ .םיִׂשֲעַמ עֶריִא ףֹוא ּוצ טיִנ
 ןעכאז עֶלַא יד ןיִא ןְהעֶועֶג ּבאָה ְךיִא (בֹוט
 ןייק זיִא םִע סאָד ןעֶנאַטְׁש ראַפ ְךיִא ּבאָה
 ןןְךיִז לאָז ׁשֶנעֶמ רעֶד ראָנ אָד טיִנ סְרעֶסעֶּב

 |ןןחאפ טאָה רֶע סאוָו רֶלעֶג ןייַז טימ ןֶעייֵרְפ
 /ןיסע םֶד לאָז נּוא דְנעֶה עֶנייַז טימ שעֶּבְרַא

 ןןםד ןעֶד ןירעוֶו ּוצ ְּךייַר ןְטְסיִלְג ּוצ טיִנ נּוא
 םֶד ןּפ ןְּבעֶנעֶג םיִא שֶה ןעֶמ םִו קָלֲחַא זיִא
 ןןננעֶרְּב ןְׁשְנעֶמ םעֶד שעוֶו רעוֶו ןעֶד לֵמיִה
 ) רעֶדְניִק עֶנייַז ּבֹוא ןְהעֶז ּוצ טומ ןייַז ְּךאָנ

 ן/טאָה רֶע םֶו רֶלעֶג ןייַז טימ ןקִילְנַּב ןיִלעוֶו
 :טיִנ רָדָא טְזאָלעֶג ייֵז

 טְרעֶקעֶנ םוא ְךיִמ ּבאָהְךיִא סיִנֲאיִּתְבַׁשְע
 ר סאָד הָאּובְנַּב ןְהעֶזעֶג ּבאָה נּוא

 || םֶנהיֵנ ןיִא ןיִרעוֶו טְּבֹורַּב ןיִלעוֶו םיעָׁשָר

 / עַזיִּב ירעֶייִז ראַפ הָלָּבַח יִכֲאָלַמ יֵד ְךרֹוד
 הָרֹוּת יד ןָטיִּב רַפ ןְּבאָה ייֵז סאוָו םיִׂשֲעַמ
 || טימ טְּבֹוראַּב ןיִרעוֶו ייֵז ךרּוד ןיִלעוֶו יִיֵז נּוא

 || ניא ןיִרעֶרְמ ליִפ טיִמ ןעֶנייוֵו ןיִלעוֶו נּוא ַחֹּכ
 || יִנֲא ַחֵּבַׁשְע ןְטְסייֵרְט טיִנ אייֵז טעוֶו רעֶנייֵק
 סאָו עֶטֹוט איד ּבֹול ךיא :ּוא (םיִתָמַה תֶא

 || עווגםּורָפ ןיִנעֶז נוא ןֵּבְראָטְׁשעֶג גְנאַל ןיִנעֶז
 ןְּבעֶל םאָו איִד ןּופ רעֶמ טְסְניִד סְסאָג ןיִא
 || ןופ רֶסעַּב ויִא סע נּוא (םֶהיֵנְׁשִמ בֹוטְו ְךאָנ

 ,ןְראועֶג ןְרוּבעֶג טיִנְּךאָג זיִא םו רָד עֶדייֵּב
 || םיׂשעמ עֶזייֵּב יַד ןְהעֶועֶג טיִנ טֶה רֶע סאוָו
 ןןּכאָה ְךיִא נּוא (יִנֲא יִתיִאָרְו טְלעוֶו רֶד ןּופ
 || נוא תֹוריִבע ןאָט טייל לייֵטַא סאָד ןְהעֶועֶג
 | םִיַמָׁש םֵׁשָל טיִנ רָּבִא תֹוָצִמ ןאָמ לייֵטַא

 ו/נצ ןייֵא נוא ׁשיִראַנ ןיִנעֶז עֶרייֵּב איד םייַל

 ןירִד (ויָדָי תֶא קָבֹוח ליִסָּכַה) טיִמעֶג ןֶכארְּב

 / םיִנ ליוו נּוא דנעֶה עֶנייַז ףֹונ ּוצ טְנייַל עֶׁשֶר

 הע וַא רֶּבֶא הָליו ןופ שֶע נוא ןְטייֵברַא
 1 ןְהעֶו טעוֶו נּוא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןִמּוק טעוֶו

 || רע טעֶװ רֹוכֵּכ םֹורָג טיִמ ןְציִז םיִקיִדַצ יִד

 ' לֶמ בֹומנ ּבייַל ןייַז ןּופ ׁשייֵלְפ ןייז ןיִסע

 םאָו רֶלעֶג גיִנייַורֶסעֶּב זיִא סֶע (תַחָנ ףֵּב
 םִו טייֵקיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןייַא טְלעֶמאַז ןעֶמ
 םֶד יוִו רעֶמ םאֶנ ּוצ חַור תַחַנ ןייַא זיִא םָד

 ְךֶרֹוד ןייַא טְלעֶמאַו עֶׁשֶר רֶה םוו תֹוריִׁשַע
 ּוא טייקעדִימ ןייֵא זיא סאָד סאָו הָליְֵנ

 ןיא| ֶחֶא ׁש) טאָ רַפ שיִמעֶג ןעֶכאָרְבוצַ
 ר / א
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 םִע ןעֶד ןייַז ּוצ ןייֵלַא טּנ טיִנ זיִא סע ִנָׁש

 םִוװ םֶכָח דימְלַּת ןייא ןְטייֵצ ּצ ְךיִז טְניִפעֶג
 םיִא טיִמ ןְרייֵר ּוצ טיִג רֶבֵח ןייֵק טאָה רֶע
 דיִמָלַּת ןייֵק טיִנ טֶה רע נּוא הֶרֹוּת רַד ןיִא
 טינ ְךֹוא ּוא ןיוז ןייֵא ּוצ ְךייֵלְנ זיִא רע םו
 רעֶטּוג ןייֵא איווז ְּךייֵלְנ זיִא סאוָו רֶּבַח ןייק
 מָה םָו רּוחָּבַא ְּךיִז טְניִפעֶג סע נּוא רָדּורְּב
 ןייֵא וצ ףײסנ זיִא איִז םאו ּבייוו ןייק 'טינ

 רֶדְניִק ןְניוִועֶג ּוצ -נּוא םיִא ןְּפְלעֶה ּוצ רָדּורְּב
 טאָה נּוא רַחֹוס ןייֵא זיִא רע ןעוֶו ְּךֹוא נּוא
 ןעֶלְדְנאַה םיִא טיִמ לאָז רֶע רֵּבַח ןייק טיִנ
 דְלאַּב טעוו רֶע ןעֶד טּוג טינ ץֶלַא זיִא םאָד
 ןעוֶו נּוא ןייֵלַא ןייז טעוֶו רֶע ּבֹוא ןיִרעוֶו דיִמ
 טאַז טיִנ רֶע טעֶו ןיִנְרעֶל ןייֵלַא טעוֶו רֶע
 ליפ ןעֶד הָרֹוּת רָד ןּופ םיִמֲעְט יד טיִמ ןייַ
 םיִדיִמְלַּת ןּופ ןייַז לַּבִקִמ ןעֶמ טוט הָרֹוּת
 ןייֵא טֶה רֶע טעֶו טּונ ְךֹוא זיִא רַחֹוסַא נוא

 לֵדָנאַה ןיִא תֹוכאָלְמ ליפ ןיִנעֶז םעןעֶד רֵּבַח
 םיִבושנ ןְּבייַה ןָא טיִנ ןייֵלַא ןאק ןעֶמ םאוָו
 וצ ייֵוְצ רָמעֶּב זיִא םִע (דָחָאָה ןֵמ םִיַנְשַה
 ןייַזטְּבייֵה טְאַּפ רֶנייֵא ןעוֶו ןעֶד ןְכאַז עֶלַא
 םֶה םֶכָח דיִמְלַּתַא ןעוֶו נּוא ףֹוא םיִא רָבֵח
 םיִא טוט ןיִנְרעֶל ןיי ןּופ ןְסעֶג ראַּפ סיִּפִע
 םִיַנָש ּובְּכְׁשִי םִא םַנק ןעֶנאַמ רֶד רָבֵח רֶד
 טימ ןעֶני ןְׁשְנעֶמ יְצ עוו ְךֹוא (םֶהָל םֵחָו
 ןאָק רֶנייֵא רָּבֶא םעֶראַו אייֵז זיִא רעֶדְנאַנַא
 (רָחָאָה ֹופֹקָתִי םֵאְע ןעֶמְראוַו רעֶד שיִנ ְּךיִ
 ןעוֶו םעֶנייֵא ףֹוא םיִגָלְַ ןעֶמּוק םִע ןעוֶו נּוא
 לָּכִמ נּוא ןיִרעוֶו ךיז רֶע ןאק רֶבֵחַא טֶה רֶע
 רֶדְנאַנַא ייַּב םיִרֵבֲח יירד ןיִנעֶז סֶע ןעוֶו ןֵּכַׁש
 רָנייֵא ןעו זיִא טׁשֶּפִא ְּךאָנ רֶסעֶּב ליפ יא
 ךֹוא ויִא ןוו ןייַז נּוא םֶכָח דִיִמְלַּתַא זיִא
 טיִנ הָרֹוּת יִד ןֹוׁש שעוֶו ֹוזַא םֶכָח דיִמָלַּתַא
 ןיִא יו ֹוזַא הָחָּפְׁשִמ ררֶר ןּופ ןייֵג קעֶוַא ְּךעֶג
 ךערז ִּפִמּו ְךיִּפִמ ּוׁשּומְי אל) טייֵטְׁש קּוטָּפ
 הָרֹוּת יד ןעוֶו (ונו יי רַמָא ףערז עַרָז יִפְמּו
 לֹומ ןייַד ןופ ןאמעֶנ ּפָא ןיִרעוֶו טיִנ טעוֶו
 עֶנייַד ןּופ נּוא לֹומ םִרעֶדְניִק עֶנייַד ןּופ נּוא
 הָרֹוּת יִד םָד טאָג טְגאָז לומ םֶרָדְניֵק סְדְניקה
 ריִא ןעוֶו גיִּבייֵא זיִּב ןעֶּבייַלְּב ריד ייב טעוֶו

 ןֵּכְסִמ רֶלְי בוש ןיִנְרעֶל ּוצ יִז ןיִרעֶנּב טעוֶו
 סאוָו בֹוט רָצָי רעֶד רֶסעֶּב זיִא סע (םֶכָחְו
 טְמּוק רֶע לייַו דיק ןייֵא רֶלָי טְּפייַה רֶעי

 א

 ײ שא

 ות תלהק תלנמ

 נּוא ראָי ןְצייֵרְד ּוצ טְׁשְרֶע ןָׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ
 עֶנייַז לייוַו ןאַמ םֹורָא ןייֵא ןֵּכְסִמ טְסייֵה רֶע
 ֹזַא ףּונ םּוצ טְרעֶהעֶג ּוצ טיִנ ןיִרעוֶו דייֵר
 טְסייֵה רֶע נּוא ןאַמיִרָא ןייַא ןּופ דייַר יד יו
 זיִא גּולְק ןֶׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ רע םֶד םֶכָח
 טְסייֵה רֶע םוו עֶרֶה רֶצָי םֶד ןּופ רֵסעֶּב רע
 טְכאַמ רֶע לייוַו (ליִסָּכ) טְסייֵה רֶע נּוא (ןק)
 םיִרּוסַה תיֵּבִמ יִּכ) עֶׁשֶרַא ּוצ ןְׁשְנעֶמ םעֶד
 זוה ןְקְניִטְׁש רַפ םעֶד ןּופ ןעֶד ךולְמָל אָצָי
 רֶָמֹולְּכ ןָׁשְרעֶה ּוצ ןעגְנאַנעֶג םֹורַא רֶע זיִא
 יו ןֶׁשְנעֶמ םּוצ דְלאַּב טמּוק עֶרֶה רָצֵי רָד
 ְךאָנ ויִא דְניִק סאָד זַא ןְרוּבעֶג טְרעוֶו רֶע
 ּוד זַא נּוא טּולְּב םֶרָטּומ ְרעֶד ןּוֿפ ןייֵר םּוא
 יב ןֹוׁש זיִא עֶרֶה רַצֵי םֶדנּופטייקיִטְלעועֶג
 טְׁשְרע טְמּוק ֹוזַאקְראַטְׁש ץְנאַנ ׁשְנעֶמ םֶד
 ראָי ןֶצייֵרְד ּוצ זיא סאָד ןָא בֹוט רֶצָי רעֶד
 ןּופ ןייֵר ׁשְנעֶמ רעֶד ןֹוׁש זיִא לאָמְפְנעֶד םֶד
 עֶנייַד טיִה (ּךֶלֶנַר רֹומְׁשִנ טּולָּב םֶרָמּומ רָד
 ּוד סאָד זֹוה סְטאָנ ןיִא טְסייֵג ּוד ןעוו סיִפ
 ןּופ תֹונָבְרה ןעֶגנעֶרְּב ראָנ ןיִהַא טְסְלאָז
 טיָנ טְסְלאָו נּוא ןְליוֵו ןעֶטּוג ןייַד ןּופ תֹובָדְנ
 ּוצ תֹונָּבְרִק ןְגְנעֶרְּב טְסֶלאָז ּוד םאָד ןְניִדְניִ
 ּוצ זיא םִע ןעֶד דֶניִו עֶנייַד ףֹוא ןייַז רֵּפַכְמ
 איד ןיִרעֶה ּוצ טְסְלאָז ּוד טְׁשְרעֶּביִל טאָנ
 סאוָו תֹונָּבְרִק יד יוֵו רעֶמ תֹוצִמ נּוא הָרֹוּת
 אייז ןעֶד דֶניֵז ירעֶייִז ףוא ןְגְנעֶרְּב ןעֶראַנ יד
 טיִמ וייֵּבו ןייֵלַא ְךיִז ןעּוט ייֵז םָד טיִנ ןְסייוֵו

 :דְנעֶה ירעייז = =
 ןְלייֵא טינ טְסְלאָז ּוד (ךיִּפ לַע לֶהַבְּת לַא) ּה

 זייַּב םיִּפִע ןעֶדייֵר ּוצ לֹומ ןייַד ףֹוא
 לָמיִה םעֶד ףֹוא זיִא טאָנ לייוַו טאָנ ןיִנעק
 ןיִלאָז םּורָד דֶרֶע רעֶד ףֹוא טְסיִּב ּוד נּוא
 ּוליִפֲא ןעֶו ןעֶד גיִנייוַו ןייַו דייַר עֶנייַד

 ןעֶטְנּוא זיא רֹוּבִנֲא נוא ןֶבֹוא זיִא רָפאֵלְׁשַא

 ןּכִׁש לָּכִמ ןְמּוק ייַּב םיִא רֶּפאַלָׁש רעֶד ןעֶק
 ןעֶמְנּוא רֶפאֵלְׁשַא נוא ןֶבֹוא זיִא רֹוּבִנַא ןעוֶו
 םֹולָח רעֶד איו ֹוזַא ןעֶד (םֹולֲחַה אָב יִּכנ
 סאָו תֹובָׁשֲחַמ ליִפ ןּופ ןָׁשְנעֶמ םּוצ טְמּוק
 ְךֶרֹוד ְךֹוא ֹוזַא גאָמ ייַּב טְכאַרְמעֶג'טֶה רע
 טייֵקְׁשיִראַנ םֹוא ְךיִז ןעֶמ טעֶר דייַר ליפ
 (רֹודֵּת רֶׁשֲאַּכ) ןֶדייֵר ליִּפ טיִנ ּוטְסְלאָ םּורְד
 םיִא דֶלאַּב ּוטְסְלאָז ןאָט רֶדֵנַא טְסעוֶו ּוד זַא
 איר ןיא טיִנ טְרעֶנאַּב טאָנ ןעֶד ןעֶלאָצאַּב

 םיטשר
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 טיִנ ןְלאָצאַּב נוא םיִרָדְנ ןאָמ סאוָו םיעָׁשְר
 סאָד ןאָטעֶג רָדְנַא טְסאָה אּוד סאוָו ראָנ
 טיִנ טְסְלאָז ּוד (ְךיִּפ תֶא ןֵּתִּת לַא) לאָצאַּב
 ןגיִרניִז רַפ ּוצ לֹומ ןייַד טיִמ ןאָט רֶדֵג ןייק
 ןְלאָצַּב טיִנ םיִא טְסעֶוו ּוד ןעוֶו רֶדְניֵק עֶנייַד
 טְנאָמ סאוָו יַאְּבַנ םעֶד ןְגאָז טיִנ טְסְלאָו נּוא
 ןיימ ןיִרעֶג םּוא ּבאָה ְּךיִא רֶדָנ םעֶד ךיד
 לעוֶו ְךיִא .טְנייֵמעֶג ּבאָה נּוא ןאָמעֶג רָדָנ
 ןעֶד טיִנ ְּךיִא ּבאָה טְנייַה נּוא דְלעֶג ןעֶּבאָה

 סאוָו לוק ןייַד ןיִנעוֶו ןְנְרעֶצ טאָג לאָז ןְראוָו
 ןְלאָצאַּב טיִנ רָדָנ םעֶד טְסעוֶו ּוד טְסְנאָז וד
 ןְריֵל רַפ הָריִבע רעֶד ְךֶרֹוד טְסעוֶו ּוד נּוא
 דְנאַה ןייַד ןיִא טְסאָה ּוד סאָו תֹוָצִמ עֶלַא
 תֹומֹולֲח ליִפ סאוָו ןעֶד (תֹומֹולֲח בֹורְּב יִּכנ
 םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַּפ ךוא נוא ןעֶגאָז ריִד ןיִלעוֶו
 סאָד ּוטְסְלאָז טאָג ןּופ ְךיִד ןעֶדייֵר ּוצ ּפָא
 ְטְכְראַפ ְךיִד טְסְלאָז ראָנ ןיִרעֶה טיִנ ץְלַא
 טְסְהעֶז ּוד ןעוֶו (ׁשֶר קָׁשֹוע םִאנ טאָג ראַפ

 ןייֵא טֶלוַג סאָו םעֶנייֵא הָניִדְמ רעֶד ןיִא !
 ןְרעֶדְנּואווְראַפ טינ ְךיִד ּוד טְסְלאָז ןאַמיִרָא
 תֹויָָעְרּוּפ ןיֵא ןעֶגְנעֶרְּב ףֹורָד טעוֶו טאָג זַא
 טְהעֶז נּוא עֶלַא ןּופ רעֶכעֶה זיִא טאָנ ןעֶר
 ןעֶלאַצעֶּב ּוצ םיִחּולְׁש לעיפ טאָה נּוא ץְלַא
 רעֶד ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ יִר סאוָו נּוא (ןֹורְתִיָנ) ייֵז
 ןעֶנעֶק ןעֶגיְִנו ניא הָוֲאנְּב ּךי ןְטְלאַה דֶרָט
 ןעֶלְהאָצעֶּב ייֵז ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא טיִמ טאָג
 ןעֶניִפעֶג ריִמ איו וזַא ןעֶגיִלְפ ְךֶרוד ּוליפֲא
 ְךלָמ) טייֵטעֶג םֶהיֵא טאָנ טאָה םּוטיִט ייַּב
 ןעֶטייֵּבְרַא טְזאָל ְּךֶלֶמ רעֶד (רָכעֶג הֵדָׂשָל
 טאָה סאָו רעֶד (ףֶסֶּכ בֵהֹואְנ דָלעֶפ ןיִא
 אייֵז ןופ טאַז טיִנ טְרעוֶו רעד תֹוָצִמ ּבעיִל
 טאָה נּוא תֹוצִמ לעיִפ טאָה סאָו רעֶד נּוא
 ןעוּב ּוצ ּוניֵיַהָד הָוְצִמ עֶבּוׁשָה ַא ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ
 הָרֹוּת רָּפַס ןייק טיִנ טְפֹוק רֶע רעֶּבָא לּוׁש ַא
 ןעֶנעֶו תֹוָצִמ עניו עֶלַא ןעֶד שיראַנ םאָד זיִא
 םאוָו רעֶד זיִא טֵׁשּפ ןייַא ְּךאָנ ,בּושָח טיִנ
 עֶטְסעֶּב איִד זיִא םאָד דֶרֶע איִד טייֵּבְרַא
 ְּבאָה ףְראַד רֶׁשֹוע ןייֵאּוליִּפֲא ןעֶד הֶכאָלְמ
 טיִנ טּוהְט הָאּובְּת איֵד ןעֶו דֶרֶע רעֶד ּוצ
 ןעֶּבְראַטְׁש ְךֹוא רֶׁשֹוע רעֶד זּומ ֹוזַא ןְסְקאוַו
 רעֶּבְליִו לעיִפ טאָה רעֶנייֵא ּוליּפֲא ןעוֶו נּוא
 רעראָנ ןיִסָע ןָא טיִנ טיִמְרעֶד ְּךיִז רֶע ןאָק
 איד ןעוֶו (הָבֹוטַה תֹובְרַּב ןעֶסעֶ,טֹורְּב זומ

 תלהק תלנמ

 עֶד נּוא הָׁשֹמ יו ֹוזַא לֵאּומְׁש ןעֶכאַמ ְּךייֵלְנ

 = : עט יה = 7
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 ןיִא םיׂשֲעמ עֶרעֶייז טיִמ םּורָפ ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 הֵד טאָנ טְמּוק סאוָו נּוא רֵכָׂש רֶעֶייִז לעיִּפ
 איִד סאָד טֶהעֶז רֶע סאוָו ראָנ םֹורַא ןּופ

 םֶהיֵא רעֶטְנּא גיִנעֶמ רעֶטנּוא ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי
 ַבֹועָה תַנָׁש הקּותִמ) ןעֶליוִו ןייַז ןּורָט גוא
 סאָו םעֶד ןּופ ףאָלָׁש רעֶד םיִז זיִא סֶע

 | גיא ןעֶּפאָלָׁש קאַמְׁשעֶג ץֶלַא רע טּוהְט ליפ
 הָׁשֹוע םעֶד ןּופ תֹורֹוחְס נּוא םיִסָכְנ לעיִּפ יִד
 טּוהְט רֶע ןעֶד ןעֶפאָלָׁש םיִנ םֶהיֵא ןעֶזאָל
 | טׁשּפַאְּדאָנ ןֵטְכאַרמ ןעֶנירָד טְכאנעֶצְנאַנַא
 ןופ ףאָלָׁש רעֶד קאַמְׁשעֶנ ויִא םַע זיִא
 'רֵע אייֵס טאָנ טְנעיִד סאוָו ׁשְנעֶמ םעֶד
 .ראַפְרעֶד רע טְמעֶנ לעיִּפ רַדָא גיִנייוַו טְנעיִד
 ָׁשֹמ םאָד ןעֶניִפעֶג ריִמ יוִו ֹוזַא רַכְׂש ְךייֵלְ
 ךְהיִפעְג רֶהאָי גיִצְרעֶּפ לֵאָרְׂשִי איד טאָה
 לֵאָרׂשִי יַד טֶה לֵאּומְׁש נּוא רֶּבָדִמ רעֶד ןיִא
 קוסָּפ רעֶד אייֵז טּוהְמ טְרָהיִפעֶנ ראָי ןְהעֶצ

 הע סאוָו םיִדָיִמְלַּת לעיַּפ טאַהעֶג טאָה אוו
 טינ ןאק רעֶד טְנעֶרעֶלעֶג אייֵז טיִמ טאָה
 ןןןעֶנאַז םיִריִמְלַּת איִד ןעוֶו רֶכֹק ןיִא ןְּפאָלָׁש
 ןןענייז ְךיִז ןעֶריִר ֹוזַא ןעֶנעוֶו טעֶנייַז ןּופ הָרֹוּת
 ן|ןונ יִתיִאָר רֶׁשֲא הֵנהנ רָּבַק ןיִא ןיִצְפעֶל
 ןןםּוצ טו ויִא םָע סאָד ןעֶהעֶועֶג ּבאָה ְךיִא
 לאָז בוא ןעקָניִרְּט נּוא ןעֶסֶע לאָז רע ׁשְנעֶמ
 הָרֹוּת לאָז נּוא דְלעֶג ןייַז ןּופ ןעּוהְט הֹקָדְצ
 ||ןייז םֶהיֵא טְקְנעֶׁש טאג :ְנאַל ּואװ ןעֶגְרעֶל
 ןעֶלְמאַזניֵא ּוצ ןעֶהעֶז טיִנ לאָז גּוא ןעֶּבעֶל
 ןןֹוקְלָחּב חֵמׂשִמ ְךיז לאָז רע ראָג דְלעֶג לעיפ
 טאָה ןעֶמ םאָו קָלֲח ןייַז זיִא םאָד ןעֶד ןייַז
 || (םָדָאָה לָּכ םננ לַמֹיִה םעֶד ןּופ ןְּבעֶגעֶג םיִא
 םֶהיֵא טאָה טאָג סאוָו ׁשְנעֶמ רָכיִלְטיִא ְךֹוא
 םֶהיֵא טְזאָל נּוא םִטּונ נּוא רֶׁשֹוע ןעֶּבעֶגעֶג
 ּוצ הָכֹוז ְּךאָנ ייַּבְרעֶד זיִא נּוא ןעֶסֶע ןּופְרעֶד
 =ע םאָד ןָאּומ ּוצ תֹוצִמ נּוא הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל
 || םאָד אָּבַה םֶלֹועָל רֵכְׂש ןְּבאָה ןּוּפְרעֶד טעוֶו
 | ןעָד (הֵּבְרַה אל יִּכ) שאָנ ןּופ הָנְּתַמ ַא זיִא
 ןוטְלעֶו רֶד ףֹוא ׁשְנעֶמ רעֶד טְּבעֶל לעיַפ טיִנ
 ןןשינ ןעֶנעֶז געֶט עֶנייַז סאָד ןְקְנעֶרעֶג לאָז רֶע
 ןץייז חיִרְטִמ ְּךיִז רֶע לאָז םּוראָו םּורָד לעיִפ
  טְבייֵלְּב סאָד סאָו רֶעֶג ליפ ןָלְמאנייא ּוצ
 םעוֶו רַכְׂש רעֶד סאוָו אָּבַה םֶלֹוע ףֹוא טיִנ

 םהיא



 טּוהְמ טאָג ןעֶד אָּבַה םֶלֹועְל ןעֶּבייַלְּב םֶהיֵא .
 ְךיו טּוהְט סאו ׁשְנעֶמ םעֶד ףֹוא ןעֶנאָז תּודָע

 :ןעֶּבעֶל ןייַז אייַּב םֶמּונ ןעּוט ּוצ ןֶעֶייִרּפ

 זיִא סֶע נּוא טְלעוֶו רָד ףֹוא ןְהעֶזעֶג ּבֶה "
 םֶהיֵא טֶה טאָנ םוו ׁשְנעֶמַא טייל לעיַּפ אייַּב !
 ןאָל טאָנ נּוא דֹובָּכ נּוא רֶׁשֹוע ןעֶּבעֶנעֶג !
 ְךיִז לאָז רע.םאֶד ןעֶסע טיִנ ןּופְרעֶד םֶהיֵא |

 טְכאנ גּוא גאָט ראָנ ןָעּוט ןָא גאָט לֹואוו
 טיִנ ְךֹוא טּוהְמ נּוא דְלעֶג ןָא רע טְלעֶמאַז
 ןעֶמעֶנ ְּךיִז טיִמ לאָז רֶע סאָד הָקָדְצ ןייק
 טְמּוק םִע ראָנ טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא רַכָׂש םעֶד
 ןּופ לֹואו ְּךיִז טאָה נּוא ׁשְנעֶמ רָדְמעֶרְּפַא

 םֵאנ טיִמָרעֶד הֹקָרְצ טּוהְמ נּוא תֹוריׁשַע ןייַז !
 טעֶו ׁשְנעֶמ רעֶד ּוליֵפָא ןעוֶו (שיִא דיִלֹוי !
 לעיִּפ טעוֶו נּוא רעֶדְניק טְרעֶדְנּוה ןעֶניוועֶג !
 ןעוֶועֶג ַחֵמַׂשְמ טיִנ ְךיִז טאָה נּוא ןעֶּבעֶל ראָי |
 םֶר טְמּוק ןעֶטייֵצ ּוצ נּוא תֹוריִׁשע ןייַז טיִמ |
 ןעֶסע דְנּוה איד הָרּובק ּוצ טיִנ טְמּוק רֶע |

 רֶסעֶּב זיִא םִע טְגאָועֶג ְּךיִא ּבאָה ףוא םֶהיֵא
 ןעֶרְוּבעֶנ טוט זיִא סאוָו לָּפִנַא םֶהיֵא ןּופ

 ןְהעֶועֶג טיִנסֶטּוג ןייק טאָה רעֶד ןעֶד ןְראוָועֶג
 טְלעֶו רעֶד ףֹוא רֶעַצְמ טיִנ ְּךיִז זיִא נּוא |
 עֶּבעֶל לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד עוו נוא הָיָה ּולֵאָזא

 םֹורַא טְמּוק סאוָו דְלעֶנ ןייַז ןּופ ןעֶומעֶג טיִנ
 יו ןייֵג דר רעֶד ןיִא .ְּךאָד זּומ רֶע ןּופְרעֶד |

 עֶלַא (םֶרָאָה לַמע לָּכו םייַנֲע עֶרעֶדְנַא
 ןּופְרעֶד לאָז רֶע זיִא ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ טייֵּבְרַא
 לאָז הָמָׁשְנ איִד נּוא טְלעוֶו רעֶד ףוא ןעֶסֶע
 רעֶד רָּבֶא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףֹוא ןעֶּבאָה הָאְנִה |
 ןּופ טאַהעֶג טיִנ הֶאָנָה ןייֵק טֶה סאָו ׁשְנעֶמ |

 ןייַז ןעֶכאַמ טאַז טיִנ טּוהָמ רעֶד דֶלעֶג ןייַז
 הָמְָׁנ יד טיִנ ךֹוא נוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא ףונ |
 רֶע ןעוו ןעֶד (רֵתֹוי המ יִּכ) אָּבַה םֶלֹועָל |

 תֹוריׁשע ןייז ןּופ ןָא טיִנהָאָנַה ןייק ְּךיַו טּוהְמ
 הָמָכָח ןייַז טיִמ רֶהעֶמ רע זיִא םאָו טיִמ
 רֶהֵעָמ יִנע םעֶד טייג סאוָו נוא ןעֶראַנ יִד ןּוּפ
 | הֶאְנַה ןייֵק טאָה סאוָו רֶׁשֹוע םעֶד ןּופ ּפָאי
| 

 רעֶסעֶּב זיִא ןְגְראָק םעֶד שָפָנּךלֲהמ םִיָניֵע
 רֶהעֶמ ןָנֹוא עֶנייַנ ראַפ תֹוריִׁשע ןייז ןהעֶזּוצ

= 

 ביי ןיִ ןיײרַא טייג סָאָו ןעֶמעסאָד איו

 ךיא םוִוייֵּב ןְדְנאַהְראַפ זיִא םִע (הָעָר שי ּז

 םֶטּונ ןייק טאָה נוא ראָי דְנעֶזְומ לאָמ ייוַוְצ

 ,הֵאְרַמ בֹוט) רֶׁשֹוע רעֶדיוִו דְלעֶג ןייַז ןּופ טיִּנ

 ות תלהק תלגמ
 טאָה רֶׁשֹוע רעֶד סאָָו סאָד (הָיָהֶׁש הַמנ
 ְנאַל ןֹוש ויִא סאָד םֵׁש ןעֶסֹורְגַא טאַהעֶג
 סאָד ניִסיִו זיִא סע נּוא ןעֶרֹולְראַפ ןעֶראוָו
 וּומ נּוא טאָנ ןייק טיִנ נּוא ׁשְנעֶמַא ויִא רֶע
 ןעֶנעֶק ןיִרעֶו טיִנ ְּךיִז ןעק ,נּוא ןעֶּבְראַטְׁש
 רעֶקְראַטְׁש זיִא רע.םאוָו תֶוָמַה ְּךַאְלַמ םעֶד
 ןעֶנעֶז סע; ןעֶד םיִרָבְד ׁשֵי יִּכ םֶהיֵא ןּופ
 רֶׁשֹוע רעֶד סאוָו ןעֶכאַז לעיִּפ ןעֶדְנאַהְראַפ
 ֹזַא טיִמָרעֶד ְּךיִז ןעֶלעיִּפֶׁש ּוצ טְסּול טאָה
 נוא ןעֶּבייֵל נּוא ןעֶטְנאַפְלעֶה נּוא ןעֶּפַא איוִו
 רֶע ןעוֶו םֹורַא ןּופְרעֶד םֶהיֵא טְמּוק סאוָו
 טְסייוַו סע רעוֶו ןעֶד (ַעַדֹוי יִמ יִּכ) טֶּבְראַטְש
 טּונ םֶהיֵא לאָז סע םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןּוהְמ ּוצ
 ןייז ייַּב ןּוהְמ םּורָד רע לאָז אָּבַה םָלֹועְל ןייַז
 רעֶד יוִו קעוֶוַא ְּךיִנ טייֵג סאוָו ןעֶּבעֶל גיִנייוֵו
 קעוֶוַא ְּךיִנ טֶהיֵלְפ סאוָו לָנֹופ ַא ןּופ ןעֶמאָׁש
 ןייַז ְּךאָנ סאוָו ןעֶגאָז םֶהיֵא טעֶו רעוֶו ןעֶד
 סאָד ןעֶּבייֵלְּב טעֶו ַע ּבֹוא ןייַז טעוֶו טֹוט
 :רָדָניֵק עֶנייַז ּוצ רֵּביִא טְזאָל רע סאוָו דְלעֶג
 ,םֵׁש רעֶמּוגַא רעֶסעֶּב זיִא םע (םֵׁש בֹוט) ז

 נּוא לייֵאְמיֹוּב רעֶטּונ איו רֶהעָמ
 רעֶמעֶּב זיִא טְּבְראַטְׁש ןעֶמ םאוְו גאָט רעֶד
 א ןֵרֹוּבעֶג טְרעוֶו ןעֶמ סאוָו גאָט רעֶד איוִו
 םיִנ ןעֶמ טאָה ןעֶראָועֶג ןעֶרֹוּבעֶג זיִא םִיָרִמ
 זיִא איִז זַא גּוא ויִא איִז סאָו טְסּואוועֶג
 םָא רעֶפאוַו עֶנּורְּב יֵד ְּךיִו טאָה ןָּבְראָטְשעֶג
 יו טֶה רֶּבֶדִמ רעֶד ןיִא לֵאָרְׂשִי ןּופ ןָעּוטעֶג
 ,תּוכְז ריִא ןּופ סאָד ןעֶגּורְקעֶג ןעֶמאָנ ןְסּוגַא
 רעֶד ןיִא רֶסאו טאַהעֶג לֵאָרְׂשִי ןְּבאָה ןעֶנעוֶו
 ןעֶבְראָטְׁשעֶג ויִא ןֹרֲהַא זַא ְּךֹוא נּוא ,רֶּבְדִמ
 לָאָרְׂשִי ןּופ ןֶעוטעֶנְפֶא ןעֶקְלאוָו יד ְּךיִז ןְּבאָה
 ןֵמ רעֶד טאָה ןֵּבְראַטְׁשעֶג זיִא הָׁשִמ זַא נּוא
 סע סאָד טְסּואוועֶג ןעֶמ טאָה טְרעֶהעֶג ףֹוא
 םּורד ןעֶנעוֶו תּוכְז רֶעייֵ ןּופ ןעוֶועֶג ץֶלַא זיִא
 לייַאַמֹוּב ןעֶמּונ ּוצ בֹומ םָׁש ַא רֶע טְכייֵלְנ
 ףֹורַא סאָד טֶסיִנ ןעֶמ ןעוו לייַא יו ֹוזַא ןעֶד
 ןּופ ףורַא סע טְמיִוְׁש םיִקְׁשַמ עֶרעֶדְנַא ףֹוא
 ןּופ ףֹורַא טְמּוק בֹומ םֵׁש ַא ְךֹוא ֹוזַא ןָבֹוא
 ןיינ ּוצ רעֶסעֶּב זיִא סע (תֶכְלֶל בֹוטנ ןְבֹוא
 ןעֶטְסייֵרְמ ּוצ לֵבָא ןייֵא ןּופ זֹוד םעֶד ןיִא
 םּוצ רֹובָּכ ןייֵא רֶע טּוהְט טיִמ רעֶד םֶהיֵא
 רעֶסעֶּב זיִא סאָד טייל יִד ּוצ םֶטּוג נּוא תֶמ
 ראָנ ויִא סאָד ןעֶד הָרּועְס ַא ףֹוא ןייֵג ּוצ יו

 רובכא
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 ןעֶמ ןעוֶו ךוא נוא עֶניִרעֶּבעֶל יִד ּוצ דֹובָּכַא
 ןעֶמ טּוהְט לֶבָא ןייֵא ןּופ זֹוה םעֶד ןיִא טייג

 טּוהְט ןעֶמ נּוא טוט םעֶד ןיִא ןְגאַמְרעֶד ְּךיִ
 ןעֶמ ןעֶנאַמְרעֶר ךיז רֶע טעו ְּךֹוא הָבּוׁשְּת
 ןייז דֶסָח לַמֹונ ןְפְראַדְךֹוא םֶהיֵא טיִמ טעוֶו
 םעֶד ןיִא ןיִיַו קֵסֵעֲתִמ טְכעֶר ְּךיִז טעוֶו גּוא
 זֹוה םעֶד ןיִא ןייֵג ּוצ רעֶסעֶּב זיִא םּורָד תֶמ
 ןּופ ףֹוס רעֶד זיִא סאָד לייוַו לֶבָא ןייַא ןּופ
 טיִנ תֶמ םעֶד טיִמ ןֹוׁש םעוֶו רֶע ןעֶד ׁשְנעֶמ

 ןייֵא ייַּב רֵּבֶא ןייַז דֶסֶח לַמֹונ ןעֶנעק רֶהעַמ
 ןייֵא ריִד ּוצ לעוו ְךיִא ןעֶגאָז רֶע ןעק הָרּועְס
 סע ףקֹוחְׂשִמ םעַּכ בֹוטנ ןייֵג לאָמ םֶרעֶדְנַא
 ּוצ טְזייוַו טאָנ םאוו םֵעַּכ רעֶד רעֶסעֶּב זיִא
 ןעֶלאָז ייזיֵדְּכ טְלעוֶו רעֶד ףֹוא םיִקָיַדַצ יִד
 רֵטְכעֶליִג םאָד יוִו רֶהעָמ אָּבַה םֶלֹוע ןעֶּבאָה
 אייז טיִנ נּוא םיִעָׁשְר איִד טְוייוַו טאָנ םאוָו
 ְךֵרֹוד ןעֶרעוֶו ייֵז נּוא טְלעוֶו רעֶד ףֹוא םֶמּונ
 - טאָה לּּבַמַה רֹוד רעֶד איו ןְרֹולְראַפ םעֶד
 רעֶד ףֹוא תֹוריִׁשֲע לעיִפ ןעֶּבעֶגעֶג טאָנ אייֵז
 ןערולְראַפ ְךאָנְרעֶד ןעֶנעֶז אייֵז נוא טְלעוֶו
 וצ ןעֶראָצ ַא טְזייו טאָג ןעוֶו ןעֶד ןעֶראוָועֶג
 ץְראַה ןייַז טּונ םֶהיֵא סאָד טֶכאַמ ׁשְנעֶמ ַא
 סאָד (םיִמָכֲח בֵלנ הָבּוׁשִּת טּוהְט רע נּוא

 ןעֶטְכאַרְט ץְלַא טּוהְט םיִמָכָח ןּופ ץְראַה
 יִד נּוא תֹוָצַמ טּוהְמ רע נּוא טֹוט םעֶד ףֹוא

 . נוא ןעקָניִרְט ּוצ ץֶלַא ןעֶטָכאַרְט םיִעָׁשְר
 (תיִרֲחַא בֹומנ טֹוט םעֶד ןיִא ןעֶסעֶנְראַפ
 רעֶמ ְּךאַז ןייֵא ןּופ ףֹוס רעֶד רֶסעַּב זיִא םִע
 טְמּוק ףֹוס רעֶד זַא ןעֶד ּבייֵהְנָא םעֶד ןּופ
 .טְרעוֶו ןעֶמ נוא טּוג זיִא ְּךאַז יֵד זַא ןעֶמ טְהעֶז
 רעֶד רָסעֶּב זיִא םע זיִא ְּךאַז יִד סאוָו ראוָויִנ
 הֲָאנ לַעּב ןּופ ןעֶראָצ ןייַ ןייֵא טְלאַה סאו
 נעירק ּוצֹו טְמּוק נּוא דְלאַּב טְניִרעֶצ סאוָו
 ףֹורָד טיִנ ְּךיִר טְסְלאָו אּוד (רַמאֹּת לַא)
 תורוד עֶטְׁשְרע איד סאוָו ןְרעֶדְנּואווְראַפ
 רֵּבְדִמַה רֹוד סאָד איו טאַהעֶג טּונ ןעֶּבאָה
 ןייק ריד לאָז ְךֶלֶמַה דֵוָד ןּופ רֹוד סאָד גּוא
 תֹויַכִו לעיפ ןעֶּבאָה ייז ןעֶד ןייַז טִיַנ ׁשּודיִח

 אייַּב אייז זיִא סע (הָמָכָה הָבֹומנ טאַהעֶג
 תּוכְז רעֶייִז טיִמ הָמְכָח רעֶייִז ןעֶגאַטְׁשעֶג
 עֶרעֶייִז ןּופ ּתָׁשְרַיעְנ ןעֶּבאָה ייֵז םאוָו תֹובָא

 טּונ זיִא הָרֹוּת ןּופ הָמְכָח איד ןעֶד ןְרעֶטְלַע
 ְךֶרּוד ןעֶד (הֶמֶכָחַה לַעְּב יִּכ) טייַל עֶלַא ּוצ

 4 : תלז ק תלנמ

 || סאָד לאָז ןעֶמ נּוא טְנֶהאָנ זיִא רֶע טאָטְׁש

אָזּוד (הֵּבְרַה עַשָרַּת לַא) טייקמּורִפ ןייַז
 טְסְל

 איד נוא תֹוריִׁשע ּוצ ןעֶמּוק ןעֶמ ןעק הָמָכָח
 איז ןעֶד תֹוריִׁשֲע ןּופ רֶסעֶּב ְּךאָנ ויִא הָמִכָח
 תֶא האָר ראַה רֶהיֵא ןעֶרעֶנְרעֶד טְכאַמ
 טאָנ ןּופ םיַׂשֹעַמ איִד העָז (םיִהֹלֲאָה הָׂשֲעַמ

 ןְפאַׁשְּב טֶה רֶע טְכעֶר רֶהעז ןעֶגעֶז ייֵז סאָד
 ּוצ םֶנֵהיִנ םאֶד נּוא םיִקיִרַצ ּוצ ןֶרע ןִג םעֶד
 || ְךיִד טְסלאָז אּוד איו העָז םּורָד םיִעָׁשְר
 ְךאָנ ןעֶטְכעֶראַפ ןעק רעוֶו ןעֶד ןעֶטְפעֶהאַּב
 ןייַו אייַּב טְניִדְניִועֶג טאָה רע סאוָו םֹוט ןייַז
 סאוָו טייַצ רעֶד ןיִא (הָבֹוט םֹויְּבנ ןעֶּבעֶל
 || ּהֹקָדְצ נוא םֶמּונ ןָעּוט ּוטְסְלאָז םּוג ויִא ריִד
 ,איִד ףוא תֹורָצ ןעֶמּוק טעוֶו םִע ןעוֶו יִרְּכ
 ,טאָנ ןעֶד תֹורצ עֶרֶעייֵז ְהעֶז ּוטְסעֶוו םיִעָׁשָר
 || םימ תֹוצִמ איֵד טְכאַמעֶג טְכעֶר ץֶלַא טאָה
 || עַרְהיֵא טיִמ תֹוריֵבֲע איֵד נּוא רַכָׂש רֶהיֵא
 ןְרייֵר ןנעק טינ לאָז ׁשְנעֶמ רָד יֵדְּכ ףאָרְטְׁש
 | ץְלֶא סאָד יִתיִאָר לֹּכַה תֶאנ טאָנ ןעֶנעֶק ַא
 || קידצ ןייֵא סאָד ןְהעֶזעֶג הֹמלְׁש ְךיִא ּבאָה
 .תֹורָצ ןיִא ןעֶרֹול ראַפ טרעוֶו רֶע יִׁשְטאָח
 || תֹוקְרִצ ןייַז אייַּב ןייֵטְׁש רע טְּביילְּב ּךאָד
 .גּוא גְנאַל טְּבעֶל רֶע יִׁשְסאָח עֶׁשָר ןייֵא נּוא
 ,עָׁשָר ןייֵא ְךאָד רֶע ויִא טּונ םיא טייג סֶע
 .ןייַז טיִנ טְסְלאָז ּוד (הֵּבְרַה קיֵדֵצ יֵהְּת לַאנ
 || ּיצ ןייַז טיִנ טְסְלאָז נּואג קידצ רעֶפֹורְנ ןייֵק
 | םֶה טאָנ זַא ןעֶד ךלמה לֹואְׁש יוִו ֹוזַא גולק

 רע םֶה ןיִנָנְראַה םיִקֵלְמִע יד ןסייֵטעֶג םיִא
 || ּוׂשְנעֵמ ןִמֹוט ןייֵא טְניִפעֶג ןעֶמ ןעוֶו טְנאָועֶג
 | ונעעֶרְּב ןֶסייֵהְג הָרֹוּת יִד טֶה דְלעֶפ םָד ףֹוא
 || עַבְלעוֶו וצ ןְטְפעֶמ-לאָז ןעֶמ נּוא ּבלאק ןייֵא

 || םֶד ןֵּכִש לָּכִמ ןְקאַה ּפָא ּפאק םעֶד בלאק
 || :יא ןעֶטייֵט טיי ןָׁשְנעֶמ ליִפ ןייק ראָט ןעֶמ
 .ְּךֶרֹוד טאָּבעֶג םֶטאָנ ףֹוא ןעוֶועֶג רֵבֹוע טֶה

 | טְסאָהּודּוליפֲא ןעוֶו רַמּולְּכ ןְגידְניִז ליפ טיִנ
 || םינ רעֶמ טְסְלאָז טְניְִניִעֶג לֶסיִּבַא ןֹוש
 || ראַפ ןּבְראַטש ּוטְסְלאָז םּוראָוו ןעֶד ןָגיִדְנִז
 || ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא לּואָׁש איו ֹוזַא טייֵצ ןייַד
 (} בֹונ טיִנָרַהעֶג טֶה רֶע םוִו הֶריִבֵע רַד ְךֶרֹוד
 וֹוחֲאָּת רֶׁשֲא בֹוט) םיִנֲהֹּכ ןּופ טאַטְׁש איִד
 || ןפ ןְטְלאַה טְפְלאָו ּוד טּונ זיִא סע (הֶוְּב
 ךֹוא ּוטְסְלאָז תֹועְׁשִר םעֶד ןּופ נּוא תֹוקָדְצ
 ||| תֶמַא איִבָנ רעֶד ןעוֶו רֶמֹולְּכ ןעֶזאָל ּפָא שיִנ
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 םַע נא ןיִנעוֶו סְמאָנ ןּופ ְךאַז ןייֵא ריִד טְנאָו '
 תֹועְׁשַר ןייֵא . זיִא סע סאָד ריֵד ְּךיִז טְכאַד !
 סאָד טֶה טאָנ לייוַו ןאָמ ְּךאָד םִד ּוטְסְּלאָז !
 םאָג רַפ ְּךיִז טֶכְראַפ םו רעֶד ןעֶד ןְסאָּבעֶג !
 ֹוזַא תֹועְשִר םֶָד נּוא תֹוקָדִצ םָד טְלאַה רָד !
 (םֶכָחֶל זֹועָּת הָמָכָחַה) ןייַז ּוצ ףְראַד סֶע יו |

 יִז סאָד םֶכָח םעֶד ןקְראַטְׁש טּוט הָמְכָח יִד
 ןאָמ הָבּוׁשְּת לאָז רֶע הָּצֵע ןייֵא םיִא טיג |
 םֶד ְךֶלֶמה ּוהָיִׁשאֹי ייַּב ןעֶניִפעֶג ריִמ יו ֹוזַא |
 ןייִא ֹוזַא םאָד םיִא ףֹוא ֹטְנאָז קּוָּפ רעֶד |

 סאָד םיִא רַפ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא ְךֶלֶמ רָמּוהָּפ
 ויִא סאָד נּוא הָמָכָח ןייַז טְכאַמעֶג םיִא טֶה
 ןיִנעֶז סאוָו םיעָׁשְר םיִכָלְמ ןְהעֶצ ןּופ רָסעֶּב
 ןעֶד (קיִדצ ןיִא םֶדָא יִּכו םיִא ראַּפ ןעוֶועֶג

 רֶע םֶד ׁשְנעֶמ ןייק ןֶדְנאַה רַפ טיִנ זיִא םע |
 ןעֶגיִדְניִו טיִנ לאָז נּוא קידצ ןייֵא ןייַז לאָז |

 ןאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת ןְהעֶז ׁשְנעֶמ רֶד לאָז םּורָד
 ןופ דיייַר עֶלַא ּוצ ּךֹוא (םיִרָבְרַה לָּכָל םננ
 ּוטְסְלאָו ןעֶנאָז ריִד טעוֶו ןעֶמ סאוָו תֹוליִּכְר

 ןעֶד םֶד ןיִרעֶה ּוצ ּוצ ץְראַה ןייַד ןֵּבעֶג טיִנ |
 טעֶֶו ןעֶמ סאָד ןעמּוק םעֶד ךְרּוד טעוֶו םִעי |

 ְךיִא ּבאָה ץֶלַא סאָד (הָז לָּכֹ ןְטְלעֶש ְךיִד
 הָרֹוּת רעֶד ןּופ הָמְכֶח רעֶד טיִמ טְביִרְּפעֶג |

 ןייֵמְׁש רפ איז לעוֶו ְךיִא טְנייֵמעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ןייֵטְׁש ראַפ ּוצ רימ ןּופ טייַו זיִא סע רֵּבִא
 ראַפ וצ טיי ויִא ּםִע (הָיְהֶׁש הַמ קֹוחְרנ
 תֶׁשַׁש ןּופ ןעֶועֶג ןיִנעֶז סאוָו ןְכאַו יד ןייֵטְׁש
 רעוֶו ףיִט ץְנאַנ זיִא םִע גּוא תיִׁשאֵרְּב יִמָו |
 טיִנ ראָט ןעֶמ ןעֶד ןייֵטְׁש ראַּפ םאָד ןעק ן
 זיִא ןֶלְמיִה עֶלַא ןּופ רעֶכֹוה םאוָו ןָטְכאַרְט |

 יִנֲא יִתֹוּבַמ) זיִא דֶרֶע רעֶד רָטְנּוא םאוָו נּוא
 וצ ץְראַה ןייֵמ טְרעֶקעֶג ּבאָה ְךיִא (יִּבִל תֶא

 וא ןְמּוק טעֶו ַחיִׁשָמ ןעוֶו ןֹוּבְׁשֶח םעֶד נּוא }
 סאָד נּוא תֹוָצִמ יִד ןּופ םעט םעֶד ןְפיוִו ּוצ
 טְנאָקְגטיִנ סֶד ּבאָה ְךיא רֵּבִא טייֵקְשעֶראַנ
 תֶא תֶוָמִמ רַמ יֵנֲא אָצֹומּו ןייֵמְׁש ראַּפ
 ןּופ רעֶרעֶטיִּב ןְניִפעֶג הּוט ְךיִא נּוא (הָׁשִאָה
 םִע םֶד תּוטָרֹוקיִּפַא םֶד זיִא םָד טוט םעֶד

 איו וזַא ץְראַה םֶד טְּפאַחעֶג ןעֶניִרְד טְרעוֶו
 יד ריִא יא ןדְּּבעֶג טְרעוֶו םִע גוא ץעֶג ןייֵא
 קיִרְְׁש טיִמ יז ֹוִא ןֶׁשְנעֶמ םעֶד ןופ דנעֶה

 טי ףָד נּוא ןעֶניִרְמְנַא ריִא ןּופ טְרעוֶו קיִדַצ ר
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 ,הָמּודֲא הָרָּפ רֶד ןּופ םַעֵמ םעֶד ןייֵטְׁש רַּפ

 החת תלהק תלגמ

 הֶז הֵאָר) טְפאַחעֶג ריִא ןּופ טְרעֶוֶו עֶׁשֶר

 טּוהְמ ןְגיִפעֶג ְּךיִא ּבאָה סאָד העָז (יָתאָצָמ
 הָמֵכָח רעֶד ןּופ גְנּולְמאַז ןייֵא םאָד ןעֶגאָז
 ןייַא טאָה םוָו הֹמלָׁש ןּופ ׁשֵּפִנ םָד רֶמֹולְּכ
 עֶלַא (תַחַאְל תַחַא) הָמָכָח ליִּפ טְלעֶמאַועֶג
 סו תֹוריֵכֲע איִד נּוא םיִקיִדַצ יִד םוָו תֹוצִמ
 טְלייֵצעֶג ןיִרעֶוו עָלַא איִד ןעומ םיִעָׁשְר יִד
 טְרעֶו םִע ויִּב ןיִרָדְנַא םּוצ םעֶנייֵא טאָנ רַּפ
 דֹוע רֶׁשֲאנ ןֹוּבְׁשֶח רעֶפֹורְנ ןייֵא ןּופ רעֶד
 טְכיזנ ּבייַל ןיימ טֶָה ְּךאָנ נּוא (יִׁשְּפַנ הָׁשִקַּב
 ּבאָה ְךיִא נּוא הָׁשִא עֶמּורְפ ןייֵא ןָניִפעֶג ּוצ
 ןיִא גְניִרְג ןיִנעֶז רֶּבייוַו עֶלַא ןעֶד ןְניִפעֶג טיִנ
 ןּופ (יִתאֶצִמ ףֶלֶאמ דֶחֶא םֶדָא הָעֵד רֶעייֵז
 ּוצ רֶדֵח ןיִא ןייַרַא ןעִייִג רעֶדְניִק דְנעֶזוט
 םֹורַא ראָנ ייֵז ןופ טייג סע נּוא קּוסָּפ ןיִנְרעֶל
 תֹויַנָׁשִמְזיִנְרעֶל וצ ןייַז יּואָר לאָז םוָו טְרָדְנּוה
 .ןְהעָצ םֹורַא ראָנ ןעֶייִג טְרָדְנּוה איד ןּופ גוא
 רֶנייֵא ראָנ טייג ןְהעֶצ יד ןּופ נוא אָרְמִנ ףֹוא
 רעֶנייֵא זיִא ֹוזַא תֹולאַׁש ןניקסּפ ּוצ םֹורַא
 טיִנ ןעֶמ טְניִפעֶג הָּׁשִא ןייֵא נוא דנעֶזֹוט ןּופ
 ּוטְסְלאָז םּורָד עֶנייֵא דְנעֶזֹוט ןְׁשיוִוְצ ּוליִפֲא
 (יִתאָצָמ הֶז הֵאְר דַבְלנייַזןיִא ןייַז טְניִראָוְג
 טֶה טאָג ןעֶד ןְגיִפעֶג ייֵז ְךיִא ּבאָה זייַּב ראָנ
 נוא ניִמְראַּפ טְכעֶר ראָנ ןֹוׁשאִרָה םָדָא
 ןָמּוקָג םיִא ּוצ זיִא הָוֲח יו נּוא ןפאַׁשַּב םּורְּפ

 :ןְניִדְניִז טְכאַמעֶג םיִא יִז טֶה
 ףֹוא בּוׁשָח ֹוזַא זיִא רעוֶו (םֶכֶחֶהְּכ יִמִנ ח

 . נּוא םֶכָח ןייֵא איוִו ֹוזַא טְלעוֶו רעֶד
 איו ֹוזַא ְךאַז ןייֵא ןֶדייֵׁשאַּב ּוצ טְסייוֵו רעוֶו
 ןעוֶועֶג זַיִא רֶע לייוַו לֵאיִנָד ןעֶד םָכָה רעֶד
 ןסיוִו טְזאָלעֶג טאָנ םיִא טאָה ֹוזַא םֶכָח ןייֵא
 (רֹומְׁש ְךֶלֶמ ִּפ יִנֲאע ןְכאַז עָלַא ןָדייֵׁשאַּב ּוצ
 לעֶפאַּב םֶגיִנעק ןעֶד טְלאָז ריִא ְךייַא גאָז ְךיִא
 ןְראווָׁשעֶג ןְּבאָה ריִמ לייַו ְּךֹוא :ּוא ןְטְלאַה
 עֶנייַז ןָטיִה ּוצ יניס גְראַּב םעֶד ףֹוא טאָנ ּוצ
 טְסְלאָז ּוד (ְּדֵַּת ויָנֵּפִמ לֶהַבְּת לֵא) תֹוצִמ
 טאָנ ןּופ טְסעוֶו ּוד ןעֶנאָז ריִד ּוצ ןייֵלַא טיִנ

 רֶע סאָה טֶרָא ןייֵא ֹוזַא ןיא ןייֵג קעוֶוַא
 רֶצְנאַנ רֶד ןיֵא זיִא טאָג ןעֶד טיִנ טְניִמְלעוֶועֶג
 עֶזיֵּב ןאָט ּוצ טיִנ ְּךיִד םעֶנ םּורָד טְלעוֶו
 ריִד ןעק ןיִלעֶו טעוֶו רֶע יוִו טאָג ןעֶד ןֶכאַז
 רָה רֶּכיִא ְךֶלֶמ ןייֵא זיִא טאָג ןעֶד ןְלאָצאַּב
 סאו ןְגאָז םיִא ןאק רעוֶו נּוא טְלעוֶו רָצְנאַג

 וטסוט
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 טְסעֶו ּוד ןעוֶו נּוא (הָוְצִמ רַמֹוׁשנ ּוטְסּומ
 ןייק ןיפ ןְסיוִו םיִנ ּוטְסעוֶו תֹוָצִמ יד ןְמְלאַה
 רַּפ זיִא סֶע סאָד טְסייוִו םֶכָח רעֶד נּוא זייֵּב

 ןְלאָצאַּב טעֶו טאָג סאָו טייֵצ ןייֵא ןְדְנאה
 לֶכָל יִּכו תֹוריִבע יִרֲעִייִז ףֹוא םיִעָׁשְר יִד ּוצ !

 ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו תֹוריִבַע יֵד ּוצ ןעֶד ץֶּפַח
 ןייַא ןְדְנאַה ראַפ ויִא ןעֶליוִו ןייַז טיִמ טּוהְמ
 ןְפאָרְמְׁש ףֹורָד םיִא טעוֶו טאָג סאוָו טייֵצ
 תֹוריִבע ,ןּופ ןיִרעוֶו לּופ טעוֶו םאָמ ןיֵיַו זַא
 טּוט רָע זַא עָׁשָר רעֶד ןעֶד (עדֹוי ּונְניֵא יִּכנ
 ףוס ןייַז ףֹוא טיִנ רע טְכאַרְט הָריִבֲע איִד
 סֶע רעֶּבא ןעֶפאָרְטְש םיִא טעוֶו טאָג סאָד
 תֹויָנֲעְרּוּפ םֶד זַא ןעֶד םיִא רַּפ טּונ טיִנ זיִא
 םיִא סַע טעוֶו רעוֶו ןעֶמּוק םיִא ףֹוא טעוֶו
 ןעֶגעֶרְּפ שיִנ הָּצִע ןייק םיִא טעוֶו ןעֶמ ןעֶנאָז
 ְניִלְצּולְּפ טְרֶעייַ ןְפאָרְטְׁש םיִאְלאָזְןעֶמ ּבֹוא
 םָדָא ןיִא) ןעֶמּוק הָרָצ איִד םיִא ףֹוא טעוֶו
 ןגיטְלעוֶועֶג מיִנ ןעק ׁשֶנעֶמ רָד (ַחּורָּב טיִלַש
 ְךֶאָלַמ םעֶד ןיִנעֶקַא ןיִרעוֶו שיִנ ְּךיִז ןאק; גּוא
 ןְמעֶנּוצ טיִנ הָמָׁשְנ ןייַז לאָז רע,סאָד תֶוָמַה
 טייֵקיִמְלעוֶועֶג ןייק ןְדְנאַה רַּפ טיִנזיִא םִע נּוא
 טְּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רעֶד סאוָו נאָט םעֶד ןיִא

 טְּבעֶלעֶגּטֶהַּךֶלָמַה דַוָד סאוָו געֶט עֶלַא ןעֶד
 םִד ןיִא ְּךֶלֶמ ןָפּורעֶג קּוסָּפ רעֶד םיִא טאָה
 טייֵטְׁש ןֵבְראַטְׁש טְלאָזעֶג טֶה רָע סאוָו גאָט
 םיִנ טייֵטְׁש םָע נּוא (תּומָ דָוָד יֵמָי ּובְרקיַע
 םֶנָׁשְנעֶמ םֶד טְמּוק םִע ןעוֶו נּוא ְךֶלֶמַה דִוָד
 ןייז ןעקִיִׁש טיִנ רֶע ןאק ןָּבְראַטְׁש ּוצ טייֵצ

 ׁשֵ) טֶרָא ןייַז ףוא טְכעֶגְק ןייַז רעֶדָא ןוז
 סאָו ְךאַז ןייֵא ןְדְנאַה ראַפ זיִא םֶע (לָבָה
 רַּפ זיִא סע.סאָד טייל ןְקעֶרְׁש רעֶד טְכאַמ
 רעֶוְׁש רֶעִייֵז ייֵז טייֵנ סאוָו םיקיִדְצ ןְדְנאַה
 ןייא ןייֵנ ֹוזַא לאָז םע} יּואָר זיִא סע; סאוָו
 סע םֶד לאוו סע טייֵג עֶׁשֶר םעֶד נּוא עֶׁשֶר
 ּבאָה קיִדַצ ןייֵא ןייֵנ ֹוזַא לאָז םִע יּואָר זיִא
 ןייא ְךֹוא זיִא סאָד טְכאַרְמעֶג ריִמ ְּךיִא
 נוא (יִּתְחַּבִׁשק טְלעוֶו רעֶד ןיִא טייֵקְׁשיִראַנ
 לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד סאָד הָחְמִׂש יִד ּבֹול ְּךיִא
 טאָה טאָג סאָו קֶלָח ןייַז טיִמ ןֶעייֵרְפ ְךיִז
 סאוָו הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל לאָז רֶע ןעֶּבעֶגעֶג םיִא
 ְךיִו לאָז נּוא ץְראַה סאָד טייֵרְפ רעֶד סאָד
 נּוא דְלעֶג ליִּפ ןעֶלְמאַז ןייַא ּוצ ןעֶהיִמ טיִנ
 לאָז רֶע ראָג טייל עֶלַא ןְראנ ּוצ נוא םיִחְוְר

 תלהק תלנמ

 .טייֵנ קיִדַצ םעֶד נּוא טּוג סֶע טייג עֶׁשֶר םעֶד !

 טאָה טאָנ סאוָו ןּופ רעֶר ןְקְנּורְט נּא ןיִסָע
 .םיִא טיִמ ְּךיַז טעֶו סאָד נּוא ןעֶּבעֶנעֶג םיִא
 ,תֶא יִּתַתָנ רׁשֲאַּכו אֶּבַה םֶלֹועְל ןְטְפעֶהאַּב
 ּוצ ץֶראַה ןיִימ ןעֶּבעֶנעֶג ּבאָה ְךיִא זַא (יִּבִל
  ןופ םיִׂשֲעַמ איִד ןְהעֶז ּוצ :ּוא הָמְכָח ןעֶסיוִו
 ,רעֶד םאָד ןְהעֶועֶג ְךיִא ּבאָה וזַא דְרעז רעֶד
 .חָרָא ןלְמאַז ןייַא דָלעֶג ְךאָנ טייֵג םאוָו עֶׁשֶר
 .נוא גאָט טיִנ טְהעֶז רעֶד תּונָז ְךאָנ טייֵג רֶע

 .(יתיִאְרע ןְנֹא עֶנייַזףֹוא ףאָלְׁש ןייק טְכאַנ
 .םאְו םיִׂשֲעַמ עֶלַא ןְהעֶועֶג ּבאָה ְךיִא נּוא
 .ןעֶמ םאָר טייל איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג
  סאָד טּוט טאָנ סאוָו ןייֵטְׁש ראַפ טיִנ ןאק

 | ןעֶׁשְנעֶמ ליִּפ ְךיִז ןאָפ סֶע נּוא לעֶּביִא םָע
 ,ֹוזַא זיִא סאָד םּוראָו ןְסיוִו ּוצ ןעֶהיִמ ןְנירְד

 | ּבֹוא נוא ןייֵמְׁש ראַפ טינ סֶע ןעק רָנייֵק נּוא

 .ןאק,סאָד טְסייוֵו רֶע ןעֶנאָז טעוֶו םָכָח רעֶד
 מאה ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ּוליִּפֲא ןעֶד ןייַז טיִנ םאָד
 ,עֶנייַד ןעֶסיוו ְךיִמ זאָל טאָנ ןעֶטעֶּבעֶג ְךֹוא

 3 : ןעֶנעֶו
 .ְךיִא ּבאָה ץֶּלַא סאָד ןטָד (הָז לָּכ תֶא יִּכ) ט

 .בֵאָה ווַא ןָסיוו וצ ץֶראַה ןייַמ ןָּבעֶגעֶג
 .יָד'נוא םיִקיִדַצ יִד םאָד ןְנאַטְש ראַפ ְּךיִא

 רעֶד ןיא ןיִנעז םיִדיִמְלַּת יִרעייַז נוא םיִמָכֲח
 יִדְּכ יִיַז טְפאָרְמְׁש רע סאָד טאָנ ןּופ דְנאַה
 . םֶלֹועְל רַכְׂש ןעֶטונןייַא ןעֶלאָצאַּב לאָז רֶע
 , םיִג נּוא טיִנ ׁשְנעֶמ רעֶד טְפסייו ְּךֹוא אָּבַה
 . ןאק רֶע סאוָו טיִמ ןֶסיוִו ּוצ ןְצְראַה ןייַז שיִנ
 רעֶרָא ןְּבאָה ּביִל םיִא לאָז טאָנ םאָד ןֶכאַמ
 ; םיקָידַצ יד ְראַפ ץְלַא זיִא םאָד ןְּבאָה דְנייפ
 ; טייל עֶלַא (לֹּכַל רֶׁשֲאַּכ לֹּכַה) םיִמָכֲח נּוא
 .עֶלַא ּוצ זיִא גְנּופעֶרְט ןייֵא סאָד לאוו ןְסיוִו
 ,נּוא םיִקְיַדַצ איִד ןּופ ףֹוס רעֶר סאָד טייפ

  ןיִגעוֶו טְסעֶד ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ויִא םיִעָׁשָר
 .םאֶד טְסייֵו רע ןעֶד תֹוצִמ קיִדַצ רעֶד טוט
 ,אָּבַה םֶלֹועְל רַכָׂש ןְטּונ ןייֵא ןֶּבאָה טעוֶו רֶע
 , נֹוא ַחֹנ קיִדֵצ רעֶד סאָד ןְניִפעֶנ ריִמ יו ֹוזַא
 ףוא ןְקְניִהעֶג עֶרייֵב ןְּבאָה הֹעְרַּפ עֶׁשֶר רעֶד
 הָׂשֹמ סאָד ריִמ ןעֶניִּפעֶג ְךֹוא םיִפ יֵרֲעייֵז
 .םאָוו ןֹרֲהַא נּוא בֹומ ןְסייֵהעֶג טאָה רע סאוָו
 ,םאְו םיִלָנַרְמ יִד נוא רֹוהָמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה
 םיִנ ןְּבאָה עֶלַא איִד םיִאָמְט ןְסייֵהעֶג ןְּבאָה
 .'זַא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייֵק ןְמּוק ּוצ ןעוֶועֶג הֶכֹוז

 ןבאה = |



 ְךֹוא טאַהעֶג גנופעֶרְט ןייֵא עֶלַא אייז ןְּבאָה
 תֹונְּבְרִק ןעוֶועֶג ביִרְקַמ טֶה רֶע סאוָו ּוהָיִׁשאֹי
 איד ןעוֶועֶג לֵמַבָמ טאָה בָאְחַא נּוא טאָנ ּוצ

 גנּופעֶרְס ןייֵא עֶרייֵּב אייֵז ןעֶּבאָה תֹונָּבְרִק !
 ןְלייִפ ְּךֶרֹוד טייֵטעֶג ןֶראָוו ןיִנעֶז ייֵו טאַהעֶג

 בֹוט ןעֶמייֵהעֶג טאָה סאָו ְךֶלֶמַה דֶוָד ְךֹוא !
 טעֹוּבעֶג ׁשְרקִמַה תיֵּב סאָר טאָה רֶע לייו
 אֵמֹוח ןעֶמייֵהעֶג טאָה סאו רַצָנְדַכּובְנ נּוא

 בּורָח ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד טאָה רֶע לייוַו .

 וצ ְךֶלֶמ ןעֶועֶג ןיִנעֶז עֶדייֵּב איד טְכאַמעֶג !
 טֶה סאו ְךֶֶמַה ּוהָיקָדִצ ְךֹוא ראָי ניִצְרעֶּפ
 רֹוּבִנַה ןֹושְמִׁש ְּךֹוא נּוא ןעֶראֹווְׁשעֶג ׁשְלאַּפ -
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 ּוצ ריִמ טְכאַד סאָד (עַר המ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג |
 לאָז עֶׁשֶרַא ּוצ נּוא קיִדַצַא ּוצ סאָד זייֵּב ןייַז

 םעֶד ןּופ ץֶראַה סאָד נּוא ןְפעֶרְט םִנייֵא ְךיִז |
 אייז זייַּב םיִמ לּופ םעֶד ְּךֶרֹוד זיִא ןעֶׁשְנעֶמ -

 טיִנ ןיד ןייק םֹולָשְו םֵח זיִא םִע סאָד ןעֶגאָז !
 ףֹוס רעֶייִז וא ןְּבעֶל רֶעייֵז ראַּפ ייֵז ןְגאָז אָד
 םֶנְהיִג ןיִא ןעֶמּוק ןיִלעוֶו אייֵז סאָד ןייַז טעוֶו
 ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו ןעֶד (רֶּבּוחְי רֶׁשֲא יִמ יִּכ |
 ְךאָד ויִא עֶׁשֶרַא ויִא רע יִׁשְטאָח טְּבעֶל !

 ניא ןֶּבאָה הָטְרֲח רע.טעוֶו רֶמאָט ןֹוחָטַּבַא
 דנה ןְגיִריִבעֶלַא ּוצ ןעֶד ןאָמ הָבּוׁשְּת טעוֶו !
 אייז יִׁשְמאָה ּבייֵל ןעֶמֹוטַא ןּופ רעֶסעֶּב זיִא |

 ןדַאָרְּבְנ רֶמעָּב זיִא סע םיעָׁשְר עֶדייִּב ןיִנעֶז |
 רֵצְנְרַכּובְנּוצ טְכעֶנְקַא ןְזעֶועֶג זיִא רע םאוָו
 םאָד טְכאַמעֶג בּורָח טאָה רע סאוָו עֶׁשָרָה |

 ןעֶועֶג ריינְמ ְךיִז טֶה רֶט נּוא ׁשֶדֵּקִמַה תיֵּב
 ןיִא ןֶמּקעֶג זיִא נוא ןְּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע יא -
 ןְמּוקעֶג זיִא רֵצְנְדכּובָנ ראַה ןייַז נּוא ןְרע ןנ -

 ׁשְנעֶמ רעֶד ןעוֶו ןעֶד (םיִיַחַה יִּכ) םֶנֵהיִנ ןיִא
 נּוא ןָּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע זַא רע טְסייוֵו טְּבעֶל

 איר רעֶּבָא הָבּוׁשְּת טּוט נוא ְּךיִז טְכְראָּפ -
 טָפְלעֶה םָע רָמֹולְּכ טיִנ ראָנ ןעֶסייוַו עָמֹוּט -
 טֶה רע לייונ טְלעוֶו רָנעֶי ףוא טיִנ ראָנ ייֵז .

 טְּבעֶלעֶג טֶה רֶעזַא ןאָטעֶג טיִנ הָבּוׁשָּת ןייֵק
 סאָו טְפאַשְּביִל רעֶייז ְךֹוא (םֶתֶּבֲהַא םנ !
 רעייֵז נּוא טייֵקְׁשיִראַנ טאַהעֶג ביל ןֶּבאָה ייֵז !

 טאַהעֶג דֶנייַפ ןְּבאָה ייֵז סאוָו טְּפאַׁש דָנייֵּפ
 ייֵז סאוָו ןיִנְרעֶצ רעֶד רעייז נּוא לֶכֵׂש םעֶד

 ץֶלַא ןֹוׁש זיִא סאָד טאָג טְניִרעֶצ רעֶד ןֶּבאָה -
| , 

 םת תלהק תלגמ

 ,םיִנ אייז טָפְלעֶה םִע נוא ןֶרֹול ראַּפ ןְראוָו
 ּוצ רֶטְכעֶט רעֶדָא ןּוז יִרְעייֵז ןּופ תּוכְז רעֶד

 ּךִמֲחַל הָחְמִׂשְּב לֹוכא ךַלֶנ םיִעָשְר איִד
 ןְליוִו סְטאָנ טְסּוט ּוד סאוָו קיִדֵצ ּוד רעֶּבָא
 טְסעֶוו ּוד ןעֶד טְורִּב ןייַד הָחְמִׂש טיִמ םע ייֵג
 טּונַא טיִמ קָניִרְט נּוא אָּבַה םֶלֹוע ןעֶּבאָה
 טְניִליוואַּב טאָה טאָג ןעֶד ןייוַו ןייַד ץְראַה
 עֶלַא ְּךיִד טייֵרְג (תֶע לָכְּבנ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵד

 וטְסעוֶו רַמאָט םיִׂשֲעַמ עָטּונ טיִמ ןָא הָעָׁש
 ןאָמ תֹוְצִמּוטְסְלאָז םּורְד ןֶּבְראַטְׁש טְנייַה
 רעֶדייֵלְק עֶנייֵׁש ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןינעֶז ייֵו סאוָו
 ןיִרעֶנאַּב םיִא ןעֶמ ןעֶו טייֵרנןייַז לאָז רעֶידְּכ
 הָׁשֵא םע םיִיַח הֵאְרִנ טְלעוֶו רֶנעֶי ףֹוא טעוֶו
 הָכאָלְמ ןייַא ךיד ןיִנְרעֶל ּוצ העְזֶּתְבָהֶא ֶׁשֲא
 הָרֹוּת רעֶד טיִמ ןּופ רֶד ְּךיִז ןיִעֶנ רעֶד ּוצ
 ֹזַא טםעוֶו ּוד ּבֹוא ןעֶד ּבַיַל טְסאָה ּוד סאוָו
 ףֹוא קָלֲח ןייַא ּוצ ןָּבאָה סאָד ּוטְסעוֶו ןאָמ
 ןעֶטּונַא ןעֶּבאָה טְסעֶו ּוד םאָד טְלעוֶו רעֶד

 ץֶלַא (אָצְמִּת רֶׁשֲא לָּכנ אָּבַה םָלֹועָל רֵכָׂש
 םֶטאָג ןופ דְנאַה רעד ּוצ ריִד טְמּוק סע סאוָו

 ּוטְסְלאָז ןְּבעל ןייַד ייֵּב ְךאָנ טְסיִב ּוד זַא ןְליוו
 ןאָמ ןעֶנעֶק טיִנ ּוטְסעֶֶו רֶבֵק ןיִא ןעֶד ןעֶומ
 נּוא אָּבַה םָלֹועְל .ןיִיַו הָכֹוז ּוצ תֹוָצִמ ןייק
 ןְפְראַד טיִנ ּוטְסעוֶו ןאָמ ֹוזַא טְסעוֶו ּוד ןעוֶו
 םעֶד ראפ רֶתֹק ןיִא ןעֶּבעֶג וצ ןֹּבְׁשַח ןייק
 טְרעקעֶג רָדיוו ְךיִמ ּבאָה ְךיִא (הֹאֹרְו יִּתְבַׁשנ
 םּוצ טיִנ טְּפְלעֶה סֶע סאָד ןְהעֶועֶג ּבאָה נּוא
 טאָה םִע ןעֶּפּול גניִרְג ןעֶק רע ןעוֶו ןֵׁשְנעֶמ
 טֶה רֶע םאָו םֶד לֵאהְׂשֲע ּוצ ןְפְלאָהעֶג טיִנ
 טייֵצ ןייַז זיִא םִע וַא ןעֶפֹול גְניִרְג טְנעֶקעֶג
 טיִנ טאָה םִע נּוא ןיִרעוֶו טייֵמעֶג ּוצ ןֶמּוקעֶג
 טייַצ ןייַ וַא הָרּובְג ןייַז רַנְבַא ּוצ ןְפְלאָהעֶג
 טְפְלעֶה םִע נוא ןיִרעֶֶו טייֵטעֶג ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא
 ְךֶרֹוד ןיִלאָז ייֵז הָמְכָח רָעייֵז םיִמָכֲח ּוצ טיִג
 םאוָו הֹמלָׁש ְּךיִא יו ֹוזַא טֹורְּב ןֶּבאָה םעֶד
 ליִמעֶז סאָמ גיִצְכעֶו ןעוֶועֶג ויִא טֹורְּב ןיימ
 טיִנ ְךיִא ּבאָה טְנייַה נּוא גאָט ןייֵא ףוא לעֶמ
 טיִנטְפְלעֶה םִע נא ןְקעֶטְׁש ןייַמ ראָנ רעֶמ
 רְנאַטְש רַּפ רעייז טייל עֶניִדְנעֶמְׁש ראַפ ּוצ
 .תֹוריִׁשַע ןעֶּכאָה םעֶד ְּךֶרֹוד ןיִלאָז ייֵז סאָד
 רֶע סאָד בֹויִא ּוצ ןְהעֶׁשעֶג זיִא סע איו ֹוזַא
 סאָד טֶה רע :ּוא רֶׁשֹוע רָסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא

 ןפְלאָהעֶג טיִנ טאָה םִע גוא ןְראועג ןָא ְךעֶג
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 לאָז רע סאָד טֿפאַש ןעֶפיֹוו ןייַנ הָׂשֹמ ּוצ
 הָלֵפְּת ןייַז טיִמ טאָ ייּב ןַח ןְּבאָה םָד ְּךֶרֹוד
 ןעֶד לֵאָרְׂשִי ץֶרַא ןייק  ןְמּוק לאָז רע,םאָד
 עֶלַא וצ ןְפעֶרְמ טוט גְנּופעֶרְמַא נּוא טייֵצַא
 טְסייוַו ְךֹוא נּוא (םֶדָא עַדָי אל םַנ יִּכנ טייַל
 ׁשיִפ עֶסֹורְנ איו ֹוזַא טייַצ ןייַז טיִנ ׁשְנעֶמַא
 עֶפאַיְׁש ןייֵא ףֹוא אייֵו טְּפאַח ןעֶמ סאוָו
 ןיִרעוֶו סאוָו לעֶנייַפ איו ֹוזַא נּוא עֶקְְנעוֶו
 יַד טְּפאַחעֶג ןיִרעוֶו ֹוזַא ץעֶנַא ןיֵא טְּפאַחעֶג
 אייז ןיִרעוֶו טְמּוק טייַצ רֶעייֵז ןעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ
 הִז םננ ץעֶג רעֶד ןיִא טְּפאַחעֶג גְניִלְצּולְּפ
 טאָטְׁש עֶנייֵלְקַא ןְהעֶועֶג ּבאָה ְּךיִא (ִתיִאָר
 םִע נוא ןעֶׁשְנעֶמ גיִנייוַו ריִא ןיִא זיִא םִע נוא

 טְריִגעֶלאַּב טֶה נּוא רֹוּבִנ רָסֹורְגַא ןֵמּוקעֶג זיִא
 ןיִא זיִא סֶע גוא יִז ןְמעֶנ ןייֵא ּוצ טאָטְׁש יִד
 םֶכָחַא ןאמ םיִרָא ןייֵא ןעוֶועֶג טאָטְׁש רעֶד
 טאָטְׁש עַצְנאַנ יֵר ןעוֶועֶג ליִצַמ טֶה רע נּוא
 טְקְנעֶרעֶג טיִנ טֶה רֶנייֵק נּוא הָמָכָח ןייַז טיִמ
 .ראָג םיִא טאָה ןעֶמ נּוא ןאַמ םיִרָא םעֶד ןיִא
 .טֶכאַרְטעֶג ריִמ ְךיִא ּבאָה ֹוזַא טְכַאעֶג טיִנ
 הָמכָח יִד הָרּובְג ןּופ הָמְכָח רָעֶּמ זיִא םָע
 עֶנייַז נּוא הָזּובָמ ןעוֶועֶג זיִא ןאַמיִרָא םעֶד ןּופ
 רֶע נּוא טְרעֶהעֶנ ּוצ ןעֶראוָו טיִנ ןיִנעֶז דייַר
 טימ ןעוועֶג ליִצַמ טאָטְׁש עֶצְנאַנ איֵד טאָה
 יד ןפ הייה יד (םיִמָכֲח יֵרְבַדני הָמָכָח ןייַז

 אייז ּוליפא ןעוֶו טְרעֶהעֶג ּוצ ןיִרעוֶו םיִמָכֲח
 אייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ רעֶמ ליטִׁש ראָנ ןעֶדייֵר
 ויִא םָע ןעֶד ןעֶראַנ יִד נּוא לֵשֹומ םעֶד ןּופ
 טֶה ּוניֵּבַר הָׁשמ סאָד ראָי דְנעֶזֹוט ליפ ןֹוׁש
 לֵאָדְׂשִי יד נּוא תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת יד ןָמאָּבעֶג
 ליֵּפ נּוא קְראַטְׁש ץְנאַנ ךאָנ אייז ןעַמְלאַה
 ףֹוא ןעוועֶג רֵזֹוג תֹוריְנ ליפ ןֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ

 ןעֶראַועֶג םִיּוקְמ טינ ןיִנעֶז אייֵז נּוא לֵאָרׂשִי
 הָמָכָח איִד רעֶסעֶּב זיִא םִע (הָמָכָח הָבֹוטנ
 ןעוֶועֶג זיִא איִז סאָָו חַרָק הָׁשִא רעֶד ןּוֿפ
 עֶצְנאַנ איֵד ןעווועֶג ליִּצַמ טאָה נוא עֶגּולקַא

 טאָה בָא ןעֶד הָמְכָח ריִא טיִמ טאָטְׁש
 רעֶד טְלאָועֶג איִז טאָה נּוא טְרעֶנעֶלאַּב
 רֶע סאוָו יִרְכִּב ןֶּב עַבֶׁש ןיִנעוֶו ןופ .ןעֶנאָלְׁש
 הֵרָפ טֶה ּךֶלָמַה דֵוָד ןיִא ןעוֶועֶג דַרֹומ טאָה
 עבֶׁש םאָה ןעֶמ םאָד הָמְכָח טיִמ טְכאַמעֶג
 םיִא טאה בָאֹוי נּוא ןָּבעֶגעֶג םֹורַא יִרָכַּב ןֵּב
 עֶצְנאַג יד ןֶּבעֶל טְואָלעֶג טאָה :ּוא טיימעֶג

 הכיא תלגמ

 ןעֶועֶג רעֶּסעֶּב הָמָכָח ריִא זיִא ֹוזַא טאָטְׁש
 .טְלאָועג ןְּבאָה אייֵז סאוָו הָמָחָלִמ רעד ןּופ
 םעֶד ְךֶרֹוד נוא בָאֹוי טיִמ ןְטְלאַה הָמָחֶלִמ
 טְגיִרְניִועֶג טאָה רֶע סאָו יִרְכַּב ןָּב עַבֶׁש
 ןיִרעוו ןָרֹול ראַּפ טְלאָזעֶג םיִא ְּךֶרֹוד טאָה

 : טאָטְׁש עֶצְנאַגַא
 נילַּפ עֶמּוטַא יז ֹוזַא (ׁשיִאָבַי תֶוָמ יֵבּובְו +

 וזַא לייא ןֶמּונ ןְקְנִיִמְׁש רַּפ טְכאַמ
 עֶבּוׁשֲחַא ןעֶריִל ראָפ ְּךאַז עֶנייֵלְקַא טְכאַמ

 ראַפ הָריִכע עֶנייֵלְקַא טְכאַמ ְךֹוא ֹוזַא ְּךאַז
 .םֶלאַה זיִא טְלעוֶ יד ַא ןעֶד תֹויַכָוליִפ ןֶריִל
 טֶמּוק עֶׁשֶרַא נוא תֹוריִבֲע ּבֶלאַה נּוא תֹויִכְ
 .רֶע טְכאַמ ֹוזַא הָרָיַבַע עֶנייֵלְקַא טּוט נּוא
 :עצנאג איִד ןיִנעוֶו רעֶּביִא הָריִבֲע ןייַז טיִמ
 טְנאָלְׁש תֹוריִּבַע בֹור סאָד ןייּב ּוצ טְלעוֶו
 ץֶראַה םאָד (םֶכָח בלק תֹוָצִמ איִד קעווַא
 ןיִא ןְגיינ ּוצ טייֵרְּבעֶג ןָא זיִא םֶכָח םעֶד ןּופ
 שאָד נּוא םֶמּוג ןאָט ּוצ טייַז רֶטְכעֶר רעֶד
 ּוצ טייֵרְּבעֶג ןָא ויִא ראַנ םעֶד ןיּפ ץֶראַה
 גייב ןאָט ּוצ טייז רקניל רעֶד ןיִא םיִא ןָגייֵנ

 .םאוָו געֶו םעֶד ןיִא ּךֹוא נוא (ּךֶרָדַּב םַננ
 טְרעֶניִמעֶנ ץֶראה ןיִיַז זיִא טייֵנ ראנ רעֶד
 זיִא רֶע סאָד טייַל עֶלַא ּוצ טְנאָז רֶע נּוא
 ןייַז טיִמ נּוא ןייֵג ןייַז טיִמ רָמֹולָּכ ראַנַא
 .טֶטייַל ּוצ טְנעק רעֶד רֶע טְרעוֶו ןעֶדייֵר
 .(לָשֹומַה ַחּור םֵא ראַנַא זיִא רֶע םאָד

 טינ ּוטְסְלאָז ןעֶּפאָרְטְׁש ְּךיִר טוט טאָנ ןעוֶו
 תֹוקָדִצ ןיימ ריִמ טְפֶלעֶה סאָו ןעֶגאָז
 טייֵקָמּורְפ ןייַד ןעֶואָל ּפָא טיִנ טְסְלאָז נּוא
 עֶפורג ןּופ ןָעּוט ּפָא ןעֶכאַמ םיִרּוסִי יִד ןעֶד
 טְסייֵר סאָו רעֶד (םיִנָבֲא עַיַסַמְנ תֹוריִבַע
 .םָרעֶוו רעֶד גְראַּב םעֶד ןּופ רעֶנייֵטְׁש סֹורַא
 םּוהָט סאוָו רעֶד ָּךֹוא ֹוזַא םעֶד ְּךְרּוד : דיִמ
 . ראַפ ןעֶרעֶוו טְפאָרְטְׁשעֶג רֶע טעוֶו תֹוריֵבֲע
 . טְקאַה סאו רעֶד נּוא (םיִצֵע עַקֹוּב) אייֵז
 ֹוא ייֵ ְךֶרֹוד טְציִהְרעֶד טְרעֶֶו רעֶד ץְלאָה
 . םּוהְט נּוא הָרֹוּת טְנְרעֶל סאוָו רעֶד ְּךֹוא
  םִאנ ןֶמעַנ רַכָׂש ראַפְרעֶד טעֶוו רעֶד תֹוָצַמ
 ,.ףֶראַׁש טיִנ זיִא דְרעֶווש ֵד ןעוֶו לֶזרּבַה הָהַק
 לאָז או םאֶד ןעֶּבּורְג םֹוא טיִנ זיִא נּוא
  ןעֶניועֶג רֶהיֵא טיִמ ןעֶמ ןעק ְךאָד ןְרעֶצְנילְג
  יַדיִמְלַּת איִד ןעֶנעֶז ךֹוא ֹוזַא הָמָחָלִמ איִד
 8 ראו םיִנָּפ רעֶנו יִׁשְטאָה םיִמָכֲח
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 עֶצְנאַנ יִד ליִצַמ רע זיִא ְּךאָד רנְנּוה ןעֶנעֶו
 אָּבַה םֶלֹושְל רַכָׂש לֵּבקִמ ויִא נוא טְּלעֶו
 (םֶכָח יַּפ יִרְבִד) ןְטְכייֵל טעוו םיִנָּפ ןייַז סאָד
 טאָה םֶכָח םעֶד ןּופ לֹומ םעֶד ןּופ דייַר יד
 טֶה רֶע נּוא ייֵז ןעֶרעֶה סאוָו טייל יִד ייּב ןֵח

 ןּופ ןעֶצְפעֶל יִר רעָּבָא ייֵו ןעֶנעֶו ןּופ הָלּוח
 ּוצ יו ֹוזַא ןְּבְראַדְרעֶפ םֶהיֵא טּוהָט עֶׁשֶרַא
 תֹומּוא איִד סאָד ןְהעֶׁשעֶג זיִא םעֶלַּב ּוצ

 םעֶד ןּופ תּונְז ןּופ טיִהעֶג ּפָא ןייַז ןעֶגע
 ּוצ טעֶרעֶנ ןָא יִיֵז טאָה םעֶלִּב נּוא ןָא ל

 ןעֶראוָועֶג טְגְרַהעֶג רע זיִא םעֶד ְּךְרּוד

 דְנאַל םאָד ייוו (רֵענְֵּכְלַמַׁש ץֶרֶא ךֶל
 ראָי עֶׁשְרָדניִק ןִא ְךאָנ זיִא ְךֶלֶמ רעֶד סא
 ְךיִרְׁשִַע היִרְפ ץְנאַג ןעֶסעֶםירְׂש עֶרֶהיֵא נו
 רעֶד סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ זיִא לֹואוו (ץֶר
 ןעֶסַע םיִרָׂש עֶרְהיִא נוא םֶכָח א יִא ְּךֶ

 (הָרְקִמַה ְּךַמִי םִיַּתְלַצֲעַּבכ) םייִצ רעֶד
 ןעֶטְכעֶראַפ ּוצ ְךיַז טְליֹופ ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו
 םוצ טְלאַפ ֹוזַא זֹוה ןייַז ןיִא .ְּךאָל ןייֵלְק ַא
 רע ןעוֶו נוא קְלעֶּבעֶג עֶצְנאַג םאֶר ןייַא ףוס
 טּוהְמ ֹוזַא זֹוה ןייַז ןעֶקעֶד ּוצ ּוצ ְּךיִז טְליֹוּפ
 ןעוֶו ךוא ֹוזַא ןעֶנעֶר ןעֶניִר ןיירַא ןעֶניִרְד
 ןעֶנְרעֶל הֶרְּת ןייק טיִנ ןעֶליוו לֵאָרְׂשִי

 ְךעֶו תֹוצִמ ןַעּוט .ּוצ ליֹופ ןעֶנעֶז א

 הָדּועְס ןייֵא ןעֶמטְכאַמ תֹוחְמִׂשעֶלֲאּוצ (מ
 ןיֵא ליוִו ןעֶמ זַא רָלָא הָנֹותֲח ןייַא ּוצ
 ףֹוא ןעֶמ ףְראַד ןייוַו נּוא ןְמעֶנ ףֹוא
 יִד ְּךעֶלייֵרְּפ טְכאַמ סאָד סאוָו הָדּועָס
 רֶלעֶג ןעֶמ ףְראַד ֹוזַא ןֵׁשְנעֶמ עָּעִד
 ליופ טיִנׁשְנעֶמ ןייֵא לאָז םּורָד ףֹורָד
 ָּבאָה לאָז רֶע יִדְּב ןְטייֵבְרַא וצ ןו
 םע) תֹודּועְס ןעֶכאַמ ּוצ סיַּפֲע טיִמ

 ּומְסְלאָו תֹובָׁשֲחמ עֶנייַד ןיֵא ּוליִּפָא

 ןיִא טיִנ ךֹוא נוא ןָטְלעֶׁש טינ דֵל
 רעֶד ןעֶד טְסְּפאָלְׁש ּוד סאוָו םִיַרָדֲח
 רֶע לֶמיֵה םעֶד רָטְנּוא טְהָיֵלְפ סאוָו
 ּוליִפָא זיִא ׁשֵרָד רעֶד נוא ןעֶנאָז םֹו
 רעֶד טיִנ טאָנ ּוטְסְלאָז תֹובָׁשֲחַמ עָנִי
 קעווַא ףֹוסָל טעוֶו םוָו הָמָׁשְנןייַד ןעֶדְד
 ןְגאָז םֹוא םִע יִז טעוֶו לָמיֵה םָד ףֹוא
 סע טעוֶו ךיד טייֵלַּב סאוָו ְּךֶאָלַמ ה

 טאש

 תלהק תלגמ

 .םיִׂשוע קֹוחְׂשִלנ ןִמּונעֶג קעוָוַא דֹובָּכ ר

 .ףעָד טְּבייֵרׁש םֹנְרַּת רעד ןעֶגאָז

 ית

 ףֹוא נאט עֶלַא םֹוא טייֵרָׁש לֵאיִוָר ְּךָאְלַמ
 רֶד ןיִא טייג לוק ןייַז נוא בֵרֹוח גְראַּב םעֶד
 םָד רָטְנּוא טְהיֵלְּפ ּוהָיַלֲא נּוא טְלעוֶו רֶצְנאַנ
 עֶלַא טְנאָז נּוא רָלְדֶא ןייֵא איו ֹוזַא לָמיִה
 : טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןְהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו תֹודֹוס
 ּוליִפַא הָבֹוט ןייֵא ּוהְמ (ְךְמֶחַל חֹלְׁשֹנ אי

 לאוו טְסייוו ּוד םוָו ׁשֹנעֶמַא ֹוזַא ּוצ
 יו ְךייֵלְנ ןְהעֶז טיִנ רעֶמ ןֹוׁש םיִא טְסעֶו ּוד
 םָד ףוא טֹורְּב ןייַז טְפְראַוַו םָו ׁשֶנעֶמ ןייֵא
 ּוד םאֶו טייֵצַא ןעֶמּוק ןאק םִע ןעֶד רֶסאֹוַו
 סֶע יו ֹוזַא רַפ רעֶד ןיִרעוֶו טְלאָצַּב טְסעוֶו
 טְגאָועֶג טאָה רֶע סאָד ֹורְתָי ייֵּב ןעוֶועֶג זיִא
 יֵשְטאָה טֹורְּב ןיִסֶע רע זאָל הָׁשֹמ ּוצ טְפּור
 יֵרְצִמ ןייַא זיִא רֶע סאָד טְנייֵמעֶג טאָה רע
 רעֶד נּוא ןְהעֶז טיִנ רעֶמ םיִא טעוֶו רֶע נּוא
 ןייז ןְראָועֶג זיִא רֶע אָד ןעוֶועֶג ויִא ףֹוס
 לֵאָרְִׂירֶּביִא ךלֶמ ןעֶועֶג זיִא נוא םעֶרייֵא
 עֶנייַז נּוא ןעוֶועֶג רינְמ ֹורְתִי ּוצ טֶה רֶע נּוא
 קֶלַח ןֵּתִת ןיִרְדָהְנַס ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ּךעֶלְקיִנייֵא
 עֶמירָא ןֶּביִזּוצ טֹורְּב קָּלַח ןייַא ּביִנ (הָעְבִׁשָל
 נאָז טיִנ טְסְלאָו נּוא טֶכַא ּוצ ְךֹוא נּוא טייל
 וד ןעֶד ןְּבעֶגעֶג הֹקָדְצ גּונעֶג ןֹוׁש ּבאָה ְךיִא
 ןייַז םעֶו םעֶוייּב ןייֵא רַפ סאו םיִנ טְסייוֵו

 ּוטְסעֶוו הָקָדְצ רֶד ְּךְרֹוד נּוא טְלעוֶו רֶד ןיִא
 םיִכָעה ּואְלָמַי םִא) זייַּב םֶד ןּופ ןיִרעוֶו לּוציִנ
 ןעֶנעֶר טיִמ לּופ ןיִרעֶו ןְקְלאוָו יד ןעוֶו (םֶׁשֶג
 רַמֹולָּכ דֶרֶע רעֶד ףוא ןֶסיִנ אייֵז ןיִלעוֶו ֹוזַא
 ןֵטְראָד אייֵז טְהעֶז ןעֶמ איוִו טֶרָא םעֶד ןיִא
 םֶכָח דיִמְלַּת רעֶד ְּךֹוא ֹוזַא ןעֶניִה אייֵז ןעומ
 ןָטְראָר רֶע טְרעֶו טאָטְׁש ןייֵא ןיִא זיִא םוָו
 רֶע םוָו םיִׂשֲעַמ עֶטּוג עֶנייַו ְּךֶרֹוד טְנעק רֶד
 ןעֶמּונ ּוצ ןעֶוועֶג ְךיִרְדַמ טאָטְש איֵד טאָה
 טיִנ טְסייוַו ּוד אוו ֹוזַא (עדוי ךְניִא רֶׁשֲאַּבנ
 רֶכָז ןייֵא ּבֹוא ןְסאָלְׁש רַּפ זיִא ְךֹוּב ןיִא סו
 ןעוו טיִנ ּוטְסייוװ ךֹואנ ֹוזַא הָבֹקִג ןייֵא רֶדָא

 רָד טְנייֵמ ןֵּטייֵצ ּוצ ןעֶד ןייַנ טעוֶו דָניוִו ןייֵא
 זיִא םִע גוא .רֶניוִו ןייַא ןייַז טעוו םע ׁשְנעֶמ
 םיִשעמ יד ןְסיוִו טיִנ ּוטְמְנעק ְךֹא ֹוזַא טיִנ
 םעֶרָא רֶדָא ְךייַר ןייַזטעֶו סֶע רעוֶו טאָנ ןּופ
 נוא הָקָדְצ נּוא דָסֶח ןאָט ּוטְסְלאָו םּורָד

 ןְּבעֶג הָקָדְצ לעוֶו ְךיִא עוו עֶנאָז טיִנ טְסְלאָז
 - לעוֶו ְךיא ןעוֶו רֶדֶא ןיִרעוֶו םעֶרָא ּךיִא לעוֶו
 ןֵלְדְנאַה ןינעק טיִנ ךיִא לעוו ןיִנְרעֶל הֶרֹוּת
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 לעו ְּךיִא ןעוֶו רָדָא ןיִרעֶו םעֶרָא לעוֶו גּוא
 נוא ןְּבאָה רָדְניִק ליִפ ְךיִא לע ןְמעֶנ ּבייַוַא
 ץֶלַא סאָר אייֵ ְּךֶרֹוד ןיִרעוֶו םעֶרָא לעוֶו
 (ּךֵעְרַו תֶא עַרָז רֶקוּבַּב ןעֶנאָז טיִנ ּוטְסְלאָז
 טְניִרעֶלְג הָרְוּת דְנעֶגּוי רָד ןיִא טְסאָה ּוד ןעוֶו

 ןיִנְרעֶל הָרְוּת ךֹוא רֶטֶלֲע רָד ףֹוא ּוטְסְלאָז
 םיִדיִמְלַּת טיִמ טְניִרעֶלְנ טְסאָה ּוד ּבֹוא נּוא

 רֶטֶלֶע רעֶד ףֹוא ּוטְסְלאָז דנעֶגּוי רעד ןיִא
 טֶסָה ּודּבֹוא נּוא םיִדיֵמְלַּת טיִמ ןיִנְרעֶל ְךֹוא
 ףֹוא ּוטְסְלאָז דְנענּוי רֶד ןיא רֶדְניֵק טאַהעֶג
 רֶדניִק ןְּבאָה ּוצ ּביַװַא ןְמעֶג ְךֹוא רָטְלֶע רָד
 ןייד ןיִא הֹקָדְצ ןְּבעֶגעֶג טְסאָה ּוד ּבֹוא נּוא

 ןייד ףוא הָקְרְצ ןְּבעג ְךֹוא ּוטְפְלאָז דנענּוי
 טעוֶו סע סעֶבְלעוֶו טיִנ טְסייוֵו ּוד ןעֶד רֶטֶלֲע

 עֶסיוו טיִנ טְסְנעֶק ּוד רָמולְּכןייַ רעֶסעֶּב
 ריד ןיִלעֶו רעֶדניק רָדֶא םיִדיִמְלּמ עֶכְלעוֶו
 רֶד ןּופ רֶדָא דְנעֶגוי רֶד ןּופ יד ּבֹוא ןֶּבייַלְּב
 ָביקֲע יִּבַר ייַּב ןֵניִפעֶנ ריִמ יוִו ֹוזַא רָטְלֶע
 נּוא ריֵפ דִנעֶעי רָד ןיִא טאַהעֶג טֶה רֶע םָד
 ןיִנעֶז אייז ּוא םִידִיִמְלַּת דְנעֶזֹוט גיִצְנאוַוָצ
 תֹועּובְׁש זיִּב חַסּפ ןּופ ןְּבְראָטְׁשעֶג סֹוא עֶלַא
 ףֹוא טאַהעֶג טֶה רֶע סוָו םיִדיִמְלַּת יד רָּבֶא

 ןנִפעֶג ךֹא ןְּביִלְּבעֶג םיִא ןינעֶז יִד רֶטְלֹע ןייַז
 גיִסייַרְד טאַהעֶנ טֶה רֶע םֶד ועֹוּב ייַּב ריִמ
 עֶלַא ןיִנעֶז נּוא רַטְכעֶט ניִסייֵרְד נּוא ןּוז
 טֶה ְךאָנ רעֶד נא ןְּבעֶל ןייַז ייַּב ןֵּבְראָטְׁשעֶג
 טאַהעֶג ריִא טימ טאָה נּוא תּור ןְמּונעֶג רֶע
 רָּביִא זיִא רָד דֵבֹוע ןָסייֵהעֶג טֶה רֶע ןּוז ןייֵא
 םֹורַא םיִא ןּופ זיִא סֶע נּוא ןְּבעֶל ןעֶּביִלְּבעֶג
 זיִא םִע (רֹואָה קֹותָמע ךֶלָמַה דוד ןְמּוקעֶג
 ּוצ לאוו נּוא הָרֹוּת רעֶד ןּופ טְכיִל סאָד םיִז
 הֶכָלֲה יִרעֶטֹול ןייַא ןְהעֶז םוָו םיִריִמָלֵּמ יד
 םִא יִּכ) יִז ןעֶייטְׁש רַפ יז נוא ןיז יִד יו ֹוזַא

 טְּבעֶל ׁשֶנעֶמ רֶד ןֹוׁש ןעֶוו ןעֶד (הֵּבִרַה םיִנָש
 ןעייֵרְפ געֶמ ענייַז עֶלַא ְךיִז רֶע לאָז גְנאַל
 איד ןְקְנעֶרעֶג לאָז רֶע רָּבא קָלֵח ןייַז טיִמ
 ןּבְראַטְׁש ןּפ טייַצ יֵר זיִא םָד געֶטעֶרעֶטְסְניִפ
 ןעוט םיַבֹוט םיִׂשֲעְמ נּוא הָבּוׁשְּת לאָז נּוא
 ןעֶד גאָט םעֶד ןּופ ןיִרעוֶו לּוציִנ לאָז רֶע םֶָד
 ּבעֶל ןייַז ןּופ געט יד יוִו רעֶמ ןיִנעֶז געֶט יד
 ןיִא תֹויְנעַרּוּפ ןְמּוק םיִא ףֹוא ןיִלעוֶו םִע גּוא
 ךיד ייֵרְפ (ּףתּורְלַיְּב רּוחָּב חַמְׂשִנ געט יִד
 םעֶד ְךאָנ ייֵג נּוא גנּוי טְסיִּב ּוד לייַוַו רּוחָּב

 תלהק תלנמ
 ןופ ןְהעֶז סאָד נוא ץְראַה ןייַ ןּופ ןעֶטְסיִלְג
 .טאָנ םאָד ןָסיוִו טְסְלאָז ּוד רָּבֶא ןֵגֹוא עֶנייַד
 .םוצ ןֵגְעֶרְּב ןְכאַז עֶלַא איד ראפ ךיה טעוֶו
 פָא הוט נוא (ּךֵּבִלִמ םַעַּכ רֵסֶהְו) טָּפְׁשִמ
 ןיִנָרעֶצ רָה סאוָו ןְכאַז עֶלַא ץְראַה ןייַד ןּופ
 ןייַד ןּופ עֶרָה רֶצָי םעֶד פָא הּוט נּוא טאָג

 םאֶו דְנעֶנּוי רעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ יִר ןעֶד ּבייל
 ץְראיַוְׁש לאָמְפְנעֶד ןיִנֶז ראָה םנעֶׁשְנעֶמ םָד

 :שעֶראַנ ןיִנעֶז יֵד
 יד ןיִא קְנעֶרעֶג נוא (ְךָאְרֹוּב תֶא רֹוכְזּו) ני

 וד סֶד רֶנעֶגּוי ןייַד ןיִא ןְכאַז ייֵרְד
 ןְגידיִקְניִטְׁש ןייֵא ןּופ ןפאַׁשַּב ןעֶראוָו טְסיִּב
 ּוטְסעֶו רֶכֹק ןיֵא ןעֶמּוק טְסעוֶו נּוא ןָּפאָרְט
 עֶנייַד ףוא טאָנ ראַפ ןְּבעֶג ןֹוּבְׁשֶח ןעֶפְראַד
 ןיִלעוֶו םִע יא .ְּךיִד ןאַמ רֶד םּורָד תֹוריֵבַע

 | ן'פ עֶס איִד ןיִנעֶז סֶד געט עֶזיִּב איד ןְמּוק
 לאָמְסְנעֶר ויִא ׁשְנעֶמ רעֶד םָו רֶטְלֲע רעֶד
 ןְרְהאָי יִד ןעֶמיק ןיִלעוֶו סע נּוא ףאַלְׁש ןֹוש
 רע) טיִנ ייֵז טְסְרעֶנַּב ּוד ןְגאָז טְסעֶוו ּוד סוָו
 ןךיד טְכאַרְטַּב (ׁשֶמָׁשַה ְּךַׁשֲחָּת אֹל רֶׁשֲא
 נוא ןיִרעוֶו רעֶטְסְניִפ טעוֶו ןיִרעֶמְׁש ןייַד ייֵא
 תאנְנאַל טעֶו זאָג ןייַד יא נּוא טְׁשְטייֵנְקעֶג

 ןופ םעוֶו הָמָׁשְנ ןייַד ייֵא נּוא ןיִרעֶו גיִציִּפְׁש
 איד ןייֵנ ראַפ טעֶו םַע נּוא ןייֵנ קעֶוַא ריד
 ,ןןקאַּב עֶנייֵד ײֵא נוא ןעֶגֹוא עֶנייֵד ןופ טְכעֶל
 .| ןירעֶו ןילעו םִע נוא ןעֶלאַפ ןייֵא ריד ןיִלעֶ
 ' טְגֹוא עֶנייַד ײא נוא םיִנָּפ ןײד ןיִא .רָכעֶל

 ןייַועֶג ליפ ןיִנעֶו ןּופ ןיִרעוֶו לעקניט ןילעוֶו
 ןיִר טְכאַרְטַּב (תִיָּבַה יִרְמֹוׁש ּועֹויָׁש םֹויָּכנ
 ןיִרעֶטיִצ ןיִלעוֶו ןְקְנאַלְפ עא ןֶּפיִר עֶנייַד יַא
 ןיִא ּפְמאַרְק ןייא ןְפאַח ןָא טעֶו םִע ייֵא נּוא
 םֹורַא ןיִלעו ןייֵצ עֶנייַד ײַא נוא םיַמ ?עייר

 | ןענידןירעוו לקָניט ןיִלעוֶו סֶע ייֵא ניא ןְלאַּפ
 || ןְסאָלְׁשעֶג ּוצ טעוֶו ריט ןייַד ייֵא נּוא ןעֶנֹוא

 4| עֶלְׁש ריִד שעֶו גְנאַנ םֹוא ןייַד םֶד ןיִרעוֶו
 יו 5 ריִד עו ןְגאָמ ןייַד ייֵא נּוא ןִמּוק ןָא
 =ַפ ןיִנעֶק טיִנ טְסעוו ּוד םָד ןיִרעוֶו ןֵּבְראָד
 ןץנעק טיִנ טְסעוֶו ּוד יא גוא ןיִסֶע ןייק ןעֶייִד
 ןקעֶנֹופ ןייַא ןופ לוק םֶד ֹוליִּפֲא םֶד ןְפאָלְׁש
 סאָממ טְסעֶוו ּוד נוא ןיִקעוֶו ףֹוא ְךיִד טעוֶו
 ּוא (ואָריי ַהֹובְנִמ םע רָמָו יִלְּכ עֶלַא ןייַ
 ץְנעֶמ רעֶד ְךיז טְכְראַפ רַטְלֶע רעֶד ףֹוא
 ןוא .ןייג ּוצ נְראַּב םעֶנייֵלְק ןייֵא -ַפ ּוליִפֲא
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 רֶּביִרְד ןעֶלאַפ טיִנ לאָז רֶע סאָד סאג רעֶה
 ןייַּב רֶד םֶד ּבייַל ןייַז רֶנאָמ טְרעוֶו םִע נּוא
 ןייֵא יו ֹוזַא םֹורַא םיִא טְקעֶטְׁש ְךיִד ןייַז ןּופ
 רעוֶוְׁש םיִא ףֹוא טְרעוֶו סֶע נּוא םֹוּב לָמייֵט
 ראַפ םיִא ןּופ טְרעוֶו םַע נּוא םעֶועֶג ןייַז ןיי |

 ְךעֶראַמ רעֶד רֶּבייַו ןּופ טְסּול יִד שְרעֶטְׁש
 הָרְדֶׁשַה טּוח ןייז ןּופ טְנעקירְמעֶג םֹוא טרעוֶו - !

 טְמּורְק ראַפ טְרעוֶו הָרָדָׁשַה טּוח רעֶד נּוא
 ְךֹוּב רעֶד נּוא ןייַז יִּתְׁשַמ טיִנ ןעק רֶע נּוא |

 ןיִרעֶו ןָכאָרְּב ּוצ נּוא ןעֶלאַפ ןייֵא םיִא טּוט
 בֹושָיק עֶנְורְּב רעֶד ייַּב גורק ןייֵא איז ּוזַא

 טְמּוק טְּבְראַטְׁש ׁשְנעֶמ רָד זַא נּוא (רָּפֲעָה -
 ּוצ טיינ הָמָׁשְנ ןייַז נּוא דְרֶע רעֶד ןיא רע

 םּורָד םיִא ןָּבעֶגעֶג איִז טאָה רע סאוָו טאָנ -
 תֶלָהק הָיְהֶׁש רַתֹווו ןָטייֵצַּב ְךיִד טְכאַרְּטּב

 ןיֵא אָד טֶה הֹמלָׁש יוִו רעֶמ ְּךאַנ נּוא (םָכָח =

 םֶכָחַא ןעֶועֶג רֶע זיִא ןֵּביִרְׁשעֶג תַלֲהק רֵּפַס
 טֶה רֶע טייל ּוצ תֹומְכָח טְניִרעֶלעֶג טֶה רֶע
 ןעֶמ יו ֹוזַא הָרֹוּת רֶד ּוצ ןיִרֲעֹוא טְכאַמעֶנ
 רעֶד יִיו לאָו ןעֶמ סאָד יִלַּכ ןייֵא ּוצ טְכאַמ

 ְךֹוא ֹוזַא יִלַּכ רעֶרייַּב טיִנ נּוא ןעֶנאָרְט יִיַּב
 בּורע ןייֵא לאָז ןעֶמ םֶד ןעוֶועֶג ןקתָמ רע טֶה
 םֶדְּךרְוד לאָז ןעֶמיִדְּכ רֶצֲח ןייֵא ןיִא ןעֶיל
 תֶּבַׁש םיא ןעֶנאָרְט טיִנ לאָז ןעֶמ .ןָטיִה ְּךיִז
 ְךיו לאָז ןעמ ןעוֶועֶג ןֵקַתָמ טאָה רע נּוא
 הָלֵפְּת ּוצ נּוא ןיִסֶע םּוצ דְנעֶה איִד ןעֶׁשאוַו -
 ןָּבעֶנעֶג טאָה ְּךֶלֶמַה הֹמֹלָׁש (תֶלָהק ׁשקַּבִנ -
 טאָה רע נוא ןָכאַז עֶלַא ןָסיוִו ּוצ ץְראַה ןייַז |

 יִר עֶלַא טְסיוועֶג טֶה רֶע ןעֶד ןְנאַטְׁש ראַפ
 הֶׁשֹמ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ןָראָו ןיִנעֶז סאָו תֹוכָּלָה !
 הָרֹוּת איִד ְךֹוא נּוא יַניֵס גֶראַּב םעֶד ףוא 4

 טְסיוִועֶג טאָה רֶע (םיִמָכֲח יֵרְּבַדנ בֵתְּכַּכָש
 ןְּבאָה אייז סאָו םיִמָכֲח איִד ןּופ דייר איד
 טיִמ הָרֹוּת רעֶד ּוצ םיֹוצ ןייֵא טְכאַמעֶג !

/ ? 

 ׁשְנעֶמ רעֶר טעֶו םעֶד ְּךֶרֹוד סאָד תֹוהיֵזְנ

 רֶד ןיא טְנּואוועֶנ טאָה םַכּויְטְנַא ניִנעֶק עֶר ו
 גיִנעֶק רעֶר ןעוֶועֶג זיִא רע הָנניִנ טאָמְׁש = =

 אית תלהק תלנמ
 לאָז סֶקָא רעֶד סאָד טְכאַמ רעקַא םעֶד ןּופ
 דייַר יִרְעִייִז נוא רעקא םעֶד טיִמ ןיינ ְּךייֵלְנ
 ּוצ טְנאַלְׁש ןעֶמ יו ְּךייֵלְנ קְראַטְׁש ֹוזַא ןיִנעֶז
 ןייֵא איוִו ֹוזַא נוא לעֶנעֶנ טיִמ ְךאַז ןייֵא

 טּוט ֹווַא ןיִרעֶמ ְךיִז טּוט ְךאַז עֶטְצְנאַלְּפעֶג
 ייֵז ּוא םיִמָכֲח יִד ןּופ דייַר איד ןיִרעֶמ ְּךיִז
 ְךּוטְסאַּפ ןייַא ןופ ןעֶּבעֶגעֶג ןְראוָו עֶלַא ןיִנעז
 אייֵז טאָה רֶע סאוָו ּוניֵּבַר הָׁשֹמ זיִא סאָד
 ְךאָנ (הָמַהַמ רֵַתֹוָינ טאָג ןּופ ןעועֶג לֵּבַקְמ
 דניק ןיימ ּוטְסְלאָז טייֵטְׁש ןְבֹוא אָד יוִו רעֶמ
 הָּפ לַעַּבָש הָרֹוּת ןָטְלאַה ּוצ ןייַז טְנעֶראוועֶג
 טְנאָועֶג גיִנייֵו ןָסוא ןֶּבאָה םיִמָכָח יִד סאוָו
 ןעֶמ ןעוֶו ןעֶנאָז ןיִלעוֶו טְסעוֶו אּוד ּבֹוא נּוא
 םּוראָוו םיִמָכֲח יִד ןּופ דייַר יִד ןְּבאָה ףְראַד
 זיִא סאָד ןְראָועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ אייֵז ןיִנעֶז
 ןייק טאָה םיִרָּפְס ליִּפ ןְכאַמ ּוצ לייוַו םּורָ
 ןיז ןְּבעֶג ליוִו ׁשֶנעֶמ רעֶד ןעֶו נּוא טיִנ קָמ
 רעֶד ןאָק רֶע יוִו רעֶמ הָרוּת ןעֶנְרעֶל ּוצ ןּז
 . אור נוא ןיִרעוֶו דיִמ רע טעוֶו ֹוזַא ןעֶכייֵרְנ
 הָרֹוּת יִד לעוֶו ְּךיִא לייוו ןעֶגאָז טיִנ טְסְלאָ
 ןָא איז ְךיִא לאָז סאָוו ְּךאָנ ןיִנְרעֶל םֹוא טיִנ
 קּוסָּפ רעֶד ְּךאָנ רעֶד טְגאָו םּורָר ןעֶּבייֵה
 ץֶלַא טְסְלאָז אּוד ּ(עֶמְׁשִנ לֹּכַה רֶבָד ףֹוסנ
 טיִנ סאָד טְסְנעק ּוד יֵׁשְטאָח ןיִרעֶה הָרֹוּת
 נּוא טאָנ ראַּפ ְךיִד טְכְראַפ נּוא ןייֵמְׁש ראַּפ
 תֹוָצִמ עֶנייַז טיֵה נּוא טאָנ ּוצ ץֶראַה ןייַד ּבֶה
 יִר ןְפאַׁשאַּב ןֶראוָו זיִא הָרֹוּת רעֶד ּוצ ןעֶד
 ןיִנְרעֶל הָרֹוּת לאָז ןעֶמ םאָד טְלעוֶו עֶצְנאַג
 עֶלַא ףֹוא ןעֶד (םיִהֹלאָה הֵׂשֲעַמ לָּכ תֶא יִּכנ
 רֶע טְרעוֶו טּוט ׁשְנעֶמ רעֶד סאָו םיִׂשֲעַמ
 ּוליִפֲא טֵּפְׁשִמ םּוצ טאָנ ראַפ טְכאַרְּבעֶג
 רֶע ןעוֶו ּוליִפֲא נוא ןיִרעֶג םּוא טּוט רֶע ןעוֶו
 ןעֶמ יו טיִנ יִז טּומ רֶע נּוא הָוְצִמ ןייֵא טוט
 ןאמ םיִרָא ןייא טיִנ רע ּונייַהְד ףְראַד
 .ראַפ רעֶד ְּךֹוא רֶע טְרעוֶו ראַּבְנעֶּפָא הָקָרְצ

 !טְפאָרטׁשעֶ ץְלאה סאָר איו ְךיילג עו ןְֶכעֶר ןיאןייג

 הכונח סםנ
 עיפ ןעֶמעֶנ ּוצ ןייַא טְרעֶנאּב רֶע ניִדְרעֶּפאָה
 טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה םיִכָלְמ נּוא רעֶדְנעֶל

 םֶהיֵא ןעֶל ייֵנ רעֶדְנעֶל לעיִפ ּוצ םיִמּולְׁש , רייז ןעֶועֶג זיִא רֶז רּוׁשַא קְלאָפ םעֶד רֶּב
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 ןעֶּבאָה ייֵז רעָּבָא גיִנעֶקַא ראַפ ןעֶמעֶנ ףֹוא
 עֶלַא טְכאַמעֶג ןָּבאָה ּוא טְרעֶהעֶג טיִנ סאָד
 נינעק רעֶר ויִא דְנאַש ּוצ םיִחּולְׁש עֶנייֵז
 טאָה נּוא ןְראוָועֶג ניִדְניִראָצ רעֶייִז םֵכּויְטְנַא

 ְךיַו לאָז רע זַא לּוטש ןייַ ייַּב ןעֶראוָוְׁשעֶג
 טיִמ תֹוצֹע רֶע טְלאַה ֹוזַא ייֵז ןיא ןייַז םִקֹונ
 נּוא לֶיַח ףונּוצ טְמטִנ נּוא ןיִרעֶה טאָר עֶנייַ
 רֶע יִנָרֹוּפיִלֲא ןאַמ טְּפֹוה ןייַז ּוצ טְּפאַׁש
 ןעֶכאַמ גיִנעֶט רעֶטְנּוא ייֵז לאָז נּוא ןייֵג לאָז

 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ יֵנְרֹוּפיִלֲא רעֶד טייג ּוזַא -
 גיִצְנאוַוְצ נּוא טְרעֶדנּוה ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז לִיַח
 דְנעַוֹוט ףְלעוֶוְצ נּוא רֶעייִג םיִפ ןאַמ דְנעֶזֹוט
 תֹומֲהְּב ליִפ טיִמ ןְמעֶנ נּוא דְרעֶּפ טיִמ ןאַמ
 נּוא רֶלאָנ נּוא הָאּובְּת ליִּפ נּוא ןעֶלְמעֶק גּוא
 ןעוועֶג ןעֶגעֶז ייֵז דְרעֶפ נּוא ןעֶנעוו נּוא רעֶּבְליִז
 טְקעֶדאַּב ןְראוָועֶג זיִא דֶרֶע יד זַא לעיִפ ֹוזַא
 נּוא רעֶדְנעֶל לעיִפ ּוצ ןעֶייִג ייֵז נּוא ייֵז טיִמ -

 ןייֵא עֶלַא אייז ןעֶמעֶג נּוא טעֶטְׁש עֶקְהאַטְׁש

 עֶטְסעֶּב םאָד ןעֶמּונעֶג ןייֵא טאָה רע; סאוָו
 יִד ְךיִז טְכְראַפ ֹזַא הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ קְלאָפ
 ּוצ ןעֶמּוק נּוא יִנָרֹוּפיִלֲא ראַפ טְלעֶו עֶצְנאַנ

 ןֵכאַמ נּוא רֹובָּכ םֹורְג םֶהיֵא ןְּבעֶג ּוא םֶהיֵא
 עֶרעֶייִו ּפָא םֶהיֵא ןְּבעֶג נּוא םֹולָׁש םֶהיֵא טיִמ

 רע זַא ןְהעֶועֶג טאָה םַכּיְטְַא יו רעֶדנִל
 ּוצ רֶע טְקיִׁש טְלעוֶו עֶצְנאַנ איֵד ּפָא טְמעֶנ
 ּפָא טעוֶו רֶע דְנאַל םעֶכְלעוֶו זַא יִנְרֹוּפיִלֲא
 ּוצ רעֶזייֵה סְטאָנ עֶרעֶייִז רֶע לאָז ןעֶמעֶנ

 נּוא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעיִד לאָז ןעֶמ ירְּכ ןעֶכעֶרְּב
 טָלעוו רעֶד ראָג ףֹוא טאָג ןייֵא ןייַז לאָז רֶע
 רֶד טּוהְט ֹוזַא ןייֵא עֶלַא ייֵז טְמעֶנ רֶע לייוו
 נּוא ןָשיִלאַּפ עֶלַא טְכעֶרְּב ּוצ נּוא יִנְרֹוּפיִלֲא
 ניִנעק םעֶד ןעֶנעיִד ןעֶלאָז ייֵז ייֵז טְלְהעֶפעֶּב
 ליַח ןיִיַז טיִמ ןייֵג ְּךיִו טְואָל נּוא םֶכּויְטִנֲא

 רעֶד ןעֶּבאָה ןעֶדוי יִד יו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק
 ייֵז ןעֶטְכְראַפ ןָא טְמּוק יִנְרֹוּפיִלֲא זַא טְרעֶה
 ויח לאָז רע ק'מהיב םעֶד ראַפ רֶהעֶז ְךיִז

 נוא ןְמְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ םֶהיֵא טיִמ לֵאָרְׂשִי
 ןופ םיִרּוהְי עֶלַא ּוצ טְּבייַרְׁש לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד
 ןייק ןעֶמיק ןעֶלאָז אייֵז לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ץְנאַג
 ִנְרֹוּפיִלֲא םעֶד ןעֶנעֶק ְךיִ ןיִרעֶֶו ּוצ םִיַלָׁשּורְו

 הכונה סנ

 / ןְְסאַפ נואטאנ וצ ןֶעייְׁש םיִרּוהְי עֶלַא נוא
  םיִנָהּכ יִר נּוא רֶדְניִק נּוא רָּבייַו עֶרעֶייִז טיִמ

 ְךאָנ ןעֶּבאָה יייֵז סאוָו רעֶדְניק עֶנייֵלְק יִד נּוא

 - ַחַּבְִמ םעֶד-ףֹוא ןעֶמ טְנייֵלְךֹוא טְניִדניִזטְגטינ
 - ןַאי טאָנ ּוצ ןעיירְׁש ןעֶדּוי עֶלַא נּוא קאַזַא
 .ַםויִמ ןעֶרעוו טְריִפעֶג קעוַא טינ ןעֶלאָז אייֵז
 . עֶּבעיִל םאָד נּוא רעֶדְניִק נּוא רָּבייוַו עֶרֶעייֵז
 - םיִנ נּוא ןעֶניִנייֵרְמּוא ראפ ּוצ טיִנ קימהב

 גוא רעקְלעֶפ עָלַא ןּופ ןעֶרעֶוו טְמעֶׁשְראַפ
 ןיִרעֶו בּורָח טיִנ ןְלאָז טעֶטְׁש עֶסֹורְג יִרֲעִייַ
 ןעֶׁשיוִוְצ טייֵנ ּוהָיְתִּתַמ לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד נּוא
 - רֶריִרְּב עֶּבעיִל עֶנייַמ טְנאָז נּוא םיִדּוהְי עֶלַא
 ןעֶמעֶּב ּוצ ןּופ ןעֶרעֶהְפֹוא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 ןעֶּפְלעֶה ְּךייַא טעֶו רֶע טאָג ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 איו ֹוזַא ןעֶמעֶּב לעיִפ םֶהיֵא טעוֶו רֶהיֵא זַא
 . זיִא קֵלָמע זַא ןעֶטייֵצ ראַפ ןעוֶועֶג זיִא םָע
 ןְּבאָה ןָרי יד טיִמ ןְטְלאַה הָמָחְלִמ ןמּקעֶג
 הָרּובְנ רֶעייִז ףֹוא טְזאָלְראַפ םיִדּוהְי יד ךי;-

 טּוהְמ רֶע ראָנ ֹוזַא םיִנ טּוהְמ הָׁשֹמ רעֶּבָא
 ןְפְלאָהטְנ םֶהיֵא םֶה טאָנ נּוא טאָנ ּוצ הָלפָּת
 טאָה ריֵא וַא דֶנּוצַא ְךֹוא ֹוזא דְנייַפ ןייַז ןּופ
 ףֹוא טי רֶהיִא טְלאָז ןעֶטעַּב וצ ןֵּבֹוהעֶג ןָא
 ְךייַא טעֶו רֶע םֶהיֵא ןעֶטעֶּב ּוצ ןּופ ןיִרעֶה
 עֶלַא ןָא ןְּבייַה ֹוזַא דְנייַפ רֶעייַא ןּופ ןְפְלעֶה
 טאָג ּוצ ןעֶנייַו ּוצ נּוא ןעֶייִרְׁש ּוצ םידּוהְי
 ןעֶטיִׁש םיִנֲהֹּכ עֶלַא נּוא הֶלָפְּת םֹורְנ טיִמ
 לעיפ ןעֶגְנעֶרְּב נּוא פאק רֶעֶייז ףֹוא ׁשֵא
 - םֹורְנטיִמ ְךֹוא ןעֶייַרְׁש נּוא טאָנ ּוצ תֹונָּבְרִק

 ליִצַמ דֶנייַפ רֶעֶיִז ןּופ ייֵז לאָז טאָנ זַא טעֶּבעֶג
 ןאַמ טְּפֹוה םּוצ ןעֶמ טְלייֵצְרעֶד ֹוזַא ןייַז

 יי יייש

 "יא א יד

 - ןעֶרעֶו ךיז ןעֶליוִו לֵאָרְׂשִי איד זַאיַנְרֹוּפיִלֲא
 - תֹוקְוַח עַלַא ןוש ןעֶּבאָה גוא םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 ייֵז ןעֶטיִה ּוצ ןעֶמּונעֶג םּורַא גְרעֶּב עֶלַא ןּופ
 גיִדְניִראָצ רעייֵז יִנְרֹוּפיִלֲא רעֶד טְרעֶו ֹוזַא
 - קְלאָּפ םוצ טְנעֶרְפ נּוא לֵאְרָׂשִי איד ףֹוא
 * זַא קְלאָּפַא ראַפ ןעֶרוי יד ןעֶנעֶז סאו ןֹומַע

 .עֶלַא וַא ןייֵמ ריִמ ןעֶנעֶק ןירעוֶו ְךיִז ןעֶליוִו ייז
 - ןופ ןאַמ טָּפֹוה רעד םיִא טְרעֶּפְנֶע ,רעֶקְלעֶפ
 רעֶה ןייֵמ רֹויָכַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע ןֹומַע
 .ראפ ןעֶנעֶז יִיֵז םאָוו ןעֶסיוִו טְסְליוו ּוד לייוַו
 ןְרעֶטְלֶע ערי נאָז ריד ךיִא לעֶו קְלאָּפַא
 - טאָנ רֶעיי ּוצ טְנעיִרעֶג ןעֶטייֵצ ראַפ ןֶּבאָה

 : גוא

 יא יי



 הכונח סג

 זַא ְךאָנְרעֶד רָּבֶא םּורְּפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייֵז נוא
 ןעֶנעֶז רֶטעֶג עֶרעֶדְנַא ּוצ טְנעיִרעֶג ןעֶּבאָה יז
 ןעֶנאַלְׁשעֶג ןעֶנעֶז גוא ןעראוָועֶג דְנאַׁש וצ ייֵז
 ףֹוא הָמָרֲח ןעֶּבאָה ייֵז ןעוֶו רעֶּבִא ןעֶראָועֶג
 העייז ּוצ םּוא ְךיִז ןעֶרעק גוא תֹוריֵבַעַ עֶרֶעייֵז

 ןעֶד דְנייַפ עֶרֶעֶייז ןּופ אייז רֶע טְפֶלעֶה טאָג
 םּורָד טּכעֶרְמּוא עלא דְנייַפ טֶה טאָנ רֶעִייז
 ןעֶּבאָה אייז בֹוא .ְּךאָנ ְּךיִז געֶרְּפ רעֶה ןייַמ

 רֶעייַו יא ןיי עֶנעק ריִמ ןעֶלעוֶו טְידניהאַפ
 רעֶּבָא ןעֶמעֶג ןיֵ יי ןעֶלעוֶו ריִמ נוא רֶנאַל
 רֶעיי ןעֶנעֶק טְגִרְניִוֶג טינ ןעֶּבאָה איי עוו
 ןּוהְט ןעֶנעק טיִנ אייֵז רימ ןעֶלעוֶו ֹוזַא טאָנ

 נוא ףֶליֵה ּוצ ןייַז אייז טעֶו טאָנ ריי ןעֶד -
 טְלעֶוו רֶד ראָנ ּוצ דְנאַׁש ּוצ ןייַז ןעֶלעוֶו רִיִמ
 ןְנעֶז טעֶרעֶג םֹוא סאָד טאָה רֹויִכַא רעֶד יונ
 ףֹוא ןְראָוועגננורְבינְרופיִלַא ןופ ןָרעַה עלא
 ֵד נוא ןְסיִׁש רֹויְָכַא םעֶד ןעֶליוִו נּוא םֶהיֵא
 נֹורְּב רעֶייִזְךֹוא טְרעוֶו ִנְרֹוּפיִלֲא ןאַמְטְּפֹוה
 טְסְלאָז רֹויָכַא םעֶד ּוצ טְנאָז נּוא םֶהיֵא ףֹוא
 ראָנ ףֹוא טאָנַא זיִא םַכּויְטְנַא ראָנ זַא ןְָסיוִו
 ןְריִּפ םיִא טְסייֵה יִנְרֹוּפיַלֶא נּוא טְלעוֶו רעֶד
 ןעֶמ טיִמאַד אָיָלֹוח תיֵּב םאָמְׁש רעֶד ּוצ
 לֵאָרְׂשִי יִד טימ ןייַז תיִמַמ טְראָד םיִא לאָז

 תיֵּב טאָמְׁש רעֶד ּוצ םֶהיֵא ןעֶמ טְרָהיִפ ֹוזַא -
 טאַמְׁש רעֶד ןּופ טְנֶעאֶנ טְמּוק רֶע יו אָיִלֹוח
 רויָכַא םעֶד ןְהעֶזְרעֶד םְרעֶטיִה איד ןעֶּבאָה
 ןעֶבאָה געיפְׁשַא זיִא רֶע טְניימעֶג יי ןעֶּבאָה
 ןְדנוּבעֶנ ּוצ םיִא ןְּבאָה נּוא ןְמּונעֶג םֶהיֵא ייֵז
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ םיִדּוהְי איִד נּוא םֹוּבַא ּוצ
 ןְהעֶוְרעֶד םיִא יי ןּבאָה ןְגנאַנעֶג םֹורַא ןעֶנעֶז
 ןיִא םֶהיֵא ןעֶרָהיִּפ גוא ּפָא םֶהיֵא ייֵז ןעֶדְניִּב

 .טְסְמּוק יו םֶהיא ייֵז ןעֶנעֶרְּפ ןייַרא טאָמְׁש
 רָד םיִדּוהְי יִד ּוצ ןַריִפ ןְסייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה : נְרופילַא זַא איי רַע טְלייֵצְרעֶד רעֶהַא וד

 טאָנ רֶעייֵז זַא טְגאָזעֶג טאָה רע סאו ראַּפ !

 םעֶד אייֵז טְלייֵצְרעֶד נוא ןעֶפְלעַה אייֵז ןעק
 ןעֶמ זַא ןֵעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָהְמ סאוָו טָּפְׁשִמ
 . םֶהיֵא ןעֶמ לאָז ןעֶמעֶנ ןייֵא םיִדּוהְי יַד טעוֶו
 'םאָד טאָה רֶע יו ֹוזַא ייֵז טיִמ ןעֶנאַלְׁשְרעֶד

 רעֶד ןעֶנאַטְׁשעֶג אייַּבְרעֶד זיִא טְלייֵצְרעֶד -
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 ןְסייֵהעֶג טֶה רע.טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןאַמְטְּפֹוה
 רעזַא ןֹועְמִׁש טֶבֵׁש ןּופ ןעוועֶג זיִא רע הָיַזּוע
 ןּופ םיִדּוהְי עֶלַא טיִמ רע זיִא טְרעֶהעֶג סֹוא

 בית

 נּוא םיִנָּפ רייז ףֹוא ןעֶלאַפעֶג טאָטְׁש ,רעֶד
 נּוא טאָנ ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶג נּוא טְנייוועֶג ןעֶּבאָה
 וזַא איו העָז לֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ ּוד ןעֶנאָו
 - ריִמ נּוא גיִדְרעֶפאָה ןעֶנעֶז דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא
 קיק נוא רֶנעֶלֶע רֶעייֵז ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי עֶלַא
 זַא ןֵסיוִו ְּךאַמ נּוא דאָנעֶג עֶניִלייֵה ןייַד טיִמ
 ןְרעֶכיִוְראַפ סאוָו איִד טיִנ טְואָלְראַפ אּוד
 סאו יַד ןְלאַפ טְסְכאַמ ּוד נּוא ריִד ףֹוא ְךיִז
 וזַא טְפאַרְק רעייז ףֹוא ְּךיִז ןְרעֶכיִזְראַפ
 נּוא רֹויְָכַא םעֶד ּוצ ןְמְסייֵרְט נּוא ייֵז ןעֶנייוֵו
 ְךיִד טְסאָה ּוד סאוָו טאָג רעֶד םיִא ּוצ ןְנאָז

 םֶהיֵא ןיִא טְסאָה נּוא טְציִׁשעֶּב םֶהיֵא ןיִא
 טּונ םעֶד ראַפ ריִד שעֶֶו רֶע טְּבייַלְנעֶנ
 ןְלעוֶו יי יו ןְהעֶו טְסעֶו ּוד נואזעֶלְהאָצעֶּב
 ןעֶּבאָה אייז יו ְּךאָנְרעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶנאָלְׁשעֶג
 . ןאַמְטְּפֹוה רעֶד טֶה טְסאַפעֶנ ּפָא גאָט םעֶד
 טְכאַמעֶג טֶה נּוא רֹויְכַא םעֶד ןְפּורעֶג הָיזּוע
 עֶטסלע עֶלַא ןְפּורעֶג ךֹוא שאָה נא הָרּוְס ַא
 ןעֶועֶג עֶלַא ןעֶנעֶו ייֵו נוא טאָטְׁש רעֶד ןּצ
 ןעֶמ טְפּור הָרּעְס רעֶד ְךאָנ נוא ְךיִלייֵרְפ
 ןעֶמ נּוא טאָטְׁש רעֶד ןּופ םיִדּוהְי עֶלַא ףֹונּוצ
 טכאנעצְנאנ יִד טאָנ ּוצ הָלֵפְּת רֶדיוו טּוהְמ
 יִנְרֹוּפיִלֲא טאָה ןעֶראועֶג גאָמ זיִא םֶע יוִו
 רעֶד ּוצ ןיינ לאָז ןעֶמ לַיַח ןייַז ּוצ טְפאַׁשעֶג

 קְלאַּפ םָד ראָנ טייג וזַא אָיְלֹוח תיֵּב טאָטְׁש -
 .קְלאַפ םֶד נוא אָיָלֹוח תיֵּב טאָטְׁש רעֶד ּוצ
 - טייַו טיִנ ןָמּוק ייֵז איוִו ליִּפ רֶעייֵז ןעוֶועֶג זיא
 אייז ןעֶּבאָה םיִרּוהְי יֵד יו טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 ייֵז ןעֶּבייֵה ליִפ וזַא ןעֶנעֶז אייז זַא ןְהעֶוְרעֶד
 ףֹוא ׁשַא ןעֶטיִׁש נוא טאָנ ּוצ ןֶעייֵרְׁש ּוצ ןָא
 ףֹוא ְּךיִז לאָז רֶע טאָנ ןעֶמעֶּב נוא פאק רֶעייֵז
 טְכאַרְׂעּב יֵנְרֹופילֲא נוא ןעֶמְראַּבְרעֶד ייֵז
 ןעֶּבאָה ייֵ זַא ןְהעֶורעֶד רעטאָה טאָטְׁש יַד
 ְּבאָה טאָטְׁש רעֶד ץיח ראָנ עֶנורְּב ןייק טינ
 טאָטְׁש ןיִא רעֶרַא םיִא ןופ טייג עֶנּורְּב א ייֵז
 רע זַא הָּצֵע ןייֵא טייל יד םֶהיֵא ןֶּבעֶג ןיִירַא
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנאָז נוא ןעקאַהּפָא רעֶר יִד לאָז
 עַקְראַטְׁש ןייק טינ ןְנעז לֵאָרְׂשִי קלאָפ םאָד
 הָמָחְלִמ ףֹוא זְנּוא ּוצ ןייַנ ןעֶלאָו ייֵז זַא טייל
 ףוא ןֶמּונעֶג ףונוצ עֶלַא ְךיִז ןעֶּבאָה ייֵז ראָנ
 ּוהְמ ןעֶנעֶק טיִנייֵז ןעֶלאָז ריִמ זַא גְרעֶּב יִד

 ןעֶּבאָה טינ רָמאַו ןייק ןעֶלעֶו ייֵז זַא םּורְד |
 טֶה ֹוַא ןעֶּבעֶג רעֶטְנּוא ןעֶוימ ךיז ייֵז ןעֶלעוֶו

 יִנרוּכ לא
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 ןּופ רעֶר יִד לאָז ןעֶמ וא ןְסייֵהעֶג יִנְרוּפיִלֲא
 ןעוֶועֶג זיִא םע יו נּוא ןְקאַה ּפָא עֶנּורְּב רעֶד
 ןעֶסייִהעֶג יֵנְֹּפיִלֲא טאָה עֶנּורְּב עֶנייַלקַא
 םיִדּוהְי יִד ּוצ ןְמעֶנ טיִנ לאָז ןעֶמ זַא ןעֶמיִה
 ניֵצְנאַוַוְצ טְרעורעֶג טאָה סאָד רעֶסאַוַו ןייק
 רעֶד ןּופ טייל איד ןעֶּבאָה ֹוזַא גְנאַל גאָמ
 זיִא םעע רעֶסאַוַו ןייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָמְׁש
 ןעֶמ גיִנייוֵו ראָנ רעֶּבָא רעֶסאוַו םיִּפִע ןעוֶועֶג
 סאָמ רעֶד טימ טָפֹוקְראַפ רֶסאֵוַו סאָד טֶה
 ןעֶראוָועֶג טְכעֶלְש רֶעייֵז טאָמְש רעֶד זיִא
 איד ּוצ טְלעֶמאַועֶג ףונּוצ עֶלַא ְךיִז ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה נּוא טאָמְש רעֶד ןּופ טייַל טָּפֹוה
 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג רעֶטְנּוא ְךיִז ריִמאָל ןְגירְׁשעֶג
 ריִמ-ןעֶלאָז סאוָו ְךאָנ יִנָרֹוּפיִלֲא ןאַמ טּפֹוה
 טיִמ טְׁשְראָד ראַפ ןעֶּבְראַטְׁש םֹוא עֶלַא
 רָמעֶּב זיִא סֶע רֶדְניֵק נּוא רעֶּבייוַו עֶרעֶזְנּוא
 ןעֶלאָז ריִמ נוא ןְּבעֶג רֶטְנוא ְּךיז ןעֶלאָז ריִמ
 רֶרייֵא ןְנעיִד טאָנ ןעֶנעקנוא ןעֶּבעֶל ןֵּבייֵלְּב
 ראַפ ןעֶּבְראַטְׁש ןְלאָנ רֶדְניִק נּוא רֶּבייַע יד
 רעֶד ןֶטֶּפְׁשִמ ְךייַא לאָז טאָנ ןעֶנֹוא עֶרעֶזְנּוא
 ראַפ ןְנְנעֶרְּב םּוא זְנּוא טְליוֵו רֶהיֵא זַא ראַפ
 נּוא ייֵרְׁשעֶג םֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא ֹוזַא טְׁשְראָד
 אייֵז ןּופ לייַטַא נּוא טְנייוועֶנ ןעֶּבאָה עֶלַא
 טְנאַועֶג ןעֶּבאָה נּוא טאָנ ּוצ ןעֶניִרְׁשעֶנ ןֶּבאָה
 * םיִמ טְניִדְניִזעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ טאָנ ןייַמ
 ְךאָד טְסיִּב טאָג ּוד רָּבֶא ןְרעֶטְלעֶ עֶרעֶזנּוא
 סאוָו לֵחֹומ זְנּוא אייז םּורָד יִצְרעֶהְמיִראַּב
 זייװ נּוא טְגידְניִזעֶג רעֶהַא זיִּב ןעֶּבאָה ריִמ
 ְךְרֹוד רֶתעֶּב זֶנּוא נאָלְׁש נּוא דאָנעֶג ןייַד וְנּוא
 ןּופ דְנעֶה יִד ןיִא טיִנ זְנּוא ּביִנ נּוא דְנאַה ןייַד
 זַא טיִנ ְּךיִר ןעֶנעֶק ייֵז סאָו דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא
 רעֶד ראָנ זיִא או ןטְנאָז טיִנ ןעֶלאָז אייז
 ןייִרְׁש נוא ןעֶנייוו ייֵז יוִו ֹוזַא טאָנ רעֶׁשיִרּוי
 טְנאָז נוא ןאַמ טֶּפֹוה רעֶד הָיְּוע ףֹוא טייֵטְׁש

 ןניפ ןיינ ְּךאַז יד ּךאָנ טְזאָל רעֶריִרְּב עֶביִל
 רָמאָט ףֶליֵה סְטאָנ ףֹוא ןְראַה ריִמאָל גאָט
 .טעֶו נּוא ףֶליֵה ןייַנ ןעֶוייוַו טאָנ זְנּוא טעוֶו
 עֶלַא ןטׁשיִוְצ ןעֶכאַמ םֹורָנ ןעֶמאָנ ןייז
 ןָפְלעֶה טיִנ יח טעוֶו רע ּבֹוא נּוא רעֶקְלעֶפ
 טאָטְׁש יִד ריִמ ןיִלעוֶו ֹוזַא גאָט ףֶניִפ יד ןיִא
 רעֶד ןיִא ןעֶועֶג זיא .יָנְרֹוּפילֲא ּוצ ןְּבעֶג ּפָא
 םֶה איז הָנְמָלַא ןייא הָׁשִא עֶמּורְּפַא טאָטְׁש
 טֶבֵׁש ןּופ ןעוֶועֶג זיִא איִו תיִדּוהְי ןְפייֵהעֶג

 הכונה סג

 . - ראי יֵרְר הְָמלַא ןייֵא ןעוֶועֶג יִא יִז ןֹעְמַׁש
 /  ַׂטֶה ּבּוטׁש ריִא ןיִא נּוא םיִׁשָדֲח טְקעֶז טיִמ
 הָלֵפְּת ןאָט ּוצ רֶדח רֶדְנּוַּב ןייֵא טאַהעֶג יִז

 איז ןְּפעֶנעֶג איז טֶה תֶּבַׁש נוא בֹוט םֹוי ראָנ

 א
; 
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 - טְסאַפעֶג נאָמ עֶלַא טָה תיִרּוהְי יד טאָג ּוצ

 - ּשאָה נוא ְךייַר נּוא ןייֵׁש רעֶייֵז ןעוֶועֶג זיִא
 - יָד טאָה תיִדּוהָי יִד זַא םָׁש ןֶטּונַא טאַהעֶג
 םעֶד יצ טְנאָועֶג ֹוזַא טאָה הָיוע זַא טְרעֶה

 - םִע יז ּוצ טְנאָז נוא טאָטְׁש רֶד ןּופ יִטְצְלַע עֶלַא וצ ןָפּור טְקיִׁשעֶג ךעֶג יִז טאָה קְלאָפ
 - ׂשְנעֶו רעֶו הָיש ןּופ הֶצֵע איִד טּונ טיִנ זיִא
 רע ּבֹוא טאָנ ןֶביֵרְּפ טְליוִו ריִא סאָו ריִא
 ןעוו טייַצַא םיִא טכאמ ריִא נוא ןָפְלעַה ןאק
 .םוָו םעֶד ךרוד קלאפ ןייז ןְפְלעֶה לאז הֶע
 ןְפְלאָהָגטיִנ ריִא טעוֶו טאָג ןֵביִרְּפ טְליוִו ריא
 מאָנ םּוראָו ןייַז ֹוזַא טיִנ ףְראַד סע ןירעוֶו
 ןעֶּומ םּורְד ןֶטעֶּב םיִא לאָז ןעֶמ ןְּבאָה ליוִו
 ןאָמ לאָז רֶע זַא ןעֶנייוַו נּוא ןְטעֶּב םיִא ריִמ
 - עֶּביִל םֶד רֶּביִא דֶניַפ ירעֶנּיא ןיִא הָמקְנַא
 טאָטְׁש רֶד ןּפ יִטְצְלֶע יִד טְגעֶז ריִא רֶריֵרְּב
 לֵאָרְִׂי קְלאָפ סאָד ןְטְסייֵרְט ריִא טְפְראַד
 ןְראָווג טְבּורְּפעֶג יִעֶז ןיִרטְלֶע יֵרעֶזנּוא ֹוזַא
 ןעָנר טאָנ ןעֶלאָז אייז יֵרְּכ תֹורָצ ןייֵמ טיִמ
 יי ריִא טְלאָז ךֹוא ןֵצְראַה ןְצְנאַנ םעֶד טיִמ
 םֶהָרָבַא רֶטאָפ רֶוְנּוא וזַא איו ןעֶנאַמ רעֶד
 ןופ תֹורְצ ליִפ טיִמ ןְראָועֶג טְבּורְּפעֶנ זיִא
 נוא ְּבֹולְנעֶג טאָג ןיִא רע טֶה ןיִנעוֶו טְסעֶד
 ןיימ ןְפּורעֶג ְךֵרּבְתִי םָּׁשַה םיִא טֶה רַּפ רֶד
 נוא קֶחֶצִי ּוצ ןְגְנאַנ רָד זיא ּוזַא נּוא דְנייַרְפ
 עְלַא ּוצ נּוא ּוניֵּבַר הָׂשֹמ ּוצ גּוא בֹקֲעַי ּוצ
 םאָנ ןּופ ןיִנעֶז טאַהעֶג ּביִל טאָנ ןְּבאָה יִיֵז וו
 איו נוא דייֵל ליִפ טיִמ ןֶראוָועֶג טְבּורְּפעֶג
 ןְּבאָה נוא ביל ראַפ ןִמּועַג ןָא ץֶלַא ןְּבאָה
 םָו םירּוהְי יד רָּבֶא םאָנ ןינעק טעֶרעֶג טיִנ

 טאָנ אייֵז טאָה טאָנ ןינעק טעֶרעֶנ אָי ןְבאָה
 רֶהיֵא םּורָד תֹוּכַמ עֶסֹורְג טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג
 טְראַהְנ םֹוא ְּךֹוא דֵנּוצַא טייַז רָדיִרְּב עָּביִל
 ןינעקּב טְכאמ נוא טאָג ןיִנעק טיִנ רעֶר גּוא
 זיִא םִע א םאָנ ןּופ ףאָרְמְׁשַא זיִא םָד זַא/
 טָּבֹולְג וא תֹוריִבע ירָונּוא ןינעק ניִצְניוִו ְּךאָנ
 רֶע רֵּבֶא .ןְּפאָרְמֶׁש וָנּוא טוט טאָנ זַא עֶלַא
 - יי ןנעֶרְּב םּוא טיִנ םֹולָׁשְו סַח ונּוא טעוֶו

 -  יִטְצְלִע עֶלַא טיִמ הָיִש ריִא ּוצ טְרעֶפְנֶע
 ריי"

 טי
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 ְךיַא ּוצ ןעמּוק רֶדיוו לעוֶו ְךיִא זיִּב הֶלֵפָּת
 ןאָמ טְלאָז ריִאּנ סאוָו ןעֶגאָז ְּךייַא לעוֶו גּוא

 לאָו טאָג נּוא דייֵרְפ טיִמ ייג הָיזוע טרעֶּפְנעֶק
 יֵמָצְלִע עֶלַא טי הָיוּוע נּוא ףֶליֵהּוצ ןייַז ריד
 ןיִא ןְגְנאַגעֶג זיִא תידּוהְ;קעוֶוַא ריִא ןּופ ןֶעייֵג
 ריִא ףֹוא ׁשֵא טיִׁשעֶג טאָה נּוא רָמאָק ריִא
 דְרֶע רֶד ּוצ םיִנָּפ ריִא ףֹוא טְלאַפ נּוא פאק
 נּוא טאָנ ּוצ ןאָמעֶג הָלִּפִּת םֹורָנ טאָה נּוא
 איד טֶסְרִיִפ סאוָו טאָג רעֶד טְסיִּב ּוד טְנאָז
 ּוד נּוא ףֹוס םּוצ זיִּב ּבייֵה ןָא ןּופ הָמָחְלִמ
 טעֶּב ךיא ריק טיִנ נּוא טאָנַא ןייֵלַא טְסיִּב
 עֶניִלייֵה ייד םֹוא קערמׁש םאנ ןיימ ךיה

 לייַו ריִמ ְךרֹוד לֵאָרְִׂיןְפְלעֶה ּוצ דְנאַה |
 ׁשֶרקְמַה תיֵּב ןייַד ןיִלעֶו יי!ַא ךיז ןְמיִרּב יי
 ןְפְראַו םּוא ַחּבְזִמ ןייַד נוא ןְגינייֵר םּוא רַּפ

 דְרעֶווְש עֶנעֶגיֵא יִרְעייז ְךֶרּוד אייז ףאָרְטִׁש -
 ְךיִא זַא ןֵח םֹורְג םיִא אייַּב ןֶּבאָה ּךיִא לאָז ןֶהעָז ְךיִמ טטוִויִנֲהֹּיִלֲא רעֶה רעד וא יי

 ןייז םקָונ םיִא ןיִא םֶדְּךרֹוד ןינעק ְךיִמ לאָז
 לאָז ְךיִא זַא ץְראַה קְראַטְׁש ןייֵא ריִמ ּביִנ
 ְךֶרֹוד לאָז רע נּוא םיא ראַפ ןקֶעָרְׁש טי
 טסנעק טאָג ןייַמ ודו ןעֶד הָׁשִא ןייא ְךרֹוד ןִמּוק םוא שעוֶו רֶע זַא ְמאָנןְיִייַה ןייד רַּפ דֹובְּכ רָסֹורְנַא ןייַז םָד טעוֶו ןְמּוק םּוא ריַמ
  טיִנ טְסרעֶנּב ּוד ןעֶד קְלאָפ ליפ ןָא ןֶּפְלעַה

 טאֶנ ןייֵמ םּורָד דְרעֶפ ןּופ טייֵקְראַטְש םָד |

 זאָל רַּפ ּךיִא םּוראוָו הָלִפְּת ןיימ רעֶה רעֶד -

 תיִדוהְ זא ְךאָנ רֶד .ףֶליֵה ןייד ףוא ראָ ְךיָּמ -

 קי יי יי יי

 טאָג ראַפ טְגאועֶג םֹוא הָלִפָּת ריא ןֹוׁש טֶה -
 נוא ןְטְסְניִד איד ןּופ עֶנייֵא ןְפּורעֶנ איִז טאָה -

 סֹוא טּוט נּוא זֹוה ריִא ןיִא ריִא טיִמ טייֵנ

 עֶנייֵׁש ןָא טוט נּוא רעֶדייֵלְק הָנָמְלַא ריִא !
 טיִנ טאָג נּוא טְריִצעֶג רעֶּבְליִז טיִמ רדָיילק
 ןעוֶועֶג ןייֵׁש רעֶייֵז זיִא איז זַא ןֵח םֹורְג ריִא

* 

 הכונח יג

 ּוד םאוָו תָמָאְקְלַא זיִא סֶע טאָטְׁש רָד ןּופ
 םּוראָו ְנּוא טיִמ ָךֹוא הָלִפְּת הּוט ראָנטְסְנאָז

 תידּוהְי טְרעֶּפְעוהְׁשַאעֶמּורְפ ןייֵא טְסיִּב ּוד !
 טאָנ ןופ ויִא דייר עֶנייַמ זַאטְלאַה ריִא לייוַו -

 .ױיִמ ּבאָה ְךיִא רֶדיִרְּב עֶּביִל עֶנייֵמ דִנּוצַא
 ןְּבעֶג ּוצ רָד לאָז טאָג נּוא ןְמּונעֶג ריִּפ ְּךאַזַא
 ןּופ ןייֵג ְךיִא לעֶו טְכאַנ עֶניִטְנייַה יִד קיֵלְּג
 ןייַמ טיִמ דְנייֵפ םוצ םֹורַא טאָטְׁש רעֶד

 םֹורְנ טאָנ ּוצ ןאָמ טְלאָז ריִא נּוא טְסְניִד -

 גית

 איז טאָה ְךאָנ רעֶד איִז ןְהעֶז סאוָו עֶלַא ייּב
 נּוא לייֵאְמֹוּב נוא ןייוַו טְסְניִד ריִא ּוצ ןְּבעֶגעֶג
 נוא ןיִסֶע ףָראַד איִז סאוָו םֹורְּב :ּוא ןעֶנייַפ
 יד ְךֵרֹוד ןֶעייג ייֵז יו ןְְנאַנעֶג ריִא טיִמ זיִא
 יֵטְצְלַע עֶלַא נוא הָיּוע ןְנאַטְׁשעֶג זיִא טאָמְׁש
 ןּופ טייֵלַּב איִז אייֵז ןֶּבאָה טאָטְׁש רעֶד ןּופ
 טאָנ ריִא ּוצ ןעֶנאָז נּוא םֹורַא טאָטְׁש רעֶד
 םֹוא ןיִנעק טְסְלאָז נּוא ןֵח ןְּבעֶגְו ריִד לאָז
 ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי איד טְסְכאַרְט ּוד םִו ןעֶדיִּפ
 ףֹורְד ןְגאָז עֶלַא נוא ןעֶייִרְפ ריִד ּךֶרֹוד ךיז
 ּוצ ןָמּוקעֶג איז זיִא היִרפ ןְגְראָמ ףוא .ןֵמָא
 ןיִנעֶז ליח ןייַז טיִמ יִנְרְוּפִלֲא יוִו גְראַּב םעֶד
 ןיִגעֶרְפ לֶיַח םעֶד ןּופ סֶרְמיִה יִד ןְנאַטְׁשעֶג
 ּוטסַּפְראַד ןְמעֶוו ּוצ ּוטְסְמּוק ןענאוו ןופ איִז
 יד ןּופ ןעֶפֹולְטְנַא ןיִּב ְּךיִא תיִדּוהְי טְרעֶפְנֶע
 ןְגְנעֶרְּב םּוא טְלאועֶג ּךיִמ ןְּבאָה ייֵז םיִרּוהְי
 ןְקייֵצ רֶד םיִא יִנָרֹוּפיִלֲא ּוצ ןְמּוקְג ְךיִא ןיִּב
 רֶע ֹוזַא יו נּוא רֶטְרֶע יִנעֶכאָרְּבעֶג םֹוא עֶלַא
 ןְגאַטְׁשִנ זיִא ייַּב רָד ןְמעֶנ ןייא ןינעק ייֵז טעוֶו
 ןֵרָדְנוו רַפ יז נּוא ינרֹוּפילַא ןופ ןיִרעֶה עֶלַא
 נּוא איִז ןְמעֶנ נּוא טייקְנֹוׁש ריִא ףֹוא ךיִז

 ִנרֹוּפיִלֲא ןופ טְלעֶצעֶג םעֶד ּוצ איִז ןעֶריִפ !
 יִנְרֹוּפיִלֲא ןּופ טְלעֶצְנ ןיִא טְמּוק תיִרּוהְי נּוא
 טְסייֵה דְרֶע רֶד ּוצ סיִּפ עֶנייֵז רַפ טְלאַפ נּוא
 ריִא ּוצ טְנאַז נּוא ןְּבייֵה ףֹוא איִז יִנְרֹוּפיֵלֲא
 ׁשְנעֶמ ןייֵק ְךאָנ ּבאָה ְּךיִא טיִנ ְךיִד טְכְראַפ
 ְךיו טיִנ רֶע ןעוֶו ץְכעֶלְׁש ןייק  ןאָטעֶג טיִג
 ּוד סאָו ְּךאָנ ריִמ גאָז םַכּויְטְנַא ּוצ  רֶּביִא
 רעֶה ןייֵמ תיִדּוהְי טְרעֶּפְנֶע ןֵמּוקעֶג טְסיִּב
 ּוצ דייֵר עֶנייֵמ טְסְלאָז ּוד ְךיִד טעֶּב ְךיִא
 לעֶו ְךיִא יוִו ֹוזַא ןאָמ טְסעוֶו ּוד ּבֹוא ןיִרעֶה
 לאָז טאָג ןְקִילְנִּב טאָג ךיד טעֶו ןעֶנאָז ריד
 קיִלְנ םֹורְג םכֹויִטְנַא גינעק םָּוצ ןְּבעֶג ריִד
 טְלעֶו רעֶד ראָנ ףֹוא טייֵנ םֵׁש רֶמֹורְג ןייל
 נּוא ריִד רַפ טְכראָפ םֹורָנ ןְּבאָה עֶלַא נּוא
 םאוָו נּוא טעֶרעֶג טֶה רּויָכַא םוָו ןֶסייוֵו ריִמ
 זַא ןעֶסיוו ּוטְסְלאָז טָּפְׁשִמעֶג;םיִא טְסאָה ּוד
 ירעֶזְנּוא תַמֲחַמ זָעא ףֹוא טְניִרעֶצ טאָנ
 טְנאָועֶג וְנּוא ןֹוׁש טאָה טאָנ נוא תֹוריִבֲע
 ןְפאָרְטְש זָנּוא טעוֶו רֶע זַא םיִאיִבְנ יד ְּךָרֹוד
 ְךִז ןְקעֶרְׁש ןֶדּו יִד נּוא תֹוריֵבַע יִרָונּוא רַפ
 גּוא רֶנְנּוה םֹורְנ דְנּוצַא ןְדייֵל נּוא ריד רַפ
 ןעֶלאָז אייֵו זַא ריִפ ְךיִז ןעֶמעֶנ נּוא טשְראָד

 ןקנירמ
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 ןיִסֶע :וא תֹומֵהְּב יִד ןּופ טּולְּב םָד ןֵקָניִרְט
 ףֵגְּוה םֹורָנ תַמֲחַמ תֹונָּבְרַק ןּופ ׁשייֵלְפ םָד
 ןֶמאָּב רַפ טאָנ טאָה סאָד נּוא טְׁשְראָד נּוא
 ןְפֹולְטְנַא ייֵז ןּופ ְךיִא ןיִּב םּורְד ןאָט ּוצ ןּופ
 ןיִלעֶֶו אייז זַא םיוִועֶג ריִמ זיא סע ןְראוָועֶג
 טאָנ נּוא ןאַט סאָד ןיִלעוֶו ייֵז זַא ןְמּוק םּוא
 גיִדְנעֶראצ ייֵז ףואוזיִא רֶע זַא טְנאָזְג ריִמ טֶה
 ריִמ טאָה נוא תֹוריִבע יִסֹורְג ירעֶייִז רֶּביִא
 נוא ןופ רֶד ןעֶנאָז ריד לאָז ְּךיִא זַא ןְסייֵהעֶג
 דָנּוצַא נּוא עֶניִטְכְראָפ סְטאָנַא דיִמָּת ןיִּב ְךיִא
 ָךֹוא ְךיִא לעֶוו ריָד רַפ ןמוקענ ןיֵב ְךיִא וַא
 ןייַד םֹוא ןייג לעוֶו ךיא נּוא ןעֶניד טאָג ןיימ
 רע ןְטעֶּב טאָג נּוא רֶלעֶּפ םעֶד ףֹוא קְלאָפ
 לֵאָרְׂשִי ןּופ טייֵצ איד ןעוֶו ןעֶגאָז ריִמ לאָז
 נּוא ןעֶמוק ְּךיִא לעוֶו אייֵז ןְמעֶנ ןייַא וצ ויִא
 ןייַד טיִמ ְּךיִד לעוֶו ךיא נּוא ןעֶנאָז ריד לעוֶו
 יד םיִלָשּורי ןעֶטימ ןיִא ןעֶריפ ְךְרֹוד קְלאַפ
 עא יֵנְרֹופילֲא יצ ןְלעֶּפעֶג רֶי ןיִנעֶז ריי
 ךיז ןיִרעֶדְניוִו רַפ אייֵז ּוא טְכעֶנְק עָנייִז ּוצ
 נוא ןייֵׁש נּוא גולק ֹוזַא ויִא איִז איוִו עֶלַא
 רעֶד ןייַז טְסעוֶו ּודֵו ריִא ּוצ טְנאָז יָנְרֹוּפיִלֲא
 וזַא ןייַז טעוֶו םע ּבֹוא םֵכֹויְטְנַא ייַּב טְכייֵה
 תיִדּוהְי ּוצ טְמעֶנ יִנְרֹוּפיִלֲא נּוא טְסְנאָז ּוד יוִו
 ןְטְלעֶצעֶג עֶנייַז ןּופ רֶדֹחַא ןיא יִז טְריִפ נּוא
 ןיִסע ּוצ ןְּבעֶג ריִא לאָז ןעֶמ זַא טְסייֵה נּוא
 ףְראַד ְּךיִא תיִדּוהְי טְרעֶפְנֶע שיט ןייַז ןופ
 ןיִסֶע לעוֶו ךיא ןיסע ןייַד ןּופ ןיִסֶע טיִנ ְּךאָג
 טיִמ ריִמ ּבאָה ךיא סאוָו וייַּפֶׁש ןייַמ ןּופ
 זַא יִנְרֹוּפיִלֲא םעֶד תידּוהְי טעָּב ְךֹוא ןְמּונעֶג
 ליַח םעֶד ְךֶרֹוד ןייֵגּךְרֹוד ןעֶזאָל יז לאָז רֶע

 רעֶד ןיא טאָג ןְטעֶּב ּוצ דְלעֶפ ןיא ןייֵג ּוצ -
 יִנָרֹוּפיִלֲא טפּור ֹוזַא טְכאַנ ראַפ נּוא היִרָּפ
 ןְלאָז ייֵז זַא טְנאָו גוא רעֶניד רֶמאֹק ןייַז ּוצ
 ריִא ןאָמ ןָפְראַד טעוֶו יִז ןעוֶו ןייַנ ןעֶזאָל יִז
 םוָו רָפאֵוו םּוצ ןְגְנאַנעֶג תיִדּוהְי זיִא הָלֵפְּת
 טֶה נוא אֵיָלֹוח תיִּב טאָמְׁש רָד ייַּב טייֵמְׁש
 הָלֵפְּת ריִא ןאָמעֶג טאָה נוא ּתָליֵבֹוטעֶנ ְךיִ
 ןֶוייַל םֹוא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז לאָז טאָנ זַא
 ְךיִז טיִה נּוא טְלעֶצעֶג ןיִא יִז טייֵנ ְךאָג רעֶד
 זייִּב ןייק םֹולָׁשְו םַח ןאָט ּוצ טיִנ ןייַר ןייַז ּוצ
 םעֶד ףֹוא נאָמ אייֵרְד ןעוֶועֶג ֹוזַא זיִא םִע
 הָדּועס יִסֹורְנַאיִנְרְוּפיִלֲא טְכאַמנאָטְזיִמְרעֶפ
 ןייַז ּוצ טְנאָז נּוא ןעֶראַה טאָר עֶנייַז ראַפ

 הכונח סנ
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 תיִדּוהְי ּוצ רָּביִא דייר נוא יג רעד רמאק
 . גּוא תיִרּוהְי ּוצ רניד רָמאֵק רעֶד טְמּוק ֹוזַא
 טְלאָז ריִא יֹורְפעָכיִלְּביִל ןיימ ריִא ּוצ טְגאָו
  נּוא םיִא טיִמ ןיִסֶע נוא ׁשיִט ןייַז ּוצ ןעֶמּוק
 ' םָריִצ ניא ףֹוא איִז טייֵטְׁש ֹזַא ןייַז ְךֶלייֵרְפ

 - זַא יִנְרֹוּפיִלֲא ּוצ טייג גוא םֹוא ןייֵׁש ְךיִו
 מאַהעֶג יִז טֶה ןְהעֶו רָד איז טאָה יִגְרֹוּפיִלֲא
  נּוא טייֵקְנייֵׁש ריִא תַמֲחמ ןח סֹורְג םיִא יב

 נּוא טיִמ קְניִרְמ נּוא סע; ריִא ּוצ טְגאָז רע -

 טֵּפֹוה רָד נּוא ןֵח םֹורְג ריִמ ייַּב טְסאָה ּוד
 טקנַירט נואךליירפ רעֶייויא יִנְרֹופיִלָא ןאַמ
 ןקנירְמ ּוצ טְנאוועֶג ויִא רֶע יו רעֶמ ןייוַו ליפ
 טאר עַלַא ןעֶייג טְכאַנ ןְראוָועֶג זיִא םִע זַא
 / ןיילַא טְּבייֵלְּב יִנָרֹוּפילֲא נּוא קעוֶוַא ןעֶראַה
 ףאָלְׁש רֶד ןיא טייֵגיִנְרֹוּפיִלֲא נּוא דיִא טיִמ
 איד טְמעֶנ רעֶניִד רֶמאֹק רעֶד נּוא רֶמאֵה
 רֶמאֹק ףאַלְׁש רעֶד ןיִא יז טְרָיִּפ נּוא תיִדּוהְי
 ןַא רייז זיִא יִנְרֹוּפיִלֲא גוא יִנְרֹוּפיִלָא ּוצ

 - נוא םעֶּב ןייַז ףֹוא ְּךיִז רע; טְגייֵל ןקְנירְמעֶג
 טֶה תיִדּוהְי נּוא ןפאָלְׁשְנַא קְראַטְׁש טְרעוֶו
 ןיִראַה לאָז איִז זַא טְסְניִד ריִא ּוצ ןעֶסייֵהעֶג
 ּוא רֶמאֹק ףאָלְׁש רעֶד ןּופ ריִמ רעֶד ףֹוא
 טאָג ּוצ הָלִפְּת רֶדיוו ןאָמ ןָא טְּבייֵה תיִרּוהְי
 ְךיִמ קְראַטְׁש לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָנ טְנאָז גּוא
 / ףאָנ ךיִמ ואָל ראַפ ְךיִא ןעֶד רימ ףְלעֶה גּוא|
 . שאָטְׁש ןייַד טְפְלאָז ּוד זַא ףֶליֵה ןייַד ףֹוא
 ּוצ טייַנ תיֵדּוהְי נוא ןעֶּבייֵה רעֶד םִיַלָשּורְי
 וזַא דְרעוֶוְׁשַא טְגְנעֶה םָע יִז טְהעֶז טעֶּב םּוצ
 - איו נּוא דְנאַה רָד ןיִא דְרעווְׁש יד יִז טְמעֶנ
 / םֹורָג טיִמ וְלאֵה ןייַז ןיִא לאָמ ייֵֵוְצ טקאה
 ּפאק םעֶד ּפָא איז דייַנְׁש .ְּךאָנ רָד טְפאַרק
 ןופ ףּוג םעֶד ּפאָרא טְרעֶגְלעוֶו נּוא םיִא ןופ
 קעד יד טמענ נּוא דרעו רֶד ףֹוא טעֶּב םעֶד
 נּוא סֹורַא טייַנ נּוא ְךיִז טיִמ טעֶּב םעֶד ןּופ
 טְלעֶקיוועֶגְנַא טְסְניִר ריִא ּוצ פאק םעֶד טיִג
 ריִא איו ֹזַא עֶרייֵּב ןֶעייֵג אייֵז נוא קאַזַא ןיִא
 - םָד ְךֶרֹוד ןעייֵנ נּוא הָלִפָּת ריִא ּוצ זיִא רֶדֵס
 .ןיִהַא יו טיִנ יִז טְגעֶרְּפ ׁשְנעֶמ ןייק גוא לִיַח
 ריִא ןאָט טיינ יִז א עֶלַא ןעֶנייֵמ ייֵז ןְייֵג ייֵז

 תיִּב טאָטְׁש רעד ּוצ ןעֶייִג אייֵז נוא הָלִפִּת
 רעֶד ןּופ רעֹוט םּוצ ןעֶמּוק אייז איו אָיָלֹוח
 ייד ּוצ ןעִיֵרְׁש ּוצ תיִדּוהְי ןָא טְּבייֵה טאָטְׁש
 ,טאָנ םּוראוָו רעֶוט םָד ריִמ טְניִפֶע םרָמיֵה

 ׂ זיא



 קְלאָפ םעֶד ּוצ ןֹוׁש טאָה רע וָנּוא טיִמ זיִא !
 רֶד ןְּבאָה םֶרֶטיִה יד יו ןְפְלאָהעֶג לֵאָרְׂשִי
 יִטְצְלֶע עֶלַא ףֹונ ּוצ ייֵז ְפּור לֹוק ריִא טְרעֶה !

 םעֶד ריִא טְניִפעֶ ןעֶמ נּוא טאָמְׁש רעֶד ןּופ
 נּוא הָחְמִׂש עֶסֹורְנַא טְרעוֶו סע :נּוא רעֶוט ן
 ןעֶמ'נוא ץאַלְּפ םעֶד ףֹוא ריִא טיִמ טייג ןעֶמ
 ןעָמ יֵדְּב ןְגייוְׁש לאָז רָכיִלְטיִא זַא טְסייֵה
 ןְראָועֶג זיִא תיִדּוהְי ןּופ דייַר יִד ןיִרעֶה לאָז
 עֶּביל עֶנייֵַמ דנּוצַא תידּוהי טְנאָז כיּמְׁשי
 רַפ רע ןעֶד טאָנ טְּבֹול נּוא טְקְנאַד רֶדיַדְּב
 םיִא ףוא ְּךֵמּוס ְךיִז ןיִנעֶז םוָו יד טיִנ טְזאָּל

 םעֶד טְכאַרְּבעֶג םּוא טְנייַה טאָה טאָנ ןעֶד
 ּפאק םעֶד טְמעֶנ איֵז נּוא ריִמ ְּךֶרֶוד דְנייַּפ-

 סאָד טְנאָז נּוא ייֵז טוייוַו נּוא יִנְרֹוּפיִלֲא ןּופ
 ןאַמ טָּפֹוה רֶד דנייַפ רֶזנוא ןּופ ּפאק רֶד זיִא
 זיִא רֶע םָו קעֶד יד זיִא סאָד נּוא רּוׁשַא ןּופ
 קְלאָפ םעֶד ּוצ טְגאָז נּוא ןיִנעֶלעֶג ריִא ףוא |
 ְךְרֹוד ןאַמעֶג טֶה רֶע סאוָו טאָג וצ טקנאד !
 גִּבייֵא טְפֶלעֶה טאָנ ןעֶד ףֶליֵה ייַז הָׂשֲא יא
 ןקְנאַר ּוצ קָלאָפ עֶצְנאַג סאָד ןָא טְּבייַה ֹוזַאי
 גּוא ןאָטעֶג טֶה רעֶםוִו ףֶליֵה רֶד ףֹוא טאָנ
 רעֶמ טְשְנעֶּבעֶג ןייַו טְסְלאָז ּוד ריִא ּוצ ןְגאָז
 טאָג רעֶד ןייַז לאָז טְּבֹולעֶג רֶּבייוַו עֶלַא זַא
 טְסְלאָז ּוד זַא ןְּבעֶגעֶג לָזִמ ריִד טֶה רֶע םָש
 רעֶונּוא ןאַמ טְּפֹוה םעֶד ןְגְנעֶרְּב םּוא ןיִנעק/
 ךיד ןעֶלאָז טאָג ןֶּבֹול סאוָו עֶלַא נּוא דָנִייֵּפ
 ןְּבעֶל ןייֵד טסאָה אּוד ֹוזִא איוִו ןעֶּבֹול ְּךֹוא
 טְפּורְדאַג רֶד קלאפ ןייַד רַּפ טְלעֶטְׁשעֶגְנַאה
 םיִא ּוצ תידּוהְי טְנאַז רֹויְכַא םעֶד ּוצ ןעֶמ
 םיִא ןיִא טְּבייֵלְנעֶג טְסאָה ּוד םוָו טאָנ רעֶד
 םּוא טאָה רֶע ןְּפְלעֶה ןעק; רֶע לאוו יוִו העָז
 דְנאַה ןיימ ְךֶרֹוד יִנְרֹוּפיִלֲא םעֶד טְכאַרְּבעֶג !
 רֶע םוָו יִנֹרְוּפיִלא ןּופ ּפאק רַד זיִא םָד תא
 םעֶד טימ ןְגְנעֶרְּב םּוא טְלאוָועֶג ְּךיִד טאָה |

 ְהעֶז רֶד ׁשֶה רֹויַכַא רֶד וו לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ |
 ןקאָרְׁש ּרעֶה רעֶייִז רֶע טְרעוֶו פאק םעֶד |
 נּוא םיִפ עֶריִא ּוצ טְלאַּפ נּוא הָחָמִׂש תַמֲחַּמ |

 גוא טאָנ ןופ ןייַז ּוטְסְלאָז טְׁשְנעֶּבעֶנ טְגאָז |
 לֵאָרָׂשִי ןּופ טאָג רָד ןעֶד לֵאָרְׂשִי עֶלַא ןּוּפ

 רקְלעֶפ עֶלַא ןשִיוװצ טְּבֹולעֶג ןירעוֶו טעוֶו |
 עֶנייַמ קְלאָפ םָד ּוצ תידּוהְי טְנאָז ְּךאָנ רָד |
 ְךייַא לעֶו ְךיִא םוָו ּוצ טְרעֶה רֶדיֵרְּב עָּביִש !

 ריִא טְלאָו גאָט ןיִרעוֶו טעֶֶו םעאיוִו ןע

 היה הכונח סנ

 םֶד ףֹוא יִנְרֹוֿפילֲא ןּופ פאק םָד ןְגְנעֶה ףֹוא
 ןָמעֶנ טְלאָז ריִא נּוא טאַטְׁש רֶד ןּופ רֶעֹומ
 םֹורַא טְלאָז ריִא נּוא הָמָחְלִמ יִלָּכ עֶרעֶייא

 ןיִרעווייֵז ןיִלעוֶוֹזַא ייֵזּוצ םֶרֹוטִׁש טיִמ ןייג
 ראַה רעֶייִז ּוצ ןפֹול ןיִלעוֶו נּוא ןְקאָרְׁש רֶד
 ןעֶלאָזייֵז םאָו ןעֶאָז ייֵז לאָז רֶע יֵנרֹוּפיִלֲא
 יז ןיִלעוֶו טֹוט ןְהעֶז םיא ייֵז ןיִלעוֶו ֹוזַא ןאָט
 ּוצ סאוָו ןָסיוֵו טיִנ נּוא טְלָמיִט ראַפ ןיִרעוֶו
 ןעֶוג ֹזַא זיִא ןֵפֹולְטְנַא עֶלַא ייֵזןיִלעוֶו ןאָט
 םיִדּוהְי יִד ןְּבאָה ןְראוָועֶג גאָט זִיִא סֶע איוֵו
 א אב טו נּוא רוט םֶד ףֹוא ּפאק םעֶד ןְגְנאָהעֶג ףֹוא

 םֹורָנ טיִמ ןְפאָלעֶג םֹורַא ןיִנעֶז םיִדּוהְי איִד
 םעֶד טְרעֶה רעֶד טֶה לִיַח סָד איוִו םֶרֹומְׁש
 נז לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םָד ןּופ םֶרֹוטְש ןֵמֹורְג
 נּוא יַנְרֹוּפיִלַא ןּופ טְלעֶצעֶג םּוצ ןְאָלעֶג ייֵז
 ְךיִז לאָז יִנְופיִלֲא זַא אייֵרְׁשעֶג ןייֵא ןָכאַמ
 טיִג אייֵז טְרעֶפְנִע רעֶנייֵק רָּבֶא ןְּפאַה ףֹוא
 טיִמ טָּפאַלק נוא רַניִד רֶמאֹק רֶד טייֵנ ֹוזַא
 רָמאֹק ףאָלְׁש רֶָד ןּופ ריִט רֶד ןיִא דְנעֶה יד
 טיִנ םיִא טְרעֶפְנֶע רֶע רעֶּבָא רעֶה ןייַז ּוצ
 יו רֶע טֶהעֶו גְנאַה ריִּפ םָד ףֹוא רֶע טְּבייֵה
 ןְפְראָווג זיִא נּוא טֹוט טְניִל ִנְרֹוּפיִלֲא רעֶה ןייַז
 טְסיִג טּולְּב נּוא ּפאק םעֶד ןָא דֶּדַע רֶד ףֹוא
 זַא ןְהעֶועֶג םֶד טאָה רֶע איוִו נּוא םיא ןּופ
 תיִדּודְי ןּופ טְלעֶצעֶג םָד ּוצ דְלאַּב רֶע טְפֹול
 ןָא רֶע טְּבייֵה אָד טיִנ זיִא איֵז זַא רֶע טְהעֶז
 טְנאָז נּוא אייֵרְׁשעֶג רָמיִּב ןייֵא ןָעִייֵרְׁש ּוצ
 ןיִא טְמעֶׁש רַּפ טאָה ןְדָוי יד ןּופ הָׁשִא ןייֵא
 רָד ראָג רַפ םַכּויְטְנא ןּופ קְלאַפ םֶד ןְצְנאַג
 טְניֵל יִנרֹוּפיִלֲא ןאַמ טְּפֹוה רָזנּוא ןעֶד טְלעוֶו
 ןופ טייַל טְּפֹוה עֶלַא ןעֶסייַר ּוצ ֹוזַא טֹוט
 עֶלַא ןָא ןְּבייֵה נא רֶדייֵלק ירעֶייִז יֵנרֹויִלֲא
 רעֶד עֶלַא ןיִרעוֶו נוא ןעֶייֵרְׁש נּוא ןעֶנייוֵו ּוצ
 אייִז וצ ןייַנ םיִדּוהְי יִד זַא ןְהעֶו נּוא ןקאָרְש
 אייז םּוראָו ןאַמ ּוצ םוו טיִנ ראָנ ןָסיוִו נּוא
 הָמָחְלִמ לאָז רֶע ןאַמ טּפֹוה ןייק טיִנ ןּבאָה
 עֶצְנאַנ סאָד ןיִנעֶז םיִדּוהְי איִד טיִמ ןְטְלאַה
 םיִדּוהְי איִד נוא ןָפֹולְמְנַא רּוׁשַא ןּופ קְלאָפ
 הָיויע נוא אייז ןְנאַלְׁש נוא .ְּךאָנ אייֵז ןעֶנאָי
 ץֶרֶא ןּופ קָלאָפ םעֶד ראָג ּוצ ְּךעֶג טְקְיַׁש
 םֶד נוא ןעֶנאָי ְאָנ ייֵז לאָז ןעֶמ זַא לֵאָרְׂשִי
 רעֶד ןּופ םֹורַא טייֵנ אָיָלֹוח תיִּב ןּופ קְלאָּפ

 ְנאַטְְׁג זיא לִיַח םֶד יוִו טְרָא םָד ּוצ טאָטְׁש
 גוא
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 טאָה רּוׁשַא ןּופ ליַח סָד םאוָו ּוצ ןְמעֶנ נוא

 ןעֶלְמאַו נוא ןָפֹולְמְנַא ןיִעֶז אייַ זַא טְואָלעֶג
 ץלַא תֹואּובְּת נּוא רֶּבְליִז נּוא דְלעֶג ליִפ ןייֵא
 ןְראָונןְפאָלְטְנַא ןיִנעֶז נּוא טְואָלעֶג ייֵז ןֶּבאָה
 טְנאַיעֶג ְךאָנ אייז ןְּבאָה סאוָו םיִדּוהְי יד נּוא
 רָּבְליזנּוא רֶלאָנ ליִפ טְכאַרְּבעֶג ְךֹוא ןְּבאָה
 זיִא לֵארְׂשִי ץֶרא ןופ קְלאַפ עֶצְנאַג םֶד נּוא
 ןְהעֶז רֶד טֶה רויָכַא רעֶד :ּוא ןְראוָועֶג ְּךייַר
 לעיִפ ֹוזַא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז טאָה טאָנ זַא
 רֶעיִרְפ ןּופ טאָג ןייַז רֶע טְואָל רַפ ןְפְלאָהְג
 לַמ ְךיִז טֶה נּוא טאָנ ןָׁשידּוי ןיִא טֶּבֹולְנ נּוא
 ןָשיוִוְצ טְנעֶכעֶר רַפ ןְראוָועֶג זיִא נוא ןעוֶועֶג
 ןֵהֹּכ רָד גוא רֶדְניק עֶנייַז עֶלַא טיִמ לֵאָרׂשִי
 טיִמ אָיָלֹוח תיֵּב ןייק טְמּוק ּוהָיְתִּתַמ לֹודָנ
 תידּוהְיהֶׁשאעֶמּורְּפ יד ןְהעֶז ּוצ םיִנֲהֹּכ ליִפ
 ןעֶנאָז נא איז ןֶּבֹול נּוא תיִדּוהְי ּוצ ייֵז ןְמּוק
 ּוד םִיַלָׁשּורִי ןּופ ןֹורק יד טְסיִּב ּוד ריִא ּוצ
 זַא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ּוצ דֹובָּכ ןייֵא טְיִּב
 טְשְנעֶּבְג נּוא ןאָמעֶג הֶׂשעֶמַא ֹוזַא טְסאָה ּוד
 סאָד ראָנ נּוא ניִּבייֵא טאנ רַפ ןייַז ּוטְסְלאָז
 םוא טְלייֵט ןעֶמ נוא ןֵמָאְו ֵמָא טְגאָז קְלאָפ
 טְטּוג סָד ראָנ נּוא דְלעֶג םאָד ןְכִיֵלְמיִא ּוצ
 טְרֹודעֶנ טאָה םַע טְכאַרְּבעֶג טאָה ןעֶמ םוָו
 טיִנ תיִדּוהְי ּוצ :ּוא נאָמ ןְצייֵרְד הקְולֲח יד
 טאָה יֵנְרופיִלָא םִו ןֶכאַז יִטְסעֶּב עָלַא ןעֶמ
 ירעייט נּוא לירעֶּפ נּוא דְלאָנ ליפ טאַהעֶג
 ְךָלייֵרָפ רעייז ןיִנעֶז םיִדּוהי עֶלַא נוא רֶנייֵמְׁש

 נּוא טאָנ ןֶּבֹול נּוא ןעֶגְניִז נוא ןעֶצְנאַט נּוא
 . ּוצ טְגְניִלְק טְגאָז נּוא טאָג ּוצ טְגְניִז תיִדּוהְי
 ףֹוא טאָנ ּוצ טְליִּפְׁש נוא ןעקוּפ ףֹוא טאָנ
 .רייַז גְנאַועֶג יינא טאג ּוצ טְנניז נּוא ןֶּפְראַה
 רעֶד ןעֶד ןְמאָנ םֶטאָנ ןָא טְפּור גוא ְּךֶלייֵרְפ
 םעֶד טיִמ ןעֶריפ הָמָחְלִמ לאוו ןעקק טאָנ
 רקלעַפ ירעֶדְנַא טימ נוא רּוׁשַא ןּופ קְלאָפ
 שקעֶדַּבוֶּבאָה ייֵז זַא ליפ וזַא ןעוֶועֶג ןיִנעֶז ייֵ
 שְנעֶרְּב רַפ דְנאַל רֶזוא ןְטְלאָו יז רֶרָע יד

 איד נּוא טיִנְרַהעֶג ייֵז ןְטְלאָו ןְנאַמ איד נוא-+
 קעֶוַא אייז ןְטְלאוָו רֶדְניֵק איד טיִמ רָּבייַ
 טאָה טא} רֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד רֶּבֶא טְרִיִפעֶנ
 ןופ דְנעֶה איד ןיא ןְּבעֶגעֶנ ןאַמ טּפֹוה רֶעייֵז
 רָטְנּוא טאָה איִז תיִדּוהְי ְךֶרֹוד הָׁשא ןייֵא
 סאָד טייֵקְנֹוׁש ריִא ְךרֹוד טְכאַמעֶג יִנעֶמ
 ןּופ קְלאָפ םֶר גּוא םֵרְּפ נּוא יֵדָמ ןּופ קְלאָפ

 הכונח סנ

 ,טֶּמֹוה םעֶד ןּופ הָמָחְלִמ ילְּכ עֶלַא ׁשְרקִמַה

 ָךֶֶׂי קְלאָפ םָד רַפ ןַפֹולְטְנַא ויִא רּוׁשַא
 ג ןייֵמ גְנאַועֶג ייַנַא טאָג ּוצ טְגניִז םּורְד
 עֶסֹורְנ טָסּוט ּוד טאָנ רֹקְראַטְׁשַא טְסיִּב ּוד

 ןייד ןיִרעֶמְׁש ראַפ טיִנ ןעק) רֶנייֵק םיִׂשֲעמ
 ןייז םָע וכ ןאָמ טְסְליוֵו ּוד םאוָו הָבׁשֲחַמ
 הָנייֵטְׁש יִד גוא ריִד רַּפ ןיִרעֶטיִצ גְרעֶּב יד
 טייַנ ּוצ סְקאַוו איו ֹוזַא נאָז ןייַד רַפ ןעייִנ ּוצ
 ריד רַפ ךיִז ןְטְכְראַפ סוָו יד נּוא רעֶייַפ ןיִא

 םּוראָו ףֶליֵה עֶסֹורְג ןייַד ןעֶזיוו ייֵז ּוטְסּוט
 זַא רעֶמ טייַל עֶניִטְכְראָפ יד ּביִל טֶה טאָנ
 ייד ּוצ ןאָט ןעֶליוִו סאָו איד נּוא תֹונָּבְרִק
 ןיִא טּוט נּוא טאָנ טְהעֶז ֹוזַא תֹורָצ קֶלאָפ

 יז שאָה תֹולּפְּת עֶכְלעֶַא ְךאָנ הָמקִג ןייֵא ייֵז
 .איָלֹוח תיּב ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַנ םֶד נּוא ןאָטעֶג
 ְגנאַנעֶג ןיִנעֶז נּוא ןֶמּונעֶג ףונ ּוצ ְךיִז ןְּבאָה
 ּיצ תֹולָפִּת.עֶסֹורְנ ןעוט נּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק
 ליפ ןְגְנעֶרְּב גּוא ךיז ןעֶניִנייֵר אייֵז נּוא םאָנ
 תיֵּב ןיא ףֹוא טְנְנעֶה תיִדּוהְי נּוא תֹונָּבְרִה

 םָד ּוצ קעוֶוַא טְקְנעׁש יִז נּוא יִנְרְוּפיִלָא ןאַמ
 םֶה יז םו ןָכאַז יֵרעֶייִט עֶלַא ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב
 ,קְלאַפ םֶר ראָנ נּוא יִנָרֹוּפיִלָא ןּופ ןֶמּונעֶג ּוצ
 םעֶד ראַפ ְּךֶלייֵרְּפ ןעוֶועֶג ןיִנעֶז תיִדּוהְי נּוא
 ,אייֵו נּוא טייֵצ םיִׁשָרֲח אייֵרְד ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב
  ייֵז בֹומ םוי יו ְּךייַלְנ געֶמ עֶניזאָד יד ןָכאַמ
 ּוצ יז ןעֶייג ְךאָנ רעֶד טיִנ הָכאָלְמ ןייֵק ןעעט
 תיִרּוהְי רֶד טיִמ אֵיָלֹוח תיֵּב טאָטְׁש רייז
 .ץֶרַא ץנאנ ןיִא םֹורְג ןְראָועֶג זיִא איז נּוא
 .ןאַמ ןייק ןייֵמ ןֹוׁש טֶה תיִדּוהְי נּוא לֵאָרְׂשִי
 .ןיִא ןעֶציִו ןֶּביִלְּבעֶנ זיִא איז ראָנ ןְמּונעֶג טיִנ
 || איו וַא נּוא !ןאַמ ןֶמְׁשְרֶע םעֶד ןּופ זֹוהֹוםעֶד

 ראָי ףֶניִפנ טיִמ טְרָדְנּוה ןְראָועֶג טְלַא ויִא
 טְנייֵלעֶג יז טאָה ןעֶמ נּוא ןְּבְראָטְׁשעֶג יִז זיִא
 םֶד נּוא הָׁשַנְמ ןאַמ ריִא ןּופ רֶכֹק םעֶד ייֵּב
 יא געָט ןֶּבִו טְגאָלקעֶג ריִא ףֹוא טֶה קְלאָפ
 .ריִא ּוצ טְלייֵמ ּוצ ןעֶמ טֶה םֶטּונ ריא ראָנ
 טאָה תיִרּוהְי ליִפ איו נּוא םיִׁשְרֹוי םִנאַמ
 .צֵרְׂשִיּוצ רֶייֵפ ןייק ןֶמּוקְג טיִנ זיִא טְּבעֶלעֶג
 .ןהעָשעֶנזיִא הֵׂשֲעמ יד םָו גאָט םָד ןיִא נּוא
 .| א דיִמְּת ףואקֹוחַא טְכאַמעֶנ ןֶרּוי יד ןְּבאָה

 .| :טאָנ ןֶּבֹול ּוצ ףֹוא גאָטַא ןייַז לאָז סֶע
 םכּיְטְנַא ןּופ געֶט יִר ןיֵא ןעוֶוָג זיִא םַע יִהָיַוע

 ליפ ןְסינעג ןייא טֶה רֶעִוןויְךֶלָמ
 יה םיכלמ :

 ו
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 נּוא רָדְנעֶל נוא תֹונידְמ יִרְעִייִז טיִמ םיִכָלְמ

 טְכאַמעֶג בּורָח רֶע טאָה ןיִצעֶלאַּפ ירעֶייַז
 איִד נּוא רֶעייַפ ןיִא טְנעֶרְּב רַּפ ייֵז טֶה נוא

 הֶסיִפְּת רָד ןיִא ןְטְלאַהעֶג טֶה רע סו טייל .
 ּוצ טְואָלעֶג םֹורַא טיִנ לאָמ ןייק ייֵז רע טֶה
 םִי םעֶד ןּופ ןְטְראָּב םעֶד ףֹוא רע טֶה זֹוהי ֶו

 ץְלאַּפ ןָסֹורְגַא טיִמ טאָטְׁש עֶסֹורְנַא טעֶוּבעֶג
 יִר נוא טְצעֶועֶג ןייַרַא טאָה רֶע ןָכְלעוֶו יא
 ןיינ ְּךאָנ םֵכּויְטְנַא ןָפּורעֶג רֶע טאָה שאָטְׁש |

 ןעוֶועֶג זיִא סֶע םֹויַה יִהְיו םֹכּויְטְנַא ןְמאָנ
 םֶד הָכּולְמ ןייַז ּוצ ראָי ניִצְנאַוַוְצ נּוא ייֵרְד
 גיֶצְנאַַוְצ נּוא ייֵרְד טיִמ טֶרָדְנּוה ייוֵוְצ טְסייָה
 זַא נּוא ןְנאַטְׁשעֶג זיִא יִנֵׁש תִיַּב סאָד זַא ראָו -
 ץֶרֶא ןיִא ןעוֶועֶג רעֶדיוו ןעֶנעֶו ןעֶדּי איֵד !
 ּוצ טְכאַרְטַּב תּוכְלַמ רֶד ְּךיִז טאָה לֵאָרְׂשִי |
 רֶע טאָה לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ םעֶד ץְכעֶלְׁש ןאָט !
 טְגאָזעֶג ייֵז טֶה נּוא םיִצֵעְוי עֶנייַז ּוצ ןְפּורעֶג |

 ןְּבאָה ריִמ סאו ןֶדּוי עֶלַא ְּךאָד טְסייוֵו ריִא
 טאָּבעֶגעֶרעֶזְנּוא טיִנ ןְטְלאַה ןְמּונעֶג ןייַא ייֵז
 ראָנ הָנּומֶא רעֶזנּוא ןיִא טיִנ ןעֶּבייֵלְנ נּוא
 םורד הָלְּפִמ רעֶזניא ּוצ ייֵז ןְפאָה ניִדְנעֶמְׁש |

 ןאָמ ןואָל טי יי ןעֶלאָז ריִמ זַא טְכעֶר יא
 ןקְראַטְׁשְךיו ְפְראַדַּב ריִמ ּוא ןעֶליוִו רֲעייַז
 תֶּבַׁש תֹוָצִמ ייֵרְד יד יז ןּופ ןייַז ּוצ לַמַבָמ -
 תֹוָצַמ ייֵרְד יד םּוראוָו הָליֵמ נּוא ׁשֶדֹוח נּוא !

 טֶה טייצ רד ןיִא עֶטְסעֶרְנ ירד ייֵז = ןיִנעֶו

 יִנֹׁש ןייַז טקִיִׁשעֶג סֵכּויִטְנַא תּוכְלַמ רעֶד |

 ר ישיבע

 ןייֵא טיִמ רונָקנ ןָפּורעֶג טֶה ןעֶמ םוָוְךֶלמָּל
 טאָטְׁש איִד טְרעֶנעֶלַּב טאָה נּוא לִיַח םֹוהָנ !
 ןָדּוי איד זַא ןעוֶועֶג רַזֹונ טאָה נּוא םִיַלָׁשּורְי
 תֶּבַש תֹוָצִמ אייֵרָד איד ןייַו לֵטִבְמ ןעֶלאָז !
 טְנְלאָפְג טיִנ םיִא ןֶּבאָה ייֵז ראָנ הָלֲיַמ ׁשֵדֹוּח |
 ןְשְנעֶמ ליפ טיִגְרַהעֶג םֹוא יִיז ןּופ רֶע טאָה |
 טֶּפאַחְנ טֶה טייַל תֹוליָיֲח יד ןּופ רֶנייֵא נוא
 הּכ ןנחֹויןֵּב ּוהוְתִּתִמ ןּופ רעֶטְכאָט איד |

 עֶסֹורְנַא ןעוֶועֶג זיִא יִז לייַַו םּורָד יִאָנֹומְׁשִמ
 ןעוֶועֶג הֵנֵוְמ ריִא טיִמ טאָה נּוא רַאֹוּת תַּפָי

 ןְּבאָה םיִנָוָי איִד נּוא .הָרֹוּת רֶּפַס ןייֵא ףֹוא |
 ישְרָק ןיִא ׁשֶדְרַמַה תיֵּב םָד ןיא טְלעֶטְׁשעֶנ |
 טְלֹוקְג ְטְראָד ְּבאָה נוא ןייֵטְׁש ןייֵא םיִׁשָדַּק |

 ןייַרַא אייֵז ןְּבאָה טּולְּב סאָד נּוא ריִזֲח ן'
 זַא נוא ןייַרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא טְכאַרְּבעֶג |
 ןהּכ ּוהָיְתִּתַמ ןּופ ןּוז רֶמְצֶלִע רעֶד הָדּוהָנ |

 וטת הכונח סנ

 ָנֹורְּב רייז רֶע זיא טְרעֶה רָד םָד טֶה לֹודְנ
 דְרעוֶוְׁש עֶסֹורְג ןייֵא ןְמּונעֶג רע טֶה ןְראוָועֶג
 נּוא רֶרייֵלְק יד רֶטְנּוא ןאָמעֶג ןָא יִז טֶה נּוא
 וַא נּוא רֹונְקַנ ְּךֶלֶמָל יִנֵׁש םּוצ ןְנְנאַנעֶג זיִא
 ץְלאַּפ ןייַז ןּופ רֶעֹוט םֶד ּוצ ןְמּוקעֶנ זיִא רֶע
 זיִא רֶע סאוָו טְכעֶנְק םעֶד ןְטעֶּבעֶג רֶע טֶה
 ּוצ ןעֶנאָו לאָז רֶע רֶעֹוט םָד ףֹוא ןְנאַטְׁשעֶג
 ֵהּכ ּוהְיְתִּתַמ ןּופ ןּוז רֶד הָדּוהְי זַא רעֶה ןיינ
 טְכעֶנְק רעֶד טאָה םיא ּוצ ןְמּוקעֶג זיִא לֹודָנ
 םֶד ןיִא טייֵטְׁש הָדּוהְי זַא 'רֹונֹקַנ ּוצ טְנאָזעֶנ
 ןייג ןייַרַא רֶע זאָל טְנאָועֶג רֹונְקִנ טֶה רֶעֹומ
 ןייַרַא ויִא הָרּוהְי זַא גּוא . ןייַרַא ּבּוטְׁש ןיִא
 טְסאָה ּוד טְגעֶרְפעֶג רֹונְקִנ םיִא ׁטֶה ןְמּוקעֶג
 םעֶד ןיִא נּוא רימ ןיִא ןעוֶועֶג דַרֹומ ְךֹוא
 ְךיִא אָי אָי טְרעֶפְנֶעֶג םיא רע טאָה תּוכְלַמ
 טְגיִדְניִועֶג עקאט טיִמ רעד ּבאָה ְךיִא םייוַ
 ריִד ּוצ ןְמּוקעֶג ןייֵלַא ְךיִא ןיִּב טְנייַה ראָנ
 .סאָו נּוא דְנעֶה יד ןיִא ריד ייַּב ןיִּב ְּךיִא נּוא
 םיִא טֶה ןאָט ריִמ טיִמ ּוטְסְנעֶמ טְסְליוִו ּוד
 סאָד טְפאָה ּוד לייַַו םּורָד טְנאַועֶג רֹונְקָנ
 טיִנ ְךיִד לעוֶו נּוא לַחֹומ ריֵד ּךיִא ןיִּב ןאָטעֶג
 ןֵביִרְּפ ְךיִד ְךיִא לעוֶו םָד טיִמ ראָנ ןיִגנְראַה
 טְסְלאָז ּוד נּוא ריֲִח ןייַא ןְּבעֶג ריִד לעוֶו ְךיִא
 ןּברק) ןייֵא רַפ ןְגנעֶרְּב ףֹוא נּוא ןעֶלֹוק םיִא
 טְלעֶטְׁשעֶג ןֶּבאָה ריִמ םָו ןייֵטְׁש םעֶד ףֹוא
 ְךיִמ טֶסעֶוו ּוד זַא נּוא ׁשֶדְקְמַה תיֵּב םָד ןיִא
 סאָד ןצְנאַג ןיִא ריִד ְּךיִא לעֶו ןְגְלאָפ סאָד
 ןאָמ ּוצ ןָא ְּךיִד ןָפאַׁש לעוֶו נּוא ןייַז לַחֹומ
 ייֵז טְנאָרְמ תּוכְלַמ רעֶד סאוָו םיִׁשּוּבְלַמ יד
 תּוכְלַמ םָד ףֹוא ןְטייַר ןְכאַמ ךיד לעוֶו נּוא
 ןעֶמ טעוֶו ןֵסאג עֶלַא ןיִא נּוא דְרעֶפ טייַר
 נּוא ןֶליִּפְׁש ריִד רַפ טעֶו ןעֶמ נּוא ןֶריִפ ְךיִר
 םיא טאָה רעֶה ןְטְסעֶרְג םעֶד יו ְךייַלְג ןֵגְניִ
 טְסייוַו ּוד רעֶה ןיימ רעֶה טרעֶפְנעֶג הָדּוהְי
 טֶרָטיִּב רַפ רֶעייז ןיִנעֶז ןֶרּוי יִרעֶוְנּוא זַאְּךאָד
 לע ְךיִא זַא נּוא ןֶדייֵל ייֵז סאוָו תֹורָצ טיִמ
 ןיִלעוֶו ׁשֶדְקִמַה תיֵּב 'םעד ןיֵא ןאָט ְּךאַז איד
 טְניִפעֶג סֶע זַא ֹוזַא ראָנ ןְנֶייִמְׁש רֵּפ ְּךיִמ ייֵז
 עֶנייַד רַּפ ְּךיִא לעוֶוןייֵטְׁשַא ריִד רַּפ אָד ְּךיִז
 ּוד ראָנ ריִזֲח םעֶד ןייַז ביִרְקַמ אָד ןעֶנֹוא
 ןניִפעֶג םאְוו ןָׁשְנעֶמ עֶלַא זַא ןְפאַׁש טְסְלאָז
 ןֵדּוי יד יִרְּכ ןְטעֶרְמ ּפָא ןעֶלאָז ריד ייֵּב ְּךיז
 יז זַא קג דֹונְקִנ שֶה ןֶסיוִו טיִנ ןעֶלאָז
 ןעלאו }
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 גּוא ןְנְנאַנעֶג םורַא ייֵז ןיִנעֶז ןייֵג םורַא ןעֶלאָז

 ׁשְנעֶמ םּוׁש ןייק זַא ןהעז רֶד טֶה הָדּוהְי זַא
 טיִמ רֶע ראָג ץעֶלאַּפ ןיִא ןְּביְִּבעֶג טיִנ זיִא
 ּוצ ןעֶנֹוא עֶנִייז ןְּבֹוהעֶג ףֹוא רֶע טאָה רֹונְקִנ

 ןופ ְךיִמ קְראַטְׁש ןְטעֶּבעֶג םיִא טֶה גוא טאָנ
 * ןֵמּונְג סֹורַא טֶה נּוא ןיִגעוֶו ןְמאָנ ןְגיִלייֵה ןייַד
 טֶה נּוא רֶדייֵלְק יִד רֶמְנּוא ןּופ דְרעוֶוְׁש יד
 ןיִא ןָפֹולְטְנַא זיִא גּוא רֹונְַנ ּוצ ןְכאַמְׁשעֶג
 טימ ןעֶייִרְׁש ןֶּבֹוהעֶג ןָא טֶה נּוא ןייַרַא םאֵנ
 לאָז טאָנ ןיִא טְּבייֵלְנ רַע םו רָד ייֵרְׁשעֶנַא
 וצ ְךיִ ןֶּבאָה ריִמ ּוצ ןעֶלְמאַז ןייֵא ְּךיִז רֶע
 איד ןּופ םירוּבג עלא טְלעֶמאַועֶג ןייֵא םיִא
 ְךאָנ טְנאָי ייֵז ּוצ טְגאָועֶג הָרּוהְי טֶה םיִדּוהְי
 םּוראוָו ןְמּוק ייּב ייֵז רָביִז טעוֶו ריא דְנייַפ יד
 יד ןָּבאָה טיִנְרהעֶג ְךיִא ּבאָה ןָמְצֶלֲע רֶעייֵז
 ןֵטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ לֶיַח םעֶד טיִמ םיִדּוהְי
 טיִמ דְנעֶזוט ןְּביִז טיִנרהעֶג ייז ןּופ ןְּבאָה נּוא
 ןֵשְנעֶמ גיִצְּביִו גּוא;אייוֵוְצ טיִמ טֶרָדְנּוה ןְּביִז
 ןייז טיִמ ןיִרעֶדְנַא םעֶד טֶה רעֶנייֵא םָו ץּוח
 .טֶה ןָא טייצ רֶד ןּופ נּוא טיִנְרַהעֶג דְרעוֶוְׁש
 ףֹואטְסייֵה םָד (י'בכמ ןְּפּורעֶג הָדּוהְי ןעֶמ
 הָמָחְלִמ שיא ןייֵא נּוא רֹוּבִנַא תינָי ןֹוׁשָל
 רעֶד םֶכּוְטְנַא תּוכְלַמ רעֶד טֶה לייוו רעֶד
 טיִנְרַהעֶג זיִא רֹונקַנְּדִלִמְליִנׁשןייַז זַא טְרעֶה
 טאָה ןאָטעֶג קְנאַּב רֶעייֵז םיִא טאָה ןְראָועֶג

 םּורְנאַּב ןְמְּביִלעֶג ןייַז ןעֶפּור טְקיִׁשעֶג רֶע !
 יִנֵׁשַא ראַפ טְכאַמעֶג םיִא טאָה נּוא עֶׁשֶרָה
 הָדּוהְי םוו רֹונְקִנ ןּופ טְרָא םָד ףֹוא ְךֶלֶמָל
 ּוצ טאָה םַכּויְטְנַא גּוא טיִנְרַהעֶג םיִא טאָה

 יִד םָו טְרעֶהעֶג טְפאָה ּוד ןְכאָרְפְׁשעֶג םיִא
 אייז ןְּבאָה לִיַה ןיימ ןאַמעֶג ןְּבאָה םיִדּוהְי
 טְּבּורַג יֵז ןְּבאָה ןעֶראָׁש עֶנייַמ נּוא םיִגְרַהעֶג
 ןָא טְסְלאָו נּוא אייֵז ףֹוא ףֹוא ייֵמְׁש דְנּוצַא
 טאָה ןעֶדייֵל גוא תֹורָצ עֶסֹורְג אייֵז ןאָמ
 עֶסֹורָנַא טְלעֶמאַועֶג ןייא עֶׁשְרָה םיִרְנאַּב

 רוונ טאָה נּוא םיִדּוהְי יִד ןּופ ליִּפ טיִנְרַהעֶג
 לֵמַכְמ ןעֶלאָז םיִּוהְי יד זַא הָריזנ יִד ןעוֶועֶג
 ןיִא נוא ׁשֶדֹוח הָליִמ תֶּבַׁש ןּופ תֹוָצִמ יד ןייז
 םּורָנּב ןופ טְכעֶנַק יד ןִמוקעֶגיִנעֶז טייֵצ רֵד
 ןנִפעג ְּבאָה ייֵזוַאטְלייֵצ רָד םיִא ןְּבאָה נּוא

 הכונח סנ

 .תּוכְלַמ םָד םּוראָוו תָּבַׁש םיִא ןעור ןְטְראָד

1 
 ףניק ןייַו ןעוֶועֶג לַמ טֶה רע םִז ידּוהְי ןייֵא
 םיִא לאָז ןעֶמ זַא טֶּפגִׁשעֶנ םיִרָנאַּב טאָה
 וצ ןְגנעֶרְּב ףֹוא דְניק םָד נוא ּבייוו ןייַז טיִמ
 ןגנאָהְג ףוא ייֵרָד עֶלַא ייֵז טֶה ןעֶמ גוא םיִא
 הָשֲא ןייַא טאָה נאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיִא נוא

 ןעוְג לַמ טֶה איז םעֶכְלעֶו דֶניֵק ריִא ןְמּונעג
 העָר ףֹוא ןְגְנאַנעֶג ףֹורַא םיִא טיִמ זיִא נּוא

 קְראַמְׁש ןייֵא םיִמ ןָניִרׁשעֶג טאָה נוא רֶעֹומ
 טיִנ רימ ןיִלעֶו .הָליִמ ןופ הֶוְצִמ איד לוק
 םאָד ןְפְראָועֶג ּפאָרַא שאָה נוא ןייַז לַטַבְמ
 ךי יז טֶה םד ְךאָנ נּוא דֶרֶע רָד ףֹוא ֶניִק
 יייֵז נוא דֶרֶע רֶד ףֹוא ןָּפְראוָועֶג ּפאָרַא ְּךֹוא

 .  +ןְראָועֶג טייֵטעג עֶרייֵּב ןיִנעֶז
 ןְּבאָה טייֵצ רֶגיזאָד רעֶד ןיִא (םֵהָה םיִמָיַּבנ

 | דִנעֶומ לייֵה ןייא ןיִא ןְטְלאַהאַּבְּדיִ
 .ןינעק ןיִלאָז ייֵז יִרְּכ הָׁשִא ןייֵא טיִמ םיִדּוהְי

 .ןעֶמיִה טעוֶו סאוָו רעֶד ןעוֶועֶג זיִא לעֶפאַּב
 ,ןעֶמ טאָה ןיִרעוֶו טייֵטעֶג רֶע טעוֶו תָּבַׁש
 ,טאָה םיִרְנאַּב ּוצ ןְסיוו ּוצ ןְּבעֶנעֶג ןּופ רעֶד
 אייז זַא נוא טייל סֶליֵיַח עֶנייַז טְקִיִׁשעֶג רֶ
 .לייַה רעד ןּופ ריִט רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִנעֶז
 יז ןְּבאָה גּוא םיִדּוהְי איִד ןָפּורעג ייֵז ןְּבאָה
 ְךיִז ריִא טעֶו זָנּוא ּוצ םֹורַא טְמּוק טְנאָועֶג

 .עֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ טֹוט םעֶד ןּופ ןייַז ליִצַמ
 ,םָליוִו סאָו ראַפ רֶמאָפ ןייֵא טאָנ ןייֵא ראָנ
  ריִמ נוא ןעֶׁשיִמ םֹוא ְךיִז זְנּוא םיִמ טיָנ ריִא
 . ןופ םיִרּוהְי איד נוא קְלאַפ ןייֵא ןייַ ןיִלאָו

 .םינ ייֵז ןְבאָה נוא ןגיָׁשעֶג ןְּבאָה לייֵה רעֶד
 םיִני יד ןְּבאָה טְראוו ןייק ּוליִפֲא טְרעֶפְנעֶג
 .טייַנ םיִדּוהְי איֵד ּוצ םְנאָזעֶג לאָמ ןייַא ְךאָנ
 .רעֶונּוא ןּופ ןיִסֶע טעֶוֶו ריִא זְנּוא ּוצ םֹורַא
 .גוא ןייוַו רַזנּוא ןופ ןְקְנּורְמ טעוֶו נּוא טֹורְּב
 .ריא טְלאָז ןייַנ םֹורַא טיִנ טעוֶו ריִא בוא

 .ריִא טעֶו לייַה רָניִזאָד רעד ןיִא זַא ןעֶסיוִו
 איז םיִדּוהְי איד ןְּבאָה ןיִרעֶו טייֵטעֶג עֶלַא
 / טיִנ ראָנ וָנוא טיִמ םעֶו ריִא טְרעֶפְנֶע
 . קעֶוַא ָנּוא טְליוִו ריִא סאוָו סאָד נּוא ןֶכאַמ
 .חַּפ זיִא סע טְסנִיֵר םְטאָג רֶוְנּוא ןּופ ןֶסֹוטְׁש

 ; טייטעֶג עֶלַא אָד ןיִלאָז ריִמ זַא רֶכייֵלְג זנּוא
  ןייז תֶּבַׁש לֵלַחְמ ןילאָז ריִמ רעֶרייֵא ןיִרעוֶו
 .ץְלאָה טֶכאַרְעגםינו יב ןְּבאָה טְאָעֶר



 ןָא הָרֲעֶמ רעֶד ףֹוא ץְלאָה םאָד ןְּבאָה נּוא
 דאַפ ןְניִרְד ןיִנעֶז םיִדּוהְי עֶלַא נּוא ןֶדְנּוצעֶנ

 :ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּב :
 טאַהעֶג טאָה לֹודָנ ןֵהּכ ןְנִחֹוי ןֶּב ּוהָיְתִּתַּמ -

 רעֶד ןעוֶועֶג זיִא הָרּוהְי ןז ףָניֵפ -
 נתֹוי רֶרעֶדְנַא רֶה ןעועֶג זיִא ןֹועְמִׁש רֹוּכְּב !
 רֶד ןעוֶועֶג זיִא ןָתָנֹוי רֶטיִרְד רעֶד ןעוֶועֶג זיִא
 רַמְּפיִּפ רעֶד ןעוֶועֶג זיִא רֶועֶלָא נּוא רָהְרעֶּמ .

 רעֶד סאָד ןְּבאָה רעֶדְניק-ףֶניִּפ איָד זַא נּוא
 נּוא ןְראועֶג גיִרֹורְט רייז ייֵז ןיִנעֶז טְרעֶה |

 הֶמָחְלמ ןעֶּבאָה גּוא טְקְראַטְשנ ךו וו
 ןייַז ןּופ ןֶּבאָה נּוא םיִרְגאַּב טיִמ ןעֶמְלאַהעֶג |
 יִרָנאַּב גוא טעֶגְראַהעֶג םֹוא ליִּפ הָנֲחַמ |

 ןְפאָלטְַא ןיִנעֶז לַיַח ִׁשְנַא ליִּפ טיִמ ראָנ ןייַלַא
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא םיִרָנאַּב נוא ןְראוָועֶג
 ּוד טְגאָועֶג םיִא טאָה נוא םַכֹויְטְנַא תּוכָּלַמ |

 טייקְׁשיִראַנַא ןּוטעֶג טְסאָהּודזַא ןָטיוִוטְסְלַאָז

, 

 טי

 הָמָחְלַמ טְקיִׁשעֶג ְךיִמ טְסאָה אּוד סאו
 " ןייַז לַמַבְמ לאָז נּוא םיִרּוהְי יֵד טיִמ ןְֵלאַה |
 טעוֶו רֶנייֵקצמּוראוָו תֹוָצְמ ייֵרָד איִד יִיז ןּוּפ !
 רֶרניֵק ףניִּפ יד ןינעקַא ןייִטְׁשאַּב ןנאק טיִנ !
 ןיִנעֶו אייֵז םּוראָָו לֹודָנ ןֵהֹּכ ּוהָיְתִּתַמ ןוּפ |

 איד ןּופ רעֶגְניִרְג נּוא ןֶּבייֵל ןופ רעֶקְראַטְׁש
 ּוטְסְלאָז טְסֶליוִו אּוד ּבֹוא ראָנ םֵרעֶלְדָא
 הָכולְמןייַר ןופ ררעֶדְנעֶל עֶלַא ןיא ןּבייֵרְׁש
 ןיִרעָה עֶלַא ריַד וצ ןֵלְמאַז ןייַא ְךיז לאָז םָע !
 םּוראָו ליַח ליִפ טיִמ רעֶדְנעֶל עֶנייַד ןּופ
 ראָג אייֵז טיִמ ןעֶמ טעוֶו לִיַח ליִסיִּבַא טיִּמ |
 ןיִרעוֶו ׁשיבְמ ְּךאַנ טְסעוֶו ּוד נּוא ןֵּכאַמ טי
 םעֶד ןְלעֶפעֶג אַ יד זיִא םיִכָלְמ עֶלַא ראַּפ
 עֶנייַז עֶלַא ןיא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה נּוא תּוּכְלַמ

 ְךיִ ןיִלאָז אייֵז זַא ןץרעֶה ירעייו ּוצ רעֶדְנ

 ּוצ גאָט ןְטְצעֶועְֶפָא םעֶד ףוא ןעֶלְמאַ
 ייֵז נּוא לִיַח ליִּפ טיִמ ןירַא ץְלאַּפ ןיִא םיִא
 ןַיז ילְּכ ְךיִלְציִנ טיִמ ןאָעֶנ ןָא ןייז ןילא

 עֶרעֶרְנַא םֶד ןְמּוקעֶג זיִא עֶׁשֶרָה םיִרְגאָ
 טְרעֶנעֶלאַּב טאָה נּוא םִיַלָשּורְי ןייק
 רֶעֹומ יד ןָטְלאַּפְׁש ּוצ טאָה נּוא טאָט
 נוא ׁשֶרֹקַמַה תיֵּב ןיֵא ןְגְנאַגעֶג ןייַרַא זי
 נּוא ְךאָרְּב ןעֶצייֵרְד טְכאַמעֶג םיִא ןיִא
 איֵד ןיִלעֶוֶו דָנּוצַא זַא טְכאַרְטעֶג ְּךיִ

 םיִדּוהְי יִד טיִמ ןאָמ לעוֶו ְךיִא נּוא לִיַח ל

 הכונח סנ

 .םאָה ְךיִא תַמָחַמ ןָמיק ייֵּב יִנְךיִמ ם

 וטת

 טאָה ְּךֶרָּבִתַי םֵׁשַה לעָּבִא זיִא ןְליוו ןיימ יו
 ןופ רעֶדְניִק איִד נוא טְֶכאְַטעֶג ֹוזַא טיִנ

 רעֶר ןיִא ןעֶמקעֶג ןיִנעֶז לֹודָג ןֵהֹּכּוהָיְתִּתַמ
 ןיֵא ךיז ןְּבאָה ייד נוא דָעְלִנ הָּפְצִמ טאָטְׁש
 דַוֹונ ןעֶּבאָה נּוא םיִדּוהְי ליפ טְלעֶמאזעֶג
 ןיִא טְׁשְטאקעֶג ךיי ןְּבאָה גוא ןעֶוועֶג תיִנֲעַּת
 לאָז רֶע זַא טאָנ ןופ ןְטעֶּבעֶג ןֶּבאָה נּוא ׁשַא
 אייֵרְׁשֶעָג רֶעייֵז נּוא ןֶּבאָה תֹונָמֲחַר ייֵז ףֹוא
 םמאָנ טאָה לָמיִה םעֶד ויִּב טְכייֵרְגעֶג טאָה
 לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַז ףוא טאַהעֶג תֹונָמֲחַר
 ןייַז ןופ הָאְנֹק איד ןְמּונֶג ןָא ְךיִז טאָה נּוא
 ןרעֶדְנַא םעֶד ףוא נּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא דְנאַל
 - .ֹודָנ ןֵהֹּכ ןֶנֶחֹוי ןֵּב ּוהָיְתִּתַמ אייֵז טאָה גאָמ
 רֶע טאָה רעֶדְנּזאַּב ןעֶכיִלְטיִא טְשׂשְנעֶּבעֶג
 טאָה םִעעֶכְלעֶֶו הָכָרְּב ןייַז טיִמ טְׁשְנעֶּבעֶג
 טייג טְנאָועֶג ייֵז טאָה נּוא טְרעֶקעֶג םיִא ּוצ
 םֶטאָנ ןיִא םקונ ְּךיִז טייַז נּוא רֶדְניֵק;סֹורַא
 םורַא עֶלַא נאָמ םעֶד ןיִא אייֵז ןיִנעֶז .דִנייֵּפ
 טיִמ ןְשְלאַהעֶג הָמָחְלַמ ןּבאָה גוא ןעֶגְנאַנעֶג
 טעֶנְראַהעֶג םֹוא ייֵז ןּופ ןְּבאָה נּוא דְנייַפ יִד
 טֶגְרַהעֶג זיִא טְלאָמעֶד נוא ןָׁשְנעֶמ ליפ רֶעייֵ
 ּהָיְתִּתַמ ןּופ רֹוכָּב רֶד יִּבְכַמ הָדּוהְי ןְראוָועֶג
 טְניִרְּביִא איִד זַא נּוא לֹודְנ ןֵהֹּכ ןְנֶהֹוי ןָּב

 רָטֶצְלע רֶעיי ַא ןְהעֶז רָד ןְּבאָה עֶנייַ רֶריִרְּ
 זיִא ןְראוָועֶג טעֶנְראַהעֶג זיִא הָדּוהְי רָדּורְּב

 נּוא ןְראוועֶג ןְנְנאַג ּוצ אייז ןיִא ץֶראַה רֶעייֵז
 רעֶטאַפ רֶעִייַז ּוצ טְרעֶקעֶג םּוא ְךיִז ןעֶּבאָה
 מאה סאוָו טְנעֶרְפעֶג רֶמאָפ רעֶד ייֵז טאָה
 ייז ןְּבאָה ןָמּוק ּוצ טְלייַאעֶנ ֹוזַא טְנייַה ריִא
 ויִא הָדּוהְי רָדּורְּב רֶוְנּוא זַא טְרעֶפְנֶעֶנ םיִא
 ויִא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶדאוָועֶג שעֶנְראַהעֶג
 דָנעֶה איִד נּוא ץְראַה רונּוא ןעֶגְנאַג ּוצ זָנּוא

 ןֵהּכ ּוהָיְתִּתַמ רעֶּבָא טְואָלעֶג ּפָא ריִמ ןְּבאָה
 דייַר יִרֲעייַז ףוא טְגעֶרְפעֶנ טיִנ טאָה לֹודָנ
 טֹוט םעֶד ףֹוא גיִרֹורְמ ןעוֶועֶג טיִנ זיִא נּוא
 איִד טְסייֵרְשעֶג טאָה נּוא הָרּוהְי ןּוז ןייַז ןּופ
 נּוא דייֵר עֶמּונ טיִמ רעֶדְניִק עֶנייַז עֶניִרְּביִא
 ראַפ טְנאָועֶג אייז טאָה נּוא טְסייֵרְט טיִמ

 ןעֶראָועֶג טייֵטעֶג זיִא רעֶדּורְּב רעֶייַא ראוָו
 םּורְה רֶנייַפ סְמאָנ רֶּביִא הָמָחְלִמ רעד ןיא
 ךיא נּוא גיִרֹורְמ ןייַז ריִא טְלאַז סאוָו ראַפ
 רעֶד ןיא טְנייַה ןייֵ ְךייַא טיִמ לעֶו ןייַלַא

 זַא זָנּוא ּוצ זיִא הָליִלָח נּוא ןייַרַא הָמָחְלִמ
 רימ

= 
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 ןיינ טיִנ נוא טאָנ ןיִנעקַא ןֵגיִרְנִז ןיִלאָז ריִמ
 רָזנוא ראַפ דָנייַפ יד טימ ןְטְלאַה הָמָחְלִמ
 טעֶמְׁש עֶרעֶונּוא ראַפ נוא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ
 טעוו טאָנ ןעֶשְנעֶמ טייַז גּוא ְךיִז טְקְראַטְׁש
 ףיִא ּבֹוא נּוא געוו רֶוְנּוא ןיִא ןְקילְנאַּב זְנּוא
 ריִא טְלאָז ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ןייֵג טיִנ טָליוֵו
 םֶד ןיִא ןֵראָל ראַפ עֶלַא ןיִנעֶז ריִמ זַא ןָסיוִו
 טיִמ לֹודָנ ןַהֹּכ ּוהָיְתִּתַמ זיִא גאָט ןעֶגיִזאָד
 ןֶּבאָה נּוא ןְגְנאַנעֶג םֹורַא רעֶדְניִק ריִפ עֶנייַז
 טאָנ נוא דְנייַפ יִד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ
 גוא דְנעֶה יִרָעייַז ןיִא ןְּבעֶגעֶג רָּביִא ייֵז טאָה
 ייֵז ןּופ עֶטְצֶלע עֶלַא טעֶגְראַהעֶג םֹוא ןְּבאָה
 נּוא טייֵמעֶג אייז ןְּבאָה םְרעֶטייֵר עֶלַא נּוא
 רעֶייִז אייֵ ןּופ ןְראוָועֶג גֵרֲהָנ זיִא טְלאַמעֶד
 רַּביִא ןיִנעֶז סאוָו עֶניִרְּביִא יד נּוא לִיַח ליפ
 רעֶנעֶי ןופ ןְראוָועֶג ןְפאָלְטְנַא ןיִנעז ןְּביִלְּבעֶג
 םיִרָנאַּב ְךֶלֶמְל יִנֵׁש רעֶייֵז נּוא םַי םעֶד טייַז
 רעייַפ ןיִא טְנעֶרְּב ראַפ אייֵז ןְּבאָה עֶׁשֶרָה
 ןיִא זיִא ּוהָיְתִּתִמ ןּופ ןּוז רעֶד רֶנֲעְלֶא ראָנ
 זַא נּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶטעֶרְט ּוצ הָמָהְלִמ רעֶד
 ליח ןייַז זַא טְרעֶהעֶג טאָה ְּךֶלָמַה טֵכויְטְנַא
 .ְּךֶלֶמָל הָנָׁשַמ םָד נּוא ןֶראוַועֶג טְנְרַהעֶנ זיִא

 רֶעייפ ןיִא טְנעֶרְּב ראַפ ןעֶמ טאָה םיִרְנאַּב
 ןְפאָלטְנַא זיִא נוא ןְקאָרְׁש רֶה ְּךיִז רע טאָה
 נּוא םִי םעֶד ןּופ לְנְניִא ןייֵא ףֹוא ןעֶראוָועֶג
 םיִא ןעֶמ טאָה ןעֶמוקעֶג יִא רֶע ןיהַא ווו
 רֶנעֶפאָלְטְנַא רָד טְסייֵה םֶדָחַרֹוּב רֶד ןפּורעג
 ןְראָועֶג ןָראָל רַפ זיִא ןָא טייַצ רָד ןּופ נּוא
 הָכּולְמ ןייַז ןּופ רַכְז רעֶד נּוא ןְמאָנ רעֶד
 רעֶדְניִק עֶנייֵז טיִמ לֹודָנ ןֵהֹּכ ּוהְיְתִּתַמ נּוא

 הָמָחְלִמ רעד ןּופ טְרעֶקעֶג םּוא ְךיִז ןעֶּבאָה
 ויָלֵסַּכ ׁשֶדֹוח ןיִא גאָט גיִצְנאוָוְצ נּוא ףֶניִפ

 ןייַרַא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶמיוקעֶג ןיִנעֶו גוא

 ה הי" תכונה סנ
 איִד סאוָו רָמְרֶע יִד טְכעֶר ראַפ ןְּבאָה נוא !

 ןעֶּבאָה :וא טְכאַמעֶג עֶלאַק ןעֶּבאָה םיִנְְי

 רָמאָט טְכּוזעג ןְּבאָה נּוא הָרְוֲע יִד טְגיִנייֵרעֶג
 ןָא ןיִלאָז יז לֶמֹוּב לֶסיִּבַא ןְנּופעֶג ייֵז ןיִלעוֶו
 .ןייֵא ראָנ ןְנּופעֶג יז ןְּבאָה הָרְונִמ יד ןֶדְניִצ
 ןעוֶועֶג זיִא לעֶניִרק םאֶד לֶמֹוּב טיִמ לֶגיִרְק
 םעֶד ןּופ הָמיִתֲח רעֶד טיִמ טעֶמֶתַח ראַפ
 פֶמֹוּב רעֶד וַא טְסיוִועֶג ייֵז ןְּבאָה לֹודָנ ןֵַהֹּכ

 ןְפאָרְטעֶג ְךיִז טאָה ייַּב רעֶד נּוא רֹוהָמ זיִא .
 .ןעֶמ סאו לֶמֹוּב רעֶד םּוראָו םָנ רעֶסֹורְגַא
 ,םִע ניִנייוַו ראָג ןעוועֶג זיִא ןְניִּפעֶג םיִא טאָה
 גאָט ןייֵא ראָנ ןעֶנעֶרְּב טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה
 ,ןּופ זַא הָכָרְּב איֵד ןְּבעֶנעֶג טאָה ת"ישה נּוא
 טְכַא טְנעֶרְּבעֶג ןעֶמ טאָה לָמֹוּב לָסיִּב םעֶד
 ,איד ןְּבאָה םַנ ןעֶניִואָד םעֶד רָּביִא נּוא גאָמ
 ןְמּונעֶג רעֶדְניק יִרְייַז טיִמ ְךיִז ףֹוא םיִדּוהְי
 גאָט טֶכָא ןָכאַמ ןיִלאָז אייז זַא גיִּבייֵא ףֹוא
 .ׁשֶרֹוח ןיִא גאָט גיִצְנאוָוְצ נּוא ףניִפ ןּופ הָּכּונֲה
 ,טְהּורעֶג ןְּבאָה ייֵז םאֶוו גאָט םָד ןיא ויָלְסִּכ
 יז ןיִלאָז גאָמ טֶכָא יד נּוא דנייַפ יִרָעייַז ןּופ
 . טייַצ לאָמ עָטּונ ןְכאַמ נּוא טֶכיֵל ןָדְניִצ ןָא
 ןָנאָז נּוא טייל עֶמיִרָא ּוצ הָקָדְצ ןָּבעֶג נּוא

 .ןְכאַמ לאָז ןעֶמ ןָניִואַד םעֶד ייַּב לַלַה ץְנאַנ
 . טיִמ טאָה שאָנ רֵקְראַטְׁש רָוָנּוא סאוָו ןָסיוִו
 / ןּופ גאָט טֶכַא איֵד ןיִא נּוא טְריִפעֶג זָנּוא
 .דָּפְסַה םּוש ןייֵק ןְכאַמ טיִנ ןעֶּמ ראָט הָכּונֲח
 . עֶלַא ראָנ ןייַ תיִנֲעַּת רַזֹוג טיִנ ראָט ןעֶמ נּוא
 רעֶד ןּופ נּוא ןאָט אָי ןעֶמ נעֶמ תֹוכאָלְמ
 .יִרָעייַז נּוא יֵאָנֹומְׁשַח יֵנְּב יִד ןְּבאָה ןָא טייֵצ
 .טְרעֶדְנּוה ייֵוְצ ןָרּוי ףוא טְגיִניִקעֶג רעֶדְניִק
 ּברֹוח ןְרעֶדְנַא םעֶד ויִּב ראי םֶקעֶז טיִמ
 .טָעֹוּבעֶג לאָז רַע ןָפֶלַעַה לאָז ךֵרֶּבְִי םֵׁשַה

 :ןֵמָא ּוניֵמָיּב הָרֵהּמִּב ןיִרעֶוֶו



 אשנ יי
 הָׁשֹמ טְנאָועֶנ טאָה סאָד אָנְמיֵהְמ אָיֲעַרּע
 ֹועְמִש יִּבַרּוצ ןֶמָאָנ הָעֹור רֶד ּוניּבַר 0

 רָד טְנאָז (וגו ֹוּתְׁשִא הָמְׂשַת יִּכ שיִא שי -
 והָילַא ּוד ןֶָא ּבייֵה ּוהָילַא ּוצ אָנְמיֵהְמ אָיֲע
 ריִמ טְסיֵּב אּוד ןעֶד תֹוָצַמ יִד ןיִא ריִמ טי
 ןעֶועֶג ְךאָד טְסיִּב ּוד ףֶליִה ּוצ לאָמ עֶל
 ןרָהַא ןָּב רֶועֶלַאןֵּב םֶחְניִּפ ןָמְׁשְרֶעםּוצ דֹו
 רע (רֵלָי הָרְצְל חָאְו רעֶדּורְּב ןיימ ןֵהֹּ
 תַׁשְרַפ ןּופ הָוְצִמ רֶד ייַּב טְנאָז נוא ןָא טְּביי
 אֵנֵקְו הָאְנִק חּור ויָלֲע רֵבֲעָו) טייֵמְׁש הָמֹוט

 רָצָי םעֶד ףֹוא זָמּורְמ זיִא .סאָד ׂשֹּתְׁשַא תֶא
 רָניִלייֵה רֶד ןיִא אנֹקִמ ְךיז ויִא רֶע מ'ס עֶרֶה
 הָׁשֵא ןייֵא ּוצ עֶכיִלנֶג זיִא איִז סאוָו הָמָׁשנ
 ףֹוא םיִׂשֲעמ עֶרֶהיֵא ןיִא ןייֵׁש זיִא איז סאוָו א

 (הָלֲעַּב תַרָמִע לַיַח תֶׁשַאנ טְנאָועֶג זיִא רֶהיִא
 אֵמַטְמ יִז רֶע ליוװ הָאְנק ןייַז תַמֲחַמ רע גּוא =

 ןֹוׁשאֵרָה םֶדָא ייַּב ןָאּומעֶנ טֶה רֶע יו ֹוזַא ןייז
 יִּב ביי ןייז ןיִא ןעוֶועֶג אֵנקִמ ְךיִו טאָה רֶע
 םרֹונ ייֵז טֶה נּוא רעֶרעֶג רעֶּביִא יִז טאָה רֶע

 רָּביִא זיִא רֶע סאוָוטייַצ יַד ןיִא הָחיִמ ןעוֶועֶג ו

 ןּופ רֶעייפ ןיִא הָמָׁשְנ יד ןיִנעֶרְּב רַּפ ּוצ זי
 (הֶאָמְמִנ איֵהְו ֹוּתְׁשַא תֶא אָנְקְו) םֶנֵהִיֵנ םע
 ׁשיִא תב טְניִרעֶלעֶג רימ ןְּבאָה םּורָד נּוא

 לַחַה יִּכנ לֹודג ןֵהֹּכ לֵאָכיִמ זיִא סאָד (ַהּכ . |
 (ףרְׂשִּת ׁשֵאְּב תֶלֶלַחְמ איִה הָיִבֲא תֶא תֹונ
 ריִא ןּופ הָאְמּומ איִד נוא אָמָהּוז איִד םאָר
 טְרָמייֵלְג נוא טְנעֶרְּב רַּפ םֶנֵיֵנ ןיִא טְרעו
 טְסעֶמ ןייֵא ןיִא רֶּבָליִז טְרָמייֵל ןעֶמ יוִו וזַא
 ךֹואֹזַא ט טְנעֶרּב רַּפ תֶלֹוטִּפ טָד ְּךאָד טְרעוֶו
 היּבקה ייֵז טְנעֶרּב ןגידניז ייֵז זַא לֵאָרְׂשִי יד
 זַא טרָטייֵלעֶג ןְמְראָד ייֵז ןירעוֶו םֶנָהיִ ןיא
 תֶא ףֹורְצִּכ םיִּתְפַרְצּו טייַטְׁש םִע איו

 א :

: 

 (וניִּבלִיגֵלְׁשַּב םיִנשַּכ םֶכיֵאְמֲח ּויְהִי ם 2
 טְׁשיִמעֶג םֹוא ןיִנעֶו לֵאָרְׂשִי איִד ןעוֶו ןעֶד
 ץענ רַצִמ עֶלַא ןיִנעֶו בַר בֶרֹע םעֶד טיִמ
 ייֵז זַא נּוא רֶמיִּב נּוא םיִז שֶרְו בֹומ תַע ֵרֵה
 רַצִמ עֶלַא יי ןינֶזלֵאָרְׂשִי יד ןְניִדְיִוןָכאַּמ
 יִנעֶז סאוָו (הָרֶמ יִמִ יד יו ןינעֶז ייֵ עדה
 ןייַרַא ןְסייֵהעֶג טֶה הּבקה גוא ןעֶועֶג רֶטיֵּ

 פיו ןייזנוא אממִמ יִז רֶע זיִא טְלֹוׁש רֶהְי

 , םִיּוקְמ אייז ןיִא טְרעוֶו סֶע ויִּב וגו ףֶסֶּכַה
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 טייֵמְׁש סִע איוִו ֹוזִא ץְלאָה ןייִא ןעֶפְראַו
 ּוקְּתְמִיַו םִיַמַה לֶא ךלָׁשיַו ץֵע ַײ ּוהרֵויַע
 ןהּכ רעֶד זַא הָמֹוס רעֶד ייַּב יוֹא (םִיָמַה
 םעֶד ןְפראוָועֶג ןייַרַא רָסאֵוַו םעֶד ןיִא שאָה
 זיִא יִז זַא נּוא ץע טְסייֵה םאוָו ׁשֶדֹוקַה םֵׁש
 ןְראָועֶג רֶשיִּב רָסאֵוו יִר ןיִנעֶז ןעוֶועֶג אֵמָט
 הָלִפְנְו הָנְטִב הָחָבָצנ ןעֶועֶג זיִא םִע ּוא
 זַא ןיִא ןְראועֶג ןעֶגניִרְּפְׁש ּוצ יִז זיִא (ּהָבְרָי
 (םִיַמַה ּוקִּתְמִיַע טייֵטְׁש ןייֵר ןעוֶועֶג זיִא איז
 טאַהעֶג טאָה איז נּוא ןְראוָועֶג םיִז אייֵז ןיִנעֶז
 ןְראָוָנ טְביִרְפעֶנ זיִא יִז יו ֹוזַא רֶכָו ןֶּב ןייֵא
 תיּבקה שעוֶו ְךֹוא ֹוזַא רעֶסאַו רעֶד ְךְרֹוד
 הָנורחַא הָלּואְנ רעד ייַּב לֵאָרְׂשִי יד ןָביִרְּפ
 ּופְרִציו ונּבְַתְִוּורְרָּבְהע טייטש םּורָד
 יד בֹומַה דַצמ ןירע ! ןיִלעוֶו ייֵז נא (םיִּבַר
 גּוא ןֹויְסִנ םעֶד ףֹוא ןיימְׁש ייֵּב ןיִלעוֶו סאוָו
 תַמְרא לֶאְו) ןיִרעוֶו םִיּוקְמ טעוֶו םיִעְשִר יד וצ
 אייז טעֶוו ה"ֿבקה םאָר (ואֹובָי אל לֵאָרְׂשִי
 םיִליֵכְׂשַמהו) רָּבֶא רֶמייוַוטייֵטְׁש ןְננעֶרְּב םּוא
 ןיא ןְמְלאַהעֶג ןינעֶז יֵז םו עֶנולק יד וניִבְ
 טְנאָועֶג לֵאיִנָד ייֵז ףֹוא טֶה םיִיַחַה ץע םעֶד
 םו יִד עַיקְרָה רֵהֹווְּ ּוריִהְי םיִליִּכְׂשַמַהְו
 ןייֵא טָּה יִו םוו הָרֹוּת רעד ןיִא ןְיִלְ ןיִלעוו
 טיִנןעֶמ טעוֶו יי םָּיַחַה ץע םעֶד ןיִא הָזחֲא
 תערה ץע) רַצמ ןינעֶז םוָו יד טרעֶיינ ןְביִרְּפ
 םעֶר ןיא ןיִלעוֶו לֵאָרְׂשִי איד נא ּעֶרְו בֹוט
 םו תּוכוּב נּוא םיִיַחַה ץע םעֶד ןיפ ןָכּז רַפ
 הָלּואְנ יִר טעוֶו הָרֹוּת יר ןינרעֶל ןיִלעוֶ יי
 ןיִא טעוֶו טייֵצ רֶד ןיִא םיִמַחַרָה רַצִמ ןְמּוק

 םאָנ זַא (ּונֲחְנַי רֶדֶּב יי ןיִרעוֶו םִיקִמ אייֵז :

 שעֶוונֹורָה דצ ןייק םֶד ןְריִפ ייֵ טעוֶ ןייֵלַא
 רֶד ייַּב נּוא לֵאָרְׂשִי יד ןְׁשיִוְצ ןייַז טיִנ ןֹוש
 הֶרֹוּת איד זיִא טְנייַה םאְְו הָׁשֹורְקַה הָרֹוּת
 ןּופ ׁשּובָל ןייֵא ןיא טְלעֶטְׁשעֶג הָׁשֹודְקַה
 רֶּתָמּו רּוסָא) אָד זיִא ןעֶנירד סאו םיִרּוּפִס
 םֹוטַה דַצְמ םוָו הֶרָהָטְו האְמּוט לּוטָפּו ַׁשָּכ
 עֶרֶה דַצְמ נּוא (רֹוהָמ רֶּתִמ רַׁשָּכנ םֶד ויִא
 לייַמ זיִא סאָד אֵמָטְו רּוסָא לוסְּפנ םֶד זיִא
 בֹוט ְךֶרָדְּבנ טְריִפעֶג טְנייַה טְרעֶו 'טְלעו יד
 ּזעֵרְו בֹוט ןְליִא) רֶד טעֶו דיִתעַל רָּבִא עַרָו
 לֵאָרְׂשִי איד ףוא ןעֶּבאָה טיִנ הָטיֵלְׁש ןייק
 ץַע דַצְמִנ ןייַ ןֹוׁש טעֶו הָסְנְחַּפ רָע ןעֶד
 טיִנ הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןֹוׁש טעֶו ןעֶד (םיִיַחַה

 ןיז ר א
;4/ . 
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 אָט ןייק נּוא עֶרָה דַּצִמ תֹקְולֲחַמ ןייק ןייז !
 הָטיִּלְׁש רֶד תַמֲהַמ םּוראוָו הָאְמּוטַה דַצַמ
 טְכעֶר טיִנ ןעֶמ טייֵטְׁש רַפ עַרו הֶאְמּוט ןּופ
 רעֶד ןיִא ןֶדְנאַה ראַפ זיִא םּורָד הָרֹוּת איד
 טייֵמְׁש רפ רַד תֹויִׁשִה נוא תקְולֲחַמ אָרָמְנ
 ׁשֶרֶדְנַא טייֵמְׁש רַפ רעֶרעֶדְנַא רעֶד נּוא ֹוזַא

 תֶאְו)ןיִרעוֶו םִיּוקְמ טעוֶו הָלּואְגַה ןֵמְזִּב רֶּבֶא
 ןייק םאָד ץֶרָאָה ןֵּמ ריִבֲעַא הֶאְמּוטַה ַחּור
 ןֹוׁש םעוו ןייַז טֵלֹוׁש טיִנ ןֹוש םעֶוֶו הָאָמּוט
 נּוא ןייֵמְׁש רַפ טְכעֶר הָרֹוּת איד רֶכיֵלְמיֵא
 בֵׁשחַנ טיִנ ראָנ ןיִקעוֶו מיצימ בַר בָרֵע םֶד
 טְלעוֶו רָד ףֹוא ראָג ןְטְלאוָויי יו ְךייֵלְ ןייז
 םעֶד ןּופ ןֵכּוז רַּפ טיִנ ןיִלעוֶו ייֵז ןעוֶועֶג טיִנ
 םִו ןְראוָועֶג טְנאָועֶגְו זיִא ייֵז ףֹוא םיִיַחַּה ץֵע
 נּוא הָזַה םֶלֹוע ןְׁשיוִוְצ קּוליִח רעֶד ןייַז טעוֶו
 ןייַז טיִנ טעוֶו תּולִג ןייק סאָד ַחיִׁשָמַה תֹומָי
 ןְּבאָה טיִנ אייֵז ןיִלעוֶו תֹולֲעמ יֵרעֶדְנַא רֵּכא
 תֹויַנְׁשִמ רעֶד זיא ייֵז ןינעקא םידמול יד יז
 טיִנ הָרֲהַטְו הָאְמּומ רֵּתיִהְו רּוסיִא טיִמ

 ןיִלעֶ ייֵז ןעֶד םיִמָכֲח ידָיִמְלִּת איד ןיִנעקַא
 רֹוהָט ׁשֵא) זיִא סד תֹויְמיִנָּפ סֶד ןייֵטְׁש רַּפ
 יִדיִמְלַּת איד ראַפ ןיִרעוֶו הָזּוכְמ ןיִלעוֶו נּוא
 ריִא איו ןייַז ייֵז ןינעקא ןיִלעוֶו אייֵז םיִמָּכַח
 טייִמְׁש לֵאָרְׂשִי אייַּב ןעֶד ְּךֵׁשֹוח ןיִנעקַא
 (םִיַרְצִמ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשִי ינב ּולֲע םיִׁשָמֲחַח
 (םיִשְמֲחַה רעׁשנ ׁשְטייֵט זיא םיִׁשְמֲח רעֶד
 ּוצ ייֵרְּפ ןְטְראָד ןּופ טְכאַמ לֵבֹוי רעֶד סאָד
 םוָו םיִיַחַה ץֵע רָד זיִא ןָשְראָד ראָי ניִצְפיֵפ

 םּורָד םֹורַא ןְטְראָד ןּופ טְמּוק דייַרפ עֶלַא
 ּולַעַי המה) ןעֶראוָועֶג טְנאָועֶג אייז ףֹוא זיִא
 נְראַּב םעֶד ףוא ןייֵג ףֹורַא ןיִלעוֶו ייֵז (רָהָב
 םיִהלֲאָה ְּךַאָלַמ עםיו) טייטש ייֵז ףֹוא יִניֵס
 טייֵטָׁש ְךֹוא (לֵאָרְׂשִי הֵנֲחַמ יִנְפַל ְּךַלֹוהַה
 ןיִנעֶז סאָד (םירָשָנ ִפְנַּכ לע םֶכָתֶא אָׂשֶאָ
 רֵּבֶא (יָלֵא םֶכְתִא איִבֲאָו דֹוכָּכ יֵננע איד
 יננַע איִד ןיִא ןעוֶועֶג טיִנ ןיִנעֶו בר בֵרֶע רֶד
 אייז ףֹוא ןייֵלַא לֵאָרְׂשִי איִד טְרֶעייֵנ דֹובָּכ
 {הָמָר דַיַּב םיִאָצֹוי לֵאָרָׂשִי יִנְבּוו טייֵטְׁש
 .ןייֵג םֹורַא םימָכֲח יִדָיִמְלִּת איד ןיִלעֶו ֹוזַא
 זיִא םִע ֹוזַא .איוו נוא דֹובָּכ אייֵלְרעֶלַא ןיִא
 ןופ םיִצֵרֲאָה יֵמַע יִד ףוא ןעֶראועֶג טְנאָועֶג
 ּובְצֵיְתִיַע בֹומַה דַצִמ ןיִנעֶז סאוָו םיִדּוהְי יד
 רַטְנּוא ןייֵטְׁש ייֵז ןיִלעוֶו ֹוזַא (רָהָה תיִּתְחַהְּכ

 ייֵז םוָו לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ רֹודַה יִפְנרַּפ יד נּוא

 -ָשְנּוא דרעַפ ןייַא יו ְךייַלְג םיקידצ יִד
 לעּב ןייַז רָמָנּוא טְכעֶנְק ןייֵא איוִו נוא ראה
 םְנאָועֶג ייֵז ּוצ טֶה ה"ּבקה יו ֹוזַא נּוא תִיַּבַה
 ְראַּב םֶד רֶטְנוא ןְנאַטְׁשעֶג ןיִנעֶז ייֵז תעַׁשְּב
 שונ זיִא הֶרָּתיִד ןייַזלֵּבַקְמ ריִא שעוֶו יֵניִס
 ןיִרעֶֶו ןֶּבאָרְנַּב אָד ריִא טעוֶו טיִנ זַא נּוא
 יד וצ ןְגאָז אּוהַּךּורָּב ׁשֹודקַה טעֶו ְךֹוא ֹוזַא
 דַצְמ ןיִנעֶז סאוָו םיִדּוהְי ןּופ םיִצַרֲאָה יַמַע

 איד ְךייֵא ףֹוא ןייַז לַּבִקִמ ריִא טְליוִו בֹוטַה
 סאוָו ראה ןייֵא איו ְךייֵלְנ םיִמָּכָח יִדְיִמְלַּת
 טניִרַּב ְכעֶגְק רֶד נוא דְרעֶפ ןייַז ףֹוא טייַר
 עֶלַא ריִא םעוֶו טיִנ ּבֹוא נּוא טּונ זיִא םיִא

 בר סאָד נוִא ןיִרעוֶ ןְּבאָרְנִּב תּולָג ןיִא אָ
 אריק טייַמְׁש הָרְוּת ןֵּתִמ ייַּב איו ֹוזַא בַר
 ןינעֶז אייֵז סאָד (קֹוחָרָמ ּודְמַעַַו ּועּונָיַו םֶעָה
 דיִתְעַל אייֵז ןיִלעֶו ֹוַא ןְטייוַו ןופ ןְנאַטְׁשעֶג
 קעז ןיִלעֶו וא הָלּוְג רֶד ןופ ןייַז טייו ְךֹוא
 םֹורְג ןיִא עַלַא ןיִנעֶז םיִמָכָח יִדיִמְלַּת איִד
 ןילעוֶו אייֵז זַא נוא דֹובְּכ םֹורְנ ןיִא םָטּונ
 ךוא ְךיז ןיִלעוֶו ייֵז זַא נּוא ןּופ רָד ןייַז טייוַו
 קנה אל) טייֵטְׁש אייֵז טיִמ ןְמְפעֶהַּב ןיִלעוֶו
 וָד ןיִא (הָרָי הֹרָי ֹוא לקָסְי לקָס יִּכ דָי ֹוּב
 חֶרֶב קּוסָּפ רָד ןירעוָו םיּוקְמ טעוֶו טייֵצ
 טְנאָזְג טֶה הָנֵח נוא (רָכָנלֲא ֹומע ןיִאו ּונֲהְנַי
 םֶרֵע יִד ןיִנעֶז םאִד מְרִי ְךֶׁשחַּב םיִעָׁשְרּע
 וא םִיַרְצִמ תֵאיֵצָי ןּופ ְךאָנ ןיִנעֶז סאוָו בַר

 תַמָרַא לֵאָו) טְגאֶועֶג איִבָנ רעֶד טֶה ייֵז ףֹוא
 םייֵמְׁש םָחְנִּפ רַהֹוז ןיִא .(ּואֹובֵי אל לֵאָרְׂשִי
 יי רַמָא הכ) טייֵטְׁש טייַצ רֶד ףֹוא רָמייוַו

 םיִניֵהְנַמ יִד ןיִנעֶז םֶד (יִּב םיִָׁשֹוּפַה םיעֹורָל

 ןְראָועֶג טְגאֶעֶג זיִא אייֵז ףֹוא םיעָׁשְר ןינעֶז
 היִּתְכלֹוהְו ָהיִּתַפְמ יִכנָא הֵנֵהְ) קּוסָּפ רעֶד
 יִּתְטַּפְׁשִנ רֶׁשֲאּכ םֶכְּתאיִּתְטַּׁשִנו הָרּבְרִמַה
 ןִמּוק םּוא ןיִלעו אייֵז סאָד (םָכיֵתֹובֲא תֶא
 הָשֹמ ןּופ דייֵר איִד זיִא כ"ע ְּךֶׁשֹוח תַּכַמְּב
 ןִמֲאָנ הָעֹור אוד םיא ּוצ ןֹועְמִׁש יִּבַר טְגאָז

 ןּופ ןָבֹוא ןְדייֵר טְסְלאָז ּוד ךיד רעֶוְׁשַּב ְךיִא
 תּוׁשָר ןְּבעֶג לאָז ה'בקה םאָר ןיִנעוֶו טעֶנייַמ
 לעו םעֶד טיִמ םֶד הָרֹוּת איִד ןייַז ּוצ הָלֵנְמ
 טְכעְׁש רַּפ טְסיִּב ּוד ןעֶייל םֹוא ְּךיִד ְךיִא
 הֶד יו ֹוזַא לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ אָמֵח םעֶד רֶּביִא
 (וניעשפמ לֶלֹוחמ אּוהְ) רידףֹוא טְגאָז קּוסָּפ
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 3 יבצ תלחנ

 ְךֶרֹוד תֹובֹוט ןאָט ריִד טיִמ ךיִא ליוִו םּורָד -

 וצ הָׂשֹמ ןֶמֶאָנ הָעֹור רעֶד טְגאָז רּוּבד ןייַד
 םעד ייֵּב ְּךיִד ְךיִא רעוֶוְׂשּב אָד ןֹועְמִׁש יִּבַר

 ןָמֹוז טיִג ְּךיִד טְסְלאָז ּוד סד ַײ ׁשֶדֹוקַה םֵׁש -
 רַעַצ ןָסֹורְג ןיִא ןיִּב ְךיִא ןעֶד ַחֹּכ ןייד טיִמ

 רעֶהַא נּוא ןיִה (הֹכְו הֹּככ ךימ רעק ְךיִא -
 טיִנ רעֶנייק זיִא םִע נּוא (שיִא ןיַא יִּכ אֵרָיַמ

 ןּופ ךיִמ ןְהיִצ סֹוא ןָפְלעֶה ריִמ לאָז רֶע אָד
 טייֵטְׁש םָע םוָו הָרּובְק רעֶד טיִמ רַעַצ ןייַמ

 (ורְכֹק םיעָׁשְר תֶא ןֵּפי ןּביְִׁשְנ ריִמ ,ףֹוא
 םאָר ןעֶנעֶק רעֶד טיִנ ְךיִמ ןיִלעֶו אייֵז םאָד !
 יִּב ְךיִא םיעָשְר יִד ןְשיוִוְצ ןְראוָועֶג ןיִּב ְךיִא |

 נּוא הָרֹוּת יֵד .תַמ ןייַא יוִו ייֵז ןָׁשיוִוָצ בֵׁשחֶנ
 נּוא הָזּובְמ גיִרְדיִנ ןיִנעֶז םיִמָכֲח יֵדיֵמְלַּת יד

 ריעְמ ןֵהיִצ ןעומ אָמַח יַאְרִי לִיַח יִׁשָנַא יד |
 םֵחַרְמ טיִנ ייֵז רָּביִא ְּךיִז זיִא ןעֶמ נּוא ריִעְל -
 לֶכְּב תיישה ראַפ ןְדייִר טְסֶלאָז ּוד נּוא |
 יֵדיִמְלַּת יד ןּופ קֵחֹוד םעֶד ןְסיוו ּוצ ךֶּמִלָבְו |

 :(אָנְמיִהְמ אָיער ןַאַּב דעק םיִמָכֲה --

 .הרק 41

 העור רעֶד הָׁשִמ טְנאָז (םָהָר רַטַּפ לָּכִנ -
 רֶטָּפ ןֹוְדִּפ ןּופ הָוְצִמ יד ייֵז ּוצ ןָמַאָנ = * |
 ןעֶוייֵלְסֹוא ְּךיִז לאָז ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא רֹומָח
 םֶנְהיִנ ןּוּפ ׁשֶנֹוע םעֶד ןּופ טְלעוֶו רעֶד ףֹוא !
 לָּכ ןֵה) טייֵמְׁש םּורָד טְלעוֶו רעֶנעֶי ןּוּפ -
 נּוא (רֶבָנ םע ׁשֹלָׁש םִיַמַעַּפ לֵא לֶעְפִי הָּלִֵא !
 סֹוא טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד לייוו םּורְד .
 טְסייֵה איִז סאו הָרֹוּת רעֶד טיִמ טְזייֵלעֶג

 אייז לייַו ןְטְסיִלְג ׁשְטייֵמ זיִא םאָד (ףֶסָּכֹנ

0 
 לא |

 ;ךתולעהב תרוטפה עש
 הָׁשֹאֹר לַע ּהָלְנְו הָלְּכ בֶהָו תַרונָמ הֵנִהְו יִתיִאָבע

 הָעְבִׁשְו הָעְבִׁש ָהיֶלָע ָהיֶתֹורַנ הָעְבִׁשְו = =
 םּוצ טְגאָז הֶיְרַכְז (ּהָׁשאֹר לַע רֶׁשֲא תֹורָנַל תֹוּקָצּוּמ |

 ןּופ םוא ְךֶרֹוד הָרונְמַא ןְהעֶנעֶג ּבאָה ףיִא
 אָריִגֶז ְךילְרעֶר ןעֶּביִז נּוא ןיִקעֶּבַא ןֶּבּוא רֶלאָנ
 ּוצ יז טְניִפעֶג ליִרעֶר רֶרעֶי ײַּב גּוא הָרֹונּמ יַד ןיִא |
 ןופ לייֵא םֹוּב טְניִר אייֵ ְךֶרֹוד סאוָו ְךיִלעֶגיִר ןֶּביִז |

 הָעְבִׁש)טייֵמְׁש םֶע ןיירַא ְךיִלְרעֶר איד ןיִא ןיִקעֶּמ
 סאָרןעֶוייַוּוצ הָעָבַׁש לאָמ ייֵווָצ (תוקָצומ הָעּבׁשּו

4 ( 

 םּורָד אָּבַה םֶלֹועְל טְסיִלְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 תּולָנ ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּביִרְמ ראַפ אייז ןעֶנעֶז
 ְךייֵלְג זיִא תֹולָג רעֶד ןעֶד לאָמ אייֵרָד ְּךאָנ
 םוא טיִנ דנּוצַא ןְלעוֶו ייֵז נּוא לּונְלִנ יוִו ֹוזַא
 יו ֹוזַא הֶרֹוּת רעֶד טיִמ ראָנ ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶג
 ףֵסָּכ) טיִמ טְוייֵלעֶגְסֹוא טְרעֶו רֹוכְּב ןייַא
 ףֶסֶּכ) הָרוּת יִד טְסייֵה ֹוזַא (םיִלְקְׁש תֶׁשִמֲח
 הָרֹוּת יִד ְּךְרֹוד סאָד (הָרֹוּת יִׁשְמּוח הָׁשַמֲח
 םָלֹועְל קָׁשַח נּוא טְסּול רָד ּוצ הָכֹוו ןעֶמ זיִא
 םֶהיֵא ןעֶׁשְנעֶּב ּוא ןֶנֶּבַר יִד ןעֶמּוק ֹוזַא אָּבַה
 היבקה ןֶמָאָנ הער אּוָד םֶהיֵא ּוצ ןעֶנאָז נּוא
 ְךֶרֹוד לֵאָרְׂשִי לָּכ נּוא ןעֶזייֵל םֹוא ְךיִד טעוֶו
 נּוא ןייַז ַחֵמַׂשָמ ְּךיִד טעוֶו רֶע :ּוא תּוכְז ןייַד
 טייַטְׁש םָחְנִּפ תַׁשְרַּפ ןיִא נּוא ריִד טיִמ ייֵז
 טְרָא ןייֵא ןּופ לַטְלַטִמ ךיז זיִא קיִדצ א ןעוֶו
 ןיִא ּבּומָׁש ןייַא ןּופ נּוא ןעֶרעֶדְנַא סעֶד ףוא

 טְלאָו רֶע איו ְךייֵלְנ זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 טייֵמְׁש םּורָד לּונְלִנ ןיִא לאָמ לעיִפ ןעוֶועֶג
 ּוצ הָכֹוז זיִא רֶע זיִּב םיִפָלֲאָל רָסָח הֶׂשעו
 םיִעָׁשְר איד ףוא אָּכַה םָלֹועְל ץְנאַג ןעֶמּוק
 םיַרּובק םיִעָׁשְר יִתיִאָר ןֵכְבּוו המֹלְׁש טְנאָז
 םֶגֵהיֵג ןיִא ןַד אייֵז ןעֶמ זיִא ְּךאָנְרעֶד (ּואָבּו
 ףַא תיִחְׁשַמ םיִתיִחְׁשַמ ייֵרָד ןעֶנעֶז ןְטְראָד
 הָבּוׁשְתִּב רַזֹוח זיִא רע ןעוֶו רעֶּבָא (הָמָחְו
 רַּפַכָמ זיִא תּולָנ יו ֹוזַא רֵּפַכְמ םיִא ןעֶמ זיִא
 טיִנ ןעֶנעֶז םיִקָיִדַצ יִד זַא טייֵטְׁש םּורָד ןֹוע
  ןעֶנעֶו אייֵז וַא טְסייֵה סאָד (םֶרָפעַל רֵזֹוחנ
 ןייַא ןיִא טיִנ ןֹוׁש אייֵז ןעֶמּוק ןקַתָמ ןוש ְךיִז

 - +רָּפִע טְסייֵה םאוָו ןייַרַא ףּוג רעֶדְנַא

 םיפוצ תפונ

 ןֶּביִז לָמיִה ןיִא ןָבּוא ְךיִז טְניִפעֶג םִע יוִו טּוג ּוזַא
 ןיִא עֶגיֵּבְלעֶז איר אָד זיִא וזַא הָנּומַא ןּופ תֹוגֵרְדַמ
 הָעָפְשֶה ןָהִצ ייֵ עָכְלעוֶו תֹונרְַמןֶּביִ םֶלֹוע םעֶד
 ןעֶגעֶז לֵלְבִּב םּורְד נּוא ,עָטְׁשְרעֶּביֵא איִד ןּופ
 ןּופ רוס רעֶד זיִא סאָר נּוא .םָנייֵא יו ייֵלְרעֶרייֵּב
 בֹוטַה ורָצֹוא תֶא ְךֶל 'ה חַּתְפִיְ) (ח"כ םירבר) קּוסָּפ
 עֶניִלייֵה יד ןְנעֶפֶע טעוֶו ה"ּבקה ּונַָה (םִיַמָּׁשַה תֶא
 ןייזּוצ לַּבֹקְמ יַרְּכ ךוא הָעְַּׁשַה ןּופ תירְצֹוא עֶמּוג
 הָנְוַּכ יִר נּוא .ןֹּתְהַּתַה םִלוע םעֶר ןּוֿפ תֹולפִּת יֵד
 וגו הֹמֹלָׁש ׂשַעַיו) ('ח יא םיכלמ) קּוסָּפ רעֶ טְגאָז
 הָעָּבְרַא םיִמָו תַעְבִׁשְו םיִמָז תֵעְבִׁש 'וגו גָחָה תֶא

 ִׁשֹע
9 



 9 םיפוצ תפונ 4
 נאַמ רֶעייַפ ןייִא טְכאַמעֶג טאָה הֹמלְׁש (םוי רֶׂשָע
 ןִצְרעֶפ לֹּכַה ךס געט ןֶביִ רעֶריוִו נּוא געֶמ ןֶּביִ
 אייֵלְרעייַוְצ איִד ףוא זָמָרַא ְךֹוא זיִא סאָד .געֶמ
 םִנייֵא איוִו עֶלַא ןיִנעֶז ייז לייוו נוא תֹוגָרְדמ ןֶּביִו
 ןינעֶנ םעָניֵא ןיִא זַא ףוס םּוצ טייטְׁש רעֶּבִרעֶר

 : ןיִצְרעֶּפ אייז

 : ,םחנפ תרטפה

 םֶקָיואֵרָיו 'ונו ּוהָילַא לַא ֶאָלַמ לָּבזיִא חַלָשִּמַ
 בְיִא (ח"י 'א םיכלמ) (ּׁשַּפַנ לֶא ך

 טעוֶו איִז סאָד איִבנַה ּוהָיְלַא ןְגאָז טְקיִׁשעֶג טאָה
 טְלֹוקעֶג םֹוא טאָה רֶע סאָו רַּפ ןָגְנעֶרְּב םּוא םיִא
 זיִא נוא טאַהעֶנ אָרֹומ רֶע טאָה לַעַּבַה יַאיִבָנ יִד

 סאו ּוהָילֵא איִׁשקַא ְךאָר זיִא .ןְראוָועֶג ןְפאָלְטְנַ
 םֶו זַא ןאַמ רָכיְִּמעֶג רָמּורְגַא וזַא ןעווועֶג זיִא רֶע
 םִיקְמ רֶלאַּב ה"ּבקה טאָה ןעוֶועֶג רָזֹוג טאָה רֶע
 ןיִנעֶר ןייק לאָז םִע טְגאָזעֶג טאָה רֶע וַא ןעוֶועֶג
 רָע לאָז ןעוֶועֶג טיִנ ְךאָד ויִא .ןייַז טיִנ יוט ןייק נּוא
 ןופ ןָפֹולְטְנַא נּוא לָבִָיַא ראַפ ןֶּבאָה אָרֹומ ןָפְראַד
 טְרעַהעֶג ְךיִא ּבאָה רוס םעֶד אָיַח 'ר טְנאָז ריִא

 םורַא ְךיִז ןעֶהיִצ תּומָׁשְנ עֶלַא װַא ןֹועָמִש 'ר ןּופ
 דֹובָּכַה אֵסַּכ ןְרעֶטְנּוא זיִא סאוָו רּוניד רַהְנ םֶד ןּופ
 איִ נּוא םִָיַחַה רֹורְצ םעֶד ןיִא ןייַרַא ןעֶמּוק גּוא
 רֶָז תַניְּב ּוצ הָמּונ רעֶמ זיִא איִז עֶכָלעֶו הָמָׁשְנ
 נּוא םִַחַה ץֵע םּוצ טְפעֶהאּב ןעֶצְנאַג ןיִא איִז זיִא
 ןעֶד .גיִּבייֵא ףוא םּיקַא ךוא טאָה ּוליִפֲא ףּוג ןיי
 םעֶד ןּופ םיִנ ראָנ םייַַו נּוא םיִיַח לוה זיִא רֶע
 הר ני רןעעעצ יי יא רעד ףוא רַכָנ דו
 והָיְלֲא םֶחְניִּפ ןעוועֶג זיִא סאָר סאוָו ּוהָיְלַא ןּופ
 לייוו ןְהעֶועֶג טאָה רֶע זיִא אֵרָיַו ׁשּוריֵּפ רעֶד נוא
 טאָה רֶע ּוניֵיַה ר"ּוי ןייֵא טיִמ ראָנ טייִטְׁש סָע
 ןוׁש ְךאָנ םיִא טייֵג תֶוָמַה ְךָאָלַמ רעֶד זַא ןְהעֶועֶג
 לֶא ְךֶלֵי) ןאָט טיִנ ראָג םיִא ןעקנּוא ראָי הָמַּכ
 - ץַע םּוצ ןייז קֵּבְַתִמ ְךיִז ְגְנאַנעֶג זיִא רֶע (וׁשְפַנ
 ןְבייֵלְּב לאָז רֶע יֵרְּב ׁשֶפָנ ןייז ןּופ רֹוקָמ רֶד םיִּיַחַה
 וכ לע ןּביִרׁשעֶג יִא םַצ וַא גיִבייֵא ףיא ןְּבעֶל

 0 רצשנארעל נתריי

 אְוח םעֶד ּניַה והיא ּצ ןְכאַזייֵרְד טְגאָעֶג ןָא

 ימָּת ןייַז אֵלַמְמ טעוֶו ה"ּבקה זַא ַחּוטּב יֵאְַּב

1 

 יה רעֶגיִעֶּבעֶל ףורַא זיִא רֶע (םיִמָׁשַה
 ר .(ללָמה

 ֶאְו יונו ְךֶלֶמְל סח תֶא ָתְחַׁשָמּו וגו 'ה רֶָמאֹיַפ
 ֵאָרְׂשִילַע ְךֶלֵמָל חַשְמַּת יִשְמִ ןֶּב אּוהָי

 ִנְ חַשמִּתהָלחמ לֵבָאַמ טֵפָׁש ןּבעֶׁשיִָא תֶאְו
 ָה ה"ּבקה ('ונּו עֶׁשיִלֲא תֶא אָצְמִּיַו 'וגו ּךיִקָחַּת

 רֶא קָלאַפ םאָררְּביִא ְֶלֶמַא ראַפ ןְּבְלאַז רֶע לאָז
 ּוצ עַׁשיִלֲא נּוא לֵאָרָׂשִי יִד ףוא אּוהָי נּוא

 עֶג ףָּכיֵּת רֶע טֶה םיִא טאַטשְנַא איִבָנִא רַפ
 ּוחיְִׁשייֵוְצ עֶנעֶי ּוא איִבָנַא ראפ עֶׁשיֵלֲא
 סֶע איו איִבנֲה עֶׁשיִלֲא ךֶרור רעֶטעּפׁש ןְהעֶׁשעֶג
 'נ 'ח 'ב םיכלמ) ןיִא רעֶמייונ ןּבִרְׁשעֶּב טייֵמְׁש
 ִע נשר ןָא טְּבייה רֶֶעָלֶא 'ר (חַתפ רֶֶעְלֶא 'ר)
 הֶמ לֵאׁש עֶׁשיִלֲא רֶא רַמָא יהָילֵאְו)טיימְׁש
  אָניִהיִועֶׁשיִלֲא רֶמאֹיַ ְךֶמִעַמ חַקְלֶא םָרָטְּב ךָל
 צ טְגאָז ּוהילַא ׁשְטייֵט סאָד ילָא ףַחּורְּב םִיְׁש
 ןיא ְךאָפעֶּב ןאָמ ריִד ְךיִא לאָז סאוָו טעֶּב עֶׁשיִלַא
 וָע רֶרייֵא רֶמֹולַּכ ריִד ןּופ ןיִרעוֶו ןָמּונעֶג ּוצ לעוֶו
 חד ןייַד רֶע טְרעֶפְטִנֶע .לעֶמיִה ןיִא ףורַא טעוֶו
 וד .ליִפ ֹוזַא לאָמ ייוְצ ןייַז ריֵמ ייַּב לאָז הָאּובְג

 יז ןיִא ןעֶד רֶע טיִטָׁש ּוצ הָיִמְּת עֶסֹורְנַא זיִא
 ה"ישה ןָא ץֶלַא ְךאָד ְךיז טְנעֶו סֶע תּוׁשָר םֶנעֶגייֵא
 ַװ ןיִרעֶו םּורָג לעֶּפאָר לאָז רֶע סאָר טְסאַפ איו
 יא טעו ןָפֹוא ןייֵא ראַפ סאו טיִמ ְךֹוא יִּבַר רעֶד

 םה ןיילַא רֶע עֶבְלעוֶו הֶנרְדַמַא ןְּבעֶגרֶביִא והָילַא
 יֵנעָו םיִקיִרַצ איִד ֹוזַא זיִא הָׁשֵעַמ יִד ראָנ םיִנ יִז

 ארי ןוצְר) טְּביירְׁש קּוסָפ רעֶד וַא ןוצָר רֶעייֵ
 עֶועֶג זיִא רֶע םאָו עֶׁשיִלֲא ףוא טֵרפִּב (הׂשֶעַי
 ׁשיֵלֲא ריִמְלַּת ןייַז נוא רעֶניִר רֶעייַרְטַאס'ּוהְיַלֲא
 וָאּובָנ חּור םעֶד טיִמ סאָד ןעֶמעֶּבעֶג ראָנ טאָה
 לאָז ןְּבעֶגעֶג רֶּביִא ןֹוׁש לאָמַא םיִא טאָה רֶע סאוָו
 עֵר ףיא ןָכאַז עֶטְמיִטְׁשעֶּבייוציִר ןָריִפ םֹוא רֶע
 ןָלֵמ ןייֵא ראפ לֵאְִח ןְּבְלאַז ּוצ טְסייֵה סאָר טְלעוֶו
 ארי רָכיִא ְךֶלֶמ ןייֵא ראפ אּוהְי נוא םֶרָא ןיִא
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